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 مقدمه؛

 گرفته.... دلم

 . دل خورم....شهیجوره باز نم چیکه ه یهم دلم گرفته. طور بدجور

 آدماش. ،یزندگ ا،یدن نیخورم از ا دل

 .......عشق

 ک قداست خودش رو از دست داده. یا کلمه

 ....چهیباز شده

 .کنندیانسان نما که از آن سوءاستفاده م یها وانیح چهیباز

 اش را گرفتنه اند . یپاک

 است. یکلمه مقدس عشق

 داشتنش. خواهدیم اقتیل
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 انسان نماها شده.  یباز لهیحال وس یول

 دل بشکنند و سوءاستفاده کنند. که

 محکوم به سکوت. نیسرم من

 ...رفتنیبه پذ محکوم

********* 

 به او نگاه کردم یرا از دستم گرفت و به کمک راننده داد تا آن را جا دهد. با چشمان اشک چمدانم

 .نیاشک_

 نگاهم کرد. نیغمگ

ماه منم  کیفوق فوقش  م؟ی. مگه قرار تا ابد از هم جدا بشینکن نطوریا گیقرار شد د میحرف زد یما کل زمیعز_

 .امیم یزود

 .گهید میریخوب پس بزار باهم م_

در  هست باهم یاالن اونا منتظرتند، تازه گوش ی. با تو با پدر و مادرت تماس گرفتشهینم تینچ تو انگار حرف حال_

 .میارتباط

 با صدا شکست ،و خودم  را در آغوشش انداختم. بغضم

 .نییاشک_

 .دیسرم را بوس نیاشک

 دختر خوب. نیبروآفر گهید کنهیاالن اتوبوس حرکت م گی،برو د زمیعز_

کردم. سوار اتوبوس شدم و کنار پنجره نشستم. اتوبوس حرکت کرد و من  یاز او جدا شدم و خداحافظ یسخت به

 دست تکان دادم. نیاشک یام برا یاشک یچشم ها

******* 
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ه ک یشدم و چمدانم و کوله ام را از دست شاگرد رانند گرفتم ،تشکر کردم. به جاده خاک ادهینگه داشت. پ اتوبوس

 ام در آن گذشت نگاه کردم. یشد و فقط کودک یخطم م ییبه روستا شیاتنها

 یخاک یها اطیکوچک و بزرگ با ح یخانه ها گریرا به دست گرفتم و به سمت روستا حرکت کردم. کم، کم د چمدانم

بودنند و من فقط با لباس  یمحل یکامل وارد روستا شده بودم. همه با لباس ها گریشد. د یم شانیدایپ یمانیو س

 آن ها بودم. نیشهر در ب یها

ها  لباس نیو با ا نطوریرا ا یمتعجب بودنند. انگار تا حاال کس میتوجه شان به من جمع شده بود. بخاطر لباس ها همه

در باز شد. زن که در را باز کرد متعجب نگاهم  یمعطل ی. در زدم. بعد از کمدمیرسپدرم  یبودنند. به در خانه  دهیند

 کرد. یم

 .نمیسالم، من سرم_

 مکث کردم: یکم

 د؟؟؟یشناخت_

 .دیرا نگاه کرد.و بعد محکم مرا در آغوش گرمش کش میسر تا پا 

من و بابا  ییایم یدار یخبر داد یاز وقت یدونیچقدر دل تنگت بودم. م یدونیشه نشناسمت. م یمگه م زمیعز_  

 .میآمدنت رو داشت جانیچقدر ه

 را به دورش سفت کردم و محکم به خودم فشردم. دستانم

 مامان. منم دلم براتون تنگ شده بود._

 او جدا شدم و با دلخور ادامه دادم: از

 د؟؟یومدین گهید شمیپ دیکه امد شیچرا بعد از چهار سال پ دیاگر دل تنگم بود یول_

 شکسته تر شده بود. شیرا پاک کرد. نسبت به چهار سال پ شیکامل از خودش جدا کرد ،و اشک ها مرا

 .کنمیم فیرو تعر ی. همه چگمیداخل بهت م ایباهات حرف دارم. ب یتو کل میبر ایب_
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قرار  میرو به رو یخانه کوچک و نقل کیبود.  یمانیس نشیبزرگ که زم اطیح کیبردم.  اطیرا به داخل ح چمدانم

 کیدر  کینزد اطیبزرگ و در سمت راستم گوشه ح بایباغچه تقر کیخورد. در سمت چپم  یداشت. سه تا پله م

 است. ییمعلوم بود حمام و دستشو هکوچک بود ،ک بایاتاقک تقر کیبه خانه  کیقرار داشت.نزد یاتاقک گاهگ

 . یرگشتب شهیهنوز که هنوزه باورم نم نجایا یسال دوباره امد 1۰بعد از _

را باز کرد که مشرف به  یاز آن سه پله باال بردم در یرا به سخت یزدم و به طرفش رفتم. چمدان به آن بزرگ یلبخند

شد  یقرار داشت، م میرو به رو یشده بود و در آخر  سه در، در آنجا بود. در نییتز یو پشت یهال بود. با کنار

 هم احتماال اتاق بود. گریو معلوم شد آشپز خانه است و آن دو در د دیداخلش را د

 .نیتو بش ایب ا،یمادر. ب یستادیچرا دم در ا_

ا هم ام ر هیها نشستم. تک یکنار یکه اشاره کرده بود رفتم و به رو ییرا در اوردم و به داخل رفتم. به آنجا میها کفش

 زدم. یبه پشت

 ؟؟؟ یخوریم یشربت؟ چ ؟یی. چاارمیبرات ب یخوریم یچ _

 .میو حرف بزن دینیکنارم بش دیایآب. بعد هم ب وانیل هیفقط  یچیه _

نفس سر  کیآب را  وانیکردم، و ل یآب برگشت. تشکر وانیل کیبا  عیسرعت به سمت اشپز خانه رفت و سر با

 .دمیکش

 ارم؟یبرات ب گهید وانیل هی ییخواینه؟ م یتشنه بود یلیخ _

 بلند شود که دستش را گرفتم. خواست

 .دینینه ممنون. بش_

 کرده. تتیترب خواستهیمادر همون جور که دلش م نکهیمثل ا_

 زدم و گفتم: یلبخند نمک کیقول باباجون  به

 خودش و باباجون. لیاره باب م_

 نگاهم کرد و گفت: نیغمگ
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رم مادر باال س یامد ایبه دن یبودنند. وقت دهی. هنوز خانوادم منو نبخشمیدوستت داشت یلی. خیبچه ام بود نیاول_ 

 .یامد ایتا به دن دمیشدم، درد کش تیاذ یلینبود. خ

 کرد: یمکث

ه ک یسرد رفتار کردند. به پدرت اصال محل نذاشتند طور یلی،باهم خ شمیسال سراغم گرفتند. امدند پ5بعد از _

ما  می،گفت میرو به اون رو شدند. عاشقت شدند. خوشحال شد نی. از ا دنتید یتو امد یانگار اصال وجود نداشت. وقت

 یرفتار م یکار نبود. بامن سرد، و باپدرت طور در یانگار ببخش یمنوال گذشت ول نیهم هی کسالی. دنیرو بخش

 با تو..... یکردند که انگار وجود نداره ول

و در خود  دمیکش یغیمن هم از ترس جداد و  یبد ییخورد و صدا واریکه محکم که د یبه شدت باز شد. طور در

حس کرده بودم. به  یواقع ییصورتم گذاشتم. ترس را به معنا یجمع شدم. چشمانم را رو هم فشردم، و دستانم جلو

از آن شخص  کمیچشمانم را باز کردم و  ،آرامفرو رفتم. تعجب کردم. آرام یگرم یکه در جا دیطول نکش هیچند ثان

سرم را در دستانش گرفت و رو  عیاورم. سر یدارم سرم را به عقب م دیکه د نی. همنمیرا بب،فاصله گرفتم تا صورتش 

 صورتش قرار داد. یبه رو

 چقدر دلمون برات تنگ شده بود. یدونیم ؟؟بابا؟یخوب_

 یحرف برا یلیدوباره سرم را در آغوشش گرفته و بوسه باران کرد. او و مادرم با من شروع به حرف زدند کردند. خ و

را عوض نکرده  میلباس ها یهم حرف زدند. ساعت ها گذشته بود. و من واقعا گرسنمه بود. حت یگفتند داشتند. کل

 .بودم

 .دیببخش _

 .دو ساکت شدند و منتظر نگاهم کردند هر

نخوردم. االن هم  خوب ..  یچیه گهی. من از صبح که مامان جون واسم لقمه گرفت. دهیچ دیدونیاومم.. خوب م_

 رسنمه.گ

 خنده مادرم بلند شد،سرم را بلند کردم و با تعجب به او نگاه کردم. یانداختم. صدا ریبا خجالت سرم را ز و

و ت زارمیتا من سفره رو م زمیندادم بخوره. بلندشو عز یچیبچه هنوز ه نیرفت به ا ادمیکه  میانقدر حرف زد ییوا_

 برو لباس هات رو عوض کن و بلند شد که به آشپز خانه برود.
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 !یراست_

 و نگاهم کرد. برگشت

 دوستش؟؟ رونه؟خونهی!! کجاست؟ بستشیاز خودم داشتم. ن کتریخواهر کوچ هیمن _

 نگاهم کرد ، که ادامه دادم: متعجب

 بود؟؟ رونیچند روز ب ایوقت  ریتا د شهیهم م نجایا یعنی یییوا_

 ک صورتش دمیاز پشت سرم آمد، برگشتم . پدرم را د ینفس، نفس زدن یبا چشمان مشتاق نگاهش کردم،که صدا و

 .دهدیهم فشار م یرا به رو شیقرمز شده و دندان ها

 شده؟؟ حالتون بده؟؟؟ یچ ییوا یا_

 گفت: یمادرم امد که م یصدا

 باشه. شیدوم نیکه سر مونهیاز خونه م نرویموقع شب ب نیتا ا یدختر! کدوم دختر یزنیم هیچه حرف نیا_

