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 مقدمه

 دارمیخامم، سوت و کور، ب یبیمن فر

 زنجوا و سراسر تکرار پر

 معنا یهمان اغازم، تجربه ب من

 است، زنده او من خوابم، مرده باد احساسم داریب یکودک

 .کنندیم یدگصاف و ساده زن ایرا بلدند  یزندگ یقاعده باز ایزرنگ،  ایساده اند  ای آدمها

ز آنها ام را تاوان دسته دو گران،یزمانه و د ییدهند، گو یتاوان م شهیساده، هم یآدمها اما

 .ردیگیم

 شود، مانند تاوان. یگران تمام م یلیخ ییزهایچ کی یزندگ در

 بزرگ است. یا هیمثال سا که

 

 شود. یها افراشته م یبعض یتاوان که در زندگ ی هیسا 

 

**** 

 دترین شدنم بارا. نم دیوز یم یدیگذشته، خلوت بود، باد شد یبرخالف پنجشنبه ها آرامگاه

ن آ یسم روبه سه ا رهی. خشیپا یبه سه سنگ قبر جلو رهیبود. خ ستادهیشده بود، اما او هنوز ا

 ها.

 متیچرم مارک و گران ق یپالتو د،یچکیم نیاش به زم یمشک یآب از تار موها قطرات

 شده بود. سیاش خ یمشک
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ه شت ندا یتیاهم متشیگران ق یروز از سال، نه لباس ها کینداشت، در  تیاهم شیبرا اما

 و کارش. یزندگ

 ود.ب زشیروز سالگرد فوت سه عز نیمهم نبود، ا شیبرا زیچ چیده اسفند هر سال، ه در

 عضو خانواده چهار نفره اش. سه

 بود. یکیاما روزشان  کنند،یمتفاوت فوت م ییهر کدام در سال ها که

 ...اسفند ده

 .خوردیگذشته ها چرخ م یبود و ذهنش حوال ستادهیاش، ا یمشک یسرتاپا پیت با

 علت دارد. کیفقط  کسانی یها خیتار نیا لیدل کند،یخود فکر م با

 فراموش نکند. او

 را. زانشینکند فوت عز فراموش

 نکند هدفش را. فراموش

 فکر در سرش باشد. ینکند و در پ فراموش

*** 

 

 *انی*از زبان ک

 .رمایرمپالتو د بیرو از ج یمداوم زنگ، گوش یبا صدا کشم،یشده ام م سیبه صورت خ یدست

 بگو.-

 !؟یداداش، مارو کاشت ییکجا-

 ... امیم-
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 .شناختندیعادتم رو م نیعادت داشتم و همه ا کنم،یقطع م یخداحافظ بدون

ا بکه  ییارارهکارخانه و ق ی. به جز جلسه ها و کارهایدر کار بود نه خداحافظ یسالم کردن نه

 مربوط به کارم داشتم. یآدم ها

ش، کنار گذرا به دو سنگ قبر یو با نگاه مونمیم یمشک یسنگ یرو "ونیکتا "به اسم رهیخ

 .زنمیم رونیام، از آرامگاه ب یافراد زندگ نیزتریقبر عز

 .شمیم ادهیپ نگیدر پارک کنار

 .برمشیسالم آقا، براتون م-

 .رمیمطبقه  نیو با آسانسور به سمت آخر دهمیآپارتمان م داریرو به احمد، سرا چییسو

 یدای. فرصت زکشمیبه موهام م یدست کنم،یآب در تنم م سیخ یبه لباس ها ینگاه نهیآ در

 .کنمیم رچ باز یدر بزرگ و چوب دیمن بودم که با کل نیشه و ا ینبود. در آسانسور باز م

 بَه... صاحبخونه اومد.-

 .انیبه سمت من م ییرایآرش و فرزاد هم از سالن پذ ما،ینسبتا بلند ن یصدا با

 !!میتو؟! ول معطل ییکجا-

ه و ار نفرجمع چه نی. امروز حوصله ارمیگیم یو دوش رمیراست به حمام م کی. دمینم یجواب

 کارخانه. یکارها یبه ظاهر دوستانه رو نداشتم. اما مجبور بودم برا

 کنم. یزندگ تونمیبده، من بدون فرشته ها نم هیرو رییجان من تغ ان،یک-

 : کنهیبه فرزاد، زمزمه م یگاریو آرش با دادن س کنمیبه فرزاد م یسوال ینگاه

 امامزاده رو. نیا یخفه بابا، هنوز نشناخت-

 .زنهیم گاریبه س یاما پک فرزاد
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ن، چه بود نجایا وسه تا دخترداالن  یلیکنه، خدا وک یما دختر باز انیمن که نگفتم آقا ک-

 جااان. شدا،یم یجمع

 :گمیبود، م یکه مشغول کار کردنش با گوش مایخزعبالت رو نداشتم، به ن حوصله

 .میبه کارامون برس ار،یپوشه ها رو ب-

 .زندیمحکم به دهنش م یدست فرزاد

 من خفه شم. یعنی نیا-

 انقدر تو کف دختر نباش. یعنی-

کنم،  آشنات شونیکیبار با  هی ،یگینم یجور نیا ه،یچ یگیدختر مختر که م نیا یاگه بدون-

 .یفهمیم

 .خوامینم یالزم نکرده، من اسباب باز-

 :دهیو ادامه م زنهیم یچشمک

 هستن. یایکه چه اسباب باز یوا-

 .دمیتکون م یسر

ثله م یحت ایته باشم گوناگون داش یرابطه هامثل فرزاد و آرش باشم و  تونستمیوقت نم چیه

 یب و برام ودمب زاریمشترک که ازش ب یو زندگ ینامزد باز ریکه نامزد داشت، خودم رو درگ ماین

 معنا بود، کنم.

و دوست نداشتم  خواستمینبود. نم میتو زندگ یو دختر یزن چیو مامان، ه ونیبه جز کتا علنا

بود، که فرزاد  یمعن یفرزانه. ب یبرا ماین یبود قربون صدقه رفتنا یمعن یباشه. برام ب یکه کس

 رنگارنگشون بود. یدوست دختراو آرش، افتخارشون 
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رو  ازهامین رو تو کار گم کرده بودم و انقدر از من فراتر بود، من انقدر خودم ازهاشونین سطح

 تنها بودن برام عادت شده بود. یکه حت کردمیسرکوب م

 .امیم رونیفرزاد از فکر ب یصدا با

 .رمیمن ایدن نیبرده، از ا نتویو دل و د تیدختر اومده تو زندگ هی نمیتا نب من یعنی-

نو مکه  ستین ییهم ندارم. چون خدا ینی. دشیدلم رو از دست داده بودم، شش سال پ من

 .نهیبب

 داداش پوشه ها... -

 .میریگوشه سالن م یناهارخور زیبه سمت م ما،یحرف ن با

 .میشیو مشغول نگاه کردنشون م شهیها دست به دست م پوشه

رو هم  هام من بود و سه تا از دوست یپدر هیمربوط به کارخونه که ارث یکار و بحث ها موقع

 .میشدیم یاونجا جا انداختم، همه جد

 .دمیفکس قرارداد رو بدست فرزاد م برگه

دها بع مینیتا بب جات،یور... فعال فقط بلشهیصادراتمون به ترکمنستان هم شروع م گهیاز ماه د-

 .هیو طرفمون چه جور شهیم یچ

 .میریم شیخوب پ یلیخ میدار ریدو سال اخ نیا م،یکه قرارداد بست یکشور نیسوم-

 .دمینشون م دییرو به نشونه تا سرم

 .شمیم رهیکاغذ بود خ یآرم کارخونه که باال به

 ساله و حاصل زحمات پدرم. یس یکارخونه ا به

 ."آگاپه "و بلور  شهیش کارخانه
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اد قرارد کیهم به دست اومد و  گهید تیموفق کیسالگرد فوتش،  نینهم یدرست تو حاال

 هم بسته شد. گهیصادرات د

 بدم. رییچارت کارخونه رو هم تغ خوامیم -

 .کنهیم یکم کار دونستیخودش هم م نکهیمثله ا خوره،یدر جاش م یتکون فرزاد

 بهتره. یریفروشو بگ ریسمت مد فرزاد اگه-

 :ادیبه حرف م ماین

 فرزاد باشه!! یجا یپس ک-

 .شهیم دیتول ریفرزاد و مد یجا ادیم یمیتکل-

 .کننینم یو مخالفت دنیتکون م یسه سر هر

ن رو تلف کنم،یم زیم یرو یها یدنیو نوش گاریبه پاکت س ینگاه شم،یبلند م یصندل یرو از

 .دمیسفارش م ییشام غذا یاز رستوران برا و دارمیبرم

 

 * از زبان پرستش *

 .خونمیزهرا رو رو م امکیدوباره پ بندم،یتاپ رو م لپ

 .مونمیم رهیخ امکشیو قلب آخر پ ه-س-و-(، به شکلک بیشیزن داداشم م ی)باالخره دار

زده و نگزما  ساله ستیب هیپدر زهرا و محمد، همسا ،یمیسل یکه آقا دهیشام، بابا خبر م موقع

 پنجشنبه شب. یاجازه گرفته برا
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د. شونن یشد و باالخره محمد حرفش رو به کرس یخانم راض دهیبود که چطور فر بیعج برام

پنج ماه  اد،یم میبرادر بود، حاال داره به خواستگار کی نیعمرم ع یکه تو تمام سال ها یمحمد

 زد. یو چشمک "کرده  ریگ شتیداداشم گلوش پ "بود زهرا گفت  شیپ

 ود.ته بزهرا رو رو خوندم شدت گرف امکیاالن که پ نیاما گرومپ گرومپ قلبم مثله هم من

ننه  بچه گهینشونه خوبه، محمد د هیشده، پس  یخانم راض دهیحاال فر نکهیبودم، ا دواریام

 .ستهیمادرش وا یقبل جلو یبرخالف سال ها تونهیو احتماال م ستین

 .کنمیبلند عوض م نیلباس آست هیرو با  شرتمیت بندم،یتاپ رو م لپ

هم با  ونهختو  یحت شه،یبابا، هم دیبه خاطر حرف ها و عقا دم،یرس فیکه به سن تکل یوقت از

 نبود. دهیفقط موهام بود که پوش نیحجاب بودم، و ا

ود، ب ییظرفشو نیماش یشام تو ی. مامان مشغول گذاشتن ظرف هارمیسمت آشپزخونه م به

 به بابا که مشغول حرف زدن با تلفن بود. شمیم رهیاز اپن آشپزخونه خ

 !کنه؟یجرو بحث م یبا ک-

 .گهیبه من نم یزیچ رونیکارگاه و ب یبابات از کارا یدونیم مادر، تو که دونمیچه م-

هم  یو گاه چرخوند،یدستش م یتو یرو حیتسب رفت،یصداش هم باال م یو گاه زدیم حرف

 .کردینگاه م زدیحرف م ونیزیتلو یکه تو یبه آخوند

 !؟یبخواب یخوایشده مادر؟! نم یزیچ-

 مامان؟!-

 جانم.-
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ا برار داشت محمد شد؟! اون که اص یخانم راض دهیفر ی! آخه چطورست؟ین بیبه نظرت عج-

 ازدواج کنه. شییدختردا

 .کنهیخشک م یرو با پارچه ا دستش

 .گهیه دکرد شیحتما محمد راض-

 اون غالم حلقه به گوش مادرشه. ده،یازش بع-

 .پاشهیبه روم م یلبخند مامان

 .فتمیمنم پشت سرش راه م ره،یسمت اتاق خوابشون م به

 .شهیعوض م یهمه چ گهیباشه، د ونیکه در م اریدل و  یپا-

 بودم، صورتم داغ کرده بود. دهیکش خجالت

 .چمیپیهم م یرو تو انگشتام

 .ریشب بخ-

 ثله همهو باز هم م دمیتختم آب م یکاکتوس باال یبه گلدونا یوانیبا ل رم،یسمت اتاقم م به

م باز در رو ه ذارم،یالمپ رو روشن م دن،یخواب ییو تنها یکیشب ها، به خاطر ترسم از تار

 .مریپتو م ریو به ز ذارمیم

تا محمد  دوست دارم زودتر پنجشنبه بشه تا... یلیخودم بودم و خودم. چرا دروغ؟! خ که حاال

 .نمیخونه بب یرو به عنوان خواستگار تو

بود  نیریم شم هداره، برا یخانم چه رفتار دهی! فران؟یم ایک اد،یم یبا چه دسته گل نکهیا تصور

 .رمیفکرا به خواب م نیهم ترسناک، با هم
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ا خط ت. بابا خورمیبود، م دهیارک دمن و بابا تد یرو که مامان طبق معمول برا یا صبحانه

مت به س یو من هم با گرفتن تاکس رهیو به سمت کارگاه م رسونهیها من رو م یتاکس

 .رمیدانشگاه م

 پرستششش!!-

 .گردونمیرو برم سرم

 .زنمیلبخند م زدیو به سوگند که نفس نفس م کنمیچادرم رو محکم تر م کش

 !؟یریچه تند راه م-

 .رفتمیم من که آروم-

 .میفتی. باهم به سمت کالسا راه مدهیرو عقب تر م مقنعش

ارد ووگند با س نهیکالس باشه و بب یکه اگه االن تو کنمیبه زهرا فکر م خندم،یدلم م تو

 :گهیو باز هم م ادیحرصش درم شم،یکالس م

 .یشد، گشت داشیپ یچه جور ستیدختره که معلوم ن نیباز با ا-

 .زدیدرباره استادا غر م سوگند

 .شهیتموم م یچشم بهم بزن-

، تحملشون کنم دیهم با گهید که دو ترم یمن ،یگیم یجور نیا یپرستش جون تو ترم آخر-

 زدن برام عذاب آوره.چشم بهم 

 جانیا گرفت و به ینامزد گرفت، از شهرشون انتقال یکه وقت یبه سوگند دادم،یحق م بهش

 کالس ها با من و زهرا بود. یامه بده و حاال تو بعضاومد تا درسش رو اد
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 سمشبودم، ا دهیفهم اینامزدش که تازگ پیت یو حت پشیت دنش،یکه نوع لباس پوش یدختر

 ده،یم داره و چقدر هم سوگند پزش رو یشهر سمت مهم یاز کارخانه ها یکی یو تو ماستین

 تم.رو دوست داش یو انرژ یشاد نیبود و من ا یدختر شاد یفرق داشت، ول یلیبا ما خ

*** 

مون دور نشده بود که . هنوز اَزَکنهیم یزهرا خداحافظ وشدن کالسا، سوگند از من  تموم بعد

 .کشهیم یزهرا پووف

 شرش رو کم کرد.-

 .ادیتگار بچقدرم خوشحال شد که قراره برام خواس ه،یزهرا، دختر خوب یجور نینگو ا-

 خواستگار؟!-

 .کنمیش متعجب نگاه با

 .یکنیزدواج ما یچقدر خوشحال شد که دار یبگ دی! باشعور؟یب هیمگه جوابت منف-

 .کنمیرو به سمت گلخونه دانشگاه کج م راهم

 خونه توروخدا. میبر ایکجا؟! ب-

 .ارمیو چادرم رو درم کنمیباز مگلخونه رو  در

 .میریبهشون برسم، بعد م کمی د،یتا بعد ع شنیها خشک م چارهیب نیا-

 .بود سادهیگوشه وا هیو زهرا  شمیگلدون مربوط به درسم م یآب دادن به کل مشغول

 .میگلدون آب بد دیما با کنن،یم یغن ومیمردم اوران-

 .یو کنکارا ر نیهم دیرشته، با نیا یاومد یوقت ؟یهشت ترم غر زد یخسته نشد-
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 کنمیا خدا مفقط خد ،یکه اومدم رشته کشاورز مونمیبگم پش یبگم غلط کردم، به ک یبه ک-

 و برم. سانسمیکه تموم بشه ل

 .ستمیرشته ن نیاحساس، من که ول کن ا یب-

 !؟یچ یعنی-

 .دمیگلدون هم آب م نیآخر به

 بازم دانشگاه. یعنیارشد،  یعنی-

 .کنمیرو سرم م چادرم

 .دهیرو بهم م فمیک

 .یت-س-چقدر م گهیتو د-

ون برسه و تو آزم بهشتیا اردرشته بودم و منتظر بودن ت نیست ا-من م گفتیراست م آره

 ارشد شرکت کنم.

رس ده با کبابا  یجور نیا شه،یخوب م یلیاگه با محمد ازدواج کنم، خ کنمیخودم فکر م با

القم ورد عتو رشته م تونمینداره و من م یمخالفت گهید زنه،یحرف م یخوندنم مخالفه و کل

 بدم. لیادامه تحص یگلکار یعنی

 .شمیخونه م یهمراه زهرا راه و کنمیگلخونه رو قفل م در

*** 

 یدق نهیآ یودم توبه خ ی. نگاهگذرهیمونده به پنجشنبه م یدو روز باق یبهم زدن چشم در

 دم.به پا کر یدیبا شلوار سف یکرم کیتون ذارم،یرو سر م دمی. شال سفکنمیاتاقم م

 ود.بترکه چشم حس-
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 .چهیپیمامان، االن بوش تو کل خونه م یوا-

 .نشونهیگونم م یرو یسه ا-و-، بو در جواب حرفم چرخونهیاسپند رو دور سرم م ظرف

پزخونه از آش یطبق دستور بابا به گوشه او  دارمیچادرم رو برم فون،یبه صدا در اومدن آ با

 نداشته باشه. دیکه به سالن د رمیم

. و در عذاب بودم کردیشر شر م کنم،یاز عرقم رو با دستمال خشک م سیخ یها دست

 .کردیتمام کف دستم عرق م یحالت عاد یو حت جانیموقع استرس و ه شهیهم

 پرستش جان.-

 .شمیم یاچ ختنیمشغول ر و رمیم یبلور یمامان، به سمت استکان ها یصدا نیا با

 .کنمیرو با چادرم خشک م سمیخ یها دست

 .رمیگیرو به دستم م ییطال ینیو س کنمیرو جمع م چادرم

 یوت حیو با زمزمه بابا که مشغول چرخوندن تسب کنمیم یسالم آروم شمیسالن م وارد

م و گفتن )سال یو با لبخند رمیگیرو به طرف پدربزرگ محمد م یچا ینیدستاش بود، س

 .دارهیبرم ینیعروس خودم(، استکان رو از س

 ییتاانگش وپر از النگوش  یبا دستا یخانم هم بدون حرف دهیو فر کنمیتعارف م یهمه چا به

 .دارهیقطور بودن، استکان رو برم یبه انگشترها نیکه مز

 نییرش پاس م،ندازیبهش م یروبروم بود، نگاه قایکه محمد دق ییو از اونجا نمیشیزهرا م کنار

 وردهین یاصخبود. دسته گل  دهیپوش یخانم نشسته بود. کت و شلوار سورمه ا دهیبود. کنار فر

 بود.

 .میشاخه رز و مر چند
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 طلب.سر اصل م میبر انیآب یخب عروس خانم هم اومد، آقا-

ع به حرف زدن و پدر محمد شرو گهیم "کنمیخواهش م"، باباخانم دهیپدر فر یجمله  با

 .کنهیم

بچه  م،یشناسیم رو مساله که خونه هامون چفت همه، خوب ه ستیب و میستین بهیما که غر-

 .میباش شتهو تعارف دا میها حرف بزن بهیغر نینداره ع تیهامون هم که باهم آشنا هستن، خوب

 به بابا. کنهیم رو

 حرفا رو بزنم. هیبکنن، بعد هم ما بزرگترا بق یصحبت هیدو تا جوون  نیا-

 بکنم؟! یچه صحبت من

 پرستش... -

 .کردیم ییخودنما اد،یم رونیبعد اسمم که از زبون بابا ب دهینچسب "جان "

 .شمیخودم وارد اتاق م شم،یبلند مجام  از

م چادر یتو . دستام رویصندل یرو. اون هم نمیشیتختم م ی. روبندهیدر رو کامل نم محمد

 تا خشک بشن. دمیفشار م

 .ادیسکوت بود. که باالخره محمد به حرف م یا قهیدق چند

 ، بار اولمه.بگم یچ دونمیمن نم-

 .کنهیم ی. سرفه اندازمیم نیی. سرم رو پاشهیم رهیخ بهم

 .ادیا بتکردم  یباالخره بعد چند ماه مادرم رو راض-

 نیکه ع یبا کس مان،یبگم. چقدر سخت شده بود حرف زدن با دوست پ یچ دونستمینم

 برادرم بود، با محمد.
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 من و... -

 .دهینم ادامه

 .ادیو اون به حرف م ارمیباال مرو  سرم

 دونمینم گه،یدرباره همد میدونیهم مرو یو همه چ اتیاخالق م،یشناسیمن و تو که همو م-

 بگم؟! یچ

 منم... -

 .ادیکش م یهردومون به لبخند یها لب

 :گمیو م شمیم یجد عیسر

 بگم. دیهست که با زیچفقط چند تا -

 بفرما.-

 ا کار همبخوام بعده دیشا نکهیو ا کنمیاکتفا نم سانسیرو ادامه بدم، به لدرسم  خوامیمن م-

 بکنم.

 خب!-

 !؟یندار یمشکل-

 نه.-

 مشکل داشت. بابا

 دختر جاش تو خونست. گفتیم بابا

 اجازه داد تا به دانشگاه برم. ییبه زور و اصرار دا بابا

 سرم. ذاشتیچهار سال منت م نیتو تمام ا بابا
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 محمد... یول

*** 

 درش،پپدربزرگ محمد و  یها یهردومون بود. خوش زبون تیاز رضا یمن و محمد حاک لبخند

و  هیهرم نییع. شب بعد با تپوشوندیخانم رو م دهیفر یها یزهرا، اخم ها و کم حرف یخنده ها

 .میعقد کن دیروز اول ع شهیقرار م ربها،یش

*** 

 .کردیو محمد سکوت م نشستیم یخانم بود که به کرس دهیحرف فر نیا دهایتمام خر تو

 یستگارمحمد به خوا نکهیفقط به خاطر ا یعنیبود.  یخانم با من چ دهیمشکل فر دونمینم

 .گهید زیچ ایداره  یرفتار نیبرادرزادش نرفته، همچ

 نویلیهم دو م یمن و محمد رو یهم از بس چشم غره رفت که حلقه ها یفروش یطال یتو

 .خرهیم برام دیانگشتر مروار کیخودش رو ابراز کنه،  یناراحت نکهیا یشد و مامان برا

 .کردمیداشته باشم و سکوت م یبشم و رفتار بد ینداشتم عصبان عادت

*** 

 

 * انی* از زبان ک

 رفتن، مهورتیر . بعد دو دوکنمیرفتن م ورتمهیا اسب شروع به و ب دمیرا محکمتر فشار م پاهام

 .کنمیحرکتمو آروم تر م اد،یبه کنارم م شیبا اسب قهوه ا ماین

 سوگند کارت داره!-

 به دستش بود. مایکاپشن ن بود و ستادهیا یکنار چرخونم،یرو م نگاهم
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که  بود سوگند نیو ا رمیم . افسار اسب به دستم بود و به سمت اصطبلرمیم یسمت خروج به

 .ومدیپشت سرم م

 .کنهی! دختره داره ازدواج م؟یکن کاریچ یخوایتو م-

 .بندمیدر رو م فرستم،یبه داخل مرو  اسب

 .ارمیرو در م دستکشام

 با توام. اااان،یک-

 .رمیاصطبل م رونیب به

 مبارک باشه.-

 جلو؟! ی! پس چرا منو فرستادن؟یهم-

 که مشغول بود. مایبه ن شمیم رهیخ م،ینیشیم یصندل یرو

 .نمشیدانشگاه بب امیفردا م-

 :کنمیم زمزمه

 پرستش رو.-

 .زنهیم یپوزخند

خبر  کردمیفکر م ،کنهیقد مهم ع دیاول ع د،یمحض اطالعت کالسا تموم شده تا بعد ع-

 کنم؟!  کاریچ دیازدواجش مهم باشه، من با

 .دمیتکون م ماین یبه نشونه رفتن برا یدست شم،یجام بلند م از

تا کارت تموم  دمیو سهمتو م شهیشش ماه برو جلو، کم کم نوبت خودم م نیتو مثله هم-

 بشه.
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 .زنمیم رونیو از اونجا ب شمیم میمشک و،یام دبل یب سوار

 .رمیکارخونه و الهام رو نداشتم، به سمت خونه م حوصله

 .کردیازدواج م گهیبود. سه روز د دیع گهیروز د سه

 

 * از زبان پرستش *

وش پ دیفس یبه زن بستمشون،یبه خاطر بند کردن صورتم، م یبازم که گاه مهین یچشم ها با

 .زدیدف م ومامان نشسته بود خانم و  دهیکه وسط فر کردمینگاه م

 رده بود.ک دایبا چشم هام پ یجالب یو هارمون رهیگیم یرنگ قهوه ا ابروهام

 .زدیبود، دف م ستادهیکه ا یو همون طور شهیپوش، بلند م دیسف زن

 ه-س-و-ب بود که ییو خودنما لیبه خاطر حضور فام دونستمیو م ادیخانم به کنارم م دهیفر

 .ندازهیبه گردنم مرو  یو گردنبند نشونهیم میشونیپ یرو یا

 .کشهیتو گوشم م یو زهرا هم کل بلند کشنیو دخترا کل م رهیگیدف شدت م یصدا

لوتر از جشادتر بود و از من هم  ی، همراه زهرا که حت"عاقد اومد"که گفت  یمردونه ا یصدا با

. رهیگیم خندم شافیق دنیبا د ندازه،یکه محمد بهم م ینگاه می. با نرمیبه داخل اتاق م هیبق

 .نمیشیکنارش م

 کله قندها بودن. مشغول اوردن پارچه و م،ییو دختر دا زهرا

 یز توکرده بودم. ا رییتغ ی، حسابخودم افهیبه ق شمیم رهیرنگ خ یبزرگ و نقره ا نهیآ از

 .میزنیم ی. هردومون لبخندخورهینگاهم به نگاه محمد م نه،یآ

 .رهیو م کنهیم مییدم گوش دختردا یزمزمه ا زهرا
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 !ون؟یآقا میشروع کن-

 د، رفتن پدر محمد از اتاق بود.عاق جواب

 .ندازمیبه محمد م ینگران نگاه

 .رهیو اون هم م کنهیبه محمد م یاز دم در اتاق، اشاره ا زهرا

 دلم آشوب شده بود. تو

 کنار سفره نشسته بود. کله قند دستش بود. مییدا دختر

 به من یهم گاه شونیکی و کردنیمحمد بودن، تو گوش هم پچ پچ م یکه عمه ها یتا زن دو

 .کردینگاه م

 .رهیم رونیب ا به. بابا امذارهیشونم م یو دستش رو رو ادیبه کنارم م ندازم،یبه مامان م ینگاه

 :گهیم عاقد

 داماد؟!!!  یآقا ون،یآقا نیبابا، کجا رفت یا-

ز جام بره، ا مان هم، باعث بشه ما"خانم "و با گفتن  ادیزهرا نوبت بابا بود که دم در اتاق ب بعد

به  گذرم،یم یررو سرم و از کنا ذارمیدوباره م خوره،یم زیچادر از شونه هام ل شم،یبلند م

 نارشزهرا ک فته،یخانم م دهیکه نگاهم... که نگاهم به چهره غم زده فر رمیاتاق م رونیب

 نشسته بود.

 :گهیم ، اما قبل به حرف اومدن مامان، پدر محمد"شده یچ" کنمیگوش مامان زمزمه م تو

 خانم. میبلند شو بر-

 .کنهیم یفیخف یخانم ناله  دهیحرفش، فر نیا با

 .گهیم تیو تسل رهیبه سمت پدر محمد م بابا
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 شده مامان؟! یچ-

 خانم فوت شده. دهیپدر فر-

 .بود آخه االن وقت مردن اد،یبه ذهنم م یپدربزرگ محمد تو مراسم خواستگار یها خنده

 نرویب کردن، پشت سر مادر و پدرش از خونه یخداحافظ اینگاه کردن بهم  یبدون حت محمد

 .رهیم

 هضم بود، ناراحت شده بودم. رقابلیرفتارش برام غ نیا

 .کنمیدر رو قفل م رم،یو به سمت اتاقم م کنمیرو جمع م چادرم

از سرم رو  به شونه هام. شالم گردونمشیبرنم گهید خوره،یم زی. چادرم لنمیشیتخت م یرو

 .کشمیم

روع ش خوادیکه عاقد م یبودم. چه راحت مراسم عقدم بهم خورد. آخه چرا درست لحظه ا مات

 خبر مرگ بدن. دیکنه با

 سخت بود، اما از اون سخت تر رفتار محمد بود. برام

 :گهیکه به مامان م مییدختردا یصدا یحت ومد،یمهمونا م یخداحافظ یصدا

 عمه بذار بمونم، تنها باشه بدتره.-

 تنها باشه بهتره. ،یشناسیخودت که پرستش رو م-

 آخه... -

رو تخت.  کشمی. دراز مکنمیرو بلند م یکالم یآهنگ ب ی. صدادارمیرو برم یهندزفر

 .دمیفشار م و چشم هام رو ادیب رونیاشک ب یقطره ا دمی. اجازه نمبندمیچشمامو م

 شده بود. کیشدنم هوا تار داریتو خواب بودم که با ب یقدر اون
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 .کنمی. لباسام رو عوض مکنمیبه خودم م ینگاه نهیآ یجلو شم،یتخت بلند م یرو از

 .بندمیکش ساده م هیو با  کنمیموهام رو باز م پوشم،یم یبلند نیآست بلوز

 به چهرم. شمیم رهیخ

 .کشمیبه ابروهام م یدست

 .دادمینم رییرو تغ رنگشون کاش

 .چرخونمیرو م دیو کل کشمیم یقیعم نفس

 .شهیکه کنار بابا نشسته بود، بلند م یصندل یو مامان از رو شهیباز م در

 !؟یقربونت برم؟! چرا در رو قفل کرد یخوب-

 یخبر شیار چند ساعت پجمع شده بود، انگار نه انگ یهمه چ ندازم،یم یغل -ببه اتاق  ینگاه

 بوده.

 پرستش؟ حرف بزن مادر. یخوب-

 .دارهیبرم ونیزیجمله مامان، بابا هم نگاهش رو از تلو نیا با

 خوبم.-

 .خورمیآب م یوانیو ل رمیسمت آشپزخونه م به

 شام رو آماده کنم. ن،یبرو بش-

 باشه.-

 نیود و همزده ب تفاوت، چهرم فوق العاده غم هیهمراه خانوادم شام خوردم، اما با  شهیهم مثله

 .شهیمامان م دنیباعث سوال پرسهم 

 پرستش ؟!-
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 من خوبم مامان.-

 مادر. یستین-

 .رمیو به سمت اتاقم م خورمیآخر رو م لقمه

 تختم بود. یباال یبه گلدونا رهیخ

 دخترم!!-

 مامان.-

هام  هی. گرشمیلش حل م-غ-و تو ب نهیشیکنارم م یناله بود. غم داشت. وقتگفتنم  "مامان"

 .شهی. هق هق زدنم شروع مشهیشروع م

 خانم دهیآخه چرا امروز... اونم پدر فر-

 بود. دهیعجلش رس-

 :گمیم یحق به جانب افهیو با ق کنمیم ینیف

 بد بود، فقط رفت، رفت. یلیرفتار محمد خ-

 دست خودشون نبود. شوکه بودن مادر،-

 من شوکه نبودم؟!!-

 برات. رمیبم یاله-

*** 

 .دهیجاش رو به صبح م یبه سخت شب

 .رمیم نیبه داخل ماش ف،یو با برداشتن ک ذارمیم میشال مشک یرو رو چادرم
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ت . پشمیریم باشه، یجنازه، مراسم عییکه قرار بود بعد از تش یبابا و مامان به سمت مسجد با

که تک  خانم دهیفر شدیدور م. زنونه شلوغ بود و از اون نمیشیو کنارش م فتمیراه مسر مامان 

وون ج هی . انگار پدرشدادیم ی. نوازش خاصکردیم ی. چه ناله ادیدختر خانواده بود رو د

 ساله بود. جدهیه

 .رهیو م کنهیم یو سالم ارهیرو به طرفمون م یدو تا استکان چا دنمون،یبا د زهرا

 یه بناو بعد هم کم کم هم شهیم یجمع سکوت ی، تو"الفاتحه " گهیکه م یمداح یصدا با

 .کننیرفتن م

 .فتمیم. من هم پشت سرش راه رهیخانم م دهیخلوت شده بود که مامان به سمت فر بایتقر

 خانم. دهیغم آخرت باشه فر-

 .دهیتکون م یسر ده،ینم یجواب

 خانم. دهیرفبه  شمیم رهیو بعد هم خ کنمیرس زهرا نگاه مپر است افهیاشاره مامان، به ق با

 .گمیم تیتسل-

 !؟یبگ یدار یچ گهید-

 .کنمینگاهش م متعجبانه

 .گهیم "اِ وا  " مامان

 شد؟! یچ نیدیآخرش د ،ستمیوصلت ن نیبه ا یپسره خوندم، راض نیچقدر تو گوش ا-

 .انیم کمونیاز اقوامشون هستن، به نزد دونستمیکه م یتا خانم چند

 :گهیو م نهیشیاز اونها م یکیخانم با کمک  دهیفر

 .یقدمت نحس بود دختر، پدرم رفت، عروس بد قدم بود-
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 .شهیدستام سرد م لرزه،یم بدنم

 .کنهیم ینگاه شیهمون زن کنار به

 .مونیزندگتو  یومدیخدا خواست و ن-

 خانم. دهیاحترام خودتو نگه دار فر-

 طر تمومخا که به گهینسبتا بلند مامان، بابا و محمد و پدرش، و چند تا مرد د یصدا نیا با

 .انیشدن مجلس، در زنونه باز بود، به داخل م

 !!انیشده خانم آب یچ-

 !کنهیم یبه پدر محمد نگاه یبه تند مامان

 بود. سادهیوا نهیدست به س ،یمشک راهنی. محمد با پرهیگیلبش رو گاز م زهرا

 جواب ما؟! حاال دختر من شد بد قدم؟! نهیا ن،یخانمتون بپرساز -

 ندازهیم بشیج یرو تو حیتسب بابا،

 بد قدم؟!-

 یاضر گهیمن د یعنی م،یخوایما از شما دختر نم ان،یآب یبله حاج مصطف ان،یآب یبله آقا-

 من عروس...  ستم،ین

 :کشهیم داد

 .خوامیعروس بد قدم نم-

 .دهیو دوباره نوازش م زنهیهم زجه م بعد

 به محمد. کنهیرو م بابا

 پسر؟! گهیم یمادرت چ-
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تون دختر یتو عروس اتون،یانشاهلل تو شاد ون،تتیحرف من حرف پسرمم هست، ممنون از تسل-

 .میجبران کن

 .کنهیبه مامان م ینگاه بابا

 :گهیم مامان

 پرستش. میبر-

 .زنمیم ی. پوزخندشمیمحمد م کیته دلم مونده بود. نزد یزیچ هی

اک خهموند، نذاشت به فرو بهم  یخدا منو دوست داشت که زود همه چ ستم،یاصال ناراحت ن-

 ...یوقت شهیهم ،یتو هنوز بچه ننه ا نم،یبش اهیس

 لرزش صدام رو کنترل کنم. کنمیم یسع

، شد م عوضنظر گهیاما د کردم،یبچه ننه، باهاش دعوا م گفتیبهت م مانیپ یوقت شهیهم-

 .یکنیتش مبدبخ تیمادر خرافات یبا دخالت ها ،یریبگ یتو هر زن ده،یم ریشهنوز دهنت بو

 انداختن سرش بود. نییفقط پا جوابم

 .نیهم فقط

 .ادیهمراهمون م رونیتا ب زهرا

 ندون. یکیمنو با خانوادم  د،یتوروخدا ببخش رم،یپرستش من بم یوا-

 .شمیم نیو سوار ماش زنمیم یلبخند فقط

ه راحت ب انمخ دهیافتاده بود که حرف فر ییو چهار ساعت چه اتفاقا ستیب نینبود تو هم معلوم

 دفاع شد. ینشست و محمد انقدر ب یکرس
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 یکالسب همتموم بشه، جوا دیع یوقت نکهیبهم خوردن مراسم عقدم ناراحت بودم. ا یبرا دیشا

 حسم.ندم قمن  فتهیحاال نکنه سر زبونا ب نکهیبدم. ا یعقدم رو چ ینیریمشتاق خوردن ش یها

 زن محمد نشدم. نکهیخوشحال بودم، خوشحال ا ییجورا هی اما

 کی نیع تونستی. مگرفتیم میمادرش بود. هنوز مادرش براش تصم ریپسر هنوز درگ نیا

ما نه؛ امادرش رو نقض کنه، ازم دفاع ک یپسر مستقل امروز با احترام حرفا هی نیمرد، ع

 بهم نخورد. مونی. و خداروشکر که زندگنتونست

*** 

 ه.ام عوض بشتا حال و هو میریم المونیو سفر چهار روزه به شمال و هیبابا  شنهادیپ با

 .وردمیم نمبه رو یو عقد بهم خوردم بودم. ول یزیناراحت آبرور کردم،یم یدلم خود خور یتو

 بود. یبودم تو دلم، تلنبار بد ختهیرو ر یچ همه

ا بودم رو و من خ میگردیو بعد دو روز برم شهیبه خاطر کار بابا و کارگاه کوتاه تر م سفرمون

تم رف یدیدو باز دیو نه به د کردمیسرگرم م دادمیبرا ارشد امتحان م دیکه با یمنابعکتابها و 

 فراموش بشه یهمه چ خواستمیکردنم، م ی. انگار با زندانیحینه تفر

 

*** 

 * انی*از زبان ک

 دن.نشسته بو یصندل یکه همه دور تا دورش رو یوسط سالن مایبودم به سوگند و ن رهیخ

 یادیو تکون خوردناش که اثرات ز و مایب دست ن -و -ر -ش -م شهیبلند آهنگ. ش یصدا

 .کیسرام یخوردنش بود و رقص پر از عشوه سوگند با کفش پاشنه بلندش رو
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 خوشم زبون ازش قاصره نقدریخوشم ا"

 نره ادمیکن امشبو  یکار ایساق

 از نو بده باده

 حواسم بجاست هنوز

 بدست شماست یدلم ساق اریاخت

 ستم کن-ست م-م

 ببر باال جامو

 به دست ما بزن

 "یست-پرستم کن تو عالم م یم

 داشته باش. اروی ان،یآقا ک-

 .زنهیم یچشمک

لته دک یباسل، با به من، با لبخند رهی. الهه بود. خشمیم رهیروبروم خ یتمام، به صندل تیجد با

 قرمز رنگ.

 باال. برمیو م زمیریداخل جام رو م عیاز ما یو جرعه ا دمیبه فرزاد نم یجواب

 و سوگند بود. مایو بازهم نگاهم به وسط و رقص ن رمیگیم دهیرو ناد الهام

 یالیو وت دیابچهارسال  ما،یشرط با ن هیکه به خاطر باختنم تو  یبدر زدهیبودم از شب س متنفر

 چهارسال گذشته بود. نیسال از ا کیو تازه  شدیمن برگزار م
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تر بود به یی. تنهارمیبود م ایدر یکه روبرو یو به سمت تراس کنمینفره رو ترک م ستیب جمع

و  نه بودنرخوخور کا رهیج نکهیبه خاطر پول باهام بودن و ا شترشونیکه ب ییاز بودن با دوستا

 و فرزاد و آرش. مایم، به جز سه نفرشون، نکارمند

 !ست؟یجان، سردت ن انیک-

 .ایبودم به در رهیخ

 .رمیبگ دهیوجود الهام رو ناد کردمیم یسع

 سرده  یه کمی! رون؟یب یچرا اومد-

 .کنمیم یبلندش نگاه یبه ناخنها یچشم ریز

 .ارمیباال م رو سرم

 .دشیجد نکیپشت ع یبه چشم ها زنمیم زل

 !رون؟یب یایمجبورت کرده ب یکس-

 آره.-

 .یقبل یبه سمت جا گردنمیرو برم سرم

 .دادیرو آزار مپر از عشوش گوشم  یصدا

 !؟یچ ای یک یپرسینم-

 نه.-

 .گمیمن م یول-

 بودم. سادهیبدم، اما ثابت وا تیموقع رییبود تغ منتظر

 که برگردم. شهیدستش رو بازوم، باعث م یگرما حس
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 کرده.عشق تو مجبورم -

 شدش. تیالیها یموها یال برهیم ی. دستخورهی. بهش برنمزنمیم یپوزخند

نم. کابد تالش  اگه تا یحت ارم،یعشقم هستم، کمم نم یمن پا یول ،یپوزخند بزن یحق دار-

و  ستیب ست،ین یرستانیس دختر دب-و-حس منم ه نیا م،یستیبچه که ن ،یفهمیچرا نم انیک

 .یشتو باهام با نهیا دمیام ستم،ین یچکیهشت سالمونه، من عاشقتم، به خاطر تو با ه

 م.خانم الها ،یمیقد یبشم، همکالس مونینکن، از استخدامت تو کارخونه پش یکار هی-

 .رمیو به داخل م دمیتکون م یسر

 

 *از زبان پرستش*

نبار هم تل یکه رو ییکتاب ها یترهایت یو نگاهم رو رو بستمیم یکی یکیمانتو رو  یها دکمه

 .چرخوندمیبودن، م

قه عال گهی، اما کم کم از حوصلم خارج شد و دمشغول خوندشون بودم دیع یرو تو یروز چند

 کتابها رو بخونم. نینداشتم که تست بزنم و ا یا

 مادر. عتریبابات منتظره، سر-

 دارمیرمبرو  فیک سته،یتا خوب وا رشیشال ز یو بعد از دستکار ذارمیسرم م یرو رو چادرم

 .رمیم نیبه داخل ماش و

 .میکه بزن مینداشت یوقت حرف چیراه سکوت بود. من و بابا ه تمام

مامان رو جلو  شد،یو اگه هم روم نم گفتمیداشتم، بهش م ازین یزیچ ای خواستمیم یپول اگر

 .نداختمیم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

30 
 

 رو انمیمن و پ یحت کرد،یم یشوخ یلیمن و بابا بود. بچه که بودم خ نیخط ب کی شهیهم

ر و با ت یجد مانیپدر مهربون بود. اما کم کم با بزرگ شدنمون، رفتارش با پ هی. بردیپارک م

 ... شدیمن کمتر شد. کاش نم

 ممنون.-

 مراقب باش.-

 باشه. خداحافظ-

ط به و فقروزها که من ر هیمامان حاضر شد برخالف بق یکنم امروز هم به خاطر حرف ها فکر

 به دانشگاه برسونه. رسوند،یها م یخط تاکس

 .کشمیم یآه شد،یم لیکه کالس تشک یوارد شدنم به ساختمون با

 ودن.ه نبنه... خنگ ک یازدواجم رو فراموش کرده باشن. ول هیاصال بچه ها قض کردمیم دعا

 .کنم شونیمشک گهید استمخویکه خودم هم دوستش داشتم و نم یابروهام. قهوه ا رنگ

 واضح بود. یلیچهرم خ رییتغ

شسته مون نکالس یاول که سه تا از پسرا فیو از رد کنمیم یآروم "سالم"و  شمیکالس م وارد

 .رمیچهارم م فیبودن، به رد

 عروس خانم. یچطور-

ز ابه دو تا  یو احساس شرمسار یزور یو با لبخند کنمیشدن چادرم، پشت م دهیکش با

 .کنمیهام نگاه م یهمکالس

 شماها؟!  نیممنون، خوب-

 آره.-
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 .ندازمیبهشون م یو من پرسشگرانه نگاه زننیم یدو چشمک هر

 !؟یمتاهل گذرهیخوش م-

 بود. ومدهیهنوز ن زهرا

 داشته باشم؟! دیبا یچه رفتار ادیب یوقت

 "ه.حرمت ها شکسته شد یسر هی گهیباهاش حرف نزن، د ادیز":فتمیمامان م یجمله  ادی

 متاهل نشدم.-

 .کنهیسمت صورتش و به صورت من اشاره م برهیو دستش رو م کنهیم یتک خنده ا سارا

 نامرد؟! یند ینیریش یخوای! مگه؟یم یپس صورتت چ-

 !ن؟یسالم خوب-

 .نهیشیو اون کنار من م میکنیم یسه به سوگند سالم هر

 .نهیشیبهتر شد، زهرا کنارم نم حاال

 پرستش...  یسیخس یلیخ-

 شده بچه ها؟! یچ-

 بهش. کنهیسوال سوگند، سارا رو م نیا با

 دادن دربره. ینیریاز ش خوادیازدواج نکردم، فقط م گهیم-

 کنم. حیبار همشونو توج هی شهیباعث م ،ی، بلند"شهیمگه م"با گفتن  سوگند

ا ، بچه ها لطفافتاد که ازدواجمون بهم خورد ییاتفاقا یسر هیقسمت نبود،  شه،یآره م-

 .نیرو نگ نایازدواج و ا هیقض گهیمن همون پرستشم، د د،یفراموش کن
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 یآروم "باشه"نگران،  یهمراه با ناله بود که هر سه با نگاه یجمله آخرم به قدر کنمیم فکر

 .گنیم

 دنیو با د زنهیبه من م یلبخند نم،یبیمزهرا که وارد کالس شد رو  و گردونمیرو برم سرم

 .نهیشیم ییجلو فیرد یصندل یسوگند در کنارم، رو

هم زهرا ب رابطه من و خوامینم ندازم؛یبه دوست و خواهره. حرف مامان رو دور م نیبرام ع زهرا

 .میباش یقبل یهمون دوستا دیبخوره. با

 .میشیرو مشغول نوشتن جزوه م قهیاومدن استاد، تمام نود دق با

 .باهام شهیدم مهم ق ،یبا سکوت که زهرا هم رمیاز اتمام کالس، به سمت گلخونه م بعد

 !؟یچرا ساکت-

 .دیمتاسفم پرستش، ببخش-

 .کنمیباز مو در گلخونه رو  زنمیبه پشتش م آروم

 رو. یهم فراموش کن همه چ گهید ست،یتو ن ریتقص یچیزهرا، ه الیخ یب-

 .نشونهیگونم م یرو یس-و-و ب کنهیلم م-غ-ب

 .میشیو مشغول م میاریرو در م چادرمون

 

 * انی*از زبان ک

 خب تموم شد!!-

 :گهیکه خم شده بود به سمتم، م یو همون طور کنهیبه صورتم م ینگاه یدستپاچگ با

 کار آره. نیا-
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 .ذارمیم پوشه کنارم یکرده بود، تو یرو طراح یخور وهیم هیشده الهام رو که  یطراح کاغذ

 :گهیو با من و من کردن م نهیشیانتظارم م برخالف

 ؟یایتو هم م رن،یجشن بگ خوانیباباست، مامشب سالگرد ازدواج مامان و -

 نه، ممنون.-

 نه گفتنم قاطع بود. دونست،یم

 تنش رو به عهده گرفتم.بابا دعوتت کرد، من فقط گف-

 دعوتم. یا گهید یازشون تشکر کن، امشب جا-

 کجا؟!-

 سوال و جواب... از -

 .ذارهیرو تموم کنم، شال افتاده از سرش رو دوباره م حرفم دهینم اجازه

 فعال. اد،یبدت م دونمیباشه م-

 .شهیاتاق خارج م از

 م رو سفت، گره کراوات"رمیامروز زودتر از کارخونه م" نکهیو با گفتن ا زنمیم مایبه ن یزنگ

 .رمیو م کنمیم

 !ه؟یک-

 .انمیک-

 فدات بشم مادر.-

 .کنهیقفل شده سمت تراس رو باز م در

 .کنمیم دیدر رو کل نیا ترسم،یم گهیرو دزد زد، د هیخونه همسا شبیپر-
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ه داخل مامان محبوبه، ب یشونیپ دنی-س-و-با ب و ندازمیم فمیک یخونه رو تو یدر اصل دیکل

 .رمیم

مقلد  ییجورا هی کرد،یمامان، اون رو مامان محبوبه صدا م نکهیبه خاطر ا ون،یمن هم کتا هم

 .میکردیگفتن مادربزرگ، اون رو مامان محبوبه صدا م یو به جا میشد

 .کردیم یزندگ شیخونه بزرگ آبا و اجداد یهفتاد ساله که تک و تنها تو یزن

 ود.بونده بود که برام م یکه مرگ دخترش، نوش و دامادش رو شاهد بود و تنها آدم یزن

 بود. گهیاون، اخالق و حرف زدنم جور د شیکه فقط پ یو کس میآدم زندگ نیزتریعز

 .کردیهم منگا یبهم بود و با لبخند رهی. خنهیشیو کنارم م ذارهیم زیم یرو رو یچا ینیس

 !زم؟یعز هیچ-

 یروایچارد نیتو ا رهیگیدلم م ،یزنیسر م ریبه د ریفقط تورودارم مادر، چرا د یدونیتو که م-

 و باغ.

چند  نیدونیودم، مخ شیپ نیایب ن،یبفروشرو  نجایکه سرم شلوغه، چندبار گفتم ا نیدونیم-

 .شکوننیسرودست م یاردیلیباغ و خونه م نینفر برا ا

 گهید بعد مرگم، بفروشش، یاگه خواست کنم،یو ول نمباز شروع نکن بچه. من خاطره هام ر-

 االن نه. یول ،ییصاحبش تو

 !ن؟یحرف مرگ بزن ن،یباز شروع کرد-

خدا چه  ی، اپرپرشدم ونینوم، کتا شیدخترم، شهرزاد نازم، پ شیپ رمیم شم،یراحت م-

 بود آخه. یبتیمص

 شروع کنه. شهیدوباره و مثله هم خواستمینم
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 .کنمیو کراواتم رو هم م ارمیرو در م کتم

 !!گهید یدرست کرد یقرمه سبز یخب حاال، گفت-

 .یایب یپاش یبه خاطر قرمه سبز نکهیآره فدات شم، مگر ا-

 .میو شروع کن ادیشام منتظر بودم تا مامان محبوبه ب زیم سر

 بخور پسرم.-

 .ندازمیکه دستش بود م یبه دفتر یو با تعجب نگاه ذارمیم نییدوغ رو پا وانیل

 .کنهیم کتریمن نزد یها رو به صندل یاز صندل یکی

 بکن. ینگاه نایبخور، هم به اهم غذاتو -

 .ارهیم رونیچند تا عکس رو ب ان،ینما یذوق با

با  شیبق شون،یکیقط دست بذار رو فهنرمند، خوشگل، خانم، تو  ل،یهمشون خانواده دار، اص-

 من.

 غذا کوفتم بشه؟! یخوایم-

 خاک به سرم مادر، گوشت بشه به تنت.-

 .نیعکسا رو جمع کن نیپس ا-

و تو تو ر خوامیها، م مونهی، به خاطر دل من، من فقط تو رو دارم، آرزو به دلم منظر بنداز هی-

 شکون.ندل منو  ،یدار شد یزندگ راحت بشه، زن و المیخ نم،یعروستو بب نم،یبب یلباس داماد

 دارم. یمن االنم زندگ-

زنت  یایشب که م ،یمادر، زن چراغ خونست، از صبح تا شب تو اون کارخونه ا یزن که ندار-

 .یانقدر پست فود نخور گهیباشه بهت برسه، غذا درست کنه، د
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 سم.-و-بیو گونش رو م زنمیم یا قهقهه

 فست فود قربونت برم، فست فود.-

 .کنهیم یتصنع اخم

 دل منو نشکون مادر.-

 .دارمیرمو عکسا رو ب برمیرو هم به سمت دهنم م قاشق برنج نیآخر

 چاقه. نیا-

 .نییپا ذارمیرو م عکس

 مرموزه. نمینه، ا-

 .دیهمرو ف زایچ نیا شهیبال به دور، مگه از رو عکس م-

 الغره. یلیخ نیا-

 .رهیگیرو از دستم م عکس

 .شهیبهترم م اره،یدوشکم که برات ب ،یخوب نیبه ا کلیه-

 خرگوشه. هیدندوناش شب-

 .هیرگوش چخچقدر خواهان داره،  یدونیتاجر فرشه، م هیدختر  نیاوا مادر، ا-

 .شننیدو تاهم به دلم نم نیا-

 .ننیبه دلت بش کنم،یم دایپ گهیچند تا د ،یایقربون اون دلت برم، تا دفعه بعد که ب-

 رم االناره، اگند یمشترک برام معن ینداره، زندگ یزن برام معن خوام،یمن، من زن نم زیعز-

 نخواستم دلتون بشکنه. دمیرو د نایا

 .ذارهیدفترش م یرو ال عکسا
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 !!ستایریبنگاه خ-

 برا شوهر براشون. گردمیم ،یتو که قبولشون نکرد-

 جانم؟!-

 .گهید رهیکار خ م،یکنیم یا رو بهم معرفمن و چند تا از خانما دختر پسر-

 .برمیو به داخل آشپزخونه م کنمیها رو جمع م بشقاب

 .نیستین کاریب ن،یراه انداخت یکار و کاسبپس برا خودتون -

ون رو بهم دو تا جو م،یشیچقدر خوشحال م یدونیحق و حقوق، نم یمادر، ب رهیکار خ-

 .میرسونیم

 .نشونهیکه من رو به کنار م کنمیآب رو باز م ریش

 رف بشور.برا اون ظ ،یزن که گرفت ،یظرف بشور یایشب م هیالزم نکرده  ن،یبرو بش-

 .ادیاز سالن م میزنگ گوش یبه ظرف شستنش که صدا شمیم رهیلبخند خ با

 .انیسالم ک-

 چه خبرا؟!-

 سفر سه ماهه. هیشده،  یاوک طشیبابام پس فردا بل-

 .مونهینم یحرف گهیپس د-

 پدرمه. هیبه اونجا، تمام سرما نیجان من، گند نزن ان،یک-

 راحت، فقط دو ماه بسپرش به من. التیخ-

 بهت بدم. حاتویتوض یسر هیسر بزن، تا  هیفردا -

 .یاوک-
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 فعال.-

رستش که امروز ظهر خبر داد، پ ی. سوگندزنمیو به سوگند زنگ م کنمیرو قطع م یگوش

 یجراا یعنی. یگرفتن همون راه قبل شیندادن راهم و پ رییتغ یعنیخبر،  نیازدواج نکرده و ا

 .مسافرته اریکه پدر شهر یدو ماه یسرم، تو یهمون افکار تو

 .انیجانم ک-

 که خواستم رو بکن. ییاز فردا همون کارا-

 !؟یمطمئن-

 !!؟یاوک-

 آره، آره.-

 .میشرکت جلسه دار هیبا  اد،یبگو فردا زودتر ب مایبه ن-

 باشه.-

 شب خوش.-

 خداحافظ، شب تو هم.-

ز دن، احرف ز مایاز قد کنهیو مامان محبوبه هم شروع م رمیبه سمت آشپزخونه م دوباره

 مامان. یایو بچگ ونیمن و کتا یایبچگ

 .دادمیو فقط گوش م کردمیسکوت م یول داد،یعذابم م گرچه

 

 * از زبان پرستش *
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ه ک ییاشده و گوجه ه یخال یفلفل دلمه ها یو با دقت تو برمیمواد فرو م یرو تو قاشق

 .ختمیریکرده بودم، م یگوشتشون رو خال

 ن.چه کرده دختر ماما-

 .زنمیم یکه مشغول کارم بودم، لبخند یجور همون

 تو اتاق. ایشد، بکارت تموم -

 باشه.-

ه رو ابلمسسشون، در ق ختنیو با ر  ذارمیقابلمه م یگوجه ها و فلفل دلمه ها رو تو تمام

 .رمیو به سمت اتاق مامان و بابا م کنمیشعله رو کم م ذارم،یم

 شده؟! یزیچ-

 ببره. ییبابا از حرفامون بو خواست،یمامان نم انگار

 .نیدر رو ببند، بش-

ود، بستش د یکاغذ کهیتخت نشسته بود و ت یو کنار مامان که رو بندمیدر رو م ،ینگران با

 .نمیشیم

 :گهیاما آروم م جانیه با

 خبر داشته باشن. مانیاوردم، ممکنه از پ ریشماره گ هی-

 .کشمیم یپوف مان،یاسم پ دنیشن با

 .کشهیداشتم از جام بلند شم و برم و که مامان دستم رو م قصد

 .زنهیم مانویاز تو، من دلم شور پ نمینکن، اون از بابات، ا یجور نیمادر ا-

 اون جاش خوبه!! خود،یب-
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 .جوشهیه مو سرک ریس نی! چهارماهه زنگ نزده، چهار ماهه دلم ع؟یدونیاز کجا م-

 !؟یشماره رو از کجا گرفت نیا-

 .دهیرو به دستم م کاغذ

 اول شماره بود. ه،یترک کد

خبر داشته  مانیطرف، از پ نیا دیشا گفتیم ش،یجون جون قیهمون رف مان،یاز دوست پ-

 باشه.

 .کنمیم سکوت

 !م؟یفردا زنگ بزن-

نگاه  الشیتنها پسرش و راحت شدن خ یصدا دنیشن یزده مامان، برا جانیچهره ه به

 .کنمیم

 .میزنیصبح زنگ مباشه، فردا -

طال  نیبا ا دستش. مامان هم یتو یبه دستبند و النگوها شمیم رهیخ بره،یهاشو باال م دست

 خانم نداشت. دهیاز فر یو جواهرات دست کم

 خدا، پسرمو سالم نگه دار، هرجا هست خودت پشت و پناهش باش. یا-

 .نمیچیم اریپر از دلمه ها، ظرف ساالد و کاسه بزرگ ماست خ سیشام رو با د زیم

 .میشیمشغول خوردن غذا م ینفر سه

 .کنهیم یو بهم نگاه گهیم "یشکر یاله"بعد از تموم شدن غذاش،  بابا

 دستت درد نکنه دختر.-

 نوش جان بابا.-
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 .شورمیخواست خودم، ظرف ها رو هم م به

 یتو تا درس نخونم. تمام هدفم برا قبول شدن کردمیم یو حال درس نداشتم. هرکار حس

 آزمون ارشد، انگار دود شده بود هوا.

 .کردیکلمه شبم رو روز م کی فقط

 "بد قدم"

 من بد قدم بودم؟! واقعا

 !شم؟یو من بد قدم م فتهیم یدوباره ازدواج کنم، بازم اتفاق اگه

 شده. یچ کردم،یاشتم درک مبرام مهم نبود، کم کم د یچیقبال داغ بودم و ه انگار

 م.که قرار بود شوهرم بشه، تنهام گذاشت. من بد قدم بود یعقدم بهم خورد. پسر من

 یه رور، بدبودن هوا، با روشن گذاشتن چراغ اتاق و باز گذاشتن  کیمعمول به خاطر تار طبق

 .رمیواب مو بعد هم به خ کنمیرو چک م امیچندتا پ شم،یوصل م یو به نت گوش رمیتختم م

 

 * انی* از زبان ک

فت هساعت  خچال،یو با بستن در  نوشمیآب سرد رو م وانیعادت همه صبحام تمام ل طبق

 .کنمیارک مپ یرو گوشه ا نیراه بودن، ماش یساعت تو کی. بعد از زنمیم رونیصبح از خونه ب

 .ذارمیرو به چشمم م میآفتاب نکیو ع دارمیرو برم فمیک

 .خونمیرو ماون یرو یو نوشته ها کنمیم لیبزرگ و شک یبه تابلو ینگاه

 یتو یبا دستکش ها انسالیم یبه داخل، مرد دنمیو با رس دارمیقدم برم یسمت در ورود به

 .ستهیمیدستش، جلوم وا
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 آقا؟! یکار داشت یبا ک-

 .ستییر-

 .ستنین-

 .زنهیکه باال بود، داد م یاز اتاق اریبزنم که شهر یحرف خواستمیم

 .میدوست منه آقا کر-

 .رمیو من هم به سمت پله ها م رهیکنار م مرد

 امسال دوست، پارسال آشنا.-

ش پدر هگایجا س،ییر یصندل یرو اری. شهرمیریم استیو به داخل اتاق ر میدیبهم م یدست

 .نهیشیم

 ها، خوش به حال تو و بابام. استیر دهیم یچه حال-

 !؟یبد یخواستیم یحیتوضچه -

کنارم  شه،یمحرف رو ازم نداشت و از جاش بلند  نی. اتتظار اخورهیحرفم، تو ذوقش م نیا با

 .نهیشیم

 .گرمیج ارمیبرم عسل ب-

 کار دارم. ار،یمسخره نشو شهر-

 .اریخب بابا، جوش ن لهیخ-

 منتظرم.-

اول خِر منو  گهید زیهرچ ای فتهیب یرو سپرده به من، اگه اتفاق نجایجونم برات بگه که، بابام ا-

 بعدم تو. ره،یگیم
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 .فتهینم یاتفاق-

 به جون تو نفسم. زنه،یدلم شور م-

 .کنمیبهش م یجد ینگاه

 .نجامیسه سوته ا ،یاومد بهم خبر بده، زنگ بزن شیپ یکار-

 !؟یکرد حیکارگرا رو توج-

 .کنمیم رفهمشونیکه بابام بره، ش یروز یفردا-

 بود. خوب

 .رفتیم شیخوب پ یهمه چ انگار

 بره. اریصبرانه منتظر بودم، پدر شهر یب

 شدن افکارم بودم. یصبرانه منتظر آغاز عمل یب

 

 *از زبان پرستش*

 .دیچیپیگوشم م یتو یمتوال یبوق ها یمنتظر مامان بودم و صدا یبه چشم ها رهیخ

 مادر؟! یچرا قطع کرد-

 خب. دارهیبرنم-

 بزن. گهیبار د هی-

 بار بود مامان. نینهم نیا-

 بارم بزن، دل منو نشکون مادر. نیدهم-

 .ذارمیبلندگو م یمامان باورش بشه، تلفن رو رو نکهیا یو برا دمیتکرار شماره رو فشار م دکمه
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ت هکنن، ب از سرشون بازت نکهیاحتماال بازم دوستاش فقط برا ا داره،یبرنم یکس ،یدید-

 شماره دادن.

 !!گمیرو م یک یدونیبود، م ینه، پسر خوب-

 نه-

 با هم دوست بودن، امکان نداره. ییاز راهنما ،یعل-

 .دهینم یجواب یکه کسفعال  دونم،ینم-

 .شمیو از جام بلند م دمیکاغذ رو به مامان م کهیت

 .خورهیآروم و دعاگونش به گوشم م یصدا

 .گذرهیم یتو دل من مادر چ یدونیخدا، خودت مراقب پسرم باش، فقط تو م یا-

 .رمیو به داخل اتاقم م کنمیم ینوچ ندازم،یم ینگاه مین مانیدر بسته اتاق پ به

 ن،یایمسر  هیآلوئه ورام بدتر شدن،  یبگم گلدونا خواستمیم ان،یسالم خانم مهندس آب"

 "شدن؟! ینجوریچرا ا نینیبب

و  گل شگاهینما یکه سال قبل تو یخانم یو برا کنمیم پیرو تا " امیامروز غروب م" ی جمله

 .فرستمیباهاش آشنا شده بودم، م اهیگ

 پرستش!!-

 جانم.-

 زهرا خانم اومدن.-

 کرده بود. رییهنوز هم دلخور بود و رفتارش با زهرا هم تغ مامان

 تو. ایسالم زهرا، ب-
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 .میریهم به داخل اتاقم م و با کنمیحواله حرفم م یلبخند

 چه خبر؟!-

 دلخوره نه؟! یلیمامانت خ-

 .نمیشیم کنارش

 .شهیکم خوب مکم یدروغ چرا، آره خب، ول-

 .کنهیاما لحن ناراحت زهرا حواسم رو جلب م زنم،یم یچشمک

 تو خودشه. یلیمحمد هم خ-

 زهرا!-

 بله-

 !؟یگذشته حرف نزن یاز محمد و اتفاقا شهیم-

 آخه... -

 را زن گرفتن.محمد هنوز بچست ب یتموم شدست، ناراحت نشو، ول زیبرا من همه چ-

 .دونمیم-

 محمد و بارهمن و زهرا در یو صحبتها ادیو دوتا بشقاب به داخل اتاق م وهیم یبا ظرف مامان

 .شهیمن تموم م

*** 

 

 *انی*از زبان ک

 .ارمیسرم رو باال م خوره،یدو تا تقه که به در م با
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 تو. ایب-

 بهش. شمیم رهیالهام، خ دنیخودکار رو، لب دهنم گذاشته بودم و با د ته

 بودن. دنیدستش بود که فقط دو تا فنجون قابل د ینیس

وشحال ن خبودن م رهیخ نیاحتماال تو دلش از ا ومد،یم زیبه سمت م یخاص یلبخند و لوند با

 بود.

 د که دوست داشت.رو کرده بو یبودنم برداشت رهیاز خ احتماال

 عالقه. عشق،

 .ذارهیم زیم یرو رو ینیس

 .کردیم ییخودنما یشکالت کیبشقاب ک هیدو تا فنجون قهوه،  کنار

 صبحانتو اوردم. ،یآقا تراب یامروز من به جا-

 باال. ارمیم ینیهام رو از س چشم

 ندارم. لیم-

 .کنهیحفظ ظاهر م عی. اما سررهیم نیقبلش از ب ی هیچند ثان یذوق و خنده  تمام

 .یهست یشکالت کیعاشق ک چرا؟!! خودم درستش کردم، تو هم که-

 .کنمیسفت م گره کراواتم رو دارم،یو با بلند شدنم، کتم رو برم ذارمیم نییرو پا خودکار

 .شیچند سال پ ییدانشجو یبه اردو رهیم ذهنم

 گفته بود. قتیجرات و حق یباز یکه با خنده، تو یالهام

 "متنفرم یکه غذا بپزم، روز مرگمه، از آشپز یروز"

 که الهام درستش کرده باشه. خوردیاصال نم ک،یاون ک افهیق به
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 .زنمیم ی. پوزخنددارمیرو برم فمیک

 خوردن ندارم. وقت صبحانه یممنون، ول یاوک-

 .رمیبه سمت آشپزخونه م رم،یم رونیاتاق ب از

 ساختمون. یآبدارچ ،یبه تراب کنمیرو م

 .یآقا تراب-

 جانم آقا.-

 .گهید یتوئه، نه کس فهیصبحانه من وظ-

 آخه خانم... -

 !؟یمتوجه شد-

 بله آقا.-

 .رمشیگیکه م سطل آشغال بندازه یقصد داشت تو و کنهیرو پاره م یکاغذ ی جعبه

 ”جام جم یقناد“

 !ه؟یشکالت کیجعبه همون ک-

 بله آقا، خوشمزه بود؟!!-

 اتاقم. یتو گردمیو برم دمینم یجواب

 فکر بود. یتو قیعم یلیها نشسته بود و خ یاز صندل یکی یرو الهام

 .پرهیمن از جاش م یصدا دنیشن با

 جام جم؟! یپز، قناد ینیریش ای یخودت پخت-

 بود. شده هول
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 یدلم کل ی، تونقشه ش نگرفته بود نکهیبرام مهم نبود و از ا رم،یو م مونمینم منتظر

 .خندمیم

 .رمیم اریشهر شیو پ کنمیم یرو پل یآهنگ و شمیم نیماش سوار

 زهیچقدر خاطر تو عز یدونیدلتنگمو نم زهیریکه داره م ییاشکا نیهم یعنی یدلتنگ

 که چاره نداره یدل قرارهیو تار واسه تو ب رهیشده ت امیدن

 کهیعشق ما نزد یکه گفت یکه هوا گرفته بود وقت یاون روز ارمیب ادتی یخوایم

ب مو خوتا آخر باهاتم من خود یکم غم زده بود تازه نم زده بود گفت هیدلم  یوقت آروم

 شناسمیم

 تو قلب من درده آخه قلبم به تو عادت کرده یستین

 (یزمان وسفی ،ی)دلتنگ

 اریهر. شرمیو به سمت داخل م شمیم ادهیپ نیاز ماش ل،یشک یهمون تابلو دنیو با د دوباره

 .میریم ی. هم قدم با هم به سمت سالندهیبهم م یدست یبه محکم

 !!گه؟یباشه د راحت المیفقط خ ،یایب یتونیکردم، از فردا م هیکارگرا رو توج-

 .اریاره شهر-

 .دنیموار انجام  کیکارا رو خود کارگرا اتومات هیبق ،یکن استیر هیفقط کاف-

 شد؟! یاون دختره چ-

 .گهید ادیبهش، نمدادم  یدو ماه مرخص-

 !گه؟ید یکرد فیکارا رو درست رد اریشهر-

 سرجاش باشه. ی، همه چ گردهیتخت بابا، فقط خدا کنه بابام برم التیآره، خ-
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 هست.-

 .دادیو تمام بخشها رو بهم نشون م میزدیقدم با هم قدم م هم

 .یمردان-

 .ادیم رونیب یاون همه شاخ و برگ به سخت نیاز ب انسال،یم یمرد ار،یبلند شهر یصدا با

 .اریبله آقا شهر-

 . یشدست راستش با خوامیم ستونه،ییفراحات، از فردا ر انیفراحات هستن، ک یآقا شونیا-

 .گهیم "یچشم"

ا و دم مینظتو  شونیاریتمام گلها و آب هیدو هزار تا شاخه، تغذ یروز ،میهرروز برداشت گل دار-

ل به داخ لهاگ دنیچ یکارگرا فقط برا وتره،یو پشت کامپ هیکیاون اتاق و الکترون یرطوبت، تو

 .انیگلخونه م

. پدر چرخونمیم یرنگ یاون همه رزها نیو چشمهام رو ب دمیگوش م اریشهر حاتیتوض به

رده سپ یتارو هکدگلخونه  نی. و اکنهیمراقب م نجایاز ا اریشهر نکهیرفته بود. با فکر ا اریشهر

 دم.که سالها منتظر انجامش بو یکار یمراقب و در اصل برا یشد به من. به ظاهر برا

 *از زبان پرستش*

ند تا چهمه ترم فقط اسم  نیندارم، به زور تو ا یمن که اصال نسبت به رشته م احساس خوب-

 گرفتم. ادیگل رو 

 منم. قایدق-

 ستم،ی. من مثل اون ها نبودم و نکننیحرف زدنشون م یرو چاشن یو سوگند خنده ا زهرا

قرار بود به  گهیبود. دو ساعت د دنیبهشون برام حکم نفس کش یدگیو رس اهیبا گل و گ یزندگ
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و  ارمیرو در م فمیک یکوچک تو نهیبزنم. آ یگلدوناش زنگ زده بود سر یکه برا یهمون خانم

 .کنمی. به زهرا رو مکنمیم میتنظلبه چادرم رو 

 .ییخونه خانم سخا رمیمن م-

 شده. ضیبازم گلش مر-

 .شمیجام بلند م از

 .گهیم«  یبه سالمت»   زهرا

 .شهیبلند م مکتین یهم از رو سوگند

 کم با رشته م آشنا بشم. هی! ام؟یمنم همراهت ب شهیم-

 .میبد رشته انصراف نیاز ا دیسوگند، من و تو با رهیبرا آشنا شدن د-

 .ستین رید وقتچینه زهرا خانم ه-

 .ذارهیمانتوش م بیج یرو تو دستاش

 پرستش جون. میبر-

 .میذاریو من و سوگند، زهرا رو تنها م زنمیم یلبخند

 برا مخالفت نداشتم. یلیبه نظرم دل اد،یمخالفت کنم و بگم که ن تونستمینم

 .ستمیتنها ن حداقل

 .کشهیم یبرج روبرومون سوت دنیبا د سوگند

 پسر مسر نداره؟! ییخانم سخا نیا-

 .دمیشماره سه آسانسور رو فشار م دکمه

 .طونیش یتو که شوهر دار-
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 .رهیگیاز بازوم م یشگونین

 .گمیبرا تو م وونه،ید دونمیم-

 هرم بشه.زنه مادرشو نیقربون دستت، اصال دوست ندارم ا-

 .زنهیم یا قهقهه

 بال. یا-

قد  ینز ه،ین. بعد چند ثازنمیبزرگ رو م یبو چو دی. زنگ کنار در سفشهیآسانسور باز م در

 .کنهیدست در رو باز م یتو ییکوتاه با جارو

 هستم. انیسالم، آب-

 خانم منتظرتونن. ن،ییبفرما-

نه ارگر خوک. اون زن که زدیم دیخونه رو د یو همه جا اومدی. سوگند پشت سرم مرمیم جلو

اش صد نیرکه دوست داشت نس ییو خانم سخا کنهی. در بزرگ تراس رو باز مرفتیبود، جلو م

 .ادیبلوند کوتاه شدش، به کنارمون م یو موها یصورت راهنیکنم، با پ

 خوشگالمو. نیا نییخانم مهندس، ب یوا-

. نهیشیگرد تراس م زیدور م یها یاز صندل یکی یو بدون تعارف، رو زنهیم یلبخند سوگند

 .رمیآلوئه ورا م یو به کنار گلدونا ارمیچادرم رو در م

 .رهیداره م شونیسبز ینیبیم شن،یروز به روز دارن قرمز تر م-

 .کشمیرو برگاشون م یدست

 بهشون. خورهینور م یلیخب خ-

 جاشون رو عوض کنم. یعنی-
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 رنگشون. شهیکم کم قرمز م شن،یو گرم م خورهینور م یکل نجایا گه،یآره د-

 !ن؟یاوا خدا، هم-

 .شمیم بلند

 .یآسون نیآره، به هم-

 .زنمیتراس بزرگ م یتو یدور

 .شهینم شونیزیچ گهید ینجوریا ن،یعوض کن نایگلدونا رو با ا نیا یجا-

 عوضشون کن پس.-

ول و مشغ ذارهیم یدستش رو گوشه ا یتو یهمون زن کارگر، جارو ،ییحرف خانم سخا نیا با

 .شهیم

 !ست؟ین یسوال گهید-

 .ارمیب یزیچ یقهوه ا هیصبر کن  زم،یممنون عز-

 .شهیکم کم داره شب م گهید ،ینه، مرس-

 .ذارمیچادرم رو م شه،یحرفم سوگنداز جاش بلند م نیا با

 برن. ییرایآخه زشته، دوستتون هم بدون پذ-

 نه بابا، تشکر.-

 .میریو م میکنیم یحرف سوگند، خداحافظ نیا با

 داشتا. یعجب زندگ-

 خوبه سوگند. تیتو هم که زندگ-

 توپه. یلیخ نیا یآره، ول-
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 .میشیم یتاکس سوار

 !؟یخونیاطالعاتت باالست، کتاب م یلیخ-

 آره. ت،یکتاب، سا-

 چرا قرمز شدن. دمیفهینم کردم،یمن اگه سه ساعتم به اون گال نگاه م-

 .دمید یرو م رونیب نیماش شهیو از ش زنمینم یحرف

 مهندس باهوش کمه. ،یکنیکار نمتو که اطالعاتت باالست، چرا -

 .خونمیدرسمم دارم به زور م-

 چرا؟!-

 .دارمیبرم شهیرو از ش نگاهم

 با درس خوندنمم مخالف بود، به زور اومدم دانشگاه، چه برسه به کار. پدرم-

 .خوننیدرس م کنن،یمگه عهد قجره، االن دخترا همه کار م-

 .زایچ نیادر و االق پدر و ماخ ه،یجور هی یخب باالخره هر خانواده ا-

 تو. فیح یآره ول-

کرده  ار ردک یاستادم رو برا شنهادیبار هم ترم دوم بودم که پ هی ی. حتزنمیتلخ م یلبخند

 بودم.

 داره. اجیمثل تو احت یکیبه  یلیگلخونه اومده دستش، خ هی مایدوست ن-

 !؟یگلخونه چ-

 ست. شرفتهیپ یلیخ ه،یگل رز، گلخونه صادرات-

 اهان.-
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 به ادامه بحث نداشتم. اما سوگند قصد ساکت بودن رو نداشت. یا عالقه

ندس مه هی م،یمهندس کم دار یروین هیاتفاقا  کنم،یآره، خودمم بعدازظهرا اونجا کار م-

 باهوش.

 بشه. دایپ شاهللیا-

 نشسته کنارم. نجای! اه؟یچ دایپ-

 ندارم. تشویموقع تونم،یگفتم که نم-

ما هم  ،ییزایچ نیخودت عاشق گل و ا حداقل به بابات نگو، تو که ایخب به خانواده ت نگو، -

 .میدار اجیکه بهت احت

 حرف بزنه. شتریسوگند ب شدیجواب ندادنام، باعث م انگار

خبر  فکراتو بکن، بهم رو سراغ دارم ، پرستش جون یکس نیگفتم که همچ مایمن به دوست ن-

 بده.

 .شمیم ادهیاقا ممنون پ-

 .گهیشدن م ادهیو قبل پ دهیبهم م یدست

 برتم.منتظر خ ،یهمه اطالعات فقط دانشجو باش نیتو که با ا فیح گم،یبازم م-

به  شتریرو ب فمیشده بود. ک کی. هوا تارنیماش شهیبه ش دمیم هی. سرم رو تکرهیم سوگند

عالقه هام؟! حاال که خودمم برا کنکور !  ؟یخودم چ ی. ولاشیری. بابا. سخت گچسبونمیخودم م

که دوست  ییکار کردن، اونم تو جا دیحوصله شدم. شا ی، حاال که خودمم بارشد سست شدم

دوبلکس، با  ی. خونه ارمیقدم زنان به سمت خونه م شم،یم ادهیدارم آرومم کنه. سرکوچه پ
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و  مانیمن و دوستام، پ مان،یکردن من و پ یبزرگ که محل باز یاطیبا ح ،یآجر ینما

 .انیآب یحاج مصطف یدوستاش بود. خونه 

 *انی*از زبان ک

 .نیدار لیم یفراحات، چ یآقا نیخوش اومد-

، گونه ورتشص ظیعل شی. آرارمیگیبود م سادهیکه با لباس فرم جلوم وا یرو از دست دختر منو

 تو چشماش. زنمی. بدون نگاه کردن به منو زل مزدیتو ذوق م شیعمل یها

 ارچ.قگوشت با سس  کیاست هی شهیچند بار بگم، هم ،یهربار سوال کن ستیالزم ن-

 :گهیکه تو چهره ش اومده بود، م یو ناراحت یسست با

 .گهید قهیتا چند دق شهیباشه، آماده م-

 .نهیشیو کنارم م ادیم دیدور شدنش، سع با

 .سییچه خبر ر-

 گارسون زن نذار، همه مرد. گهید-

 کنم؟! کارشونیب م،یچرا؟! ده تا گارسون زن دار-

 .نیب کنبزن، گارسون مرد جذ یبفرستشون تو آشپزخونه، آگه-

 آخه... -

 پس آخه و.. چرخه،یداره با پول من م نجایا-

 ماه. نیا یحسابا نمیا ار،یباشه بابا، جوش ن-

 .دوزمیکاغذ م یباال یونیلیعدد م یرو رو چشمم

 تو حسابم. زینصفش رو بر-
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 باشه، فعال.-

و ت چرخونمی. نگاهم رو مدمیتکون م دیسع یبرا یو سر برمیآب رو به سمت دهنم م وانیل

 ییزهای. مبزرگ گوشه سالن نشسته بود انویکه پشت پ یرستوران. پسر کیتار مهیتمام سالن ن

 یچه ا. پسر بردنخویبشقاب غذا م هیکه تو  یپسرمختلف بود. زن. مرد. دختر و یکه پر آدمها

 سم روحوا میگوش ی. صدارهیگی. بشقاب غذام جلوم قرار مخوردیمادرش غذا م تکه از دس

 .کنهیجلب م

 "رسونهیهم سالم م ماین یمرحله دستوراتت امروز اجرا شد، راست نیاول"

 سوگند. یریم شیپ ی. خوبه. خوب دارشمیم رهیخ امیچشمک آخر پ به

 *از زبان پرستش*

، اما ه بودداد شنهادیپ کیخوره تموم وجودم رو گرفته بود، اون فقط  کی نیسوگند ع شنهادیپ

 من... 

ردن رد کبه اون حرف هاش شاخ و برگ داده بودم و فکر کرده بودم. مامان مشغول خ یکل من

. کنهیمکر فاالن کجاست  نکهیو ا مانیپ یفکر بود. شک نداشتم داره به سالمت یبود، تو جیهو

 بزنه. بینبود با چاقو به انگشتاش آس دی. بعارمیاز فکر درش ب خواستمیم

 چه خبر مامان؟! مامان؟!!-

 .برمیباالتر م یرو کم. صدامندازمیاخبار بود م دنیبه بابا که مشغول د ینگاه

 ماماااان؟!-

 دختر. دمیب... بله... ترس-

 !؟یچه خبر؟! چرا تو فکر گمیم-
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 دانشگاه، تو چه خبر؟! یریدارم، تو م یمن چه خبر-

 .جیوه یبودم به تکه ها رهی. خنتیبه کاب دمیم هیاالن وقتش بود. تک نینبود. هم زود

 داده. شنهادینفر بهم پ هیندارم، امروز  یمنم خبر-

 ازدواج؟!-

 کنمیم ی. خنده اندازمیم یاز حدقه در اومده مامان، نگاه یچشمها به

 بکن.گلخونه، فکرشو هیکار... مامان کار تو  شنهادینه بابا، پ-

 .ندازهیم تابهیماه یخرد شده رو تو یها جیهو تمام

. تازه اونم شد.. یراض ینرفت که بابات چه جور ادتیبسه.  یکه دانشگاه رفت نی. همخودیب-

 حرف زد تا قبول کرد...  یکل تییدا

 میگیبه بابا نم-

 نهان نکردمپرو از بابات  یزیهمه سال چ نیتو ابال به دور. من-

 خب پس باهاش صحبت کن-

 .شهیمشغول خرد کردن گوجه م ندفعهیو ا ندازهیرو باال م ابروش

اونم  ه. کار...خالف کنم... کار خوامین دوره زمونه فرق کرده... من که نمآخه چرا مامان؟! اال-

 ... خورهیکه به رشته م هم م یکه دوست دارم... کار ییجا

 .شهیم الی. بابات بفهمه واونه-

 بفهمه... تو فقط سکوت کن... دروغم نگو. میذاریخب نم-

 میشام بخور نیبچ زوی... میگیم ی... تو چگمیم یمن چ-
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 یارکه هر ک یمانیرو اجرا کنم. پ مانیپ وهیش دی. بابرهینرم شدن مامان وقت م دونستمیم

الفت مخ گهیداون وقت هم  ذاشت،یم انیو بعد مامان و بابا رو در جر دادیانجام م خواستیم

که  ییکار کنم. جا خوامیبدم. م انجام یخالف خوامینداشت. من که نم یا دهیکردنشون فا

 .کنمیم یداده. کم کم مامان رو هم راض نانی. سوگند هم بهم اطمدارمدوست 

 بهبود،  با ما دمخور شده شتریب دایکه جد یگند، همراه زهرا و سوصبح یشدن کالسا تموم بعد

 .میریبوفه م مت س

 !ک؟یو ک رکاکائویپس همه ش-

 .رهیو زهرا به سمت فروشنده م گمیم یا "بله"و سوگند  من

 !؟یخب فکراتو کرد-

 رو متوجه شده بودم. منظورش

 !؟یدرباره چ-

 .گهیاع پرستش... درباره کار د-

 ه خانواده م مخالفن.گفتم ک-

 .میکار دار روین هیما به  ی. ولفهممیم-

 .شهیخب نم-

 .یبه صندل دهیم لم

. ما ورده..خ چیکارمون پ ...میشد یکیدست راست  مایبار من و ن هی... ینیبیشانس ما رو م-

 پرستش... میدار ازیبهت ن

 کنم. یخانواده م رو راض دی... بازمیعز-
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ت... هس یآدم موجه ا سشمیی... رگهیگلخونه ست د هیراحت...  الشونیخزودتر... بهشون بگو -

 ... برمتیبد که نم ی... جادتیعقا اتت،ی... روح شناسمتی... بابا جان من مهیاوک یهمه چ

 . بزرگ بود.دهیو چند تا عکس از گلخونه بهم نشون م ارهیرو در م شیگوش

 بود.  بایز

 !؟یبگ ستویر لیاسم و فام شهیدارن. م ازیمثل من ن یکیبه  یگفت-

 .ذارهیم بشیج یرو تو شیگوش

 چرا؟!-

 بکنه. یقیبابام بخواد تحق دیخب شا-

 !شناسه؟یمگه همه رو م یشهر بزرگ نیواه بابات تو ا-

 سه.بپر انیاز اطراف دیشا شه،یحساب م یبازار ییجورا هیخب باالخره -

 .شدیم کیبهمون نزد زهرا

ود... ب یاوک از نظر خودت یه همه چاگ ن،یرو بب طشیگلخونه... مح میبر ایب باریآها... حاال تو -

 ..یسراغ مراحل بعد میریبعدا م

 ن خاتمهحثموب. ادیکاکائو به کنارمون م ریش یها وانی! زهرا با ل؟ی. مراحل بعدزنهیم یچشمک

 .کنهیم دایپ

غول مش ودستش بود  یتو ی. مامان آلبومونیزیتلو یهم شب بود. طبق معمول بابا روبرو باز

م چرا اما گرم دونمی. نمزدیلب حرف م ریش بود و ز نهی. دستش رو سمانیپ یعکسا دنید

 نمیشیشده بود. باز هم عرق کردن دستام شروع شده بود. کنارش م

 مامان؟!-
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 شده؟! بازم کار؟! یباز چ-

 .نیکنیخب چرا مخالفت م-

 .شهیم یچ نمیی... تا بمیکن شامو حاضر میبر-

اش دوست قصد داشت با مانیکه پ یبود. مثل روز ندیمامان خوشا "شهیم یچ نمیتا بب" جمله

 یچ نمیبب»  گهیکه مامان م کنهیصبحانه، اونقدر اصرار م زیبابا. سر م نیبه شمال بره. با ماش

 چییسو م،یصبحانه بود زیو مامان دور م مانیکه من و پ یو دوروز بعد، دوباره وقت«  شهیم

 قرار گرفت. مانیبابا هم تو دست پ نیماش

 *انی*از زبان ک

رو  قهوه وانی. لکنمیبلند تر مدستگاه پخش رو ی. صدابندمی. درش رو مامیتراس به داخل م از

 داریاعت بهجده س ی. خستگدادمی. با دستام چشمام رو فشار مذارمیم یبزرگ و چوب زیم یرو

 بودن از شش صبح خودش رو نشون داده بود.

 هستم. ی. هرجا بریفکرشم نکن، تنهابر یحت

 خسته م. ریآروم بگ یکنیدرد م یاز قلبم کهیت هی

 با دستات جوره. نوازش

 که دستات دوره. فیح یول

 .زمییپا رینرو، که در گ االن

 .زمیریتو بهم م ینذار. ب تنها

 (یلهراسب یعل ر،ی)آروم بگ

 بودم به قفسه ته سالن. رهیکاناپه نشسته بودم و خ یرو
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ز ودم. باده بش یقو گهی. باز کردنش سخت بود. اما ددارمیرو برم ی. آلبوم سورمه اشمیم بلند

. شکستی. اما نماوردیگلوم م یرو تو یکردن صفحه اولش، عکس مامان و بابا کنار هم. بغض

باس ل. سر صبح، من و بابا با یم. عکس بعددانشگا یسور قبول یتو مون،یعکس دسته جمع

 سرم باال یکه با گذاشتن شاخ ونیکتا ا،یتالیا یتو یهتل یها یصندل یرونشسته  یراحت

 ل کرده بود و-غ-که مامان رو ب ونیبود، مامان نبود، تو اون عکس عکاس بود کتا ستادهیا

 شن فارغد. جعکس چهار نفره مون بو نیبودم. آخر ستادهینشسته بودن. من و بابا که پشتشون ا

 .بندمی. آلبوم رو ممیمن و مامان بود ینبود ول گهی. بابا دونیکتا یلیالتحص

 "؟یدیآدرس گلخونت رو م"

کارش رو  دونستمی. مکنمیم پیرو فرستاده بود. آدرس رو تا امیپ شیسه ساعت پ سوگند

 خوب بلده. نگران نبودم

 *انی*از زبان ک

 . کارگرها تازه به شروع کار کرده بودن.شمیگلخونه م یزود راه صبح

 فراحات. یسالم آقا-

 .زنهیم یمورچه بود، لبخند کی نیکه در برابرم ع زیبا جثه ر یدختر

 شما؟!-

 .برهیاز مقنعه ش م زدهرونیب یموها یبه ال یدست

 ... خوشوقتم.کای... ملنجامیا یمن مسئول بخش فن-

نگذشته  یا قهی. چند دقرمیم استیبه باال و اتاق ر دم،یتکون م ینداشت؟! سر یلی! فامکا؟یمل

 .کنهیبود که سوگند نفس نفس زنان در اتاق رو باز م
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 چه خبره؟!-

 که نشد؟! رید-

 .شمی.از جام بلند مکنمیبه ساعتم م ینگاه

 .نینه، بش-

 .ارمیرو از پوشه در م ی. برگه ازهیریخودش م یآب برا یوانیل

 یگینم ی... حتیبریهم از من نم یبهش که پر کنه... اسم یدیفرم استخدامه... م نیا-

 ... گهید زیهر چ ای... مجردم... ریپ ایجوونم 

 ... هگید زی... نه چگمیم تویلیمنه فا یمجرد گمی... نه ممیحرفا رو دوره کرد نیباشه، صدبار ا-

راه  فرفره نیع زشیر ی. همون دختر با جثه ندازمیم یگلخونه نگاه یپنجره به فضا از

 .رفتیم

 .نهییکه اون پا ینیدختره هم... ا نیا-

 .ادیبه کنارم م سوگند

 نشو باهاش. ی. خودمونریباهاش گرم نگ ادی... زهیمسئول بخش فن-

 !ه؟یچ شیلیاسم و فام-

 .زنمیم یپوزخند

 هستن. کایمل-

 به سوگند. کنمی. رو مدارمیرو برم فمیک

نگه  ییکن که جا رفهمیدختر رو هم ش نی... انجایبا ا یکم آشنا بش هیباش و تا  نجایامروز رو ا-

 که؟! یفهمیم نجا،یا یتازه اومد
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 منو؟!  یدست کم گرفت-

 .شمیکارخونه م یو راه رمیم رونی. از اتاق بدمینم یجواب

 *از زبان پرستش*

 مامان؟!-

 باشه... برو-

 .کنهیو نگاهم م دارهیبابا برم راهنیدست از دوختن دکمه پ نم،یشیکمال تعجب، کنارش م با

 !؟یگیم یجد-

 .شهیسکوت. دوباره مشغول کارش م هیثان چند

 به خاطر تو. ندفعهیا یول ست،یدروغ خوب ن-

 .میگیرو نم یزیفقط چ م،یگیما که دروغ نم-

 شده باشه. یراض ینجوریا خواستمی. نمزنهینم یحرف

 بشه. یبابا بگو، تا دلت راضاصال به -

 .کنهینم نشناختم دختر؟!! تا ابد موافقت یهمه سال زندگ نیرو بعد ا یمن مصطف-

 .ستین یته دل منم راض ینجوریا م،یگیپس نگو دروغ م-

 گفتم. یزینه چ دمیشن یزیمن نه چ-

 مامان؟! یچ یعنی-

 ... یبه منم نگفت یبرو همون گلخونه و کار کن... ول یعنی-

 آخه مامان... -

 انگشتش فرو کرده بود. یسوزن رو تو مکه،ی، نوک انگشتش رو م گهیم «یوا یا»
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 االن. ادیاون برنجو خاموش کن، بابات م ریدختر، ز گهیبرو د-

عد . تموم شد برمی. به سمت آشپزخونه مزنهیم یجمله ش با وجود درد انگشتش، لبخند آخر

 شد. یپنج روز، راض

 ا کم کمالسکبود و  بهشتیکرده بود، اواخر ارد بتیامروز رو به خاطر مراسم پدربزرگش غ زهرا

 و گرفتهشد ردانشگاه رفته بودم. کارت ورود به جلسه امتحان ار تیتق و لق شده بودن. به سا

 یلو. طورنیشرکت کنم. زهرا شرکت نکرد. سوگند هم هم خواستمیم یبودم. آماده نبودم. ول

 .گهیاز هدفم دست بکشم. اگه امسال هم نشد، سال د استمخویمن نم

 !؟یگرفت-

 .میآره... بر-

 .یواقعا حقته قبول ،یقبول ش شاهللیا-

 تالش نکردم. ادیخدا بخواد... خودمم امسال ز یهر چ-

. کنهینم یحساب کردن توجه یمن برا یو به اصرارا کنهیپول آژانس رو حساب م سوگند

هر ا شب یادیشهر بود، اما فاصله ز هیحاش بایتقر ،یا شهیش یبزرگ با سقف ها یگلخونه ا

و رز، بر گل یا. پر کارگر، پر شاخه همیریبا هم به داخل م ،یبخش نانینداشت . با لبخند اطم

 بود. ییایب

 .نجایا میبر ایب-

ه گل شاخ یلکبوته گل رز،  یبهشت بود. کل کی نی. عکنهیباز م یرو با فشار دادن دکمه ا در

 بودن. دنیمشغول چ یچیرز. فقط دو تا مرد، با ق

 زرد، قرمز. ،یفرانسو ،یهلند نجاست،یقشنگه نه؟! دو هکتاره، دوازده تا رقم گل رز ا-
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 زهیننشون از مکا گلها توش بود، شهیکه ر یی. لوله هامیریو جلوتر م میداریهامونو رو برم قدم

 ح گلخونه داشت.بودن و باال بودن سط

 ییاد غذاوله ها هم مول نی... تو ایدونیم شتریخودت ب گهیبا دستگاست... د شونیاریتمام آب-

 ما...  یو اما کار اصل کنهیگردش م

 .وتریو کامپ شگری. چند دستگاه نماکنهیدر رو باز م م،یریم یسمت اتاق به

 گلخونه. یمحل کار ماست... و فضا نجایا-

 !؟یچه کار-

 میریها مداشت گلنظارت بر یهم برا ی... آفات... گاهییدما... رطوبت. سم و مواد غذا میتنظ-

 گلخونه.

 آهان... -

 من و تو و...  م،یسه نفر-

وق فکه  یرژ قرمز د،یبا روپوش سف ی. دخترمونهیکاره م مهیباز شدن در، حرف سوگند ن با

 غر.ال یداشت و و اندام یقد کوتاه کرد،یالعاده پررنگ بود، تو نگاه اول جلب توجه م

 .کامیسالم. من مل-

 :گهیو سوگند م میدیبهم م یدست

 .کایمن و تو و مل گفتم،یداشتم م-

مد کو به سمت  ذارهیم زیم یرو رو یوانیترش کرده بود. ل بایز کا،یرنگ مل یفندق یموها

 .کنهیبهم نگاه م ی،با لبخند رهیم
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 شگات بهمچون سوگند درباره درس و دان تم،یساعت کار م،یپوشیروپوش م نجایا زم،یعز-

 گفته، دو بعدازظهر تا شش غروبه... 

 ... امینم یو گاه امیم یالبته من گاه-

 .دهیرو به دستم م یبرگه ا کای. ملکنهیحرفش م یرو چاشن یخنده ا سوگند

 .یایب یتونیردا هم مف نیبدم، از هم سییرو پر کن، تا فردا به رفرم نیا-

 منو؟! نهیبب خوادینم ستونییر-

 :گهی. سوگند مزننیم یقهقهه ا هردو

 .میدست راستش ماینه بابا، گفتم که من و ن-

 کایت ملو به دس کنمیبه دلم نشسته بود. فرم رو پر م بیگلخونه عج نیمردد بودم، اما ا یکم

 .میش مهربون بود و زود باهم جوش خورد افهیو ق پیکه برخالف ت ی. دختردمیم

 .لشیاسم و فام دنیفهم یحت سییر دنیروز از کار کردنم گذشته بود، بدون د دو

 .اومدینم شیپ تشیبکشم، موقع رونیب کایچقدر هم خواستم از زبون مل هر

 الون اصچم. نداشت یامتحان ارشد داشتم. استرس گهیبود. دو هفته د دهیهم از راه رس پنجشنبه

ه ود که بب مین فاجعه. ساعت دو و یعنی نیکم مطالعه داشتم و ا یلیخ دیآماده نبودم. از بعد ع

 رادن ناهخور یبرا زدمینبود. حدس م کای. ملرمیبودم. با عجله به داخل اتاق م دهیگلخونه رس

و  نمیشیم یصندل یرو د،یروپوش سف دنیو با پوش ارمیبه سلف رفته باشه. چادرم رو در م

 .شمیم وتریکامپ یعدد تو یسر هیمشغول چک کردن 

 !مه؟یاز دو و ن تیشروع ساعت کار-
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 ی قهیل و به شا ی. هول شده بودم. دستپرمیم یبم و مردونه و از رو صندل ییصدا دنیشن با

 ی. از نوک کفشهاذارمیم بمیج یرو تو گهید یکیبود و  زیم یدستم رو کی. برمیروپوشم م

 یپالتو قهیز ا ،یسورمه ا یاز کراوات ،یآب راهنیپ یاز دکمه ها ،یاز شلوار مشک ،یو ورن یمشک

 عرق کرده بود. بمیج یو نافذ. دست تو یمشک یبه چشمها رسمیم ،یمشک

 *انی*از زبان ک

 یدن کمزبا  برم،یموهام م یال یدست بندم،یرو م یسورمه ا یکراوات پوشم،یرو م میآب راهنیپ

ف مصر رکبای. با رفتنم به سالن، نگاهم به ظرف دارمیرو برم چییسو م،یشگیژل و عطر هم

 .فتهیو پاش م ختیر زیم یرو میپلو سفارش یسبز

 نگیاحمد که مشغول شستن، در پارک دنی. با دشمیم نی. سوار ماشکنمیم زشونیتم شب

 دیبا . امروزکنمیم شتری. سرعتم رو بکنمیآهنگ رو بلند م ی. صدازنمیم یبود، بوق

 .دمشیدیم

 من صبورم. یدورم، تا تو هست عشق

 غرورم. یچشمات ب شیاما، پ کوهم

 عبورم. یراه ب هیدورم من  عشق

 و کورم. سوت

 تو اما غرق نورم. با

 دورم. عشق

 .رسونمیمن خودم رو م ،یباش هرجا

 نامهربونم. یبگذرونم، با تو باشم، با تو ا مویکنارت زندگ تا
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 (یعباس امکی)عشق دور، س

 .رمیبه داخل گلخونه م ،یورود لیشک یتابلو دنیبار پنجم و با د یبرا

 سالم آقا... -

 یصدا بعد هی. و چند ثانکاینبود جز مل یکس کنم،ی. از دور به اتاق نگاه مدمیتکون م یسر

 نازکش.

 فراحات. یاع سالم آقا-

 !ومدن؟ین انیخانم آب-

 !! ن؟ینه هنوز، ناهار خورد-

داز بران بهش و قد و اندام کوتاهش رو شمیم رهی! خد؟یبود که پرس یربط یوال بچه س نیا

. اکثر نمیشیم اتاق یو تو رمی. از پله ها باال مرهیعقب م ی. چند قدمدمینم ی. جوابکنمیم

 ریصوتم. روبرو شگریبودم به صفحه نما رهیخوردن ناهار به سلف رفته بودن. خ یکارگرا برا

ز . ایرچاد ی. دخترشهیم ادهیپ یاز تاکس یربع دختر کی. بعد از یدر ورود ین جلویدورب

. کنهیم نگاه به اطرافش یو کم ادی. با عجله به داخل مرمیو به پشت پنجره م شمیجام بلند م

. دمیم رییجام رو تغ ی. کمرهی. به داخل مکنهیصبر م هیقبل ورودش به اتاقش، چند ثان

عدد دو  ،یصفحه مشک یرو شییطال ی. عقربه هاکنمیبه ساعتم م ینگاه. ارهیچادرش رو در م

ود، . سخت مشغول بدارمی. آروم قدم برمرمیم نییپا ی. از پله هادادنیرو نشون م میو ن

 :گمیم میجد ینبود. با صدا نجایحواسش ا یانگار

 !مه؟یاز دو و ن تیشروع ساعت کار-
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و دونه رمر یصدا، اونم صدا هی دنیانگار انتظار شن. هول شده بود، پرهیاز جاش م عایسر

 یحرف .می. حاال چشم تو چشم شده بودادیتا به خودش ب کشهیطول م ینداشت. چند لحظه ا

 .زدینم

 !ست؟یجوابم سکوت ن-

 .شمیم نهیدست به س ارم،یدر م بمیاز عرق رو از ج سیدست خ ام،یخودم م به

 شما؟!-

 .پرسمیفقط من سوال م نجایا-

 بدم. حینداره که بهتون توض یلیدل دم،ینم یجواب شناسمیکه نم یمن به کس-

 ش،یاررزشکو. نگاهم به نوک کفشش بود. قد بلندش، اندام ادیقدم ، فقط دو قدم به جلو م دو

 نتونم بهش نگاه کنم. شدیباعث م نایهمه ا پش،یت

 .ستمییمن ر-

در  ه چاهآرومم که انگار از ت یبا صدا .کنمیچند لحظه بهش نگاه م یزده، فقط برا رتیح

 .اومدیم

 واقعا؟!-

 کنهیجواب دادن، دوباره تکرار م یجا به

 !مه؟یاز دو و ن تیشروع ساعت کار-

 نه.-

 .یاومد ریپس د-

 دختر نامنظم جلوه کنم. هی دار،ید نیتو اول خواستمینم
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 .ستیکه تو شهر ن نجایاونم برا ا شد،یم دایسخت پ نیماش ه،یهوا بارون-

 تکرار نشه. گهید-

 .دایو به داخل م دهیم لیبهش تحو یکنار در بود و لبخند کایمل ره،یسمت در م به

 داشت؟! کارتیچ-

 کردم. ریکه چرا د دی. پرسیچیه-

. جوونه رنقدیا نجایا سیی. سوگند به من نگفته بود. نگفته بود رمینیشیم وتریدو سر کامپ هر

 رمردیپ هی مایدوست ن یانتظار داشت ما،یخنگ، سوگند بدبخت که گفت دوست ن یآخه دختره 

 .کایبه مل کنمیآروم بمونم، رو م تونستمیباشه. نم

 !ره؟یسخت گ نقدریا شهیهم-

 .زنهیم یا قهقهه

 !جنتلمنه، مگه نه؟ یلی... خهیکم جد هیبچه م... فقط  رهیکجاش سختگ-

 فرو رفته بود. ایبه رواما انگار  کای. ملدمیتکون م یسر

 .هیمرد واقع هیآقاست...  یلیبودنش... خ ی... رسمدنشیرفتاراش خاصه... لباس پوش-

 بودن؟! یو جد دنیلباس خوب پوش یعنیبودن  یمگه مرد واقع -

 بهش ی. حس خوب..نیچه جور دیفهم شهیآدمها م پیرفتار و ت یخب از رو ی... ولشهینه هم-

 دارم... به نظرم مرده.

 عیرس یلیخطرف مقابلم  یرو خوب شناخته بودم، اکثر اوقات رفتارا کایچند روز مل نیهم تو

 .کنمی. لحنم رو شوخ ماومدیدستم م

 نکرده ها...  ی... هنوز ازت خواستگاررونیب ایب ایخب بابا، از رو یلیخ-
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 .برهیرو باال م دستاش

 !شه؟یم یعنی... یزد یدختر عجب حرف یوا-

 .شمیو مشغول کارم م زنمیم یلبخند

 :گهیم نیغمگ یبا لحن کایمل

 خدا. یدارم که عاشقم بشه... ه ی... من چشهینه بابا نم-

*** 

و  بود دهیفورجه رس یروزها شه،یتموم م لیروز چهارسال تحص نیروز دانشگاه، آخر نیآخر

دن شروزها به خاطر تموم  نیتو ا سانس،یترم و تموم شدن دوره ل یبعد هم امتحان ها

 .رمیبه دانشگاه م کردیو بابا فکر م رفتمیدانشگاه، از صبح به گلخونه م

 که نگفتم؟! گفتمیم دیبا یخب چ-

 .دهی... آدمو قورت مرهیو سختگ یجد میلیجوونه... خ نکهیمجرده... ا نکهیا-

 .زنهیم یسر هیفقط  ونیم رروز د کیتو کارتو بکن، اونم  ،یبه اون دار کاریاه پرستش تو چ-

 .ادیچرا خودش م ما،یکار رو سپرده به تو و آقا ن یمگه نگفت-

 مئن بشه.مط یکه از همه چ زنهیها... کار براش مهمه... سر م هیجد یخودت گفت-

 ا سوگندشه و ببه قول سوگند، سرم تو کار خودم با رمیگیم می. تصمدمیبحث رو ادامه نم گهید

 .میشیکارخونه م یراه

 باالخره رفت. یوا-

 !؟یچرا با سوگند بد-

 .کنهیمن رو آدم حساب نم یول ره،یگیگوشت تلخه، با تو گرم م-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

72 
 

 !؟یحاال چرا از رفتنش خوشحال شد-

 پرستش جونم!!!-

 نکرده بود. صدام ینجوریحاال ا تا

 پرستش جووون؟! -

  یدار کارمیچ-

 خوبه مگه نه؟! تیتو آشپز-

 خب؟!-

 بهم. زنهیرو م دستاش

 !؟یدرست کن یخوشمجه و اوشکوالت کیک هی شهیم-

 لوس، قشنگ بگو. هیچ ی! اوشکوالت؟یچ-

 میپز! من آش؟یدرست کن یخوشمزه و شکالت کیک هی شهی.مکنمیم حیخب... تصح یلیخ-

 لطف رو بکن. نیداغونه، تو ا

 .میخوریفردا صبحانه م کنمیچرا لطف؟! خب درست م-

 .برمیمن م یعنی. میبریجون م سییر یهم برا یکم هینه نه، -

 !؟یزنیمشکوک م-

 ... هیشکالت کیاونور کردم، متوجه شدم عاشق ک نوریا یلیخ-

 .کنمیم یحدس بزنم. خنده ا تونستمیحرفش رو م هیبق

 ؟یبکن یخوایم کاریبپز چ کیبگه ک ن،یبعدا که ازدواج کن ،یدروغ بگ یخوای... چرا موونهید-

 .کنمیم شیکار هیتو بذار من ازدواج کنم باهاش، اونم -
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ست در کیک کالس یبرا بچه ها خوامیم نکهیآخر دانشگاه و ا ی، به بهونه روزارفتنم به خونه با

 .شمیمرغ مکنم، مشغول هم زدن تخم

م و خان هدیفر ی ونهیفرجام من و محمد، م یازدواج ب هیکه به خاطر قض کردم،یم خداروشکر

که  دیفهمیود مز یلیزهرا هر روز خونمون نبود، وگرنه مامان خ گهیو د خورهیزهرا با ما بهم م

 پنج ساعت کار، از صبح مشغولم. یدانشگاه تموم شده و من به جا

 .زنمیو باز هم همشون م کنمیو شکر رو اضافه م آرد

 مادر، قشنگ پف کنه. ایخوب بهم بزن-

 چشم.-

د از . بعبود ادیگرفته بود، هم زدن ز ادیمامان که حاال من هم ازش  یها کیفن ساده ک هی

ا ت ذارمیو م کیک یرو پاشمیشکالت رو م یها کهیت ارم،یرو از فر درم کیقالب ک ،یمدت

 بمونه. خچالی یتو یمدت

و  زنمیم. به آژانس زنگ دارمیرو برم کیشال کرم رنگم، ظرف ک یبا گذاشتن چادر رو صبح

 .شمیگلخونه م یراه

 باالخره. یاومد یوا-

 کردم؟! ریمگه د-

 .ومدهیتو، بدو تا ن اینه بابا، ب-

. ذارهیم یظرف یبزرگ رو تو کهیت هیو با چاقو  گهیم«  یاوووم»  کنهیدر ظرف رو باز م کایمل

 انه،یبودم اسمش ک دهیکه حاال فهم یسییکارگرا، متوجه اومدن ر کیسالم و عل یبا صدا
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 ینیس یو تو ارهیهم م یچا یوانیو ل رهیبه آشپزخونه م عایهول شده بود. سر کای. ملمیشیم

 .ذارهیم

 دختر. ینش عیوقت ضا هیدرست کردم،  یبذار بگم چه جور-

 .امیو م دمیم کویامتحان بدم، ک خوامیمگه م-

 آخه... -

 تو فر. میذاریو م میکنیرو مخلوط م یهمه چ-

و  رمیم وتری. سراغ کامپرهیو اون هم با لبخند از پله ها باال م کنمیم کایبه حرف مل یا خنده

 .شمیگلخونه م یدوازده ساعت گذشته اب و دما تو راتییتغ دنیمشغول د

*** 

 

 * انی* از زبان ک

لوتر توقف که آرم آژانس رو داشت، چند متر ج ینی، ماشبودم نیپارک کردن ماش مشغول

ه بود. اد کردچادرش ب ریو برخالف دفعه قبل، ز رفتیآروم راه م شه،یم ادهی. پرستش پکنهیم

تکون  ارگراک یگفتن ها ریسالم و صبح بخ یبرا ی. سررمیبه داخل بره و بعد م مونمیمنتظر م

 بهم. کنهیرو م یردان. مدمیم

 نره ها. ادتونی م،یجلسه هم دار هیآقا فردا -

و  ذارهیم فشیک یرو تو یلونی. نابندهیرو م یکه در ظرف دمید یگوشه چشم، پرستش رو م از

 ظرف بزرگ، علت باد کردن چادرش بود. نیو هم لونی. احتماال نانهیشیم

 باشه... -
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 ریبه تصو شمیم رهیو خ کنمی. لپ تاپ رو روشن مارمی. کتم رو در مرمیسمت اتاقم م به

به  که ینیس با زهیم زهی. دخترک رگمیم« تو  ایب» تقه در،  یگلخونه. با صدا یتو ینایدورب

 .ذارهیم زیم یرو رو ینی. سادیزور نگهش داشته بود، به جلو م

 .ییچا وانیل هی. یخوش پخت، پف کرده بود حساب یشکالت کیک کهیت هی

 همه رو هم بزن بره بابا. زیبر ش،یدیلفت م نقدریچرا ا دونمیمن نم-

 .میفوضولشو بشناس میخواستیم-

 نکن پسرمو. تیاذ ون،یکتا-

 .کردیآرد رو اضافه م اروم

 .رهیگیخونه رو م کلونیکتا غیو ج برمیکاسه فرو م عیما یرو تو انگشتم

 .پزمیم کیاه چندش، منو بگو برا تو دارم ک-

 .فتهیوظ-

هم  و مشغول ذارهیم نتیکاب یسنگ باال ی. کاسه رو روشهیاما اون بلند م نم،یشیم کنارش

 :گهیکه م میو خوشمزه درست شد و مشغول خوردن بود یشکالت یکی. کشهیزدن م

 دیبا کرد،یپف نم ینجوریا زدمیو هم م ختمیریرو م یاگه همه چ یول ان،ینوش جون آق ک-

 فوضول خان. یدیمواد رو. حاال فهم ختیبه نوبت ر

 ".گردونهیو با حالت قهر صورتش رو برم ارمیبراش در م یزبون

فوت و  کیو  کردیذوق م ونیبابا، کتا یفهایو تعر یشکالت کیها، با هر بار درست کردن ک بعد

 .دادیفنش رو هم لو م

 !ن؟یدوست ندار-
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بم ل یرو رو بودم، شصت دستم دهیدخترک رو هم نشن نیا یحرفها یحت ام،یم رونیفکر ب از

 .کشمیم

 !؟یخودت درست کرد-

 .ندازهیم نییسرش رو پا زنه،یم یلبخند

 ... ادیخوشتون ب دوارمیبله... ام-

 به سمتش. شمیخم م یکه نشسته بودم از صندل یطور همون

 !؟یفکر کرد یخودت چ شیپ-

 :گهیگنگ م یلبش بود، با حالت یلبخند رو هنوز

 فراحات؟! یآقا یچ یعنی-

 برام؟! یاریم کیکه ک یفکر کرد یخودت چ شیپ-

 .ارمیا بش رو هم برا شم کهیت هیواه، خب درست کردم، گفتم -

 چرا برا من؟! -

 برم؟! شهیم-

 .گرفتمیازش م یا گهیجواب د دینبود. با نیا جوابم

 تا قبل جواب دادن به سوالم، نه.-

 :گهیمن و من کردن، م هیچند ثان بعد

 صبحانه. ... براارمیرو برا شما ب کشیت هیبود... گفتم  ادیز کیخب... خب ک-

 .یاوک-

 حاال برم؟!-
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 .کنمیو در رو باز م رمیگیرو م ینی. سارمی. کتم رو در مشمیبلند م یصندل از

 !؟ییییمردان-

اقش ز دم اتترس اپرستش با اس ادم،ی. با فرگهیم "یبله ا"پله ها  نییپا یبلندم، مردان یصدا با

 .کردینگاه م

 نیال کسدنب یراومده، خانم جعف یادیز کشیت نیرو ببر برا صبحانه بخور، ا ییو چا کیک نیا-

 که بخورتش.

 آقا؟! یخودتون چ-

 ببرش. ایب-

 بود. سادهیبت وا نیبه اتاق. ع گردمیبرم

 .شمیخر نم کین با کم رون،یبچگانه رو از سرت بنداز ب یو تو دختر خوب، فکرا-

 فراحات، من فقط خواستم...  یآقا ن،یگیم یچ-

 .ذارمیم مینیب یرو به نشونه سکوت، رو انگشتم

 .رونیب-

به اتاق داشتم،  یخوب دی. درهیم نییبره، با حالت دو، از پله ها پا عایبودم که سر یجد اونقدر

 یوانیکه با ل یباال نظاره گرشون بودم. نظاره گر پرستش نیو من از ا زنهیپرستش کنارش زانو م

. از ندازهیبه باال وپنجره م یداره حالش رو خوب کنه. نگاه یسع ،دهیم کایآب که به خورد مل

منظورم  یکم حرف بزنم ول کردمیم ی. اصوال حوصله حرف زدن نداشتم، سعرمیکنار پنجره م

از  "بشنوم، و... خوامینم رون،یب"با گفتن  زد،یم یحرف اضافه ا یرو برسونم، هر جا هم کس

 .شدیطرف من ساکت م
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ام نبه  که مطمئنم دستپخت پرستش رو ییکایرسوندم. مل کایهم منظورم رو خوب به مل حاال

 خودش کرده بود.

 

 *از زبان پرستش *

 ببرش!! ایب -

 گرده،یبرم ه اتاقشاما ب انیک ره،یگیرو م ینیسو رهیاز پله ها باال م یبلندش، مردان یصدا با

 .ادیوشم مفس کردن به گ یصدا قه،یدق کیبعد  ،گردمینشد و به اتاق برم یخبر کایاز مل

و  زنمیزانو م رم،ی. به کنارش مختیریولو شده بود و اشک م یصندل یبود که رو کایمل

 .رمیگیدستاش رو م

 !؟یسر مردان دیشد دختر؟!! چرا داد کش یچ-

 :گمیم نیغمگ یفس کردن جوابم بود. با حالت فقط

 !کا؟یمل-

 .ارمیآب م یوانیو ل شمیم بلند

 .یشده؟! نصفه جونم کرد یچ کا،ی. بخور ملزمیبخورش عز-

 .شمیخر نم کیبه... بهم گف... گفت... من با ک-

زدنم  دیوجه دار متبود کنار پنجره، اما انگ سادهیوا کنم،یم ینگاه انیاتاق به پنجره اتاق ک از

 .رهیکنار مو شهیم

 .نی... حاال ببکنمی... من خرت مکیک نیا فی... حیشیخر نم کیبه درک که با ک-

 .زنمیخنده م ریز یپق
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 .یخندیتو م کنم،یم هی! من دارم گر؟یخندیچرا م-

 ها... شهی... خب خنده م گرفت... چقدر از خودش مطمئنه که خر نمدیببخش-

 ادب  یب یپسره -

 شد. فیح-

 :پرسهیفس کردنش تموم شده بود، م گهید

 چرا؟!-

خت سنه... کارت  نیا ی... ول... شکم براشون مهمهشنیخوشمزه خر م یاصوال مردا با غذا-

 شده.

 .کنهیصورتم پرت م یرو تو دستمال

 شانس من بدبخته.-

 .رمیم میو به سمت صندل کنمیم یا خنده

 .میسر به سردخونه بزن هی میبر کردن، پاشو نیو ف نیبسه ف-

 .میریبه سمت سردخونه م باهم و دارمیرو برم تیفیکنترل ک ی برگه

*** 

شتم، شد داامتحان ار گهیو چند روز د شهیو امتحانات دانشگاه هم تموم م گذشتندیم روزها

 رس ودبه بهونه  از آماده بودن نبود، صبح تا بعدازظهر گلخونه بودم، البته یخبر چیاما ه

 .رونیب زدمیکتابخونه م

 .نینینه آخه رنگ نگرفتن... فردا بچ-

 چشم خانم مهندس. -
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 .کردمیو بوته ها رو چک م رم،یته گلخونه م تا

 اوضاع چطوره؟!-

 .گردمیو برم کشمیم ینیه

 کنه. ریرو غافلگ داشت آدم عادت

 خوبه... -

 .اومدیگال، پشت سرم م نیب رمیو م دمیادامه مراهم به

 درست تموم شده؟!-

 بله.-

 .شمیم مونیبزنم اما پش یحرف خواستمی. منهیچیشاخه گل رو م هی

 !؟یاون دختره بود یهمکالس-

 دختره؟!-

 .کایمل-

 نه، تو گلخونه باهاش آشنا شدم.-

 آخه بچه ست، اصال فکر نکنم دانشجو باشه. ،گمیم-

 طرز حرف زدنش ناراحت شده بودم. از

 .هیدختر خوب ست،یبچه ن-

 .کنمیم ستیاز زبونش، ا یجمله ا دنیشن با

درست کن، بعدم به اسم  کیک گفتینم یوگرنه به دوستش که تو باش گه،یبچه ست د-

 .کنهیبچگانه م ی، بچه ست که کاراتو اتاقم ارهیخودش ب
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 خودش درست کرد. کویاون ک-

 

 *انی*از زبان ک

. اما نه. رفتمیو م «ساکت شو »  گفتمیپرستش بود، فقط م ریغ ی، اگر کسبودم گهید یجا اگر

 .کنمیباشم، سخت بود اما تحمل م گهید انیک هی دیبا نجایا

 صبح ظرفش دست تو بود!! ی! ول؟یجد-

 رو نکرده بود. نجاشیا فکر

در چا ریاز ز کویخودت ظرف ک کنه،یچشام خوب کار م سم،ییر نکهیآااا، نوچ نوچ، مثل ا-

 !نه؟یا ریهوم؟! غ ،یدراورد لونیو از نا یاورد رونیچاقچورت ب

 :گهیانتظارم م برخالف

انه فتاراشون بچگررو دوست دارن،  یکس یشکست، آدما وقت کایدل مل نهی! مهم ا؟یخب که چ-

 نه خودشون. شه،یم

 رف زدن،حبدون اجازه م، وسط  ی. کسشهی. دستام مشت مرهیتا حرف بزنم و م کنهینم صبر

 .رفتینم

هنم . ذشمیم یلمیف یکه از رستوران گرفته بودم، مشغول تماشا یشب، با خوردن شام یآخرا

 تونمی. راحت مخوامیکه م هیجور دختر همون نیاما. ذهنم سمت افکارم بود. خوب بود. ا

 .رمیفاصله بگ یالن کما انیاون از ک شیپ دیاخالقم. با رییکم تغ هیبرم. منتها با جلو

 

 *از زبان پرستش*
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 .کنهیکار نم نیبب-

 .گفتیدرست م کایمل دم،یتا دکمه رو فشار م چند

 شده؟! یزیچ-

 که اصال پسره نیقهره؟! اا یقهره؟! با ک ای کنهیداره لج م کنم،یتعجب م زنه،ینم یحرف کایمل

 .نتشیبینم

 .کنهیدستگاه کار نم-

بم . تعجشهیمشغول کار م نه،یشیم یصندل یرو کای. ملرهیو با دستگاه ور م ادیجلو م به

 شده بود. شتریب

 !انن؟یک-

. شهیملند باز جاش  کایسرم به سمت در اتاق برگرده، مل شهینازک و دخترونه، باعث م ییصدا

 ردهخو زیسرش ل یکه رو یو شال یبلند و مشک ییبزرگ، مانتو یگرد مشک نکیبا ع یدختر

 بود.

 !؟یکنیم کاریچ نجایا-

الک زده ش  بلند و یدختر که ناخونا نیا تعجب کرده بود. سوگند پشت سر هم انیک انگار

 :گهیم یو با حالت نگران ادیبه داخل م کرد،یجلب توجه م

 ... اصرار کرد.انیک دیببخش-

 برات. شهیکارخونه... نگرانت شدم... خب دلم تنگ م یایم چرا کم-

 .زدیلوس حرف م یلیخ افش،یبود، برخالف ق ومدهیطرز حرف زدنش، خوشم ن از

 بهم. کنهیرو م انیک
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 بگو درستش کنه. یبه مردان-

 .رهیو پشت سرش اون دختر هم م رهیم

 .پوشهیسوگند رو پوشش رو م

 بود سوگند؟! زن داره؟! یک نیا-

 .کایبه مل کنهیم رو

 بهش، عاشقشه مثال. دهینه بابا، دختره چسب-

 .شهیو ساکت م گهیم یآروم "آهان" کا،یمل

 .کنهیرو کم م ونیزیتلو یکه بابا صدا میاز خوردن شام، نشسته بود بعد

 کتابخونه. یریم دمیاز مادرت شن-

 .خونمی، دارم درس مآزمون ارشد بدم خوام،یبله م-

 .دهیبه بابا م یبیس کهیت مامان

 .یقدرم بسه که خوند نی... همگهید یا غهیارشد چه ص-

 دوست دارم ادامه بدم. یول-

 .یشد ،یبش یخواستیم یبسه، هرچ یچهار سال خوند-

 .کنمیم سکوت

 به مامان. کنهیم رو

 اومده بود کارآگاه. یامروز حاج عل-

 .ندازهیمبهم  ینگاه مین

 .ریپسرش... امر خ یبرا-
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 .کنمینگران نگاشون م یو با حالت متعجبانه

 .شنیم سیباز هم خ دستام

 بهشون آقا؟! یگفت یشما چ-

 به خانواده خبر بدم. دیخانم... برا حفظ ظاهر گفتم با گفتمیم یچ-

 چرا حفظ ظاهر؟!-

 .شهیم یماد خوباز هر نظر نمونست، دا یپسرحاج عل ،یخواستگار انیب دیباالخره با-

 .کردمیحرفاشون رو گوش م فقط

 مشتاق بود یلیخ بابا

 ... ی... ولخونهی... نماز مزنهیم حیبتس یه

 .انیعوت کن، بدرو  یزن و دختر حاج عل ،یریگیکه م یو جشن ریغد دیشما هم برا ع-

 ... چشم.کنمیاونها رو که هرسال دعوت م-

 تو اتاق. رمیو م شمیم بلند

 بودم؟! یروح بودم؟! ک من

 ن.هامو من و محمد حلقه یدایخر ...شهیتو ذهنم تکرار م یهمه چ یخودم نبود... ول دست

 تو گوشم بود. یدف انگار یبند انداختن صورتم. صدا صحنه عقد. سفره

ختم پدرش.  مجلس .ادیچشمم م یجلو لمیف نیع یچ همه .کنهیم م-س-و-خانم ب دهیفر

 یادیالمه. وقت زس ۲۲ تازه ازدواج کنم. خوامیبهم گفت بد قدم. نکنه واقعا بد قدم باشم. نه؛ نم

 .نه دارم.

 بدقدم باشم. ممکنه
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 بهم بگه بدقدم. یدفعه زن حاج عل نیا ممکنه

 .رمیو با روشن گذاشتن المپ، به خواب م ذارمیاتاق رو باز م در

 .کنمیبه سمت گلخونه حرکت م صبح

 سالم -

 .دنیجوابم رو م کایو مل سوگند

 کارت داره؟! انیک-

 :کنهیتکرار م یسوگند با من باشه... ول کردمینم فکر

 کارت داره. انیپرستش، ک-

 من؟!-

 .گهیآره د-

 .رمیشالم، از پله ها باال م رهیو با محکم کردن گ ذارمیروپوش رو باز م یها دکمه

 .شمیو وارد م زنمیتقه به در م دو

 سالم.-

 .ارهیرو باال م سرش

 .نیبش-

 .نمیشیها م یاز صندل یکی یرو

 بود. یامروزش هم عال پیو ت لباسا

 پرستش خنگ. بسه

 نه؟! شه،یرو دوست دارن رفتارشون بچگانه م یکس یآدم ها وقت یگفت-
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 بله.-

 صدام زد؟!  کایبه خاطر مل یعنی

 .کنمی... اون دختر رو هم درک مفهممیمنم م-

 .مونمیساکت م یول ستین نطوریبگم ا خواستمیم

 داشته باشه. کایبرا مل یامیپ دیشا

 .ختیاعصابم بهم ر یشکالت کیک دنیبا دمنتها اون روز -

 :گمیم یجیگ با

 کار رو کرد. نیا کایمل نی... به خاطر همنیدوست دار یشکالت کیشما ک یول-

 چرا دوست دارم؟! یدونیم-

 .پرسهیکه ازم م هیچه سوال نیا

 شده؟! وانهید

 نه... -

**** 

 * انی*از زبان ک

. کشمیبه موهام م یدست الزم بود. یبزنم برام سخت بود. ول خواستمیکه م ییحرفا گفتن

 .کنمی. گره کراواتم رو شل مومدینفسم باال نم

 .دیتو چشم هاش د شدی. تعجب رو منمیشیروبروش م یصندل یو رو شمیجام بلند م از

که االن شوهر  یسوگند نی. همسن همکایو دوسالش بود... همسن تو و اون مل ستیفقط ب-

 داره.
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... حرف زنمیدختر حرف م هی شیفراحات دارم پ انیمتعجب بود، حقم داشت. من، ک هنوز

 گذشته.

 تا بتونم بازگو کنم. رییتغ ی. کمرییتغ یبا کم منتها... منتها

 مرد. رفت... تنهامون گذاشت... من و مادرم رو تنها گذاشت...  یول-

 .شدمیبود. انگار داشتم خفه م شدهگرمم

کته مراسم س یرد دخترش... توسالگ نی... اونم رفت... شب اولارهیمادرم نتونست طاقت ب-

 ... تنها شده بودم.رهیو اونم م کنهیم

 شده بود. نی. از حالت تعحب دراومده بود. انگار اونم غمگشهیم شتریب اخمم

 .شمی. از جام بلند مزنمیم یپوزخند

 یشکالت کیکبرام  شهیآور اونه که هم ادیسالمه که رفت...  ۲۲خواهر  ادآوری یشکالت کیک-

 شدم. یشکالت کیبود و منم عاشق ک یشکالت کی... که عاشق ککردیدرست م

 . االن وقتش بود.زنمیچشماش زل م تو

 بشه. شتریحرفم ب ریتا تاث کنم؛یرو تموم م اخمم

 قدم رو بردارم. کیامروز  دیبا

 دی. شا..ادشیشکالت... با پف ز یها کهیخواهرم بود... با اون ت یکایک هیشب بیتو عج کیک-

 شهیبرا من مهمه... م یمسخره باشه... ول

بسه  م...انجام بد دیبا یدختر درخواست کنم، سخته... ول هیاز  خوامیفراحات، م انیک من،

 ... وگرنه... یباش یمغرور و جد دیدختر نبا نیا شی. پنجای... اانیک

 ... برا من... یدرست کن هیهمون قبل نی. عکیاز اون ک شهیم-
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 ... شهیباز م زیم ریدستام ز مشت

*** 

 *از زبان پرستش*

 بزنه... مادرش، خواهرش... ناراحت شده بودم... ییحرفا نیهمچ کردمینم فکر

 .شهیجاش بلند م از

 .زنهیحرفارو م نیسختشه که ا یلیبود که خ نیمشت کردش نشون از ا یدستا

 یشکالت کیکبرام  شهیآور اونه که هم ادیسالمه که رفت...  ۲۲خواهر  ادآوری یشکالت کیک-

 شدم. یشکالت کیبود و منم عاشق ک یشکالت کی... که عاشق ککردیدرست م

 .نهیشیم زیپشت م یرو صندل دوباره

 ...زده بود بهم زل

 دی. شا..ادشیشکالت... با پف ز یها کهیخواهرم بود... با اون ت یکایک هیشب بیتو عج کیک-

 برا من مهمه... یمسخره باشه... ول

 اخم نداشت. گهید

 .یو کار یپسر جد نی. برا اسوختیبراش مدلم رو سوزوند؛ دلم  نگاهش

 ... برا من... یدرست کن هیهمون قبل نی. عکیاز اون ک شهیم-

 :گمیدرنگ م بدون

 کار رو نی. اشهیرد مخکه اعصابتون  دونستیم دونست،یرو م هیقض نیا کایحتما... اگر ملباشه -

 .کردینم

 !؟یکنیحرف اون دختر رو نزن... درست م-
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 داشت. یبیعج حالت

 !؟یشکالت کیک هی

 .نیگفتم که بله... فردا اگه هست-

 هستم... -

 .شمیجام بلند م از

 با اجازه-

 برو.-

 بود. ری... فکرم درگرفتمیم نییپله ها پا از

 پدر داشته باشه. دینه پدر. نه خواهر. شا ... نه مادر.ی. چه زندگانیک چارهیب

 اگه نداشته باشه. شهیتنها م یلیپدر داشته باشه... آخه خ انیک ایخدا

 .دینپرس یزیسوگند مشغول کارش بود و چ شم،یاتاق م وارد

 !!کایمل یول

 گفت بهت؟! یچ-

 .یچیه-

 !شه؟یمگه م-

 ناراحت بودم که حوصله نداشتم. انیک یزندگ دنیاز شن انقدر

 درست کنم. کیگفت براش ک-

 !؟یدرست کن کیتو! تو ک-

 .دمیتکون م دییرو به نشونه تا سرم
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 .ارمیناراحت شده بود. بعدا از دلش درم کایکنم مل فکر

 .شمیبرگشتنم به خونه و بعد شام، دوباره مشغول م با

 !ه؟یدفعه برا چ نی!! اکیبازم ک-

 .میخوریکتابخونه با چند تا از بچه ها م برمیصبح م-

 بابت دروغم منو ببخش. ایخدا

 راستشو بگم. تونستمینم

 مادر. یشیدرس. کار بعدازظهر... خسته م-

 .کنمیار مهرا کبعدازظ کردیبود... فکر م ادشی ی... ولارهین گهیاسم کار کردنمو د کردمیم فکر

 ..شمینم-

 .کنمیم میفر رو تنظ یدما

 ... شهیپخته م کیک

 شکالت. یتکه ها دوباره

 گذاشتن. خچالی یتو دوباره

 گرفتن آژانس. دوباره

 به گلخونه. رفتن

 .ذارمیم زیم یبود، گوشه  یلونینا یرو که تو ظرف

 هنوز. ومدهین-

 .دونمیم-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

91 
 

 کیلالم و عدر س... کارگرا اونقادیو منم مشغول کار... هر وقت ب رهیبه سمت آشپزخونه م کایمل

 .شمیکه متوجه م کننیم

 .رهیم برهیو میازش نبود... گوش ینه شده بود... اما خبر ساعت

 .دمیناشناس بود؛ اما جواب م ی شماره

 .کردمیم ... بود، قطعای ی... اگه مزاحمادمدیناشناس رو هم جواب م یشماره ها یحت اصوال

 .ستمیمیگوشه وا هیو  رمیم رونیاتاق ب از

 .انمیک-

 نکرد. انتظار نداشتم بهم زنگ بزنه. سالم

 :گمیم یآروم یصدا با

 سالم.-

و برات ه... آدرس کارخونه رگلخون امیب تونمیگرفتم... نم یکه پر کرد یشمارت رو از فرم-

 .کیاونجا... البته با ک ای... بفرستمیم

 .ارهیبه آژانس ب دمیخب م-

 :گهیم تیجد با

 منتظرتم.-

 .چهیپیگوشم م یبوق تو یصدا

 داشت؟! کارخونه

 !کنه؟یجا کار م چند

 .رمیداخل اتاق م به
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 بدتر نشه. کایتا مل گمینم یزیچ

 :گهیاومده(، م شیبرام پ یگفتن )کار با

 .ومدین سییآخرشم ر-

 اده بود.فرست ان،یرند ک ۰۹۱۲که شماره  یبه همون آدرس شم،یو سوار آژانس م دمینم یجواب

*** 

 امروز. ستین ی. از گلخونه خبرشمیکارخونه م یآب، راه وانیل هیخوردن  با

زا، رو نی. اکردیسر صبح حال خوبم رو خوب تر م ی. باد بهارکشمیم نییرو پا نیماش شهیش

 منه. یروزا

 فراحات. یسالم آقا-

 اتاق، برنامه ها رو بگو. ایب-

 .شهیپشت سرم وارد م انسالم،یم یمنش

 .سهینویتخته م یو رو دارهیبرم روکیماژ

 .نمیشیو م ارمیرو م کتم

 به نوشته ها. رهیخ

 یشرکت کارتن ساز یناهار با روسا ک،ی ساعت

 یساز شهیاز بخش ش دیسه، بازد ساعت

 عامل کارخونه پرند. ریتماس با مد م،یسه و ن ساعت

 .ستین یامر-

 .رهیو م دمیتکون م یدست
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 . ساعت نه شد.رسمیبه کارم م یزود بود. کم االن

 .دارهیبرم خوره؛ی. چهاربوق مکنمیم دایرو پ انیشماره پرستش آب ن،یمخاطب از

 ناشناس رو جواب بده. خوبه!! کردمینم فکر

 :گمیم زد،ینم یحرف

 .انمیک-

 :دهیجواب م ومدیآرومش که انگار از ته چاه درم یچند لحظه با صدا بعد

 سالم.-

و برات ... آدرس کارخونه رگلخونه امیب تونمیگرفتم... نم یکه پر کرد یشمارت رو از فرم-

 .کیاونجا... البته با ک ای... بفرستمیم

 .ارهیبه آژانس ب دمیخب م-

 .خورهیبهم م یدختر... همه چ نه

 .یشروع کنه بهانه تراش دینبا

 منتظرتم.-

 متوجه شده باشه که منظورم اومدنش بود. دی... باکنمیرو قطع م یگوش

 

 *از زبان پرستش*

 .شمیرد م ینگهبان از

 ییایدن .یلی. بزرگ بود؛ خکنهی( توجهم رو جلب مو بلور آگاپه شهیکارخانه شبزرگ ) یتابلو

 بود.