 نگاهش کردم. متعجب

 من._

 کردم: یمکث

 موندم. یخونه دوستام م ای رونیشب ها هم ب _

 بپرم. میاز پشت سرم امد که باعث شد از جا یادیفر یصدا

از  انجیباشه. ا رونیموقع ب نیدختر تا ا دهیم یاصال چه معن ؟؟یموند یم رونیتو تا اون موقع شب ب یک یبا اجازه  _

 . اون خونه شوهرشه.یگیم نطوریافت داره برا مرد. بار اخرت باشه درباره خواهرت ا ستیخبرا ن نیا

 مادرم امد که گفت: یحد باز شده بود. صدا نیدهانم تا آخر گریجمله اخرش د دنیشن با

 آقا. ستین یخبر یزنیحرفا که م نجوریبسه. اونجا شهر از ا _
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 باشه. رونیاونجا ب ریدختر تا د ده،یم یمعن شهر،که شهره. چه_

 گفت: میاز اتاق ها برد. وارد اتاق که شد یکیو به طرف  دی،جوابش را بدهم که مادرم دستم را کش خواستم

 حرفا نزن باشه گلم؟؟ نیاز ا گید به،جلوشیبراش ع زایچ نیبزرگ شده. ا نجایپدرت با رسم و رسوم ا_

در آمد نشانه انکه مادرم اتاق را ترک کرده بود. چمدانم  یبه دور ور اتاق انداختم. صدا یسر جوابش را دادم و نگاه با

 نهیشد. اتاق ا ی. گرما و سرما هم سرم نمدمیپوش یتاپ و شلوارک کوتاه یشگیرا باز کردم و طبق عادت هم

ساختم و خودم را مرتب کردم و نبود، با همان  یو قد دادیتنه باال را نشان م میاز ن یداشت که فقط تا حد کم یکوچک

 یامد به انجا رفتم. تا وارد شدم ،  دوباره  امروز برا یاز اشپز خانه م شانیرفتم. در هال نبودند، صدا رونیبه ب

 بار تعجب زده شدم. نیچندم

 !د؟؟یخوریغذا م نیزم یشما رو _

 تعجب مرا نگاه کردند.من به عقب برگشتند و آن ها هم با  یپشتشان به من بود ،با صدا شانیهردو

 ال اله اال اهلل.. استغفراهلل. _

 با خشم نگاهش را از من گرفت. تعجب زدن به او نگاه کردم. و

 شده!!! یباز چ_

 گفت: یامد و م یمادر امد. داشت طرفم م یصدا

 داخل اتاقت. میبر ایدختر جان ب یچی،ه یچیه_

 باز اخه چرا؟_

 و،وارد اتاق کرد. دیرا کش دستم

 ؟ منکه لباس برات داخل کمد گذاشته بودم. یدیپوش یچه لباس نیا_

 من به کمد شما دست نزدم. یول_

 کمد خودته دخترم. نیا_
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 در آن بود. یطرف کمد رفت و درش را باز کرد. چند دست لباس محل به

 رو بپوش. نایا ای،ب ایب_

 زده نگاهش کردم. تعجب

 نه ،نه ممنون؟ اخه مگ لباسام چشه؟؟_

 رو بپوش. نایا ایدختر ب یکه سبکتر بود یدیپوش ینم ؟یدیتو پوش یچ نی.. آخه استین شیچیه_

 .پوشمیخودمو م ینه. گفتم که ممنون خودم لباس دارم لباسا _

 با مکث نگاهم کرد. یکم

روستاست ،اونجا شهر بود. زود لباستو عوض کن و  نجایمعلوم نباشه. ا تیچیبپوش که ه یزیچ هی یباشه بپوش ول _

 .ایب

تم. رف رونیعوض کردم و ب دهیدست بلوز شلوار پوش کیشد. لباسم را با  نیکردم اخر جمله اش لحنش غمگ احساس

راحت بود. مادرم  نیزم یشود رو یکم است. انگار نم یزیچ کیکردم  یکه سر سفره نشستم. احساس م یهنگام

 گفت: و دیحالت مرا د

 .یکنیبگذره عادت م کمینداره.  یاشکال_

 زدم و جوابش را دادم: یبه پدرم انداخت. منم لبخند ینگاه نیدل نش یبا لبخند و

 فکر نکنم عادت کنم._

 سرش را به طرف برگرداند و گفت: عیسر

 چطور؟؟ _

 گهید کنمیمدتم تحمل م نی. ارمیم گهیدوماه د یکیاخه من _

 اشک شد. سیکه چشمانش خ دمیبا لبخند نگاهش کردم. که به وضوح د و

 نبود. نیاما قرار ما ا_
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 پدرم امد. یعصب یصدا

 ؟؟یچه قرار_

 .یبر نگرد گهید یامد یقرار شد وقت_

نم ولش ک تونمیاز درسم مونده. نم گهیدو سال د ای یکیبرگردم.  دیقرار با شما نذاشتم که ،تازه من با چیمن ه یول_

 به من گفته بود. نیباباجون ا کجا بمونم رمیگیم مینه. بعدم خودم تصمک

 به پدرم کرد و با عجز گفت: ینگاه یبا چشمان اشک مادرم

 بارالس._

 کنم. ینداره خانم درستش م یاشکال_

 یرا بهانه کردم و به اتاق رفتم. گوش یحرف زند و من خستگ یبه من انداخت. بعد از شام ،دوباره کم بیعج ینگاه و

و باباجونم داشتم. انتن انجا  نیاز اشک امی.چند تماس و پرمیتماس بگ نیو اشک نایام را برداشتم تا با مامان جون ا

حرف زدن با اون و مامان جون تماس را خاتمه دادم.  یاز کل عدبا ،بابا جونم تماس گرفتم ب یبود و به سخت فیضع

 را جواب داد. یرا برنداشت. دوباره با او تماس گرفتم،بعد از چند بوق گوش یرا گرفتم. گوش نیشماره اشک

 الو.._

 . سالمنیالو اشک_

 .یاخه؟ مردم از نگران ییتو ؟ کجا یسالم چه عجب، خوب_

 ؟ ی. خوبفهیانتنش ضع یلیخ نجایاره خوبم نگران نباش فقط ا _

 .زمیبدون تو خوب باشم عز تونمیچطور م_

 گفتم: دیلرزیکه از بغض م یگرفت و با صدا ضمبغ

 .شتیپ گردمیفردا برم نی. اصال من همیخودت گوش نکرد میواقعا که.. من بهت گفتم بزار باهم بر_
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تحمل  کمیبعدم الزم نکرده  شه؟یم یکه اون وقت چ یدونیها. م ینکن هیگر زمنی. عزی. باز شروع کردنیسرم_

 .گهید امیداشته باش صبر داشته باش. منم م

مد. ا ی. واقعا خسته بودم ،خوابم ممیاو آرامم کرد.و تماس را قطع کرد یعنیصحبت کردم،تا ارام شدم.  یکم نیاشک با

 ینداشت. وقت یتعجب کردم. اخه انجا تخت نجایگفت هم یکه من کجا بخوابم. وقت دیمادرم را صدا کردم تا بگو

 یخاطر خوابم نبرد. تا اخر از خستگ نیصبح به ا یتا دم دماپکر شدم  یبخوابم حساب نیزم یرو دیبا دمیفهم

 شدم. هوشیب

****** 

 داریب یبود. هنوز برا 1۲انداختم ساعت میبه ساعت گوش یشدم. نگاه داریامد ب یاز اتاق م رونیکه ب یسرو صدا با

 نیواقعا از حد تحملم خارج شده بود. به همچ گری. ددیخواب شدیبود که نم ادیانقدر سر و صدا ز یشدن زود بود. ول

 چیو ه رومیم نجایزودتر از ا ای التیرا گرفتم. بعد از تمام شدن تعط میعادت نداشتم و عادت نخوام کرد. تصم ییجا

 یرفتم. وقت ییرفتم از خانه خارج شدم و به دستشو رونیبلند شدم و همان طور ب میوقت هم باز نخوام گشت. از جا

و  فتمامد. به طرف انجا ر یمدم تازه چشمانم باز شده بود. به داخل برگشتم. سر و صدا ها از اشپز خانه ما رونیب

 .دمید یمادرم را همراه زن

 سالم_

 ؟یشد داریسالم دخترم، چه عجب ب_

 جوابش را دادم: هیکنا با

 شما اره. یبه لطف سر و صدا ها_

 کند. یا معرفرا به طرف زن کردم و منتظر ماندم خودش ر میرو

 مادر؟؟ ینشناخت_

 مادرم بود. یصدا

 بشناسم؟ دینه ،با_

 خواهرت. نم،یسر_



 رمینس

 
14 

 

االن..  یسخت بود. اخر چطور ممکن است؟ او از من کوچک تر بود ول میتعجب به طرف زن برگشتم. باورش هم برا با

. من هم دیفت در آغوش کشبه طرفم امد و مرا س یهنوز در شوک بود. باورش سخت بود. او از من کوچک تر بود ول

به  یرا از خود جدا کردم.                   نگاه او یدستم را دور کمرش حلقه کردم و بعد از مدت کوتاه یبه ارام

 شود؟ چطور آخه! با تعجب به او نگاه کردم. یشکمش خشک شد. مگر م یانداختم. چشمم به رو شیسرتاپا

 تو...تو.._

خشکم زده بود. انگار متوجه منظورم شده بود که با  ی. انگارمیبگو یزیچ توانستمیبه لکنت افتاده بود. نم زبانم

 لبخند گفت:

 اره. تازه چهار ماهمه._

 شکمش گذاشت. یانداخت ، و دستش را به رو نییبا خجالت سرش را پا و

 ؟؟؟یکه االن باردار ؟یازدواج کرد یامکان نداره؟!و تو مگ چندسالته؟ اصال ک نیا_

 یماه.واا4ساله االن ازدواج کند. بعد تازه باردار هم باشد آن هم 15دختر  کی شدیشده بودم. آخر مگر م یعصب

 من واقعا مسخرست. یخدا

 . چطور مگه؟شیبه ده ماه پ کینزد _

 یبرا یقانع کننده ا لیاقعا دل؛ و یولرفتم . نجایدرسته از ا ؟یبعد االن چهار ماه باردار ؟یازدواج کرد شیده ماه پ_