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

94 
 

 و نشونمر ین چند طبقه اکارگرها، ساختمو یکیسوال از اونور رفتن، و نوریا یهام و کم قدم با

 .هدیم

 طبقه آخره. سییاتاق ر-

 .نجایاومدم ا کیچرا اومدم. چرا با ک دونمینم

 .امی)منتظرتم ( باعث شد که ب گفتن چرا

 ! آخه دلم براش سوخته.ارم؟یب کیپسر ک هیبرا  من

 .شیحالت صورتش و ناراحت روزش،ید یحرفا

 .رمیو سمت آسانسور م کنمیم یرو ط یبزرگ سالن

 .شهیوارد نشده بودم که همون دختر هم سوار م هنوز

در . با شال قرمزش.کفشش اونقشیگرد قاب مشک نکیبلندش. با ع یدختر با ناخنا همون

 ند بود.بل یلیبودم، قدش خ دهیپوش یپاشنه بلند بود که در برابر من که کفش پاشنه سه سانت

 بشه که دوسش داره. یانیهم قد ک خواستیم دیشا

 .دهیرا فشار م که بدون حساب کردن من، دکمه پنج رهیبپرسم، طبقه چندم م خواستمیم

ه هتر کبه دکمه شماره پنج که قرمز شده بود. همون ب زنمیو زل م ارمیخودم نم یرو به

ه سمت ب. من هم یسمت اتاق رهیو اون م شهی. در باز مرفتمیمنم طبقه پنج م دم،ینپرس

 .رمیم یمنش

 سالم.-

 . زمیسالم عز-

 .بفرما
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 فراحات کار داشتم. یبا آقا-

 :پرسهیبر آمدش م یبا شکم کم انسال،یم زن

 اسمت گلم؟!-

 هستم. انیآب نیبگ-

 بزرگ. یبا در مشک یاتاق به سمت برم  گهیکه م دینکش هیچند ثان به

و  دیسف یهاا رنگب دمانیبزرگ. تمام چ استیر زیم هیبود؛ با  ی. اتاق بزرگکنمیزنم. باز میم در

 .سییر زیدست مبل کنار م هیمبل. و  دست هیگوشه اتاق.  یکنفرانس بزرگ زیبود. م یمشک

 سالم.-

 .گردهیبرم دیسف یبا پرده ها یکنار پنجره سرتاسر از

 .یاومد-

 .دمینم یجواب

 ادب. ی... بدهیکه جواب سالممو نمخودش مثله

 .ارمذیم زیم یو ظرف رو رو رمیم جلو

 .ادیچقدر ز... یمرس-

 .ارمیبراش ب کهیت هیداشت  انتظار

 کنم...  یخواهش م-

 .شهیبا شدت باز م در

 .کنهینم یشرکته اصال همکار نی... اانیک-

 دختر بود. اعصابش خرد بود. همون
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 .کنهیم یخنده ا نه،یبیمن رو م یوقت

 .یمهمان دار دونستمینم-

 .یاومدن در بزنقبل داخل  ریبگ ادی-

 .شنوهیرو نم انیحرف ک انگار

 شرکته...  نیا گفتمیداشتم م-

 .میکنی... باشه بعدا حلش میمهمان دارم... خودتم گفت-

 .ندازمیم نییسرم رو پا کنه،یبهم م یاون دختر نگاه تند 

 دختر. نیا کنهیم یتو سرت پرستش، االن چه فکر خاک

 .رونیالهام، ب-

 از رفتنش بود. یپاشنه هاش حاک یصدا

 .نیبش-

 .نمیشیدرنگ م یبودم که ب مونیاعصابم خرد بود، از کار خودم و اومدنم پش اونقدر

 داشتم آروم بشم. اجیاحت

 .دارهیبا دستش برم رو کهیت هیو  کشهیم یی. بوکنهیظرف رو باز م در

 .هیطعمش عال-

 ممنون.-

 .شهیم یسکوت

 .نهیشیم استیبزرگ ر زیم پشت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

97 
 

مش رو ه... یناکس از هرکس و میکردن زندگ می... قایهمه خود خور نیهمه سال... ا نیبعد ا-

 بهت گفتم. قهیتو چند دق

 .دارهیبرم کویاز ک گهید ی کهیت

 داشتم. یبیعج حال

 !؟یخودخور

 کردن؟! میقا

 !ن؟یپدر ندار-

 .دیپرستش، از دهنت چرت و پرت پر الل

 کارخونه ارث اونه.. نیکرد... ا نه، قبل تر از خواهر و مادرم فوت-

 !؟یپس اون گلخونه چ-

 ت... . رفته مسافربه من سپرده.. ی... چند ماهبرا دوستمه-

 !؟یو منو برا کار نخواد چ ادیدوستشه؟! اگه ب برا

 بهت گفتم؟! مویخصوص یچرا زندگ یدونیم-

 !کیبرا ک-

 زنه. یم یپوزخند

. عشق ..کننیم که اظهار عشق ییدخترا سوگند... با نی... با همکای... با ملینه... چون فرق دار-

 رزشه.ا یعت بجما نداره... کال دختر ییکه عشق برام معنا ی... برا منتمیبرا پولم، موقع ،یظاهر

 .کنمیبهش م یتند نگاه

 واقعا دوستتون دارن. دیشا ستن،یارزش ن یدخترا ب ست،ین ینطوریا-
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.. چه .دادنیمهم زن هم ن... بکردمیم ی... که کارگرلیمادر عل هیپسر تو ته شهر بودم. با  هیاگه -

 .نیبرسه که عاشقم بشن... دوروبرم به خاطر پولم شلوغه... هم

 پره. یلیدلتون خ-

 که تو دلمه. ییزایچ گم،یو فقط دارم به تو م-

 .ندازمیم نییرو پا سرم

 گفت فرق دارم. بهم

 .هیبق با

 .گهیبه من م فقط

 ... ؟!یعنی

 یعنی.. که باهات راحتم. ینداشتم... فقط خواستم بدون ینکن... من منظور یالبته فکر خاص-

 راحت باشم و حرف بزنم. تونمیم کنمیاحساس م

 .گهید زیپرستش خانم راحته نه چ بله

 نکن. گهید فکر

 .شمیاز جام بلند م یچرا، ول دونمینم

 برم گلخونه. ن،یریآژانس بگ هی شهیم-

 .گمیم میبه منش-

 .زدیکوتاه حرف م چقدر

 رو بگه؟! نیکه ا نجایکشوند ا منو

 .یکه باهام راحت بدرک
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 خداحافظ.-

 .مریو م دهینم یجواب

 نه.دل کوبهش فشار اورده، خواسته درد  ییبگه؟! اونم تنها یچ یپرستش، انتظار داشت چته

 چرا. دونمیخوب نبود، نم حالم

*** 

 *انی*از بان ک

... عشق کننیمکه اظهار عشق  ییسوگند... با دخترا نی... با همکای... با ملیفرق دارنه... چون -

 شه.ارز یب ماعتجنداره... که دختر  ییکه عشق برام معنا ی... برا منتمیبرا پولم، موقع ،یظاهر

 .انیک دهیحرفا ازت بع نیداره؟! ا فرق

 باشه. دیبع دیاالن نبا یول

 پره. یلیخ دلتون

 که تو دلمه. ییزایچ گم،یبه تو م و فقط دارم-

 .ندازهیم نییرو پا سرش

 رو کنه که دوست دارم. یکنه همون فکر خدا

 اون افکاره. ختنهیموقع بهم ر حاال

که  یونقط خواستم بدنداشتم... ف ینکن... من منظور یجسارت کنم، فکر خاص خوامیالبته نم-

 راحت باشم و حرف بزنم. تونمیم کنمیاحساس م یعنیباهات راحتم... 

 داشتم. یخوب حس

 .زنمیم یلبخند کوتاه د،یدیمنو نم شه،یم بلند
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 برم گلخونه. ن،یریآژانس بگ هی شهیم -

 .گمیم میبه منش-

 خداحافظ.-

 .رهیم دم،ینم جواب

 .زنمیزنگ م یمنش به

 .نیخبر کن نیبرا اون خانم ماش-

 .مونیبه عکس خانوادگ شمیم رهیخ

 .ونیبابا، مامان، کتا من

قرص  دانشکده یاز دخترا یکیکه  یانیبه پسر پونزده ساله، به خودم. به ک شمیم رهیخ

ختر، ا دکه دو ت یانیکرده، به ک یبه خاطرش تا بگه از بس بهش عالقه داره خودکش خورهیم

 یلورو نداد،  یدختر چیکه به ه یانیبه ک کنن،یبه خاطر ش دعوا م یمیدو تا دوست صم

 پا بدن. هشب یدخترا حاضرن براحت

 که تازه ترم دوم دانشگاه بود. ونیکتا به

 خنده مامان. به

 خنده بابا. به

 .شمونیو سه روز بعد رفتن بابا از پ میکه چهارنفره رفته بود یمهمان نیآخر

 

 *از زبان پرستش*
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 رفت،یماه نصبح جمعه بود و بابا به کارگ رم،یسروصدا کنم، به سمت آشپزخونه م نکهیا بدون

 .شدنیم داریب رترید

 کنمیم ی. سعخورمیآب م وانیل هی جوم،یم یبه آروم کنم،یلقمه بزرگ کره و مربا درست م به

 فیک و. کارت ورود به جلسه شورمیو صورتم رو م رمیم ییدستشو به سمت سروصدا نکنم، 

از  کنمیمقصد  فیو با برداشتن ک ذارمیادرم رو م. چذارمیم فمیک یرو تو یپول و جامداد

 .نمیبیبرم که مامان رو دم اتاق م رونیاتاق ب

 .ی! روز جمعه ا؟یکجا سرصبح-

 :گمیم آروم

 مامان-

 .ادیم جلوتر

 امروز آزمون دارم.-

 ؟!  یآزمون چ-

 ارشد-

 .کنهیترش م مامان

 ، روز جمعه.بگم یچ ،یی... بابات بگه کجاخودیب-

 .گهیبگو د یزیچ هیبگو رفته خونه دوستش، -

 .گمایدروغ م چند وقت چقدر به خاطر تو دارم نیتو ا-

 توروخدا.-

 برو.-
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دربست  .لیروز تعط یبود، حت یچند تاکس شهیهم ،رمیم ابونیش و به سرخم-س-و-بیم

 .رمیگیم

اال که رم، حصبحها به گلخونه ب یکرده، از فردا به چه بهونه ا ریذهنم رو درگ یزیچ هی فقط

 به کتابخونه برم. ستیامتحانم رو دادم و الزم ن گهید

ا ام دونستم،یانگار قبال جوابشون رو م یاز سواال برام آشنا بود، حت یلیجلسه امتحان، خ سر

 .ستین میبه قبول یدیامسال ام دونستمی. مومدینم ادمی یزیچ

 .سیپ سیپ-

 مثله خودم. یچادر یدختر ندازه،یم میکنار یبه صندل ینگاه ییصدا با

 .یمداد اضافه دار-

 .دهیم لمیتحو یو لبخند دمیبهش م یمداد

 .دمیم لینبودم رو تحو یکه ازش راض یآزمون تموم شد و من پاسخنامه ا وقت

 دختر خانم.-

 بله.-

 بابت مداد. یمرس-

 .کنمیخواهش م-

 امتحان چطور بود؟!-

 .گهیسال د شاهللیا-

 .شاهللی... ایآخ-

 .میرسیساختمون م یورود به
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 من عاطفم. ت،ییخوشحال شدم از آشنا-

 .رهیگیکه زود گرم م ییبود از اون دخترا معلوم

 منم پرستش.-

 !؟یدار نیماش ،یچه اسم قشنگ-

 .رمیگیم ینه تاکس-

 .متیرسونیم ایب-

 نه ممنون.-

 .کشهیدستم رو م یکم

 به دردم خورد. یلیناز نکن، جبران مدادت که خ ایب-

ن که پشت فرمو یو من هم با نشستنم به پسر نهیشیو جلو م میشیم یمشک یپژو کینزد

 .کنمیم یکیو علبود سالم 

 بودنش داشت. ینشون از مذهب افشیو ق پیکه ت یپسر

 .کنمیم دایپ دیدوست جد رمیهرجا م ینیبیم دم،یدوست جد نمیا-

 دختر خاله. یبله. تو اعجوبه ا-

 دخترخالش بود. پس

 .کردمیبحثاشون شرکت م یمن هم تو یو گاهرو بهشون گفتم  خونه ریمس فقط

 .شمیم ادهیپ ابونیخ نیممنون، سر هم-

 .ستهیا یم نیو ماش زنهیراهنما م دونستم،یکه اسمش رو نم یپسر

 .....۰۹۳۸شمارم  نمیپرستش جون، ا-
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 .کنمیم ویو س ارمیرو در م میگوش

 تک بنداز تا شمارت رو داشته باشم. هی-

که  یرره. دختبتا شمارم برا عاطفه  ندازمیم یراه، تک یتو شم،یم ادهیو پ کنمیم یخداحافظ

 باهاش جور شده بودم. یزود تشیمیبودنش و صم یبه خاطر چادر دیشا

 .میناهار بود زیم سر

 آقا، شله زردش خوش آب و رنگ باشه. ریبگ شتریامسال زعفرون ب-

 بود. ریغد دیبرا جشن ع ازشیمورد ن لیمشغول گفتن وسا مامان

اسر زن و دختر سرت یو کل شدیکه بازهم خونه شلوغ م یشش روز مونده بود به جشن فقط

 . اما امسالشدیبودن مامان گرفته م دیکه هرساله به خاطر س ی. جشنگرفتنیخونه رو م

 .ادیروز ب دوست نداشتم اون ،خواستمینم

 .شدیم کینزد اهاشیرو به داماد قدمکیکه بابا  یروز ،یاومدن زن حاج عل روز

 برم. رونیفردا از از خونه ب یتا به چه بهونه ا کردمیفکر م نیشب به ا تمام

 .یواه... تو کجا شال و کاله کرد-

 .خورمیم یی. چانمیشیبابا م کنار

 کتابخونه مطالعه کنم. رمی... مکارمیب-

 .یشیم کتابخونه... کمک دستم یریمنو بگو که گفتم حاال نم-

 تا بعدازظهر. امیم-

 .شمیجام بلند م از

 خداحافظ-
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 درس خوندنمه.کال مخالف با کتابخونه رفتن و  دونمی... مدهینم یجواب بابا

 .کایمل یسالم خوب-

 سالم-

 .شمیسالم سردش، من هم مشغول کارم م با

 نداشت. یذوق و شوق کایهم اومده بود، اما مل انیک امروز

 بهش. کنمیاز ناهار، رو م بعد

 چته؟! کایمل-

 :گهیم یحالت قهر خاص هیحرفم، با  نیبچه ها با ا نیع

 اون عاشقت شده نه؟! ،یبپز کیبهت گفت براش ک انیک-

 .انیک یحرف ها فتم،یرفتنم به کارخونه م ادی

 عاشق من بشه. دیاون چرا با وونه،ینه د-

 .ششیکارخونش پ یچرا رفت ،یدرست کرد کیپس چرا ک-

 کارخونه؟؟ رفتم یدیاز کجا فهم-

 .اهی... کالغ سرسهیباالخره خبرا م-

 ناقال. یا-

 .کنمیم یا خنده

 :گهیاون م اما

 عاشقت شده نه؟-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

106 
 

 یاحترهات احساس براش. بردم... گفت دستت درد نکنه... من با کوی... نه... کوونهیبرو د-

 .نی... همی... چون فرق دارکنمیم

 .شهیجمله شروع م نیاز ا ای... همه عشق و عاشقگهید ای! ب؟یفرق دار-

 بهت ثابت کنم.. یچه جور دونمی... نمستین یجور نی. نه نه... اکایمل یوا-

 .گردونهیرو برم روش

 .رمیو من هم به کنار دستگاه م زنمینم یحرف

 .ادیبه کنارم م کاینگذشته بود که مل یا قهیدق چند

 !؟یچه جور گمیمن بهت م-

 :گمیم یگنگ با

 !؟یچ-

 !؟یبهم ثابت کن یچه جور گمیم-

 !؟یچه جور-

 صحبت کن ه... برو قشنگ باهاشن نجایبگو دوسش دارم... بگو بهش... ا انیاوومم... خب به ک-

 همه دوسش دارم.پرستش، بف

 پسر بگم. دوستم، عاشقته؟! هی! برم به کا؟یمل یخوب-

 احت نظرش رور... خب بهش بگو... بذار کنهیم یبهت گفت باهات احساس راحت یگیمگه نم-

 بگه.

 نه... زشته-

 پرستش؟! یگینم-
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 اشک تو چشماش جمع شده بود. انگار

 دختر واقعا عاشق بود!!! نیا

 .شهیآخه... برا خودت بد م-

 .کباری ونی. شکباری... من شب و روز ندارم... مرگ ستیمهم ن-

 .زنمینم یحرف

 پرستش؟ به خاطر من... من قبولت دارم. یگیم-

 .کنمیبهش م یغمناک و نگران نگاه

 .رمیاز پله ها باال م کایبه زور مل ،یاز اتمام ساعت کار بعد

ا پله دو ت انی، کرو جمع کرده بودم تا به کف پله ها نخوره، هنوز چند پله نرفته بودم که چادرم

 باالتر از من قرار گرفت.

 !؟یدار یکار-

 سالم.-

 ادب. یب ره،یم نییو از پله ها پا دهینم یجواب

 .فتمیسرش راه م پشت

 .کنمیم کایبه مل ینگاه

 !ه؟یکارت چ-

 باهاتون حرف بزنم. خواستمیم-

 .گردهیبرم سته،یمیوا یلحظه ا ندچ

 بهم. زنهیم زل
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 بود. سختم

 .برمیم گهید یبه. جا رونگاهم

 برم. دیاالن وقت ندارم. با-

 .قهیفقط چند دق-

 عاشقشه؟!! کایبگم مل قهیتو چند دق خواستمیم من

 .ارهیدرم یکارت بشیج از

 .نجایا ایفردا ساعت هشت ب-

 .ندازمیبه کارت م ینگاه ره،یم یا گهیحرف د یب

 .رمیبه اتاق م ،یادیخشم ز با

 گفت؟! یشد، چ یچ-

 .کنمیم کاریبه خاطر تو دارم چ نیبب-

 .رهیگیرو م کارت

 بزنم. رونیاز خونه ب یآخه من فرداشب چه جور-

 پرستش.-

 .یکنیبازم ناله م ه،یچ-

اال بده... تا ح حالم ... به خدارو در حقم تموم کن ی... دوستباری. فقط کنمیبه خدا جبران م-

 !؟یعاشق شد

 نه..-

 .یحالمو بفهم یتونیپس نم-
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 زشته. کای... ملستیدرست ن یجور نیآخه ا-

 .کنهیلم م-غ-ب

 خدا.ه ب کنمیتوروخدا... جبران م-

 .دمینم یجواب

 .کباری ونیش کبار،یمرگ  کایمل بقول

 ؟؟یریم-

 باشه... مجبورم.-

 بگم و نگم. ایبزنم و چ ییبهم گفت چه حرفا یکل کایمل ،یتمام راه با تاکس تو

 پرحرف خالص شدم. یکایبه خونه، خوشحال بودم از شر مل دنمیرس با

 .ییچا ایسالم مادر، ب-

 

 *انی*از زبان ک

 باهاتون حرف بزنم.  خواستمیم-

 . حرف بزنه!ستمیمیوا یلحظه ا چند

ل ه. زدر زود برداشته بشدختر کارمو راحت کرده، خودش باعث شد، قدم دوم انق نیا چرا

 ودم توبمن زل زده  ی. ولبرهیم گهید یسختش بود. نگاهش رو به جا یبهش. انگار زنمیم

 چادرش. ریز یچشماش، به صورتش به شال مشک

 برم. دیاالن وقت ندارم. با-

 .قهیفقط چند دق-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

110 
 

 .ارمیدرم یکارت بمیج از

 .نجایا ایفردا ساعت هشت ب-

 .رمیدرنگ م یب

 .رمیو م شمیم نیماش سوار

 .کشمیم نییرو پا نیماش شهیش بازهم

 خوبه. چقدر

 .یچ همه

 .رهیم شیبا دست خودش داره تندتر پ یهمه چ کردمیکه فکر م یزیاون چ از

 .مایالو ن-

 جانم داداش.-

 .اریب ریگ شماره اون طرفو-

 چشم داداش.-

 .زنمیالمپ رو م کنم،یخونه رو باز م در

ن ت جو. مامان داشونشی. صورت گردیچیپیمامان تو گوشم م غی. جومدیمامان انگار م غیج

 .دادیم

ودم اومده ب یکه با خوشحال یسروز نحس... روز نحچشمم اومد. اون  یجلو یهمه چ لمیف نیع

 .هشیخونه م یکایاز دستم پخش سرام ینیریجعبه ش یخونه تا رتبه کنکورم رو بگم، ول

 .کنمیو شلوارک عوض م شرتیت هیبا رو  لباسام
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 یه صدانگذشته بود ک یخبر. چند لحظه ا یبه مجر زنمیو زل م کنمیرو روشن م ونیزیتلو

 .شهیبلند م میگوش

 داده بود. امیپ ماین

 "انیآب یحاج مصطف"

 کارگاه: ..... شماره

 ": ....... لیموبا شماره

 .کنمیپر م نتیکاب یروب تو-ش-م ی شهیرو از ش یوانیو ل شمیم بلند

 مامان. هیعال یچ همه

 .هیعال یهمه چ ونیکتا

 .هیعال یهمه چ آراد

 .آراد

 .آراد

 .کنمیرو تکرار م یاسم لعنت نیا

 . آراد.آراد

 .ینبود اگه

 بودن. نجایخواهر و مادرم ا االن

 .شهیتلفن خونه بلند م ریغامگیپ ی. صداکشمیسر مرو وانیل

 نبود.. بخدا دست خودم دیببخش ان،یک-

 .کردیهم م هیگر مثال
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و  ماینو بفهم... مم انی... کیدختر به جز من حرف بزن هیبا  یحت نمیبب تونمیخب من نم-

ر بردا نایشدم. ک یعصب کمیامروز  نیامل هست.. برا هم یدختر چادر هیتو اتاقت  نمیبیم

 رو، من طاقت ندارم... یگوش

 .کشمیتلفن رو م میس

 :زنمیم داد

 .نیاحمقهمتون -

 *ی*از زبان راو

 رگاهکا یباز هم کارگرها نکهیاش، با تصور ا یگوش امکیپ یصدا دنیبا شن ،یمصطف حاج

 .داردیبرنم زیم یاش را از رو یهستند، گوش

 .دیگویو در ذهن م دیگویم یلب استغفرالله ریز

 (نیدینم صیکار رو تشخ ریکه وقت کار و غ امرزهی)خدا پدر مادرتونو ب

 .شودیزدن م حیمشغول تسب دوباره

 هب اورد،یم شیراکه همسرش ب یآب وانیل و بعد هم ندیبیرا م یونیزیبرنامه تلو یا قهیدق چند

 .رودیداخل اتاق م

ش ا یشبه گو ینگاه دن،ی. قبل خوابکشدیم یا ازهی. خمنوشدیرا م وانیاز آب ل یا جرعه

 .ندازدیم

 .کندیرا باز م امیاشناس بود. پبار حدسش اشتباه بود. شماره ن نیا

... ندازهیمراقب دخترت باش تا آبروت رو نبره... بدور از چشمت داره جفتک م ان،یآب یحاج آقا"

 "نامحرم. هیفرداشب هم قرار داره... با 
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 .خواندیرا م امیبار پ نیچند

 .کردینم یاریبود. آدرس رستوران. ذهنش  یجمالت، آدرس انیپا

 بود. مرد

 بود. پدر

 کرده بود. کپ

 .شودیانداز م نیهمان زن آشنا در گوشش طن یاما صدا رد،یگیشماره را م عایسر

 "باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"

 شد.یهر لحظه شلوغ تر م ذهنش

 را داده. امیپ نیا یکس چه

 راست؟! ایدروغ است  امکیآخر پ آدرس

 را ببرد، نکند دست از پا خطا کند. شیدخترش آبرو نکند

 .دیایبپاک و با وقار بار  یبزرگ کردنش تمام تالشش را کرد. تا دختر یکه برا یپرستش

 .دادیرا به درس و دانشگاهش ربط م یچ همه

 .یآر

 ناشناس... که آدرس رستوران...  کیدرس و دانشگاه بود که دخترش... که  ریتقص

 بود. ریبود، فقط درگ جیگ

 .ستین مانیپ

 از او ندارد. یخبر

 وقت است. یلیخ

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

114 
 

 پرستش مانده. فقط

 بماند. دیبا پرستش

 مراقبش باشد. دیبا

 .ردیبگ یرا جد ستیرا که فرستنده اش هم مشخص ن امیپ نیا یحت دیبا

 

 *انی*از زبان ک

 .یشگو یتو ندازمشی. مدارمیبرمرا  یکیشده،  یداریکارت تازه خر میچند تا س نیکشو، ب از

 ... کنمیم پی. تاارمیبه مغرم فشار م یا قهیدق چند

.. .ندازهیمفتک مراقب دخترت باش تا آبروت رو نبره... بدور از چشمت داره ج ان،یآب یحاج آقا"

 "نامحرم. هیفرداشب هم قرار داره... با 

 یبخندل ام،یپ یجلو کیبا خوردن دو تا ت زنم،یم فرستادن رو نهیو گز کنمیرو وارد م شماره

با قدرت  شم،یم رهیبه رنگ زردش خ یا هیچند ثان ارم،یکارت رو در م می. سزنمیم

 سطل آشغال. یتو ندازمشیو م شکونمشیم

 .رفتیم شیخوب پ یچ همه

 راحت تر کنه.رو  فرشته بود که کارم کایمل نکهیا مثله

 .ادیبپرستش جلو  که

 .زنهیو دوست داشتنش رو م کایفرداشب هم حرف مل مطمئنم

 .ارمیرو در م یرنگ یاسیته کشو، دفتر  از

 شده بود. گرمم
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 بود.گرفته  بغضم

 کنم. تیرو اذدوست داشتم خودم  انگار

 ره.ن ادمی یچیبردارم و بخونم، تا مصمم تر بشم تا هرو ونیهربار دفترچه خاطرات کتا که

االکه حش... تو پشتم با ینه... ول ایکارم درسته  دونمینم ایغلط... خدا ایدرسته  دونمینم"

 "جدامون کنه.... یچیگاهم... نذار ه هیدوسش دارم... حاال که اون شده تک

 .بندمیدفتر رو م یتند به

 . کارت درست نبود.ونیبود کتا غلط

*** 

 *از زبان پرستش*

چادرم، شال  کنم،یم نهیآ یبه خودم تو ی، نگاه ذارم،یسرم م یرورو  زدن ادکلن، چادرم با

 تم.سترس داشدستام عرق کرده بود، ا ،ییطال یها کهیبا ت میمشک یمانتو رش،یزرنگ  ییطال

 .دارمیبرم روفمیک

 .زنمیو به آژانس زنگ م رمیسمت تلفن م به

 کجا دختر؟!-

 ... به مامان گفتم.رهیم رانی... دوستم داره از ایمهمون-

 کجاست؟! یمهمون-

 دروغ پشت دروغ بگم. تمخواسینم

 رستوران. هیتو -

 .جیمنم که هو-
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 بابا. هیچه حرف نیا-

 !؟یریاجازه بگ دینبا ،یبه پدرت بگ دیبهم بگه، تو نبا شهینم شیاون مادرت حال-

 آخه... -

 :پرهیوسط حرفم م مامان

 آقا... اشتباه من بود.. یدار کارشیچ-

 .رهیگیو روزنامه به دست م گردونهیسرش رو برم بابا

 به من. کنهیم رو

 .ادیم نیبرو مادر، االن ماش-

 .کنمیست بود، به پا م فمیو کفشم رو که با ک کنمیم یآروم یخداحافظ

 .دارهیرستوران نگه م کی یجلو نیماش قه،یکم، ساعت هشت و پنج دق کیتراف تو

 *رستوران آگاپه*

 !ه؟یآگاپه چ نیا ی! معنان؟ی! هم اسم کارخونه کآگاپه؟

 .کنهیباز مدر رو یشلوار کت و یپسر

 .کیتار مهین یبود ول یبزرگ یفضا

 .زدیآروم م یبود و آهنگ یبزرگ یانویپشت پ یپسر

 منتظرتونن. زیاون م یفراحات رو یسالم خانم... آقا-

 کنمیم یتشکر

 کار دارم؟!  انیکه من با ک دیکجا فهم از

 خودش گفته. دیشا خب
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 اون نفر منم. دهیاز کجا فهم خب

 .ندازمیبه اطرافم م ینگاه

 .ستیسخت ن صتیتشخ ،یهمه دختر بزک دوزک کرده، تو فقط چادر نیا نیب وونهید خب

 .شهیاز جاش بلند م انیک ،یبزرگ و گرد قهوه ا زیبه م دنمیرس با

 .یو شلوار مشک راهنیتک کرم و پ کت

 شد. ریکه د دیببخش-

 .ندازهیبه ساعتش م ینگاه

 .ستین یزیچ قهیده دق-

 .رهیگیرو به نشونه نشستن به طرفم م دستش

 .نمیشیم

 .ادیبه سمتون م یگارسون

 .دهیرو به دستمون م منو

 .ندازهیبه منو نم ینگاه انیک

 اسما. نیب چرخونمیم چشمهامو

 .نیدار لیم یچ-

 :میگیم همزمان

 با...  کیاست-

 .شمیساکت م هردو

 چرا من اول نگم؟! رینخ گفت،یم دیبازه، اول اون با شهیتو سرت پرستش، دهنت هم خاک
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 بگو...-

 .گمیم یآروم تر یصدا با

 گوشت با قارچ کیاست-

 :کنهیم ینگاه انیو به ک زنهیم یلبخند گارسون

 .کیپس دو تا است-

 تا بره. کنهیدستش رو دراز م تیاما با جد انیک

 برا شماست؟! نجایا-

 !؟یدیاز اسمش فهم-

 آگاپه.بله... -

 .کنهیکتش رو باز م دکمه

 .زنمیفقط سر م یگاه چرخونمش،یاز دور م-

 .میش یاوردن غذاها، مشغول م با

 ر شرش یسیبرام حکم مرگو داشت، سختم بود و دستام از خ دنشیچنگال از غذا، جو کی هر

 .کردنیم

 .شهیب مدستم آ یچنگال و چاقو تو گهیتا چند لحظه د کردمیکه احساس م ادیز اونقدر

 بود!! یخب کارت چ-

 .ادیچشمم م یجلو کایمل افهیق

 .کاستیدر واقع کار مل-

 ... زدمیحدس م-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

119 
 

 ارهددوستتون  ادیز یلیفکر کنم خ یعنیاون دوستتون داره... -

 !؟یرو بهم بگ نایو ا یایو ازتو خواسته که ب-

 کنه؟!! دیبا کاریپسر عالقمند بشه چ هیدختر به  هیخب اگه -

 .دهینم یجواب

 .دمیم ادامه

 منو واسطه کرد.-

 قبال بهت گفته بودم... نگفتم؟!-

 :گمیم یجیگ با

 رو؟! یچ-

 ندارن. یدخترا برام ارزش نکهیا-

 گناه داره. کایآخه چرا... مل-

 گناه داره بره جهنم.-

 .شهیگرد م چشمام

 چه وضع حرف زدن بود!؟!! نیا

 .شهیخودش هم متوجه م انگار

 .شهیجلو خم م به

 .میبه صندل دمیم هیاما تک من

... کنهیکه منو دوست داره وقتشو تلف م می... کسستمیپرستش، من آدم دوست داشتن ن نیبب-

 .دستیفا یچون ب
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 پس؟! شهیم یچ کایمل فیتکل-

 بهش بگو... -

 .شهیو از جاش بلند م بندهیکتش رو م دکمه

 .شمیبلند م هم من

 .دهیتکون م انویپسر پشت پ یبرا یدست

 .میفتیم راه

 نداره. دهی... بگو فاهودستیبهش بگو دوست داشتنش ب-

 آخه... -

 .کنهیرو باز م در

 .میریم رونیب

 .ستهیمیوا نشیو کنار ماش میریم یقدم چند

بگو  بگو... بهش یدوست دار یحتم... قبال هم بهت گفتم... اصال هر چمن با تو را آخه نداره...-

گو... ب یبگ یخوایم ی... هرچمی... بگو آدم بدستمیدوست داشتنش ن قیال... منستمیمن آدم ن

 .شمیاز تو ناراحت نم

 !شه؟یناراحت نم ازم

 من راحته؟! با

 .میجور هی... چرا ایخدا

*** 

 *انی*از زبان ک
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 .زنمیم ی. لبخندندازهیم نییرو پا سرش

 پشت فرمون، حاج آقا بود؟! شویاون مرد ر یعنی

 .رسونمتیسوارشو م-

 .رمیم یزیچ یممنون... با آژانس-

 که هست... سوار شو. نیماش-

 داشت. معلوم بود. دیترد

 .کنمیباز مرو جلو در

 ندارم. تینترس... کار-

 .گزهیرو م لبش

 .میشیو سوار م دارم،یچشم برم ازش

 بزنم. یحرف دیسکوت رو دوست نداشتم. با نیا

 به نظرت من سنگدلم؟!-

 بله.-

 آره؟!-

 .سوزهیم کایدلم برا مل ن،یآره سنگدل-

 کوبم به فرمون. یرو م دستم

 دارم.اطرافم ن ینسبت به دخترا یدرست دید ی... ولستمین یپرستش، من آدم بد نیبب-

 .کنمیم فیها رو تو ذهنم رد جمله

 کنارمن. زایچ نیوا افمیهمه به خاطر پول و ق کنمیاحساس م-
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 .نیهم هست فتهیبودن... خودش عالوه بر سنگدل-

 !فته؟یچرا خودش-

 رخم. میبه ن زنهیبودم، زل م دهیکه تا حاال ازش ند یحالت با

 به جلو و جاده بود اما متوجهش بودم. چشمم

خوب  و افهیر و خوش قپسر پولدا یکل ،نییپا نیشما افتاد د،یآسمون تپ نیکنیچون فکر م-

 که فکر ... مندوستتون داره یکیواقعا  دیشا نیلحظه با خودتون فکر نکرد هیتو شهر...  ختهیر

 واقعا دوستتون داره. کایمل کنمیم

 پرستش. یدونی... خودت میاریب گهید باریرو  کایاسم مل-

 .قهی. فقط چند دقشهیم ساکت

 .ابونیخ نیسر هم شم،یم ادهیممنون، پ-

 .رسونمتیبگو... م قیادرس رو دق-

 برم. ادهیپ خوامیم ابونه،یخ نیته هم-

نار ت روککه تا حاال دختر جماع یبود، برا من یگفتن کاف بارینداشتم،  دنیناز کش حوصله

 .ییدستم نشوندم تا برسونم جا

 .یاوک-

 ممنون بابت شام... خداحافظ-

 .رهیم دم،ینم یجواب

 بود. سادهیوا یادیتو فاصله ز ینوک مداد سمند

 بودن. انیحاج اقا آب احتماال
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 .رمیو م دمیم گاز

*** 

 *ی*از زبان راو

 .ردیگی.کتش رو مکندیمشت شده اش را باز م یدستها

 کجا آقا... شام آمادست.-

 .امیاومده... زود م شیبچه ها زنگ زدن، کار پ-

 .اوردیدر م نگیرا از پارک نیماش

 .رودیسمت همان رستوران م به

 .داردیرا نگه م نیماش یدور یفاصله  در

ر طه شهنق نیدر باالتر ،یکیرستوران ش نیپسر، در همچ کینامحرم، با  کیدخترش با  یعنی

 قرار دارد؟!!

 ند.به در رستوران خشک شده بود چشمانش .گذشتندیم یها به سخت هیثان .شدینم باورش

 اشتباه بوده. امیآن پ نکهیبه ا شدیتر مدواریام گذشت،یکه م یا قهیدق هر

 مدل باال. نیماش کیاش... کنار  ینه. خودش بود؛ پرستش... دختر چادر یول

 گفتند؟ی. چه مکلیدرشت هقد بلند و  یپسر یروبرو ن،یپرستش بود کنار ماش

گران  نیماش شود،یدخترش سوار م یناباور نیدر ع ؟یبود از آن مهمان نیداشتند؟ ا یقرار چه

که دخترش  شدی. باورش نمشودیم ادهیدخترش پ ابانی. درست سر خکندیحرکت م متیق

. چه کم دیگویبه او دروغ م گونهنیکرده بود که تک دخترش ا یدروغ گفته باشد. چه کوتاه

 گذاشته بود؟
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 *از زبان پرستش*

 گفت؟ یخب چ-

 یا. به چشم هکنمیتو فکرش باشه نگاهش م کایمل خواستمینم گهید ان،یک شبید یحرفها با

 مشتاقش.

 دوستت نداره. گفت بهت بگم اون-

 .دمیکشیم رونیاون رو از منجالب عشق ب دیناراحت باشه، اما با کایمل خواستمینم

براش ارزش نداره. گفت بهت  ... گفت دختر جماعتدستیفا یگفت دوست داشتن تو هم ب-

 .دستیفا یعشق ب نیبگم ا

 ؟ینگفت یچیتو ه-

واقعا  کای. گفتم ملیو تو افتاد دیپآسمون ت یفکر کرد ... گفتمفتهیچرا... بهش گفتم خودش-

 .یچیه شهینم شیخب حال یدوستت داره ول

 .رهیم رونیو بسرعت از اتاق ب زنهینم یحرف

 ؟یریکجا م-

 نیا انیک شیپرفته  کای. کنجکاو بودم تا بدونم چرا ملرهیو از پله ها باال م دهینم یجواب

 .دیطول کش قهیفقط چند دق یکنجکاو

 م.ازت تشکر کن یچه جور دونمینم یرو در حقم تموم کرد یواقعا دوست-

 .ذارهیم فشیک یرو تو شیو گوش خودکار

 ؟یگفت یچ یرفت کا؟یشد مل یچ-
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 .نشونهیگونم م یرو یه ا-س-و-ب

 .امیبرنگشت من نم یاصل سییر یگلخونه... بهش گفتم تا وقت امینم گهیمن د-

 نرو. کایآخه چرا؟ مل-

 .یکه بفهم یپرستش... تو عاشق نشد تونمینم شم،یبمونم نابود م نجایا-

 .رهیو م کنهیم یخداحافظ کایسالم کردن سوگند مل با

 چش شده؟-

 .یرو صندل نمیشیم

 .ادینم یمدت هیرفت... -

 بهتر... -

 .زنهیظهر بود که مامان زنگ م یحوال کنم،یتعجب بهش نگاه م با

 بله مامان.-

 .میکار دار یامروز رو کمکم کن. برا فردا کل هی ایب ریبگ یدختر مرخص-

 .شهیم یچ نمیباشه بب-

 نهامتزودتر... دست  ایبرا من تبصره نزن پرستش... ب-

 باشه... چشم-

 :پرسهیاز قطع تلفن، سوگند م بعد

 شده؟ یچ-

 برم خونه. دیجشنه... با ریغد دیفردا خونمون برا ع-

 ؟یدیمگه س-
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 . ..دهیمامانم س-

 اها... -

 .دارمیرو بر م فمیک

 .شمی... خوشحال مایفردا ب یسوگند اگه خواست-

 .کنهیم یا خنده

 .کنمایمراسما... مجلستونو خراب م نیمن؟ منو چه به ا ؟یک-

 .سمینویکاغذ م یخونه رو تو آدرس

د ب... ای. بشهیآدرس خونمون... ساعت سه مراسم شروع م نمی... اهیچه حرف نیا وونهید-

 .گذرهینم

 باشه.-

... تشیمظلوم ...کایمل ادی. رمیاجازه بگ انیقصد داشتم برم و از ک م،یدیهم م لیتحو یلبخند

 .زنمیبه در م یافتادم و اعصابم خرد شده بود. تق شیرفتن ناگهان

 سالم.-

 یلعنت ...پهی... نفهم... فقط خوشتشعوریادب... ب یادبه ب یبشر ب نیا ده،ینم یجواب بازم

 .پیخوشت

 زودتر برم؟ تونمیمن کار دارم م-

 ه؟یبرن. خبر خوانیامروز همه م-

 .ارمیخودم نم یبود به رو کایمنظورش به مل دونمیم

 برم؟ تونمیم-
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 .یاوک-

 میگوش ،نیماش یمعنا نداره. تو یخداحافظ دهیجواب نم ی. وقترمیو م کنمینم یخداحافظ

 .سوزهیم. خدا کنه آروم بشه دلم براش فرستمیم کایمل یمتن خوب برا هیو  ارمیرو در م

. واه... پسره خودخدمیم رییتغ فتهیفراحات رو به خودش یو اسم آقا نیمخاطب یتو رمیم

ود بفحش  یرچناراحت بودم که ه کایقدر از رفتن ملادب... اون ی... بفتهی... خودشیمغرور... جد

قط دو ود. فخب مهم نب یهم نبود. ول کایمل گهیو د شدمی. از شنبه تنها مکردمیم انیبار ک

 یعنی کنه؟یم من رو قبول سیی. اما رگردهیبرم کایبرگرده... مل یاصل سییهفته مونده بود که ر

 بمونم و کار کنم؟ شهیم

*** 

رو  یزرگب ی سفره مییاز ناهار، با موندن فقط دو ساعت به اومدن مهمونا، همراه دختر دا بعد

 ی. بشقاب ها..وهیم یشله زرد... ظرفها یکاسه ها گهیسالن تا سر د سرکی. از میکنیپهن م

 ده،یرار مق زهایاز م یکیرو  ی. مامان ظرف بزرگشهیم دهیسفره چ یرو یخوردن یحلوا... کل

 ودم.بمشغول درست کردنشون  شبیکه تا سه د یشده ا نییتز یکه پر بود از سکه ها یظرف

 دهیفر بودم. ی. من منتظر سوگند و نگران اومدن زن و دختر حاج علومدنیمهمونا کم کم م

ا زهرا برابطم  خواستمیبودن. من نم ومدهیخانم به بهانه سر درد و زهرا به بهانه مراقبت از اون ن

ه تا س. ادیبحداقل امروز رو  کردمی. فکر مدیکمرنگ بشه. اما انگار زهرا خودش رو کنار کش

که  ینفر و زدنیف م. دو تاشون دکننینقطه سفره نشسته بودن، شروع م نیترتو باال خانم که

 .خوندیوسطشون نشسته بود م
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اج ح. خودشون بودن، زن شهیبلند مو رهیگیاز پام م یشگونیکه مامان ن مینشسته بود همه

 هم خواهرزادش...  یکیدخترش و  شونیکی یبا دو تا دختر چادر یعل

 سالم دخترم.-

جان   با گفتن پرستش مییکه زندا میبود ی. مشغول احوالپرسدمیجواب م زنمیم یلبخند

کم ندم گرفته بود. شال رو محسوگند خ افهیق دنیبه سوگند بخوره. از دچشمم شهیباعث م

عجب تبودن و لباساشون  یکه بدون روسر ییزنها دنیبود با حجاب شده بود. باد دهیچیپ

 .کنهیم

 همه چادر زدن. کردمیفکر م پرستش من یوا-

 .ارهیمانتوش رو در م م،یریو به اتاقمون م کنمیم یا خنده

 .دنیماشاااهلل همه به خودشون رس-

 .یبامزه شد یلیخب مجلس زنونست خ-

 .کنهیموهاش رو محکم م یا رهیو با گ ارهیرو در م شال

 ؟اوف پختم توش... خفه شدم خوبه لباسام-

 بود. دهیپوش ییمویبلند ل راهنیپ

 .میآره بر-

 هرید و خروبروم بو قایدق یزن حاج علبود که  نجایا یاما سختم بود. بدبخت م،ینیشیهم م کنار

 به من.

 پرستش؟-

 جانم؟-
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 گرفته؟چشمش بدجور تورو-

 :گمیو آروم م زنمیم یبود، لبخند تصنع دهیسوگند هم فهم یحت

 مادر خواستگارمه.-

 اع پس مبارکه.-

 هن... بابام منو بکشه هم جوابم هیعمرا... من جوابم منف-

 از خودتون دیکن ییرایپذ دیی... بفرمادییخانما بفرما-

 یسابشب بود، مامان ح ی. آخراشنیبلند مامان... کم کم همه مشغول خوردن م یصدا با

 .دیخوابیوقت قبل بابا نم چیخسته شده بود، اما ه

 خوب بود؟ یهمه چ-

 .زنهیم یتمام، به بابا لبخند یبا خستگ مامان

 ته.چشمش پرستش رو گرف نکهیهم مثله ا یبود آقا... زن حاج عل یعال یهمه چ-

 بسه سکوت. گهیاالن وقتش بود. د زنه،یم یلبخندهم  بابا

 ازدواج کنم. خوامیمن نم یول-

 .یخوب نیاوا مادر... خانواده به ا-

 االن ازدواج کنم. مخواینگفتم اونا بدن... نم من-

 یبرا اربی دی. اما من تمام جراتمو جمع کرده بودم. امشب بازنهینم یبابا حرف شهیهم برعکس

 .ستمیبابا وا یجلو تونمینم گهید دونمیحرف بزنم. م شهیهم

 ارم.د میبرا زندگ گهید یاالن... من برنامه ها خوامیدارم... شوهر نم یمنم آدممـزندگ-

 .شمیاز جام بلند م سیبه نشونه ه گزه،یلبش رو م مامان
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 شب خوش.-

 .نم آدمممهمون به بابام بف ای. خدادنینم یساکت بود جواب یکه امروز کل ییمامان نه بابا نه

 ندم.ت موگرفتن. خسته شدم از بس ساک میخسته شدم ازبس اون برام تصم ایدل دارم خدا منم

 

 * انی*از زبان ک

 داشتن. یخوبه، خونه بزرگ یلیوضعشون خ یول-

 :گهیم یزیبا لحن تمسخرآم ماین

 .گهیباالخره حاج آقان د-

 . من اما به فکر فرو رفته بودم.زننیم یقهقهه ا هردو

 به سوگند: کنمیآگاه رو م ناخود

 اون دوست نداره ازدواج کنه؟ یپس گفت-

 .رهیازدواج سر بگ نیدوست داره ا یلیباباش خ یانگار یآره... ول-

 .رمیکارتها م میو سوگند، دوباره سراغ س مایاز خوردن شام و رفتن ن بعد

 .کنمیرو تو ذهنم مرور م ی. دوباره همه چندازمیم یگوش یرو تو شونیکی دوباره

 فیو ردمالت رجفرصت ندارم،  ادی. زگردهیبرم اریپدر شهر گهیبشه، دو هفته د رید دینبا آره

 .کنمیم پیتخت، تا یرو شکمی. دراز مکنمیم

نه؟ ازدواج ک خوادیچرا نم یدونیمراقب دخترت باش. م گمی... باز هم مانیآب یحاج مصطف"

 ". نیو بب ایب می. فردا ساعت چهارو نگستید یبا کس گستید یچون دلش جا

 سطل آشغال. یتو کنمیو پرت م ارمیکارت رو در م میس کنم،یم پیآدرس خونم رو تا امیپ ته
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 .رمیخواب م و به کنمیم مرور مباز هم تو ذهنرو ی. همه چارمیرو در م شرتمیت

ت آب، به سم وانیل هیو خوردن  یآسمون یکت تک آب ،یبافت سورمه ا دنیبا پوش صبح،

 .رمیگلخونه م

 

 

 *ی*از زبان راو

 گفت. یزیچ هیکرد،  ینادون ا،ینش یبال به دور، آقا عصب-

 یشه گوب یامی. همان لحظه دوباره پرودیبه سمت اتاق خواب م شانیپر یبا ذهن یمصطف حاج

 .ندازدیم یرا به گوش شیو چشمها دیگو یم یا "الاله اال ااهلل". رسدیاش م

نه؟ ازدواج ک خوادیچرا نم یدونیمراقب دخترت باش. م گمی... باز هم مانیآب یحاج مصطف"

ار به ابانی. خنیو بب ایب میچهارو ن. فردا ساعت گستید یبا کس گستید یچون دلش جا

 "آپارتمان همتا

 ود.بموش مانند آن خا ینبود ول یشماره، آن شماره قبل نیخانه بود؟ ا کیآدرس  آپارتمان؟

، که دارد دخترش خواستگار دانستیاش خبر داشت، که م یفرد که بود؟ که از تمام زندگ نیا

ا زمان ر و نیشود و زم یقصد داشت سکوت کند، قصد نداشت عصب بارنیاست. ا یجوابش منف

 االن به اتاق پرستش برود، سرش داد بکشد. نیدوست داشت هم یلی. خزدیبهم بر

 بارنینه  ا یبکشد و بزنتش. ول ادیها رو به او نشان دهد فر امیپ ده،یپسر د کیاورا با  دیبگو

. و ناگهان مانند آتشفشان رودیم شیدخترش تا کجا پ دینیقصد داشت خود را نگه دارد، بب
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 یکتابخانه م یراه شه،یروشن شد. صبح زود، دخترش مانند هم زیکه همه چ یفوران کند، زمان

 .زندیبه سرکارگرش م یزنگ کند،یرا روشن م نیشود. ماش

 جانم حاج آقا.-

 .امیم رتریامروز صبح د-

 نره. ادتونی نا،یحاج آقا جلسه دار-

 داشت. اما دخترش مهم تر بود. یمهم لسهج

 امان اهلل یف امیباشه پسر، م-

ا خود ر یول شد،یتر م نیهر لحظه خشمگ رفت؟یبه کجا م یخارج شهر بود؟ تاکس کتابخانه

 چرخاند،ی. چشم مشودیم ادهیدخترش پ کندیترمز م یبا ذکر گفتن. تاکس کرد،یآرام م

 د؟یبگو ه اوآنکه ب یب کرد؟یخواند. گلخانه؟ دخترش کار م ینصب شده را م یتابلو ینوشته رو

 :دیگویم ادیزنش رابا فردر وسط سالن اسم  کندی. در را باز مرودیبه سمت خانه م یتند به

 .یشده مصطف یخدا مرگم بده... چ-

 . درس خواندن دخترش عواقب داشت.دیآ یباال نم نفسش

 .کنهیپرستش تو گلخونه کار م یدونستیتو... تو م-

 دانست،یپس م ،یگوش خراش، ار ییبا صدا شکندیم فتدیم نییاز دست زنش به پا بشقاب

 .کردیو از او پنهان م دانستیزنش م

 ؟یدیاز کجا فهم یمصطف-

 ؟یدونستیپس م-

 ... یول میبهت بگ میخواستیم-
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 :کشدیم ادیفر

 و برنگردم خونه. رمیدعا کن امشب بم-

م به هلحظه  کی ی. حتدادی. حق را به خود مشودیروانه کارگاه م دهد،یناله زنش گوش نم به

 .دادیر نمبه دخترش اجازه اظهار نظ وقتچیه نکهی. به اکردیخود فکر نم یها یریسختگ

 م ازهزنش  یکه رفتار خودش مشکل دارد و باعث شده حت کردیفکر نم نیلحظه هم به ا کی

 کند. یاو پنهانکار

کرش فکه  را یزیچ میراست باشد، اگر ساعت چهارون شبید امیاگر پ کرد،یفکر م نیبه ا فقط

 ند.کختم  امشب، قائله را نیزود، هم یلیفوران کند و خ دیبا گرید ند،یبب کندیرا هم نم

له سا و پنج یزنش... همسفر س یاجازه گرفتن... پنهانکار یکردن پرستش... بدون حت کار

ب نقش پدر ندارد. امشب خو بعنوان ینقش کردیشده بود. فکر م گران تمام شیاش، برا یزندگ

 . به عنوان پدر... پدر خانواده.کندیخود را اجرا م

 ود.ب شبید یمشغول بودم. اما فکرم سمت اتفاقا ییبه تنها ،یو سوگند کاینبودن مل با

و  کنمیحبت مرفتم. مودبانه باهاش صکه تند  گمیو م خوامیحرفام، امشب از بابا عذر م سمت

 تر حرف بزنم. یمنطق کنمیم یسع

سه،  به ساعت کیعقربه کوچ دنیبگذره و به خونه برم. با رس یداشتم زودتر ساعت کار دوست

 .کنمیسر مچادرم رو  ارم،یو روپوشم رو در م کنمیم یخنده ا

 .نیرو قطع کن یاریدرست شده فعال تا دو روز آب ی... همه چیمردان یآقا-

 چشم خانوم مهندس.-

 ممنون.خداحافظ.-
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 بسالمت.-

. ستیم ن. اصال مهدمیرفت که نفهم ینبود. ک کنم،یم انیبه اتاق ک ینگاه نییهمون پا از

 زیودم، مشغول تمشده ب انیبزرگ ک نی. متوجه ماشرمیبگ نیتا ماش رفتمیسمت جاده مبه

 م.و بر رد بشه یتا تاکس ستمیمیو لب جاده وا کنمینم یبود. توجه ا شیآفتاب نکیکردن ع

 سوار شو.-

 .رمیممنون م-

 سوار شو پرستش.-

فه د. خبو نیحرفش، دلنش یطرز حرف زدنش  حالت دستور نیچرا، اما سوار شدم. ا دونمینم

 .دهیجواب نم دونستمیچون م کنم،یسالم نم گهی. دنهیپرستش، کجاش دلنش

 .یکردیقبلنا سالم م-

 بود.هردومون به روبرو نگاه

 گرفتم سالم نکنم. میتصم ن،یدیوقت جواب نم چیه دمید-

 سخته؟ ییاعصابت خرده؟ تنها-

 .کردیخوب هم کار م یلیخ کایبله... سخته... مل-

 خودش خواست بره.-

 باشه.-

 من نبود. ریتقص-

 باشه.-

 جواب نده. یجور نیا-
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 .نهیجواب حرفتون هم-

 قماش. هیبه خدا... از  نیهم نیهمتون ع-

 ه؟یمنظورتون چ-

 .ترکهی... حرف نزن... سرم داره مسیه-

 .شمیساکت م شم،یم ادهیپ یبعد ابونیو با گفتن سر خ ندازمیباال م یا شونه

 .چهیپیم یا گهید ابونیخ یو تو چرخونهیم یفرمون رو به تند اما

 .شدمیم ادهیپ ابونیسر اون خ من-

 ور نکن.صبر کن... ور -

به من گفت  ...ینجوریا یمودب... گاه یبود... گاه یناراحت شده بودم... حرف زدنش جن ورور؟

 یسنگ کار یکه نما یکی. ساختمون شستهیا یم یساختمون چند طبقه ا یورو نکن. جلو

 نواز کرده بود.رو چشمشدش، اون

 .امی... صبر کن برم قرصمو بخورم... مترکهیسرم داره م-

 خونتون. نیبرشما هم رم،ی، من خودم مممنون-

 .گهیربع د هیتا  امیصبر کن، م-

 .شمیمزاحمتون نم کنهیسرتون درد م-

 کنه،یبا مرد کنار در صحبت م یا هیو چند ثان کنهیباز مدر رو یدیبا کل ره،یمو دهینم یجواب

ربع صبر  هی. موندیباز م نیاما در ماش برم،خواستمی. مابونیبه خ شمیم رهی. خشهیدر بسته م

 ان،یک نینشد. من تو ماش انیاز ک یاما خبر گذشتن،یها م قهی. دقرمیم ومدیاگه ن کنمیم
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 ادهیپ نیشده بود. از ماش ریشده بود. د میساعت چهارو ن کردم؟یم کاریخونش چ یجلو

 .شمیم

 بله خانم؟-

 ... نشونیماش رم،یمن دارم م ن،یفراحات بگ یبه آقا شهیم دیببخش-

 .رهی، به داخل مدستش بود یکه تو ییبا جاروو کنهیباز مدر رو پره،یحرفم م وسط

 دخترم. ایب-

وشه تا اون خونه رو بفر شدیم یراض. کاش بابا همرمیآپارتمان م کیبزرگ و ش یداخل الب به

 کردن ریدنه بود. نک قهیو پنج دق ی. ساعت چهار و سمیکن یزندگ ییآپارتمانا نیما هم تو همچ

 افتاده؟ ینکنه اتفاق کردیداشت. سرش درد م لیدل انیک

 .نییپا انیب نیبگ شهیم-

 باشه دخترم.-

 .گردهیبرم یا قهیو بعد چند دق رهیو م شهیآسانسور م سوار

 .نینر ییگفتن جا ان،یاالنا م-

 .رفتمیو م گرفتمیم ینبودم تاکسپنج شده بود، قصد داشتم برم فلج که  ساعت

 ..نیآقا بهشون بگ-

 خودش بود، منتها با صورت گرفته. شه،یدر آسانسور باز م هوی

 .میبر-

 ممنون. رم،یمن خودم م-

 .شمیسوار مو من هم کنهیروشن مرو نیماش ده،ینم یجواب
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 انقدر سردردش بدجور بود. یعنی. زدینم یراه حرفتمام  تو

 :گمیم یعطار هی دنید با

 .نیلحظه صبر کن هی-

 هانای. به خاطر درس گخرمیچند گرم زردچوبه م ی. از عطارزنهیترمز م یحرف چیه یب

 .کنهیحرکت م یسوال چیبدون ه انیو ک شمیرو خوب بلد بودم. سوار م زایچ یلیخ ییدارو

 ممنون.-

 .ذارمیداشبورد م یزردچوبه رو رو لونی. نازنهیترمز م ابونیسر همون خ دوباره

 ه؟یچ نیا-

 

 خوبه. یلیبخور اب با زردچوبه برا سردرد خ ن،یتو آب داغ، نفس بکش نیزیبر-

 .کنهیبهش م یو نگاه دارهیرو برم لونینا

 ... یاوک-

 نداشتم تشکر کنه. انتظار

 خداحافظ.-

ستپاچه دان رو به خونه، مام دنمی. با رسرمیو م شمیم ادهیانتظار نداشتم جواب بده، پ بازم

 .نمیبیم

 

 *انی*از زبان ک

 بره اقا؟بگم -
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 .امینره، م یینه، بگوجا-

 چشم.-

 .کنهیدلم م یتو ی. خنده اشمیم ونیزیتلو دنیرفتن احمد آقا، مشغول د با

 دم.بو هدیخونه د یکایبود. خوب بود، چون سمند حاج اقا رو نزد یخوب ی دهیا یول سردرد؟

ردرد که س یآدم دونستمی. نمکنمیآسانسور م نهیآ یبه صورتم تو یپنج شده بود. نگاه ساعت

 :گمیمروم ابود کنار در  سادهیداغون و گرفتست وا یلیخ افمیخب منم ق یول ه،یداره چه جور

 .میبر-

 ممنون. رم،یمن خودم م-

ار م، سوسکوت دنیو باد ادیپشت سرم م دم،ینم یجواب زد،یرو حرفم حرف م یلیدختر خ نیا

ود ذشته بنگ یا قهی. هنوز چند دقزدمیحوصله بودم. حرف نم یداشتم، ب. مثال سردرد شهیم

 :گهیکه م

 .نیلحظه صبر کن هی-

 هیننده خان را انی. بفرما کرهیم یعطار به سمت و  کنهیچادرش رو جمع م کنم،یم ترمز

 .ذارهیداشبور م یرو رو یلونیشدن، نا ادهیداره. قبل پ دمیخانم خر ،یدخترم شد

 :گمیتعجب م با

 ه؟یچ نیا-

 خوبه. یلیبخور اب با زردچوبه برا سردرد خ ن،یتو آب داغ، نفس بکش نیزیبر-

 .دیرخهم نچ زبونم برا تشکر دارم،یرو برم لونیدختر...  نا نیبگم. ا دیبا یچ دونستمینم

 کردم، باورش شد سردرد دارم؟ یانقدر خوب نقش باز یعنیکرده بودم.  تعجب
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 ... یاوک-

مه ه یا براچرا انقدر ساده بود چر کرد؟یفکر م یدختر... چ نیکرد. ا یباز هم خداحافظاون  اما

 رفته بود. یدختر به ک نیبود ا ایر یبهتر از مادر بود... چرا انقدر ب هیدا

 ودم.کرده ب یچک، سردرد بد هیکارخونه به خاطر برگشت خوردن  یکه تو فتمیم یروز ادی

اطر خبه  دختر خالش بود و یعشق و عالقش، به دکتر زنگ زد، عروس مثال با اون همه الهام

اون شب به  .ارهیبرام ب یآب وانیوقت نداشت ل ی. حترهیقبل اومدن دکتر م شگاهش،ینوبت آرا

 لخور از، دحالم دنیپرس یکه دعوت بودم نرفتم. روز بعد الهام به جا یخاطر سردردم به عروس

و  هم نبودام مبر کهییهفته دلخور بود، و از اون جا هی. تا دیحالم رو نپرس یبود. حت ومدنمین

د بلن رو نیضبط ماش یباهام. صدا شهیخسته شده بود و دوباره خوب م میمحل یخودش از ب

 .کشمیها رو باال م شهیو ش کنمیم

 گهیدلم مروزه که  چند

 گهیتو شدم د عاشق

 گهید خسته شدم از تو یکه بگ ترسمیم فقط

 عاشقت شدم یبدجور روزانیکه ا کنمیم حس

 س-و-ه کیعادته نه  نه

 نفس هیمثله  یشد برام

 یبهشتم تو فرشتم تومن

 یو تو گل من یمال من تو

 تو یرم بدن به جا ایدن اگه
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 یسرنوشتم که تو ییتو فقط

 به تو دمیرو گشتم تا رس ایدن

 تو یواسه من چشمها کنهیم فرق

 (یعسگر دی)فرشته، حم

 

 

 *ی*از زبان راو

 .کندیرا خاموش م نیچند متر قبل آپارتمان همتا، ماش م،یساعت و چهارو ن راس

رو جا ی. پرستشش بود که پشت سر مردندیبیآن دخترش را م کیدر  کشد،یم یقیعم نفس

 بود. یواقع امیباز هم آن پ شود،یدر لحظه قطع م قشی. نفس عمرودیبه دست به داخل م

 کی یرابساعت طاقت فرسا  میگذشت ن یساعت میخانه سردرآورد. ن کیاز گلخانه به  دخترش

 پدر

 دیلرزی. دستانش مشودیهمان پسر بود. همان پسر قد بلند دوباره دخترش سوار م دوباره

ر ومش  دختو مظل یدر خانه آن پسر بود. دختر چادر ساعتمیبه کجا رفته بود؟ ن پرستشش

 یحال درست کندینم ونفیبه آ ی. توجه ارودیسمت آپارتمان مبه شود،یم ادهیساکتش؟ پ

 .کندیبه دست در را باز مهمان مرد جارو زند،یم یبه در بزرگ و چوب ینداشت. تقه ا

 بفرما اقا.-

 داشتن. یمشک نیکه االن رفتن، ماش ییآقا نیا-

 خب بفرما ن؟یگیرو م انیآها آقا ک-
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 ه؟یچ شونیلیفام-

 فراحات.-

 .رودیم نییپله ها پا از

 آقا یداشت کاریچ-

 .دهدینم رمردیبه پ یجواب

 حاج آقا... آقا با شمام.-

 شینشایپ ی. عرق روشدیفراحات در مغزش تکرار م یلی... فامانیاسم ک شود،یم نیماش سوار

صدش مق راند،یسرش داغ شده بود. تند م زدیفراحات قلبش تند م انینشسته بود. فراحات  ک

وقتش  کند داد بکشد و طبق افکارش آتشفشان شود و فوران دیخانه بود. اما امشب نه... نبا

 نبود.

 .کشدینفس م کشد،یم نییرا پا شهی. شکندیبه خانه... ترمز م دنیرس قبل

 یرو بهچیه دیامشب نبا کند،یفراحات... دخترش چه کرده بود. خود را آرام م انیک  انیک انیک

 . با رفتنش به خانه، زنش متعجب بود ترس در چشمان پرستش بود.اوردیخود ب

 .نیکنیمخالفت م دونستمیبهت بگه، من نذاشتم. آخه م خواستیبابا بخدا مامان م-

 .اریب ییچا هی:خانم دیگویفقط م دهدیتکان م یسر

 بود. شیرو یجلو ییبعد استکان چا قهی. چند دقرودیاتاقش م داخلبه

 ینش باقت یسر پرستش رو، رو کردمینگران بودم. فکر م یلی... خیخداروشکر مصطف یوا-

 اشتباه کردم. نکهیمثله ا یذارینم

 .شدیفراحات، در ذهنش تکرار م انیشام هم نخورد. فقط اسم ک یحت دهد،یبه زنش نم یجواب
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اه، کارگ با سالم کردن، طاهر، سرکارگر کرد،یانگشتانش حرکت م انیدر م حیتسب یها دانه

 خندان و چهره سرحال طاهر. یبه چشمها دوزدیرا م شیچشمها

 جانم حاج آقا... امر بفرما.-

. ا نه..نه که مطمئن شود. ام ایکار را شروع کند  نیشک داشت شک داشت که ا گفت؟یم چه

 الزم بود. نانشیاطم یبرا

 کارگاه مهمتره. یتوفعال از کار  سپرمیبهت م یکار هی-

 یامچهره طاهر کنجکاو شده بود. به آر دهد،یرا به نشانه نشستن طاهر تکان م دستش

 :دیگویم

 حاج آقا؟ من درخدمتم. یچه کار-

 دیاباال چشمش آمده بود. ح یبود به جلو دهیرا که د ییتنگ شده بود، تمام صحنه ها نفسش

 .کردی... در خواست مخواستیاز طاهر م

 .یاریرو برام در ب یکیشجره  خوامیم-

 .هیکاف یشما فقط اسم بد ه؟یک-

 :دیگویم ییرسا یصدا با

 

 فراحات... فراحات.  انیک-

 .شودیچشمانش پررنگ م یپسر در جلو نیا ی... اندام ورزشکارپشی... تقدبلند

 .یتا غروب وقت دار-
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 غروب؟-

. دیایطاهر از پسش بر م دانستی. چون مدیگویم یجواب تعجب طاهر، ) آره ( محکم در

 .دیآ یفش مبشاش به اتا یا افهی. اما باالخره طاهر با قگذشتیکند م گذشت،یساعتها سخت م

 آقا... -

 زند. تا طاهر حرف ب دهدی. سرش را تکان مشوندیچشم در چشم م اورد،یرا باال م سرش

 یزندگ نهات میدیکه شن یجورو هشت سالست... نه مادر داره... نه پدر... اون ستیپسر ب هی-

 .کنهیم

 .ردیگیم قلبش

. ستینهل خالف و سابقه دار هم و بلور... ا شهیکارخونه ش هی چرخونهیکارخونه پدرش رو م-

 یردامدا هیو  نیماش شگاهیرستوران... دو تا نما هیسرش تو کار خودشه... عالوه بر کارخونه... 

 .دهیکه بهش رس یملک و امالک یهم تو شمال داره با کل

 

 سوال باز شد. کی یخشک شده بود، زبانش فقط برا دهانش

 اسم و آدرس کارخونش ؟-

 .دهدیرا به طاهر م یتومان ونیلیم کی. چک ردیگیقرار م زشیم یرو یکاغذ کهیت

 .گرفتمیپول نم زیناچ کار نیآقا... اگه سهم دو تا از بچه ها نبود، برا ا نیشرمندم کرد-

 

 

 *انیک*از زبان 
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 ... شتیخونت... پ امیخب من م-

 تر شده بود. حیالهام وق دایجد کشمیم یپوف

 ؟یگیم یدار یچ یفهمیم-

 .رهیور م شیناخن ها با

 به چشمم. زنهیزل م فهمم،یآره م-

. ..ستنین . مامان باباتونمیکاردارم... خستم... من که م یگیهمش م ییجا میبر یایتو که نم-

 من تنهام... تو هم که تنها. رفتن مسافرت...

 عادت کردم. ییمن به تنها-

 .ندازهیهم م یرا رو شیپاها یلوند با

 ان؟یک امیمن عادت ندارم... ب-

 هم عادت ندارم. گهید زیچ هیمن به -

 .میهم بود یروبرو شهیاونم بلند م شمیجام بلند م از

 کنم. یبه دختر مردم دست دراز-

 .خوامیکن... من خودم م یمن که نگفتم دست دراز-

 نه؟ ای یکه دختر یفهمی... میشد حیالهام... وق یعوض شد-

 

 ؟ آره؟ یچ یعنیعشق  یفهمینه چون عاشقتم... تو م-

 یبودم که با صدا یحوصلش رو نداشتم. اونقدر عصب زه،یقصد داشت اشک تمساح بر دوباره

 :گمیم ینسبتا بلند
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 .یکنیمعناش م یورنجیا یکه تو دار ی... تو اون عشق-

ود که بخت سواقعا برام  ی... ولیلفظ نیبگم... با همچ یجمله ا نیانتظار نداشتم همچ خودمم

و  بندهیمق رو اشک، در اتا یو با کم زنهینم ی. خداروشکر حرفگذرونهیاز حد م ینجوریالهام ا

 :گمیم یخفه ا یبه در با صدا یبا خوردن تقه ا ذارمیم زیم ی. سرم رو رورهیم

 تو؟ ایب-

 .ادیبه داخل م یبا شکم بر آمدش، چند قدم میمنش

 االن مالقاتتون کنن. نیاومدن... اصرار دارن هم ییآقا هی-

 ه؟یک-

 هستن. یمسن یآقا هیهستن...  انیگفتن آب-

 بفرستش تو.-

ا . بکنمیو کرواتم رو محکم م بندمیرو م راهنمیدکمه آخر پ کشم،یرو به صورتم م دستن

 شمیبلند م زیمن هم از پشت م هایاز صندل یکی یداشت رو یدیسف یکه موها ینشستن مرد

 .نمیشیو روبروش م

 خب؟-

 هستم. انیمن آب-

 .کشمیدستم رو به لبم م شصت

 .شناسمینم-

 پدر پرستش... -
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 شونیلیفام باهتشاعصابم خرد بود... اونقدر الهام روش قدم رو رفته بود که اصال متوجه  اونقدر

 .ارمیخودم نم ینشده بودم. به رو

 خب؟ کارتون؟-

 کار من نه کار تو جوون.-

 .کنمیپرسشگرانه نگاهش م یحالت با

 ندارم. یبا شما کار ادیم ادمیکه  ییمن تا جا یشما اومد-

 .ذارهیم بشیدستش رو تو ج یتو حیتسب زنم،یم یپوزخند

 .یبا دخترم کار دار یول-

 پس بهتون گفته؟-

 .دمیادامه م زنه،یمن یحرف

 نگفته؟-

 .رونیب دخترم بکش یگکردم تا بگم پاتو از وسط زند داتی... پدهیند ای دهینگفته. د ایگفته -

. برنیم رو جلو یپدر و دختر خودشون همه چ نیبود. ا یچرا... اما تو دلم عروس دونمینم

 گهی... من دگهید یخودت شاهد ای. خداکننیاجرا م لیخودشون نقشه هام رو با کمال م

 .زدمیم یندارم. اگه االن تنها بودم قهقهه ا یریتقص

 بره. یتوش ک ادیب یک فهمهیخودشه خودش م یدخترتون... زندگ یزندگ-

 ... یعنیدر در داره و پپپسر... پرستش  نیبب رهینم یشتری. انتظار بیکه خانواده ندار ییاز تو-

 .شدیم دهیحرفش رو کامل کنه، دندونام رو هم ساب دمینم اجازه
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کار  دومیزه نمدخترت بدون اجا یدر بود... منم خانواده داشتم. تو اگه پانیتند نرو حاج آقا آب-

 کنه. یکار یکنه  مخف میکنه.  ازت قا

 .نطوریمن هم هم شه،یجاش بلند م از

 اومدم. یا گهینداره... من برا حرف د یبه تو ربط نایا-

 .نیخوش اومد-

 .کنهیم یلب زمزمه ا ریز

 :گمیبود که م دهیدر رس به

هد رو رفت و آمد برا ع یرینکردن. سختگ ،کاریدر ضمن دخترتون آدمه... ازدواج اجبار-

 منه. شیدلش پ نیبد تی... به دل دخترتون اهمانوسهیدق

 یرو صندل دمیم . لمرهیو م کوبهیدر رو م دهینم یمنه؟ جواب شیمنه؟ دلش پ شیپ دلش

 .شدینم نیخوب بود، بهتر از ا

 

 

 *از زبان پرستش*

 مامان؟-

 جانم؟-

 تو خودشه. یلینکرده؟ خ رییبه نظرت بابا تغ-

 .میکنیم یآشپزخونه هردومون به داخل سالن و بابا نگاه یتو از

 .هینجوریا نیشده برا هم یگور یریخدا عالمه... حتما بازم تو کارگاه گ-
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 نگاه ریو ز دارمیرو بر م یاسم عاطفه گوش دنیبا د اد،یاپن آشپزخونه صداش در م یرو میگوش

 .رمیبود به داخل اتاق م بیو نگران بابا که برام عج یسوال

 سالم خانم خانما.-

 عاطفه جون؟ یسالم... خوب-

 ؟یشهر خودمون تو چ نیخوب نباشم؟ ارشد قبول شدم هم شهیمگه م-

 .ستادیا قلبم

 اومده؟ مگه جوابا-

 بهت. زنمیباز زنگ م نیدختر... صبح اومده... برو بب یکار یکجا-

 .... ارشد قبول نشدمیراحت نیبه صفحه لپ تاپ بودم قبول نشده بودم. به هم رهیخ

 "دیول نشده اقب یانتخاب یاز رشته محل ها کدامچیشما در ه"محو جمله  زد،یزنگ م عاطفه

 بودم.