 د؟؟ینگفتنم دار

 جلو امد و گفت: عیسر مادرم

خوب بابا تلفنو  ی. ولیخواهرت باش یعروس یبرا خواستیدلمون م میلی.خ میاروم باش. ما زنگ زد زمیعز نیسرم_

 .ییایتو ب زارهیو نه م انیبرداشت و گفت که نه خودشون م

 کرد و ادامه داد: یمکث

 .گهیبرسه. و بهت نم بی. گفت ممکنه به درست اسستین زایچ نی. آخه اونجا ایگفت ممکنه شک زده بش_
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به آن کردم. انتظار داشتم مثل  یرا باز کردم. نگاه خچالیدر  ییکردم و به طرف آشپز خانه رفتم با کمال پرو یپوف

 هم گرسنم بود. یبخواهم بخورم. حسابتو اون نبود که  یخاص زی؛چ یباشه. ول نایخونه باباجونم ا خچالی

 .ی. با تخم مرغ سرخ شده با روغن محلارمیبرات در ب یمحل ری، کره و سرش ریور تا پن نیا ایمادر؟؟ ب یگرسنه ا_

 .دهیم یچه مزه ا نیبخور بب

با  عیبود. تازه به خودم امدم. سر یمحل شانیزهایها همه چ نیکنار امدم. چرا ا خچالیچشمان گرد شده از کنار  با

 داد گفتم:

 خورم. ینه، نه. ممنون من نم _

 ست؟یوا چرا مادر؟ مگه گرسنه ات ن_

 د؟؟یدار رینه ممنون. ش _

 خوشمزست. میلیخ شهیتازه صبح بابات رفت گرفت.مال گاو م ریش میدار رمیاره ش_

 .ردیبگ میمانده بود گر کم

 .خوادینه ممنون نم_

به  شیتا بو نکهی. اول ادیایمن خوشم ب دیشا الشیگرفته بود به خ یمحل ری. باباجون ششیمد چند سال پآ یم ادمی

گرفتم که کارم  ییخوردم. چنان دل درد و حالت تهو وانیل کیدماغم خورد حالم بد شده. بعد به اصرار مامان جون 

 شی. ارادمیپوش نیبا شلوار ج یاتاقم رفتم .مانتو تابستان فشد. به طر نطوریچرا ا دمی. آخر نفهمدیکش مارستانیبه ب

 و از اتاق خارج شدم. به طرف آشپز خانه رفتم.پولم را در دست گرفتم  فیکردم ، و بعد شالم را سرم کردم ؛ ک

 سوپر مارکت هست. نجایا _

 جواب داد: نیتعجب به سمتم برگشتند. سر با

 اره هست. _

 به او انداختم. ینگاه

 بده. ادمی. هم باهام باش ، هم راه و ایبخرم. باهام ب یخوراک کمیبرم  وامخیم_
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 کرد. دییانداخت و مادرم با سر تا یمادرم نگاه به

 .دیزود برگر یول_

مغازه  کی شتری. بدمی. به سوپر مارکت رسمیو از آن خارج شد میباشه تکان دادم و به طرف در رفت یرا به معن سرم

نداشت.تنوع اش هم کم بود. به  یخاص ادیز زیماند. چ رونیب نیکوچک بود.به داخلش رفتم سر یفروش یخوراک

 نکیکوچک به من بدهد. بعد از ا یپاکت ریش دبرداشتم و از صاحب مغازه خواستم تا چند عد کیمدل ک کیناچار 

 کرد و گفت: میها دیبه خر ینگاه نیامدم. سر رونیحساب کردم ب

 خونه؟؟ میبر_

 .میحرف بزن کمی. میبزن یدور میبرنه _

 .شهیم رید_

 .شهینم ری.. نه د پوووف_

 .میگفت و راه افتاد یا باشه

 ؟یچرا انقدر زود باردار شد_

 تعجب نگاهم کرد: با

 زود بود؟ یکنیواقعا فکر م_

 گفتم. ادامه داد: یاهووم

 هیکنا یبعد مدت ی. ولمیخوایکنه گفت فعال بچه نم یکنند. شوهرم خواست روشن فکر یفکر رو نم نیا هیبق یول _

 مخصوصا مادر شوهرم شروع شد. ایاطراف یها

 نگاهش کردم. ادامه داد: منتظر

 که وا داد. دیطول نکش ادی. شوهرمم زیاریپسرمون ب یبچه برا یتونی، نم یی. نازاشهیبچه ات نم گفتندیم_

 کرد و گفت: یتک خنده ا بعد
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 تازه شانس اوردم._

 :دمیرسپ

 چطور؟_

 .رهیمن نازام زن بگ نکیواسه شوهرم به بهونه ا خواستیمادر شوهرم م یدونیآخه ... م_

 ادامه داد: دی. تعجب ام را دشدیباز نم گرید نیاز ا شتریب چشمانم

 باردارم. میدی. من حالم بد شد و بعد فهمدیچ یبرنامه م یکه داشت واسه خواستگار یزمان _

 عجب.._

. حرفم را میرفتیرا م میبود که در آن داشت یسمت راست جاده ا بایز یا شهیکردم. بچرخاندم اطرافم را نگاه  چشم

 به زبان اوردم:

 اونجا. میبر ای. بنجای.. چقدر خوشگله ا یییوا_

شوم  خواستم از حصار بگذرم و وارد اش یحرکت کردم. حصار دور تا دورش  را پوشانده بود. م شهیبه طرف ب عیسر

 .ستادمیا نیسر غیکه با ج

 نه._

 تعجب به سمت اش برگشتم. با

 ؟یزنیم غیشده؟ چرا ج ی؟ چ هیچ_

 ترس گفت:  با

 ور زود باش. نیا ایب_

 چرا آخه؟؟_

 .گمیبرات م نجایا ایب _
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ور د شهی.تا از آن بدادیجواب نم دمیپرسیمچ دستم را گرفت و حرکت کرد. هرچه از او سوال م عیطرفش رفتم. سر به

 دمیکش رونی. دستم را از دستش بمیشد

 ؟یکنیم نجوریچته تو؟؟ چرا ا_

 تازه کرد. یو نفس ستادیا

 نزار شهیوقت پا به اون ب چیوقت.. ه چیه_

 آخه چرا؟_

 بشنود. گفت: یکس خواستیکه انگار نم یرا ارام کرد. طور شیصدا

 شد ست. نینفر شهیاون ب_

 مه داد: به دور ور انداخت و با ترس ادا ینگاه

 شهیهم یبشند برا دایاگر پ نکیا ای. مگر جنازشون شندینم دایپ گهیاون تو د رنیکه م یجوون یدخترا گندیم _

 .شهیبختشون بسته م

 شده بود جواب دادم: دهی، بر دیکه در اثر خنده بر میخنده. صدا ریتعجب نگاهش کردم. بعد بلند زدم ز با

 ؟؟یرو گفته ؟ توام باور کرد نایا یاخه.. ک هی. چه خرافاتنیا_

 .دمیخند دوباره

 و باور دارند. دونندی. همه مقتهی. حقستیخرافات ن_

 نگاهش کردم یاوردم و با خوشحال رونیب بمیرا از ج ی. گوشدیلرز بمیدر ج میجوابش را بدهم که گوش خواستم

 .دهیانتن م نجایا ییوا _

که درست انتن  ییانقدر جا به جا شدم تا جا شدیقطع و وصل م شیبود. صدا نیتماس را وصل کردم اشک عیسر

 .ییکردم آن هم چه جا دایرا پ دادیم
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ن کانال برق درو ریکمرم را به ت یو به سخت رمیکه نصفش در کانال آب بود. مجبور بودم دستم را به آن بگ یبرق رهیت

به  خواستمیرا قطع کردم. م یگوش نیبا اشک یها خنده دار بود. بعد از اتمام حرف نیزم یرا به رو میبزنم. و پاها

کردند و با  یکه داشتند از جاده گذر م دمیعده زن را د کی. که دادیمامان جون و باباجون زنگ بزنم حاال که انتن م

 بلند به نیبخاطر هم امدیبعدش هم شروع به پچ پچ کردند.از کارشان خوشم ن یکردند کم یتعجب به من نگاه م

 ن ها گفتم:خطاب به آ

 د؟؟یدیآدم ند ه؟یچ_

ب متعج شتریبه من زد. آن زن ها ب یاش تشر افهیرا گرفت و با ق شیگفت و پشتش را به ان ها کرد و رو یهع نیسر

 گفتم: نیدر امدم و به سر یشدن و رفتند. بعد از تماس با مامان جون و بابا جون  از انجا به سخت

 .میرو بخور نایاونجا ا میچشمه داره. بر نجایا دمیشن_

 بزند که زود تر گفتم: یحرف خواست

 .شهیهم نم رید_

.کفش میکه به لب چشمه بود نشست یسنگ ها ی. به رومیدیبه انجا رس ی. وقتمیگفت و به طرف چشمه رفت یا باشه

دادم. خودم  نیسردر اوردم و دست  یریو ش کیدر اوردم ، و درون آب گذاشتم واقعا آبش سرد بود.ک میرا از پا میها

 اوردم و شروع به خوردن کردم. رونیب یریو ش کیهم ک

 .دهیحال م یلیتو آب خ یزاریچرا تو پا تو نم_

 آخه زشته. شهینم_

و نگاهش را از  دیخودش د ی. با تعجب به او نگاه کردم. نگاهم را به رودمید میپاها یاش را به رو رهینگاه خ بعد

 منتظر هستم که گفت: دیرا بشنوم. انگار فهم لشیگرفت. منتظر ماندم تا دل میپاها

 .ادیقشنگه. به پاهات و دستات م یلیالکت خ_

 زدم و گفتم: یلبخند

 اره الک دوست دارم. _
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 به او انداختم ادامه دادم: ینگاه

 .زنمیتوام م یخونه برا میرفت یوقت_

 خواست مخالفت کند که نذاشتم: دوباره

 برات. کنمی. پاکش مومدی.تازه اگرم خوشت نخورهیآقاتون بر م رتینگران نباش. نه زشته ، نه به غ_

را  میو بعد. کفش ها میدر انجا ماند یتخت سنگ گذاشتم تا خشک شود. کم یاوردم و رو رونیرا از لب ب میپاها

از  ی.هنوز کممیجاده حرکت کرد را گرفتم و کمکش کردم تا بلند شود به سمت نیو بلند شدم. دست سر دمیپوش

. که دمیکنار چشمه چند مرد را د راستمچشمه دور نشده بودم. که چشم چرخاندم و اطراف را نگاه کردم. سمت 

کرد.  یبه پا داشت. داشت با لبخند نگاهم م یو شلوار مشک دیسف راهنیبود. پ ستادهیا هیاز آن ها جلوتر از بق یکی

 هیمتوجه حضورم  شده بود. چون انگار غرق در نگاه کردنم شده بود. من هم در جوابش  شیوقت پ یلیانگار او خ

 . احتماال مال همان مردان است.دمید بایکه رفتم چند اسب ز لوترج یلبخند زدم. کم

 پس؟ ی.. کجا موندنیسرم _

 منتظرم مانده. یلیبود که انگار خ نیسر یصدا

 امدم._

،  گفت یم رلبیز یزیبار؛ داشت چ نیا یکرد ول یهنوز با همان لبخند داشت نگاهم مبه مرد انداختم.  ینگاه دوباره

 میوارد خانه شد ی. وقتمیرفتم و به سمت خانه حرکت کرد نیکرد. نگاهم را از او گرفتم و به طرف سر یتکرار م ای

 گفت: یمان امد و با نگران یمادر جلو

 افتاده. ینکرده اتفاق یی. دل نگرونتون شدم. گفتم خدادیتا االن کجا بود_

 .مینشده. فقط تا چشمه رفت یزینه چ_

 .مامان ناهار بابا و بابک رو نردم ییوا _

 به طرف اتاق رفتم. الیخیب از پشت سرم امد. نینگران سر یصدا

 گفت: یکه م دمیمادرم را شن یصدا
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 ر سفره رو گذاشتم منتظرتون بودم.ناها ادینگران نباش. ناهارشون بردم. شما ب_

ها را جمع  زیلباس به آشپز خانه رفتم و کنار مادر و خواهرم بعد از سال ها ناهار خوردم. بعد از ناهار چ ضیاز تعو بعد

. گوشه نشست کی نی. سردیایرا گرفتم و به اتاقم بردم.به مادرم هم اطالع دادم که به اتاقم ب نی. دست سرمیکرد

 یرا به آن ها دادم.  برا شانیها یچمدانم را باز کردم و سوغات ؛را اوردم. پس از انکه مادرم امد  چمدان کوچکم

 و کفش و لباس دادم. فیو ک یمادرم هم روسر ی. برایشیو لوازم آرا یچند دست لباس و روسر نیسر

 .اوردمین یزیشوهرت چ یبرا نیهم ی.. برایمن اطالع نداشتم که تو شوهر کرد نیسر _

 زد و گفت: یدل گرم کننده ا لبخند

 نداره. یاشکال _

 .میحرف زد یکم

 گذاشتم و گفتم: نیسر یبودند. جلو شتریتا ب 7الک ها افتادم. آن ها را اوردم از  ادی

 انتخاب کن تا برات بزنم._

 خجالت گفت: یکم با

 برام بزن. یاز همون که خودت زد_

تم دس ریالک بزنم. دستش را از ز شیر گذاشتم. دستش را گرفتم که براالک ها را کنا هیقرمز را برداشتم و بق الک

 .با تعجب نگاهش کردم؟؟دیکش

 . زشته.ستینه واسه دستم نه معلومه. خوب ن _

 :دمیخورد او را بزنم. به زور دستش را گرفتم و به او توپ یسرش بکشم و تا م یغیج خواستمی. مدمیکش یپوف

از  ریام به غ گهید ی. کلمه ایکنیزشته ، زشته م یپس کجات بزنم؟ به موهات بزنم خوبه؟ ه ؟یدیساکت شو. فهم_

 .کنمیپاکش م امدیخوبه گفتم اگه خوشت ن ؟یزشته بلد

 الک زدم. شیسمت خودم و به زور دستش را نگه داشتم تا برا دمشیرا رو دستش گذاشتم و کش دستم
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 باال. رشونیتا خشک بشند. بگ ییجا یدستات رو نزن ایب _

 باشه._

 به او زدم و گفتم : یکرد. چشکم یداشت با لبخند نگاه مان م مادرم

 دست هات. یرو شهیتوام بزنم. قشنگ م یبرا یخوای. میالک دوست داشت یلیخ دمیاز مامان جون شن_

 به من رفت و گفت: یغره ا چشم

 .ایح یدختره ب_

 . دمیخند بلند

 .زارهیکه. نکنه شما هم آقاتون نم آخه چرا؟ قشنگه_

 :گفتم. مادرم  با حرص گفت یخورد و با خنده آخ میکه کنارش بود را به طرفم پرت کرد. جعبه به بازو یدستمال جعبه

 ، پرو. دیکت شو. حقته دختره چشم سفسا_

داده بود، و پاهاش را دراز  هیتک واریبه د نی. خودش هم خنده اش گرفت. سردمیبلند به او خند یبا صدا نیو سر من

 :دیدر اوردم. با تعجب پرس شیرا از پا شیکرده بود.جوراب ها

 ؟؟یکنیم کاریچ_

 پاهات گرمشون نشد. ؟؟یهمش جوراب پاته اه. خودت خسته نشد یچ_

 کردم و ادامه دادم: یمکث

پاتم  یخمشون کن تا برا یال کمو تو. حا دونمیمن م زارهیشوهرم نم ای گهیمادر شوهرم فالن م ایزشته  یبگ ییبخوا_

 الک بزنم.

 نیزم یسه نفرمان رختخواب به رو یهم الک زدم. مادرم رفت و برا شیپا یناخن ها یخم کرد و برا یرا کم شیپاها

. دی.مادرم وسط مان خوابمیدیآن ها دراز کش یهر سه نفرمان به رو  نیسر ی. بعد از خشک شدن الک هاپهن کرد

همه از خواب  یوحشتناک یمان برد. با صدا وابخ یک دمیکه نفهم میو حرف زد م،یدی، خند میانقدر خاطره گفت
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ام  هی. گردمیکش یم غیکردم. پشت سرهم ج دنیکش غیبود که ناگهان ناخواسته شروع به ج کیهمه جا تار دمیپر

 اش گذاشت. نهیس یو به رو دیگرفته بود. مادرم سرم را در آغوش کش

 . نیبود. هم ییهوا ری. تدیبگم نترس چه خبر؟ من امدم _

با  ؟نیمنفجر شوم. هم تیاز عصبان خواستمیپدرم بود. م یارام شدم. تازه متوجه اطرافم شدم. صدا یکم نکهیاز ا بعد

 بلند شدم. چراغ را روشن کردم. میخشم از جا

نه  نجایمن ا ه؟یچ هیمسخره باز نی. انیهم دیبگ دییایبزنند. آدمو بترسونند. بعد شما ب ریمگ شهر هرته که ت_

 برگردم خونه. خوامیاالن م نی. من همتیدارم نه امن شیآسا

کرده بودم رفتم، و شروع به جمع کردنشان کردم. مادرم به طرف  زانیکه درون کمد آو میبعد به طرف لباس ها و

 گرفت و مرا نشاند.را از دستم  میموفق هم شد. لباس ها ی، و به سخت ردیرا بگ میکرد جلو یآمد. سع

 نجای. بعدم مگه ازنندیکه نم یطور نیزدن. هم ییهوا ریت یوحش وونیترسوندن ح یبرا دیشا آروم باش دختر._

 ست؟یتو ن یخونه 

 گفت: یپدرم پشت بندش آمد که م یصدا

 ؟یدی. فهمگهید یخونه تو. نه جا نجایا_

 بلند شد. مادرم با عجله به طرفش رفت. نیآخ سر یجوابش را بدهم که صدا خواستم

 شد؟؟ شیزیشد؟ حالت خوبه؟ بچه چ یچ_

 ، هول کردم. دمیفقط ترس ستین یچینه ه_

 با اخم نگاهم کرد و گفت: پدرم

 مراعات خواهرت رو بکن. شتریب_

 و کودکش. به طرفم امد و مرا ارام کرد. نیرفت. مادرم بعد از مطمئن شدن از حال سر رونیب

هم آمده بود. مادرم رفت تا شام  نیو مادرم از اتاق خارج شدند به گفته پدرم شوهر سر نی. سردیخواب تمیعصبان

نسبتا بلند سالم  یکردم و از اتاق خارج شدم با صدا سیرا گ میو موها دمیپوش یحاضر کند. لباس راحت یعیسر
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 شیچشم ها دنمیبا د  نیست. شوهر سرا وهرشمعلوم بود ش نیاش به سر یکیبه سمتم برگشت. از نزد یکردم.مرد

پسر  کی نینداشتم.شوهر سر یبه خودم انداختم مشکل یباال رفته. نگاه ایاست  بیگشاد شد. فکر کردم لباس عج

م و چاق. به طرفش رفت یکم یکلی. البته با هیو چشمان مشک یوندیپ بایتقر یی. با ابرو هایجوان بود با چهره معمول

 کردم. دراز شیدستم را جلو

 د؟ی. خوبنمیسالم. من سرم_

 لب گفتم: ریلب گفت و بامن دست نداد. آرام ز ریز یزیانداخت و چ نییرا پا سرش

 ادب. یچه ب _

 کو؟!! تیدختر. پس روسر هیچه سر و وضع نیال اله اال اهلل . ا_

 حرف را زده بود. نیبه طرف پدرم برگشتم که ا یحوصلگ یب با

****** 

 یو خوشگذران نیریش یمن سخت بود. ول یبرا نجایدر ا یگذشت. زندگ یم نجایاز اقامتم در ا شتریماه ب کی حدود

ردم ب یم وهیپدرم ناهار به باغ م یبرا یحت یگرفته بودم. چند بار ادی بایروستا را تقر گریخودش را هم داشت. د یها

رسوم و  نجایجلب.مردم ا یو گاهبود ، بیخاص خودش را داشت. عج ی. پدرم اخالق هاماندمیکنارش م ی، و کم

ماه  کی نینشست. در ا یبه دل نم شانیها یاز آن ها جالب و بعض یرسومات مخصوص خودشان را داشتند.بعض

روح  شهیناهار به پدرم به آن ب لیبعد از تحو یمکیاوقات قا یو گاه نیرفتم. به جنگل ، چشمه ،خانه سر ادیز رونیب

بود ،  بایز یلیخرافات را باور نداشتم.                                                                                        آنجا خ رفتم. یزده م

 شیدر آنجا و همه جا ییراه برو ای یو اطراف را نگاه کن ینیبنش کجایساعت ها  یکه دوست داشت ی. طورادیز یلیخ

او  بود و از امدهیاو هنوز ن یتنگ شده بود ،ول ادیز یلیخ نیاشک یبود. دلم برا یداشتن دوست شهی. آن بینیرا بب

 دلخور بودم.