  ؟یدیشد دختر؟ د یچ-

 نشدم. قبول-

 .رو که ازت نگرفتن گهیاشکال نداره بابا... سال د-

 من. یخدا یوا یتو ذهنم... پسر حاج عل ادیجملش... بابا م نیا با

 بدم؟ مویقبول ینیریمن ش مینیهمو بب یپرستش جون... خببب ک الیخ یب-

 پنچر بودم. یلیخ

 .زمیعز کنمیخودم خبرت م-

 باشه پس منتظرم.-
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 مامان نبود. یول رمیآشپزخونه م به سمت ناراحتم   افهیهمون ق با

 مامان کجاست؟-

 .کردینگاهم م یداغون بود. جور خاص یلیخ افمیبهم، ق شهیم رهیخ بابا

 تو اتاق.-

با  کردیر مه فکبود ک نیپنچرم به خاطر ا افهیق دنیکه اون نگاه بابا، با د دونستمیشب نم اون

شستن هر با نز ظافردا بعد  یکرده. ول فیامروز برام تعر یصحبت کرده بودم و اون از اتفاقا انیک

 میوشگ یقتوبابا  ینگاه ها لیحرفاش... دل دنیبا شن رسونهیمنو م نکهیو ا انیک نیماش یتو

 داغونم دستم اومد. یچهره  دنیزنگ خورد و د

 رو گفته... نایبابام ا شهیباورم نم-

وم پدرت با آبر خوامینم یدونیش من تا االن سرم تو کار خودم بوده، خودت مپرست نیبب-

 آرومم خدشه دار بشه. یعنوان دوست ندارم. زندگ چیکنه. به ه یباز

تو  انیک به روبرو جمله شمیم رهیخ سمیدست خ یکه مشت شده بود تو یپارچه چادر کهیت با

 .،شدیذهنم تکرار م

وم بشه تالش کردم آر یلیخ میمن و تو عاشق هم کنهی. فکر مدیکشیبود داد م یبابات عصبان-

 نشه. یزیداد. فقط خدا کنه دوباره چ جهیو فکر کنم تالشم نت

االن برم  نی. دوست داشتم همکردیبود که بابا م یچه فکر نیکنم. آخه ا کاریچ دونستمینم

 یبرا خودم زندگ خوامیآدمم... م. بگم من یکنیبا جرات بگم که اشتباه فکر م ستمیروبروش وا

ازدواج کنم. دوست دارم برم ازش گله  خوامیکنم. من فقط دوس دارم درسم رو ادامه بدم، نم

رو درونم  یزیچ هیچرا رفته کارخونه... چرا افکار اشتباهش رو به زبون اورده. اما  کهکنم 
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 چیه مانین برخالف پخور بودم. م یمن تو سر یسادگ نینداشتم. من جرات نداشتم به هم

اوردن بابا  رونیکار ساده، ب نیوقت رو حرف بابا نتونستم حرف بزنم. من جرات نداشتم، جرات ا

 .دمیجواب م میخوردن گوش زنگاز اشتباه با 

 سوگند؟ یسالم خوب-

 چه خبرا؟ یآره تو خوب-

 .کایگلخونه نه مل یای. نه تو مگذرهیسخت م یلیخ یچیه- 

 م که دعوتت کنم.. زنگ زدامیبتونم ب گهیاصفهان... فکر نکنم د رمیمن که دارم م-

 :گمیمتعجب م یحالت با

 ؟یدعوت؟ دعوت چ-

 تا فردا بهت بده. انیبه ک دمیکارت رو م گهید میعروس-

 .نیکن یعروس یزود نیشما که قرار نبود به ا یول-

 ...ماستین ریهمش تقص-

 .شهیآرومتر م صداش

 شده. ریاالنشم د نیمن حاملم پرستش، هم-

 ؟ییییچ- 

 لباس عروس بپوشم. تونمیکه نم ادیحاملم خب... شکمم باال ب ؟یرو چ یچ-

 نیخوشبخت بش شاااهللی. ایگیآره راست م-

 ... منتظرتم.یعروس یایکن ب یسع یمرس-
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و  اون کردنش نبودن ی. رفتن سوگند به اصفهان، عروسکنمیم یخداحافظ یوافر یناراحت با

 گردهیبرم یاصل سییر گهیهفته د کیکه تا  کردمیبرام عذاب آور بود. فقط خداروشکر م کایمل

رف ح یکیا ب خواستیگلخونه. دلم م ی. البته اگه من رو قبول کنه تا بمونم توادیهم م کایو مل

 یجا برعکس شده... به یمعرفت شده بود. همه چ ینبود. زهرا هم که ب چکسیه یبزنم ول

 لخونه وگ ی. تمام روز رو توکنهیکارا رو م نیخور باشم اون امن از اون و داداشش دل نکهیا

رد و گ یلیا خد باببود. معلوم بو دهیاتاقش چپ یهم اومده بود اما اونم تو انی. ککنمیاتاق سر م

ارت ک نایتو تمام ساعات منتظر بودم ک نکهیخدا با تموم شدن کارم با ا ی... ههخاک کرد

 نشد. یرو بهم بده اما خبر یعروس

 .رمیم رونیب یو از در ورود ذارمیسرم م یرو رو چادر

 پرستش؟-

 بود. نیماش رهی. دستش سمت دستگگردمیخودش بود، برم یصدا

 .رسونمتیسوار شو م-

 .شمیم کینزد

 نه ممنون... -

 .زنهیم یپوزخند

 بابات بپا گذاشته باشه؟ یترسیم-

 بهتره. ینجوریدر هر حال ا دیشا دونمینم-

 :گهیو قبل بستن در م شهیم سوار

 سوارشو.-
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ار ود، انگ. دست خودم نبکردیم میحال هی شیحالت حرف زدن دستور نیچرا، اما هم دونمینم

 سوار بشم. دیچون اون گفت سوار شم پس با

زمان هم کنه،یرو روشن م نی. ماشدهیو بدستم م ارهیرو از داشبورد در م ینشستنم کارت با

 شونی. عروسخورهیچشمم به آدرس م خوندم،یکارت رو م ی. نوشته هاکنهیضبط رو روشن م

 .ذارمیم فمیک یبرم کارت رو تو تونستمیاصفهان بود، نم

 مگه نه زمیعاشقتم عز ییجورا هی من

 تو چشمام ینیبیم یچ بگو

 برام یزیعز یلیخ ییجورای تو

 بخوام یچ گهید ایمن از دن آخه

 .کشمیاز گوش کردن به آهنگ دست م انیسوال ک با

 ؟یعروس یایم-

 نه... -

 به خاطر بابات؟ هوم؟-

 نه... -

 .شهیم رهیو دوباره به جلو خ کنهیلحظه نگاهم م کیتعجب کرده بود،  انگار

 ؟یپس چ-

 یشگیحس هم هی تو

 ی... همه  عشق منمیزندگ لیدل

 یقلبم نکنه دل بکن یبارون نم نم که تو هی تو
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 یشگیرمضان، حس هم شهاب

 

 به سوالش. دمیحواسم رو م وانهید کردمیاه داشتم گوش م کنه،یرو خاموش م ضبط

 .شناسمیرو هم نم ی. تنهام... کسامیب تونمیخب من تا اصفهان نم-

 .میریبا هم م-

 تعجب کرده بودم. دیچهارتا شده بود، انگار فهم چشمهام

 .یستیتنها ن ینجوریدم؟ از یبیحرف عج-

 ه.ندار یلیاصال دل گنیم ی... مردم چیعروس هیتا اصفهان برم برا  بهیپسر غر هیمن با -

احت ر التی... خهیبه ک یک نکهیاره به اند یکار چکسیه یمردم؟ کدوم مردم؟ تو اون عروس-

 همشون مثال روشن فکرن.

ا اون گفتی. راست موفتمیم مایخودش و ن یالیسوگند درباره فام یحرفا ادیحرفش  نیا با

 یر لبخندشه مجاز خارج یباغ بود. به قول زهرا... باغ ها یکه تو شونمیهمشون باز بودن عروس

 .نهیشیلبم م یرو

 .هیکه دعوت کرده کاف نی. همستیدر کل درست ن-

 .دارهینگه م یپاساژ بزرگ یو جلو دهیبحث رو ادامه نم گهید انیک

 ؟یبازم نگران حرف مردم ای یایهمراهم م-

 .رمیگیدستم م یرو تو فمیو بند ک گزمیرو م لبم

 .رمیبرم بگ خوامیکت و شلوار سفارش دادم م هی-

 .نجایا مونمیمنتظرتون م-
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 .یباشه هر طور راحت-

 سمتم. گردهیداشت در رو باز کنه که دوباره برم قصد

 شده؟ یزیچ-

 یزندگ به خاطر حرف مردم یدارن که بگن اگه بخوا یزیچ هی شهیپرستش مردم هم نیبب-

. دیرخ میردو تا آدم بالغ ب نیازت نخواستم. قراره ع یخاص زیبهتره االن من چ یریبم یکن

 ... کجاش غلطه؟نیهم

 .میا بهیغر دو تا ستی... اصال درست نپمونیخب آخه من با شما... ت-

 .شعوری... بومدیخنده کمش... بهش م نیچقدر خوب بود هم کنه،یم یخنده ا تک

 ؟یگفت یچ یدیخودتم فهم-

 بودم. یجور هیخوب نبود  حالم

 نه-

. من باهات یشدیم نمیاشسوار م دیبود اصال نبا یبگیاگه بحث غر میشو بر ادهیمعلومه... پ-

 .هیعاد دیخر هی نمی... اهیکاف نی... همنطوریراحتم... فکر کنم تو هم هم

سش که لبا یبا عطر خوشبو د،یرسیکفش به زور تا بازوش م نیکه قدم با ا یرفتن با پسر راه

امون پاساژ دارن نگ یهمه تو کردمیبرام سخت بود. احساس م دونستمیاسمش رو نم یحت

گاه و چون مقصدش مشخص بود فقط به روبرو ن داشتیراحت قدم برم یلیخ انی. ککننیم

 .کردیم

 م هزار جا بود و در عذاب.من نه، نگاه اما

 .نجاستیا-
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ل و به داخ کنمیم یتوش بودن نگاه یکه فقط سه تا مانکن کت و شلوار یبزرگ نیتریو به

شده پر راهنیو پ بود... فوق العاده با کالس... تمام رگال ها از کت و شلوار یکیش ی. جامیریم

 بود.

 سالم داداش... سالم خانم.-

 .کنمیم یلب سالم ریز

 آمادست؟-

 نه. ایخوبه  نیبپوش که بب باریفقط  دیرس روزید-

 .دهیمبه دستش  دیسف راهنیپ هیو با  ارهیم رونیب یکت و شلوار سورمه ا یکاور مشک از

 خانم. نینیبنش دییبفرما-

 .نمیشیبه اتاق پرو... من هم م انیبا رفتن ک زنه،یحواله حرفش م یلبخند

اال ب یوش. پسر فروشنده هم سرش رو از گارنیم فیگذشت تا باالخره آقا تشر یا قهیدق چند

 یورمه اس  قهی. کت و شلوار و جلستهیمیوا یقد نهیآ یروبرو شد،یمدل م دیبشر با نی. اارهیم

... پیت نیبا ا یعنیهمرنگ کت و شلوار فوق العادش کرده بود.  یو کراوات دیسف راهنیبا پ

 .رهیم یبه عروس تنهافرداشب 

 ... فردا شب همه دخترا دورتن پسر.هیعال-

 .گردهیرمب نهیاز سمت آ انی... اصال...  کومدیمن اما از حرفش خوشم ن زنه،یم یقهقهه ا پسره

 خوبه؟-

 .شمیجام بلند م از

 بله... مبارکه-
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 میریم رونیبه ب ...انیک یاز کارت اعتبار ونیلیپاره کردن با رفتن سه م کهیتعارف ت یاز کل بعد

 .میشیم نیو سوار ماش

 گفتن؟ یزیسخت بود؟ مردم چ-

 شده بود. سیخ کردمیم یباز فمیبند ک با

 نه-

 .کنمیو ازش تشکر م رسونتمیخونه م دم

 

 

 *انی*از زبان ک

 گفتن؟ یزیسخت بود؟ مردم چ-

 :گهیم یو به آروم ندازهیم نییرو پا سرش

 نه.-

رو  و تلفن نمیشیم ونیزیتلو یو دوباره جلو کنمیدرست م یبه خونه... قهوه ا دنمیرس با

 .رمیگیو شماره خونه مامان محبوبه رو م دارمیبرم

 بله؟-

 زم؟یعز ی... خوبانمیک-

 دلم تنگته. یزنیسر بهم نم هیفدات شم مادر... چرا  یاله-

 سرم شلوغه.-

 ؟یایبپزم نم میاگه قرمه سبز-
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 .یایب دیتو با دفعهنینه... ا-

 ستم؟یخواب ن ؟یگیم یمادر... جد یوا-

 ؟ یچ-

 .دمیسخره به آرزوم رباال ی... وایخواستگار میو بر امیب یعنیمادر...  ستمیبگو خواب ن-

 

تموم  بذار حرفم یچسبونیرو به ازدواج من م یمامان محبوبه... چرا همه چ هیچ یخواستگار-

 بشه.

 هم معلوم بود ناراحت شده بود.  یپشت گوش از

 فردا  برا دو تامون. یگرفتم برا طی... فردا شب... بلماستین یعروس-

 .نیرفتیتو و زنت م دیرو چه به اونجاها؟ االن با رزنیمادر... من پ امیمن نم-

 تنها برم؟ ادیحاال که من زن ندارم دلت م-

 آره.-

 .رمیزن بگ دمی... قول مایتو ب-

 دروغ نگو... گناهه.-

 .دمیدارم قول م ه؟یدروغ چ-

 .یمالیم رهیسرم ش یدار-

 نه... به جان خودم راسته.-

 هیفقط  لشیاما اصال خسته نبودم. دل داریهشت شب بود، چهارده ساعت سرکار بودم و ب ساعت

 دیپرا هیبودم.  نیماش هیبودم امروز متوجه  ی... راضزیرفتن همه چ شیبود خوب پ زیچ
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از طرف پدر پرستشه  نیکه اون ماش سین ... تمام مدت دنبالمون بود.  حدسش سختیمشک

بودم  دهیفهم دنشید باریسخت نبود، با  رمردیپ نیا ی. حدس کاراگذرهیم یکه تو فکرش چ

 زیهمه چ ری... دیدونست بهیمامان. مامان من رو غر ی... جات خالونیکتا یجات خال هیچه آدم

که ساکت بمونم، که  ستمین یآدم. من زهیریاما م زه،یبهم بر یزیچ یخواستی. نمیرو بهم گفت

 رییاسم پرستش رو تغ یگوش یتا به هدفم برسم. از تو کردمهمه سال صبر  نی. ازمیبهم نر

 ... پر پر.انیآب یگل حاج آقا مصطف ،یآروم پر پر بش خوامیپر پر. م  دمیم

 

 *از زبان پرستش*

 پرستش؟ پرستششش؟-

 شده؟ ب بله؟ یها؟ چ-

 چند بار صدات کردم؟ یدونیم-

 یوت انیک چون همش لبخند دونستمیمامان برا بار چندمه که صدام کرده. نم دونستمینم نه

ان تو مام ستیچند ثان دونستمیچشمم بود. نم یبا اون کت و شلوار جلو افشی... چون قنیماش

گند سوامشب  یساعات سرشب بود، ذهنم سمت عروس نیا ی. حواسم پزنهیاتاقمه و صدام م

ه سب بشچ یممکنه دختر اد؟یخوشش ب یممکنه از دختر یعنیرفته؟  یبا ک یعنی... انیبود. ک

 و بخواد باهاش دوست بشه.

 ... حواسم نبود مامان.دونمینه نم-

 بابات کارت داره. ایب-
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 ینند جلول ماامبل  ی. به تو چه آخه...  رویکنیکه م هییچه فکرا نیا وانه،یشو پرستش د بلند

 .نمیشیکنار مامان بابا م ون،یزیتلو

 .انیهفته ب نیتا آخر هم زنمیزنگ م یحاج عل یفردا برا-

 نبود... بیعج

 و دوباره تپشش رفت رو هزار. سادیلحظه قلبم وا هینبود که فقط  بیعج

 وع بشه.ن شرلحن سرد بابا... دستام داغ بشن و دوباره شر شر عرق کردنشو نینبود با ا بیعج

مه ه بابا حتماالرو من حساب نکن... ا گهید گفتیکه انگار م یزده بودم به مامان... چهره ا زل

 رو بهش گفته. زیچ

 حاال...  یبر یتونیم-

 وجودم بود رو انگار جمع کرده بودم. یجرات تو یالل باشم! هرچ خواستمینم

 !؟نیکنی... منم آدمم... چرا درکم نمکنمی... نمکنمیمن ازدواج نم-

ه ن گه؟؟یور دهزار تا گ یبر د؟؟یخر یشاپ؟؟ بر یکاف یکه با پسر مردم بر میدرکت کن-

 .یآبرومم ببر ذارمیبسه... نم گهیدختر... د

 .کشمیو فقط داد م شمیجام بلند م از

 .راز تر نکردمد ممیوقت پامو از گل چیمن ه سمه،ییبابا... اون فقط ر یکنیاشتباه م-

 بابا بود! ادیداد زدنم، فر جواب

 نامحرم... استغفراهلل... هی... پا تو خونه یپا تو خونش گذاشت یول-

 اتاق. یتو رمیم کنمیمن! صبر نم یمن! خدا یخدا یوا
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هم  و بهردر  لمایف نیوگرنه ع ترسمیاتاق در بسته و تنها م یکه تو فی... حیلعنت یلعنت

 !دمیکوبیم

 .رمیگیدستام م یرو تو شیو بالشتک کنار نمیشیتختم م یرو

 ؟یکنیازدواج نم یپس با پسر حاج عل-

 بود و مامان پشت سرش! چشمام پر اشک بود. سادهیاتاق وا دم

 .کنمی... نمکنمینه... نم-

 .نییپا زهیریاشکم م نیاول

 .ستیپدر و مادر... جات تو خونه من ن یب یبا همون پسره  یریپس م-

 .اومدیاز ته چاه در م صدام

 .گهید ینه با هر کس یازدواج کنم... نه با پسر حاج عل خوامیمن کال نم-

 به مامان... کنهیرو م بابا

اگه  نی... اگفتیاد، راست مسر وقت شوهر د دیدختر رو با گفتیم امرزمیخانم، مادر خداب-

 ... فقط ازدواج.جنبهینکرده سر و گوشش م ییخدا گهیبخواد مجرد بمونه د

 .جنبهیم نممن سرو گوش-

 اس زدنت.-از با پسر مردم ل نمیشروع شد... ا یمکیبسه دروغ... اون از کار کردنت که قا-

درم رو پشت، نداشت!!! من ندا دهی! حرف زدن با هاشون فارنی.... مزنمینم یاس زدن؟؟ حرف-ل

 بیمرد عج کیمرد  نی! اشناسمشیمن خوب م یول شناسهی... اون منو نمشناسمیخوب م

 .اههی... پس ساههیماست س گهیم یبود... وقت
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مت سر به بعد از ناها یو وقت خوابمیبه گلخونه نرم، شنبه صبح رو م گهید رمیگیم میتصم

 پیل تا... مشغونمیبیناراحت بود رو م یبه عروس ومدنمیسوگند که از ن امی... پرمیم میگوش

 !خورهیزنگ م میکردن جواب بودم که گوش

 از اصفهان برگشته؟؟ یعنیبود!  خودش

 سالم..-

 .دهینم یمعمول جواب طبق

 گلخونه؟ یومدیچرا ن-

 .امینم گهید-

 چرا؟-

 اتفاقات افتاده! یسر هیبه خاطر پدرم... -

 شده؟؟ یپدرانه... حاال چ یها یریسختگ-

 .انیک نیمونده بود؟؟ هم یمعرفت شده بود! ک ینبود... زهرا ب مانینبود... پ یکس

 بود.نمهم  یول دیلرزیصدام م ،یپشت اطیتنومند ح یتراس، زل زده بودم به درختا یرو رمیم

 هیور... نگ صبس هیفراحات...  انیک یرو، انگار به جا شبید یاتفاقا نیرو! ع ی... همه چگمیم

 مشاور پشت خط بود! 

 ! دلم گرفته بود... دادیو گوش م زدمیبودکه حرف م نیریش برام

دارم نه جرات ... کشمیکه من الل م شنوه،یکه بابام حرفامو نم گمی... مگمیود، مبد کرده ب بابام

 باهاش حرف بزنم!!! 

 ... ادیم یاز پشت گوش قشیشد... گفتم.... نفس عم تموم
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 اد؟یاز من برم یچه کار-

 ممنون...  نیکه گوش کرد نیهم-

 با پدرت حرف بزنم؟ یخوایم-

 بهتون بگه. یزیچ ترسمینه م-

 .شهیکارخونه نم یاون روز تو یبدتر از حرفا و اتفاقا-

 .گزمیرو م لبم

 آخه... -

 شمارش رو بده.-

*** 

 

 *انی*ک

 ! خوبحالش چقدر خرابه دیفهم شدیگوشم بود، انگار از پشت خط هم م یلرزونش تو یصدا

 بود.

 .خوووب

 بذار هماهنگ کنم آقا.-

 .شهیند مبل یصندل یدستش از رو یتو حیبا تسب! کنمیدر رو باز م کنم،یبه حرف نم یتوجه

 اومدن حاج آقا. یهماهنگ یب-

 طاهر. رونیبرو ب-

 بهش. زنمیو زل م نمیشیتعارفش م بدون
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صدبار  ؟؟یریگیروزه م ؟یخونی... نماز میذاریخودت م یاسم حاج آقا رو رو یبه چه حق-

 مکه؟ یرفت

 پسر؟ یگیم یچ-

 ،یکنیآدم حسابش نم یوقت ،یفهمیدخترت رو نم یوقت ست،ین قتیاسم ال نینه حاج آقا... ا-

 .نم..زنگ بزنه به من و ازم کمک بخواد تا تو رو آروم ک دیاون دختر بدبختت با یوقت

 اون دختر غلط کرد... -

 اگه دخترت نباشه بهتره.-

 .رونیبرو ب-

 زودتر یگه دوس دارا.. تنده. شتیشما آت ی! ولمیندارم، ما االن قصد ازدواج نداشت یمن حرف-

 .کنمیدخترت از خونت بره... من عقدش م

 یب یتو ای به خودشم گفتم ن؟؟تویشرع ریغ یکارا و ارتباطا نیباشه؟؟ با ا نیمگه قراره جز ا-

 .یپسر حاج عل ایسرو پا 

 رو بنداز دور! تونیمن هستم پسر حاج عل یتا وقت-

 دم،یشار ماسم پر پر ف یرو نیماش ی! تورونیب زنمیم یبدون خداحافظ کشم،یرو م یعل حاج

 .چهیپینگرانش تو گوشم م یصدا

 شد؟ یسالم... چ -

 .نمتیبب دیبدتر از قبل... با-

 ن؟یپشت تلفن بگ شهینم-

 .کنمیم یبه سوپر ینگاه کنمویرو خاموش م نیماش

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

164 
 

 .ایخونتونم، ب ابونیمن سر خ-

*** 

 

 *پرستش*

 .رمیم نشی... سمت ماشانیک رهیبا حس نگاه خ ذارم،یسرم م یاسترس و دلهره چادر رو رو با

تر دورتر مو چند  فتهیو راه م شهی! خداروشکر خودش متوجه مدهینم ی... جوابکنمیم یسالم

 .دارهینگه م

 دختر... که چرا من احمق با تو راحت بودم. مونمیپش-

 گفت؟ یشده؟؟ بابام چ یچ-

 پرستش؟ یفهمیمن آبروم مهمه... م-

 صورتش برافروخته بود. کنم،یترس نگاهش م با

 کرد. دمیآدما رو ببره... تهد یآبرو تونهیخوب م نکهیخوبه، مثل ا دشیبابات دست به تهد-

 ؟یبه چ-

 .یپسر حاج عل ایمن  ایگفت  زیچ هی... ففط یکه خودت زد ییهمون حرفا-

رش داز اشتباه  کنم،یامو روشن مشده باب ی... خودم امشب هرجوردیمن... ببخش یخدا یوا-

 .ارمیم

 حیاش توضرو بر یچهمه  یجد یلی... من خشنوهینداره، ناراحت نشو! اما بابات کره،  نم دهیفا-

 ... یدادم، ول

 .نیدیدقم م یوا ؟؟یچ یول-
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 بهم. زنهیم زل

ارزش  یپاپاس هیارا دکارخونه  نیتو بازار و ب گهیاونقدر آبروم بره که د کنهیم یگفت کار-

 نداشته باشم.

رم رو س کنم،یشدم نگام م سی! به چادر خدارمیهم، اما نگاهمو برم یتو چشمها میزده بود زل

 .ندازمیم نییپا

 نه... خودم هستم. یمنم گفتم... پسر حاج عل-

 .ارمیزده سرم رو باال م بهت

 :گمیلکنت م با

 ؟؟یچ-

 هی. قازاده..آ هیبا  یتو دوست داشته باش کنمیفکرم نم ستم،ین سکیپرستش من اهل ر نیبب-

فع نواج به ازد نیآبروم بره، پس ا خوامی... اونم به زور... منم نمیاالن ازدواج کن یپسر حاج

 هردومونه.

 امکان نداره... -

 .نهمویب شدن زندگبهتر از خرا یجور نیازدواج ا هی... منتظر خبرتم، به نظرم یخود دان-

 ازدواج و دختر...  یشما؟؟ شما که گفت یول-

 .کوبهیفرمون م یرو دوبار رو دستش

از جوب جمع نکردم،  امرزمویخودم و پدر خداب یمجبورم... من آبرو یول گم،یآره... هنوزم م-

 نی... ببمیباش یزن و شوهر واقع ستی! ما قرار نادیاز دستش برم یپدر تو هم همه چ نیا

 پرستش.
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 .شیمشک یچشمها ین یبه ن کنمیم نگاه

 .میکن یتو شناسنامه هم که راحت تر زندگ رهیما فقط اسمامون م-

 رد؟؟ک دیرو تهد انی! بابا کرمیآروم آروم به سمت خونه م شم،یم ادهیپ یحرف چیه یب

 م؟؟یکن یندگکه راحت تر ز میبترسه! ازدواج کن شتریب انیطاهر رو هم انداخت جلو تا ک حتما

 .میندار یار! گفت: بهم کهیبهتر از ازدواج با پسر حاج عل انی... ازدواج با کگهیراست م خب

 نه... ی! ولیازدواج صور شهیازدواج... آره م هی فقط

 باز هم با بابا صحبت کنم! دیبا

.. .. بدون ترس.رات.جبار... با  نیاول یتا شب بشه، تا بابا برگرده! تا مثل آدم برا مونمیم منتظر

 زنمحرفامو ب

 ه کار بشه.بزودتر دست  م،یخوایرسومات نم نیو از ا یبهش بگو خواستگار-

ده و گاه اومز کارداشت که تازه ا نیکه نشون از ا رونشیب یبابا، با همون لباسا ییهویاومدن  با

 تختم که ی... گلدون باالشهیتوش بود خشک م یآب وانیحرفش... دستم که ل نیبا ا

 .رونیب زنمیاز اتاق م عای... سرمونهیبهش آب بدم تشنه م خواستمیم

 آخه چرا...  شتیاون که امروز اومد پ ،یکنیاشتباه فکر م یبابا به خدا دار-

 :گهیم یبلند "اهلل یال اله ال"حرفمو بزنم و  دهینم اجازه

 یدختر نگار مااار نه داره! تو هم برو... انگ یرفت، انگار نه انگار خانواده ا مانیدختر پ نییب-

 .فتهیبدتر ب یکه اتفاقا نهی... تنها بودن من و مادرت بهتر از امیدار

! حالش خوب ادی... مامان بشهی! بابا با صدا کردن مامان باعث منمیشیکاناپه م یحال رو یب

 به مامان. کنهی..رو مشدم. بهیچند روزه با مامان هم غر نیبود... ا ینبود؟؟ چشماش حالت
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 یه من دخترنهم  گهی... درنیو م کننیعقد ساده م هیخودش،  یو جلو گمیتو دارم م یجلو-

 ؟یدیبه اسم پرستش دارم نه تو فهم

 .کنمیم ناله

 حرف بزنم؟  یدیبابا... چرا اجازه نم-

 !هیکاف دم،ی... کارات و رفتارت رو دستیبه حرف ن یازین-

دوست  ی. ول..دمیترسی! نفسم تنگ اومده بود، تنها بودم و مبندمیبار در اتاق رو م نیاول یبرا

 .ادیو به داخل م شهینداشتم در رو باز کنم! انگار مامان متوجه م

ازه ش! هق هقم اج-ش-و-غ-تو آ شمیدر مرهم تمام دردهاست! حل مما هیش -و-غ-آ شهیهم

 حرف بزنم. دادینم

 مامان، مامان!-

 ... آروم باش گلکم.شششیه-

 گهیفت: دآرومم کرد! بابا گ قهیاون چند دق یول م،یبود دهیبهم چسب قهیچند دق دونمینم

 به اسم من نداره. یدختر

 مانمم.ش ما-و-غ-بار باشه که تو آ نیآخر نیا نکنه

 .فهمهیمامان خستم... بابا منو نم-

 یرفت ستیی... چرا با ریچرا اون کارا رو کرد یاال که رفتحچقدر بهت گفتم که نرو سرکار... -

 .یخونه شم رفت گهیبابات م رون،یب

 من نرفتم خونش.-

 ؟؟یپس چ-
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 یون شبرا اچ نکهیا لیدل یافکارم رو... حت ی... حتی... همه چکنمیم فیرو براش تعر یچ همه

 و فکرم کجا بود. دمیشنینم کردیکه صدام م

 پرستش؟-

 به مادرم. زنمیم زل

 جانم مامان.-

 ؟یتو دوسش دار-

 ه؟یدوست داشتن چ یدارم؟ دوسش ندارم؟ معن دوسش

 .ادیفقط ازش خوشم م دی... شادونمینم-

 یاز هم ببچرا  ؟؟یکارات چ هیبق یبود... ول کایرستوران به خاطر دوستت مل یاون بار که رفت-

 .فتهیاون اتفاقا ب یچرا گذاشت ؟؟یشد نشیسوار ماش لیدل

 آخه... -

  گفتم؟؟یم یچ

 کنهیصدام م یوقت گفتمیم اد؟یخوشم م لشی... از حرفا و دالانیک یاز لحن دستور گفتمیم

 شم؟یم یحال هیپرستش 

 .دهیمن رو به خودش فشار م مامان

نه  گهی... دگهی... مهیکیرفش حکردم و با بابات صحبت کردم.  یخوخور شبیمن هزار بار از د-

 .یمانیداره نه پ یپرستش

 .کنمیم سکوت

 .ادی: که خود پسره امروز گفت: مگفتیجلو، بابات م ادیپاشو بهش زنگ بزن... بهش بگو ب-
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 االن زنگ بزنم؟-

 یاج علمشخص بشه وگرنه بابات ح فتیشنبه تکلتا پنج دیفقط نذار به پنجشنبه برسه! تو با-

 . کنهیجمعه خبر م یرو برا

! من زنمینم زنگ انی... من به کمیکس ی... بمییتنهاو  مونمیو من م رهینگرانش م یچشمها با

 .زنمیحرفا رو نم نیبهش ا

 هم زنگ اقعاوو  هیمعن ینداره و ازدواج براش ب یکه اصال اعتقاد یبچسبم به پسر خوامینم من

 نزدم.

 قط خودمن فم یبود... ففط دوروز تا پنجشنبه و آخر هفته نحس، ول دهیشنبه هم از راه رس سه

 کرده بودم. یرو زندان

*** 

 * انی*ک

و ر میوشو گ رمیتو کشو، به سمت سالن م اندازمشیو دوباره م بندمیرنگ رو م یاسی دفتر

 ! ساعت ده شب بود.دارمیبرم

و  رستشپ نیکه ب نیدرک ا نشونم،یرو لبم م یو لبخند دمیاسم پر پر فشار م یرو دوباره

 دروغ بگم. تونستمیبزرگه سخت نبود! کارم راحت تر بود، بهتر م وارید هیپدرش 

 ن؟یسالم... خوب-

 .دمیحالش رو م یب یجواب صدا یسرد به
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ه خودم ببار  هیکردم که باهات گرم گرفتم،  یچه غلط گمیخوب باشم؟ همش دارم م دیبا-

 یجور نیا م...روش حساب کن تونمی... مسین هی... مثل بقهی... چادراستیدختره با ح نیگفتم: ا

 شد.

 .دمیشنینفساش رو م یصدا

 بگم. یچ دونمی... نمدیواقعا ببخش-

 یپرستاده آدم ف هیپدرت ادامه داره،  یدایدوروز تو برزخ بودم... تهد نیا ؟؟یکه بگ یدار یچ-

 پرستش. نیمن... بب

 .کنمیرو بلند م صدام

وئه که ... اون پدر تذارمیمن نم یول زه،یبهم بر مویزندگ خوادیلعنت به تو وپدرت که م-

 !شگاهیآزما میری... فردا صبح آماده باش مبازهیم

 بشه. یزیچ ذارمی! اما نمکنمیشده فرار م شم،ینم تونیمن مزاحم زندگ-

 .کنمیرو مشت م دستم

... تنها راهت ازدواج با منه ؟؟یبر یخوایم یکدوم گور ؟؟یکنیچرت نگو بچه... فرار م-

 ؟یبس کن یخواینم

 ینمشترک براش مع یندگکه باهام فرق داره، که اصال ز ذارمینم یپسر یمن پا تو زندگ-

 نداره.

 لتویشو؟؟ فقط بار و بند میخانم خونم شو؟؟ زن زندگ ای!! مگه گفتم بایدست بخواه هم دار-

 خوامیچون من نم ست،یدر کار ن یمسرمشترک و ه یخونه من... زندگ یایم یکنیجمع م

 دختر بابات؟؟ یدیفهم
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 !خوامیمنم نم-

 .زنمیم یپوزخند

 فعال دختر بابات... تا فردا صبح.-

*** 

 *پرستش*

رام ب انیک ینه حت یگرکیج میرفت شیبعد آزما لمایبرق و باد گذشت. نه مثل ف نیع یچ همه

ز ه اک ی! تنها کسمیدیخر ینیریش میگرفت شویجواب آزما یکه بخورم، نه وقت دیخر یزیچ

 خوشحال شده بود بابا بود. شگاهیرفتنمون به آزما

 .دهیرو به مامان م یکه کارت اعتبار بابا

 پشت سرم حرف باشه.  خوامیجور کن... نم شمیزیو جه دیخر نیچند روز بر نیا-

 تا بهش بگم. زنمیزنگ م انیک یبه اصرار مامان برا کنم،یم یتلخ ی خنده

 .ستین یاجیداره... احت زیمن خونم همه چ-

 رسمه. هی نیا یول-

 ؟یگرفت یازدواج رو؟ چرا جد شهیداره باورت م نکهیمثل ا-

 . نیگرفته، اون مادره... آرزو داره... هم ینگرفتم، مامانم جد یمن جد-

*** 

 *انی*ک

 .کنمیبول مچرا... اما ق دونمی... نمونیآرزو داره؟؟ مادر منم آرزو داشت برا کتا مادره

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

172 
 

 یشاره اا ان،یپرده به خونه م یاندازه گرفتن پنجره ها برا یکارگر برا کیو مادرش با  پرستش

 .شهیو پشت سرم وارد اتاقم م کنمیبه پرستش م

 نیبکن نیخوایم یهرکار کنم،یم دیدرشم کل ن،یاتاق دست بزن نیبه ا خوامیوجه نم چیبه ه-

 ؟؟یدی... فهمنیتاق من دست نزنبه ا ی... ولنیبکن

 بله.-

 .زنمیم یچشمک

 ؟یاریب هیزیچرا قبول کردم جه یدونیم-

 .کنهیگرد شدش بهم نگاه م یچشم ها با

 .شهی... باالخره خونم نو نوار مادیبدش ب یمفت و مجان یزایکه از چ هیک-

بوبه ان محبه مام یزیقصد نداشتم فعال چ کنم،یم یو به پنجره لخت خونه نگاه کنمیم ترکش

 محضر دعوت کرده بودم. یو فرزاد و آرش و سوگند رو برا مایبگم! فقط ن

*** 

 *پرستش*

 دنیا در بهم انگا انیخود ک یحت م،یعوض کرد انیخواست مامان کل خونه رو به جز اتاق ک به

دم، ه بوکه خودم انتخابش کرد ونیزیتلو یکاناپه جلو دیسف یناهارخور زیمبل و م ل،یوسا

قط دو جوابم ف یول زنمیم ی... تعجب کرده بود، لبخنددیشده بودن و جد دیکه سف یینتایکاب

 کلمه بود.

 خوب شده.-
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دم ست خوخداروشکر برگشته بودن تهران. به خوا شم،یآروم م کمیسوگند  دنیمحضر با د یتو

 گفتم. میچهارده تا سکه رو مهر

نار کبودم  کمرنگ... نشسته یشال صورت هیشده... با  یمنجق کار دیوار سفمانتو و شل هی با

 .یشکملباساش متتفر بودم...  نیبود و من چقدر از ا دهیپوش یکه سر تا پا مشک یانیک

 یندالبخ سمت چپمون با انیک یو دوستا نیخشمگ ینگران بابا با چهره ا یبا چهره ا مامان

 نشسته بودن. گاهشونیگاه و ب

 .بیرر غنشد، چقد دهییسرم سا یهم باال یسرم قرار نگرفت... قند یهم باال یپارچه ا یحت

 .کنمیبه شناسنامه هامون م ینگاه

 فراحات. انیک

 مادر... شهرزاد نام

 حیپدر... مس نام

 ید ۱6... متولد

 .گمیم یآروم یبار سوم... مثل همه... بله  یبرا

 با اجازه پدر و مادرم بله.-

 .ادیو بعدم به کنارم م کنهیفقط چند تا امضا م بابا

 ... مارم فراموش کن.دتیجد یبچسب به زندگ گهید-

 نیآخر یچشمهاش حلقه زده بود! برا یمامان اشک تو ره،یم انیاز من و ک یخداحافظ بدون

که فقط من بودم و مامان... اشکش رو پاک  ستادیا ی! کاش زمان مرهیگیم م-ل-غ-ب یبار تو

 .نهکیم
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! من شب زنهیدش حرف مدختر رو دارم، مراقبش باش... اون باباش برا خو هی نیپسرم من هم-

 دختره و برادرشه... اول به خدا بعدم به تو سپردمش. نیو روز فکرم ا

 .ومدیازش نم ییبود، اما صدا انیاز طرف ک یمنتظر جواب مامان

 :گهیکه م اندازمیبهش م ینگاه

 .انیباشه خانم آب-

 .بود یکه مامان آروم شده بود کاف نیهم یداره! ول یچه معن انیباشه ک دونستمیم

بابا  تونمینم هگید ستم؟؟یمن امشب تو خونه خودمون ن یعنی... رهیرفتن مامان انگار قلبمم م با

 .ادیدستشه، که خسته از کارگاه م حی... که تسبنمییرو ب

 !مانیدنبال پ میازم بخواد بر یکه ه ستیمامان ن گهید

 .ستین یپر درخت و گل خبر اطیاز اون ح گهیکنم، د یکه کنار مامان آشپز ستمین گهید

 رد بشم. تونمیمعرفتم نم یب یاز دم خونه اون زهرا یحت گهید

 فقط آرزوم بود. نیا رفت،یمامان نم کاش

 رده!کاال سکته ح... فکر کنم تا ومدی... نمیاریب میخواستیکه الهام روهم م مینکرد یکار-

 م-ل-غ-! سوگند بزننیم یقهقهه ا شناختمیرو م ماین نشونیسه تا پسر که فقط از ب هر

 ... گهیم یکیو تبر کنهیم

ه چند رزادبودم اسمش ف دهیتوسط سوگند فهم شونیاز اون پسرا که حاال بعد معرف یکیزور  به

 .میکنیم یو بعد هم خداحافظ میریگیتا عکس م

 . ارهیدر م شیحلقه رو از اون کت مشک یجعبه ها نیماش ین تونشستنمو با

 .میدیرفتنمون خر رونیب باریو  انیک یکه با اخم ها یها حلقه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

175 
 

 ؟یدی... فهمیاریحلقه تو از دستت در نم-

 .کنمیدستم م یبه حلقه تو یتو داشبورد، نگاه کنهیحلقه خودش رو پرت م جعبه

 !ذاشتیاونم م کاش

 دنشونیرخمامان و ذوقش برا  ادیلحظه  هیخونه  لیوسا دنیو با د کنهیخونه رو باز م در

 .فتمیم

 .افتمیپشت سرش راه م ونیزیراهرو کنار تلو از

 .ریاتاق برا خودته اتاق منم که اون روبرو... شبت بخ نیهم-

 .بندهیدر اتاقش رو م یا گهیحرف د چیه یب

 اشبورداز د یواشکیرو که  انیجعبه حلقه ک کنم،یاتاق المپ رو روشن م یتو ذارمیم پا

لوار و ش کیتون هیو  ارمیو شالم رو در م ذارمیل تخت م -غ -کشو ب یبرداشته بودم... تو

 .پوشمیم

 . دمیترسینداشتم، جرات نداشتم در رو ببندم و المپ رو خاموش کنم! م یکار حس

 .ستین ی... پس مشکلکنهینم تشیهم که در اتاقش رو بسته و نور المپ اذ انیک خب

و نور ... تکشمیخودم م یو پتو رو رو کشمیدراز م ندازم،یکنار تختم م یبه کاکتوسا ینگاه

 سمت گذشته ها. رمی... مرمیو م بندمیالمپ چشمام رو م

تفاوت  یز کلسم امرومرا .. مراسم عقدم که با... زهرا... محمد.انی... اومدن کمانی... بابا... پمامان

 داشت.
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 ختنیریاشک م یقطره ها یکی یکیچشمام رو ببندم، چون پر اشک شده بود...  شدینم گهید

اق و دور تا دور ات کنمیه! چشمهام رو باز مش و آرومم کن-ل-غ-مامان نبود که برم ب گهیو د

 .چرخونمیخواب م

. تختم.. ت باسو کمد  شیآرا زی! به ماندازمیکه روش نشسته بودم م یبه دور تا دور تخت ینگاه

 .ندازمیبه ساعت م ینگاه دم،یخوابیدو نفره که فقط من روش م یتخت

 .رمیگینشده... در اتاقش بسته بود! وضو م داریهنوز ب انیبود، فکر کنم ک میو ن پنج

رد  یکی یکیرو  حیتسب یدونه ها خونم،یو دو رکعت نماز صبح م کنمینمازم رو پهن م جا

 .خوردیفکر تو سرم چرخ م یوکل کردمیم

 خبرمو هگیان دواقعا بابا و مام یعنیباهام داره؟  یچه رفتار انیک یعنیرفتار کنم؟  یجور چه

 .کنمیمجانمازم رو جمع  ،یهوووف دنیو با کش کنمیدونه رو هم رد م نیآخر رن؟؟یگینم

ز خونه آشپ که خودم اورده بودم تو یگل یآشپزخونه... گلدونا دیسف ینتایکاب نیرو ب نگاهم

 .کنمیرو پر آب جوش م وانای. با جوش اومدن آب... لندازمیم

 و آمادهر ییبود... چا انیشدن ک داریاز ب یدر که حاک یصدا دنیبود، با شن زیم یرو یچ همه

 کم نبود. یزیچ کنم،یم زیبه م یو نگاه کنمیم

 شدیمتر ها کم و کم یینشد که نشد... بخار چا انیاز ک ینشسته بودم! اما خبر یصندل یرو

 .شمی! بلند مادیم انیکه ک

 سالم-

 ؟یدیچ هیچ نایا-

 آخه.. هیچه سوال زه؟؟؟یرو م یچ دیدینم واقعا
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 صبحانه... -

 .کشتشیسره سر م هیو  کنهیپر م خچالی یرو از آب تو یوانیل

 !امیناهارم نم خورم،یتو کارخونه م خورم،یمن صبحانه نم-

رد دتم دس گهیم انیفکر کرده بودم؟؟ که ک یخودم چ شیشده بود! واقعا پ یبادم خال تمام

 !!کنهینکنه و به به چه چه م

 .نمیشیم یهمون صندل یرو ره،یم یبدون خداحافظ فشیگرفتن ک با

 وت پرده اشک رو ...ییسرد شده چا یوانایمامان... تخم مرغ... ل یکره، عسل... مرباها ر،یپن ظرف

 اره؟یچشمم به وجود م

و  گردمی! کل خونه رو مذارمیم خچالی یحساس شده بودم؟ همشون رو دست نخورده تو چرا

 .کنمیاز ته سالن در تراس رو باز م

 تراس. نیا فیداشت! ح یصندل هیکه فقط  یبزرگ تراس

 !!شهیم یگلدون و گل بشه چ... اگه پر ادیمنظره... ارتفاع ز نیا فیح

 شمیفکرم م الیخ یو ب امی... به داخل مانیاوردن رفتار سرد صبح ک ادیبه  با

ت و ک یکل کنم،یکمد رو باز م یی... در کشوزنمیو المپ رو م کنمیرو باز م انیاتاق ک در

خت ت یورکه  یکه پر از عطر و ژل بود... سشوار یزیم کرد،یم ییخود نما راهنیشلوار و پ

 . تاقشا امیکه من ب ادیخوشش ن انیک دیبرش دارم... اما نه شا خواستمیافتاده بود. م

 انیککه  نکهیا صیبزرگ! تشخ کیو ش یقاب چوب کی یعکس بزرگ تو هی گردونم،یبرم رومو

 و خانوادشن سخت نبود.
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ن، تا بود یشاد یاز پدرش... چه خانواده  یفتوکپ هی انیمادرش بود و ک هیشب ونیکتا خواهرش

 بودم. دهیعکس به لب داره رو ند نیا یتو انیکه ک یخنده ا نیوقت ا چیبه حال ه

 یشتم رو توکه از قبل دا یکارت اعتبار زنم،یم رونیب فمیو با برداشتن ک پوشمیم لباسامو

 .ذارمیخودپرداز م

 "اشتباه است یرمز ورود"

 ندازمیمپول  فیک یجان بستن... کارت رو تو! حساب هم بسته شد. پدر زنمیم یپوزخند فقط

 د؟؟؟؟یشکالت خر هی شهیباهاش م شم،یم رهیتوش خ یو به پونصد تومن

منم  اد،یبود ناهار ب... حاال که قرار نگذرونمیرو م ونیزیتلو یو تمام کاناال نمیشیکاناپه م یرو

 به غذا نداشتم. یلی... مخورمینم یزیچ

 ادینگ آه نیخواننده رو دوست داشتم... کامال با ا نیا یصدا دارم،یشبکه نگه م هی یرو

و درد  گرفتیخواننده اوج م یتنها شدم! صدا هوی! رهیگیم ی... دلم بدجودافتمیم امیبدبخت

 .شدیم شتریدلم ب

 ستمیهمه جا هستم و ن"

 تو هستم و تنهام شیپ

 از خودم رها کن منو

 خوامیتازه م یحرفا هی

 یزخم هیو زخم خسته

 چشمام هیابر هیابر

 تنهام یلیوقته... خ یلیدلواپس من که خ نشو
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 و نشناس یمنو نشناخت ؟؟یگردیم یدنبال ک به

 از ما هنوز تنهاست. یکی کیو چه نزد یچه دور باش تو

 دوننیرد پاهامو فقط برگان که م هنوزم

 "مونمیکه چهار فصله... تموم سال م یزییپا تو

 (گوگوش ستم،ی)هستم و ن

 ندارم؟؟ یبگم که پول انیبه ک یکه چه جور کردمیفکر م نیروز رو به ا تمام

 فیم حبود گفته کایافتاده بودم که به مل یروز ادی شم،یم ازیو مشغول سرخ کردن پ شمیم پا

 .بشه حاال مجبور بودم... خدا کنه خر ی! ولشهیمردا با شکم خر نم هیمثل بق انیکه ک

 نکهیو باتصور ا دیرسیبه ذهنم نم یی. غذاذارمیرو بار م یو قرمه سبز دمیرو تفت م گوشت

 .رمیگیبه درست کردنش م میدوست دارن... تصم یاکثر آدمها قرمه سبز

*** 

 * انی*ک

 دون شالبار ب نیاول یپرستش برا ریصبحانه هنوز جلو چشام بود... بدتر از اون تصو زیم ریتصو

 بلندش...  یبا موها یو روسر

 قرمه فکرد کرده بود؟؟؟ صبحانه که سهله دختر... تو یخودش چ شی... پزنمیم یپوزخند

 ! خورمیمن نم یبپز میسبز

ه درشو بوردداش یکه جعبه حلقم هنوز تو نیا الی... با خکنمیپارک م نگیپارک یرو تو نیماش

 ازش نبود...  یخبر ی... ولکنمیباز م
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حاال  ی. ولبود.. ینداشت برا چزوندن الهام عال یا دهیفا چیحلقه اگه ه نیا اد،یدر م حرصم

 نبود... مطمئنم پرستش برش داشته. 

 .دایل ماز شرکت ها بودم که الهام بدون در زدن داخ یکی سییبا ر یحرف زدن تلفن مشغول

ره ل مسخبود... تا در رو بست شا دهیاز قبل به خودش رس شتریب یبه بهش! کل شمیم رهیخ

 شم از سرش افتاد... 

 جناب، فعال روز خوش. رمیگیباهاتون تماس م-

 :گهیمخ م یرو یکه با همون صدا ندازمیبه الهام م یمشکوک نگاه

 ان؟یک یواقعا ازدواج کرد-

 حلقه المصب...  اه

 ... حالم خوب بود.استمیر یبه صندل دمیم هیتک

 ؟؟یبگ کیتبر یخوایآره... نم-

 .شهیم کترینزد

 دروغه! اصال حلقه ت کوش؟؟ دونمینه... چون م-

 ...رمیگیچشماش م یو جلو ارمیاول شناسنامه رو در م یکشو از

 .زنهی... لبخند منباخت

 .بهیعج کنمی... باور نمیتو اهل ازدواج نبود-

 ؟؟یشدنهم کاراتو بس کن، خودت خسته  گهیمن زن دارم... د ینکن ای یباور کن-

 تو چشمهام. شهیم رهیخ

 بهش. شمیم رهیگردش خ نکیاز پشت ع منم
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 دارم. ! من برم کارسیرام مهم نازدواجتم ب کنمینداره، من بس نم ینه... چون عشقم تموم-

 .بندهیرو م در

 دختر پررو بود... از پرر رو، پرر رو تر نیا

 . نی... همایح یعقله و ب یب کیدختر  نیا ست،یجو عقل تو کلش ن هی

*** 

 *از زبان پرستش*

 زیم یوو ظرفها ر سیو د رمیبه آشپزخونه م  کنم،یدر جانمازم رو جمع م یصدا دنیشن با

 بود. مثل صبح منتظر بمونم! در اتاقش باز خواستمینم نم،یچیسالن م یتو یناهار خور

 یطوس تشریت نیبا ا یشلوارک مشک نیبا ا انیک یعنیو بهش،  شمیم رهیو خ زنمیم یا تقه

 و اندام؟؟ کلیه نیشوهر منه؟؟؟ با ا

 پرستش؟؟ یدار یکار-

 نامرد. شهیم یجور هیپرستش... خب دلم  نگو

 .دارمیبودنم برم رهیاز خ دست

 ؟یخوریشام درست کردم... نم-

 نه!-

 ؟؟یخورد یزیچ رونیب-

ش به نگاه ... متوجهفتمی! پشت سرش راه مرونیب رهیو م ندازهیبهم م ینگاه زنه،ینم یحرف

 .دهیم پرس چلو کباب سفارش هیو  رهیبر خالف انتظارم به سمت تلفن م ی... ولشمیم زیم

 :گمیاز ته چاه در اومدم م ی! با صداستین مهم
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 !یدوست دار ی... فکر کردم قرمه سبزدیببخش-

ذا غکارام و  تو ستیقرار ن ی! ولیمن یحاال هم تو توخونه  م،یازدواج مسخره داشت هیما -

 من با تو جداست... خودت بخور. ی... زندگیخوردنم دخالت کن

 د،یلرزیام متو چشمه انیتار شده بود! ک دم،یدینم ونیزیکاناپه کنار تلو یرو رو انیک عمال

 پرستش خنگ. ستین ختنیاالن وقت اشک ر

ا رو هشقاب و ب وانایل چپونم،یم خچالی یبرنج، همه رو تو سی... ساالد... دیقرمه سبز ظرف

 !ذارمیم نتیکاب یتو

 ... سفارششو اوردن! به درک.ادیم فونیآ یصدا

 .ستیدرک که نخورد! اصال مهم ن به

و پت ریز ودم روچون جراتشو نداشتم، خ بندم،یاتاق در رو نم یتو رمیو م دارمیبرم یآب وانیل

گ و ون رنا فیام... ح چارهیب یقرمه سبز فی! حختنیریو فقط اشکام بودن که م کنمیخفه م

 بوش.

من  فیح داشته باشم! ایمن بدبخت! من که تمام عمر صبر کردم پاک باشم، ح فیمن...ح فیح

 .هیجور نیا میبدبخت که زندگ

 .رفتیمخم رژه م یرو انیچنگال و قاشق ک یو صدا کردمیآروم هق هقامو خفه م من

 خچالی یوت یقرمه سبز یچند روز هربار با گرم کردن کم نیمام اروز گذشته بود و من ت چند

 !کردمیخالص م یخودم رو از گرسنگ

دوست  دینزد! شا یهم به دور از چشمم به قرمه سبز یناخنک انی... کلمایمثل تو رمانا و ف یحت

 .الیخ ینداره... ب
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 ود.بمشغول  زیرو م ختهیبرگه ر یحسابش و کل نیبا ماش انیو ک زدیاخبار حرف م یمجر

 !ذارمیم زیم یو رو دمیاز برگه ها شو کنار م یکم ارم،ییآب پرتقال م وانیتا ل دو

 .ارهیسرش رو باال ب شمیم باعث

 :گمیم یدینا ام با

 ؟یآب پرتقالم دوست ندار-

 دارم.-

 دفعه نزد تو ذوقم. نیا شی... آخکردنیدلم قند آب م یتو

 !امیو بالخره به حرف م کنمیم یو من من

 بگم. یزیچ هی خواستمیم-

 تو برگه هاش بود. سرش

 .شنومیم-

 من االن... یعنیبابام حسابمو بسته... من...  نکهیا یعنیبابام... -

 !ارهیرو باالخره باال م سرش

 ؟یپول ندار ؟یتو چ-

 :گمیو آروم م دمیرو تکون م سرم

 کنم. کاریچ دونمیآره... نم-

 .زیرو م ندازهیرو م یو کارت گردهیتو اتاقش و برم رهیم

 ...نکهیدستت باشه... فقط ا ریکارتو بگ-

 و سرد. یجد یلیخ کنه،ینگاهم م یجد
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ج که هم خر یقرون کی یحت ی! براادی، برام اس ام اس مهربار که ازش پول برداشت بشه-

 پرستش؟؟ یدیفهم یو چرا خرج کرد یکرد کارشی... که چیجواب پس بد دیبا یکنیم

 آره... -

به  یحت شد،یبودم فقط پرستش آخر تو ذهنم تکرار م دهیکدوم از حرفاش رو نشن چیانگار ه 

 .کردی! چقدر خوب تلفظ مکنمیآب پرتقال خورده نشدش هم توجه نم

ارم که و هم سخت نبود، فردا شب درباره گلخون ادیرو، اسمم رو!! حرف زدن باهاش ز پرستش

 برگشته باشه. یاصل سییفکر کنم تاحاال ر کنم،یبت مباهاش صح

تن رف نرویب یبرا یاون خونه حبس بودم، حس یو من باز هم تنها تو شهیم یط گهیشب د هی

 نداشتم.

 از تخت بپرم! شهیباعث م میگوش یصدا

 بله؟-

 طون؟؟یش ی. عاطفه ام نشناختزمیسالم عز-

 عاطفه جون چه خبرا؟ یخوب-

و به تو ر شینیریهنوز ش یول شهفیداره شروع م د،یبرا ترم جد شمیدارم آماده م ،یچیه-

 ندادم.

 سرم شلوغ بود! یلیچند وقت خ نیا دیببخش-

 چرا؟؟ نکنه شوهر موهر ها؟؟-

 آره ازدواج کردم.-

 .افتمیزهرا م ادیکه  کشهیم یغیج
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 .میبد ینیریبهم ش دیحاال هردومون با زممم،یعززز گمیم کیتبر-

 م؟؟یبرا بدبخت کیتبر ؟؟یکیتبر چه

 ممنون... حتما.-

 .و فردامنتظرتم فرستمیکافه رو برات م هیآدرس  مونم،یتو نم دیبه ام گهید-

 خونه. یبودم تو دهیپوس

 حتما. امیباشه... م-

ه دوست خوب بش هیعاطفه  شهیم یعنی زنم؛یم یلبخند اد،یماچش م یصدا یپشت گوش از

 حداقل؟

مون ر همن س یصبح بود ول میکم خواب شده بودم، ساعت شش و ن نجایاومده بودم ا یوقت از

بحانه ردن صسراغ بساط ک گهید خوردیصبحانه نم انیک نکهیجا نمازم نشسته بودم، به خاطر ا

 .رفتمینم

 .نمیبب نجایا ایب-

 .خورهیم زینبود... چادرم از دوشم ل انیاما ک گردونمیبرم رومو

ف ه بود کفتاداکه از کشوها  ییپخش و پال شده، لباسا یراهنایبه پ ینگاه ستم،یمیاتاقش وا دم

 .اندازمیپارکت م

 کردیکالفه دو رو برش رو نگاه م یبا حالت انیک

 .ستین داشیپ نمی... دکمه آستستین-

بدون  کنم،یکه کنارش افتاده بود نگاه م یدیتخت دکمه سف هیچشم بهم زدن به پا کی تو

 .دارمیدکمه رو برم یحرف چیه
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 جادیمن کف پارکت سروصدا ا یصندال ی... تو سکوت کامل که فقط صدایحرف چیه بدون

 جلو چشماش...  رمیگی... دکمه رو مکردیم

 :گهیم یاحساس چیه بدون

 بدوزش برام... -

ته بود نشس رم،یگیبشه، از اتاقم نخ و سوزن م دایکه عمرا تو اتاقش نخ و سوزن پ دونستمیم

 لب تخت... 

و مشغول  کنمیرو باز م شیساعت مچ ی... به آرومارهیدستش رو جلو م زنم،یزانو م روبروش

و با  شمیخم تر م ی... به هر زورخوردیگرمش بهم م ی. سختم بود... نفساشمیدوختن م

 نه اون! زنم،یم ی! نه من حرفکنمیدندونم نخ رو جدا م

تو اتاق  چرخونمیکف همون پارکت چشمهام رو م ره،یم یحرف چیه یو ب رهیگیرو م فشیک

 و رو کرده! ریدکمه همه جا رو ز هی ی... براختهیبهم ر

کشو  یتو خواستمی... مکنمیرو تا م راهنیپ یسر هی شم،یجمع کردنشون م مشغول

 نبود. انی! حاال که ککنهیرنگ توجهمو جلب م یاسی یبذارمشون که دفتر

 .ونیا! صفحه اولش فقط نوشته بود کتکنمیمن اگه برش دارم، دفتر رو باز م فهمهینم

 .دیرقصی... نوشته ها جلو چشمم مزنمی! ورق منیو الت بزرگ

حرفام تو  ...هست انی... حاال که نه بابا هست، حاال که نه کدمیدفتر رو خر نیامروز ا نیهم"

 ... .رهیبگ ... تا دلم آرومسمشونینویم نجایا مونه،یدلم م
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 میرستبف رو انیدکتر ناصح... ک یشد با اصرارا یخرابه.... باالخره راض یلیحالش خ مامان

 و یرادربون ... بدمیحاال فقط و مامان ست،ین شمونیبرادرم از امشب پ نیزتری... عزشگاهیآسا

 یپدر

 "کنمیخوب بشه... بگرده خونه... وگرنه دق م انیکنه... ک یهمکار انیک دوارمیام فقط

 . دفتر برام مهم تر بود نیا یماهانه، ول یشکمم شروع شده بود... همون دردا درد

 م.و چشم به نوشته ها دوخته بود دادمیشکمم رو فشار م یو با دستم رو زنمیم ورق

غر تر وز النکرد، مامان روز به ر یرییتغ انیک یچهارماه گذشته ول ست،ین یدکتر ناصح راض"

واده خان ... خسته شدم... دلم براختتشی... حال تنها پسرش بدجور بهم ر! مرگ شوهرششهیم

 تنگ شده...  یشادمون تنگ شده... دلم برا همه چ

 "خودت کمکم کن... خستم ایخدا

 .کشمیتختم دراز م یو رو کنمیو کشو رو مرتب م بندمیرو م دفتر

 ازدواج کردم؟؟ یمن با ک ایبود؟؟ خدا وانهید یعنیبود؟؟  شگاهیچرا آسا انیک

 .برهیفکر مشوشم، اما به خاطر درد شکمم خوابم م با

 .رمیکه با عاطفه قرار گذاشته بودم م یاز ظهر به سمت کافه ا بعد

 !!یعروس خودمون بش خواستمیشد دختر... م فیح-

 عروس شما؟-

 ... میشد نشی... روز کنکور سوار ماشلمیفام ،یمهد ریآره زن ام-

 .ادیم ادمیو  ارهیب ادمیداشت  یسع

 . گهیاومد! خب قسمته د ادمیاهان. اره -
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 .یخونه ت من رو دعوت کن دیحتما با ی... ولنیکه خوشبخت ش شاهللیا-

 ؟؟یعاطفه... کدوم خونه؟ چه خوشبخت نیداشت ا یدل خوش چه

 .شدیرنگ از ذهنم پاک نم یاسیدفتر  اون

 .زمیحتما عز-

 نیختر اد نیامن با  دارید دهیتنها فا دیشا م،یکنیت مدرباره درس و دانشگاه و کار صحب یکل

 .گهیبشم تا دوباره درس بخونم برا آزمون سال د بیبود که ترغ

د ... چننایک راه با کارت یباشم! تو دارمونیدادن به د انیشکمم باعث شده بود مشتاق پا درد

 .ذارمشونیکمد م یو تو رمیو به خونه م خرمیو دستمال م یبسته پد بهداشت

قت و د وچن نیتا حاال سابقه نداشته! حتما به خاطر ا ومد،یشکمم اشکم در م دیدرد شد از

 استرسا و اعصابمه.

 پرستش؟-

 .شمیو از جام بلند م ندازمیبه ساعت م ینگاه یحال یب با

ما برعکس اتک و تنها...  ترسمینکن... من م ریبرم سرش داد بکشم که انقدر د خواستیم دلم

 :کشهیبود که داد م انیشد... ک

 ؟یکرد کاریو دو هزارتومن رو چ ستیروز ب هیتو -

 اده؟یو دوهزار تومن ز ستیب-

 ؟یکرد کارشیبرا تو آره... چ-

 داشتم. دیخر یسر هی-

 باور کنم؟؟  یانتظار دار د؟؟یخر-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

189 
 

 بهت دروغ بگم؟ دیچرا با-

 رشتیب نمایهبود و ما ختهیصد و هشتاد درجه فرق داشت، اعصابم بهم ر یقبل انیبا ک انیک نیا

 اعصاب داغون بود نیباعث ا

 بهت اعتماد ندارم. ؟؟یییدیخر ی... چپرسمیفقط من م نجایاز من سوال نپرس، ا-

 .بودم دهیبه مرز جوش رس گهید کنم،یحرص بهش که رو کاناپه نشسته بود نگاه م با

 ... شعوریب

 تمسیمیوا اپهو کان ونیزیوسط تلو قایدق ارم،یبزرگ رو در م یمشک لونیاز کمد نا عیو سر رمیم

 .کنمیرو برعکس م لونیو نا

ه نگا یشنا چابود که باعث شده بود ب ایافتادن تک تک جعبه دستماال و نوار بهداشت یصدا نیا

 .گمی! با هق هق مادی... اشکم در بانیو داد ک

  ؟؟یدید دمیرو خر نایا-

 .دارمیرو برم یبهداشت پد

 ؟؟یفهمیم انمهیبود، چون وقت ماه نایا دامیالزم دارم، همه خر نویچون ا-

 تحمل چند هفته ساکت بودنم و نیچند هفته سکوتمون، ا نیچم شده بود، اما ا دونمینم

 کردنم فوران کرده بود!

 زیم یرو کنمیو پرتش م رمیگیاز اتاق کارت رو م دوباره

س پارتومن رو هم و دوهز ستیب نیهم ارم،یخودم پول درم کنمی... کار مخوامیپولتم نم-

 ..دمیم
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 و گردونمیرمب لونیرو به نا یو همه چ کنمی... اشکامو با کف دست پاک مانیک رهینگاه خ ریز

 اتاق. یتو رمیم

 :چهیپیتو گوشم م ادشیفر یبه من که جرات ندارم در رو ببندم! صدا لعنت

 یرکار کردن ب برا یگور چیه یحق ندار ،یکار کن یبر یحق ندار یمن یتو خونه  یتا وقت-

 دختر بابات. یدیفهم

 زیم یوت رو رتو اتاق و کار ادیبرا دعوا! م دیخاریفکر کنم خودش هم تنش م کنم،ینم یتوجه

 .ذارهیم شیآرا

 .یداریپول برم نیمثل قبل از هم-

 .زنمینم یحرف

 ستش.با توام پر-

 بهش. دوزمیچشم م فقط

 :گهیم یجد یلیخ

 ... ذارمینم یسر رو تنت باق رون،یب یکار کردن بذار یاگه پاتو برا یعل یبه وال-

 کش بدم! برا امشب بس بود. خواستمینم دم،ینم یجواب

 .کنم هیرو گ داد بکشم انیک یمن جلو شدیبا اون کار محشرم آبروم رفته بود، باورم نم یحساب

 شد!  یزیمن عجب آبرو ر یخدا یوا

ناهار و  دم،یرسیتفاوت، به خودم م هیمنتها با  م،یاون شب نحس، باز هم مثل قبل شده بود بعد

 ون.وندنشخ... کتابامو رو در اورده بودم و دوباره شروع کرده بودم به خوردمیشامم رو م
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ان ه رستورپا ب بر خالف انتظارم م،یریو تعجب فراوونم، امشب رو به رستوران م انیخواست ک به

ذا غ یعاد یلیو خ کنمیچادرم رو جمع م نیی! پامیذاریجز رستوران خودش م یا گهید

 .دمیسفارش م

کرده  که کالفم کردینگاه م ییبه جا انیک نمون،یتمام مدت غذا خوردن، تو تمام سکوت ب تو

 بود.

 .گردمیبرم

 جذابن؟؟ انیبرا ک ینعینشسته بودن!  یعیتا دختر با وضع فج دو

 !شمیشمارمه خوشحال م نیا-

چاله لم مد ره،یم انیبه ک یو با چشمک ذارهیم زیم یرو یاز همون دخترا بود که کارت یکی

 شده بود.

 ذاره. یپولش م فیک یکارت رو تو

 

 م؟یشه بر یم-

 .یاوک-

 افتاده بود. ی. انگار نه انگار چه اتفاقشهیم نیسوار ماش یخونسرد با

 دارم؟ندارن که من  یاونا چ یعنیکرد.  یکار رو م نینزاکت بود که ا یدختر ب هی چقدر

 ون؟ بهش یبود رهیندارن. چرا تمام مدت خ تیدخترا برات اهم یگفت یتو که م-

 دوست نداشته باشه؟ یکه اسباب باز هیخوبن. ک یبرا باز-

 ؟ینبود یجور نیقبلنا ا-
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 قبال؟-

 .کردیم شتریحرف زدن ب یجراتم رو برا نیو ا میبه روبرو بود رهیدو خ هر

 .میدفعه قبل که رستوران رفته بود-

 پوزخندش واضح بود. یصدا

 ؟یناختمنو ش ی. فکر کردی. چند بار حرف زدرونیب یبار با من اومد هیتو؟  یگ یم یچ-

 ساکت باشم. رمیگ یم میتصم

 اده؟شماره د یحاال چرا بهت برخورده؟ ناراحت شد-

 نداره. یمن ربطنه! به -

 .کنمیرو خفه م بضغم

 . یدخالت کن میتو زندگ یندار یداشته باشه. اجازه ا دمینبا-

ن؟ چرا نک کار یگیچرا بهم م ؟یکن یپس چرا تو دخالت م دمیگرفته بودم که ازش نپرس اونقدر

 نین ااحمق به تمام معنا بودم! چو هیشم! چون من  یخفه م یول ؟یکن یم یریروم سخت گ

 بود.از بس سادم. نیریشد فکر کنم براش مهمم! چون برام ش یرفتاراش باعث م

 !نی! هممیدخترا جون به جونمون کنن احمق ما

 

 *انی*از زبان ک

 ینم نویکرده بود. سرش تو کار خودش بود و من ا رییپرستش تغ دنامیاون شب و داد کش بعد

بلندش بود که بهش  یمعنا بود. مشغول شونه کردن موها یبرام ب یتفاوت یخواستم. سکوت و ب

رم.  یم رونیمن زود از اتاق ب ی. خوشحال شده بود ولمیر یگم امشب به رستوران م یم
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 یتو یموهاش. برنامه  دنیداد د یبود که عذابم م ی! حس گنگونیکتا ثلهموهاش بلند بود م

دختر عالوه  نیدختر شده بودم. ا نیو ات گهیحس د هیدم. حاال متوجه  یذهنم رو خوب انجام م

 بخش بود. ذت -لحسادتش برام  کیحر-بر دوست داشتن حسود بود! ت

 گهید کشم تا دفن بشن! تا یحساتو م یکی یکی! انیآب یکن گل پر پر حاج آقا مصطف صبر

 .شونینداشته باش

 .لمیف هی نیتو ذهنم اومد ع یموقع خواب دوباره همه چ شب

 !ااااانیک !انیک میبدبخت شد-

 زجه زدنش. یمامان تو گوشم بود.صدا ادیفر یصدا

باورمون  بشم. کیداشتم تا به مامان نزد یپخش شده بود. قدم برم نیکه کف زم ینیریش جعبه

 شد. ینم

 اهیوش تا سک نه؟یا بببابات کوش ت انیک یوا ؟یکن یم ینجوریخدااااااا! چرا با ما ا یوااااا-

 نه؟یرو بب مونیبخت

مام و . چشفکر نکنم گهید کنمیم یبودم. سع سادهیبت وا نیزد. من اما ع یخودش رو م مامان

 :کنمیبندم. زمزمه م یم

 ها! ی! لعنتیآراد لعنت_

 

 *از زبان پرستش*

 ومد.ا یمکه تا شب ن انیناهار دعوت کنم. ک کی یگرفته بودم عاطفه رو برا میتصم باالخره

 کردم. یبس که فقط کتابا و جزوه ها رو نگاه مبودم از  دهیخونه پوس نیتو ا خودمم
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 ونیزیوتل مریگ یم میقابلمه ها تصم ریذارم و با کم کردن شعله ز یم خچالی یژله رو تو ظرف

 شه. یاز اتاق بلند م میگوش یرو روشن کنم که صدا

 .رهیگ یو ذوق م یاسم مامان بعد چند وقت تمام بدنم رو شاد دنید با

 ؟یسالم مامانم! خوب-

 حالت خوبه؟ شوهرت خوبه؟  زم؟یعز یفدات بشم پرستش! خوب-

 مامان!  میخوب-

 بود. نیغمگ صدام

 حداقل. یزنگ زد هیچه عجب -

اما  خونت. امیچند بار خواستم ب یدون یکنم. م یکار کنمیبه خدا از دست بابات جرات نم-

 شه.  ینم

 چه خبرا؟ ن؟یخودتون خوب-

 چیرم! هخب یکه ازش ب مانمی! پینجوریدلم آشوبه تو که ا یول میگذرون یما هم روزامون و م-

 ! دلم درد داره پرستش! ستنین شمیکدوم از بچه هام پ

 کنم.  هیخواستم منم مثل خودش گر یاومد. نم یکردنش پشت تلفن م نیف یصدا

 یعنی یخبر یگفتن ب ممیز قدخوبه فقط دلتنگ شماهام. ا ممیمن که حالم خوبه! زندگ-

 حالش خوبه! مانمیپ شاهللیا. یخوش خبر

 ! شاهللیا-
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و دم که دبو کرده هیمامان بعد مدتها حالم رو خوب کرده بود اما بعدش اونقدر گر یصدا دنیشن

ا ببندم.  یم یشورم و موهام رو دم اسب یتا چشمام قرمز قرمز شده بود. صورتم رو با آب سرد م

 دم.  یعاطفه دکمه رو فشار م دنیو د فونیآ یصدا دنیشن

 ! یدختر عجب خونه ا یوا-

 ها نشست. یاز صندل یکی یرو تیتا دور سالن رو گشت و در نها دور

 ها. هیعال قتی! معلومه سلکهیش یخوشگله! همه چ لتیوسا یلیخ-

 مامانمه. قهیسل شتریب-

 ست؟یبه مامانت! شوهرت ن نیپس آفر -

 نه! تا شب کارخونست.-

 کارخونست! سهیینگو که شوهرت ر-

 زنم. یم یتلخ لبختد

 هست.-

 گردم. یبرم ینیریشربت و ظرف ژله و ش وانیدو تا ل با

 دختر. ی! تو ازدواج شانس داشتنایپولدار یلیپس خ-

 .ستمیخوش شانس ن میلی. خهیازدواجم مصلحت-

 ؟یچ یعنی-

بتام بعد تموم شدن صح یکرد. حت یو اون فقط گوش م کنمیم فیرو براش تعر زایچ یلیخ

 سکوت کرده بود. 

 برم ناهار رو آماده کنم-
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 زاره. یچونش م ریدستاش رو ز یناهار خور زیهمون م یاز خوردن ناهار رو بعد

 زهرمار باشه. تیکه زندگ فیح نمیب یم کنمیفکر م یپرستش هرجور یدون یم-

 ها؟ زهرمار؟-

 .ستیشوهرت اصال خوب ن یرفتارا نی! اگهیآره د-

 اون فقط اسما شوهرمه!-

 ن؟یباهم رابطه هم نداشت یعنی-

 برم تو آشپزخونه. یبرنج رو م سید

 ن؟یپرستش نداشت-

 ذارم. یم نیماش یرو تو ظرفها

 

 نه!-

 .میکن یحل م گشمیخودش نصف راهه. نصف د نی! ایتو دوسش دار-

 عاطفه؟ یگ یم یچ-

 .مینیش یو م رهیگ یرو م دستم

 .نیششوهر با دو تا زن و نیبشه. ع نیریش تونیکن که زندگ ییباش. کارا یتو جور یعنیخب -

 دونم. یکنم. نم کاریدونم چ ینم-

 ه.کن یحتما کمکمون م ششیپ میر یداره! م میمطب هیروانشناسه!  مییپسردا نیبب-

 منو دوست نداره. انیبگم؟ ک یبرم چ ؟یچه کمک-

 . هیمشاور خانواده خوب یمهد ریکه دوستت داشته باشه! ام میکن یم یکار-
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 تونم. زشته. ینم-

 .میربدنبالت  امی. فردا بعدازظهر دانشگاه ندارم مستیاصال هم زشت ن-

 خوام. ینه! نه! عاطفه نم-

 .رهیجون بگ دیبا تیحرف نباشه! به نفع خودته. زندگ نیبب-

کشم  یباسا مل نیبرم. با زور دفتر رو از ته کشو و  یم انیاز رفتن عاطفه دوباره به اتاق ک بعد

 دم.  یم رونی. نفسم رو برونیب

 یه ولد یم دینکرد. دکتر ناصح هنوز بهمون ام یرییتغ چیه انیک یول هیدونم چه حکمت ی)نم

 (!انیکخونه رو تحمل کنه! بدون بابا! بدون  یتونه فضا یگه نم یمامان تحمل نداره. م

رق بود. و فتهر شگاهیبود؟ چرا به آسا وانهید انیعالمت سوال گنده تو ذهنم نقش بسته بود.ک هی

 زنم. یم

ونه رو خمان ! به اصرار ماانی. بدون حضور کمی. سالگرد بابا رو داددی)اسفند هم از راه رس

 شه.  یمامان عوض م ی. به نظرم بهتره! حال و هوامیدیپنتهوس خر هیو  میفروخت

 هین روحشاد باشم تا ماما کنمیم یاون اتاق نحس وجود نداره. سع گهیکه د نهیا حداقلش

 دیجد کن که سال یکار ای! خداانیک شی. هم پمیر ی. هر هفته هم به سرخاک بابا مرهیبگ

 مثل قبل بشه... ( یخوب شه! تنها برادرم برگرده خونه تا همه چ انیک

به  ورم ذا یبشه. دفتر رو سرجاش م دایسر و کلش پ انیک دمیترس یهشت بود. م یحوال ساعت

 !ومدی! ساعت نه شد. نومدین انیک یرم ول یاتاقم م

  ده
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ا ترسم دم ترو بلند کرده بو ونیزیتلو یدادم. تنها بودم.اونم شب! فقط صدا یترس جون م از

 عادت بدم متنفر بودم. نیکمتر بشه. از ا

 ازدهی

 میو ن ازدهی

 . قهیقو چهل و پنج د ازدهی

 رم. یدر به داخل سالن م یصدا دنیشن با

 

 *انی*از زبان ک

به  رمیگ یم میمسخره و از لج خودم تصم یپرستش و سفارشا یغذاها دنیچند هفته با د نیا

 بخورم. یدرست حساب یغذا هیشب  هیخونه مامان محبوبه برم تا حداقل 

 ؟یاومد یمادر از قحط یوا-

 شم. یم یجور نی! اهی! دستپخت تو عالرینخ-

 .یشینم یجور نی. ایاگه زن داشته باش-

 کنه از حرفاش خوشم اومده. ی. فکر مکنمیبهش م یخندون نگاه

 . خونه یایناهار هم م یتو اون کارخونه. حت یچپ یتا شب نم گهید یریزن بگ-

 کنه! ینداشت زنم گرفتم. از صبح تا شب تو خونمه! غذا هم درست م خبر

 .یباز شما شروع کردباز من اومدم -

 پس کوش؟  یریگ یزن م یگفت رزنیپسر. به من پ یخودت قول داد-

 .ینیب ینرفته. خودتو آماده کن! کم کم عروست و م ادمی-
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 ؟یک-

 مامان محبوبه. ایزرنگ شد-

 شه. یمادر! مطمئنم روح مادرت هم خوشحال م گهیخب بگو د-

 .کنمیروزا. خبرت م نیهم-

مپ ها دم الکر ی. فکر مکنمی. در رو باز مکنمیبود که به سمت خونه حرکت م میده و ن ساعت

ستش به . پرروشن بود. تمام خونه غرق در نور ونیزینه! تلو یخاموش باشه و پرستش خواب. ول

 .ادیوسط سالن م

 یهاا موبدختر  نیبه ا یفکر هیموهاش رو عوض کرده بود. باز نبودن بسته بودن. بابد  مدل

 نی. اشم یکارم چون خلع سالح م شهیاونوقت سخت م ادیم ادمیبه  ونیکنم. همش کتابلند 

 کوتاه شن! کوتاه! تا پرستش پر پر بشه. دیکنن. با یخلعم م یلعنت یموها

 ه. ش یچشم هاش گرد تر م ادیخوابش م یزدن. معلوم بود وقت یرو داد م یخستگ چشمهاش

شت سرم رم پبرخالف انتظا یول رمیدم و سمت اتاق م ینم یتیزنه. اهم یبهم زل م یناراحت با

 .چهیپ یتو گوشم م نشیغمگ ی. صداادیم

 

 *از زبان پرستش*

 محابا مشغول عوض کردن لباساش بود. یب

 . یایشبا زود ب شهیم یبه من ربط نداره. ول تیچیدونم ه یم-

 شه! ی. نمادیم شیشه! کار پ ینه نم-

 تونم تنها باشم. یمن نم-
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 ذاره. یدهنش م یرو تو یزنه. آدامس ینم یحرف

  ان؟یک-

 کنه. ینگاه م بهم

 ترسم. یمن م-

واهش زش خواهمه داشتم که بخوام ا ییتو چشمام جمع شده بود. لعنت به من که از تنها اشک

 کنم.

 ؟یایشه شبا زودتر ب یم-

 .کنمیچشم دوخته بود بهم. دوباره تکرار م ففط

 شه؟ یم-

 موهات و کوتاه کن.-

 ؟ییییچ-

 گه: یسرد م یلیکنه. خ یبلغور م یچ یشب نصفه

 گفتم موهاتو کوتاه کن.-

 ! فنیح یول-

 داره. یاز نگاه کردنم برم دست

 فرداشب اومدم کوتاهن! -

 کوتاه دوست داره. یمدل مو دیشا خب

 باشه.-

 .گهیبرو د-
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 .ریشبت بخ-

وتاه ک ی. حتما موکنمیموهام رو کوتاه م شگاهیرم آرا یشنوم. فردا بعد مطب م ینم یجواب

متوسط  قد با یپسر یمهد ریام یدوست داره! ساعت سه بعد از ظهر بود و من و عاطفه روبه رو

 .میکرد بود یم یمذهب شتریکه اون رو ب یپلماتید قهیمردونه و  یا افهیق

 گم. یم روانشناس یآقا نیرو به ا یصحبتهام همه چ نیآب ب وانیلکنت و خوردن دو تا ل با

 عاطفه! یی! پسر داایصالح ن یمهد ریام به

 !نطوریکه ا-

 ندازم. یم نییرو پا سرم

 .کنمینم دییو بن غلط بوده! اصال کارتون رو تا خیازدواجتون از ب-

 .رهیبهش م یچشم غره ا عاطفه

 به خونه و تو جذب بشه. یکن یکار دیبا نی! ببیدوسش دار یگیحاال م یول-

 فیعرازت ت ی! کلدونم. راه حل بده! آبروم و نبر یمنم م نویجان. ا ییپسردا یدیکشزحمت -

 کردم.

نه ه نده زنگ بز. اجازیمنتظرش شهیتا بفهمه هم نیشام رو بچ زیسادست! م یلیراه حل خ-

 نتونیب یزیچ هیکن تا  یکار هیبده تا باهات غذا بخوره!  شنهادیبهش پ ی...حتیرستوران حت

 بشه. یشگیهم

 :گهیمن م یبه جا عاطفه

 ؟؟یچ-
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 ستثنا دو. هرشب بدون ایگفت که یمثال همون آب پرتقال یعاد زیچ هی نایا تیبا توجه به وضع-

حس  وودت وج ییجورا هیاگه تو اتاقشم هست براش ببر. بذار  یآب پرتقال درست حت وانیتا ل

ثله همه! مموجود اون برات . بذار بفهمه شهینم بیاونم ترغ یتو هم ازش دور بش یکنه. وقت

 هیکتو به ت. بذار بفهمه مرده و مهم برات و یترسیباشه تو نم یکه وقت دی. فهمشبیهمون د

 .یدار ازیگاه ن

 :کنمیم زمزمه

 خدا کنه جواب بده.-

فکر  یشه! ول یم ای! چاستیچه جور انیآقا ک نیا مینیتا بب نایراه حلم بود. فعال هم نیاول نیا-

 .یکه کرد ییفایکنم کارمون سخته از تعر

و م منجلو برم. خدا کنه حاال که من دوسش دارم اون دیبا یگفت. سخت بود! ول یم راست

 یه ااره قهودوب . ابروهام روکنمیدارم و موهام رو کوتاه م یقدمو برم نیدوست داشته باشه! اول

زود  ساعت هفت برگشت. خوشحال بودم که حداقل انیکرده بودم. ک رییتغ ی. حسابکنمیم

 نشون نداد. دنمیبا د یعکس العمل چیاومد اما ه

 خورده بود تو ذوقم. یگفت )خوبه( حساب فقط

 ه قبل ودفع شم و برخالف یدست به کار م یمهد ریام یاوردن حرفا ادیبعد چند روز با به  اما

 انیک . منتظر برگشتنرهیگ یوجودم و م. استرس تمام کنمیو فسنجون درست م یقرمه سبز

 گرده. یبودم و باالخره برم

 سالم.-
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غ و سرا . با حوله حمام مشغول خشک کردن سرش بودرهیتا دوش بگ رهیو م دهیتکون م یسر

 .دارمیمو تلفن رو از دستش بر رمی. سختم بود اما مجبور بودم. به کنارش مرهیتلفن م

 چته؟-

 تو..-

 ؟یمن چ-

 ؟یدوست دار فسنجون-

 نکن. یدوست ندار یدوست دار ی. هستمیمن بدغذا ن-

 ردم.کپس غذا سفارش نده. من فسنجون درست -

 جمله سخته. قلبم! عرق دستم! گرممه! نیخدا! چقدر گفتن ا یوا

 ؟یغذا خوردم. تو خسته نشد ییمن خسته شدم از بس تنها-

 م.خور یمن عادت دارم. چند ساله تنها غذا م-

 نخور. گهیخب د-

 .کنمینگاهش م تیمظلوم با

 !نیغذا خوردنه. هم هیفقط -

 ره.دا یبرش نم گهیذارم. د یمن بدبخت! تلفن رو سرجاش م دمیرس ییخدا به چه جا یوا

. میم بوده یوربار بعد چند هفته بعد مدتها تنها غذا خوردن، حاال هردومون روبه  نیاول یبرا

 شکست. یرو م نمونیسکوت ب ونیزیتلو یداو هشت نفره وسط سالن. ص یچوب زیم یرو

 خورد. یچنگال و قاشق به بشقاب م یفقط گاه و
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 غولکنه و مش یپخش م زیم یکارش رو رو یشه و پوشه ها یبعد غذا بلند م یحرف چیه یب

تن ز نوشذارم. دست ا یم زیم یرو رو شیکیو  کنمیآب پرتقال درست م وانیشه. دو تا ل یم

 گم: یم ی. به آرومارهی یکنه اما سرش رو باال نم یم یداره. تعلل یبرم

 !ریشب بخ-

. ودزبیآم تیوفقم یسخت بود! ول یلی. امشب جونم باال اومده بود. خرمیخودم به اتاق م وانیل با

المون رتقآب پ یوانایشام خوردنامون وهمون ل مونیزندگ یگذشتند. تنها تفاوت تو یروزها م

 .رمیرنگ مشکوک م یاسیو دوباره به سراغ دفتر  شمرمیم متیبود. فرصت رو غن

 

شده  اکتنبود. س یقبل انی. کانیک نیا یمرخص شد ول انی. باالخره کدیماه هم رس وری)شهر

 دایو به صح ردکتر نا ی. مامان محبوبه و مامان متعجب بودن. من اما حرفازدینم یبود. لبخند

روانه پ نیع. مامان ادیکنار ب یتا با همه چ میبهش فرصت بد دی. باکردمینم یداشتم و تعجب

ر بشه. وز بهتر. خوشحالم که برادرم برگشته! حاال آروم ترم! منتظرم تا روز به چرخهیمدورش 

 .(میکنیم مونیتمام سع میمن و مامان دار

 دم. یم هیتک انیزنم و به لبه تخت ک یم ورق

 

 هیود. بکه با همه سالها متفاوت  یسال بزرگتر شدم. جشن تولد کی)امشب شب تولدم بود. 

هم  کیبرت یبت نشسته بود. حت نیع انیمامان، مامان محبوبه! ک ان،یجشن چهارنفره! من، ک

 بود( یکه بود کاف نیهم ینگفت ول
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ا بعد ت دمیمزنم و به خودم قول  یاما مشتاق شده بودم. ورق م ادیب انیلحظه ممکن بود ک هر

 خوندنش دفتر رو ببندم. 

 

 یولداو ت یرتپا از گهیبودن. حاال که د اوردهیهفته از تولدم گذشته. اما خب بچه ها دووم ن هی)

تن. گرف کافه تولد کی یرو نداشتم برام تو یچیدل و دماغ ه گهینبود و د یخبر میآن چنان

و  انیشا وو شبنم و دوست پسراشون، حسام  نیو نامزدش، دوستش، الله، نگ ایهمه بودن. مان

 هینم دونم! فکر ک یتولد. اوووم نم نیاما ا یمیو صم کیتراشون! جشن تولد کوچدوست دخ

 حس ناشناخته! ( هیقلبم!  یجرقه تو هیجرقه بود. 

 

 رفت. یخوردم و فکرم هزار تا جا م یتخت غلت م یشب رو تمام

ود؟ ب یترچه جور دخ ونیچرا مرد؟ کتا انیهنوزم زندست؟ پدر ک یعنیبود؟  یمحبوبه ک مامان

رگرفته بدر  خوره تمام ذهنم رو نیسوال آخر ع نیبود؟ و ا شگاهیآسا انیمهمتر از همه چرا ک

 به عالمت سوال شده بود.  لیبود و تبد

 

 *ی*از زبان راو

 بود. دهیهم ده اسفند فرا رس باز

  ! در آن غروب سرد!یابر یبود در آن هوا ستادهیا شیمشک یسرتاپا پیهم با ت باز

سه  یبه سه اسم رو دیچرخ یحرکت مانده بودند. نگاهش م یکتش ب یبهایدر ج انگشتانش

 ! شهرزاد!ونی! کتاحیسنگ قبر! مس
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  ود.ب دهیپوش بایرا تقر یمشک یسنگها یکه رو ولشیگال یچرخد به شاخه گلها یم نگاهش

درش. پ لیشود به اسم و فام یم رهیکه داشت. خ یخوب یتمام روزها یتنگ شده بود. برا دلش

، م مادرش. نابرد ینم ادیوقت آن روز را از  چیآن خروارها خاک! ه ریبود. ز ریجسم پدرش آن ز

 ! شیشهرزاد! کاش هنوز زنده بود. مرگ ناگهان

د دا که شانیو دادها غیج شان،یکل کل کردنها ش،یشگیهم ی! خنده هاونیخواهرش کتا نام

 :دیگو یزند. زمزمه وار م یاورد. زانو م یمادرشان را در م

ازم  میعاد دیخر کیبرا  یدختر! حت هیبخشه! اسارت  تذ -لباالخره شروع کردم انتقامم رو! -

 ؟ی. بابا؟ مامان؟ کتدهین پس مت بخشه! داره تاوا-ذ-حس حسادتش ل کی. تحررهیگ یاجازه م

 ود.ش یخانه م یتکاند و راه یخوام تا آخرش برم! کتش را م ی! منهیریحس ش نیا

ده اش ش یهدف وارد زندگ کی یکه فقط برا یخواست شام بخورد. کنار فرد یرا نم امشب

 .ردیگ یم یشر شر آب گرم جان تازه ا ریدوش حمام ز ریبندد. ز یبود. در اتاقش را م

 گذراند.  یاورد. تمام عکس ها را از نظر م یاش را در م یخانوادگ آلبوم

ت و مشوش دس یشود اما با خواب یبسته م شیشب هم گذشته بود. چشمها مهین کیاز  ساعت

 نویز کتاا ییشد اما نجوا یهر لحظه از او دورتر م دیسف یدر لباس ونیکند. کتا یپنجه نرم م

 .دیچیپ یدر آن صحرا در گوشش م

 ! انیبنده... نه ک یاونم دختره... دختره... دل م-

 پرد.  یکرد. از خواب م یجمله را تکرار م نیشد اما ا یو دورتر م دور

نداشت که  ی. عالقه ادهیرا در خواب د ونینداشت که باور کند کتا یخرد بود. عالقه ا اعصابش

 ی. دوباره کارخانه. عشوه هاردیگ ینم یپرستش است. خوابش را جد ونیباور کند منظور کتا
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داشت تا مامان  دهیفا کیتش ! وجود پرسگریقصد د کیالهام! حساب و کتاب آخر سال و 

 ایاز دار دن دیگو یمحبوبه اش باور کند او سر و سامان گرفته. شب در هنگام شام به پرستش م

 مادر بزرگ دارد. کی

 

 *از زبان پرستش*

 .رفتیذهنم رژه م یتو انیک یمامان محبوبه مادربزرگش بود! زنده بود! جمله ها پس

 خوامی. نممیکنیرفتار م یعاد یزن و شوهرا نی. عادیشمال. اون هم م میریم دیع یبرا-

 بفهمه. یزیچ

 زیار ماتاقش بود و من هم تنها کن یتو انیکه ک یلیشد که بعد از سال تحو یطور نیا و

رار . قمیشمال بش یتا راه میبه دنبال مادربزرگش رفت کمیکوچ نیآشپزخونه و سفره هفت س

قد عقط ف نیهم ینخواستم و برا یرگم مراسم عروسمن به خاطر فوت پدربز میشده بود که بگ

 رده.خواست مادربزرگش رو خوشحال کنه بعد عقد اون رو باخبر ک یم انیو چون ک میکرد

 .میهم رو دوست دار انیمادر و پدرم خارجن و من و ک میشد که بگ قرار

و  رهیگیدستش م یزنه. دو طرف صورتم رو تو یم یقیمن لبخند عم دنیبا د انیک مادربزرگ

 سه. -و-بیم

دود  اسپند هیمادر صبر کن حداقل  انی! با حجاب، خوشگل، خانم! کیماشاهلل! چه دختر یوا-

 کنم. 

 .کنمیچادرم رو محکم تر م کش

 . میخور یباز به شب م میبر نیمن! بش زینه عز-
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زنا  نیه اکداره  یدونم واقعا چه حس یرفت. من نم یکنار نم انیاز رو لب مادربزرگ ک لبخند

و  مینیش یم نیماش یرن. تو یتا مرز سکته م یبرا ازدواج بچه ها و نوه هاشون از خوشحال

نگ ماهه انیکه قبال جوابش رو با ک ییسوالها لیس دنیمادربزرگش شروع کرده بود به پرس

 . میکرده بود

 بودم؟ یسر عقدت م دیمن نبا یعنی! انیک یدلمو شکوند-

 ذوق زدت کردم؟ یجور نیبده؟؟ ا-

 داد، من هم بودم!  یعروس گلم بله م یبهتر بود وقت یاونجور-

اغ رف به بو طخورد و از د یم ایکه تهش به در دیسف یتماما با نما یالیبه شمال و و دنیرس با

 شروع شده بود. دمونیشد. سفر ع یپرتقال ختم م یبزرگ و درختا

. رهیم نیبفهمم و عالمت سوال بزرگ ذهنم از  یرو م زهایچ یلیاون خ یکه باالخره تو یسفر

. همه تسیا نخبر نیاز ا ی... ولای شهیبه پرستش عالقمند م انیکم کم ک نیاالن فکر کن دیشا

 و هیرمان طوالن نیشه. ا یدارن که تو طول داستان مشخص م یمهم یرمان نقشا یتایشخص

 .سین نیکنیکه شما م یفکر یبه سادگ زیچ چیمونده. ه زایچ یلیهنوز خ

م من و هبعد  زنم تا بره داخل یبه مادربزرگش م ی. لبخندکنهیرو باز م یدر بزرگ ورود انیک

 شه.  یمن و مادربزرگش و ساک خودش وارد م یبا چمدونا انیپشت سرم ک

مبل  هیخوره. سمت راست سالن  یپله بود که معلوم بود به طبقه دوم و اتاق خوابها م هی روبروم

 یبود. سمت چپ سالن دو دست مبل سلطنت دهیچسب واریکه به د ید یال مانند بزرگ و ال س

داخل سالن با همه  یکال نما یکرم و زرشک یبزرگ بود. پرده ها یناهار خور زیم هیو  یزرشک

 و کرم بود. دیو سف یاز زرشک یبیرکت لیوسا
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 .رمیمیتاق دارم از خواب مامادر چمدونم و ببر تو همون -

م رگش هتوش بود. مادربز یکه تخت دو نفره ا رهیم یبه اتاق انیمن همراه ساک ک چمدون

 .شهیم مشغول جابه جا کردن لباساش انی. کرهیگینفره داشت جا م هیکه تخت  یاتاق یتو

 اتاق من کجاست؟-

 بلغور کردم دختر؟ یچ ادیم ادتیرفته!  ادتی نکهیمثل ا-

 ! اه!یسنگدل عوض زد؟یباهام حرف م یجور نیا چرا

در  اسامواز لب یکم هیسراغ چمدونم و و  رمیخواستم نگاه کنم. م یپوشه. نم یم شلوارکشو

 !یبشال آ کینکردم. جز  دمیع یبرا یدیخر چیبود که ه یسال نیاول دی. امسال عارمیم

 کشه. یتخت دراز م یبنده و رو یاتاق رو م در

 المپم خاموش کن.-

 . رهیگ یترس وجودمو م تمام

 شه. یم کیشه خاموش نکنم؟ تار یم-

 ؟یترس یم-

ه داماون ا یول ترسمیمحض م یکیخواستم بگم از تار یشد پوز خندش رو احساس کرد. م یم

 : دهیم

 گوشه تخت بخواب. هی ریندارم. بگ تینترس کار-

 چرا فکرش با من صد و هشتاد درجه فرق داشت؟  نیا

 نبود! اه! نیهم منظورم ا اصال

 تخت.  یرو رمیداشتم و با همون شلوار م یشرتیمانتوم ت ری. زکنمیرو خاموش م المپ
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 کنه. یآباژور سمت خودش رو خاموش م انیک

 خاموش کن اونو.-

 شه!  یم کیتار کهیخدا من عمرا خاموشش کنم! تار یوا

 دادم. ینبود تا االن به خاطر در بسته هم جون م انیک اگر

 با توام پرستش! -

 شه خاموش نکنم؟ یم-

 خاموش کن! اه! ه؟یچه مسخره باز نیا-

 زنه. یو دکمشو م شهیم خم

 ود. رده بک. ترس تمام وجودمو گرفته بود. دست خودم نبود. دستام عرق انیبه ک کنمیم پشت

ه قطر نیلاو اومد. و یخدا! اشکم داشت در م یواهمه داشتم. وا یکیخودم نبود اما از تار دست

 زور گو! ی.اه! پسره ادیم رونیاشکم ب

 .کنمیچرخونم و آباژور رو روشن م یدستم رو م یکیاون تار تو

 اه! چته تو دختر؟-

 .بازش یزنم به چشمها یاون نور کم آباژور طرف خودم زل م ریو ز نمیش یتخت م یرو

 ترسم. ی. مانیترسم ک یم-

ن او ؟رونیبگه برم بست. نکنه اعصابش خرد بشه  رهیزنه. معلوم بود به سقف خ ینم یحرف

 بدتره! یجور

 .ارهیتا جوش ن امیحرف م به
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. حالم بد ترسمیباشه. م هایجا کال س هیترسم!  یم یکی. از تارستیبه خدا دست خودم ن-

د حالم ب !ترسمیخفه م یکه درش بسته باشه، از جا یاز اتاق ،یکیاز تار ،یی. من از تنهاشهیم

 !شهیم

 :گهیخستش م یبود به سقف. با صدا رهیخ

 االن که در بستست چرا حالت بد نشد؟-

 افتم. یم یمهد ریام یحرفا ادیخورن.  یم چیتو هم پ انگشتام

 !ستمی. تنها نیچون تو هست-

 بخواب پرستش! خستم!-

 کنه.دوباره خم نشه و آباژور رو خاموش ن انی. کدنمیخوام که با دراز کش یخدا م از

 !رهیگ یدعام نم یول

 یباال گشیدست د نکهی. احساس ارهیگ یشکمم قرار م یدستش رو یکنه! ول یم خاموش

 داشتم. یبیزنم. حس عج ینم یلش بودم. حرف-غ-سرمه سخت نبود. من تو ب

 نترس!  گهیبخوابم. االن د تونمینم ییتو روشنا-

صفه ن انیف ک...؟ دعام با حرانیک شهیم یعنی ای. خدابندمی. چشمام رو مزنمیم یمحو لبخند

 !مونهیکاره م

 !میا داشتوگرنه هرشب ماجر میستین یخداروشکر زن و شوهر واقع-

رشب ه میشحرفاست. خب آخه احمق اگه زن و شوهر با نیتر از ا شعوریب نی! اشهینه نم پووف

 . رمیبه خواب م ی. به راحتستین یکش. تو مخش گچه! ترسمیمنم نم یکنیلم م-غ-ب
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و  کنمیم و عوضربودم. لباسام  دهیخواب یلیاتاق نبود. ساعت ده بود. ختو  انیشدنم ک داریب با

 داشت. نشییپا یزرد بزرگ یبنفش که گلها راهنیپ هیبا 

 و انیندازم. ک یم ینگاه اینبود. از سمت پنجره بزرگ سالن به لب در الیو یتو چکسیه

 ه منشد من با اون نشسته باشم؟ ک یم ینشسته بودن. چ یصندل یمادربزرگش لب ساحل رو

 لب ساحل؟ میبر انیو ک

 و ایرو یباشم و الک الیخ یب گهید رمیگ یم میکشم و تصم یگرفته بود! پرده رو م دلم

 .دمیسال جد میتصم نینکنم. اول یالبافیخ

 شمون؟یپ یومدیگلکم؟ چرا ن یشد داریب-

 فهمونه. یبهم جواب رو م انیک رهیخ نگاه

 سرده. یه کمی رونیب-

 حداقل. اطیتو ح میکجا سرده مادر! پاشو بر-

 .اطیح یتو میریپوشم و م یم یبافت انیزور مادربزرگ ک به

 یو من م رهیخواب م ی. خودش برادهیسفارش م رونیاز ب انیکه ک یاز خوردن ناهار بعد

 مونم و مادربزرگش.

 .نهیریش وزه با وجود تو برامرسفر دو  نیهم اومدم شمال. یبه خدا اگه به خاطر تو نبود نم-

 شه. یهنوز باورم نم

 زنم. یم یلبخند

 شه؟یباورتون نم یچ-

 زن گرفته. انیک نکهیا-
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 تو! یکن یم ییچه فکرا چارهیب رزنیپ

 اهان.-

فط تو فب گوره. پام ل هی! منم یدون یرو نداره. خودت که م یبچه کس نیقربونت برم! ا یاله-

 کن براش! یباش! خانم ششیپ شهی. همیمون یبراش م

 یر مخودمم باو یزد که گاه یفقط گوش کنم. اونقدر حرف م دمیم حیزنم و ترج ینم یحرف

 کنم.  یدگیبهش رس دیو با انمیشد زن ک

 یراز مدو دوباره تو همون حالت  شهیهمون شب آخر باز هم آباژور ها خاموش م ایدوم  شب

 ی. چرا بیشد ایح یوست داشتم. بسه پرستش! ب. شباشو دمیموند یم شتری. کاش بمیکش

 جا! و کاون کجا و ت ؟یایپسر م نیدلتم خوشه! اصال تو به ا ه؟یشوهرمه خب. شوهر چ ا؟یح

 م.کرد خوبه! موهامم که کوتاه کلمیخوبه! قد و ه افمیمنم خوشگلم! ق م؟یایبهم نم چرا

 . رمیفکرا به خواب م نیبا همه ا و

 شمردمیکه خوابم ببره نفس هاشو م یو تمام مدتکه دوسش داشتم که ت یوش کس-غ-آ تو

 اون... یول

 به خواب رفت. فقط دستاش حائلمه!  یریشب بخ یحت یحرف چیه یب اون

 وانیل و تاسالن نشسته بود. د یتو انیشده بودم. مادربزرگ ک داریساعت ده ب یهم حوال باز

 پنجره بزرگ سالن نشسته بود.  یداده بود و روبرو ریی. جاش رو تغارمیم ییچا

 .نمیش یو کنارش م ارمیم یا گهید یصندل

 مادر. یدیزحمت کش-

 .کنمیخواهش م-
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 بود. سادهیبت وا نیکه لب ساحل ع یانیبود به ک رهی. خییبودم به بخار چا رهیخ

 شه؟ یم ینجوریتو خونه ام ا-

 ؟یچه جور-

 بت شده. ینگاه االن چه جور ؟یزیبه چ رهیخ-

ت مثب دم. انگار از سکوتم جواب ینم ی. جوابدمشید یگفتم؟ من که فقط سر شام م یم یچ

 .رهیگ یرو م

 کرد. رییباز شد و تغ شگاهیاون اتفاق افتاد پاش به آسا یبرا بچم! از وقت رمیبم-

 شگاه؟یچرا رفت آسا-

 مگه بهت نگفته گلکم؟-

 .دستیشد کدر یلیبه خاطر ش خ انیبود. ک یبودم هر اتفاق دهیفهم کردم. یم یخرابکار دینبا

 کنه. فیگفت دوست نداره تعر یاشاره... آخه م هینه. فقط -

 .فتهیب ادشمیبود که بخواد  یحق داره! چ-

 بد بود؟ یلیخ-

تاق رو اود. در نب ینور. کسبه او نوریاز ا یخونه. ه ادیپسر هفده ساله بود. م هیفقط  انمیبد؟؟ ک-

 شه! یم دیخودش رو دار زده بود. قلبم تاپ تاپش شد نهیب یکنه پدرش رو م یباز م

اعت بود. سه س زونیقف اتاق آوبه پدرش که از س مونهیم رهیبت خ نیفکر کن گلکم! بچم ع-

 غیجانقدر  ارممچیداره تا مادرش اومد. شهرزاد ب یکه پدرشه که باال یمرد هیبود به  رهیتمام خ

 . انیها م هیکنه که همسا یو داد م

 آخه چرا؟ چرا پدرش خودش رو دار زد؟-
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د و ! کم اور اورده بود. کم اورد مادرباال یبدهکار یرفته بود. کل یکارخونش تا مرز ورشکستگ-

 یمن چکسمیخودش راحت بشه. فکر ه الیکنه تا به خ یم یفکر زن و بچش رو نکرد. خودکش

 کنه.

 کردم. یاصال فکرشم نم متاسفم!-

 

 یگ رو مکارخونه بزر هیکه  یحیکردم دامادم، مس یکرد؟ منم فکرش و نم یفکرش و م یک-

ون عد او خودش رو دار بزنه. ب ارهیکم ب یو ورشکستگ یبا بدهکار یراحت نیچرخونه به ا

و رارخونه ه. کبرادرش انقدر تالش کرد تا کارخونه رو مثل قبل کرد. بعدم رفت خارج امرزیخداب

 .دیکش ادیز یچرخونه. پسرم سخت یم انی. دخترم که رفت. حاال هم کوندچرخ یشهرزاد م

! یار! با وقییا! با خدی. تو آرومیراحته. من که برم تو هست المیباباش، خواهرش، مادرش حاال خ

 .رمیفردا بم نیاگه هم ستیغمم ن گهیراحته! د المیخ

 خدا نکنه مامان محبوبه.-

و پدرش ر ؟ کهرفته بود شگاهیبه آسا انیک نی. پس به خاطر اادیبه زبونم م هویمحبوبه؟  مامان

 یول ازمند یبه ساحل م ینینبود! نگاه غمگ وانهیکرده بود. پس د یبود. خودکش دهیمرده د

 نبود. انیک گهید

 . میتا بر میناهار رو بخور-

 .کنمی. زمزمه مکنمیم یگردونم. با غم بهش نگاه یبرم رومو

 باشه.-

 . رسهیم انیبه پا انیمبهم ک یاز زندگ کهیت هی دنیسفر دو روزه و کوتاه با فهم هی
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 شماها خوشه. دنی. منم تنهام. دلم با دنایبهم سر بزن-

 بزرگ اطیبره. من اما تو همون ح یچمدون رو به داخل خونه م انی. کمیش یم ادهیپ

 .ستمیمیوا

 ردم.ک یفقط خودم رو با کتابا و جزوه هام سرگرم م . منگذشتندیم یکی یکی دیع یروزا

 پرستش؟-

 .رمیعجب صدام کرد. کتاب به دست به داخل سالن م چه

 بله؟-

 .زنمیتعجب به چمدون کنارش زل م با

 شمال.  رمیمن م-

 .میما که تازه بود-

 هرسال با بچه ها! بدر زدهیدارم س ی. مهمانرمیشمال. من م میریمنم نگفتم ما م-

 داره. هه خوش بگذره. یزنم. چه راحت! مهمان ینم یحرف

 باشه خداحافظ.-

ز ا یحاک در یکه صدا گذرهینم هی. چند ثانرمی. بذار بمبندمیاتاقم. در رو م یتو رمیم عایسر

 :کشمیموسط سالن. داد  رمی. مکنمیو بازش م رمیبود. دوباره به سمت در اتاق م انیرفتن ک

 !ادی! بابا ازت بدم مانیک ادیازت بدم م! ادیازتون بدم م-

 بود. ی. اشکام جارنمیش یپارکت م کف

 حمقم! خداااااا! خسته شدم.من بدبختم! من خرم! من ا-

 رفته بود. رونیازش ب انیک شیپ قهیچند دق نیکه هم یزنم به در بسته شده ا یم زل
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م! احساس دار منم دل دارم! منم ایفهمه؟ خدا یمنو نم چکسیدوستم نداره؟ ه چکسیچرا ه-

 شه؟ یم ینجوریباشن چرا ا یهمه ازم راض کنمیم یسع شهیمن که هم

 زنم. یشه! هق هق م یآرومتر م صدام

ار گفتم باحساسه؟ چند  یبسرده؟ چرا  انیتا پس فردا تنها باشم؟ چرا انقدر ک یحاال چه جور-

 قلب داره؟ احساس داره؟ اصال  فهمه؟یچرا نم ایخدا فهمه؟یترسم؟ چرا نم یم

 کردن. هیبه گر کنمیو دوباره شروع م شمیساکت م یا قهیدق چند

 ه!! خسته شدم، خستفراموشم کرده ی. مامانمم حتدیدینفر منو م هینفر فقط  هیکاش فقط -

 تموم شد؟-

 .گمی. با تعجب و من و من کردن مشمیاز کف پارکت بلند م عایسر

 ؟یمگه نرفت-

 دادم. یاز دست م شتویبود نما فینه! ح-

 یگدارم زند رایاس نی. خوشحال باش! هفت ماهه عنیحاال بب یدیبود! بدبخت ند فیآره ح-

 .کنمیم

ناسناممه؟ تو که دوسش ندارم تو ش یمن خوشمه که اسم کس ی. فکر کردیخودت خواست-

 دختر بابات! یریباباتو بگ قهی یبر دیبا ده؟یخونم داره جولون م

 ! حاال برو! برو خوش بگذرون. یگیراست مآره -

 .رمیو داخل اتاق م گذرمیکنارش م از

 .میجمع کن بر-

 کجا؟-
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 ؟یترسینم ییشمال! مگه تنها-

 تو باشم. زونیآو تونمیعادت کنم. تا آخر عمرم که نم دیترسم. با ینم رینخ-

 . من رفتم.یاوک-

! هر او نفهمگ شعوریب ام؟یتا با کله ب یبگ گهید باری یمردیم ؟یاصرار کن یمردی. مریبرو بم برو

 م.زن یعاطفه زنگ م یو برا ادیحالم جا م یفحش تو ذهنم بود نثارش کردم. چند ساعت یچ

 چه خبر؟ زتیپرستش جون؟ از شوهر عز یخوب-

 رفته مسافرت! یچیخوبم! ه-

 تو رو نبرد؟-

 خودم نرفتم.-

 .یرفت یخوب بود اگه م وونه؟یچرا د-

 ؟ییه نرفتم. تو چه خبر؟ کجاحاال ک-

 .میینجای. تا شونزدهم اشیک میمن که بهت گفته بودم. اومد-

 آره._

 .شمیپ ادیب تونهیزنگ زده بود گفته بودا. پس نم دیع کیتبر یبرا یرفته بود. وقت ادمی اه

 شم. یحال م یب

 اها آره آره! خوش بگذره-

 !زمیقربونت عز-

 بود دهیچیصداش تو کل خونه پ یباال بود. ساعت چهار صبح بود. ول ونیزیتلو یصدا

 بود. میمبل نشسته بودم و کنارم هم کنترل و گوش ی. رودمیترسیکمتر م حداقل
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 شدم. یو نماز و خوردن از جام بلند م ییدستشو یبرا فقط

 

 * انی*از زبان ک

 بود که بهم خوش گذشت. یبدر زدهیس نی! امسال اولانیک یوا-

 .کنمیم یکرد نگاه یادا م دهیت بود و کلمه ها رو کشس-ت مس-که م یتاسف به الهام با

پرستش  ه بعدو الهام رو ک میتا زودتر برس کنمیم شتریزنم و سرعتم رو ب یپاک کن رو م برف

 شده بود. به خونش برسونم. نمیبود که حاال سوار ماش یدختر نیدوم

 ره؟خو یبه ما نم شینکنه گروه خون ؟یوردین! چ..... چرا زنت رو... ییییراست-

 خوره. یآره نم-

 ه؟یت دارم! زن... زننننن چدوس یبهتررررر! هههههه..... تنها که باش-

 .میدیشو الهام رس ادهیپ-

ام رو اله فرستم که به بهونه رفتن از شمال به اصفهان یو سوگند م مایبه ن یلب لعنت ریز

 نرسوندن.

 .ستنیباال. مامان بابا ن ایب-

 دین شدون باروا. صدام رو تو زنهیم ی. رعد و برقکنمیو در طرف الهام رو باز م شمیم ادهیپ

 .کنمیبلند م

 وقته. ریشو الهام. برو خونتون. د ادهیپ-

 .شهیاز مو باالخره در ب زنهیقفل سر و کله م یتو دیو با کل فتهیتلو خوران راه م تلو

 جونم. انیک یبا یبا-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

220 
 

 .رمیو م دمیتکون م یسر

 

 

 *از زبان پرستش*

 داره همو جمثال د یپنجره ها نیدوباره رعد و برق که اونقدر وحشتناک بود که از ا یصدا با

 . زدیم یدی. بارون شدرمیشد. به سمت پنجره م یم دهیشن

 ینم یچیه. شهیم اهیس زیهمه چ یول نمیکاناپه بش یدارم تا دوباره برم و رو یرو برم قدمهام

 !بود کیتار یولاشکم دم مشکم باشه. نکهیاومد. ا ی. برق رفته بود. از خودم و ضعفم بدم مدمید

 کنه. یدر رو باز م یکی یاومد. انگار یزد. نفسم باال نم یرعد و برق م

 ه؟یمن ک یخدا یوا

 ه؟یک-

 . دهیجواب نم یکس یول شهیبسته م در

 .کنهیبرخورد م یزیدارم. دستم به چ یکور مال کور مال قدم برم یکیتار تواون

 تو؟ یهست یک-

 تر شده بود. دیشد میگر

 با توام.-

 بندم. برق اومده بود.  یرو م چشمام

 بود. انیک ی. دستم به لبه بارونکنمیگذره تا بازشون م یم یا هیثان چند
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م ادنش بهب ندبودم بهم. اعصابم از جوا ختهیبت اعظم زل زده بود بهم. ر نیکه ع یانیک ان؟یک

 .راهنشیپ قهیسمت  برمیخورده بود. دستم رو م

 نجایمن ا ؟یهمونماز ترس سکته کنم. خوش گذشت  یخواست یم ؟یدادیچرا جوابمو نم-

 دوشب! صد بارمردم و زنده شدم. نیجون دادم ا

 .رمیگیفاصله م ازش

که  دیخشمزاحمتم! بب دونمی! میکنیبدتر م یول ترسمیم یدون ی! مانیک ینامرد یلیخ-

 باهام رفتار نکن. یجور نیتو روخدا ا یول تیاومدم تو زندگ

 .کنمیبه چمدونش م ینیبودن. نگاه غمگ سی. خکشمیدستم رو به گونه هام م کف

 !یچیبه ه یچینزد. بازم سکوت کرد. ه یتو اتاق. بازم حرف رمیم

 

 *انی*از زبان ک

 نجایمن ا ؟یهمونماز ترس سکته کنم؟ خوش گذشت  یخواستیم ؟یدادیچرا جوابمو نم-

 دوشب! صدبار مردم و زنده شدم. نیجون دادم ا

گردش  یشما. چدهیدوشب نخواب نی. معلوم بود امی. هر دو بهم زل زده بودرهیگیفاصله م ازم

 .زدیداد م

 که دیخشمزاحمتم! بب دونمی! میکنیبدتر م یترسم ول یم یدون ی! مانیک ینامرد یلیخ-

 باهام رفتار نکن. یجور نیتو رو خدا ا یول تیاومدم تو زندگ

 .رمیدارم و به داخل اتاقم م یرفتنش چمدون رو برم با

 خوب بود! نیهم
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ه. که کم کم روحش رو داغون کن کیکوچ یکارا نیشدنش! هم تیذره، اروم آروم اذ ذره

 شد. یجملش تو ذهنم تکرار م هیکنه! تا خود صبح  وونشید

 باهام رفتار نکن( یجور نی)توروخدا ا

 بود. من نامردم؟ یجور هیهاش  هیبود بهش سخت گذشته! گر معلوم

 

 *از زبان پرستش *

 من بهت اجازه دادم؟-

 من ثبت نام کردم. جمعه امتحانه.-

 .نوشهیآب رو م وانیل یبا خونسرد انیک

 .یذارم بر یمن نم یول-

 خسته شدم. حداقل بذار برم امتحانو بدم. مگه دانشگاه رفتن جرمه.من -

 .گهیآره جرمه! بس کن د-

 .کنمیبه کارت ورود به جلسم م ی. نگاهرمیاز شستن ظرفها به داخل اتاقم م بعد

 جمعه چهار روز مونده. تا

 برم. یواشکی ایکنم  یرو راض انیک دیبا ای

 خنگ؟ یدختره  یبر یواشکی یخونست چه جور انیصبح جمعه که ک آخه

 بدتر از بابا افتادم. یکی ریگ

 

 *انی*از زبان ک

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

223 
 

 .دادیم حیوضبود و ت ستادهیمعلوم بود ا ریکه تاپ قرمزش از ز دیو سف ینخ ییبا مانتو الهام

 یادیز ب بده سوداگه جوا یباشه ول سکیر دیشا میکن هیته شتریرو ب مونیمواد اول دیما با-

 .میبریم

 کنه: یم یتک خنده ا فرزاد

 خانم الهام؟ ؟یو اگه جواب نده چ-

 !یمی. تکلمایحرف زدن بودن. الهام. فرزاد. ن مشغول

 ریاس خوامیم. سکهیر هیبذارم بره. اگه قبول بشه  دیپرستش بود. امتحانش! نبا شیفکرم پ یول

 دختر ساده بود و مهربون!  نی. ادهینقشه ساده جواب م هیباشه. 

 . دهیهم جواب م یسر درد الک هیبهتر از مادر!  هیدا

 ان؟یک هینظرت چ-

 ان؟یک-

 .رونیب امیفکر کردن م از

 . میخر یم شتریب مونویمواد اول-

 نه. ی. احتماال خوشحال شده بود که با نظرش موافق بودم ولزنهیم یلبخند الهام

 .نیفقط قبول کردم! هم شتریبه خاطر کارخونم سود ب من

 

 زبان پرستش**از 

 .هیبودم عاشق قرمه سبز دهیشن انیمادربزرگ ک از

 به مامان زنگ بزنم. رمیگیم می. تصمادیب انیک یو تا وقت کنمیم زانیقابلمه رو م ریز شعله
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 یم مگوش یبابا تو ی. بعد چهار بوق صدارمیگیو شماره خونه رو م دارمیخونه رو برم تلفن

 .چهیپ

 .دییسالم. بفرما-

 خوره. یاز گونم سر م یاشک

 بر مزاحم لعنت-

رو  یمان گوشرا ما. بابا بود. چقدر زود از کارگاه اومده بود خونه. چچهیپیبوق تو گوشم م یصدا

 کنه؟یم کاریچ مانیذره شده! تنها بدون من و پ هیبرنداشت؟ دلم براش 

 پرستششششش.-

 .کنمیم یبهش نگاه انیک ادیذارم و با فر یقلبم م یرو رو دستم

 سالم -

 .ترکهی. سرم داره ماریبرو قرصمو ب ؟یکر-

 .کشهیکاناپه دراز م یبالش و ملحفه رو هیو با  کنهیلباساشو عوض م انیک

 .دمیآب رو به دستش م وانیل

 کنه؟یبازم سرت درد م-

 آره.-

 .دمیرو به دستش م قرص

 شام رو بکشم؟-

 . ور ور نکن.ترکهی. سرم داره مخورمینم-
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ه دستم ب یو کتاب نمیشیگوشه م هیاومد تنهاش بذارم.  یگفت ورور. اشکال نداره. دلم نم بازم

 و تموم. دمی. فردا امتحان رو مرمیگیم

 .رفتیبهتر نشده بود. راه م انیسردرد ک ینصفه شب شده بود ول کی ساعت

 .دیدور سالن چرخ یکنم صدبار فکر

 :گمیبهش م ینگران با

 دکتر؟ میبر-

 ات.دختر باب ینکرده من عادت دارم. تو برو بخواب. فردا امتحانت و بدالزم -

 کرت!ش ایخدا یقبول کرده بود که برم. وا یراحت نی. به همدمیشن یکه چ شدینم باورم

ومد ا ینم . ساعت از سه نصفه شب هم گذشته بود. دلمدمیو بهش م ارمیآب پرتقال م یوانیل

 و...  یاب ،یاد. قرصبخو یزیچ انیک دمیترسیبخوابم. م

 .برهیساعت چهار صبح خوابش م گهیقرص د هیبا خوردن  باالخره

 .شدی. باورم نمکنمی. چشمام رو باز مشمیکاناپه ولو م یگوشه. رو همون

 .مونمیو ربع! من هشت امتحان داشتم. خواب مونده بودم. جا م هفت

 یگ مو به آژانس زن دارمیتلفن رو برم. کنمیو لباسام رو عوض م رمیبه داخل اتاق م عیسر

 . اه خدا!دنینم یزنم. جواب

و  ذارمیمبازوش  ی. مجبور بودم. آروم دستم رو روکنمیکه غرق خواب بود م انیبه ک ینگاه

 .دمیتکونش م

  ان؟ی... کانیک-

 .دارهیچشم هاش بر م یرو از رو دستش

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

226 
 

 :گهیم یخواب آلود یبا صدا

 شده باز؟ یچ-

 .اهشیس یتو چشم ها شمیم رهیخ یناراحت با

 .ستیشده... آژانسم ن رمید-

 خب نرو.-

 که برم. یخودت اجازه داد یول-

 .ستین نیحاال که ماش-

 .ندازتمیم می. سر صبح هم به گریرحم بود، عوض ینفهم بود، چقدر ب چقدر

 تو رو خدا؟؟ ؟یمنو برسون شهیم-

 ل بشه.امسال هم مثل سال قب خواستمیبود... نم دی... بغضم شدکردیداشت خفم م مقنعم

 .شدیهمه درس خوندن م نیا فیح

متحان ز برم ادرس خوندم که امرو ی... من کلکنمیشده... ازت خواهش م رمیتوراخدا د انیک-

 بدم... 

، هم کردچقدر خونسرد نگا دونمیزل زده بودم بهش. نم میاشک یچقدر با چشم ها دونمینم

 شه.بکنم تا نرم  هیزجه بزنم تا دلش بسوزه، گر دیبا شهی. همشهیپا م باالخره یول

. دارهیرو برم چییتنش سو یتو شرتیو با همون ت کنهیشلوار عوض م کیرا با  شلوارکش

 نیععت ... ساشهی. برعکس هممیشده بود نیبود که سوار ماش قهیساعت هفت و چهل و پنج دق

 .گذشتیفرفره م

 جاست. نگه دار. نیهم-
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 به نگهبان. کنمی... درها را بسته بودن. رو مشمیم ادهینبود... پ یکس

 آقا لطفا در را باز کن... -

 دخترم... ساعتش گذشته.. شهینم-

 تو رمیم عیتوروخدا آقا... سر-

 یومدیم شیربع پ هی دی... باشهیشروع م گهید قهی... ده دقشهینم-

 خرد بود. اعصابم

 .نییپا کشهی... پنجره طرف خودشو مانیک نیسمت ماش رمیسالنه م سالنه

 شده باز؟ یچ-

 .دمیرس رید گنی... مدنیرام نم-

 .میسوار شو بر-

 بر کنم.ص گهیسال د کی خوامیامتحان برام مهمه... نم نیتوروخدا... من ا انینه ک-

 .زدمیپنجره بود و با غم و اندوه حرف م شهیش یلرزونم رو یدستا

 تو. یکرد میروان-

سمت  رهیپولش م فیتنش و ک یتو یمشک شرتیو با همون ت کنهیمحابا در رو باز م یب

 .ینگهبان

 .یامتحان لعنت نیه سر اکرد وونمیآقا در را  باز کن بذار بره... د-

 داره. تیپسرم. مسئول شهینم-

 .کنهیم یو دوباره سمت نگهبان نگاه کنهیبه من م ینگاه
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 ر. فکر کن دخت..مارستانیبه ب کشهی... کارش موفتهیبار را باز کن... وگرنه پس م کی نیا-

 خودته..

 .کنهیو در را باز م گهی( میقد کوتاه بود... )اهلل اکبر یرمردیکه پ نگهبان

 .رمیپرنده آزاد شده به داخل م هی نیع

 .یببر یتونینم فتویکجا دختر؟؟ ک-

 .دمیم انیبه دست ک رو فمیو ک گردمیسرعت برم با

 .زنمیم یلبخند

 .یمرس-

 سالن. یتو رمیم

م بوده متظر انیه کامتحانمو خوب داده بودم. اتتظار نداشتم ک بایسواال را بلد بودم و تقر شتریب

 مبل افتاده بود. یرو فمی. کرمیو سمت خونه م رمیگیم ینیباشه. ماش

 .ندازمیم میبه گوش ینگاه

 اصطبل تا غروب( رمیبود.)م انیک امیپ

 .زنمیعاطفه زنگ م یو برا رمیگیمهم نبود. دوش م برام

 زم؟یامتحان چطور بود عز-

 .کنمیم فیرا براش تعر یچ همه

 .خورنیدارن م ییتکونا هی انیآقا ک نیپس ا-

 تا اون آدم باشه. کنمیم هیو گر زنمیمن که همش زجه م ؟؟یتکون چه

 .تمییپسردا ونیبگم واال... مد یچ-
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 .یمهد ریام شیپ میبر دیفردا بعد از ظهر هم با ی... راستهیچه حرف نیا-

 چرا؟-

 .امی. منم همراهت مگهیخب جلسه مشاورته د-

 باشه ممنون عاطفه.-

 .مهفی. وظیخب حاال لفظ قلم حرف نزن... دوستم-

 .میریساختمون باال م یبا عاطفه از پله ها دوباره

 .میریگیقرار م یمهد ریام یروبرو دوباره

 بهش دیابده. پس واقعا بهت عالقه نداشته و ازدواج کر دیحق داد. خب شا انیبه ک دیبا نیبب-

 فرصت داد.

 .شهیسال م کیچقدر فرصت؟ کم کم داره -

 .ادخوبهی... شبا زودتر منیخوریکه شام م نی. همریوقت در نظر نگ چیرا ه تیکم-

 .زنهیم ی. لبخندکنمینگاهش م یدیناام با

بهت  جلو تا اون یریرود... آروم آروم م وستهیپ ومن معتقدم که رهرو آن است که آهسته -

خب  ی... ولشهینم ی... دوست داشتن اجبارشهینم یکه عالقه زور نیعالقمند بشه... کما ا

 کنه که دوستت داشته باشه. یکار یبتون دیشا

 .زنمیم زنگ انیک ی. به گوشیمهد ریام یاز حرفا رمیگیم یبعد جلسه دوم... انرژ دوباره

 بله؟-

 پرستشم.-

 شده؟ یزی. چدونمیم-
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 ؟یکارخونه ا-

 آره.-

 ؟یایم یک-

 شهیمثل هم-

 اهان.-

 شده ؟ یزیچ-

 زنگ زدم. یجور نینه... هم-

 .یاوک-

 . اشکال نداره... عادت کردم.یخداحافظ ی. بکنهیرو قطع م یگوش

 .نمیچیغذا رو م یبزرگ ظرف ها لکسینا کی یتو

 .برمیکارخونه و ناهار هم براش م رمیبهونه تشکر م به

 .یمنش یروبرو رسمیو م زنمیآسانسور را م دکمه

 سالم جانم.-

 فراحات هستن. یسالم... آقا-

 شما؟-

 که بگم زنشم...  ادیخوشش ن انیک دیشا

 پرستشم. نیبگ-

 گلم. االن جلسه دارن...  نیبش-
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نتظر م یا قهی.چند دقیچرم مشک یها یازصندل یکی یرو نمیشیو م دمیم لشیتحو یلبخند

 .شهی. در اتاق باز ممونمیم

 افتضاح. یپیخودش بود. الهام!! با ت 

 .انمیک یاوک-

 انم؟؟یک

 اتاقش. یتو رهیپاشنه بلندش م یمشک یبا کفش ها ت-س-و سر م خوشحال

 انم؟؟یبود؟ گفت ک انیک کیاتاقش نزد هنوزم

 ندارن. یتیدخترا براش اهم نیا گفتیکه م انیک

 غذا رو به روم بود. قلبم تاپ تاپش بلند شده بود. لکسینا

 .ننتونیبب خوانیپرستش اسمشونه... م گنیهستن م یخانم هی-

 :گهی. بهم مکنهیرو قطع م تلفن

 داخل. نیبر گهید قهیگفتن ده دق-

 داشت که من نداشتم؟؟ یچرا االن نه؟ الهام چ گه؟ید قهیدق ده

 کنم. یبلدم لوند منم

 به خودم برسم. بلدم

 .نهیبیمنو نم انیک یول

 کوتاه کردم. موهامم

 .یچیبه ه یچیه یول

 انم؟؟یک انم؟؟یک
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 ودم؟غذا اورده ب انشی. من برا کشدیاز ذهنم پاک نم شعوریمسخره الهام ب یموها رنگ

 کار مسخره و بچگونه. چه

 برم خداحافظتون. دیمن با-

 کجا خانوم؟-

 .دارمیرو برنم لکسینا

 خانم. لتونیوسا-

 خونه.  گردمیبرم ینیو با ماش رونیب رمیآسانسور م از

 چسبونده بودم. نیرا به پنجره ماش سرم

 .انمیک گهیبهت م کنه؟؟یم کاریالهام چ نیا ؟؟یتو چ یمن دوستت دارم. ول انیک

 تو. یترم؟؟ برات غذا درست کرده بودم ول نییمن از اون پا یعنی

 سادم.  من

 .نیهم آره

 تو سرم. زنهیم یکی شهیرد م یخور هر ک ی... توسرساده

 .نیهم

 

 *انی*از زبان ک

 .یستین یچیه هیپا گهی. دیزن گرفت یاز وقت-

 نبودم. یزیهر چ هیقبال هم پا-

 ... حی... کافه... تفریومدیم یحداقل مهمون-
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 .باشم ینجوریا دیپرستش را تنها بذارم... چرا؟؟ نبا تونستمی... نمگفتیم راست

 .امیهنوزم م-

 .یسته ی... تو اصل کاریتو باش خوامی... تولدمه... همه دعوتن... مایاااا پس فرداشب ب-

 .ذارهیم زیم یرا رو ی. کارتنهیهم آره

 منتظرتما.-

 .امیم یاوک-

 .کنهیدر را باز م .فرستهیتو هوا م یس-و-ب

 .انمیک یاوک-

 .زنهیزنگ م یبسته شدن در توسط الهام. منش با

 بله؟-

 .ننتونیبب خوانیپرستش اسمشونه... م گنیهستن م یخانم هی-

 امروز و االن؟؟ قایکار؟؟ دق یبود چ اومده

 داغ کرده بود. مغزم

 .ادیب گهید قهیبگو ده دق-

 .خورمیرا م یآب سرد وانی. لکنمیکراواتم را شل م گره

 .کنمیم شتریکولر را ب درجه

 موهام. یال برمیو دستم را م رمیگیقرار م روبروش

 باهاش مخالفت کردم؟؟ اجازه ندادم بره دانشگاه. چرا

 زود از نظرم برگشتم. یول
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 شدم. ادهیصبح رسوندمش؟؟ به خاطرش پ چرا

 بشه. یتا آقا راض زدمینگهبان نفهم حرف م رمردیپ کیبا  دمیکه به همه دستور م یمن

 .ادیچشمم م یمامان جلو چهره

 .میخدا بدبخت شد یوا-

 چشمم بود. یجلو لمیف نیهاش ع هی... گرزدیم زار

 ... خنده هاش... ونیکتا

 عوض بشه. یزیچ دی... نبانه

وزا ر نیظر امنت . من شش سالرمیفاصله بگ یقبل انیاز هدفم... از ک دیتولد... نبا رمیم فرداشب

 راهمو. راه و هدفم را. کنمیهم عوض نم رمیاگه بم یبودم. حت

 .ومدیشده بود... اما پرستش ن قهیدق ده

 .رمیم رونیاتاق ب از

 پس کجاس؟ -

 ن...   رفت عیفتن کار دارن... سرگ... رنگ چهرش عوض شد... بعدم رونیالهام خانم اومدن ب -

 رو جا گذاشتن لکسشونمینا

 توش. برهیم یو دست رهیسمتش م به

 فراحات. یغذاست آقا-

 .دارمیرو برم لکسی... نایچشم متعجب منش یو جلو دارمیرو برم قدمم

 تو به کارت برس.-

 .کنمیدر ظرفها را باز م یکی یکی
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... تو ن بودم شیالهام پ نکهی. به اکنهیم یپرستش حسود کنه؟یم یرفت؟ حسود د؟یرا د الهام

 اتاقم. غذا درست کرده بود... چرا؟؟

 خرد شده بود. اعصابم

 پرستش. افهیق

 مامان. یها هیگر

 .ونیروح کتا یب صورت

 پرستش. نیغمگ یها نگاه

 .رفتنیو م ومدنیتو سرم م همشون

 .شکستنیو م شدنیظرفها بود که پرت م یصدا نیو ا کشمیم زیم یرا رو دستم

و ارات منک نیه با اک یکنم... کورخوند کاریباهات چ دونمیحسود... م یلعنت ی... دختره یلعنت-

 .یکن مونیهمه سال انتظار پش نیاز ا

 

 *از زبان پرستش*

ه که ب یباشه... اما از اون روز ادمی یمهد ریام یحرف ها شهیکه هم کردمیخودمو م یسع

 .تونستمینم گهیکارخونه رفته بودم... د

 .میخوردیشب باهم شام م هر

 .بردمیبراش آب پرتقال م هرشب

 برام همه نبود. گهید اما

 هم سکوت مهمونمون شده بود. باز
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هر نشگاه ش، داکه دوس داشتم یرشته ا دم،یباالخره به آرزوم رس اد،یارشد م جیدو ماه نتا بعد

 با گال سروکله بزنم... گل بکارم... عشق کنم تونستمیخودم. باز هم م

 عاطفــــــــــــه-

 شده پرستش؟؟  یچ-

 قبول شدم.-

 بگو جون من.-

 به جون تو... فردا هم ثبت نامه.-

 ... یکنیداد دختر...ان شااهلل فردا ثبت نامم م جهیخدا... باالخره تالشات نت یوا-

 .یلیخوشحالم عاطفه... خ یلیخ-

 شن کوچولو  ج هی انیک ... پاشو به خودت برس... شام خوشمزه درست کن... بایحق دار-

 .نیریبگ

 :گمی. به دروغ مخوابهیم ذوقم

 زم؟یعز یندار یباشه حتما... کار-

 نره. ادتیمنم  ینیرینه گلم... ش-

سکوت تمام مشغول خوردن شام  یکه به عاطفه زد مثل هرشب تو یحرف دروغ برخالف

 .میبود

 من ارشد قبول شدم.-

.اما دوباره شروع کشهیاز غذا خوردن دست م یشده بودم... چند لحظه ا رشییتغ متوجه

 .کنهیم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

237 
 

 .دمیمن که گفتم اجازه نم-

 برم امتحان بدم؟ یپس چرا گذاشت-

 .یخواستم شانستو امتحان کن-

 ثبت نام. رمیمن فردا م یول-

 .یبه صندل دهیم هیتک

 .کنمیجرات بهش نگاه م با

 ه؟یچ-

 ... دور دانشگاه رو خط بکش.یریتو نم-

 .یدیر مبهم دستو یکه تو ه کنمیدخالت م تی... مگه من تو زندگرمـــــــمیمن م-

 دانشگاه. ی... بریزنم یتا وقت دمیاسمت تو شناسناممه... منم اجازه نم-

زن و  هیله بقمث مونی... ما چنیهم یکرد رمیبدبختم که اس هی... فقط ستمیمن زنت ن-

اصال هم  باهم هرشب... میخوریشام م میط دارفق بهیدوتا غر نی... عمونیچیشوهراست... ه

 .رمینداره... من م یدادنت برام فرق ایاجازه ندادن 

نگاه به  هی... دمیمنکن... گفتم اجازه ن ی... اعصابمو خط خطاریحرف من نه ن یپرستش رو-

 اشه.شته ببرات فرق دا دیندادنم با ایو اجازه دادنم  میمن ک یفهمیشناسنامت بنداز... م

ت ... خودنی... همیما شوهرم... تو فقط اسرمی... دانشگاه هم مکنمیثبت نام م رمیمن فردا م-

 .رمیگینم یازدواجو جد نی... منم ارینگ یجد رینگ یجد یگیم شهیهم

 .یخوریتو گوه م-
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 وسنگ کوب کنم  شهیبشنوم. باعث م انیکه انتظار نداشتم از ک ی. جمله اادشیفر یصدا

 .یبچسبم به صندل

 اون گورستون. یریفردا نم ؟؟یدیفهم-

 نه ی. ولزنمی... زجه مکنمیم هیبازم گر کردی. فکر مشمیجام بلند م از

 .ی... خستم کردنیو بب نی. بشررررمیم-

 .شهیم دهیکه دستم کش رفتمیسمت اتاق م به

 .شدیپخش صورتم م شیگرم و عصب ی. نفسامیریگیهم قرار م یروبرو

 ستمین انی... وگرنه کیبر ذارمینم یعل ی... به والیبر ذارمینم-

ظرت نه نودت نه خ... نه یندار یتی... که خسته شدم... که برام اهمکنمی... بهت ثابت مرمیم-

 اجازت.