 یا دهیباز هم فا یبا آن ها در ارتباط بودم ول نکیتنگ شده بود. با ا ادیز اریمامان جون و باباجون هم بس یبرا دلم

 نداشت.

 نیسرم_

 آمد. یمادرم بود که از آشپز خانه  م یصدا
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 بله؟؟_

 براش؟؟ یناهار بابات رو ببر یشیبلند م_

ام را  یهم به سرم زدم. گوش ی. شالدمیو شلوار کرم رنگ پوش یگفتم و بلند شدم تا آماده شوم. مانتو مشک یا باشه

راه به چند  نیگذاشتم و از اتاق خارج شدم.ظرف ناهار را از مادرم گرفتم و به سمت باغ حرکت کردم.در ب بمیدر ج

ور مشه نجایدر ا دنمیبخاطر طرز لباس پوش گریا دوستانش. دیها بودنند  نیمادرم ا هیهمسا ایسالم کردم که  خانم

 .شناختندیهمه مرا م بایبودم. تقر

روح زده سمت راست او بود. دلم هوس  شهیکه ب یبگذر یاز کنار جاده ا دیبا یبه باغ ها و چشمه برس نکیا یبرا

ودم. دم در ب دهیبه باغ رس گریبروم. د شهیناهار را به پدرم دادم به ب نکیگرفتم بعد از ا میرا کرد. تصم شهیرفتن به ب

بود که مردم  نیروستا ا نیا ی.جالببایز اریبس ی. اسب هامیدیم رابار بود آن ها  نیبود. اول ستادهیباغ چند اسب ا

 ایاز روستا  رونیب ییرفت و آمد ها یبرا یکردند و گه گاه یاز اسب استفاده م شتریرفت و آمد ب یهنوز برا نجایا

 کردند. یو وانت استفاده م نیماش ایبه شهر بروند از موتور  نکهیا یبرا

. به دمیپدرم را ند یجلوتر رفتم ول یبه در زدن نبود.  در را هل دادم و به داخل رفتم.کم اجیدر باغ باز بود احت 

بود که پدرم و کارگرها در آن  یآن قرار داشت. جا یباال ید و شاببو یبزرگ یی. سکودمیکه درون باغ بود رس ییسکو

و ناهار را در کنار  میامد نجایناهار به ا یو مادرم برا نیسر ،هم من  ی، دوبار یکی. خوردندیشستند و ناهار م یم

ر که پس دیرس یکرده بودم. به نظر م دایمدت شناخت از او پ نیبود. در ا نی.بابک شوهر سرمیخورد یپدرم و بابک م

ک یکردم  یبه اون نداشتم. احساس م یآمد. حس خوب یچرا از او خوشم نم دانمینم ؛یباشد. ول یآرام و خوب

بر  یکنترل چیدست مادرش است. و ه شی. کنترل زندگزندیحرف مادرش حرف نم یبچه ننه است ،رو یجورها

 بود. کینزد تیبه واقع یکم میاحساس ها نیسر یاز گفته ها یخود و همسرش ندارد و با بعض یخصوص یزندگ

که از  یدرخت کندم و با آب یاز رو لیشل کیاز درخت ها رفتم.  یکیسکو گذاشتم . به سمت  یپدرم را به رو ناهار

حرف  یاوردن ناهار. صدا یهم دست مزد امروز من برا نیهم خنک بود آن را شستم. ا یلیآمد و خ یم رونیچاه ب

 کتریشدم صداها هم نزد یتر م کی. هرچه نزدرفتماو  یرا گرفتم و به سو شیزدن پدرم از درون باغ آمد. رد صدا

به او دادم. پدرم و چند مرد که تازه  یشد. به طرفش رفتم و سالم بلند انیکه جلوتر رفتم پدرم نما یشد.. کم یم

واب ج یا وهیداد. هر کدام به ش لیبه آن ها تحو یم لبخندمتوجه حضورشان شدم با تعجب به سمتم برگشتند. من ه

کرد.  ینگاهم م شتریو معلوم بود طرف صحبت پدرم است با تعجب ب ستادهیاز آن ها که جلوتر ا یکیسالمم را دانند. 

 آخر زبان باز کرد و گفت:
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 ؟یکن ینم یبارالس آقا معرف_

 مه داد:ادا یانداخت و با مهربان میبه من سرتاپا ینگاه بعد

 .یمعلوم شهر داخل بزرگ شد_

 در آمد و جوابش را داد: شیبالخره صدا پدرم

 به ما بزنه. یدخترم. اره شهر بوده بعد از ده سال امد سر_

 در آنجا نمانم گفتم: شتریب نکیا ی. برایدوباره بحث و حرف تکرار ایخدا اوف

 سکو. یبابا جان من ناهار تو اوردم گذاشتم  رو_

 روبه مرد ها کردم و گفتم: بعد

 خداحافظ.، خداحافظ بابا. رمیم گهیخوشبختم. من د تونیاز اشنا_

 کیاز انجا دور شدم.  عیسر دییبگو یزیخودشان جوابم را دادم منتظر نماندم تا آن مرد چ وهیهر کدام به ش دوباره

و  نیریزد و معلوم بود از آن ش یم یاهیبه س ادیز ی. پوستش از سرخ زدیاز آن دور داشت بدجور چشمک م لیشل

دونه؟به  کی ستی. حق دخترش ندهیزحمت کش اشتهکه اشکال نداره داره؟ پدرم ک یکیخدا  ییخوشمزه ها است وا

 مرا متوقف کرد. ییصدا نمیسرعت ، به طرف درخت رفتم. تا خواستم آن را بچ

 نکن._

 اخم به طرف صدا برگشتم. بابک بود. با

 چرا؟_

 هم با اخم نگاهم کرد و گفت: او

 نباشه. ی. ممکنه صاحابش راضیخوریم ینیچیم یکی ییایکه م ی. هر سرنیمال مردمه نچ_

کردم. به سمت در باغ  یگفتم و خداحافظ یجوابش را ندادم و ارام باشه ا نی. بخاطر همچارهیگفت ب یم راست

 خوب دمیبه آنجا رس یبرسم. وقت شهیتر به ب عیهرچه سررا تند کردم تا  میحرکت کردم، و از ان خارج شدم. قدم ها
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از نبود کسب راحت شد از حصار ها به ان طرف رفتم .   المیخ یدر انجا نباشد. وقت یدر و اطرافم را نگاه کردم تا کس

 .دمیکش یقیو نفس عم ستادمیخارج شدم ا دیکامل از د ی.وقتندیمرا نب یاز حصار ها دور شدم تا کس عیسر

کردم. به خودم، به  ی. فکر مزدمیبا خودم حرف م خواندمیرفتم. شعر م یبه قدم زدن کردم . ارام ، ارام جلو م شروع

شود به زور  ریاشکم سراز خواستیم گریماه، د کی دنیو ند یدور نیبه ا نمان،یمان، به عشق ب ندهیبه آ ن،یاشک

وسط  ابیبود. تقر بایز ییلیکرده بودم ،حرکت کردم. خ دایکه پ یشگیهم گاهیکنترلش کردم. آرام، آرام به سمت جا

و بزرگ  کیکوچ یشده در آن وسط بود و وسطش با سنگ ها دهیبود، چند تخته سنگ و چند تنه درخت بر شهیب

 گری. دنمیدوست داشتم او را بب یلیانجا را درست کرده. خ یاتش درست کرده بودنند.معلوم بود کس یجا کی

 انگار نه یلحظه به چشمانم شک کردم. ول کیشد.  یدرختان معلوم م کیبار یتنه ها یالبه الشده بودم از  کینزد

 تخته سنگ نشسته بود و پشتش به من بود. کی یآدم انگار آنجا بود رو کیبود.  یواقع

از  بکشم و غیج تونمیتا م خواستمیاجنه باشد؟ م ایخشکم زد. نکند واقعا روح  میو سر جا دمیلحظه واقعا ترس کی

به جلو رفتن  می.ترسو بودن را کنار گذاشتم و تصمپوشندیو شلوار م شرتیمگر آن ها ت یانجا دور شوم. ول

 آمدم. چوب رونیآن آدمک ب یدا کردم ،و از جلویپ یگشتم. چوب بلند یرا نگاه کردم و دنبال چوب نیزم یگرفتم.رو

 با ترس داد زدم : اوردیرش را باال بس اینشان دهد  یعکس والعمل نکیرا گرفتم و قبل از ا

 ؟؟یهست یتو ک_

 .دمیکش غیچوب از دستم افتاد و با تمام توان ج دنشیسرش به سرعت باال اورد. با د آدمک

 !!نیاشک_

. دمیاش را به جان خر یماه دلتنگ کیکه  ی. کسزدمیو اسمش را صدا م دمیکش یم غیهمان طور ج یخوشحال از

. من هم دیبه خودش آمد و به سرعت به سمتم آمد، و مرا در آغوش کش نیخبر. اشک یبود آن هم ب میحاال روبه رو

 میچه کنم. اشک ها یاز خوشحال دانستمی. نمکردم یم نییباال پا یدستانم را دور گردنش حلقه کردم و از خوشحال