 سمت گلوم. برمیرو م دستم

 .دهیرس نجامیبه ا گهید-

 .دهی. دستم روافشار مزنهیم یپوزخند

 جات برسه دختر بابات. نیهنوز مونده تا به ا-

 ولم کن.-

 نه نه دختر بابات نه... زن من.-

 .هیگر یبار بجا نیاول ی. براشعوریداشت ب یزور عجب

 :زنمیم داد

 ... خسته شدم.گهی... بس کن دانیولم کن ک-
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 .دهیو هلم م کنهیرا ول م دستم

 . دردم اومده بود.شمیکف پارکت م پخش

 .یکنیم ینجوریکردم هاااا... چرا با من ا کارتیمگه چ ینامرد یلیخ-

 فقط خفه شو... -

 .کردیدرد م ی. کمرم بدجورشمیبلند نم ی. ولرهیگ یدستم را م دوباره

 .نیبد انداخته بودم زم یلیخ

 ... ولم کن... انیولم کن ک-

 .شهیبدتر م یپاشو... پا نش-

 شمینم-

 .ارمیبدتر سرت م یپرستش پاشو... وگرنه بال-

 طاقتم طاق شده بود. گهید

 دراومده بود. میگر

 .زنیزور زده بودم تا نر یلیخ

 .زنمیهق م هق

 ولــــــم کــــــن...-

 .. .امیهمون پارکت به حرکت در م یکه رو کشونتمیو م ارهیقدر به دستم فشار م اون

 یییدستمو ول کن... توروخدا. ا-

 تا تکون نخورم. دارمیپارکت نگه م یآزادم رو دست

 پاشو تا دستت نکشم.-
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 ... ولم کن.خوامینم-

 بسه اسما گهیرسما شوهرت بشم... د خوامی... مکنمیولت نم-

 ... لرزهیاز حرف آخرش م تنم

 .کنمیپاشو پرستش... وگرنه بلندت م-

 ... ولم کن... بســـهخوااااامینم-

 پاشو. تو خونه من هوار نکش دختر...-

 بهش. زنمیپر اشکم زل م یچشم ها با

 خشک شده بود. دهنم

 نداشتم. یینا

 .کنمیم زمزمه

 توروخدا ولم کن.-

 بود. انیزمزم... خم شدن ک نیجواب ا یول

 .یخودت خواست-

 .شدیوخته تر مش بودم... نفساش بلند بود... صورتش هر لحظه بر افرغل -ب یتو حاال

 تختش. یرو شمی... رها مبندمیشدت اشک... چشم هام رو م از

  شمی. پا مخوامی... نمنه

 ینکن یوقتشه... تا گوه خور گهیسرجات... امشب د نیبش-

 .یکن یبه زور کار یتونیتو نم-

 .ی... به نفع خودته آروم باشکنمی... بدتر ماریدر ن یسرتق باز-
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 واستمخی. نمهم به پا نداشت.. یشلوارک گهی... دشیهق هق زل زده بودم به اندام ورزشکار با

 .نمیبب

 .انیک ستین ... حالم خوبیکنیکارت کردم... تو اصال منو آدم حساب نم یمگه من چ-

 رو مخم یریحرف نزن... م-

 از چراغ خواب کل اتاق را گرفته بود. ینور هی... فقط کنهیرا خاموش م المپ

 چشمهام. یتو هزنیو زل م شهیتخت و خم م یرو دهیدستش هلم م با

 .یزن و شوهر واقع میشی. از امشب مستیزن و شوهرا ن هیشب مونیچیما ه یگیمگه نم-

 ... بذار برم.خوامیمن اشتباه کردم... من نم-

 .یکجا بر یتازه اومد-

 گردنم... نفسش داغ داغ بود. یگود یتو برهیرو م سرش

 .کنمیم زمزمه

 .یتو بگ یدانشگاه هر چ رمیبرم... اصال نم خوامی... مانینکن ک-

 داشت. یبیباالتر. چشمهاش حالت عج ارهیرو م سرش

 ن... نذار باهات بد رفتار کنم... به نفع خودته.امشبو خراب نک-

 توروخدا ولم کن.-

 .کنمی... کار خالف که نمیچرا ولت کنم؟؟ زنم-

 .کردمیالله گوشم احساس م یرو رو شینی. برهیگیشدت م میگر

 االن وقتش نبود.... نه

 .خورهیم کیتکون کوچ هی... فقط زنمیرو پس م انیو ک کنمیزورم را جمع م تمام
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 نداشت. نتونستم در برم. یا دهیفا ی. ولنییپا پرمیاز تخت م عیسر

 له شده بود. انیک یگرم و قو یفشار دستها ریبازوم ز دوباره

 گفتم امشبو خراب نکن.-

 .ادی... بدددم مادیازت بدم م-

 .شهیدهنم احساس م یخون تو بیمحکم بود. طعم عج دهیکش هی جوابم

 یـــــــلی... خانیک ینامرد یلیخ-

 .شمیو پخش تخت م دهیم هلم

 خفه شو... فقط خفه شو.-

 انیست کبه زور به د یکی یکیلباسام  نمیبب تونستمی. نمچرخونمیرو به سمت راست م سرم

 بود. یچه حس دونمی. نمادیدر م

 نداشتم. شویامشب اصال آمادگ نکهیخجالت؟؟ ا حس

 .دادمیم . پاهام را بهم جفت کرده بودم و بهم فشارشونکنهیداره بدرفتار م انیک نکهیا

 ... میبود ت -خ -هر دومون ل حاال

 شده بود. یاشک و طعم خون تو دهنم قاط یشور

 .رهیگیگرم و بزرگش پاهام را م یدستا با

 هش و تمنا نداشتم.خوا ینا گهید

 هام. هیو بعدم گر کشمیبلند م غیج هی فقط

 ... یکنیترم م ینکن... جر هیخفه شوووو... گر-

 .شدیبدنم حسش م یدستاش رو یغ-ا-د گهید
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 حس کرد. شدیم یکه صداش رو به راحت دشیکش یها نفس

 .ختنیریو فقط اشکام بودن که م کردمیخودم احساس م یرو رو شینیسنگ

 م.که دوسش دارم داشته باش یتجربه خوب با کس هیهمه سال صبر کردم تا بتونم  نیا

 بود. انیحاال ک اما

 داشتم. دوسش

 نبود. ونیدر م یتجربه خوب یول

و وهام راز م یا کهیت انی... دست کشدیاحساس مکه  یگرم عیماو  دمیکش غیبا ج گهید بار

 .شدمیم کتریشدنشون هر لحظه به مرگ نزد دهیو با کش رهیگیم

 دختر بابات. یدی... فهمیلعنت یدیرسما شوهرتم... فهم گهید-

 نفسم اومده بود باال. گهیخداروشکر که د فقط

 باشه. دهیکه به هدفش رس انگار

 تو حمام. رهیحوله م هی با

ل تو ک ید. درد بکنمشونیم. به زور تو تنم دارمیبرم نی. لباسام رو از زمزنمیالمپ رو م دیکل

 .رمیمحمام داخل راهرو  به سمت و سالنه سالنه  کنمیدر رو باز م بود. دهیچیبدنم پ

وازش ن هیحرف عاشقونه...  کیاز  غیچشم هام بود. در یگذشت جلو نمونیکه ب ییها صحنه

 .زنمیخوب. دوش را م

 .زدمیبه زار زدن. کاش حرف دانشگاه رو نم کنمیم شروع

 کردم. شید. حقم بود... از بس چرت و پرت گفتم. تا عصبانبو حقم
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وست د... اما ذاشتیدرد شکمم آزادم نم نکهیبودم و با ا ستادهیقطرات آب ولرم دوش ا ریز

 کنم...  هیو گر ستمیداشتم تا ابد وا

 تمام امشب را دوره کردم. صدبار

 در برم... حقم بود. تونستمیکرده بود... نم دایپ یبیزور عج یعوض

 جمله رو تکرار کردم. نیبود.صدها بار ا حقم

 .نمیباز کن بب ؟؟؟یمرد-

 .دایز یلی... خادیبود... خسته بودم... ز یبشه... برا امشب کاف یزیچ خواستمینم

 حقم بود. یچ همه

 حقم نبود. زیچ کی فقط

 که ی.. برا منتناک.رابطه بد و وحش هیبودن...  ایو با ح یهمه سال پاک نیتجربه تلخ... بعد ا نیا

 ملکه باهام رفتار کنم. هی نیدوست داشتم شوهرم ع

 هه. ملکه اون الهام خانمه نه من. ملکه؟؟

 با توام باز کن.-

 .کشمیم یقی. نفس عمکنمیرا قطع م دوش

 نمردم... زندم... ولم کن.-

 .کنمی... در رو باز مکنمیلباسا را تنم م همون

 .ندازمینم یبهش نگاه یبود. حت ستادهیا بت نیع انیک

 کجا؟-

 اتاقم.-
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 اتاقمون...  یایخواب م یبرا گهید-

 .دمیو به راهم ادامه م کنمینم یا توجه

 با توام... برگرد.-

 بهش...  زنمیبه طرفش... زل م گردمیبرم

 بودم. دهیبر گهینا نداشتم. د گهید

 

 *انی*از زبان ک

د تر تنم کم کم سرد و سر ی... گرماخورهیبه بدنم م یخنک... زنمیآب سرد رو م دوش

 داره...  یفکر کنم که پرستش االن چه حال نیبه ا خواستمی.نمشهیم

 .مونهیموهام م ی... دستام الدمیدوش چند بار تکون م ریرو ز سرم

 "یلـــــــی... خانیک ینامرد یلیخ"

 .خورهیگوشم زنگ م یتو غشیجملش... با ناله و ج نیبار ا هزاران

 ندادن به دختر جماعت... حاال. تیهمه اهم نیهمه سال... بعد ا نیا بعد

 رابطه داشتم. شونیکیفراحات امشب باالخره با  انیک من

 فراحات. امشب دست خودم نبود. نبود. انی.کمن

 کنم؟؟یم کاریبه خودم. دارم چ زنمی. زل مکشمیبخار گرفته حمام دست م نهیآ یرو

 م.که بهش ثابت کنم من شوهرش نیکه دانشگاه نره. فقط به خاطر ا نیبه خاطر ا فقط

 نیفرار کنه... اما من امشب... بعد ا خواستیم یآهو ه هی نیزار زد... ع یدختر امشب کل اون

 رابطه داشته باشم. هیدختر باشم... که  هیکه با  نیهمه سال مصمم بودم برا ا
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 بابا بود. ی. انگار چشم هانهیآ یبه چشم هام تو زنمیم زل

 .ونیمامان... کتا بابا

 . خواهرم.ونیکتا

 احمق. انیک نه

زدواج تر ادخ نیبا ا یچ یباشه... تو برا ادتیبشه.  یجور نیکه ا یشش سال منتظر نموند تو

 .یکرد

 چرت و پرت نکن. یکلمه ها نیا یانتقام... حس تاوان رو فدا نیریش حس

 همشون چرتن. ؟؟یداشتن؟؟ عشق؟؟ وابستگ دوست

 .زنمیم رونیحموم ب از

 بود. یخال تخت

 .کنمیشرشر آب رو دنبال م یصدا

 اره؟؟یسرش ب ییبال نکنه

 ؟؟یچرا دست روش بلند کرد ان؟؟یک یشده بود یانقدر وحش چرا

 .نمیباز کن بب ؟؟؟یمرد-

 . در رو بشکونم؟؟شنومینم یجواب

 .ادیم یخفه ا یکه صدا گذرهیم یا قهیدق چند

 با توام باز کن.-

 نمردم... زندم... ولم کن.-

 ساکت بمونم. دی. نبادارهیقدم برم یو به سخت ادیم رونیهمون لباسا ب با
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 کجا؟-

 اتاقم.-

 اتاقمون...  یایخواب م یبرا گهید-

 مغز بخوابه؟؟ یب یتو شیبرگرده پ ی. انتظار داردهیراهش ادامه م به

 برگرد.با توام... -

 قرمز و خستش یبه چشم ها شمیم رهیبرگشتنش خ با

 ... باز هم گرد شده بودن... 

 به خدا خستم...  ؟یخوایاز جونم م یچ-

 .فتی... راه بیخوابیتو اتاقمون م یایم-

 دختر چقدر اشک داشت؟؟  نیاز گوشه گونش شدم. ا یاشک متوجه

 تخت...  یرو رهیو م فتهیراه م یآدم آهن نینداشت. ع یتموم

 صبر کن... -

به  گردمیم. برییسبد لباسشو یتو کنمیحمام راهرو. پرتش م یتو برمیو م کشمیرو م ملحفه

 کرده بودم. تشیاتاق. چشم هاش بسته بود. امشب اذ

 .نیهم

 .خورهینم ی. تکونکنمیها و چراغ خوابها رو خاموش م المپ

و رکمش ش یبه آروم گمیو با دست د برمیش مسر ی... دستم رو باالالیو یهمون شب تو مثل

 و تند بود. یمن که عجله ا یدرد داره. مخصوصا با کارا دونستمی. مدمیمالش م

 .رمیواقعا خوابه؟؟ انقدر خسته بودم که خودم هم به خواب م یعنی. زنهینم یحرف
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 *از زبان پرستش*

 

ردن شب او ادیاما با به  کنمیبودم تعجب م انیتخت ک یکه رو نیباز شدن چشم هام... از ا با

 دختر نبودم. گهی... من درهیگیقبل... دوباره دلم م

عوض  و لباسام رو کنمیو دوباره حمام م شورمیبعد از ظهر بود. صورتم رو م کی ساعت

 .دارمی... برش ممیگوش ی. با صداکنمیم

 .یدختر؟ تموم شد کارت؟؟ ثبت نام کرد ییکجا-

 .رمینه... نم سالم...-

 ؟؟یــــیرینم-

 شده بودم. مونیپش

 .بسته

 همه با درس خوندنم مشکل دارن. یانگار

 انی. مامان.. کبابا

 شدم. مونینه پش-

 اجازه نداد؟ انیشده؟ ک یزیدروغ نگو؟؟ چ-

 بگم بهش  یزیچ خواستمینم گهیعاطفه... د یجلو یزیآبرور یبود هرچ یکاف گهید

 ..چوندمشیپیم یو کنجکاو کردیاصرار م یچ هر

 بکنم. تونمیکار م کیفقط  گهید

 بگم تا حداقل کمکم کنه. یمهد ریبه خود ام دیبا فقط
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 سمت اتاق رمیم یحال ی. با بنیمشاور بگم هم هیبه  دیندارم عاطفه هم بفهمه... فقط با دوست

 اتاقمون. گهی... بقول خودش دانیک

دفتر  سراغ رمیچرا... اما م دونمی. نمشدیباورم نم .ادیچشمم م یجلو شبید یصحنه ها تمام

 .زنمی. ورق مکشمیتخت دراز م ی. روونیرنگ کتا یاسی

ن ماونم از  شهیم یعنی ایمردونش رو دوست دارم... خدا یصورتش... خنده هاش... رفتارا"

 اد؟؟؟یخوشش ب

تنها  ... اونانیک وخب... من دوسش دارم. بعد بابا  یتره... ول نییاز ما پا شونیوضع مال دونمیم

 "که دوسش دارم هیکس

 

 *انی*از زبان ک

 ... انیخوشحالم ک یلیخ-

 چرا. دونمی... نمبرمیغذا رو به سمت دهنم م قاشق

رم م... داش نشستباها زیم هیچرا سر  دونمیچرا امروز دعوت الهام رو قبول کردم... نم دونمینم

 .خورمیناهار م

 .جمی... خودمم گهیبیچرا... حس عج دونمینم

 ان؟یک-

 بله؟-

 .دیدلم پوس ؟؟ی... چرا انقدر ساکتیچیه-

 ندارم. یحرف-
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 ... ادهیحرف که ز-

 .کنهی... حرف رو عوض مشهیکه خودش متوجه م کنمیبهش م ینگاه

 کن. شی. معرفریبگ یزیچ یمهمون ؟؟یکن ییاز زنت رونما یخوایباالخره نم-

 .سیالزم ن-

 چرا؟-

 .هیمشترکم جدا از همه چ یزندگ-

 اون بودم. یکاش من جا-

 اون اسم داره... پرستش.-

 قشنگه... -

 ... کنهیم زمزمه

 اسمش قشنگه.-

 .کنمیدهنم رو پاک م یدستمال با

 دوباره. نمشیدوست دارم بب یلیخ-

 ممنون بابت دعوتت.-

 حرفش رو نزنم؟نه؟؟ گهید یعنی-

 .کنمیحساب م-

 .دهیادامه نم گهی... دشهیم متوجه

 .رمیو م ذارمیم زیم یتا تراول رو رو شش

 .شمیم نیماش سوار
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 ها باال بود. شهیش

 ضبط بلند بود. یصدا

 چشمم بود. یپرستش جلو ینداشتم... تمام صحنه ها و ناله ها یخوب حال

 نداشتم. یحال خوب شبیوقت مثله د چیشده... اما من برعکس... ه تیاذ دونستمیم

 ... گرمم بود.کنمیموهام... پشت گردنمو لمس م یال برمیرو م دستم

 .کنمیم شتریکولر رو ب درجه

 رهیگیدلم م ادیکه بارون م هروقت

 رهیگیم میگر ادیم ادمیتو رو  هروقت

 ... عشقمرهینم ادمیبا منه...  التیو خ فکر

 شده بودم؟؟ یجور نیا چرا

 .نه

 شهیه همدختر حسود و مهربون ک نی... به ایدختر لعنت نینشدم... فقط به ا یجور چیه من

 .نی... آره همنیاشکش دم مشکشه وابسته شدم... هم

 چشمات عادت ندارم دنیمن به ند"

 ارمیغم رو طاقت ب نیا یچه جور آخه

 حالت ندارم نیبه ا یعالقه ا چیه من

 بارون نیبه ا قسم

 جون دو تامون به

 رهیکنه خدا مارو ازم نگ خدا
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 "بازمیم امویمن بازم دن ینباش

 )به جون دوتامون، عماد طالب زاده(

 مکرد عادت دارموندیب میشب تا صبح رو به خاطر سردرد الک هیکه  یدختر نیفقط به ا من

رباز س یلو میکه مامان محبوبه بارها زنگ زده و ازم خواسته بهش سر بزن یدختر نیبه ا من

 ... وابسته شدم... زنمیم

ن دختر ز اورفتارم و گرفتن شماره ا دنیکه اون شب با د یدختر نیفراحات فقط به ا انیک من

 عادت کردم. دیحس حسادت رو تو چشماش و رفتارش د شدیرستوران... م یتو

 ... میهم شام بخور یباشه و روبرو دهیشام چ زیشدم بهش که هرشب م وابسته

 .رونیب زنمیخونه مزودتر از کار  گهید که

 ... برمیم نیعادت رو از ب نیا

 ببرم. نیاز ب دیبا

 انتقامم. یبرا

 شش سال انتظارم. یبرا

 خنگ. یپسره  یتونیحتما م آره

 سمت خونه. یریم یکه دار االنم

 ساعت سه. تازه

 نی... همشبینه... به خاطر د ایحالش خوبه  نمییکه ب رمیم نیبرا ا فقط

*** 
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 پرستش**از زبان 

 

 .زنمیاز عرقم... دفتر رو ورق م سیخ یدستا با

 مونیز دوستفته اهخوشحالم... االن سه  یلیعالقشو ابراز کرد... خ مانیباالخره پ شهیباورم نم"

ا و باب یالخ ی... جاشنوهی... حرفامو مکنهیخوب... بهم توجه م یلیخوبه... خ مانی... پگذرهیم

با  رو روز شتریدوسش دارم... ب یلیشده رو برام گرفته... خ یکه تازه دوباره وارد زندگ یانیک

 "دانشگاه...  یتو ی... حتمیهم

 از تعجب گرد شده بود. چشمام

 بود. مانیدوست داشت پ ونیکه کتا یپسر اسم

 مان؟یپ

 پرستش باز شروع نکن. اه

 داداش توئه. مانیپ نیا یکنیفکر م حتما

 .رانیتو ا مانیهمه پ نی... ایندقمغز ف بسته

 پرستش؟؟-

 بود؟ االن چه وقت اومدنه. انیک

 .بندمی... کشو رو مدمیدفتر رو جاش قرار م عیسر

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا-

 بگم بهش؟؟ یچ

 خدا. یوا
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 دست زدم. شیخصوص لیاگه بفهمه به وسا کشتمیم

 .دمیکشیازش خجالت م یکمه ی شبید هیاز قض هنوز

 :گمیمن و من م با

 ارمیو باز لباسام ر یمکه یکنم...  یکشو رو خال نیا خوامیاتاقمونه... م نجایا یخودت گفت-

 .نجایا

 بهتر نبود؟ نیاز ا لیخاک تو سرت پرستش خانم... خااااک... دل خب

 ؟یاریبکه لباساتم  ی... حاال اتقدر مشتاقایاون دن فرستادیداشت تو رو م شبید پسره

 بود بهم. رهیخ یانیبه ک کنمی... نگاه مگزمیرو م لبم

 ... دست نزن.کنمیم یخودم کشوم رو خال-

 اوم باشه... -

 .گذرمیاز کنارش م یآروم به

 .رمیداخل اتاقم م به

 ببرم حاال؟ یچ

 .گردمیو برم دارمیتا شال و بولوز برم چند

 .کنمینگاه م یباز شده خال یتخت و کشو یانداخته شده رو یتعجب به کت و شلوارا با

شو کاال که ... حرنگ رو کجا گذاشته یاسیبود که حاال دفتر  نیکه تو ذهنم اومد... ا یزیچ تنها

 شده. یخال

 ناست؟یهم-

 .یه کمیآره... گفتم که فقط -
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 کردم. ی... نصف کمد رو هم خالاریهمشونو ب-

 .کنمینگاه م راهنایکت و شلوارا و پ به

 ؟یخودت چ یپس لباسا-

 .اریبرو ب-

ا کت و ب یاط... قراهنامی... حاال تمام مانتوهام و پذارهیکمد م یکت رو هم تو نیآخر انیک

 بود... جفت هم...  انیک یشلوار

 بود. قشنگ

 .ادیبه لبم م یلبخند

 .کنمیپنهانش م عیسر اما

 .شورمیظرفها رو م عایاز خوردن شام... سر بعد

 مشغول حساب کتاب کردن بود. انیک خداروشکر

 .کشمیتخت دراز م یو رو رمیبه اتاق م عیسر

 زودتر خوابم ببره. بهتره

 تا زودتر خوابم ببره. دمیرو فشار م چشمام

ست دنداشته باشه... از  یشوهرت باهات کار نکهیپرستش... از ترس ا یبدبخت شد چقدر

 پتو؟؟ ریز یودت رو چپوند... زودتر خیبخواب ششیتا پ یکشیکه ازش م یخجالت

 ؟یزندگ نیبود ا نیا

 یزندگ یبرا می... هه چقدر دوران مجردزیمن نبود وجدان عز ییایرو یزندگ نینبود... نه ا نه

 .ساختمیم ایمشترکم و شوهرم رو
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 همشون دود شدن رفتن هوا. هواااااااا. زیوجدان عز آره

 ؟یدیخواب-

 باز بود. چشمام

 .دمینم ی... جوابدیدیپشت سرمه... پس منو نم انیک دونستمیم

 .کنمیپس خاموش م-

 .زنمینم یحرف بازم

 .بندمی... چشمام رو مستادهیاومده رو بروم وا انیک نکهیدفعه با حس ا کی اما

 چشات باز بود. ه؟یبچگونه چ یکارا نیا-

ود ب سادهیبهش که وا یتخت... نگاه یرو نمیشیو م کنمیچشمام رو باز م یشرمسار با

 .کنمیم

 .ومدیخب بسته شدن... خوابم م-

 ... یاوک-

 .کنهیرو خاموش م المپ

 .ی... زشت عوضبدرک

م . نفس... سخت نبوددهیدراز کش انیک نکهی. حس ادمیپتو و چشمام رو فشار م ریز رمیم

رو  اغ خوابچر گهید ی. حترونیب ارمیپتو. سرم رو م ریز یو گرما یکی... تو تارومدیداشت بند م

 هم روشن نکرده بود... 
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رو  ب دهنمدر اورده بود. آ شرتشویعادت کنم. ت یکیبه تار یکم هیتا  زنمیپلک م یچندبار

 نیقت ا. طارونیتا برم ب رونیب امیپتو م ریسرش بود. از ز ی. دست راستش رودمیقورت م

 .کنهیکوبم م خیم انیخسته ک یرو نداشتم. اما صدا یکیتار

 کجا؟-

 .ترسمیم یکیمن که گفتم از تار-

 ؟ییبچه ها نیبخواب پرستش... چرا ع-

 چون بچم. خوبه؟ -

 بخواب. ایب-

 اتاقم...  یتو رمیم-

 ... نجاستیاتاقت ا-

 .ریشب بخ-

 :کشهیداد م انیقدم برداشته بودم که ک کی

 بتمرگ. ایب-

 .یفهمــــیم ترسمیم-

 داد نکش تو خونم.-

 .یدیخودت کش-

 .رهیگیحرفم... نور چراغ خواب تمام اتاق خواب رو م نیا با

 بهتر شد. حاال

 گذشت. قهیسرجام. حوصله کشمکش نداشتم. فقط چند دق رمیم دوباره
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 .شهیم کیو دوباره همه جا تار زنهیرو م دیکل انیکه ک قهیدق چند

 .کنهیم کیتش رو به دستم نزدلش بودم. دس -غ-ب یاون همه وقت... دوباره تو بعد

 .شهیعرق م سیحالتمون... دستم دوباره خ نیو ا جانیهمه ه نیبا ا دونسمیم

 گوشم. کینزد انیآروم ک یشد. صدا و

 سه؟یدستات خ شهیهم-

 .ارهی... اما دوباره خودش دستش رو به سمتم مکنمیرو ازش دور م دستم

 :کنمیم زمزمه

 استرس...  ایدارم  جانیکه ه ییوقتا-

 گفتم؟؟ یچ شهیم شیحال یعنی

 رو؟ جانیکلمه ه یبفهمه معن تونهیم

 .رمیو بخواب م شهیبسته م چشمام

 .کنمیبه پاهام... از ترس چشمام رو باز م انیک یشدن پاها دهیچیاحساس پ با

 .رونیخودم رو بکشم ب کنمیم یعرق بود... سع سیخ شیشونیپ

 .دمیتکونش م ی. چندبارزنمیرو م المپ

 ان؟؟یک-

 .دیدیداشت خواب م حتما

 شو؟ داریب انیک-

 یرو خال وانیمشت آب بپاشم روش... اما از ترس تمام ل هی خواستمی... مارمیرو م یآب وانیل

 .کنمیم
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 :گمیم ینسبتا بلند یصدا با

 .ــــــانیک-

 بت زل زده بهم. نیبود که مبهوت بود؟ ع دهیخواب د ی. چشهیم داریب

 .دی... مجبور شدم ببخشیدیدیخواب م یداشت ؟؟یخوب-

 شده؟ شیزی. نکنه چزدینم یحرف

 ؟یزنیچرا حرف نم انیک-

 یشده؟ قطره اشک شیزی. نکنه چخوردیصورتم چرخ م یچشمهاش تو یمشک یها یگو فقط

 .خورهیاز چشمم سر م

 ؟یخوب ؟؟یزنیبگو... چرا حرف نم یزیچ کی-

 :گمیوار م ناله

 ان؟؟یک-

 ... برمیرو به سمت صورتش م دستم

 .اااانیک-

 .ادیخودش م به

 .کنهیمتعجبم... فقط در حمام رو باز م یچشمها یجلو

 خوبم تو تو بخواب.-

 

 * انی*از زبان ک

 استرس...  ایدارم  جانیکه ه ییوقتا-
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 داشت. جانی. هنهیشیبه لبم م یکیتو اون تار یچرا اما لبخند دونمینم

 .انیگناه داره ک-

 راگوشه کن هی.. خوشحال بود. ونی... کتاشدیبود... تو همون صحرا... اما دور نم ونیکتا دوباره

 بود. ستادهیا یدرخت

 من. کهیداداش کوچ سی... عادت نیتو دوسش دار-

 حباب بود. کی یبشم... انگارتو کینزد ونیبه کتا تونستمینم

 کن...  یزندگ انیخوشحالم برات... ک-

 .خوردمی. تکون نمزدمیزور م یبره. هرچ خواستینبود. م ستادهیا گهیحاالد

 .رفتیبود که بهم پشت کرده بود و م ونیکتا فقط

 ئه.... مامان فقط نگران تونجایرو فراموش کن... ما حالمون خوبه ا یهمه چ-

 ما حالمون خوبه... خوب.-

 ـــــــــانیک-

 .پرمیرو صورتم از خواب م یسرد عیاحساس ما با

 کنار تخت نشسته بود. پرستش

 .دی... مجبور شدم ببخشیدیدیخواب م یداشت ؟؟یخوب-

 .ونیدنبال کتا رفتمی... کاش مدمیپریبگم... کاش از خواب نم یزیچ تونستمینم

 ؟یزنیچرا حرف نم انیک-

 خواستمیکنه... نم هیگر خواستمی. نمادیاز چشمش در م یبودم به پرستش. قطره اشک رهیخ

 .زهیاشک بر
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 ؟یخوب ؟؟یزنیبگو... چرا حرف نم یزیچ کی-

 :گهیوار م ناله

 ان؟؟یک-

 :گهیو بلند م ادیسمت صورتم مدستش که به

 .اااانیک-

 بودم. جیبزنم گ یحرف تونستمی. نمامیخودم م به

 :گمیم فقط

 خوبم. تو. تو بخواب.-

 .رمیحمام م به سمت 

 گفتیبود؟؟ م ونیواقعا کتا خواب بودم هی ریدوش آب سرد ساعت سه نصفه شب درگ ریز

 گهیرده، دم گهید ونیکتامن پرستش رو دوست دارم. دوست دارم؟  گفتیمامان نگرانمه. م

 ؟یحالشون خوبه. پس من چ گفتیم یول سین

بهم  مونویکه برادرش زندگ یکنم با دختر یزندگ تونمی. نمتونمیو من موندم. نم رفتن

 ی. چمیتاوان اومده تو زندگ یکه برا یست داشتنمو ابراز کنم به دختردو تونمی... نمختیر

بهش  یگفتیتو که م ؟؟یمگه دوسش دار ؟؟یدوست داشتنت رو ابراز کن یتونینمپسر؟  یگفت

 کهنی... اگه به انمییرو ب شهیدل ندارم گر کهنیعادت کردم خوبه.اگه به ا رهآ ؟یعادت کرد

پختش... عادت کردم به دست کهنی... اگه به امیشیوش ساده هردومون آروم م-غ-آ هیبا  یحت

عادت. اره عادت کردم. صبر  گنیبره دانشگاه تا ازم دور بشه م یدوست ندارم حت کهنیاگه به ا

بره دانشگاه تا  ی... نذاریکن وونشید یکن رشیاس یخواستیتو مگه نم ؟؟یفتگ یکن پسر. چ
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 دنی... امشب با دجمیگ دونمینم گهید دووونمیآروم آروم. نم یریه تا انتقام بگبه آرزوهاش نرس

... زهیبر دینه پسر نبا ختیبهم ر یهمه چ دونمینم یچیه گهید دونم،یحالم اشکش در اومد. نم

به  یخوایرفته؟؟ م ادتیگذشته رو؟؟  یرفت روزا ادتی... خانوادت... مادرت هرت. خواونیکتا

 .ینامرد ابراز عالقه کن هیخواهر 

 وجدانم...  یگی... آره راست منهیبه آ کوبنمیم ی.مشترتیبا غ نیآفر

 :کنمیم زمزمه

 حق با توئه نه دل و خوابم.-

 .کشمینبود، حوصله نداشتم، دراز م پرستش

 بخور بعد بخواب. نویا-

 بود. ستادهیسرم ا یباال

 ه؟یچ نیا-

 .ایشیجوشونده... بهتر م هی-

 بخواب توهم. ریبابا. حالم خوبه. بگ هیجوشونده چ-

ه و ب کشمیم یدستش. پوف یتو وانیبود. با همون ل ستادهی. اخورهیاز جاش تکون نم یول

 .شهیاز رفتنش م یپارکت حاک یصندلش رو یو صدا نمشینب گهیتا د خوابمیسمت چپ م

 .رهیگیچشمم م یرو جلو یچک مای... نننیدید ننیید یدیدید-

 صادرات. نیبود ا ی... نوش جونت داداش. خوب سودنیریش اردیلیدو م-

 رمیگیرو از دستش م چک

 خونه. یبر یتونیم-
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 برم؟ یجد-

 .ادینم ایآره مگه... فردا بچه ات به دن-

 .امیبرم؟؟ فردا هم ن یعنی-

 یهفته مرخص هی-

 داداش...  ولیا-

 سوگند زنگ زد و درخواست کرد ازم. کهنیفقط به خاطر ا-

 دارم همش به فکر منه...  یچه خانم نیبب-

 برو. مای. برو نیبه فکر خودشه که بهش برس-

 .چرخونمیوب مکارخونه رو دارم خ نیبابا... ا نیچک. بب یبعد عدد دو تو یبودم به صفرا رهیخ

 .خرمیم BMW X6 هیو  رمیم نیماش شگاهیاز ظهر به نما بعد

 

 *یز زبان راو*ا

 .مردد بود که برود و زنگ خانه را فشار دهد.کردیم یدستش باز یفندک تو با

 دهیکه کش ینقشه ا شدیم کینزد انیبه پرستش آبدختر  نیبه ا دینبود. با نیچاره جز ا اما

قدم  کی. فقط کندیبه ساختمان م ی... نگاهشودیم ادهی. پرفتیدرزش نم یبود... مو ال

. معطل شودیم ی. پرستش. سوار آژانسیچادر یخودش بود. دختر ستد،یا یاما م .داردیبرم

 یکوچک کنار در بایتقر ییآورد... به تابلو یرا در م نکشیعکندی. ترمز مفتدیم اه... رکندینم

صالح  یمهد ری.مشاور خانواده... امشودیم رهیپرستش به داخل آن رفته بود خ شیپ قیکه دقا

 .این
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چرخ  در سرش یمختلف یهاحدس و گمان کند؟؟یپرستش به مشاور خانواده مراجعه م چرا

 .کندیلبش جا خوش م یرو یثی... لبخند خبانیک یآوردن حرفها ادی. با به خوردیم

و  ها یاناز مهم انیک لیدل نیدو باهم مشکل دارند سخت نبود. پس به هم نیا کهنیا حدس

 شود...  یروشن م یدیدر دلش نور ام .زندیآمدن با پرستش سر باز م

 بود. ندیخوشامشاور خانواده  کیو پرستش بسته شده به  انیک ینخ زندگ کهنیا

شده  واردیال ام.حاردیدوباره جان بگ دیبا اورد،یسر در ب دیبود، با شیاو اوج آمال و آرزوها یبرا

  ...شودیعشق در قلبش شعله ور تر م انیبه ک دنیبه رس دیبود. ام

 .کردیو بچه ها هماهنگ م مایبا ن دیبود، فقط با ییفرصت طال کیروزها نیهم

 . اما... رودیم یسمت کافه او به کندیرا روشن م نیماش

چادرش  ا بهرپسر آرام و مهربان... انگشتانش  نیا یمهد ریام یدر داخل اتاق روبه رو پرستش

ادامه  خواستینمیمهد رینه امبس بود. نه عاطفه  گریخود را گرفته بود. د میتصم زدیچنگ م

 بدهد.

 تتون خوب بود؟ رابطه یعنی-

 خوب شده. میزندگ آره... ممنون بابت کمکتون... واقعا-

 ؟؟یخوبه... فقط مطمئن یلیخ-

 آ... اره...-

 عاطفه بگو ایاومد به من  شیپ یاگر مشکل-

 .داردیرا برم فشیک

 چشم حتما... بازم ممنون-
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 .انیک ضیضد و نق یگفت نه از رفتارها یزیاز رابطه سخت و وحشتناکش چ نه

 کندیکه فکر م یجور دیخودش با .دستیفا یمشاوره ها ب نیا کردیشده بود.احساس م خسته

 جلو برود.

 

 *از زبان پرستش*

 .کنمیم دایپ انیکار ک زیکشو م ی... باالخره دفتر رو توگردمیاتاق رو با وسواس م کل

 .خونمیو همونجا م کنمیم بازش

هم  ... اونمیدوست دارم زودتر بهم برسهم عاشقم شده  مانیفکر کنم عاشق شدم فکر کنم پ"

کنه  یاضررو  رشیسخت گ یمنتظره تا اوضاعش خوب بشه. تا بتونه بابا یول گهیم نویا شهیهم

 یهمونم هیمشب امون اه خانواده هن م،یمانیاما مهم من و پ ادهیو ما نه. تفاوتامون ز نیاونا مذهب

رو  ه ماک یمرس ایبهم خوش بگذره. خدا دونمی. مرمیم مانیکه با پ یمهمان نیسوم م،یدعوت

 "... یبهم داد

شالم  ؛ذارمیو با هل دفتر رو سرجاش م عایسر شد،یزده م یچند تقه که به در ورود دنیشن با

 .ذارمیسرم م یرو رو

 بله؟-

 .یدوست داشتن رمردیپ نیساختمون... ا نگهبان

 اومده. یشتر... منیرو بد نییطبقه پا دیکل شهیسالم خانم فراحات. م-

 :گمیتعجب م با

 انه؟یمگه دست ک نییطبقه پا دیکل-
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 گم کردم. شرمنده. یلورو داشتما.  دیخودمم کل ننییبله خانم. صاحب طبقه پا-

از مرد  دونستمینم یچیه نکهیاز ادلخور بودم  زنمیزنگ م انیو به ک دارمیخونه رو برم تلفن

 ... میزندگ

 بله؟-

 کجاست نییطبقه پا دیکل-

 ونیزیتلو زیم یتو کشو-

 کنمیقطع م کنمینم یخداحافظ

، فته بودرم سر و خودم هم انقدر حوصل دمیرو به احمد آقا م دیکل ذارم،یرو سرم م میرنگ چادر

 گردن،یم تمام خونه رو ومدن،یبهم م یلیبودن، خ یون. زوج جورمیم نییهمراهش به طبقه پا

ماه  نیآخر ابودم  دهیکه از صاحب مشاور امالک شن ییبا حرفا کردنیم یزیر یخنده ها یگاه

ود و طبقه گذشته ب یچند روز حالشون. معلومه عاشق همنخوش به  ؟یبود. عروس شونیسعرو

بود،  کینزد ید ۱6. کنمیم میبه تقو یآشپزخونه نگاه میهم بهشون فروخته شد، از تقو نییپا

 .نمیشیآشپزخونه م یصندل یرو ان،یتولد ک گهیروز ددو 

 .یارشوهرته ها... بذار بفهمه دوسش د وانهیبه من ربط داره؟ نه پس نداره، د تولدش

 .کنهیم چمیسوال پ فهمهیکدوم پول؟ خب کارتش دست توئه، اگه ازش پول بردارم. م با

 گفت؟؟ یزیچ یدیخر یخودت روسر ی. مگه دفعه قبل که برارهیلو م یچ همه

آرد، شکر، پودر  رمیم یبه فروشگاه انیبا رفتن ک. صبح زود گهیهم نم دفعهنینگفت، پس ا نه

داشت. تو بازار  ی. ماشاءاهلل همه چرمیبراش کادو بگ یچ دونستمی... نمخرمیکاکائو همه رو م
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و  رمزراه راه ق فتهیم یمردونه ا راهنیچشمم به پ ینیتریاز و دفعهکیکه  فتمریهدف راه م یب

 براش بخرم...  ینداره چ یپس فرقداره  ی.اون که همه چیسورمه ا

 ییادوککاغذ  یرو تو نراهیخونه جعبه پ ی. توادینظرم بهش مخوشم اومده به راهنمیپ نیا از

زن  حاال مناون  یبه جا فتم،یم کایمل ادی. کنمیدرست م ییکاکائو کی. از همون کچونمیپیم

 یور کیزل زده بودم به کادو و ظرف ک. ساعت ده شده بود کنمیم می. درجه فر رو تنظانمیک

ساس ساعت از دوازده هم گذشت؛ با احشده بود  می. ساعت ده و نکنمیپاهام رو جمع م ز،یم

 ینییپا طبقه یپس امشب عروس رمیسالن م یو داد به کنار پنجره سر تا سر غیسرو صدا و ج

 لباس عروس هم یمن حت حالشونبه شده بود. خوش  یقاط غیبوق و آهنگ و ج یها بود. صدا

و ررده . پومدیداخل م یلباس عروس که از در ورود دهیبه دامن کش بودم رهی... خدمینپوش

اون  ای شالهام جون شیحتما پ حتماومدین انیک شهیبرعکس هم ینصفه شب شد ول کشمیم

 ه،شیم م. کم کم سرو صداها تموکشمیهمون کاناپه دراز م یکه بهش شماره داد. رو یدختر

 .برهیخوابم م مونده بود کیک یشمع رو

 

 *انی*از زبان ک

 چرا انقدر زود؟؟ خب بمون.-

 الهام. رهید-

 ه.و ببررتا کادو ها  سپرمیم مایبه ن کنم،یکافه بودن تشکر م یتک تک بچه ها که تو از

 ... گهید بارکیخانوما  ونیآقا-

 .خوننیمبار هزارم یبرا تمیبلند فرزاد همشون با ر یصدا با
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 باارکتولد تولدت مبارکک... تولد تولدت م-

 مایو ن لهاماکه توسط  یکافه و تولد نیا یکه تو ی.تو تمام ساعاتکنمیم میبه ساعت مچ ینگاه

امشب برخالف به فکر پرستش بودم، ساعت دوازده بود و فرزاد گرفته شده بود حضور داشتم 

گاهم ن. کنمیپارک م نگیپارک یرو تو نی.ماشرمیدارم به خونه م رتریقبل پنج ساعت د یشبها

 .چرخونمیم یرو به داخل الب

 احمد آقا.-

 .دییبله آقا... بفرما-

 . کن تا فردا.. زشیجنگ بوده؟؟ تم-

 راحت...  التیخ کنم،یم زیچشم تا فردا تم انیعروس کشون داشتن آقا ک-

ز ا یاما اثرروشن بود ونیزی.تلوچرخونمیرو م دی.کلشمی.سوار آسانسور مدمیتکون م یسر

اناپه ک یکه رو یتشو پرس فتهیم زیم یرو ییو کادو کینگاهم به ک رم،یجلوتر مپرستش نبود. 

 یبه آرومسمت کادو برمیم دستیشکالت کیک نم،یشیهمون جا م زد،یبود. قلبم بد م دهیخواب

 یرو یتل قرمزبود  دهیپوش یقرمز راهنیپ کنم،یبازش م نشه داریپرستش ب هک یو طور

ک خش دستم یتو راهنیکه به خواست من کوتاه کرده بود، جعبه پ ییموهاش زده بود، موها

رده بابش درست کرده بود، خو کیدختر ک نیم، اشده بود. من چند ساعت کنار اون آدمها بود

 .یشکالت کیک یبه شمع رو شمیم رهیخ م،بود دهیرس رید بود، حق داشت

 دو و نه. وانهیزنته د دونستیم سنمم

 .چرخونمیپرستش نشسته... سرم رو م نکهیاحساس ا با
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 *از زبان پرستش*

زل زده  هردومون بهم گردونهیسرش رو برم نیهم افتاده ونیکتا ادیحتما  کیزده بود به ک زل

د ومده بوا ریداز تولد  نمینداشتم بزنم ا یحرف گهی. دهی. چند ثانقهیچند دق دونمی. نممیبود

 سح که تو پهلوم ییبا احساس گرما. فقط چند قدم رفتم فتمیو راه م شمی. بلند مرید یلیخ

 ... کنمیبهش نگاه نمدو طرف کمرم بود  انیک یدستا گردمیبر م کردمیم

 شد. رید نیکار داشتم... برا هم-

 !!دمینپرس یزیمن که چ-

 ... ارهیسرم رو باال م رهیگیچونم قرار م ریاز دستاش ز یکی

 .یناراحت کنمیاحساس م یول-

 ... من عادت دارم.ستمین-

 ؟؟یستیناراحت ن-

 ... کردیم تمیاذ شیمشک یچمشم ها ین ین

 پرستش؟-

 حالمو بدتر نکن. انیصدام نکن ک یجورنیا

 لش باشم.-غ-تو ب خواستمینم کنهیراحت بلندم م رهیزانوهام م ریز دستاش

 به خودش زده رو حس کنم. شتریب شهیکه از هم یعطر نیا خواستمینم

 .نیبذارم زم-

 تخت بودم. یرو نیزم یبه جابعد  هیثان چند

 ؟یتولدم رو بد یکادو یخواینم-
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 .یدادم... خودت هم باز کرد-

 کادو؟ هیفقط -

 بود؟ انیهمون ک انیک نیا

 پس چند تا؟-

 .رهیگیهام قرار م-ب-ل یاش روه-ب-ل کهنیاحساس ا ده؛یبهم نم یجواب

.با باز شنیهم باز م هام از-ب-و ل ارمیبود... بعد اون شب نحس. نفس کم م یبی.احساس عج

 :کنمیم زمهزمراهنمیپ پیشدن ز

 ... بسه لطفا.ترسمیم-

 .شهیوقت تا آخر عمرم مثله اون شب تکرار نم چیترس نداره پرستشم... ه-

 ه.دارن می... حالت خاصدهیخورده؟ نه دهنش که بو نم یزیتا آخر عمر؟؟ نکنه چ پرستشم؟؟

 ... توروخدا.انینه ک-

دنم دگرگونم ر-صورت و گ یرو زشیر یها -س-و-ب یکنیتشنه ترم م یجورنیبسه... ا-

 رفتیم شیبرخالف دفعه اول آروم پبود  گهید نفرکیفرق داشت انگار  انیک نیاکرده بود 

 اونقدر که چند بار خواستم بگم:

 ... یکرد وونمید-

 

 *انی*از زبان ک

گرد و خواب آلودش  یقرمز و چشمها راهنیبا اون پخودم رو نگه دارم یجلو تونستمینم

 .ختیبهمم ر یبدجور
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سره تکرار نشه پ گهید کنمیبه پرستش غرق در خواب م ینگاه کنمیکراواتم رو محکم م گره

 ی. بهش گفتکنهیخودش نم شیکه پ ییچه فکرا االنیبود که داشت یچه رفتار نفهم ی

 ...زنت... خواهربرو بابامنه پرستشمه  یپس برا خب زنمه شه؟؟یم یپرستشم؟؟؟ پس انتقامت چ

 که خواهرت رو ازت گرفت. یهمون انهیآب مانیپ

 دختر.. نیارامشآ نی. اارمی... دارم کم مشمیم وانهیدارم دبا خودم چند چندم  دونمینم

 ذت -لبودن باهاش برام  ؟؟یشش سال انتظارم چ یرو دوست دارم... ول ایمهربون نیا

 بکشم...  دیقه رو باحس مسخره عال نیا تموم کنم دیبادارم  یکنارش حس خوببخشه

 

 *از زبان پرستش*

 .زنمیزنگ مدن ش مونیبعد چند بار پشنه ایمامان زنگ بزنم  یبودم که برا مردد

 بله-

 مامان؟-

 بهم یزدیبرات... چرا زنگ نم رمیبم یمادر... اله ییپ.. پرستش تو-

 داشتیرو برم یبابا گوش یول زدمیم-

 گهی... دشهینم یخونت، ول امیهزار بار خواستم بشدم.  یبات عاصپرستش از دست با یوا-

 جون و پاسبونم. یکارگاه، شده بال رهیکمتر م

 .. خونمون.دلم براتون تنگ شده برا تو... بابا. ؟؟یول کن. مامان خوب-

 برات. رمیبم یاله-

 .ومدیهاش م هیگر یصدا
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 ؟یکنیم هینکن... چرا گر هیمامان گر-

 ... مانیپ شیپ شیکیتو...  شیپ شیکیشده.  کهی. دو تیمن که خبر ندارتو از دل -

 ؟یکنیم کارایپه خبرا... ؟ چ-

قبول  دانشگاه تییاکار، دخترد یزهرا نامزد گرفته... محمد رفته جنوب برا ادهیخبر که ز-

 . باباتم شده سوهان روح من... ارهیب ریازش گ یقول داده تا نشون مانیشده... دوست پ

و ر زیم انیکرده بود؛با اومدن ک قیمامان آرامش رو بهم تزر یشده بودم انگار صدا آروم

 ... نمیچیم

 شام آمادست... -

 .ادیوجودم ب یترس تو شهیباعث م شیقهوه ا چمدون

 کجا؟-

 هوا عوض کنم. خوامیشمال... م-

 تنها؟-

 نه با الهام.-

 گفت الهام. پرستش خانم، یدید رم،یم رونیو از اتاق ب زنمینم یحرف

 .رمیتنها م-

 باشه.-

 شده بود نه؟ تیحسود-

 .کنمیبهش م ینگاه

 نه... نشده بود-
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 ... یبه خاطر چ یزنم شد ینره که چه جور ادتینداره  یچون بهت ربط نیآفر-

 تو دخالت کنم. یتو کارا دیما ازدواجمون فرق داره من نبا رهینم ادمینه -

 دختر بابات.. نیآفر-

 .گفتیجمله رو نم نیوقت بود ا یلیخ

 یاز وقتخودم باشم و تنها مثله قبلنا  کمی خوامیم حوصلتو ندارم یزنیبهم زنگ هم نم -

 کم شده. امییتنها یاومد

 شهیدر بسته م از امشبش نیاشبشیاون از د ومدیقلبم داشت در م ونیزیزده بودم به تلو زل

 گفته بود پرستشم.رفت؛ پرستشم زهیریاشکم م

و  کنهیخوشحالم م یررفتا هیهر بار با  کنهیم یجورنیچرا ا االن گفت حوصلمو نداره یول

 یود، حتباز تنها بودنم گذشته  یدو روز خستم؛ . خستم خدازهیریبهم م زیباز همه چ دواریام

ست و درس و دانشگا ریدرگ دونستمیبهش نگفتم تنهام. چون مکه با عاطفه داشتم  یتو تماس

 یوانیل. دارمیرنگ رو برم یاسیدفتر نبود. وقتش بود  انیحاال که ک ادیب شمیسخته به پ شبرا

 نیا بفهمم ته دیبا خونمیامروز همشو م ارمیو تخمه رو به جلوم م ینیریاز ش یو ظرف ییچا

 .کنمی. دفتر رو باز مشهیم یخاطره ها چ

که  دونمیبود؛ م انمیپ ریتقص زیچون همه چ من قهر کردم یعنی میباهم قهردو روزه که "

 کهنیااز  شهیاعصابم خرد م یول میکه هردو مست بود دونمیم میکرد یرو ادهیهردومون ز

مان ما یتو چشمها شهیم نمبدون ازدواج زن شدم رو نکهیاعصابم خرده از اجلو رفت مانیپ

 "بد یلیبده، خ یلینگران منن حالم خ انیدفعه مامان و ک نینگاه کنم، ا

 خوندمیو نوشته ها رو م زدمیدفتر رو ورق م یاز برگه ها یکی یکی
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هر  ادمد شیزماآدوبار  شه؟؟؟یبار رابطه... مگه م هیکه حاملم... با  شهی... باورم نمشهیباورم نم"

ره رشد موجود تو من دا هی شهیبده باورم نم یلیندارن حالم خ یاشکام تمومدوبار مثبت بود. 

 "کنهیم

بعد  یول زدیحرف نمرو دادم اولش شوکه شد  میزنگ زدم بهش خبر حاملگ مانیامروز به پ"

رش گفت حتما با پد یخواستگار ادیبهم گفت نگران نباشم گفت حتما م نتمیبب خوادیگفت م

با حرفاش  شمیبرا خودش منتظر باشم چندروز م گفتیو م دیخندیم ادیو م کنهیصحبت م

 ونیاسم من کتا کهنیپسر رو دوست داشتم، حس ا نینگران نبودم چون ا گهی. دگرفتم یانرژ

 "بود نیریش انیآب مانیفراحات بره تو شناسنامه پ

گرمم  انیبآ مانینوشته بود پ خونمیهزار بار خط آخر رو م دم،یقورت م یدهنم رو به سخت آب

 صفحه بعد...  زنمیم سمیخ یبا دستاشده بود 

ونه سر به خ تو راه برگشت یکل م؛یپسر دار هی مانیمن و پ میریرو م یجلسه سونوگراف نیاول"

 ادیقراره ب مانیپمیاسمش رو آراد بذار میخوایحرف اون شد م باالخرهمیاسمش باهم بحث کرد

تباه کارمون اش دونمی... میمراهمهکه  یمرس ایخدا انیقول داده تا آخر هفته ب یخواستگار

 "یتو بزرگ یبود... ول

 رابطه داشت؟؟ ونیبا کتا مانیبرادر من بود؟؟ پ مانیوجودم آشوب بود... پ تو

م و عشق گر هیثمره  زنمیبا آرادمون حرف م یو کل ذارمیشکمم م یهرشب دستم رو رو"

 "گذرونمیم مانیپزنگ زدن مادر  دی... روزها رو به امنیآتش

 بود. یبعد نوشته قبل ماهکی خشیصفحه بعد، تار زنمیم یسخت به
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همه  نیا رفت قالم گذاشت و مانیپکه رفت  شهیدنبالش... باورم نم میگشت یحالم بده... کل"

ارج که بره خکه بره دیهمه وقت خر نیکردن باباش منتظر گذاشت ا یمدت من رو به اسم راض

رفت  مانیپ شهیپتک تکرار م نیتو سرم ع نی. هنوز حرف نگمشخص نشه شیتا گند کار

 ید توآرا نیکنم؟؟ با ا کاریحاال چ ایخدا م؛یدیپرس و جو فهم یبا کل دراممن و پ ونیکتا

 اههچهار م نینگاه کنم؟ جن انیک یتو چشمها یبدم؟؟ چه جور یشکمم. جواب مامان رو چ

 "ایخدا ای. خداادیشکمم باال ب شهیکه کم کم داره باعث م یا

ت که دس خورمیبرم یبود؛ بعد شش صفحه جلو رفتن به نوشته ا یدفتر خال یبعد یها صفحه

 .انهیدست خط ک شمیاما بعد خوندنش متوجه مفرق داشت.  ونیخطش با کتا

 یودکشخبا  دیدفتر نبا نیا انیپا. گذرمیخواهرم رو گرفت. خواهرم خودش رو کشت نم"

 "هرم تموم شهخوا

 وانیلبودم به  رهیخ کرده بود ریذهنم رو درگ انینوشته ک یاز همه چ شتریبخوب نبود  حالم

الخره اما با. میکه چقدر تو خونه جنگ و دعوا داشت فتمیم ییروزا ادیکه سرد شده بود ییچا

ا قطع مبا  که سه ماه بعد رفتنش تماسش رو یمانیرو فرستاد فرانسه پ مانیشد و پ یباباراض

 رو شکست یاما دخترکه زن نداشت  یمانیپپنج ساله که مادرم رو چشم انتظار گذاشت  دکر

 کرد. یخودکش شیو نامرد مانیکه به خاطر پ یونیکتا

و . چقدر مامان ساده بود که تمی. چقدر ساده بودومدین ایوقت به دن چیکه ه یکه... آراد یا بچه

که بفرستتش خارج تا درس بخونه.  کردیو به بابا اصرار م کردیدفاع م مانیتمام اون روزا از پ

عاشق درس و خارج شده. فقط  یا دفعهکی مانینبود که پ بیوقت برامون عج چیچرا ه

 سرش. زهینر انیک یدر بره تا کله گنده فراحات تا عمو خواستیم
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 س باز...  -و -برادر من ه یعاشق بود؛ول ونیکتا

 یکه پا یس باز-و-ن خبر داشتم. هکه با صدتا دختر دوست بود و من از همشو یس باز-و-ه

 کنم. فکر مانیو پ کنهیم یکه خودکش یونیکتا یبه زندگ خواستمینموند. نم شیگند کار

بدش تمام  یتمام رفتارها گذرهینوشته بود نم انینوشته کبود.  یزیچ ریذهنم در گ فقط

و من بودم که  ختنیریاشک بودن که م یقطره ها ادیچشمم م یجلو لمیف نیحرفاش ع

 .دمیدارم تاوان برادرم رو پس م دونستمیم

، من و شدهربرام  یهمه چ گهیشکنجم بده، د خوادیم ره؛یازم انتقام بگ خواستیم انیک آره؛

 یو زندگبودم؟؟ من که سرم ت یبد یچرا من؟؟ مگه من بنده  ایخدا دم؛یدارم تاوان پس م

 خودم بود.

ر مون. فکابطر مون،یازدواجمون، زندگ ان،یروز رو به گذشته، رفتنم به گلخونه، سوگند؛ ک تمام

 یتو دیاحساس چرخونده شدن کل بایچه منتقم سنگدل انیمن چه ساده بودم و ک کردم،یم

فسم تا ن ذارمی. پنجره رو باز مکنمیم دیکلدر اتاقم رو  کنمیبار به ترسم غلبه م نیاول یبرادر

 .کردمیفکر م امیتختم نشسته بودم و به بدبخت یرورهینگ

 یارکتا  یمهد ریام شیپ رفتمیرو خوب کنم م مونیزندگ خواستمیاحمق رو بگو که م من

 .میو من خوشبخت بش انیکنم که ک

 

 *انی*از زبان ک

 تنها سر کنم. نکهیسفر الزم بود ا نیداشتم زودتر برگردم خونه اما ا دوست
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حس انتقام داره تو  من دوسش دارمخودم رو گول بزنم  تونمیبا خودم چند چندم؟ نم نمیبب

دختر  نیا خوامینم گهی. دادمهیهنوز هم  ونیکتا یخوابم؛ حرف ها شهیوجودم کمرنگ تر م

 ونیتاکا و که مامان و باب ییایهمون دن ست؟؟ین ایتاوان برادرش رو پس بده... مگه اون دن

مامان  به قول که ییایتو همون دن ده،یتاوان کارش رو پس م انیآب مانیپاون پسر پساونجان. 

 زنهیمحبوبه عدالت حرف اول رو م

رو  میصم.تشمیتهران م یو با برداشتن چمدون راه کنمیپا له م ریعمرم رو ز گاریس نیاول

ش خامو هم ونیزیتلو ی.حتکنهیحواسم رو جلب م یبیعجگرفتم، با باز کردن در خونه سکوت 

 .شنومینم یجواب کنم،یو پرستش رو صدا م ذارمیاتاقم م یبود، چمدون رو تو

 .دمیو در رو هل م کنمیبود، دوباره صداش م دیاتاقش کل در

 

 *از زبان پرستش*

 باز کن در رو پرستش.-

 بسمه. گهی. دزنمینم یحرف

 ؟؟یدیترسیدربسته نم ی. مگه تو از جانمیدر رو... باز کن بب شکنمیم-

 .پرمیازجام م یبیمه یباالخره با صدا یول کنهیو صدام م زنهیچند بار در م دونمینم

 رو واقعا شکست!! در

 ؟یدیچرا جواب نم شم؟ینگرانت م یگینم-

 .کنمیم یحال و نگرانش نگاه یصورت ب به

 ؟؟یشیتو مگه نگران منم م-
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 .زنمیم یپوزخند دهینم یجواب

 .یکن تمیاذ یخوایتو فقط م-

 باال. ارمیرنگ رو م یاسیپتو دفتر  ریز از

 .ادیم مازت بد ان،یک ینامرد یلیخ ؛یریگیاز من انتقام م ی... داریگذرینم یگفت-

جلوتر.  رمیمرنگ شوکه شده بود  یاسیدفتر  دنی. انگار از دومدیموقعم بدم م یب هیگر از

 :ذارمیدستام رو دو طرف صورتش م

 دنینشهمش تمومه، من با  یدوستت دارم. ول کردمیچند وقت بود که حس م دونمینم-

اش بشحال تمومه حاال خو گهید یول شدم؛یاسمم از زبونت با نگاهت روز به روز عاشق تر م

 نیاول یتو کهیبهش ندار یحس چیکه ه یرو عاشق خودت کرد یدختر هی یموفق شد

 ... یتعرض کرد ییجورا هیرابطتون بهش 

 .نمیشیتخت م یو رو شمیدور م ازش

 یلیختر خد هیشکستن دل  ،یبا خواهرت اون کار رو کرد. تو هم کم نذاشت مانیاگه پ-

تاوان  که ینک ییبازم کارا یبازم ادامه بد یتونیمن هستم. م یخوایاگه بازم م یول نه،یسنگ

 بدم.

 .کردینم تمیاذ گهید رشیبود؛ نگاه خ سادهیبت وا نیع

که بابام  فهمم؛ینم چکسیدوسم نداره که ه یبدشانسم. که کس یلی. من خیندار یریتو تقص-

هم  یو زورم کرد تا ازدواج کنم من از بچگ دیحرفام رو نشن یآبرو نشدن حت یبه خاطر ب

جز  چکسیهست و هخور که تنهاست، که به فکر همه  یدختر توسر هیبودم،  یجورنیهم
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من حقم تاوان پس دادن  یباهام بد کرد ادیبدم م انیک ادیبدم م زتا ست،یمادرش به فکرش ن

 سکوت رو نداشتم. نیحوصله ا نبود

 گهید ؛کنمیبهت التماس نم ی. حتکنمینم هیگر گهی. دارمی. من کم نمتیادامه بده به باز-

مت بذار انتقاکن  تمیتا آخر عمرمون اذ ستیمهم ن یچیه گهید کنمینم یبه الهام حسود یحت

 کامل بشه بذار تاوان کار برادرم رو کامل پس بدم.

 .رمیسمت آشپزخونه مو به  گذرمیکنارش م از

 شب و روزت اونه.برات مهمه  زایچ یلیخ لیاوا ؛یحساس لیاوا

است قع ون موا "گفتم یدید"گهیاثبات کوچولو؛ عقلت به دلت م هیاتفاق بعد از  هیبعد از  یول

 هی که تو یمثل کس یشیم ستیبرات مهم ن گهی... که دیرسیم یخاص یالیخ یب کیکه به 

 .نیبگذره زمان بگذره هم خوادیفقط م دونه؛یخودش رو نم فیبرزخه، تکل

همه  . مثلهمیخوریغذا م زیم هی. مثله همه شبها با هم سر کنمیهمه شبها شام درست م مثله

 .رمیبه خواب م یو برا حت بندمیتختمون. چشم هام رو م یرو رمیشبها خودم زودتر م

 یحساب ود.تراس ب یکه روزه سکوت گرفته بود و حاال هم تو یانیبه اتاق. ک انیاومدن ک قبل

روز قصد و بعد دو  ذارمیو چادرم رو سرم م رمیگیرو م ممیگنگ بودم و شکه زده. تصم

 یوقت م کنهداشته باشه، کمک یراه حل دیبرم، شا یمهد ریام شیبه خاطر حال خرابم پ کنمیم

 .خمخودم تو برز

 

 *انی*از زبان ک

 !!رهیبم دیفکر کنم فرزاد با-
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 .کنمیم یکه لم داده بود رو صندل مایبه ن ینگاه

 انم دلتوحاال که پرستش خ رهیمیبرده نم نتویدختر دل و د هی نهیبار گفته بود تا نب هیآخه -

 فهایاما با ق زنهیم یقهقهه ا شهیبدون فرزاد کار کساد م شییخدا ره؛یبم تونهیبرده... اونم م

 .ادیمن به خودش م یجد

 داداش. ی... داغون شدانیک ادیبهت نم-

 حقمه... -

 آخر. از اول تا تیواقع نیع بده حیرو توض زیخب برو بهش همه چ-

 نداره. یا دهیفا چیکه ه هیانقدر از دستم کفر-

 .ایکن کیفضا رو رمانت کمیباشه  ادتمیچند روز بگذره... بعدا  هیبذار -

پرستش  نم تاصبر ک یچند روز دی... بادادمیم مایبحث رو ادامه بدم. حق رو به ن خواستمینم

 آروم بشه... 

 .ارهیرو ب دیجد یبه الهام بگو طرح ها-

 .ستین-

 کجاس؟-

 رهیگیم ینه. مرخصکارخو ادیبهتر از تو شده کمتر م یکیعاشق  نکهیمثله ا نمی. ادونمیچه م-

 همش.

 

 *ی*از زبان راو

 .شودیم انیلبش نما یرو یثیلبخند خب دوباره
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 .شودیدوباره سوار آژانس م دیایم رونیدادن... پرستش ب کیبعد از دو هفته کش باالخره

 ... دیکشیم یگاهرا گه یگاریس فتد؛یراه م نیپشت سر ماش کندیضبط را بلند م یصدا

 کنمیکم م میآروم آروم دارم نشونه هات و از زندگ"

 کنمیخونه جمع م یوارایعکساتو دارم از رو د یحت

 کنمیم هیو منم باهاشون گر کننیم هیگر واراید

 "کنمیقلبم مرهم م یخاطره هاتو واسه زخما گهید

آرامش  او و پرستش یخراب کردن زندگاز دستش رفته بود انیحاال که ک هم مشاور خانواده باز

 .کردیم

 یلعنت یها و ساعتها هیثان نیا گذرهیچرا نم"

 یمتیبه چه ق یکه عشق منو انقدر آسون فروخت بگو

 فصل آخر قصه عاشقانه ما دوتاست نیا گهید

 "استیحس خوب دن نیرحم تر یعشق ب آره

 یکس خواستیوقت حاضر نشد عشقش را باور کند، نم چیه انیهمه سال ک نیکه بعد ا حاال

 انده تام یاقدوماه ب نی. در ازدیریآنها م یکند .زهر خود را در زندگ یزندگ انیجز او با ک

 .کردیدل خود را خنک م دیو اقامتش با کایرفتنش به آمر

 ام کند،ا آررتالش کند تا بتواند؛ بتواند خود  دی.بادیاو را نفهم چوقتیه انیکه ک فیح فیح

 ... شودیخارج م رهیپرستش از دا ندیبب

 .عشقش نبود انیک گری... دیقبل رفتن بود.آر شیتنها آرزومشترک عشقش یزندگ ختنیر فرو
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 او از دنید یمحل یکردن و ب یهدف زندگ یخود را به نفرت داد.هشت سال ب یعشق جا حس

 خسته اش کرده بود.

 هنوز نفس داشتم. یموندیاگه م"

 .ذاشتمی... تنهات نممردمیم واست

 شمردم. هیبرگشتن تو تک تک لحظه هاتو با گر واسه

 یموندیم اگه

 یموندیم اگه

 "مردمیم اگه

 (اریزان ؛یموندی)اگه م

 شیها آرزو فصل آخر عاشقانه نیو برآورده شدن ا استیحس خوب دن نیرحم تر یعشق ب یآر

 بود.

 

 *از زبان پرستش*

 ... هیمیساختمون قد نیخانم ا سیمعلوم ن-

 لیعطتبسته بود و  راتیکه به خاطر تعم یمهد ریبه در بسته مطب ام ینگاه یدیناام با

 .کنمیاز کارگر تشکر م ندازم؛یم

 ممنون آقا.-

 به سالمت.-

 .شمیم ادهیدر کارگاه بابا پ یجلو خودم رو گرفته بودم میتصم شمیم نیماش سوار
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 شهیبلند م زشیرفتنم به داخل طاهر از پشت م با

 .نیسالم پرستش خانم... خوش اومد-

 بابام هست.-

 .نیاومد گمیبله هستن. االن به حاج آقا م-

 .فتمیراه م جلوتر

 .ستیالزم ن-

.. مبهوت ستش.د یتو حی. بابا بود... با همون تسبشمیو بدون تعلل وارد م زنمیبه در م یا تقه

 . من..