 شده بود. ریسراز

 ها؟ ؟ییایم یشده بود؟ چرا نگفتچقدر دلم برات تنگ  یدونیم یلی،خ نیاشک ینامرد ییلیخ _

او هم با تمام وجود مرا در آغوش  زدمیم یاش ضربه ا نهیبه س یو گاه زدمیکه در بغلش بودم سرش غر م همانطور

تخته  یبه رو میکه ارام شد یبعد از کم میبه شدت دلتنگ بود مانیکرد. هر دو یم دمیبو یو م فشرد یخود م

 گرفتم. میاو جا یآن نشست و من سرپا یبه رو نی. البته؛ اشکمینشست یسنگ
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 نامرد ها؟ یخبر امد یچرا ب_

 شدم. ریالبته خودمم غافلگ یشد ریچه جورم غافلگ یدیکنم. که د رتیغافلگ خواستمیم_

 یقیفرو برد و نفس عم میاش گذاشتم. آرام شالم را کنار زد و سرش را در موها نهیس یکردم و سرم را به رو یا خنده

 .دیکش

تا  خوامیرو گرفتم. م می. تصمیغلط بکنم بزارم انقدر ازم دور باش گیدلم برات تنگ شده بود خانم د یلیخ_

 .نمیبدون تو سرم تونمینم گیاگر شد عقدت کنم. د میینجایا

. عشق دیورز یکرد. عشق م یمن بود، که ارام در گوشم نجوا م نیاشک یحرفا ها نی. ادیسفت در آغوشم کش و

ام خنده  افهیق دنی. با ددمیگرفت. با حرف آخرش سرخ شدم ، صورتم قرمز شدم. خجالت کش یو عشق م داد،یم

 جالب بود . شیاش گرفت انگار برا

 .نیاشک_

 و گفت: دیرا بوس سرم

 جانم خانمم._

 یچ یدونیماه دوباره تکرار بشه. م کی یدور نیا خوامینم گیرو حرفم حرف نزن. د گیتنهام نزار باشه؟ د گید _

 بخورنت؟ها؟ نجایا ییبد؟ بدم لولوها ییبه من گذشت آقا

 سر داد و گفت: یبلند خنده

 .یخبر دار نجایپس توام از خرافات ا_

 گفتم و او ادامه داد: یاهووم

جوجه  ینمرد ی؟ چطور یبزار نجایپا رو ا یوحشتناک چطور جرات کرد فیخوب خانم شجاع با اون همه تعر_

 کوچولو؟

 اش زدم: نهیبه س یکرد. مشت ارام یبعد خنده ا و
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رفت چطور با چوب امدم جلو  ادتی. ینیب یشجاع تم نم یلی. بعدم من خیمزه خودت جوجه کوچولو یلوس ب_

 بکشمت. خواستمیم

 حرفاتون. حیبله بله صح_

 دفعه اول و دوم تا مرز سکته رفتم. ؛یدونیخوب م یول_

 بارها و بارها بوسه زد..با خنده سرم را ختیزدم تا ترسم ر غیج انقدر

 کنم؟ کارتیچ گهید یمن ییخانم ترسو_

و انقدر به ما خوش گذشت و سرگرم رفع  م،یگرم حرف زدن بود نی. انقدر با اشکدمیبلند خند یهر دو با صدا و

 کرد. یافتاب داشت غروب م گریکه زمان از دستمان خارج شده بود. د م،یبود یدلتنگ

 ند.ش یبعد خبر ندارند نگران م میباش رونیب یریکه تا د ستیشهر ن نجایشده. ا رید یلیخ میبر دیبا نیاشک_

 .میباشه بلند شو بر_

 اضافه کرد: یبا بدجنس بعد

 نشده. دایتا لولو ها سرو کلشون پ میبر _

 زدم. شیبه بازو یحرص مشت با

 .ییمزه ا یب یلیخ_

 ده است.ش ریهم نبود که د الشیخ نیو ع دیخند یم به رفتارم نیاشک

 .نیاشک گهید میبر ایب_

از هم  ی. بعد از مطمئن شدن از نبود کسمیجلو آمد و دستم را گرفت همراه باهم به سمت حصار ها رفت نیاشک

 یداشتم دو م گرید بایرفتم. تقر ی. با عجله به سمت خانه ممیو از پشت حصار ها خارج شد م،یکرد یخداحافظ

پله ها منتظر نشسته بود.  یبه رو درمو در را باز کردم. ما دمیکش یقینفس عم دمیبه در خانه رس یزدم.وقت

من  دنیدر سرش را به سرعت باال اورد. با د یصدا دنی.با شندادیرا بغل کرده بود ، و خودش را تکان م شیزانوها

و  ن دادمعکس العمل نشا عیبه طرفم رساند. دستش را بلند کرد تا بزند. که سر یعصب یبا حالت عیخودش را سر



 رمینس

 
30 

 

اورد و با حرص گفت  رونیارام شد خودش را از آغوشم ب یدستش را در هوا گرفتم. خودم را به آغوشش انداختم وقت

: 

تا باغ رو رفتم و امدم. جونم به لبم  نجایا ریها؟ ده بار مس شم؟یمن نگران م یگینم ؟یبود یتا االن کدوم گور_

 برات افتاده. یاتفاق ای ی.فکر کردم گمشددیرس

 :میانداختم. مجبور بودم به او دروغ بگو نییخجالت سرم را پا با

 ؛یلگردم. و یبر م عیبعد سر مونمیم کمیاونجا  رمیجنگل رو کرد. گفتم م ییناهار بابا رو دادم. دلم هوا نکیبعد از ا_

 خوب. دیودمو رسوندم. ببخشخ عیشده سر رید دمیام به خودم امدم د یرفت خوب وقت ادمیزمان از دستم در رفت 

 و به داخل رفت. دیکش یقینفس عم مادرم

 اوف خداروشکر خطر رفع شد._

ود ب فینت ضع نکیکردم. با ا نیدادن به اشک امیرا در اوردم و شروع به پ میخودم را به اتاقم رساندم لباس ها عیسر

 نبود. یچاره ا یول

****** 

. ظهر ها به بهانه دنیرو د گهیدادن و ظهر ها هم د امیشده بود شب تا صبح پ نیهفته کار من و اشک کی نیا تمام

 یهم م نی. اشکرساندمیم شهیخودم را به ب عیناهار سر لی. بعد از تحوشدمیپدرم از خانه خارج م یبردن ناهار برا

، و  میبود داریتا صبح ب نیبود. به لطف خودم و اشک 1۲ عتشده بودم. سا داری.تازه از خواب بماندیامد و منتظرم م

مدم. ا رونیتمام شد ب ییکارم درون دستشو نکیرفتم. بعد از ا رونیبلند شدم و به ب عیسر می. از جامیدادیم امیپ

 شود. یکه دارد حاضر م دمیمادرم را د

 

 کجا مامان؟؟_

 .گهیناهار بابا رو ببرم د رمیدارم م_

 عجله به طرفش رفتم و چادرش را از دستش گرفتم. با
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 نه._

 بدهم. یحیتعجب نگاهم کرد. انگار منتظر بود بخاطر رفتارم توض با

 . صبر کن برم لباس بپوشم.برمیاخه؟ من م یمامان تو چرا ببر _

را  میو گوش دمیپوش مامان؛ مانتو و شلوارم را یکردن ها نیسرم ن،یبا عجله به طرف اتاق رفتم. بدون توجه به سرم و

بود. ظرف ناهار را از دستش گرفتم و به  ستادهیگذاشتم. از اتاق خارج شدم. مادرم همانطور وسط هال ا بمیدرون ج

 سمت در رفتم.

 صبر کن. نیسرم_

 .دییمادرم متوقف شدم ، و به طرفش برگشتم. منتظر نگاهش کردم تا ادامه حرفش را بگو یصدا با

 .نجایا ایب _

 نگاهش کردم ، و با دست به در اشاره کردم و گفتم: تعجب با

 ها. شهیم ریناهار بابا د_

 .نجایا ایگفتم ب_

 . به طرف مادرم قدم برداشتم. در چشمانش منتظر نگاه کردم.ستادمیا شیطرفش رفتم  و رو به رو به

ر ب یری. دیریت تنها مهفته خود کیبردمت باغ حاال  یماه که به زور م کیشده بعد  ی. چنیسرم یزنیمشکوک م_

 ها؟ ن؟یبعدش سرم یریکجا م ؟یگرد یم

خودم را کنترل کردم و به خودم مسلط شدم. در چشمانش نگاه کردم و  ؛ی. استرس به جانم افتاد. ولدمیترس کمی

 گفتم:

ها مامان! خسته شدم از بس تو خونه موندم، دوست دارم برم بگردم. داخل  یزنیکجا رو دارم برم آخه؟ حرفا م_

 برم اونجا. خوامیجنگل برم کنار چشمه. تازه امروز نم

 کرد ادامه دادم: کردم ،او منتظر نگاهم یمکث
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 بمونم. ششی. بهش سر بزنم و پنیسر شیبرم پ خوامیم_

 گفت: عیسر مادرم

 ؟؟ یاونجا بمون ییخوایشب هم م_

 داشت. فکرم را به زبان اوردم. یتعجب نگاهش کردم. مگه چه اشکال با

 داره آخه؟ خونه خواهرمه. یمگه چه اشکال_

 ارام گفت: مادرم

کنه. سوما تازه نامحرم هم  تشی. اذادیزشته ممکنه مادر شوهرش خوشش ن نکهی. دوما ادهیبابات اجازه نم نکهیاوال ا_

 بهتره. یهست اونجا. نمون

 کردم. من هم مانند خودش جوابش را دادم:نگاهش  دمغ

. سوما خوب باشه مگه دمیزد جوابش رو م یآخه؟ حرف یکردن بابا با تو. دوما به مادرشوهر فضولش چ یاوال راض_

گردم. حاال هم خداحافظ من  یو برم مونمیراحت شب نم التی. چهارما خنمیبرم ور دل اون پسره بش خوامیمن م

 شد. رید رمیم

 مایپ نی،به اشک دمیبه در باغ رس یتکان دادم و از در خارج شدم به سرعت به طرف باغ رفتم. وقت یدست شیبرا

 یبه طرف سکو رفتم و ظرف ناهارش را رو دمیانداختم، پدرم را ند یبرود. از در وارد شدم. نگاه شهیدادم تا به ب

 سکو گذاشتم.

 دییزدم و به او گفتم که به پدرم بگو شیها اطراف بود. صدااز کارگر یکی. دمشی. ندومدین یمنتظر موندم ول یکم

 متوقف شدم و برگشتم. یناهارش را اوردم. به طرف در رفتم که با صدا

 ؟؟یدستمزد امروزت رو نبرد_

از سبد ها رفت و  یکی. به طرف دمیکنار پدرم د شیهفته پ کیبود که  یانسالیتعجب نگاهش کردم. همان مرد م با

برداشت ،و به طرفم آمد. منتظر نگاهش کردم.به طرف لوله چاه رفت که باز بود. آن را شست  یتر و تازه و قرمز لیشل

تا  ادستیگرفت. با چشمانش به آن اشاره کرد. منتظر ا میودرون دستش  را جل لیشل ستاد،یا می،و به طرفم آمد. جلو

 را از دستش گرفتم. لیزدم و با متانت شل ی. لبخندرمیرا از دستش بگ  لیشل
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 ممنون._

 زد. ارام و با لبخند گفتم: میبه رو یلبخند

 خداحافظ_

 زد و لب زد: میبه رو یهم لبخند آن

 .دارید دیبه ام_

 شهیبه ب یکرده بودم. وقت رید یبه  او کردم ،و از در خارج شدم. به سرعت از آنجا دور شدم. به اندازه کاف پشتم

از حصار ها رد شدم و از آن ها فاصله گرفتم. به  عیمطمئن شدم سر ینباشد. وقت یا کساطرافم را نگاه کردم ت دمیرس

تخت سنگ نشسته بود ،و سرش را در   یکه به رو دمیدرا  نی. اشکدمیرس یمان رفتم. وقت یشگیهم ییسمت جا

 دستانش گرفته بود.

 .نیاشک_

 زدم. شیشانه اش گذاشتم و دوباره صدا ینداد. جلوتر رفتم و دستم را به رو یجواب

 .نیاشک_

 :دمیپرس یبود. با نگران دهیسرعت سرش را باال گرفت. انگار ترس به

 ن؟یحالت خوبه اشک_

 آمده بود. بالخره زبان باز کرد: شیتازه حواسش سرجا انگار

 ؟؟یسالم. اره خوبم. تو خوب_

 تخته سنگ نشستم. یکنارش به رودستش را به طرفم دراز کرد. دستانش را گرفتم ، و  بعد

 افتاده؟؟ ی! اتفاقیشد؟ صبح که خوب بود یچ ؟یستیانگار تو خوب ن یاره خوبم. ول_

 .کنهیدرد م کمی. فقط سرم ستین یزیچ زمینه عز_

 نگاهش کردم و گفتم: یشاک
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 یستین تیمت. واقعا که اصال به فکر خودت و سالیکرد یاستراحت م یموندیم ؟یاگر حالت خوب نبود چرا امد_

 .نیاشک

 .دیزد و مرا در آغوش کش میبه رو یلبخند

 حالم خوب بشه. نمی. امدم خانمم رو ببشدیامدم حالم بدتر م یاگر نم_

 سکوت را شکست و گفت: نیگذشت که اشک ینثارش کردم. کم یا وانهیکردم ، و د یا خنده

 چه تو دستت. نیا_

 رفته بود آن را بخورم. ادمیبود.  لیبه آن انداختم.شل یرا باال آوردم و نگاه دستم

 ..ایدستمزد امروزم. ب_

شار من. ف ییخنده اش گرفته بود به کارها نیگرفتم. اشک نیبا لبخند گردنم را کج کردم و آن را به طرف اشک بعد

 به من وارد کرد و گفت: یفیخف

 . دستمزد امروزت.زمیخودت بخورش عز_

 گرفتم. نیز وسط نصف کردم. نصف بزرگترش را به طرف اشکرا ا لیو شل دمیخند

 .رهینم نییاز گلوم پا یچیتوام بخور من بدون تو ه .ایب_

،که به او اجازه ندادم و نصف بزرگ را درون دهانش  ردیدستش را جلو اورد تا نصف کوچک تر را از دستم بگ دیخند

من عادت داشت.تا عصر کنار هم  یکار ها نیبه ا گریهم خنده اش گرفته بود. د نی. اشکدمیگذاشتم و بعد بلند  خند

در آغوش هم  یمدت طوالن ای. میکرد یم تیرا اذ گریدو هم  میکرد یم یشوخ م،یدیخند ی، م میزدی. حرف ممیبود

 آشکار بود. نیحال بد اشک یول میکرد یرد و بدل م یحرف یو گه گدار میماند یارام و ساکت م

خوشحال نگه  یمرد انقدر خوب و مهربان بود که برا نیا یول دمیدیم نیرا در چشمان اشک یو خستگ یفگکال

به صورتش انداختم. صورتش از  یهوا بلند کردم و نگاه یگذشت. سرم را ب یداشتن من از حال خراب خودش هم م

 حالش بد شود. دمیدرد جمع شده بود. ترس

 حالت خوبه؟ نیاشک ن،یاشک_
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 گذاشتم و گفتم: شیلب ها یبزند که دستم را به رو یزد. خواست حرف میبه رو یچشمانش را باز کرد. لبخند ارام

 .نیاشک شهیخونه. حالت داره بدتر م یبر دینگو. بلند شو بلند شو با یچی..هسیه_

انگار  دفعه کیکنم. دستش را گرفتم خواستم کمکش کنم تا بلند شود که   یبود توانستم ان را راض یهر سخت به

 شهیب یبغلش را گرفتم. به سمت حصار ها ریبغلش کردم، و بعد ز عیرفت و تعادلش را از دست داد. سر جیسرش گ

را گرفتم و  نیبغل اشک ریرد کردم ، و بعد خودم رد شدم. ز یبود از حصارها یرا به هر زحمت نی. اشکمیحرکت کرد

 اعتراضش بلند شد: یاش کردم. که صدا یهمراه

 .رمی. من حالم خوبه خودم مشهیبرات بد م نهیبب یاگر کس ن؟یسرم یکنیم کاریچ_

 به او زدم و با حرص گفتم: یتشر

. گهید شهیم نیا یدیبلند شو برو خونه . حرف گوش نم ستیحالت خوب ن گمی. اون موقع که بهت منیساکت اشک_

 .نهیبب یکس ستیباهات واسم مهم ن امیاالن هم ساکت تا در خونتون م

 اخش بلند شد. یبه کمرش زدم. که صدا یکیخواست از من جدا شود که  نیاشک

اغ سر ب ایخواب اند  ای. مردم االن ستیکس ن چی. بعدم نگران نباش االن هیبه حرف من گوش بد یحقته تا تو باش_

 .ستیو اعتراض ن ینگران ییپس جا

داد به خانه شان  نیکه اشک ی. با آدرس هاافتمیبود که من در دردسر ن نیمهربانم با آن حالش هم نگران ا نیاشک

در بزرگ هم رو به  کیدرخت بود که  یادیدور تا دور تعداد ز یبزرگ واریدور بود.د یاز روستا کم بای. تقرمیدیرس

 یب ین را زدم. صداخانه معلوم نبود. به سمت در رفتم و آ نجایباغ است چون از ا کیبود.معلوم بود خانه در  مانیرو

 :دمیرا دم گوشم شن نیحال اشک

 .نیسرم_

 به اون انداختم که گفت: ینگاه

 .دتیند یحاال برو تا کس یعاشقتم. ممنونم که منو رسوند_

 خودم را جمع و جور کردم و گفتم: یبودم ول شانیدر تعجب خانه  نکهیا با
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 نه؟بک خواستیم یکردم ک یرو نم نکاری. من ازمیبود عز فمیوظ_

 زدم. یلپش را بوسه ا بعد

 ن؟؟یاشک یدی. بمون خونه و استراحت کن فهمشهیب ییایب خوادی. فردا هم نمزمیعز دمیم امیبهت پ_

 .در آمد که باز شد ییکه صدا دییبگو یزیاش جوابم را داد. خواست چ نیلبخند دلنش با

 دید رونیکه در را باز کرده است به ب یدر گرفت تا کس یهل داد و خودش را جلو یمرا به در کنار عیسر نیاشک

 گفت: یامد که م یمرد یینداشته باشد. صدا

 .دییاِاِ.. آقا شما_

 ییشده باشد. که دوباره صدا شیزیواقعا چ دمیلحظه نگران شدم ترس کیآن مرد انداخت.  یخودش را به رو نیاشک

 مرد آمد:

 شده؟ تونییزیآقا..آقا حالتون خوبه؟چ_

 را راحت کرد. المیامد که خ نیبلند اشک ییبعد صدا و

 داخل. میاره..اره من خوبم. درو ببند کمکم کن بر_

 یبسته شدن در که آمد نفس آسوده ا یاز قصد بلند حرف زده است تا من بشنوم حالش خوب است. صدا دمیفهم

ته خس یلیخ ؛یچقدر در راه بودم. ول دانمیرفتم. نم یم نیبه خانه سر دیگرفتم. با شیو راه روستا را در پ دمیکش

 یکرد. در اتاق یم یخانواده شوهرش زندگ شیپ نیبودم.سر نیدر خانه مادر شوهر سر ییجلو یشدم. بعد از مدت

 یمنتظر ماندم ول ی. در را زدم. مدتدانندیخانه پدر شوهرش. انگار اجازه مستقل شدن به آن ها را نم اطیح یگوش

معطل شدم که  یمحکم تر ، چند بار پشت سرهم زدم. کم نباریا ینکرد. دوباره در زدم. ول باز میدر را برا یکس

 آمد. نهاز داخل خا ییصدا

 با توام. یکجا موند نی.. سرنی. سرنیسر_

 آمد: نیارام سر ینگذشت که صدا یمادر شوهرش بود. لحظه ا یاز تعجب باز ماند. اگر اشتباه نکنم صدا چشمانم