 سالم.-

 .کیعل-

هم بتوجه  یو ب زنهینم ینشسته بود... حرف زشی.بابا هم پشت منمیشیمنتظر موندن م بدون

 .کنمیم ی. سرفه اشهیمشغول کارش م

قد  مانیمن و پ یهرچ یچرا... ول دونمینم یباهامون خوب بود یلیخ میبچه که بود-

 نیحائل بزرگ ب هینبود انگار  یهات خبر یاز شوخ گهید یشدیتو سردتر م میدیکشیم

من و نبود  یمهربون خبر یاز اون بابا مصطف گهیکم کم د یخودتون و بچه هات به وجود اورد

دانشگاه قبول بشم و مثله  مانیمثله پ یروز هیتو درس بود که  ممن سر میبزرگ شد مانیپ

 یدخترا یوارد دانشگاه شد و کم کم پا مانیاما پ نیریبرام سور بگ نیاون. بهم افتخار کن

بهم نگاه  یو با خشم کشهیباز شد. با جمله آخرم... بابا از کارش دست م شیرنگارنگ به زندگ

 ..کنهیم
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 .گهیاهلل ( م یلب ) ال اله ال ریز

 :دمیاما ادامه م من

تاقش و پشت در ا ستادنیا مانیپ یکردن تو گوش یفوضول نوجوون بودممن خواهرش بودم -

و  مانیپ گهیشد و د نیحرفاش با دختر مردم برام جالب بود اما کم کم درسام سنگ دنیشن

چه  کردیم بدبرخورد شهیکه با من هم یبرادر کهنیو ا ستادنیفالگوش ا گهیدوست دختراش د

ش کارا نیبه ا مانیپ یشده بود. ول تیاهم یبرام ب رهیم گهید یدختراقربون صدقه  یجور

 ادامه داد.

 ؟یدختر. جن زده شد یگیم یچ-

 .ذارمیجواب م یبابا رو ب سوال

پاش  هی. بود.. انیدان آبو اون دردونه خان نیکردیرو براش فراهم م یزیکه هرچ ییاون روزها-

 س-و-ا هب مانیپپاش تو کافه ها و رستوران ها بود  هیشما  یشبانه بود و با پوال یایتو مهمون

م و بعد رهایدختر رو باال م هیشکم بود  زتیکه عز یپسر کنهیدختر رابطه برقرار م هیبا  اشیباز

امان و م... فرانسه رهیم کنهیرفتن م یبنا شیاز ترس شما و خانواده دختره و روشدن گند کار

سرت په از چهارماه نیجن هیبا  یگناه یدرسه. اما اون رفت و دختر ب یبرا نیکردیتو فکر م

 .کنهیم یکشخود

 پرستش؟؟ یگیم یچ-

و  ادیکه سالها صبر کرد تا ب یفراحات شوهر من شوهر انیخواهر ک فراحاته ونیکتااون دختر-

ماه ها  نیکه تو ا نیدونینم. نیدونینم یچی. تا من تاوان بدم هرهیانتقام کار برادرم رو از من بگ

 سوختم و ساختم. امییچقدر تو تنها نیدونیشدم، نم تیچقدر اذ

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

285 
 

 .ذارمیدوشم م یرو رو فمیک شمیاز جام بلند م یسخت به

 ت ندارهمامان طاق دونمیم یرو به مامان بگم ول زایچ نیبرم خونه و همه ا تونستمیامروز م-

 . اومدم بگم که.. فقطسیگذشته برام مهم ن گهید نکهیبوده و ا یالش هیکه بفهمه پسرش 

 ..دمیقورت م یدهنم رو بسخت آب

 نیسوار ماش یط چندبارکردم و فق یمن سادگ رفتم تا کار کنم یواشکی کردم یمن بچگ-

تو  ؛یدینحرفامو نش یحت یتو که پدرم بود یشد، ول میانتقام وارد زندگ یشدم که برا یمرد

که  یدکر یکار یول یتو پدرم بود ،یمجبورم به ازدواج کرد ،یزود قضاوت کرد یکه پدرم بود

 و بده... رس پسر دردونت  -و -ه یمسخره و از رو یراخترت تاوان کاد

 .رهیگیقرار م شیشونیپ یبابا رو یدستها

 خداحافظ -

 .رسمیم یکارگاه به در ورود لیطو اطیو قدم زنان از ح رونیب زنمیاتاق م از

 سوار شو پرستش.-

 .نمیشیم یحرف چیه یبود، ب نیبابا که سوار ماش یتو چشم ها زنمیزل م یا هیثان چند

 .زنهیدر خونه ترمز م یتمام راه سکوت بود و سکوت.جلو تو

 ت؟یبا زندگ یکن کاریچ یخوایم-

تا  کنمیمشورت م نفرکینرفته، با  نییآب خوش از گلوم پا یزندگ نی... من تو ادونمینم-

دست  شهیباعث م خش دار بابا یکه صدا برمیم رهیسمت دستگ.دستم رو به شهیم یچ نمیبب

 بکشم.

 پشتتم...  گهیمن د یکن یهر کار-
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 .شمیم ادهیو پ کنمیدر رو باز م یحرف چیه یب

 دخترم.-

 .شمیخم م نیماش شهیو به ش گردمیبرم خوره؛یاز چشمم سر م یاشک قطره

 روزها منو ببخش. نی... بابت تمام امیمن و مادرت پشتت-

ل داخ بود به مونیکه پش یآروم از پدر یو تو اون غروب با خداحافظ زنمیم یتلخ لبخند

 .رمیم

 تا حاال؟ یکجا بود-

 .زیم یرو کنهیروزنامه رو پرت م انیک

 . کارداشتم.رونیب-

 ؟یچه کار-

بود نام مهم بر ارم؛یلباسام رو در م ی. با خونسردرمیبه سمت اتاق م ارمیرو از سرم در م چادرم

 .زنمیموهام رو شونه م کنه،یکنار چارچوب در نگاهم م انیکه تمام مدت ک

 خونه. یایپرستش که سر شب م یکجا بود-

 خودمه. ینداره... زندگ یبه تو ربط-

 منم هست. یتو زندگ یزندگ-

 .ستین گهید شیاز چند ساعت پ-

به زودتر  انیک . موقع خوابدهیبحث رو ادامه نم گهیهم د انیوک شمیم ازیخرد کردن پ مشغول

. کنمیشکمم جمع م یپاهام رو تو کشمیو دراز م کنمیتخت رفته بود، آباژور رو روشن م یرو

که  یکرد یرو بهش نگفتم، نگفتم که کار زایچ یلی... خکنمیبابا رو دوره م یتمام حرفها
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وقت من رو داخل آدم حساب  چیتودلم بمونه. نگفتم که ه دنیعروس پوش باسل یآرزو

 رو. زایچ یلیدلم مونده، نگفتم... خ یمشترک آروم تو یزندگ هی ینگفتم آرزو ،یکردینم

 .خورمینم یدستش بود که دوباره قفل دستم شده بود، تکون کنه،یرو خاموش م آباژور

 بهم بگو. یریهر جا م-

 ... بندمی. چشمهام رو مدمینم یجواب

 

 *انی*از زبان ک

 ه؟یچ نیا-

 نامه استعفا.-

 استعفا؟-

 .کنهیبهم نگاه م یجد یلیکمرنگ نشسته بود و خ شیآرا هیبا  شهیبر خالف هم الهام

 .کایآمر رمیم گهیر کرده تا چند وقت دمن مسافرم بابا کارام رو جو-

 حاال چرا استعفا؟-

زنم  ،یدیمن رو ند یبودم. ول نجایبه خاطر تو ا شهیهم نداره یا دهیموندنم فا گهیچون د-

 یتتم حمن خودم رو کش یخوبه نه؟؟ هردو عاشق هم نه؟؟ ول تونیه زندگپرستش... ه یگرفت

 .کشمیم یپوف ،ینگاهم هم نکرد

 .یخبر ندار یکس یاز زندگ یچرت نگو وقت-

 آرومه؟؟ هوم؟؟ تونیگو زند یکه دوسش دار نهیا ریغ نه؟؟یا ریخبر دارم... مگه غ-

 .ذارمیجواب م یرو ب سوالش
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 .کنمیاستعفاتو قبول نم نیبس کن الهام... من ا-

 چرا؟-

 ؟؟یدونیچراش رو نم-

 نکنه که... -

 .زنهیم ی... لبخندکنمینگاهش م مشکوک

رستش پ... بهتر از ذارمیم نمکباور کن  ؟؟یبهم فرصت بد یخوایشده م بارمکینکنه که برا -

 برات...  شمیم

 ... زنمیم یپوزخند

 ؟؟یفهمینداره، کار جداست. م یو پرستش به تو ربط میمشکالت زندگ-

 یاهبه ناخن  شمیم رهی... خشهیتر م قی. اما لبخندش عمخورهیبهش بر م کردمیم فکر

 بلندش.

 .دونمیقبول نکردن استعفامو نم لیدل ی... ولفهممیآره م-

 یالوگ... ولدرست کردن کات یبراطرح زدنت  یبرا یگرفت یونیلیم ستیچک دو هیچون -

 هم نکن. یا گهی... فکر دنیهم ینداد لیهنوز کاتالوگ رو تحو

 .کنمیم آماده گهیباشه... کاتالوگ رو تا چند روز د-

 .یبر یتونی. میاوک-

 .خورمیرو م یو قرص سردرد ارمیرفتنش کتم رو در م با

 باهاتون حرف بزنن. خوانیم یفراحات... خانم شاه یآقا-

 وصل کن.-
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 تا پرستش نرم بشه و خوب. کنمیم یرو اجرا کنم... هر کار مایداشتم حرف ن قصد

آرزو به دل  خواستمینمخوب،  ینه سر عقدمون لباس دیپوش یکه نه لباس عروس یپرستش

 بمونه.

 ن؟یاریم فیتشر ی... کدی. رسنیکه سفارش داد یسالم جناب... لباس-

 امروز. نیهم-

 .رمیسمت مزون مو به  رونیب زنمیکارخونه م از

 .شهیکاور گذاشته م یرنگ تو یریبلند ش راهنیپدادن پول با

 خوشتون اومد.-

 .برمیو م امیم گهیباشه. چند روز د جانیخوبه... فعال هم-

 مبارک باشه.-

 .رمیسمت خونه مو به ذارمیجواب م یزن رو ب قیعم لبخند

 

 *از زبان پرستش*

 به من گذشت. یچ شبیاز د یمادر... اگه بدون یمادر... وا یوا-

ل مامان  -غ -از ب یطوالن ینشسته بود بعد از مدت یصندل یبابا که رو یچشم ها یجلو

اش تنگ بر که دلم یباز هم برگشته بودم به خونه ا یبعد مدتها بعد ماه ها دور امیم رونیب

 شده بود... و مامان کنارم بود.

 .میهردومون متاسفرو به مامانت گفتم  یهمه چ-

 . تو.یکه دخترمون رو بدبخت کرد یمتاسف باش دیتو با ؟؟یمتاسف باشم مصطفمن چرا -
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 مامان آروم باش اع.-

 خب... من متاسفم...  لهیخ-

 .کنمیساعت قصد رفتن م دنیو با د خورمیبا مامان و بابا م ییمدتها چا بعد

 منم تنهام ییکه تنها توایمادر بازم بهم سر بزن هرروز ب-

 .امیبرم. بازم مباشه قربونت -

 .نشونمیگونش م یرو یه ا-س-و-ب

 .گردهیو خودش برم رسونهیمن رو م بابا

 ..خورهیبود، با ورودم تلفن زنگ م ومدهیهنوز ن انیک

 بله؟-

 ؟؟یریازم بگ یخبر هی دینبا یعنیسالم عروس گلم... -

 توروخدا. دیمامان محبوبه... ببخش نیخوب-

 .زنهیسر نم نرزیبه من پ گهیمتاهل شده د یمعرفت هم از وقت یب انی... اون کیچه خوب-

 خبره. یب زایچ یلیاز خ دونستمیبفهمه.م یزیزن مهربون چ نیا خواستمینم

 هم سرش شلوغه... صبح تا غروب کارخونست. بعدش هم خسته و کوفته. انیک-

که  ستین یقدراون ی.. ولدوره. کمیراه  دونمیم نجایا نیایب یناهار یشام هیکن  شیمادر راض-

 دلم براتون تنگ شده. نیایهمه مدت ن نیا

 باشه حتما... -

به داخل  انیو بدون نگاه کردن به ک کنمیم ی.از مامان محبوبه خداحافظشهیسالن باز م در

 .رمیآشپزخونه م

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

291 
 

 یصندل یسرش بود و مشغول خشک کردن موهاش رو یکه رو یبعد با حوله ا قهیدق چند

 .نهیشیم

 بود؟ یک-

 .یاصرار داشت بهش سر بزن میلیمادربزرگت... خ-

 .میبزن ایبزنم -

 ... یبزن-

 .زنهیلب به غذا نم انیک اماشمیخوردن م مشغولزارمیغذا رو جلوش م بشقاب

 تو تراس. اریآب پرتقالمو ب-

 .می. حرف بزننمیحرفو بزنه تا براش ببرم، تا کنارش بش نیا کباریآرزو داشتم  چقدر

رست شب دآب پرتقال مثله هر وانیزده شد، بعد از شستن ظرفها دو تا ل رید یلیحرف خ نیا

 .کنمیم

 نیبش-

 .ادیخوابم م-

 حرف بزنم. خوامیم-

 .نمیشیکنارش م یصندل یلج رو با

... اما کنمیو رفتم خونه در رو باز م دمیخر ینیریجعبه ش هیخوشحال بودم کنکور قبول شدم-

مامان دستم رو  شهیم نیتو دستم پخش زم ینیریجعبه شهاش هیمامان بود و داد و گر ونیش

و بعد  کنهیسکوت م یا هیچند ثان ونیسمت اتاق کتا بردیو من رو م کردیم هیگر کشهیم

 .دهیادامه م
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رو  و بابام زدی. شوکه بود زار مدیترسیجرات نداشتم پا بذارم داخل. مامان هم م شدیباورم نم-

 خودش رو کشت... وان حموم غرق در خون بود ی. خواهرم... توونیکتا کردیصدا م

 .کنمیم ینگاه انیرخ ک مین به

 متاسفم.-

راسم مو تو  دوریاون آدم سابق نشد، دووم ن گهیداشتم مامان د یچه حال یدرک کن یتونینم-

 یکیسال توسط  کیرفته بودن بعد  تنها شدم. تمام خانوادم یحساب کنهیسال دخترش سکته م

د بو دهیمفه نویکه اون باردار بوده... مامان هم بعد مرگ کتا شمیمتوجه م ونیکتا یاز دوستا

مون هوسط پرس و جو کردم و باالخره ت یکل گهینم یزیمن نزنه به سرم چ نکهیاما از ترس ا

ا به تردم کتحمل کردم... صبر  اموییرو بدست اوردم. تنها یاون پسر عوض لیاسم و فام نینگ

 خودم...  الیخ

. تا ینک چارهیهرش رو بتا خوا یریتا انتقامت رو بگ یدی. شش سال انتظار کشیآره صبر کرد-

رگ . حتما تا سر حد میکردیم تمیچقدر اذ دمیفهمیمعلوم نبود اگه نم ،یکن تشیاذ

 .میبردیم

 نه..-

 .شمیجام بلند م از

 ... انیبس کن ک ستمیاون پرستش خر ن گهیآره. من د-

 .رمیو بداخل م مونمینم منتظر

 .سوختیدلم برا دختر روبروم م شمیم نهیبه چهره خودم تو آ رهیخ

 . حقش نبود.دیزجر کش ادیدختر روبروم ز ی.ولسوختیم انیبرا ک دلم
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 روبروم شکست...  دخترستیمهم ن یچیه گهید

 پرستشم.-

 نقطه ضعفمه. نی... اانیکصدام نکن  یجور نیا

ده نادامه  ،یحرف بزن یجورنیو ا یریرو بگ افهیق نیا ادی... بهت نمانیک یبس کن شهیم-

 لطفا.

 .خورهیاز گونم سر م یقطره اشک نشونه،یشونم م یرو یاهس-و-رو نگرفتم، ب جلوش

 یم هر چبار دوست داشت نیاول یبرا کشونتمیبه طرف خودش م ذارهیشونم م یرو رو دستش

 ودن.بده بلند ش بایکه تقر ییموها رهیموهام م یدستش ال یزودتر آباژور رو خاموش کنه ول

 ان؟یک یکنیم یجورنیچرا ا-

بار  نیاول یبرا یدست خودم نبود ول ره،یگیام قرار مه-ب-ل یرو هاش-ب-محابا ل یب

کاش  اد؛یکت در مبدنش به حر یرو فمیظر یانگشتهارابطمون نیتو سومکردم  شیهمراه

 نیخرآ نیا دینداشتم، شا ینداشت، کاش من برادر یبود، کاش خواهر یجور نیاز اول ا انیک

 بار باشه.

 که پدرم قول داده پشتم باشه. یمن یبرا رو گرفتم ممیکه تصم یمن برا

 انیکوتاه ک یس-و -و با ب کنمیشب آروم رو تجربه م هیمشترک  یدو سال زندگ کینزد بعد

 .رمیش به خواب م-ش-و-غ-آ یو تو شهیسته مم چشم هام ب -ب -ل یرو

 

 *ی*از زبان راو

 با زنش مشکل دارد. انیبه خودش ثابت شده بود ک گریبود. حاال د خوشحال
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 .رفتیم رونیبه ب ادیپرستش ز دایجدکرد.  شدینم یگریبرداشت د نیجز ا انیک یحرف ها از

 که عشقش را داشت. یزل زده بود به دختر چادر نیاشهم پشت فرمان م باز

 .کندیاش صحبت م یبا گوش یچند لحظه ا رودیبه داخل ساختمان نم گرید

 .فتدیبه راه م نیو ماش شودیسوار آژانس م دوباره

 .ستدیا یم یکم یاو هم در فاصله  نیبا ترمز ماش است بیدر تعق شهیهم مانند

. کندیر رنگ مرژ لبش را پ کندیشال درست م ریرا ز شیموها دیگویگاد( م یلب )اوه ما ریز

با هر  گرفتیکه م ی. با هر عکسشودیدور م نشیو قدم زنان از ماش گذاردیرا م نکشیع

 .شدیلبخندش پررنگ م زدیاش م یگوش نیکه به عالمت دورب یفشار

ت مثب پسر نیا نیسوار ماش انیلحظه ها را از دست بدهد... پرستش... همسر ک خواستینم

 ... شودیم

د که شو انینما انیک یچشم ها یجلو دیبا یبرمال شود... روز دیبا یعکس ها روز نیا تمام

  ...نداشت یبه رفتنش مانده بود... عجله ا یمناسب باشد... هنوز چند هفته ا تیموقع

 .دادیم لیکاتالوگ را زودتر تحو دی... باراندیسمت کارخانه م به

 

 *از زبان پرستش*

 ... نیبه دلت رجوع کن پرستش... هم-

 فیتعر یدمه ریام یرو برا زهای... تمام چذارمیپارک م مکتین یرو ینیس یرو تو وهیآبم وانیل

 .میذاریتو پارک م یساختمون قرار راتیکه به خاطر تعم یمهد ریام یکردم... برا
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 گهید... میگد شده تو زندوار یبه چه قصد انیکه ک کنمیفکر م نیبه ا ینمونده... وقت یبرام دل-

 .شمیازش متنفر م

 ؟یشیواقعا متنفر م-

 ... دمینم یجواب

. به کننیم تیازت حما ییجورا هیکه حاال پدرو مادرت  کنمیپرستش من فکر م یدونیم-

 ..یخودت رو برطرف کن یتشنگ یخوایبردن... تو م یاشتباهشون پ

 ؟؟یچ یعنی-

ممکن  شدینم و باهات خوب بردینم ی... اگه پدرت به اشتباهش پیرو دوست دار انیتو ک-

 یب گهید ه...راحته... پدرت پشتت التیحاال خ ی... ولیکن یو باهاش زندگ یرو ببخش انیبود ک

 هم نایو بدون ک یمغرور یبا طالق گرفتن به خودت ثابت کن یخوای... میستیسر پناه ن

 .شهیم

 .کنمینم یجرو حال حرفاش

 ست؟؟یراهه... ن هیباالخره طالق -

که  ییزایچ نی. با ادوستت داره.. انیک کنمیراه... در ضمن احساس م نیآخر یهست... ول-

 .یکرد فیتعر

ابا ونه بخو من رو تا  شمیم نشیسوار ماش یرمهدیساعت حرف زدن، با تعارفات ام کیاز  بعد

 .رسونهیم

 طالق؟؟؟-

 .شمیم رهیچهره تعجب زده مامان خ به
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 پرستش؟ یمطمئن-

 کنم. یه زندگشد میوارد زندگ ینجوریکه ا یبا کس تونمیآره مطمئنم... نم-

 .ستمیبابا جان موافق ن-

 .شمیخشم از جام بلند م با

 .دی... به اون دوستتون زنگ بزننیکمکم کن میبارم شده تو زندگ هیبرا -

 .زیم یرو ذارمیرو م شناسنامم

 . آخرمه.. میدادخواست بفرسته... من شب و روز فکر کردم... تصم نیبهش بگ-

 امضا. یبرا یباش دیخودتم با-

 .نیباشه بهم خبر بد-

*** 

 ... دمیخوابینم انیک شیپ یحت گهیروح که د یروز گذشت. چهار روز سرد و ب چهار

 پرستشــــش.-

 .رمیاتاق م رونیبه ب انیک ادیفر یصدا با

 .زدیبود... نفس نفس م یعصب

 .نهیبب یارخونه تا هر خرکدم  ادیب یفرستیم ؟؟یفرستیبرا من دادخواست طالق م-

 .یکه طالق گرفت فهمنیباالخره م-

 .دمی... من طالقت نمهیچرت و پرتا چ نیا-

 شده... نم م تمون.. تاوان داد... هنوز انتقام تموم نشده.یزجر کشم کن یخوای... میبد دمیآره نبا-

 طرف صورتم داغ شد. هی. دیسوت کش گوشم
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 دوباره طعم خون رو تو دهنم به وجود اورد. انیمحکم ک دهیکش

  ...رمیمه... اونا هم مصرن طالق بگ... بابام پشتادیمن دوستت ندارم... ازت بدم م-

 ؟؟یتو دوسم ندار-

 .دمینم یجواب

 ؟؟یبا توام پرستش. دوستم ندار-

 چشمم رد شد. یجلو لمیف نیع یچ همه

 عقد مسخرم. مراسم

 .انیک یرفتارها 

 زش به من.-و-ا -ج -رابطه. نه نه ت نیاول

 بودنم. ریاس

 ارشد و نرفتنم...  یشدنم تو قبول

 .یدونیجوابش رو م-

 .شنومی... بگو مدونمینم-

 نه ندارم.-

 ...رمیداخل اتاق م به

 نداشتم؟؟ واقعا

  کنم؟؟یدارم لج م یمهد ریقول ام به

 

 *انی*از زبان ک
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 تو. ایب-

 .ندازمیم یگاریجاس یرو تو گاریس

 ... ی... تو که اهلش نبودییچه بو یوا-

 کارتو بگو الهام.-

 روزه؟یبه خاطر دادخواست د-

 ؟یکرد امه رو باز... .چرا اون نیدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن ییزایندادن تو چ ادیبهت -

 ساده. یتو فکر کن کنجکاو-

 بگو. تویفکر کنم... واقع خوامینم-

 .کنهیبه تک تک انگشتاش م یو نگاه ارهی. دستش رو باال منهیشیم یصندل یرو

 نه. ایحدسم درسته و دادخواسته  نمیبب خواستمیم-

 حدس؟؟-

 یچ نمیا بب. منتظر بودم تنییپا کشهیو پروژکتور رو م کنهیرو وصل م شی. گوششهیم بلند

 بذاره. خوادیم

 اگه قبال... -

 .شهی... تک تک عکسا رد مادیصفحه م یعکس رو نیاول

 بودم. یناباور یتو من

واست ه پرستش دادخحاال ک ی.. ولدارم. یباهات دشمن یگفتیم دادم،یاگه قبال بهت نشون م-

 ان؟؟؟؟یبهم نم شتریو پرستش ب یپسر حاج نیباورت بشه... ا دیبا گهیداده د

 .دارهیرو برم شیحق به جانب ها گوش هیو شب یراحت به
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ه دوست کرو  یسک... فقطم خواستم قبل رفتن امینم گهیتو... از فردا د لیکاتالوگ. تحو نمیا-

 .گذرهیم یچ شیدارم روشن کنم تا بدونه تو زندگ

 بودم. مبهوت

 ... انیخداحافظ ک-

 سرم رو تکون بدم. تونستمی. فقط مدمینم یجواب

 ... پرستش نبود.رمیبه سمت خونه م عایسر

 .زنمیم شیبه گوش یزنگ

 تو؟ ییکجا-

 تو دادگاه. نمتیبیخونه بابام... فردا م-

 ... من هنوز شوهرتم... برگرد خونه.یتو گوه خورد-

 از فشار مشت شده بودن. دستام

 خداحافظ-

 لباساش رو برده بود. تمام

 راحت!!! چه

 دوستم نداشت؟؟ واقعا

 ... هیاون پسر مثبت پرش کرده؟؟ اون بچه مذهب یعنی

 .رمیو با خوردن قرص به تخت خواب م دمیم یلب فحش ریز

 .یتو بخوا یهرچ گهی. باشه پرستش خانم... دانمیهنوز همون ک من

 بخوابم...  تونستمینم
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 .ارمیرو که صبح از مزون گرفته بودن و باال م یلباس ن،یاز ماش شمیم پا

 .شهیو پخش تخت م ارمیم کاور درش از

 پسر...  یساده شد چه

 بزرگش. ونیرنگ و پاپ یری... زل زده بودم به لباس شنمیشیو م ارمیم یصندل هی

 .رفتیو م ومدیتو ذهنم م مونیزندگ یساعتها تمام

 .خوندیرنگ رو نم یاسینداشتم... کاش اون دفتر  یخوب حال

 همه کسم. ی... با تو باشم... بشییهمه تنها نیبعد ا خواستمیپرستش... م باشه

 ؟؟یتو چ یول

 ؟یو بر یجمع کن زتویهمه چ یکه بدون خداحافظ ومدیقدر ازم بدت م ان

 .کشمیو با همون حال خرابم دراز م ندازمیکمد م یرو تو لباس

 

 *از زبان پرستش*

 .نایکنیعجله م ست؟؟ین یزندگ فی... حگهید هیچ ی... طالق توافقنیشما جوون-

الق طزنش رو  هیپسر هم که خودش راض نی... استین یراض شینه حاج آقا... دخترم از زندگ-

 بده.

 .نیکن یزندگ گهیدوماه د کنمیم شنهادیمن پ-

 وسط حرفش. پرمیم

 ی... هردومون راضمیچند وقت کرد نیبود ما تو ا یزندگ یهر چ یحاج آقا... ول دیببخش-

 ... نی... لطفا کش ندمیهست
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 ؟یندار یپسرم حرف-

 .خوردیکه تمام مدت تکون م کنمیم انیک یبه پا ینگاه

 .نیدنه ندارم... زودتر کارتون رو انجام ب-

 .شهیبرگه ها م دنیمشغول د یا قهیدق چند

 ه... باش یمنف تیاربارد شیآزما دی... باشگاهیآزما یری... میریگیبرگه رو م نیدخترم ا-

 راحت بود. المیخ

 ونه.خ امینکرد ب یاصرار گهید انی... کرمیتموم شدن جلسه... همراه بابا به خونه م بعد

 ب نکن.خرا یدست یدست تویبه خدا... زندگ فِیکار رو... ح نیپرستش نکن ا-

 یایفقط فردا م ...یخبر ندار یزیپرم... تو از دل من چ گهینکن... من د حتیعاطفه نص-

 نه. ای شگاهیآزما

 .امیآره م-

لم ددل تو  ازمب. اما هیکه مغموم تر ازمن بود نشسته بودم.. مطمئن بودم که منف یعاطفه ا ارکن

 نبود.

 .انیخانم آب-

 .رمیگیبرگه رو م رمیم شخوانیصلوات به سمت پ با

 مثبت ؟ ای هیمنف-

 خانم دکتر. شیباال پ نی... برمیجواب رو بگ میتونیما نم-

 .میریو به داخل م زنمی. در مکردمیم یعاطفه پله ها رو ط همراه

 .شدیبرگه چرخونده م یخانم دکتر رو یچشمها
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 ه؟؟یبرا ک شیخب آزما-

 :گمیترس م با

 من-

 .کنهیبه من م ینگاه دکتر

 دختر؟ یشد دیگچ سف نیچرا ع-

 .دهیمن جواب م یجا عاطفه

 استرس داره خانم دکتر.-

 ؟یچ یاسترس برا-

 :ندازهیم ینگاه بهم

 مثبت؟ ایباشه  یمنف یدوست دار-

 دوست داشتم؟؟ یچ واقعا

 .رونیجمع کردم و از خونه زدم ب لمویتمام وسا عیکه سر یمن

 نکردم. یخداحافظ انیبا ک یکه حت یمن

 دوست داشتم؟؟ یچ

 .فهممیچند وقتمو نم نیکه خودمم حال و روز ا یمن

 شده بود. دیدکتر از جواب دادنم ناام نکهیا مثلِ

 .یستیباردار ن ...زمیعز هیمنف-

 .شمینه خوشحال م زنم؛یم یلبخند نه

 خودم هم ته دلم دوست داشتم جواب مثبت باشه. انگار
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 نبود. یول

 کاش مثبت بود.-

 .مونیبه بدبخت شدیبچه اضافه م هیعاطفه...  یگیم یچ-

 فیکه تعر یورج نیکم داره... فکر کنم دوستت داره... ا یمگه شوهرت چ ؟؟یچه بدبخت-

 .یکنیم

 

 مامان و بابا. یداشت... نه حرفها ریعاطفه تاث یحرفها نه

 کنارم نشسته بود. یخسته و خنث یو چهره ا شیبا ته ر انیک

 هم نزده بود. یعطر

 .میشیهم از جدا م انیمن و ک ش،یسه روز از جواب آزما بعد

 لحظه کارت دارم. کی-

 .رهی... مندازمیبه بابا م ینگاه

 رو. ادهی... وسط پانیو ک مونمیم من

 حرف بزنم. ی... نذاشتیرفت عیسر یلیخ-

 .ندازمیم نییرو پا سرم

 .ینشد یول یبش مونیپش کردمیخدا خدا م-

 .دهیرو به دستم م یو کاور لباس کنهیرو باز م نی. در ماشزنمینم یحرف
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ن که اال ییحلقه ها نیند... اتو دلت مو زایچ یلیخ دونمیساده بود... م یلیمراسم عقدمون خ-

 ی.. ولودم.ببد  یلیخ دونمیشدن... م دهیمن خر یکه با اخم و دعوا نییمنه... همونا بیتو ج

 خوب بشم. خواستمیم

 تو چشم هاش. زنمی... زل مکنهیسکوت م یلحظه ا چند

 که...  ستمین یخدا نخواست... تو دلت با من نبود. منم آدم نکهیا اینشد -

 ... ی... غرور دادیاصرار کنکه  یستین یآدم-

 همه نیکه ا یمن نازمو بکشه تا برگردم... انیحرفو زدم. واقعا دوست داشتم ک نیچرا ا دونمینم

 رون؟؟یاالن از دفتر طالق اومده بودم ب نیکه هم یمصر طالق بودم؟ من

 !!!یدونیاصرار کرد. خودت بهتر م شدیبود... نم ریاصرار د یبرا-

 .کنمینگاهش م یسوال

 نشد. ی.. ولجبران کنم. یه کمی... بتونم هیآتل می... بریرو بپوش راهنیپ نیا خواستمیم-

 من...  انیک-

ز ودم... اقام گرفتن رو فراموش کرده بباشه من انت ادتی... فقط انیمراقب خودت باش خانم آب-

 .میتو قلب لعنت یکه اومد یوقت

 .شهیم نیسوار ماش یا گهیحرف د چیه یب

 .کنهیحرکت م یتعلل چیه یب

 رفته بود. انیکه ک یبه جاده ا مونمیم رهیخ

 .خورهیاز چشمم سر م ی... قطره اشکدمیرو به بدنم فشار م کاور

 .شمیم نیسمتش... سوار ماش گردمیبابا، برم نیبوق ماش با
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 ه؟یچ نیا-

 از لباسام جا گذاشته بودم. یکی-

 لباسم رو جا نذاشته بودم. من

 قلب شکستم رو جا گذاشتم. من

 رو جا گذاشتم. زایچ یلیخ من

 

 *ی*از زبان راو

 فراحات عوض شده باشد. انیکارخانه، ک یجد سییر شدیباورش نم یکس

 خودش را هم فراموش کرده بود. یرا نداشت. حت زیچ چیحال و حوصله ه گرید

 یشکسته برد یکه رفته با خود دل یا"

 یبه طوفان تن مرا سپرد نیچن نیا

 به دفتر من یکه مهر باطل زد یا

 چه ها که بر سرمن امدیتو ن بعد

 "چه ها که بر سرمن امدیتو ن بعد

 

 شدند. ینگران او م شتریو پدر پرستش روز به روز ب مادر

 نبود. یراه گریبود... اما د مانیکامال پش دخترک

. کردیدو م نیا یبرگرداندن زندگ یا براو تالش خود ر یوسط فقط عاطفه بود که سع نیا و

 .ماندیم جهینت یب شیهر بار تالش ها یول
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 و بدون فکر بود! یطالق سر سر کی یسزا نیا

 عالم چگونه باورم بود یخدا یا"

 بود اورمیپناه و  یروزگار آنکه

 بر سر من شهیاش نماند هم هیسا

 "لب بخندد به مرگ و پرپر من ریز

 

خود  و دنینشن جهینکردن، نت یصبور جهیغرور، نت جهینت ان،یپرستش، حال بد ک یمانیپش نیا

 زدن بود. یرا به کر

 

 تو شکسته بال و خسته ام یکه ب یدیو ند یرفت"

 تو چگونه پر شکسته ام یکه ب یدیو ند یرفت

 پا ریچه آسان دل مرا به ز یو نهاد یرفت

 مرا رها کندینم یزمان االتیو خ یرفت

 به دل آشنا یا

 "ایکه هستم ب تا

 الهه( ؛ی)رفت

 

 سال بعد*۲۰ -ی*از زبان راو

 ؟یفهمی... میکین کننیتکرار نم زویچ هیصد بار -
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 ... فهممینه نم-

 بگم؟؟ هنوز حالش خوب نشده. یاالن برم به مامانم چ-

 .زندیداشبورد م یرا رو دستش

 ترسمممیآروم تر برو... م-

 ... تونمیاعصابم خرده نم-

 .کندیترمز م ابانیخ ی... گوشه زندیراهنما را م چراغ

 .ی... اصال درک نداریفهمیتو منو نم-

 من درک ندارم؟؟؟ دستت درد نکنه... -

 .رفتیباالتر م نیهر لحظه در ماش اریشهر یصدا

 .میبتو چه منجال یفهمی... نمیکنیدرک نم تمویکه موقع یتو درک ندار-

 .یخواستگار یاینم نیم... برا هیکن یمامانتو راض ینتونست دونمیمنجالب؟؟ من که م-

 نکردم. من اصال با مامانم درباره تو صحبت-

 شانیاز دوست کسالیکه  یبه صورت پسر زندیزل م یگرد شده ا یبا چشم ها یکین

 .گذشتیم

 ؟؟یصحبت ن... نک... نکرد-

 .ومدین شینه... فرصتش پ-

 ... کردمیم چه راحت... منو بگو که فکر-

 ؟یگفت زایچ نایمگه خودت به مامانت ا ؟؟یکردیفکر م یچ-

 بدم. تونستمیکم اوردنت جوابشونو نم نیهمون بهتر که نگفتم... وگرنه االن با ا-
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 .رودیو به سرعت م کندیرا باز م نیماش در

 صبر کن... با توام. یکین-

 حرف ها بود. نیدختر سرتق تر از ا نینداشت... ا یا دهیفا دنشیکش ادیفر

 احمق...  یدختره -

 کند. ا بازدر ر داریسرا شودیباعث م شیمتماد ی... بوق هاکندیم یبه سرعت رانندگ دوباره

 سالم آقا.-

 .دهدینم یجواب

 .چرخاندیورودش به خانه، تمام سالن را از نگاه م با

 مامااااان... -

 مامان؟؟ ییکجا-

 .رودیطبقه باال م به

 .ماندیم رهیدستگ یرو دستش

 یبه باغ پشت رهی... خیهمان صندل یهم مادرش بود... رو باز

 زم؟؟یعز یبس کن یخواینم-

 ؟؟یاومد یک-

 .میشام بخور میتازه... پاشو بر-

 ندارم. لیم-

 .رهینم نییغذا از گلوم پا ییپاشو من تنها-

 .کندیرا در اتاق عوض م شیها لباس
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 شام نشسته بود...  زیباالخره با مادرش سر م شیاصرارها با

ثل رن... مکارتون دا یمیتکل یابه کارخونه... آق نیسر بزن هیفردا  شهی... ماریسالم آقا شهر-

 زنگ زدن. یلی... بهتون خنیدیرو هم جواب نم تونیگوش نکهیا

ه کنار تلفن را ک. اندازدیم یدر سبد مشک دیسف یها ولیبه گال ی. نگاهشودیبلند م شیجا از

 .کشدیم زیسبد گل بود را از پر نیا

 خانه بزرگ بشکند. نیتا سکوت در ا زندیساکت بود... اما خودش حرف م مادرش

 کننیتو خونه هم آدمو ول نم-

 .رودیاقش م... او هم به اترودیبه طبقه باال م یحرف چیه یاز خوردن شام... مادرش ب بعد

 .شودیبه چهره پدرش م رهی... خکشدیو دراز م ردیگیعکس را م قاب

ل  -غ -م بغ یدر کنارشان نبود... چهل روز بود که مادرش زانو گریکه د شدیچهل روز م فردا

 گرفته بود.

 یشارف یمینام تکل یو بر رو داردیاش را بر م ی... گوشزندیقاب م شهیش یرو یه ا-س-و-ب

 .کندیوارد م

 .یدیرو جواب نم تیپسر چرا گوش ؟یجان. خوب اریسالم شهر-

 ن؟یدار ی. ممنون خوبم. کاریمیتکل یسالم آقا-

 .گمیسر بزن کارخونه بهت م هیفردا -

 .رمیفردا درگ-

 پسر؟ یچ ریدرگ-

 :دیگویم یفراموش کرد... با لحن خاص یزود نیبه ا یمیتکل یعنی
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 فردا شب چهلم پدره.-

 ذهن فراموشکار من رو نگاه کن... -

 چند وقته تموم زحمات کارخونه به عهده شما بوده. نی... انیدارحق -

 یریگیو خودت کارا رو به عهده م یایمراسما م نیبعد ا شاهللی... استین یزحمت-

 .زنمی. خودم دارم شرکت متونمیمن که نم-

 .دهدیرا آزار م شیگوشها یمیتکل ی قهقهه

 ؟یبد حیکارخونه ترج هیه ب یخوایشرکت کوچولو و نو پا رو م هیبابا  یا-

 برا اون کارخونه هم فکر کردم.-

 :شودیم یجد یمیتکل لحن

 ن.کاون مشورت  بذار از مسافرت برگرده با ؟؟یگذاشت ونیبا عمو فرزاد در م ؟؟یچه فکر-

 ادشنهیمن پبرگرده... در ض یک ستی... عمو فرزاد معلوم نستین یفکر خاص یمیتکل یآقا-

 .دمیم حیخودش بوده... بعدا بهتون توض

 باشه جوون.-

 شب خوش-

 خدانگهدارت.-

 یکین یا... با گذشت چند ساعت دلش بریزود نی... به همشودیم امکشیپ یبرنامه ها وارد

ا شتانش رانگ ی... به سختگزدی... لبش را مکندیرا دوره م شانیها امیتنگ شده بود... تمام پ

 .دهدیحرکت م یصفحه گوش یرو

  "دوستت دارم..."
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 .دیآ یلبش م یرو ی. لبخند محوشودیفرستاده م امشی... پدهدیم رونیرا ب نفسش

 :دیگویدل م در

 «.یدختر بش هیعاشق  یعروس هیتو  کردیفکرشو م ی... کیمسخره دلتو باخت چه»

شنا آ یکیبا ن شیکرد که در مراسم عروس یخوشبخت یدوستش سامان آرزو یدل باز هم برا در

 شده بود.

 .شودیمحو م لبخندش

 یباهام زندگ شهیحاضر نم گهی... دشهیعوض م مشیرو بفهمه، تصم زایچ یلیخ یکین اگه»

 «کنه...

 .کندیاش، آن را خاموش م یگوش یرو اریشهر امیپ دنیبا د یکیشهر، ن یآن سو در

 خوب نبود. حالش

 سال او را سردوانده. کی نیتمام ا کردیم احساس

 چادرت. نمی... اایب-

 .یمرس-

 غرق شده؟ اتیکشت-

 مامان؟-

 شده؟ یجانم. باز چ-

 .ندینش یبود که مادرش کنارش م دهیهمان تخت دراز کش یرو

 ؟یکنیم کاریاگه من عاشق بشم تو چ-

 داره. یبستگ-
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 ؟یبه چ-

 .یشده باش یعاشق ک نکهیا-

 پسر موجه. پولدار... خانواده دار. هیفکر کن -

 .شمی... خوشحالم مکنمینم یخب اون وقت کار-

 .شودیم رهیلبخند مادرش خ به

 .ترسمیم-

 کرده؟ یتو دانشگاه ازت خواستگار یکس ه؟یخبر ،یکین-

 نه... -

 ته...به مادرش نگف یزیهنوز چ اریشهر ی... وقتدیبه مادرش بگو یزیفعال چ خواستینم

 رادرت.بمن هم پدرتم هم مادرتم هم خواهر و  ؟؟یبهم بگ دیبشه با یکه هر چ یندویم-

 ... دونمیآره م-

 .یبخواب... فردا صبح دانشگاه دار-

.. .ستین نامحرم درست کیارتباط با  دانستی. مبنددیرا م شیخاموش شدن المپ، چشم ها با

 دلش را باخته بود. یمخالف است... ول یروابط نیمادرش با همچ دانستیم

 یسرپ... هم دلش را باخته باشد اریباورش نشده بود که شهر یدوستش... ول یشب عروس همان

 شت.دا یمحجبه ا پیساده و ت یچهره  شهیشود که هم یی... عاشق اویامروز یپیپولدار با ت

 : دیگو یدل م در

به خانوادش همه  یکردیمدت فکر م نیتمام ا یخوشه دختر... کدوم دل باختن... وقت دلت»

 «رو گفته... اما... هووف. زیچ
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*** 

بر قگالب، بعد از رفتن به  یا شهیو ش خکیهر پنجشنبه پرستش با چند شاخه گل م طبق

 نیاشت و بودتش اما دوستش دا دهیند ادیکه گر چه ز ندینشیم یپدرو مادرش، کنار قبر زن

 ت.اس انیاز گذشته اش و مربوط به ک یزن تکه ا نیبود که ا نیبه خاطر ا دیشا یحس قلب

 سنگ قبر. ینوشته ها یرو کشدی. دست مزدیریسنگ قبر م یرا رو گالب

 فوت...  خیاخوان... تار محبوبه

رکت شنداشت تا در مراسم ختمش  ییرو یماه بعد از طالقشان بود... حت کیفوتش  خیتار

 سخت بود...  شیبرا انیکند... رو در رو شدن با ک

 .دیختم کن یمرحوم، فاتحه ا روح آن یشاد ی... برایممنون از همه مهمانان گرام-

 ... افتدیمتر دورتر م نیبه چند شدیپخش م کروفنیبلند که از م یصدا نیپرستش با ا نگاه

 بود. یبود مراسم ختم معلوم

 نشسته بود. لچریو یکه رو یبود... کنار مادر ستادهیکنار مادرش ا اریشهر

 .نیممنون لطف کرد-

 پسرم غم آخرت باشه.-

 .روندیهمه م باالخره

 مامان؟ میبر-

 .قهیفقط چند دق-

 .میبر رید میتونینم می. ما که صاحب مجلسرنیوقته... همه دارن برا شام م رید-
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ه خست لچرین وتکان نداد یو باالخره دستان مادرش برا دهدیرا تکان م لچریبود، و یهر زود با

 .شوندیم

 .خوردیزنگ م اریشهر یمهمانان مشغول غذا خوردن بودند که گوش همه

 ن؟یستیخونه ن-

 .میایم نیصبر کن کمیسالم... نه... -

 هتل. رمیبگم... م تیفقط به مادرت تسل خواستمی... مستیالزم ن-

 ... مگه من مردم.هیهتل چ-

 .نمتیبیشب خوش... فردا م-

 ... شبتون خوش.دیببخش-

 

 *انیک *از زبان

و با  خونمیم ی. فاتحه انمیشیم ونیسال، دوباره کنار سنگ قبر مامان و بابا و کتا ستیاز ب بعد

 .دارمیآرامگاه برم گهیپرپر کردن چند شاخه گل... قدم هام رو به سمت د

ود خ یسنگ مشک یرو خکی... چند شاخه گل مندازمیم یمامان محبوبه نگاه زیقبر تم به

 ... زهیچقدر قبرش تم اره؟؟یبراش گل م یک ...کردیم یینما

 ...رمیمشاور امالک م کیبه سمت  یمامان محبوبه، با آژانس یاز خوندن فاتحه برا بعد

ن روز ه هموپول داشتم ک یهتل نمونم. اون قدر یتو گهیبخرم تا د یخونه ا عایسر خواستمیم

 بشه. سیراست و ر یهمه چ
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 لیحومنتظر ت دیو فقط چند روز با خرمینقطه شهر م نیبهتر یدار رو تو اطیخونه ح کی

 .بودمیم نشیزایدادنش و د

 زرگ شدهبشهر  نی... ارونیبه ب زنمیو از پنجره زل م رمیگیم ی. دوشگردمیبه هتل برم دوباره

 بود...  ادیازش ز یسال دور ستیبود... ب

 هنوز؟ نیسالم... هتل-

 آمادست. گهیروز د... تا چند دمیخونه خر هی یآره... ول-

 مامان برا شام دعوتتون کرده.-

 .ستین یامشب فرصت-

 کارخونه. میریامشب رو... فردا صبح هم با هم م نجایا نیایب-

 .زنمیا ناهار بهش سر م. به سوگند هم بگو فردنمتیبیفردا صبح تو کارخونه م-

 چشم. پس فعال.-

 .کنمیرو قطع م یگوش یخداحافظ بدون

 .رمیبه خواب م یسفر بودم... به راحت خسته

ژل  ر وزدن عط ،یو کراوات مشک یسورمه ا راهنیو پ یکت و شلوار مشک دنیزود با پوش صبح

 .رمیم به سمت کارخونه ینیبا ماش شد،یم ادیز دشیسف یکه کم کم تارها یمشک یبه موها

 یمیدقوست سال قصد داشتم دوباره به اون برگردم. بعد از رفتن د ستیکه بعد ب یا کارخونه

 دوست و برادرم که کارخونه رو به اون سپرده بودم...  ما،یام، بعد از فوت ن

 .دهیشرکت جد هیپسرش هم سرگرم  نکهیو مثله ا ستین ایدن نیتو ا گهید حاال
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 سال ستیبعد ... باین تو اسپانسال بود ستی... بعد برانیاز وطن... از ا یسال دور ستیب بعد

ا جگوشه قلبم  هیکه هنوز هم  ی... فراموش کردن کسزیفراموش کردن همه چ یتالش برا

 خوش کرده.

 

 *ی*از زبان راو

به  ماندیم رهیخ یچند لحظه ا انی... کشوندیم ادهیپ اریشهر نیهر دو از ماش اریو شهر انیک

سمت  به رایو هم قدم با شهر گذاردیچشمش م یرا بر رو شیآفتاب نکیتمام ساختمان ها... ع

 .روندیم استشیهمان ساختمان ر

 ستادهیا شیواز کارمند ها و کارگر ها جل یتیجمع لیمات و بزرگ، س یا شهیباز کردن در ش با

 سال گذشته بود. ستی... خب حق داشت! بشناختیآن ها رو نم شتریبودند... ب

ا در ر انی. کدیایبه جلو م دیسف یبا موها یمیتکل ز،یم یو سبد گل بزرگ رو تیجمع نیب در

 ... اندازدیم تیعبه جم یو سپس با لبخند نگاه ردیگیوش م-غ-آ

تن و فراحات برگش جناب نکهیمنه... خوشحالم از ا یخوب زندگ یاز روزها یکیشک  یامروز ب-

 .میکار کن شونیتا دوباره و کنار ا میافتخار دار

ه کنار لف بمخت ی... چند مرد با لباس فرم هاردیگیبلند دست زدن تمام سالن را فرا م یصدا

 .ندیآ یم یمیتکل

 آن ها: یو معرف انیبه ک کندیم رو
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... تیفیشمش مسئول بخش کنترل ک ی... آقایبر شهیسرکارگر بخش ش یناصر یآقا شونیا-

 یتهان ی. آقا..یسرکارگر بخش قالب ساز یحمدم ی... آقایصابر سرکارگر بخش بلورساز یآقا

 یفناور یو مهندس یمیمسئول بخش پتروش

 ..زندیم اریدستش را به پشت شهر یمیتکل

از  یلی... تو خودنبخوب  سییر هی... خدمت کردن یلیخ انییمرحوم فرمانفرما امرزیخدا ب-

دو  یزرگ برابدو تا سوله  میو تونست می. چند تا پروژه خوب داشتمیها شرکت کرد شگاهینما

اضر ح تیجمع نی... من و همه امیهم بساز یا شهیجات و بلوک ش یساخت بطر ،گهیبخش د

 .میش مفتخر و آماده خدمتیاز پ شیب

به  کندیشروع م ،یآزاد یو رسا و با باز کردن دکمه کتش و احساس کم یجد ییبا صدا انیک

 صحبت.

که  ی... دوستزمیپسر دوست عز نیو همچن یمیو دوست خوبم جناب تکل یممنون از همگ-

 .میدر کنار هم داشته باش یخوب یروزها دوارمیجان... ام مای. نستین نمونیب

 .اندازدیم زدند،یم یزیر یلبخندها دنشیکه با د یبه دو دختر ییاخمو نگاه

 .روندیم استیبه اتاق ر اریو شهر یمیو به همراه تکل شوندیمتفرق م تیجمع

زرگ ب زیمو کرم بود.  یاتاق به رنگ زرشک ونیکرده بود... تمام دکوراس رییتغ زهایچ یلیخ

 .کردندیم ییخودنما کیش لیو وسا یچوب

 شیراب مایکه دوست داشت بازگشته. انگار مرگ ن ییخوب بود؛ انگار دوباره به جا انیک حال

 بود. یاجبار قیتوف کی

 .شودیخانه شان م یراه اریهمراه شهر ،یم دو جلسه مهم و کاراز اتما بعد
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 .یشرکت زد دمیاز فرزاد شن-

 .زندیم یلبخند اریشهر

 که مربوط به رشتمه. کنمیکار م ییجا نهیمهم ا یکوچولو... ول یلیشرکت خ هی-

 ؟یسفارشم داشت-

 تو شمال. الیپاساژ و چند تا و هی نیزایفعال د-

 اشق کارمعل ضرر کردم... من همه سا نیچقدر ا فهممیخوبه... االن که برگشتم، مخوبه... کار -

 و کارخونه بودم.

 .نیکردیبرگشت قبول نم یبابا رو برا یوقت اصرارا چیه یول-

 ... پنجاه سالش هم نشده بود.زود یلیبابات زود رفت. خ ما؛ین-

. فلج شده ..دیجر دز یلیاواخر خ نیبابا بهتر بود... ا یکه مرگ برا کنمیموقع ها فکر م یبعض-

ون قدر ا... شهیحالش روز به روز بدتر م گفتیبود... سرطان به نخاعش هم زده بود... دکتر م

 یول ...کننیو خفش م ذارنیآب و غذا بخوره... انگار دور گردنش طناب م تونهینم گهیکه د

 صبح راحت رفت. هی... آروم رفت... فتادینو از آب و غذا  دیخب به اونجاها نرس

 

**** 

 یمان. ساختکندیشده پارک م یچمن کار نیرا کنار زم نیماش دار،یباز شدن در توسط سرا با

 پر از چمن و درخت و گل...  یاطیدر وسط ح کیدو طبقه و ش

 ... روندیباال م یو سنگ دیسف یپله ها از

 اومده...  انیتو... مامان عمو ک دییبفرما-
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.. همان .دهیشکسته و تک ی... زنلچریو ی... زن نشسته روشی... زن روبه روشدیباورش نم انیک

... دیدجر زآب شد و  ماین یبود که پا به پا دهیشن اریباشد... از شهر شیسال پ ستیسوگند ب

 ده بود!کر رییتغ یلیعشق را درک کند... سوگند خ نیا توانستیکه عاشقش بود... اما نم یمرد

 .انیک یخوش اومد-

 .دهدیو به سوگند دست م شودیم خم

 .دنیایبدو از سکوت در نیبه حرف زدن تا ا کندیشروع م اریناهار بودند که شهر زیم سر

 .یزیچ هی یحرف هی ؟؟یساکت میمامان مهمونم دار-

 .اریدر ب تویبسه... مشک یسوگند عزادار-

 برم. خوامیروزا م نی... همرمیمن منتظرم خودمم بم ان؟یچرا ک گهیتو د-

 ؟؟یو بر یپسرتو بذار ؟؟یپس من چ-

 بابات تنهاست. ؟؟یچ ماین-

 دورشون. یبهشت یایراحت االن حور التینه. خ-

 .رودیبه سمت مبل م لچریو یو با چرخاندن چرخ ها رودیبه پسرش م یغره ا چشم

 .رودیبه طبقه باال و اتاقش م اریشهر

 .ندینشیدر کنار سوگند م انیک

 سوگند. یعوض شد یلیخ-

خوش  ومه بهتو چروک... معل نیو چند تا چ دیسف ی... فقط چند تا مویتو تکون نخورد یول-

 گذشته.
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.. .یخوش یعنیشتن خانواده اگه غرق شدن تو کار و ندا ؟یمعنا کن یتا خوش گذشتن رو چ-

 آره خوش گذشت.

 .دمیدارم جون م... انیک شمیدارم خفه م-

 .خوردیاز چشمانش سر م یاشک قطره

 یت.. غمبرک گرفبرس. اری... ثمره عشقتون که هست... به شهرگردهیبرم نم گهیرفته... د ماین-

 ؟؟یکه چ

 ... ذارهیآزادم نم ماین ادی. شهیخوب شم؛ نم خوامی... هربار متونمینم-

 .شهیم یلو... سخته نی... همیکمتر بهش فکر کن دیتو ذهنت هست... فقط با شهیهم ماین ادی-

 ؟یتو تونست-

 رو؟ یمن؟ چ-

 .انیک اهیس یتو چشم ها زندیم زل

روز  حالت یشده... وقت ایچکارا کرده و چ یدیفهم یوقت ای ؟؟یپرستش رو فراموش کن نکهیا-

 ؟؟یفراموشش کرد گهید ایاسپان یبه روز خراب شد و رفت

 .شودیمشت م شیدست ها... کندیم یتعلل انیک

 نتونستم... -

 .تونمیکردم... نم یزندگ مایو سه سال با ن ستیپس از منم نخواه... من ب-

 

*** 

 "هنوز؟؟ یقهر"
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 ...دهدیهم جواب نم اریشهر امکیپ نی... به دوازدهمکندیاش را خاموش م یگوش دوباره

 .گذاردیم ششیآرا زیم یاش را رو یگوش

 .خورمیگول نم گهی... داریهنوزم خرم آقا شهر یفکر کرد-

 رو؟؟ یگول ک-

 ؟یچ-

 .خورمیگول نم گهید یگفت-

 :کندیم یو من من

 .یدینه اشتباه شن-

 .یزنیمرغ سرکنده پر پر م نیچته؟ پنج روزه ع یکین-

 نکهیا؟ با را ندهد. تا ابد؟ اریشهر یها امیجواب پ خواستیم یمرغ سرکنده بود؟ تا ک نیع

و  تادسیا یاش قلبش م یگوش یو به اصطالح قهر بود؛ اما هر ساعت با صدا دادیجوابش را نم

 .افتادیدوباره به تپش م

 .شمی. خوب مدونمینم-

 ژله درست کردم. ایب-

 .گذاردیدخترش م یظرف ژله را جلو پرستش

 خب چته حاال؟-

 .دونمیگفتم که نم-

 ؟یبه مادرت بگ یخواینم-

 .ستین یزینه... چ-
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 کند. اصرار نکند... دوست داشت دخترش هر وقت خواست با او صحبت گرید ردیگیم میتصم

گاه دانش یو از ورود کندیم یاز دوستش خداحافظ یکیچهار بعد از ظهر بود که ن ساعت

 .کندیحرکت م

 سوارشو.-

 دنبالش افتاده. نیاست که با ماش اریشهر دانستیم

 زشته. -

 ... فتادمیتا حاال دنبال دختر جماعت ن . منیکیسوار شو ن-

 .خوامینم- 

 .کندیرا بزرگتر م شیها قدم

 با توام... -

 .اندازدیم اریخسته شهر یاخمالو به چهره  ی... نگاهستدیایم

 .یحرف چیبدون ه شود؛یم سوار

 نه. ادیخودتم خوشت م-

 :دیگویم یلحن طلبکارانه ا با

 ؟یاز چ دیببخش-

 دنبالت. فتمیب-

 .نیمن مجبورتون نکردم... خودتون اومد-

 .کشدیرا باال م نیماش یها شهیو ش دهدیتکان م یسر اریشهر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

323 
 

 لیم یزیچ میبر نیرحرف زدنت شروع شد... خب خانم محترم وقت دا یرسم ؛یباز قهر کرد-

 م؟یکن

 نه ندارم.-

 به خدا... سرتققق. یسرتق-

 .داردینگه م یدرب کافه ا ی... جلوکندیم شتریرا ب نیماش سرعت

 من که گفتم وقت ندارم.-

 .اریدر ن یشو. مسخره باز ادهیپ-

 .امیمن نم-

 .رونیدختره با پسره اومده ب نیا یبگن وا نتت،یبینم ینترس کس-

 .شوندیه مو هر دو وارد کاف شودینرم م یکیقبل، باالخره ن یتمام روزها و ماه ها مانند

 .زدیمدت با همان قاشق کوچک قهوه درون فنجان را هم م تمام

 یارابودم... ک شیضیمر ریکه با تو بودم از همون روز اول درگ یتمام مدت یدونیخودتم م-

 نداشتم که بگم. یمامان شروع شد... وقت یکارخونه. بعدم بابا رفت و ماجراها

 نه؟یهم لتونیدل-

 درست حرف بزن تا جواب بدم.-

 نه؟یا لتیدل-

 نه.-

 باالخره بعد ماه ها لب باز کند. شودیباعث م یکیپرسشگرانه ن نگاه

 دارم. یخاص یاخالقا هیمن... من  نیبب-
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 ؟یدار ییچه اخالقا دمیسال من نفهم هیبعد  یعنیمثال؟؟ -

 .یزنم بش یبخوا یوقت ی... ولمیما تا االن دوست بود-

 .یردوندسسال  هی... منو ینگفت یزیبه خانوادتم چ یکدوم زن... تو حت-

 ... ینگفت یزی. خودتم به مامانت چیکیباز شروع نکن ن-

 من دخترم... تو پسر.-

 دهدیم هیتک یبه صندل نهیو دست به س کندیم کیرا بهم نزد شیدست ها اریشهر

 .یقانع کننده ا لیواقعا عجب دل-

 .داردیرا برم فشیو ک گرداندیرا برم شیرو یکین

 .گمیم مچند روزه به مامان نیباشه... تو هم نه؛ی... اگه مشکل انیخب بابا بش لهیخ-

 .ستیمهم ن گهید-

 .نیمهم باشه... مهم منم و خودت هم زایچ نیا دمینبا-

 امروز؟ یزنیحرف م ینجوریچرا ا-

 ،یبی.. نج.یدختر خوب هی... تو میهمو بشناس میچند وقت رو گذاشت نیجان، ا یکین نیبب-

 ؟؟یشناخت ی... منو چه جورادی... خوشم می... مودبیاروم

 ؟یچ یعنیحرفا  نیا-

 جوابمو بده تا بگم.-

 وبهخ یروم حساس نکهی... ایمهربون یعنی... یخوب یلیخب... خب تو خ-

 :دهدیو ادامه م زندیم یلبخند
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 زیالوگ چارهیب ی دانشگاه با اون پسره یخوبه... مثال اون دفعه که جلو یشیم یرتیروم غ-

 و صادق...  یمهربون نکهی... اوووم ایشد

 کیهت نزدحق نداره ب یکس ممیتو حر یاومد ی... وقتمیرتیکه غ میآدم هیمن  یکین نیبب-

وست مان دکه ما ییبرم با دخترا تونستمیمال خودم... م یشیزنم. فقط م یبش یبشه... وقت

، منه یرابکه  یکس خوامیاومدم سراغ تو... چون نم یدارن... ول یرنگ و لعاب هیداره و هر بار 

 ی... من روشناسمینم کتریبزرگتر کوچ گهیبشم د یدنبالش کنه... من اگه عصب یچشم چیه

. چون شدم.. زیانشگات گالود یحساسم... آره من با اون پسره جلو ییدروغگو یانت، رو -ی -خ

 نیمچهبا  یتونیمنه... م یکه برا یز کس... ارهیازت جزوه بگ یکیندارم که  نویطاقت ا یحت

 ؟؟یکن یزندگ یآدم

 سال باهات نبودم. هیکه  تونستمیاگه نم-

و زنم  یایب یوقت ینبودم... ول یجد ادی... منم زمیداشت یرابطه عاد هیسال فقط  هی نیما ا-

 فرق داره ماجرا. یبش

 .حکم در و دروازه را داشت... دوستش داشت. ان قدر که کر شود یکین یگوشها

 مطمئن باش.. ار؟؟یشهر یگیم یچ-

 ؟یمطمئن باشم که چ-

 اون قدر دوستت دارم که... -

 .زندیم ی... لبخندستیچ یکیادامه حرف ن دانستیم

 دهیم ری... تا برسونمت شب شده. مامان جانت گزمیپاشو عز-
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ش پدر ساعت شش غروب بود و پرستش هنوز هم در آرامگاه بود. از مادر و نکهیاز ا غافل

 .کندیم یخداحافظ

و چند  گذاردیرا م خکی... چند شاخه گل مدیشویسنگ قبر مامان محبوبه را با گالب م دوباره

 ... خواندیم ی... فاتحه اندینشیم یا قهیدق

 ... شودیو بلند م کشدیرا عقب م چادرش

 .دیایاز کارخانه به آرامگاه م انیساعت بعد از رفتنش، ک مین تنها

 .خکیبود... باز هم چند شاخه گل م زیهم قبر تم باز

 زد؟؟یبود که هر هفته به قبر مادربزرگش سر م یکس چه

 و کنجکاو. شودیمشغول م ذهنش

 .دنیتهش بهم رس ایرانیا لمیاه بازم مثله همه ف-

 .کندیرا کم م ونیزیتلو یصدا تیبا عصبان یکین

 اگه نرسن خوبه؟؟-

 تلخ الزمه مامان. انیموقع ها پا یبعض-

 .خوردیاش را م ییچا وانیو ل گرداندیرا م شی... فقط چشم هازندینم یحرف

 نشد. نایا نیمن که ع یزندگ-

 .نیبشه. خودتون نخواست تونستیم-

 بعد نشد. ی. ولمینخواست لینشد... اوا-

نشد... قسمت نبود... مثال قسمت نبود که خاله  میگیم میاریکم م یوقت شهی... ما آدما همرینخ-

 عاطفه برسه فرودگاه و بابا رو برگردونه.
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 قسمت نبود؟ یگیم یعنی-

 خبر داشت... از همه گذشته. زیاز همه چ دخترش

 نکرده بود. یرا از او مخف زیچ چیه

 .اش و پدر و مادرش خبر داشته باشد یزندگ زیاز همه چ دیفرد با کیداشت  اعتقاد

دت کنار و خو یذاشتی... اگه غرورتو میکرد فیرو تعر ینه نبود... مامان تو خودت برام همه چ-

 .شدینم دهیکش زایچ نیکار به فرودگاه و ا ،یگفتیرو به بابا م زیهمه چ یرفتیم

 .کشدیم یآه

ال پدر دنب را از گشتن در گذشته و به یکینداشت... بارها هم ن یا دهیحرف ها فا نیا گرید

 نی... انگار همدهدیقسم م یکرده بود و بار آخر او را به روح پدربزرگش، حاج مصطف یبودن نه

 بود. نیریش شیها یبا تمام دلتنگ یخبر یآرام و ب یزندگ

 

*** 

 .ردیگیرا از دست کارگر خانه م ییطال ینیس اریشهر

 خانم. برو مایممنون س-

کند ب ینیچ چگونه شروع کند... مقدمه دانستی... نمگذاردیمادرش م یدم نوش را جلو وانیل

 ..آرامتر شده بود ینه؟ حاال سه ماه از فوت پدرش گذشته بود... مادرش فقط کم ای

 مامان من... -

 .شودیم رهیبه او خ لچریو یتا مادرش به او کمک کند... اما مادرش از رو کندیم یتعلل
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 گهید. دش ضیخب بابا مر ی... ولومدیخوشم م یدختر هیبابا از  یضیاز مرمن قبل -

ع تو اوضا وفکر کنم... بعدم که فوت کرد  یزیبه جز حال بابا و خوب شدنش به چ خواستمینم

ر رو دخت اون یسال و خورده ا هی... من یخدا رو شکر بهتر شد یروز به روز بدتر شد... ول

 ؟یخواستگار میریر بشه... مجو یچ مهمنتظر گذاشتم تا ه

 یصندل یوراز  نگاهش ریدر رفتن از ز ی... براشودیمادرش آب م رهینگاه خ ریبار ز نیاول یبرا

 ... کندیو قالده اش را باز م رودیم اطیو به سمت سگ ته ح شودیبلند م

 سال پدرت بشه...  یذاشتیحداقل م-

 تا سال بابا. ینامزد هیخونشون.  میکنم... فقط بر یعروس خوامیمن نم-

 :پرسدیمعمول؛ مثله همه پدر و مادرها، سوگند م طبق

 هست؟ یدختره ک نیحاال ا-

 یدگنز.. با مادرش ... مثل خودم پدر نداره.یکیزن سامانه... اسمشم ن ی. از دوستاشیشناسینم-

 .کنهیم

 خونشون کجاست. چند سالشه؟؟-

 دارد. یسوالها چه منظور نیمادرش از ا دانستیم

 .یشیرو متوجه م زایچ هی. بقیخواستگار ای... بستنیتر از ما ن نیینترس پا-

 راست و ه کارا رواون باشه ک یجا دیبا یکی ست،یبگو... حاال که بابات ن زویهمه چ انیبه ک-

 کنه. سیر

 چشم.-

 .یبابات خال یجا-
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 .شوندیم نیدو غمگ هر

 ادربزرگت.م شیاصفهان. پ گردمی... منم برمیریتو که سر و سامون بگ-

ا کرش رفکه از مادرش داشت  یخوشحال بود... از شناخت یلی... خدهدیتکان م یسر اریشهر

 .زهایچ یلیشود... بدون دانستن خ یراض یراحت نیکه به هم کردیهم نم

 فراحات. یآقا نیامضا کن نویا-

آن  ندیا ببزودتر برود ت خواستیهفته بعد از گذشت چند پنجشنبه م نیعجله داشت... ا انیک

 .ستیفرد مجهول ک

 ونریب از کارخانه نهیآ یکت و سفت کردن کراواتش جلو دنیو با پوش کندیم یسرسر یامضا

 .زندیم

نند ... ماردیگی... تمام قبر را گالب فرا مکشدیسنگ قبر م یالغرش را رو یدستها پرستش

کرش به ... دوباره فماندیبه سنگ قبر م رهیخ رشیو از ز اوردیچادرش را جلوتر م یکم شهیهم

 ..رودیسمت گذشته ها م

... شودیممردانه و بزرگ مبهوت  یگذشته است... با قرار گرفتن دست قهیچند دق دانستینم

 .کندیم کتریرا به خودش نزد فشیک

 .چدیپیآشنا در گوشش م ییبم و مردانه، صدا ییصدا

 ن؟یایکه هر هفته م ؟؟یبا مادربزرگم دار یشما چه نسبت-

 ... شودی... تمام وجودش سرد مستدیایم قلبش

 د؟؟یدرست شن مادربزرگش؟؟

 برگشته؟ یعنیبود؟  انیک
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ورتش ص یها یکیبه همان حالت که چادر تا نزد خواستیچکار کند... مردد بود... م دانستینم

 برود. یحرف چیه یآمده بلند شود و ب

 با شمام خانم؟؟-

 . بر..قبه سنگ  رهیبود و خ نیی... هنوز سرش پاکشدیبا دستش چادرش را عقب م یآرام به

 .ستیپرسشگرانه منتظر بود تا بفهمد او ک یاما با حالت انیک

اال ب... سرش را کشدیگونه اش م یرو ی... دستزدیریم نییاز گونه پرستش به پا یاشک قطره

 .اوردیم

 بود. ستادهی... انگار زمان اگرید کیدو مسخ شده بودند... مسخ  هر

 کرد. یمانده بود که سال ها از او دور رهیخ انسالیم یزن یبه چهره  انیک

ر د تاکه چن شیبه چهره مرد روبه رو رهی... خدهدیآب دهانش را قورت م یبه سخت پرستش

 او را جذاب تر کرده بود. دیسف یمو

 بزنند. یکدام دوست نداشتند حرف چیه

 

 *از زبان پرستش*

 ودم.ادن بددر حال جون  انیو آغشته به اخم ک رهینگاه خ ری... زچدمیپیرو بهم م انگشتام

 شده بودم؟؟؟ ریپ یلیخ

 شده بودم؟؟؟  زشت

 تعجب کرده؟؟؟ افمیق دنید از

 حق داره جوون بمونه...  شی. اون که رفته خارج دنبال زندگدمیکش یمعلومه من سخت خب
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 .رفتمیبوتاکس م یو برا کردمیرو گوش م یکیحرف ن کاش

. خب ..تهیشونیرو پ زی... فقط چند تا چروک ریخوب موند میلیتو خ ه؟؟یچ گهید بوتاکس

 .کردمیرو بوتاکس م میشونیهمون... کاش پ

 ... دادیم یا گهید یرو عوض کرده بود... بو عطرش

 یندگزاهاش بکه  یباشه... همون پسر انیمرد روبه روم ک شدیاما باورم نمخودم نبود...  دست

همون  که دوستش... یشد... همون پسر میخواهرش وارد زندگ یکه برا یکردم... همون پسر

 .شیسال پ ستیپسر ب

 .ادیچشمام م یگذشته جلو یروزها تمام

 .چهیپیکه دوست داشتم بعد سالها تو گوشم م ییدوباره صدا باالخره

 پرستش؟ یخودت-

 .زنمیم یپوزخند

 م؟یشناسیاون قدر عوض شدم که نم یعنی-

 :دهیادامه م تیو جد یخونسرد با

 .نمیبیم نجایکه تو رو ا کنمی. تعجب مبهینه... فقط عج-

 برم. خوامیم دونستیم نکهی... مثله ادارمیرو برم فمی... کدمینم یجواب

 شوهر و بچت خوبن؟-

 رو باور نکرد. یچیکه رفت و ه یبود... همون انیهنوز همون ک پس

 همه سال... خداحافظ نی... بعد ایهنوز هم باور نکرد-

 .زنهینم یحرف
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 .دهینم یمثله قبلنا جواب بازم

 روم قدمروم آبت نشسته بود... آ هی نیع ی. ولمیداشتم صدام کنه... برگردم... صحبت کن دوست

 خوب نبود... تو دلم آشوب بود.... حالم دارمیبرم

 ... زدمی... زار مکردمیم هیو گر نشستمیتنها بودم م اگه

 داشتم...  یبیحس عج هی

 کنار سنگ قبر مامان و بابا...  رمیم

 ... برگشت... چند متر دورتر از ما... اون جاست انیبرگشت بابا. ک-

 شکام خشک شده بود.انگار چشمه ا گهیو د کنمیقبر رو پر پر م یرو یها گل

 ... ارمیسرم رو باال م ،یمشک یکفشها دنید با

 هردوشون فوت کردن؟-

 .دمیرو تکون م سرم

 متاسفم.-

 .زنهیو زانو م شهیم خم

 شوهر و بچت خوبن؟؟ ؟ینگفت-

 نکرده بود. رییدرصد هم تغ هی انیک نیا

 .زنمیم یرو دوست داره، لبخند یپسر نکهیا ،یکین شبید یاوردن حرف ها ادیبه  با

 .انیک یتو چشم ها شمیم رهیخ

 اد؟؟؟یم ادتی... اسمش رو شهیروزا خواستگار نیبزرگ شده... هم-

 .ارهیخودش نم یرو به
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 ... اسمشمکنهیفوت م شمیسالگ ستیشمع ب گهی... چند ماهه دخونهیم یوتراپیزیداره ف-

 .هیکین

 ... دینشن یزیچ انگار

 .یمهد ریام ؟یشوهرت چ-

 زدیبود از قصدحرف م معلوم

 .زنمیم یلبخند

  زن گرفت، رفتن جنوب... نکهیازش خبر ندارم... بعد ا-

 ... خوب حرف زده بودم.شهی... متوجه منظورم مزنهینم یحرف

 .انیخانم آب یکنیهنور هم کتمان م-

 فراحات. یآقا یزنیم دنیهنوز هم خودتو به نشن-

 طاقت موندن نداشتم. گهید

 .یدفعه بدون خداحافظ نی... ازنمیم رونیآرامگاه ب از

 قبل. یشده بودم پرستش سال ها یلعنت انیک دنینداشتم... انگار با د یخوب حال

 بچته. یخجالت بکش... وقت عروس بسه

 

 *انی*از زبان ک

گذشته  ادی.. به تاج تخت. دمیم هی... سرم رو تکندازمیظرفش م یرو هم تو گاریته س نیچهارم

 .کردیها خالصم نم

 بده؟ یلیحال پرستش خ ان؟؟یآقا ک یفهمیشما چرا حرف منو نم-"
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کن از  النم لطفاخانم... عاطفه خانم...  ییشما فهمهیکه نم یاون ی... ولخوامیعذر م یلیخ-

 .رونیبزن ب نجایا

 حیوضتا براتون ت ارمیبدکتر متخصص  هی تونمیم ی... من حترمیرو ندونم نم لتونیمن تا دل-

واب جمکنه متو چند حالت  گفتی... مدمیپرس شگاهیرو... من خودم از دکتر آزما یبده همه چ

 گفتیانجام شده... م ریتو بدن پرستش د یک گذارم-خ-ت گفتیبشه... م یمنف شیآزما

. ..نینیبو بربرگه  نیا شده. یمنف شیجواب آزما نیاز لقاح نگذشته و برا هم یادیهنوز زمان ز

 .نیشیرو متوجه م یهمه چ

 ...کنمیو پاره م رمیگیرو از دستش م برگه

 ژه نرو.عصابم ر... مادربزرگم فوت کرده... ان قدر رو استیخانم من االن حالم خوب ن نیبب-

 .ادیم ایبه دن گهید. بچتون ماه تا حالتون خوب بشه.. امیم گهیباشه. پس من چند وقت د-

 بچه من نه... -

 .زنمیم یپوزخند

 .کننیکوفت م زیم زیتو پارک و برا من چ رنیکه م یبچه پرستش و عشقش... همون پسر-

هم ب تونیکمکش کنه که زندگ خواستیمنه... اون مشاور پرستش بوده... م لیاون پسر فام-

 رنکنی... پارک رفتنشون رو بد تعبزهینر

 رونیب ... گمشوشناسهیما رو مش... فقط همون خداتون نیتراز همه بد ایبسه بابا شما مذهب-

 خانم.

 .دهیجمله آخرم عاطفه سرش رو به نشونه تاسف تکون م با
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ه غلط ... کستین یمل... گوشام مخستمیخانم... به اون دوستتم بگو من خر ن سهیصبر کن قد-

 دوباره وبال من بشه. ادیرو کنه و شکمش بزنه باال... حاال ب اشیکار

 :دهیجوابم رو م یعاطفه در اوج ناراحت و

ن فکر مستتون داره... گرفت. اون دختر هنوز هم دو میزود تصم دونهی... ممونهیپرستش پش -

 نشونست از طرف خدا. هیبچه  نیا کنمیم

 .رونیفحش بارت نکردم... ب نیاز ا شتریبرو تا ب -

تاج و بهسرم ر ینداشت. دوبار یگذشته تو ذهنم تموم یهاگرفته بودم. حرف یدیشد سردرد

 خواب برم.به کنمیم یو سع دمیم هیتخت تک

 

 *ی*از زبان راو

گذشته  ادی... او هم کردیم یقهوه ط یمتوال یهاوانیهمان شهر... پرستش تمام شب را با ل در

 یلیبا فام نکهیا ادیآمد!  ایدنبدون شوهر... دخترش به یوقت نکهیا ادی. کردیها خالصش نم

که خود را  یمهد ری. امیرمهدیمکرر ام یهایعذرخواه ادیشناسنامه گرفتند.  شیبرا انیآب

بود.  ختهیبهم ر یقصد دارد مهاجرت کند... حساب انیبود ک دهی. دورادور شندانستیمقصر م

 پدر دلسوز بود. دختر سه ماهه را به کینماد  گرید ی... حاج مصطفکردیپدرش اورا درک م

بعد از  شی. غروب بود که پدرش با برگه آزمارندیگیرا م DNA شی... آزمابرندیم شگاهیآزما

 ایترس.  دیترس داشت... شا انیاز ک گری... ددیترسی. پرستش مگرددیباز م انهخچند مدت به

 یخانواده و عاطفه راض یاسمش چه بود... اما برخالف اصرار ها دانستیهم غرور... نم دیشا

 بدهد...  انیکرا به شیتا برگه آزما شودینم
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 برگه رو ؟؟یفهمیاز داره... مامروز پرو انی... کیکنیم کاریچ تیبا زندگ یدختره  خنگ دار-

 بده بهم.

 .ردیگیزور برگه را مبه عاطفه

کلکش  ه... که مابده... تا بفهمه بچه خودش شیآزما ادیاونم ب گمیبهش... م دمیو م برمیم-

... مونیخاطر تو و دوستقط بهدختر... بازم ف ییتمام معنااحمق به هیپرستش تو  نیی... بمیزنینم

 .رو زیه چکنم هم شیفرودگاه تا حال رمیو م گذرمیچند وقته م نیتو ا انیک یایاز بد دهن

پرواز  ایسمت اسپاندر اوج آسمانها بود و به انیک یمای. هواپرسدیم رینشد. عاطفه د یول

پرستش بود. گذشته اگر  یها یو نفهم های. گذشته هر چه که بود. گذشته اگر سادگکردیم

جان عاطفه و به یکر شده بود. گذشته اگر تالش ها گریبود که باال زده بود و د انیک رتیرگ غ

 یحاج مصطف یبود. گذشته اگر تالشها انیها از طرف ک نیها و توه یبد دهن مامت دنیخر

 انیدخترش بود. گذشته اگر رفتن مادربزرگ ک یزندگ یزنش برا یها یدخترش و نگران یبرا

سال گذشته بود و  ستیرا نداشتن بود. گذشته بود. حاال ب یکس گریبود و تنها شدنش و د

خود افتاده  یها تیخر ادیکه به یتش. پرسکردندیتجربه م را یآنها حال خراب یامشب هر دو

کاش  خوردیرا م نیبود و سالها حسرت ا مانیکه پش یانیزود هنگامش. ک یها میبود و تصم

سوگند را  یو اصرارها ماین یبعد از رفتنش حرفها یحت نکهی. اکردیو زود قضاوت نم ماندیم

. خرد شدن یبرگردد. شک و دو دل دیدارد و با یرقبول کند که دخت خواستیو نم دیشنینم

سرعت پرواز کرده بود. . حاال زمان بهدادیرا نم یزیمجال باور کردن چ گری. دشییغرورش. تنها

زمان را برنده  شانیحاال او چهل و نه ساله بود و پرستش چهل و سه ساله. هردو فقط با کارها

 کرده بودند. و هردو مغلوب شده بودند.

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

337 
 

 اونجا که گم کردم تو روبذار برگردم عقب. "

 بهت گفتم برو یازم. وقت یدیکه رنج اونجا

 یغرور من نذاشت. در رو ببندم تا نر یوقت

 یپشت در ویهنوز نرفت دمیکه فهم یوقت

 بار بهت بگم بمون نیتو. ابرگردم به دوباره

 ممونیدست تو پاکش کنم اون روزو از تقو با

 ها دوباره جستجو کنم. قهیهمون دق تورو

 شروع کنم ویبودنمو بمون ادامه

 آشوبت بشم لیبار دل هی ینشم حت یراض

 مغلوبت بشم نکهیاز ا میچقدر راض نیبب

 ستمیاون من ن گهیبرگردم عقب. من د بذار

 ستمیبهت ثابت کنم من مرد رفتن ن بذار

 تو برگردم به دوباره

 "بار بهت بگم بمون نیا

 (یراحی ی)مغلوب: مهد

 

 رانیاز ا یرمهدیام یتماس تلفن یو عاطفه و حت مایسوگند و ن یصرارهاا .DNA شیازما برگه

 یبود و خودش. دروغ انیاو. باعث نشده بود از افکارش دست بکشد. حاال که خود کبه

اش  دهید بیانتش. غرور آس-ی-پرستش و خ. بدتر از حس شک به دیخود بگوبه توانستینم
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فرصت جمله دوستت دارم را  یزود هنگام و طالقشان شکسته بود. حت میمکه با تص یبود. غرور

اتفاقات مطمئن شده  نیدارد. با همه ا یدختر شودیاو نداد. هنوز هم باورش نمهم پرستش به

 بود که آن بچه دختر خودش است... 

**** 

 رو روشن کنم. نیماش رمیمن م- 

 یهپسرش نگابه یساتن و قواره دار کرم یو روسر یمشک ییبا مانتو لچریهمان و یرو سوگند

 بود. هستادیاکنارش  یو کراوات آب یکه در کت و شلوار سورمه ا انیبه ک کندی... رو مکندیم

 هم بود. مایکاش امشب ن-

 .ریرس شده فاصله بگاز سوگند دپ اریخاطر دل شهرامشبو به هی... امرزتشیخدا ب-

سفارش  قبل که از یو سبد گل ینیریش دیخر یدوباره برا اری... شهرشوندیم نیسوار ماش هرسه

 .شودیم ادهیداده بود پ

ز ا. غافل ردهکرا قبول  شیاخالقها یکین نکهیرا زده. از ا شیتمام حرفها نکهیبود از ا خوشحال

وست از ددر کافه ابر اریشهر یحرفها کردیاز عشق کور و کر شده بود و فکر م یکین نکهیا

 زن است. تیداشتن و فهماندن اهم

 .دهدی. دکمه را فشار مگذاردیسرش م یرا رو شی. پرستش چادر مجلسفونیآ یصدا با

 یریحر نیستآکه  یبنفش راهنی... در پگذراندیرا از نظر م یکین یبا لبخند سرتاپا گرید بار

 شده بود. شهیاز هم باتریزکه صورتش را قاب گرفته بود  یداشت و شال زرد رنگ

 تا بگم. یاینم رونی... از آشپزخونه بگهیبرو د-

 .کننای... مسخرمون ممهیمامان مگه دوره قد-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مژگان فخار _تاوانی سایه  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

339 
 

 .گهیرسم رسمه... برو د-

 رد بود.دو م جلوتر از چرخاندیرا م شیکه خودش چرخها لچریبا و ی. زنکندیرا باز م یچوب در

گل  که سبد از پسر جوان ریغکه به یزیتنها چ ییروشنا. حاال در آن زندیرا م یچراغ ورود

چشمش آشنا به یا افهیبود... فقط ق شیپاها یرو ینیریکه جعبه ش یدست داشت و زنبه

و  لیطو اطیبود و بس. تعجب تمام وجودش را گرفته بود... باالخره از ح انی... کخوردیم

 برخورد کند...  یعاد کندیم ی. سعرسندیم یورودخانه پدرش به یمیقد

 .نیخوش اومد-

 .ندازدین یهم که متعجب بود نگاه یانیبه ک کندیم یسع

بود  رایهرآن چهار نفر فقط ش نیسوگند هم متعجب بود. ب افهیق ی... حتیاز نشستن همگ بعد

 ماسد. یعضا خنده بر لبانش ماچهره تک تک  دنیلب داشت. اما کم کم با دکه لبخند به

توان بر که سال گذشته بود. اما نه آنقد ستیدر فکر خود بود. ب ی. هرکسزدینم یحرف چکسیه

 نداد. صیبرد و تشخ ادیچهره ها را از

ارد ه مادرش را وبا نقش یآمدند که روز یدختر یخواستگاربه نکهی. اشدیباورش نم سوگند

 دخترش یخواستگار. بهمایکه با زن و پسر ن شدیباورش نم انیکرده است. ک انیک یزندگ

 آمده است.

کند. نه.  یکیبا ن یحساب یدعوا کیبود و دوست داشت  نیپرستش بود که در دل خشمگ نیا و

اسم  یکه حت کردندیخود را سرزنش م دیکرد. هم سوگند... هم پرستش با یبا خود دعوا م دیبا

متوجه اسم . و نه پرستش یکیآنها بفهمانند... نه سوگند متوجه اسم نها هم نتوانستند به

 شده بود. انیفرمانفرمائ یلیامو ف اریشهر
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 :کندی... زمزمه مکندیرو م انیکبه اریشهر

 ن؟یگینم یزیعمو چ-

قابش کرده بود و  یرشکز یچهره پرستش که روسر. نگاه کردن بهکندیرا صاف م شیگلو

 یرمسخره بود که دخترش را خواستگا گفت؟یبر سر داشت سخت بود. چه م بایز یچادر

 .دیآیحرف م. باالخره بهکردیم

 پسر دوستم...  یبرا میکن یکه دخترتون رو خواستگار میمزاحم شد-

ن زد در حرف یشتریانتظار ب انشیمتعجب بود. از عمو ک اریسخت بود... شهر یلیخ انگار

 یمضطرب . سوگند نگاهردیدست بگاورا اورده بود. که بتواند مجلس را به نیهم یداشت... برا

 .آوردی. پرستش اما کم نماندازدیم انیپرستش و کبه

مشب اما  هنکیرو باهم هماهنگ کردن... خب ا یاز قبل همه چ نکهیدو تا جوون مثله ا نیا-

 .تستیفرمال یحرفها یسر هی یانگار برا میجمع شد نجایا

 ... شودیمشت م شیدستها

راش کم بهم  یزیرو حس کنه... چ یدرپ ینداره... نذاشتم ب یپدر اریدختر منم مثله آقا شهر-

 ... ارمیپارچه خانوم بارش ب هی ایمیقول قدکردم به ینذاشتم... سع

 پدر دخترش...  یچرت و پرت را بزند جلو یحرفها نیسخت بود ا چقدر

 پرستش؟-

خبر  یسر بپ نیبود و ا یی... امشب خبرهاکندیرا متعجب م اریآرام سوگند... فقط شهر یصدا

 .دهدیادامه م انی. کشنودیرستش انگار حرف سوگند را نمبود. پ

 سر اصل مطلب. میپس بر-
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 یارهارد. اصردا یبفهماند دختر انیککه به ماین ی. تالش هاافتدیگذشته ها م ادیبه  سوگند

 ... انینام عاطفه... غرور کبه یزن

 دو تا. نیاست نه ا گهید زیاصل مطلب چ-

 .دیگویبا تعجب م اریشهر

 .ایخواستگار میاومد ن؟یگیم یمامان چ-

د د که خوت بوبود. نه امشب عاطفه بود. امشب نه آن پسر مثب ماینه ن گریهمه سال. د نیا بعد

امشب  بود. صحبت کرده ایدر اسپان انیهم بزور در خانه شان با ک کباریو  دانستیرا مقصر م

 .یو دلتنگ ی. بس بود بازکردیرا روشن م زیهمه چ دیخودش با

  ن؟یبس کن نیخواینم-

 .انیکبه کندیم رو

 ؟یکن یکه دخترت رو برا پسرم خواستگار ی... امشب اومدانیباور کن ک -

 داره؟دخترت پدر ن یگیپدر دخترت نشسته جلوت و تو م ؟یپرستش؟ تو چ -

 .دیآیاز آشپزخانه م رونیبمشوش به یبود که با چهره ا یکیحرفها. ن نیا با

 . پدرش بود؟یاوصاف آن مرد کت و شلوار نیا با

 شده؟ یمامان چ-

 شد؟او با دختر. دختر نی. اشدی. باورش نمشودیبلند م انی. کدهدیتکان م یفقط سر مادرش

 دختر دخترش بود؟ نیاو پدر بود؟ واقعا ا یعنی

در را  و رودیاتاقش م. بهکشدیبودن در چهره پدرش م رهیدست از خ یکی. نانیاز ک زودتر

 .بنددیم
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 !باز کن در... مامان جان در رو باز کن-

 بود. لچریسر پرستش سوگند با و پشت

 ... یباش لهکسای یکیهمون ن شهیعروس گلم... باورم نم نمییباز کن در رو ب-

 مامان جان شما برو تو سالن لطفا.-

 .چرخاندیرا م لچرشیو یچرخ ها سوگند

 پرستش..به کندیرو م اریشهر

 .نیشما هم بر شهیاگه م دیببخش-

 ... کردیم زیدخترش را آنال یبود و هنوز چهره  ستادهیبت ا نیبود که بازهم ع انیفقط ک نیا

اه نگ نیولااو بود و در به هیپرستش بود تا او... فقط حالت گونه و چانه دخترش شب هیشب شتریب

 .مشهود بود

 جان... همه رفتن. فقط من پشت درم. یکیباز کن ن-

 .نیهمتون. همتون دروغ گفت نیبر-

 .دونستمینم یزیروح بابام من چبه ؟یچه دروغ-

 ... شودیسکوت م یا هیثان چند

 روح بابام قسم خوردم.به یکین-

ود بشسته تخت ن یکه رو یکین یدر اتاق. روبرو گذاردیپا م اری. شهرچرخدیدر قفل م دیکل

 .دهدیبدستش م ی... دستمالزندیزانو م

 پاک کن اشکاتو... -

 .کندیشروع م یکی... اما ندیچه بگو دانستیهم نم اریشهر خود
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م ... قسمقسمم داد برم دنبال بابام... مامان یجد خواستمیم یبار. دوسال قبل... وقت نیآخر-

 ود.ب نیمهداد به روح پدربزرگم که نرم دنبالش... که فراموش کنم پدرم زندست... پس برا 

 ؟یبرا چ-

 کنم...  داشیپ خواستیبود... مامان نم رانیاون ا-

 .رانیا ه اومدهک... تازه دو ماهه یکینبود... مادرت بهت دروغ نگفته ن رانیا انیعمو ک-

. تو ارخونه دار بوده..... من بهت گفته بودم بابام خارجه... گفتم کیگیتو هم دروغ م-

 منه. یجونت بابا انیعمو ک یدونستیم

مو ع نیت همهمه کارخونه دار... من کف دستمو بو کرده بودم بابا نیدختر... ا یگیم یچ-

 جون منه. انیک

 تنها باشم. خوامی. مرونیبرو ب-

 .میمنو بده تا برجواب -

 نی... ااوردنیخودشونم نم یرو. اونا بهگفتینم یزی... اگه امشب مادرت چامینم ییمن جا-

 خانواده نداشتم... اشونیو خود خواه اشونیهمه سال سر لجباز نیوسط فقط من ا

 ود... بابزور نگه داشته تحمل کند... تا االن هم خودش را به توانستینم نیاز ا شیب اریشهر

 :دیگویم یعصب یحالت

تتم ... جواب مثبرونیب ایراب نکن... پاشو بخشده و نشده... امشبو  یمن ربط نداره چبه-

 ندارم. ی... من اعصاب درست حسابیکی... پاشو نیدیم

 ؟ی... چرا عصبیافتیبا من بدبخت در م یتو هم دار-

 .شودیم ریسراز شیاشکها دوباره
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 .میاشکتو پاشو بر نمی. نبیکین-

. زندیم ی... لبخندشیمشت شده اش... برخالف عصبانت ی. برخالف دستهایسختبه اریشهر

 .شودیوارد سالن م اریو پشت سر شهر شودیبلند م یکی. باالخره نیاجبار یلبخند

 لجباز. ی... پدراندازدیپدرش نمنگاه به یخودخواه. حت ی. مادرندینشیمادرش م کنار

الش هم و بعد س میریگیقد ساده مع هی... چون پدر تازه فوت شدن... میما حرفامونو قبال زد-

 باشه قبوله...  یحرفا هم هرچ نیو ا هی... مهرمیکنیم یعروس

 نبود. ایدن نیانگار در ا انی... کردیگیدست دخترش را در دست م پرستش

 تا سکه. ۱۱۰... میمخالف نیسنگ هیبا مهر یکین یخود من و حت پسرم...-

 .پاشدیم یکین یروبه یلبخند سوگند

 رو انجام بدن. داشونیچند روز برن خر نیمبارکه... ا-

 .دیگویخشک م ی... با صدازندیم انیکبه یا سقلمه

 مبارکتونه.-

فته هسم عقدم مرا هین... تهرا انیب توننیم نای... خواهرم و مادرم اهیلیسه روز تعط گهیهفته د-

 .میریگیم گهید

 . آن شب با هرزندیم یلبخند اری. فقط شهرکندیحرف سوگند نم نیابه یاظهار نظر یکس

 .کنندیبود... مهمانها قصد رفتن م یسخت

 رو بده. یکیشناسنامه ن-

 چرا؟-

 .روندیم یبا خداحافظ اریو شهر سوگند
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 .کننیمه درست دارم... چند روز ادی... آشنا زنهیدم سر سفره عقد بشخو یلیبا فام خوامیم-

 باالخره باورت شد؟-

 ش؟یاریم-

... در اوردیشو در مرا از ک انیآب یکی... شناسنامه نرودیاتاق مو به کشدیرا جلو م چادرش

اندازه به. امشب بنددی. در را مرودیم یخداحافظ ی. بازهم بگذاردیم انیدست بزرگ ک

 صدسال گذشته بود.

 وام دختر.با ت یکین ؟یبندیباز کن درو. چرا رو من درو م-

 .ردیگیسراسر خانه را فرا م ادشیفر

 ولم کن... بسمه... -

 بود. یکیو ن اریشهر یخوش و خرم برا ی... روزهایآت یروزها

 یعبه ار جد انینکردند... حلقه برل غیدر یزیچ چیانجام دادند و ه یرا دونفر دهایخر تمام

 .کردیم ییخودنما یکین شیآرا زیم یرو گرید یدر جعبه ا اریشهر یو حلقه  یزرشک

 .نمییچه قشنگه. بذار تو دستت ب-

 .زندیبر گونه دخترش م یه ا×س×و×... پرستش بیکیقرار گرفتن حلقه در انگشت ن با

 ؟یثبت تا امضا بزن یامروز رفت-

 .رودیدر هم م یکیچهره ن دوباره

 آره رفتم... -

 .شهیتا آخر هفته شناسنامت آماده م گفتیبابات م-
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 یکیو ناجذاب پدرش بود؟  یا افهیو ق پیبا آن ت یبود. مرد بیغر شیکلمه برا نیا بابا؟

 یورضر ساعت مح یپنجشنبه... عقربه ها دنیفراحات؟ با فرا رس انیفراحات بود؟ تک بچه ک

 .ستدیایمعدد چهار 

که  یرپس در کنار یپاشنه دار گلبه یخوشرنگ و کفشها ی... شالیبلند صورت راهنیبا پ یکین

 رتنب یمشک یو کراوات دیسف راهنیو پ یخاکستر یکه کت وشلوار یاریدوست داشت... شهر

 داشت نشسته بود.

هوه ق یربلند کرم رنگ و روس یینشسته بود و در کنارش پرستش با مانتو لچریو یرو سوگند

 ... یا

 سمت چپ نشسته بودند. اریمادر و پدر شهر یلهایاز فام ینفر چند

 نتوانسته بود خود را از مسافرت به محضر برساند. عاطفه

و  پرستش و همسرش و همسر عاطفه نشسته بودند ییسمت راست سفره عقد... دختر دا در

 .یکیو ن اریکم از دوستان شهر یعده ا

 .ندینشیمکنار پرستش  یخال یصندل یعاقد... روبا دادن شناسنامه ها به  انیک

 یارمونه انیک یست شده بودند و کت و شلوار قهوه ا شانیآنکه بخواهند و بدانند لباس ها یب

 کرده بود. جادیپرستش ا یبا مانتو و روسر یخاص

 :کندیشروع م یعرب یبا خواندن متن عاقد

 کیصداق و مهر شما را به  دیدهیبنده وکالت مفراحات... به یکیرمه... نمکرمه و محت زهیدوش-

. ی... هزار شاخه گل رز و هزار شاخه نبات و صدو ده سکه تمام بهار آزاددیجلد کالم اهلل مج

 .اورمیدر ب انیفرمانفرمائ اریعقد و نکاح دائم ماه داماد. شاه داماد شهربه
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 .دیگویم یاز شاد ییبا صدا یکین دوست

 نهیعروس رفته گل بچ-

 .کردیدخترش نگاه مبه یالوصف دیزا یباخوشحال پرستش

 اما در فکر بود. انیک

 همه سال را از دست داده بود. نیا نکهیا فکر

 را از خود دور کرده بود. یهمه سال حس پدر نیا

 .ارهیعروس رفته گالب ب-

 .یاصطالح اجبار ساده و به یذهن هردو آمده بود... عقدعقدشان به روز

 .دهدیپرستش مرا به ییطال سیسرو سوگند

 عقد تنها دخترشان بود و سالها را مفت از دست داده بودند. حاال

 .اوردیزبان بمادر را به اینام پدر  خواستی. نمخواستینم یکین

 بااجازه بزرگترا بله.-

 دخترها اتاق را پر کرده بود. غیدست زدن و ج یصدا

 .شودیبلند م پرستش

 .دهدیم هیهد اریرا به شهر یسد و ساعت-و-بیداماد و دخترش را م صورت

 .دهدیدست م اریشهربه انیک

 و...  دس-و-بیدخترش را م یشانیپ

 از طرف من و مادرت. نمیا-

 .کنندینگاه م انیکبهت زده به یکیو ن پرستش
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 رونیببه انیبا ک دیسف یطال سیسرو نیا دیخر یبرا یکه چه زمان کردیبا خود فکر م پرستش

 .زندیم یتصنع ی... در هر حال لبخنددیاینم ادشیرفته بود که 

 :دیگویم یکین

 ممنون.-

 .کندیم یکیدستش را حائل ن اریشهر

 بگو ممنون بابا جون.-

 :کندیادا م ی... به سختکندیم یا خنده

 ممنون مامان. ممنون بابا.-

 وصلت همه خوشحال بودند. نیا از

 گذشته را فراموش کرده بودند. یلحظات یهم انگار برا انیپرستش و ک یحت

 لیوم تحبودند که لبخند به اریو شهر یکین نیبود و ا دهیچیپ نیبلند آهنگ در ماش یصدا

 .زدندیعاشقانه م یو حرفها دادندیم

 تو سرنوشتم افتاد بایاتفاق ز هی"

 من داد... خدا توروبهدونمینم یجور چه

 که دنبال عشق نبودم یعاشقم من چه

 حس فوق العاده نشسته تو وجودم هی

 میدیدیروزا رو خواب م نیو تو ا من

 میدیآخرشم بهم رس نیبب

 قراره یواسه هم چه ب دالمون
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 داره یدو قلب چه حال وندیپ یدید زمیعز

 یاریتا اسممو م یدار یبگو چه حس زمیعز

 یطاقت ندارم که تو تنهام بذار بگو

 عالقه دارم بهت

 ینازیمن مبه توهم

 "یچه خوبه عشق باز یمیتو که دلخوش با

 (یعسگر دی: حم وندی)پ

باره که دو یانیک... پرستش و اری... شهریکی... عشق کور کورانه نستین نگونهیروزها ا شهیهم اما

 .اوردیم شیرا پ ییبودند... ماجراها دهیهم را د

 ..ردیبگ یکوچک یداشت مهمان میشام... تصم یبرا و مادرش اریبا دعوت کردن شهر پرستش

 ؟یزنیزنگ نم-

 ؟یباباتم دعوت کن یخواینه... مگه م-

 نکنم؟-

 من.... شمارش رو بده بهدونمیم چه-

 مردانه ی... صداافتدیگذشته ها م ادیآن  کیشماره...  نی... با زدن آخردیلرزیپرستش م دستان

 .چدیپیدر گوشش م انیک

 الو.-

 .دیشنیرا نم انیک ی... در فکر فرو رفته بود و صداگزدیرا م لبش

 .یفردا شب تو هم باش یمهمان یبرا خواستیم یکیپرستشم... ن-
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 باشه ممنون.-

 .کندیم زمزمه

 .کنمیمخواهش -

 خوا... -

 حرف بزند. انیک دهدی... اجازه نمکندیرا قطع م تلفن

وز هم نش کم شود... هنت یتا گرما خوردیآب م یوانیو ل رودیآشپزخانه مبه یکیچشم ن یجلو

 دختر بچه ها شده بود؟ نیسخت بود... چرا ع

ت دعو که عاطفه و همسرش هم یمهمان یبود برا یمشغول آشپز یکیروز را در نبود ن تمام

 بودند.

 یه هاخوش آب و رنگ... کوفت یو فسنجان... ساالد... دلمه ها ینوع خورش قرمه سبز دو

 بود. دهیو ژله را تدارک د کیمخلفات و ک یبزرگ... و کل

 داندی... نمکندیبر سر م یمشک یو شال پوشدیم یبلند خاکستر یراهنیغروب پ یدمها دم

 .مالدیبه صورتش م یکم.رودیکرم م به سمت چرا... اما دستش 

ش رنگ لب یکم... تا ی... فقط کمزندیرا بر لبش م ی... رژکندیگوشه لبش جا م یلبخند

 روحش بهتر شده بود. ی... صورت بردیبگ

 ... ساعت شش غروب که بود؟دیآیصدا در مبه زنگ

ا فشار ر... دکمه . االن چه وقت آمدن بودبردی. ماتش مانیک دنی... با درودیم فونیآ سمتبه

 .دهدیم

 .کندی... در را باز مکندیسالن خود را نگاه م یقد نهیآ از
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 .کندیم یاز دوستاتش خداحافظ اریشهر نیماش دنیبا د یکین

 .امیب تونمیخودم هم م ؟؟یمدرسه شد سیسرو نیع یشیتو خسته نم-

 بده راننده خانمم؟-

 ... یرسونیصبح و ظهر منو م یزنیآخه از کار و شرکت م-

 .رسمیاونا هم منگران نباش به-

 ... یکردیباساتو عوض مدنبال من. ل یاومدیم نکهیا ی... به جایلباساتم عوض نکرد-

رف بال حقکارش را در سرش بزند... آنها  نیا یکی... انتظار نداشت نکندیسکوت م اریشهر

... دیایم ونریب یکیکه از دهان ن ی... با جمله ادیآیکنار م یگفته بود با همه چ یکیزدند... ن

 :دیگویکلمه م کی. فقط خشمش را نشان ندهد و آرامشش را حفظ کند.. کندیم یسع

 !یریتو نم-

 چرا اون وقت؟-

 .ردیجبهه نگ یکینرم صحبت کند تا ن کندیم ی... سعکشدیم نییرا پا نیماش یها شهیش

 .دمی. منم اجازه نمی... شوهر داریستیچون االن مجرد ن-

 :دیگوی. مزندیم یپوزخند یکین

 دخترونست. منم دوست دارم برم. یمهمون هی-

 ..یرینم-

 چرا؟-

 .یکه بر دمی. من اجازه نمیپرسیم یباره دار نیدوم نیا-

 .ی. فقط دوساعته مهمونذارمیمن نم ذارمیچه هوا برت داشته... من نم-
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 یقایا رفندارم زنم ب یاعالقه  چی. منم هیستیدختر مجرد ن هی گهید نیساعت... بب میتو بگو ن-

 مجردش بگرده.

 است. دهیفا یب اریسروکله زدن با شهر دانستیم

 خانه برسند.تا به زندینم یحرف گرید

 .کندیشن مرا رو ونیزیو تلو گذاردیم زیم یظرف رو یتو یکهایرا با ک یچا وانیدو ل پرستش

 سکوت باشد. نشانیب خواستینم

 .انیکبه کندیرو م زیرو م یکارت دنید با

 ه؟یچ نیا-

تش بگذارد که پرستش از دس یپشت صندل... قصد داشت آن را اوردیکتش را در م انیک

 ... بردیاتاق مو به ردیگیم

تکه  شغول تکهود... اوهم مب دهیپرس یسوال انی... انگار نه انگار از کگرددیسالن برمبه دوباره

 بود. کیکردن ک

 ان؟یک-

 جا... بله؟-

 ... جرات چشم در چشم شدن را نداشت.کندیم ی. تعللزدیتند م قلبش

 ه؟یچ یت براکار نیا-

 

 *از زبان پرستش*

 .برهیفرو م کیک یبودم... چنگال رو تو دهیسوال پرس هینه انگار ازش دو بار  انگار
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 گم؟یم یچ یشنویم-

 نخورده بودم. ایشکالت کیک نیسال بود از ا ستیب-

 .زنمیم یپوزخند

 .کردمیدرست نم یکیوقت ک چیکاش ه-

 بحث رو ادامه نده. رهیگیم میتصم نکهیحرفم مثله ا نیا با

 .الشیو وسا یکی... خرج کن برا نهیکارت اعتبار-

 پول هست ممنون.-

 منه. فهیمن پدرشم... وظ-

 نم.و بزتو دلم یکه حرفا شدینم دایپ نیبهتر از ا یگرفته بود... انگار فرصت یلیخ دلم

 .یندگذرو لایخیو ب ایاونور دن یرفت یول یدختر داشت یدونستیم ؟یهمه سال کجا بود نیا-

که دوسش  یت کس-ن-ا-ی-پرستش... فکر خ یکردیکارو م نیهم یمن بود یتو هم جا-

 .گذارهیآزادت نم یدار

 یه وقته شده بودم ک-ز-ر-من اونقدر ه یعنی کنم؟یت م-ن-ا-ی-من بهت خ یتو فکر کرد-

 باشم. گهینفر د هیشوهر دارم با 

 .گذارهیم زیم یرو رو کیبشقاب ک یجد یحالت با

 ؟ینبش قبر کن یخوایچرا م-

 .ندازمیم نییرو پا سرم

 ؟؟یکنیهم م هی... گریکنیسکوت م .یاری. کم منییپا یندازی. سر مینیهنوزم هم-

 تو چشمهاش. زنمیو زل م ارمیرو باال م سرم
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 ی.. حتیمن ندادبه رو یچیخونه بابات؟ فرصت ه یرفت هوی ؟یگرفت میتصم عیخودت چرا سر-

 دوستت دارم که ته دلم موند. هی

 .میاددهردومون با اشتباهامون سالها رو از دست  یعنی... ما فقط... انیک یدونیم-

... یدیدیو مر. بزرگ شدنش ..ی... دخترمونو بزرگ کردیکرد ی! مادریتو که از دست نداد-

ه ک بیغر یورکش سالها فقط خودم رو با کار سرگرم کردم... اونم تو نیاون من بودم که تمام ا

 فقط عموم هم زبونم بود.

رم پدر دخت یوقت دم؟یکش یچقدر سخت یدونیمن خوش گذروندم؟ تو چه م یکنیفکر م-

 یکین ذاشتینداشت از خانوادش بزنه... تا بابام بود نم یدوستاش حرف شیپ ینداشت... وقت

 پدر سر کرد...  یب یکیزود رفت... ده سال ن یحس کنه. ول یکمبود

 ؟یدیفرصتو بهم م نیحاال اومدم تا جبران کنم... ا-

 بهت بده. دیبا یکیفرصتو ن نیا -

... بابا گهیبهم م یپرستش وقت یدونی... ممیحرف زد یاومد کارخونه و کل اریزور شهربار به هی-

 .افتمیسال هدر رفته عمرم م ستیب ادیفقط 

بهت  نکهی.. ا.نهیریهمه وقت پدرش کنارش باشه. براش ش نیبا بودنت خوشحاله... بعد ا یکین-

 ... ستیبابا و ازت دلخور ن گهیم

 :گهیوسط حرفم و م پرهیم

 .بخشهیمثل تو مهربونه و زود م یعنی-

 .کردیم تمیآخرش اذ جمله
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ا پس پ. انقدر زود میدگتو زن یانتقام اومد یبرا دمیفهم ی... وقتدمیبخشیمن اگه زود م-

 .دادمیو بهت فرصت م میاز زندگ دمیکشینم

 .یپس خودتم متوجه اشتباهت هست-

 کنه. دایبحث ادامه پ دهیاجازه نم فونیآ یصدا

 آره هستم. تو هم باش.-

 .شنیوارد م اریگرفته و بعد شهر یا افهیبا ق یکیو اول ن دمیرو فشار م دکمه

ار رگزب کمیکوچ یو با اضافه شدن سوگند بهمون... مهمون انیکم عاطفه و شوهرش هم م کم

 .شهیم

ا گوشه لبم ج ی... لبخندخوردیم یبود که فقط قرمه سبز انیبشقاب کمدت حواسم به  تمام

 .رهیگیم

 .رمیم یکیاتاق ناز رفتن مهمونا... به بعد

 .یچت بود. همش گرفته بود-

 .یچیه-

 .نمیشیتختش م یرو

 .نتونیشده ب ی... بگو چشناسمیمن تو رو م-

 حرفم بود که شروع کنه. نیمننتظر هم انگار

 گردونهیدنبالم و برم م ادیم اریکه شهر ییدختر ابتدا هی نیخسته شدم مامان... شدم ع-

 ه.شد یننپوش... با اون حرف نزن... روا نویمجردت نگرد... ا یبا دوستا گهیخونه... م

 داره. رتیخب شوهرته. دوستت داره... غ-
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 .فهممیبودنو م یو روان رتیغ نیمن فرق ب-

 نذار. بی... رو پسر مردم عهیچه حرف نیا-

 ؟یکنیبا بابا صحبت م-

 !انهیمنظورت ک-

اب از بابا حس اریرست کنه... شهردحرف بزنه... رفتارشو  اریباهاش صحبت کن تا با شهر-

 .روانشناس داشته باشهبه  ازین اریشهر دی. شادمیشن ییزایچ هی... من از دوستم برهیم

 .ستیکه درست ن گنیدوستات م یهر چواه -

اشه بدکترم داشته به  ازیشدم... اگه ن تیاذ یلیدوماه خ نینه... اما تو ا ایندارم درسته  یکار-

 پشتشم... همراهشم.

 .گزمیرو م لبم

 .زنمیحرف م انیباشه با ک-

 .رمیتختم مو به نشونمیموهاش م یرو یا ه×س×و×ب

 شهیعث مبا مانی... عکس مامان و بابا و پارمیرو درم یا کهیقاب کوچک سه ت یکنار پاتخت از

 .ادیچشمم ب یرو یقطره اشو

 هید و شده بو ر بازمعتاد و قما هیکه زودتر از من و ازدواجم تاوان کارهاش رو پس داد...  یمانیپ

عد چند بستاش از دو یکی... اوردوز کرده بود و رهیمیمصرف کرده بود که م ادیشب هم اونقدر ز

 خاکه... ایدن رواون واز ما دوره  لومترهایکه ک یمانیو با خبر... پ کنهیم دایماه از مردنش مارو پ

و با  دارمیرو بر م فمیسرم... ک یو گذاشتن چادر کن کن رو یشمیشال سبز  دنیپوش با

 .رمیکارخونه مگرفتن آژانس به
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 .امیند. ناومده بودم... الهام. سوگ نجایاافتاده بودم که به یبار اول ادیرودم. و با

 بود. ییروزها چه

 که پخته بودم. یظرف غذاها و قرمه سبز ادی

 کرده بودن. شیکرده بود و بازساز رییتغ یلیخ

 .دییسالم بفرما-

 سال قبل چقدر متفاوت بود. ستیچاق ب یدختر خوشپوش با منش نیا

 فراحات کار داشتم. یبا آقا-

 شما؟-

 هستم. انیآب نیبگ-

و  رمیداخل م. بهزنهیو تعارف م کنهیدر رو باز م انیرو قطع نکرده بود که ک یگوش هنوز

 .نمیشیم

 شده؟ یزیچ-

 .ارهیو شهر یکیدرباره ن-

 .شنومیخب م-

 .برهیموهاش م ی. دستش رو الفمیاز تعار بعد

 ... کنمیصحبت م اریبا شهر-

 . ممنون.یکنیلطف م-

 .شمیجام بلند م از

 ؟یچرا انقدر سرد-
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 د؟یببخش -

 .رسونمتی. میچیه-

 .میریم نشیو هم قدم با هم به سمت ماش زنمینم یحرف

 ... شکستیآهنگ بود که سکوتمون رو م یفقط صدا نیو ا مینزد یکل راه حرف تو

 ...مینداشت یحرف گهید دیشا

 تو نگاهت هست  ی... چه حرفیچه حرف"

 داره. یچشمهات زندگ که

 داره یکنارت تازگ یتکرار یایدن نیا که

 ستیهم دست آدم ن یکیعقل و عشق  نیب شهیهم

 ستیدست آدم ن چوقتیکه ه دونمیم نویعشق هم از

 شهیم تیوونگیعشق بودن همه د میجا تسل هی

 شهیم تیتموم زندگ یکردیکه فکر نم یکس

  یمن داد به ییایدن چه

 دادمیکه دل نم منبه

 افتادم ادشیتو دلم گم بود که با تو  یعشق چه

 ریتقدبه میکه راض مونیمارو رسوند کجا

 رمیم ترسوندمتیکه م یدارم از اون راه خودم

 که واسم باورش سخته مونیما رو رسوند کجا

 که انگار تازه خوشبخته شمیم یتو کس کنار
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 شهیم تیوونگیعشق بودن همه د میجا تسل هی

 شهیم تیتموم زندگ یکردیکه فکر نم یکس

 یمن دادبه ییایدن چه

 دادمیکه دل نم منبه

 "افتادم ادشیتو دلم گم بود که با تو  یعشق چه

 (یلی)عقل و عشق: شادمهر عق

 یت داشتندوس ... همونانیافتادم... انگار با اومدن ک ادشیتو دلم گم بود که با تو  یعشق چه

 .خفش کرده بودم سراغم اومده بود یروز هیکه 

 ممنون..-

 سالم برسون...  یکی... به نکنمیخواهش م-

 .شمیم ادهیپ یو با خداحافظ دمیرو تکون م سرم

 

 *انی*از زبان ک

 .رفتینم رونیداشت از ذهنم ب یکه مدل خاص یاون چادر ریپرستش ز ی چهره

 حرف زدنش. یجد

درو و . از مامانشیپ ییبودم... از دا دهیشن زایچ یلیخ یکیاز ن... میشناختیاصال هم رو نم انگار

تش پرس یدنایکش یحرف زد و از سخت یعاطفه برام کل میتو شب مهمون یپدربزرگش... حت

 گفت.

 سالها نه من دوباره ازدواج کرده بودم و نه پرستش. نیتمام ا تو
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 .میهردومون منتظر بود انگار

 .کشمیخودمم نم گهید ...ادیسر ببه دیانتظار با نیا

 .ارمیو از گوشه کشو حلقه هامون رو در م ذارمیو گوشه لبم م گاریس

 

 *از زبان پرستش*

نه زخووارد آشپ مهیسراس یکیکتلت بودم که ن عیگذشته بود و مشغول هم زدن ما یروز چند

 .شهیم

 ما... مامان.-

 جانم؟-

 زنگ زد. اری... شهراریشهر-

 خب؟-

 .زنهیو هق هق م شهیکردنش شروع م هیگر

 .گهی... مستیبابا حالش خوب ن گهی. مگهیم-

 نم؟یدرست حرف بزن بب ؟یگیم یچ-

 تو اتاق. رهیو م دهیبهم نم یجواب

 ؟یپوشیشده؟ مانتوتو چرا م یچ-

 .ستیبرم... حال بابا خوب ن دیبا-

 زده بود. شهیتو قلبش ر یزود محبت پدر چقدر

 .امیصبر کن منم م-
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 .شهیآماده م مهیسراس

 مامان بدو توروخدا.-

 .ذارمیسرم م یرو رو چادرم

 .میبراومدم دختر -

بزرگ  یها که دو طرفش مجسمه یبزرگ یدرمشک یو جلو روندیسرعت مرو به نیماش یکین

 .کنهیبودن ترمز م یهخامنش

 انه؟یخونه ک-

 آره... دکتر اوردن خونه.-

 .شمیوارد سالن م یکیسر ن پشت

 .رمیو منم پشت سرش م رهیسمت چپ سالن مبه مهیسراس

 بود. ستادهیقلبم ا دمید یکه م یزیچ از

 :زنهیم غیج یکین

 بابا... مامان.-

 روبروم. ریمونده بودم و زل زده بودم به تصو مبهوت

 .زننی... همشون دست میکین یصدا با

و  اطفهع... چهره دمیدیانکار تار م یرو ب یچشمم رو گرفته بود. همه چ یجلو یاشک پرده

. زدیدست م یریوصف ناپذ ینشسته بود و با خوشحال لچریو یکه رو یهمسرش. چهره سوگند

 .افتهیم نییچشمهام پا رهی... قطره اشک از دادنیلرزیهمشون م

 بود...  سادهیوا انیدامادم که کنار ک اریواضح بود... شهر یهمه چ حاال
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 من مثله هرسال فراموش کرده بودم.بود و  میتولد چهل و سه سالگ امروز

 بد شده. انیل کممنونم... من. من فکر کردم واقعا حا-

 .کنمیم یکینبه  یشماتت بار نگاه

 بشه. یقابل گریفکر کنم دخترم باز-

 مامان؟ ینیبش یخوای... نمیگریبازمن و چه به-

شمع  کردن و با فوت نمیشیم یدونفره سلطنت یصندل ی... روخورهیم زیاز شونه هام ل چادرم

 .زننیهمشون دست م ۳و  ۴طرحدار  یها

 بابا.-

 .نهیشیکنارم م یجد یلی... خکنمیم انیبه ک یسوال ی. نگاهیکیحرف ن نیا با

 .تونستیما نمبگه ا یزیچ خواستی... انگار مرفتیلبم نم ینبودم... لبخند از رو یاما جد من

 .انیبه ک کنهیرو م سوگند

 .انیک می... منتظرگهید مونیکشت یوا-

 بده. انیسال پا ستیب نیلطفا به ا انیآقا ک-

 :گهیم یکی... نزنهیم یحرفش چشمک نیبا ا عاطفه

 تا فوت کنن. دمیخریم ستمیشمع ب دیبا-

.. تعجب زارنیرو تنها م انیو ماها و ک رنیاون طرف سالن بزرگ مو شوهر عاطفه به اریشهر

 :کنمیکرده بودم... زمزمه م

 ان؟؟یک-
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ک و ش... غرور من... سال قبل فرصت نشد که بهت بگم دوستت دارم... عجول بودن تو ستیب-

 ه نتونم بگم.دست هم داد باعث شد ککه دست به زایچ یلیخ

 .ارهیکت تکش درم بیرو از ج یا جعبه

 .رهیگیم جلوم

که  ییاا روزت یمحضر بهم داد یکه جلو یسال نگه داشتم. از اون روز ستیحلقه ها رو ب نیا-

 و.ت یزندگبه یمرد یمن باز شد نه پا یتو زندگ یزن یسال نه پا ستیبودم... ب ایاسپان

 .کنمی... اما تعلل مرهیبه سمت جعبه م دستم

 ؟یکنیشن مو روزام رو رو مویتو زندگ یایرو... م کیتار یروزا نیا میتموم کن خوامیم-

 ... یکیاطفه و سوگند و نو خندان ع دواریام یچشمها

 خشک شده بود. انیکه تو دست ک یحلقه ا جعبه

 بودم. مردد

 نبود؟ رید

 اومدنش؟ ستین ری... ددمیرو به دوش کش زیهمه چ ییسال به تنها ستیب

 پرستش دوستت دارم... -

 مامان!-

 .میبمون ینجوریزل زده بود... دوست داشتم تا ابد هم انیک یچشمها ین یتو ن چشمهام

ز ا... جعبه رو شنونیتاپ تاپش رو همه م یصدا کردمیکه احساس م یگرمم و قلب یدستا با

 .رمیگیدستش م

 .ادیچشمم م ی... تمام خاطرات جلوکنمیم بازش
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 .کردمیگلخونه کار م یکه تو ییروزا

 بابا. یو تهمت ها حرفها

 .انیبد ک یعقدمون با اخالقا دیخر

 اول ازدواجمون. شب

 .دنمیترس ییتنها از

 .یمهد ری. امالهام

 .ارهیجعبه در م یحلقه رو از تو انیک

 .ادیچشمم م یجلو لمیف نیع یچ همه

 رابطمون. نیاول

 بود. یباز کی دونستمیکه حاال م انیک یسردردها

 امتحان ارشدم. روز

 شده. میخاطر انتقام وارد زندگبه انیک نکهیا دنیفهم

 گرفتنم. طالق

 .چهیپیکه هنوز هم دوسش داشتم تو گوشم م انیزمزمه وار ک یصدا

 پرستش... -

 .انیک رفتن

 .یکیاومدن ن ایدنبه روز

 گاهم باشه. هیکه تک یپدرش و نداشتن مرد نبودن
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و  گرانیاشتباه د یخاطر تاوان کارهاکه به یا هیسا نی... اکیتار هیسا نیا خوامیپرستش م-

 اومده رو بردارم...  مونیانتقام تو زندگ

 .ذارمیانگشتم م یو تو رمیگی... حلقه رو ازش مزنمینم یحرف 

 .انیو شوهر عاطفه م اری... شهرنشونهیگونم م یرو یه ا×س×و×ب یکین

 .دمیخودم رو شاد نشون م یو الک خورمیم کیک یسختبه

ونه داخل آشپزخزدن گوشتا به خیس یاون فضا رو تحمل کنم... همراه عاطفه برا تونستمینم

 .رمیم

 .دادمیها رو دست عاطفه م خیس یکی یکی

 مبارکت باشه عروس خانم.-

 .گزمیرو م لبم

 .جمیمگه دختر چهارده سالم... هنوز گ-

 ؟یدیدینم انیک یتو واقعا شوق و عشق رو تو چشمها یعنی ج؟یچرا گ-

فرصت  ه خودمونب دیبا دیانقدر زود قبول کردم... شا نکهینه. ا ایکارم درست بود  دونمینم-

 .دادمیم

. یست داررو دو انیتو ک دونمیمن که م ؟یهمه سال؟ فکر چ نیا ستیپرستش... بس ن یوا-

 .یدادیهمه سال به خواستگارات جواب رد نم نیوگرنه ا

 .دونمی. نممیجور هیدوستش دارم. اما -

 .کنهیم یا خنده

 .یساله هاش هم بدترمگه من دختر چهارده سالم. تو از چهارده  گهیبعد م-
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 .یشیبهت پررو م خندمیخب حاال. م-

چرخ  زیچ یلبه خونه... انگار تو خونه بودم و هزار جا... تو فکرم ک یکیبرگشتن من و ن با

 .رمیقرص خواب... به خواب م هیو با خوردن  خوردیم

 شته بودگذ یهفته ا کی باینشد... تقر یزنگ بزنه... اما ازش خبر انیآن منتظر بودم که ک هر

 .ادیصدا در مکه باالخره تلفن خونه به

 سالم.-

 .دهیمعمول جواب سالممو نم طبق

 ؟یکنیناهار مهمون قبول م یبرا-

 شده بود. رید زیهمه چ کنمیخوب نبود... احساس م حالم

 آره. منتظرتم.-

.. سختم داره. دوسم دونستمیبودم که دوسش داشتم که م یمرد یهمه انتظار روبرو نیا بعد

 در اومده بود. یانگار از قحط انیبود غذا خوردن... اما ک

 ... که ببرم خونه.نیتا فردا جمع کن لتونویوسا-

 ؟یچ نجایپس ا-

 سر بزن یگاه گاه ایبده دست مستاجر  یدوس داشت فعال دست نزن بهش... بعدا هم اگه-

 خونه.به

 .دونمی. انگار. هوف نمانیدارم ک یبیحس عج هی-
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 گمیخودم ماوقات به ی... گاهیبگ یچ یخوایم دونمیداشتم. م شمیحسو من چند روز پ نیا-

 هی دونمیهدف گذروندم. نم یهمه روز رو ب نیا یداشتم که فقط الک یمسخره ا یچه زندگ

 .میرسیبهم م میدار یریسر پ نکهیجور تو خال بودن... ا

 ... میدار ادیما هنوز وقت ز ؟یریسر پ-

 تو پنجاه. رمیآره... من دارم م تهیکه تازه چهل چهل تو-

 .شمیو بلند م دارمیشده رو از جلوش برم یخال بشقاب

 مونیزاحم زندگم یو کار یفکر خوامینم گهیاالن. د نیاز هم م؟یفکر نکن زایچ نیابه شهیم-

 بشه... 

 .میریگیجا م انیتو خونه ک لهیلباس و وس یبا چند چمدون و کل یکیو ن من

 .میریمحضر مبه انیخودم. ففط من و ک خواستبه

 .میکه توش عقد کرد یاون محضر میرفتیکاش م-

 ود.بخب اون عاقده مرده  یبود. ول نیاتفاقا خودمم قصدم هم-

 مرد؟-

 شصت سال رو داشت. زود بود؟ اون موقع ها حداقلش-

 .امرزتشیخداب-

 .مانیپ ی. و حت..ونیان محبوبه. کتا. مامان باباهامون. مامامرزهیخدا همه رو ب-

 یشنج اریشهر یباغ پدر یبودن و قرار بود تو شونیعروس یدایسرگرم خر اریو شهر یکین

 خونه اونها بود. شتریب یکیو ن رنیبگ

 .یترسیم یکیهنوزم از تار-
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 :گمیم شیآرا زیم یو با قرار دادنش رو کشمیموهام م یرو رو شونه

 نه بابا... -

 .کشمیدراز م انیو کنار ک زنمیالمپ رو م دیکل

و ر یقلقلک کم هی. بدن صاف من.. یبدنش رو ی... احساس موهاشهیم کیپاهام نزدبه پاهاش

 .زنمیم ی... لبخندارهیوجود مبه

 .رفتیم نییباال پا نشیقفسه س یرو دستم

 پرستش؟-

 .شمیم رهیاش خروشن شده بود تو چشمه یکه با نور آباژور کم یکیو تو تار ارمیرو باال م سرم

 جانم.-

ا ب میریمم اگه بدوست دار ی... حتیبمون شمیتا ابد پ خوامیاز دستت بدم... م خوامینم گهید-

 هم ولت کنم. ایاون دن خوامی... نممیریهم بم

 .رهیگینزن... دلم م یریباز حرف مرگ و پ-

 باشه خانمم... -

پشت گردنش ... دستم رو بهزنهیم م-ب-ل یرو یکوتاه ی ه-س-و-و ب کنهیرو خم م سرش

 یمون روا-ه-ب -ل گهیو بار د شمیم شقدمی... خودم پکشونمشیسمت خودم مو به برمیم

 تر. ی... محکم تر و طوالنرهیگیهم قرار م

 .میشیتو وجود هم حل م ذت -لشب آروم... از  هیسال... تو  ستیاز ب بعد

... اطیح یو سوگند تو اریو شهر یکیو ن انیتنها دخترمون بود و من و ک یقبل عروس شب

 .میمشغول خوردن شام بود
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 ماه عسلمون. ی... برامیگرفت طیپس فرداشب بل یبرا یکیمن و ن-

 .زنمیم ی... لبخندنییپابه یکیانداختن سر ن با

 حاال؟ نیریکجا م-

 :گهیکه انگار از قبل خبر داشت م سوگند

 مشهد...  رنیم یکیاصرار نبه-

 بهتر از مشهد! ییچه جا-

بعد  شیپاز کشورم خوب بود... تازه چند ماه  خب خارج یمن که نگفتم بده پرستش جان... ول-

 عقدشون رفته بودن مشهد.

 .میریخارج. من و پرستش م رنینم نایحاال که ا-

 بابا؟ یچ-

 .کنمیم انیکبه یسوال نگاه

 گرفتم. طیبلآخر هفته  یبرا-

 کجا؟-

 یکه با صدا دهیم اریدست شهررو به ی... کاتالوگدهیدستم مرو به طایو بل شهیجاش بلند م از

 :گهیم یبلند

 ؟یخفه کن انوسیمادر زنمو تو اق یخوا یم-

 کردم...  دایپسر. تازه مادرزنتو پ هیچه حرف نیا-

 .انیعمو ک یدار یخوب ی قهیانصافا سل یول-

 :اریشهربه کنهیرو م یکین
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 خوبه؟ انوسیاق-

ا ... چند روزست بررهیگیم ونیلیهفت م یکم کمش نفر یحیتفر یکشت نیپ ن پ بده... ا-

 شما؟

 هند و آرام. انوسیپنج روزه... اق-

 متیق ندیکار رو کرده... اما بعدا با فهم نیدلخور بودم که بدون مشورت ا انیدست ک از

 .امیم رونیب یخوشحال کردنم بوده... از دلخور انیحتما قصد ک نکهیو ا یکشت طیبل یونیلیم

*** 

 :چهیپیتو باغ م یج یکر کننده د یصدا

 شب توپ برا من و همکارام بود. هی... امشب یهمه انرژ نیاز ا یمرس-

 :شهیآروم تر م صداش

 .ریبخ یجان... شب همگ یکیو ن اریبرا شهر یخوشبخت یبا آرزو-

 عروس نیماش بوق زنان... دنبال نیشهر... چند تا ماش یشب... خلوت بودن جاده ها یانتها تو

 ... میرفتیداماد م

ز تمو درا... دسندازهیم رونیرو ب یبادکنک نشونیاز داخل ماش یکینشسته بودم... ن انیک کنار

 .رمشیگیو از هوا م کنمیم

 .انیشحالم کخو یلی... خمیدیدیوقت بازم همو نم چیه دینبودن شا اریو شهر یکیاگه ن-

 .کنمیمن برعکس تو فکر م-

 ؟یچ یعنی-
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 نظرم اگر... بهمیدیز بهم رساتفاق با هیهمه سال گذشت با  نیپرستش... ا میما قسمت هم بود-

مه ... خدا خودش هرهیبگ دنشونیرس یجلو تونهینم یزیچ چیباشه... ه یقسمت کس یکس

 .کنهیرو جفت و جور م یچ

. بزرگ.. و شهر یکیتار نیتو ا یعنی... کنمیرو که تو دستم بود ول م یو بادکنک زنمیم یلبخند

 ره؟یبادکنک کجا م نیا

 ... دو... سه.کی-

ل ک یکین یو دوستا ذارهیم اریدست شهر یرو تو یکیدست ن انی... کلمبرداریشمارش ف با

 .کنهی... با دستاش نقل پرتاب ملچرشیهمون و یو سوگند رو کشنیم

 م.-س-و-بیرو م اریو شهر یکین

 کم کم. میخب بر-

 یقاتا هی یو با هم تو رمیگی... دستش رو مندازمیم یکیبه ن ی... نگاه غمناکانیحرف ک نیا با

 .میریم

 شده مامان ؟ اگه درباره امشبه نگران نباش. یچ-

 .نهیشیم یصندل یو با جمع کردن دامنش رو کنهیم یا خنده

 .زنمیم یلبخند

 دختر... مادرتما. یشد ایحیچقدر ب-

 .گهیراحتم د یچون مامانم-

 .رمیگیدستام م یو دستش رو تو نمیشیم کنارش
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 چی.. هدوروبرت باشه. یدمهامهم تر از همه آ دیبعد شوهرت باساعت به نیاز هم یکین نیبب-

 هیا بعد شما دو تبه نیدروغ کوچولو... از ا هی یوقت بهش دروغ نگو. حت چیوقت ه چیوقت ه

 که هیسکشوهرت تنها  ی... ولرنیهم م یروز هیو  تیتو زندگ انیم یروز هی... همه نینفر

اهه گ هیتک فهمهبکن  یبده... سع تی... تا آخر. تا ابد... ناراحتش نکن... به حرفاش اهممونهیم

پشتش  هشیم... هیدیرس تی. انگار به زندگیدیانگار به شوهرت رس یبرات... اگه به خودت برس

 باش... 

 .یزنیمامان چه خوب حرف م-

 .ذارمیرو هم م یقیرو دقا چشمهام

شوهرت  وهرت باشه...ش دیبا تیزندگ یکی... نگمیمن بهت م یرو بهم نگفت... ول نایمادرم ا-

 هی دین باز هی سر یکار ندارم... باال یغاز امروز هیصد من  یباشه... من به حرفا تیزندگ دیبا

 .یکنیو درکش م یشیحرفم م نیمرد باشه. بعدها متوجه ا دیمرد باشه... کناز زن با

 باشه مامان.-

 شده پرستش؟ یزیچ-

 .میاینه. االن م-

 .ادیبداخل اتاق م انیک

 .رونیب نیایزشته ب-

 .میزنیحرف م میواه کجاش زشته بابا. دار-

 .میریخونه م و به کنمیدل م یکی... باالخره از نمیریم رونیببه ییتا سه

 که در حال مرتب کردن لباساش بود. انیکبودم و زل زده بودم به دهیتخت دراز کش یرو
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 .کننیم کارینظرت االن دارن چبه -

 .بندهیکمد رو م در

 .کنهیو المپ رو خاموش م کنهیم یا خنده

 .میکه قراره االن ما بکن یهمون کار-

 ؟یچه کار-

 اون کار.لوس نشو پرستش... -

 کدوم کار؟-

 ؟یدیم میباز یدار ینصفه شب-

 .کنمیم یا خنده

  ؟ینه من و باز-

 .ادیم یلیخبهت  ی... آبیامشب تو اون لباس محشر شده بود-

 گرمش. ش-و-غ-آ یتو خورمیو سر م کنهیطرفم دراز مرو به دستش

 .یپیخوشت شهیتوهم... البته تو هم-

 قبول کن...  پویخوشت یآقا نیپس خواهش ا-

 .انیخستم ک-

 .گهیرفع بشه د مونیخستگ خوامیم-

 .زنمیبازوش مبه یمشت

 سال رو بکنم. ستیب نیجبران ا دیبا-

 !انیک-
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 .انیجان ک-

 ... دیکه هرشب هرشب با یفکر منم باش... اون جور-

 حرفم رو تموم کنم. دهینم اجازه

 خودش.به دهیم فشارم

 ... خوبه؟ونیشب درم هیخاطر تو به-

 .ذارمیجواب م یو سوالش رو ب میپاشیبهم م یاتاق لبخند یکیاون تار تو

*** 

 هستادیبود... ا ینخ راهنیشلوارک و پ هیکه با  انیکنارک یحیبزرگ تفر یعرشه کشت یرو

 ایلیوضع خ رم بود... البته کهس یرو یبزرگ ینخ یتن داشتم و روسربه یبودم... مانتو بلند نخ

 .دمیکشیاز نگاه کردنشونم خجالت م یبد بود و حت

 .اومدی... اما دلم نمهیچه سفر نیبتوپم و بگم ا انیکبه خواستمیم بارها

 .بتشیوسعت و هانتهاش... به یب یآبآرام بود... به انوسیآرام اق یموجهابه نگاهم

اهاش بو هردومون  کنهیم ی. اهنگ رو پلذارهیگوشم م یرو تو یطرف از هندزفر کی انیک

 .رفتیلبخندهامون بود که از رو لبمون کنار نم نیو ا میکنیزمزمه م

 ییای. تو واسم مثه رویتو واسم مثه بارون"

 ییهمه تنها نی. منو اییبایهمه ز نیبا ا تو

  یدونیکه م یحال منو

 من با تو آرومم 

 یپرسیحالم و م ی. وقتیریگیدستام و م یوقت
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 یریکه دلگ یوقت ی. حتیریازم س یوقت یحت

 یفهمی. تو که حالم و مرمیمیتو م یب من

 یدونی. تو که حسمو میخونیکه فکرمو م تو

  یدونیکه حسمو م تو

 یواسم مثه بارون تو

 ییبایهمه ز نی.تو با اییایواسم مثه رو تو

 یدونیکه م ی. منو حالییهمه تنها نیو ا من

 "با تو آروم من

 (یتیمحمد رضا هدا )باتو آرومم:

 

 .زنمیم یو لبخند برمیکمرم... سرم رو باال م یرو انیاحساس دست ک با

 گرچه سخت بود. یزندگ

 .میکام خودمون تلخ کردرو به یهردو با رفتارهامون زندگ گرچه

 بهمون فرصت داد. گهید کباریخدا  اما

 .میدیسال گذشت... اما دوباره بهم رس ستیب گرچه

 .کنهیمسال رو  ستیب نیها جبران ا یخوش نیوصال. و ا ینیریش نیو ا دنیدوباره رس نیوا

 بودم که دوست داشتن رو با وجود اون تجربه کردم. یدر کنار مرد من

و هربار نگاه کردنش و بودن با  گذروندمیها رو کنارش م بودم که عاشقانه شب یکنار مرد در

 .دادیبه من م یو جان تازه ابرام بود  یاز زندگ یدیجد یاون معن
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تُمْ الَ وَأَن عْلَمُیکُْم وَاللّهُ هَُو شَرٌّ لَّوَ ئًایاْ شَأَن تُحِبُّو یلَّکُْم وَ عَسَ رٌیَوهُوَ خَ ئًایأَن َتکْرَهُوْا شَ یعَسَ»

 «تَعْلَمُونَ

و  دیشه بارا دوست داشت یزیچ دیشما باشد و شا ریو در آن خ دیرا ناخوش بدار یزیچ دیشا»

 «.دیدانیو شما نم داندیناپسند افتد خدا م تانیبرا

 

 تاوان. هیرمان سا ـانیپـا

 اسفند نود و پنج...   شانزده
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