 .نجامیبله من ا_
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 مادر شوهرش بلند شد: یعصب یصدا دوباره

 برو درو باز کن. االیدرو از کجا کندن.  ییشنو ی. نمیمگه کر_

ه ب ی. لبخندرونیدر را باز کرده بود و سرش را ارام آورد ب نیبعد بالخره در باز شد. سر ی. کمامدین نیاز سر ییصدا

 آمد. نرویباز شد و از پشت در ب شیمن رو دنیزدم. که با د شیرو

 داخل؟؟ امیب یدیخانم. حال شما؟ راهم م نیسالم سر_

 وارد شدم مرا در آغوش گرفت. یدر کنار رفت. وقت یکرد و از جلو یا خنده

 ممنون خوبم. تو حالت خوبه؟ یخوش امد یلیسالم خ_

 اش زدم. یبه مهربان یلبخند

 منم خوبم. زمیاره عز_

 کرد. یبود و با اخم مرا نگاه م ستادهیا وانیا یرا چرخاندم به طرف مادر شوهرش. باال سرم

 د؟یخانم. خوب هست جانیسالم آ_

 لب گفت و رفت. ریز یزیجوابم را داد و بعد چ ییترش رو با

 در باز کنه. فرستهی. زن حامله رو متیخاص یب کهیزن_

 کرد. یبرگشتم. با تعجب نگاهم م نیصورتم را جمع کردم و به طرف سر و

 ازه؟؟دهنت ب ه؟یچها؟_

 کرد. یم اهیروزگارمون رو س دیفهم ی. اگر منیسرم یزنیم هیچه حرف نیا_

 کند. اهیروزگار خواهرم را س چیشدم. مگر آن زن که بود که بخواد روزگار من که ه یعصب

 جوابش رو بدم که نفهمه از کجا خورده. نیبگه همچ یزیپرو چ کهیغلط کرده زن_



 رمینس

 
38 

 

را گاز گرفت ،و بعد دستم را گرفت و به طرف اتاقشان گشاند. من را به داخل هل داد و بعد خودش  نشییلب پا نیسر

 امد در را پشت سرش بست.

 زشته سنش باالست چه اشکال داره حاال من درو باز کنم. یکنیم نطوریاز دست تو دختر. چرا ا_

 دادم. یام را به پشت هیاتاقشان نشستم و تک یکنار یرو رفتم

چرا مثل آدم ازت در خواست  گمیاون که هست. من م فهیدر و باز کنه. البته وظ ومدیچرا خودش ن گمینم من_

 . یواسه در باز کرد رونیداره زن حامله رو از اتاقش بکشونه ب یلی. بعدم چه دلکنهینم

 و گفت: دیکش یپوف نیسر

 .یبخور ارمیب یزیبرات چ رمی. من مرهیاز دست تو که حرف تو کلت نم_

 گفتم: عیسر

 وقت برات بد نباشه. هی نیبش یزیچ خوامینه نم نه.. نه.._

  نکارایباشد ا نیرفت.آخر انقدر مادر گفته بود حراست به سر رونیمن ب یکرد و بدون توجه به نگران یخنده ا نیسر

 یاست. من هم ترس گرفته بود طور نیکرد که سنگ یاوردن پارچ آب هم دعوا م یاو را برا ینکن انکار را نکند. حت

 .افتدیب یبچه اش اتفاق ینکرده برا ییکردم با راه رفتن هم ممکنه اس خدا یکه فکر م

رخت خواب ها برداشتم و  یاز رو یگذاشتم. بالشت یبلند شدم مانتو و شالم را در اوردم ،و گوشه ا میبود. از جا گرمم

 نی. سرستادمیا عیولو کنم که ناگهان در باز شد و با تعجب سر نیزم یگذاشتم. خواستم خودم را رو نیزم یرو

 شد. با تعجب نگاهش کردم. یداشت پشتا پشت وارد اتاق م

 ؟ییا وونهیمگه د ؟یکنیم کاریچ_

 در دستش یپر از خوراک یبزرگ ینیکرد و با پا در را بست. به طرفم آمد، س یرا به طرفم برگرداند ، و خنده ا شیرو

 با خنده گفت: نیگذاشتم. سر نیزم یرا از دستش گرفتم ، و رو ینیبلند شدم ، و س می. از جابود

 . دستم پر بود.ستمین وونهینه د_
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 آن یرا رو گرید یکیدادم و  نیبه دست سر یکیاوردم.  گریام گرفته بود از کارش. بلند شدم و دو بالشت د خنده

گاه سرم کردم و شروع به خوردن تخمه کردم.  هینج دستم را تکو ار دمیآن خواب یبالشتم گذاشتم و به پهلو رو یکی

 سرم را بلند کردم. نیسر یکه با صدا

 خلوته و خطرناک. . همه جا االن نجایا ییایب یبلند بش ییوقت ظهر تنها نیچطور مامان اجازه داد ا _

 . جوابش را دادم:خوردمیو م شکستمیتخمه م یکه با کمال خونسرد یدرحال

 .امدمیاالن نمن که _

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:  نیسر

 ؟؟یامد یپس ک_

 که ناهار رو دادم به بابا. نیظهر بعد از ا _

 دهانش باز ماند. نیسر

 ن؟؟یسرم یکجا بود ؟یمامانم دروغ گفت ؟بهیگیچرا دروغ م ؟یتو اون موقع امد یوا ک_

 .مینداشتم. مهم نبود برا نیسر دنیاز فهم یبودم. ترس و استرس خونسرد

 گه؟یدروغ نگفتم االن کجام؟ خونه تو د_

 نشست و گفت: شیجا یبه رو تیعصبان با

 ؟یکجا بود نیسرم _

 به او کردم. معلوم بود حرصش در آمده. یخونسرد نگاه

 .گمیدهنت قرص باشه م_

 .یدهنم قرص ،قرص بگو کجا بود_

 گفتم: نیاطر  همبخ دییگو یرود م یکردم. معلوم بود م یا خنده
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 بگم. یاحدالناس چیبگو جون بابک به ه_

 خودش را جمع کرد و گفت: یبود پکر شده است. ول معلوم

 .گمیم رمیم یکنی. فکر میتو بهم اعتماد ندار یعنی_

 را به چشمانش کردم و رک گفتم: نگاهم

 کنم مطمئنم. یفکر نم_

 .دیایرا گرفتم تا جلوتر ن شیحرص به طرفم آمد با دست جلو با

 گم؟یم رمیم یواقعا که. فکر کرد_

 باال انداختم و گفتم: یشانه ا الیخیب

 .خوردیقسم م یبگ یخواست یاگر نم _

اول از همه به مامان  دیفهم یرا هم م یزیاگر چ مدت شناخته بودمش.فضول بود. نیرا برگرداند. در ا شیقهر رو با

را کنار  شیکرد. صدا یم دایپ یچفت کیخورد دهنش  یاگر قسم م یزار بودم. ول یکه از آن ب یگفت رفتار یم

 :میدیگوشم شن

 ؟؟؟ی. حاال بگو کجا بودگمینم یاحدالناس چیباشه. به جون بابک به ه_

 گفتم: دییگو ینم یبه کس ی.حال که مطمئن شدم تا حدمیخورد تا بگو یام گرفت. مطمئن بودم قسم م خنده

 دوست پسرم. شیپ _

دهانش گذاشتم تا  ییدست به کار شدم و دستم را جلو عیسر دیکش یغیحد باز شد و ج نیچشمانش تا آخر نیسر

دهانش برداشتم و منتظر نگاهش  ینرود.خنده ام گرفته بود با خنده دستم را از رو رونیب نیاز ا شتریب شیصدا

درون ظرف خم شدم  یها وهیدم. به سمت میحالت اش ند در یرییکردم. تغ ینگاه م نیهمانطور به سر یکردم. مدت

 یسرم گذاشتم. ب ریو دستم را ز دم،یبه پهلو دراز کش نیبالشتم را مرتب کردم و رو به سر یبرداشتم. کم یبیو س

 حد شوکه شود. بالخره انگار به خودش آمد و گفت: نیکردم تا ا یفکر نم گریکردم.د بیشروع به گاز زدن س الیخ

 .یگیم یجد یلحظه فکر کردم دار کی. نیبود سرم یمزه ا یب یشوخ_
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به خودم  یجد افهیکردم. ق یکرد با او شوخ ی. طفلک خواهرم فکر مدیکش قیبعد از اتمام حرفش چند نفس عم و

 گرفتم و گفتم:

 گفتم. ینکردم. کامال جد یشوخ_

 خشم به طرفم خم شد و گفت: با

 ها؟ کنهیدربارت فکر م یچ بفهمه یکس یگی. نمحرف نیا یچ یعنی_

 باال انداختم و جوابش را دادم: یا شانه

که حاال از  کنمینم یاون ها زندگ یفکر کنند. منکه برا خوانیها.. هرجور  م یحرف خاله خانباج سیواسم مهم ن _

 خواد انجام ندم ؟؟؟ یرو که دلم م یترس اونا کار

زد. خنده  میبه بازو یبرداشت و کتک آرام ورشیبود. به سمتم  انینما نیصورت سر ییدر تک اعضا تیاعصبان

 بشود. یاعصبان شتریب نی. که باعث شد سرکردم یبلند

مدت حتما  نیداخل ا کنهیبابا بفهمه سرتو از تنت جدا م چیاصال مامان ه ای ؟یاگر مامان بفهمه چ یگیزهرمار.. نم_

 .هیرتیاز حدغ شیکه ب یمتوجه شد

 نشاندم و گفتم: شیو آن را درست سر جا دمیکش نیرس یبه بازو یدست

 .میکرد یکه ما عروس هیبفهمند. اگر هم متوجه شدند زمان ستیاونا قرار ن _

 و ادامه داد: امدیکوتاه ن نیسر

سر که دختر آقا بارالس با پ شهیروستا پخش م ییبعد برن به بابا بگند. اون وقت همه جا ؟یچ ندتونیبب یاگر کس_

 .کنهیپسره هم ولت م تیخواستگار ادینم یکس گهینامحرم خوش و بش کرده. اون وقت د

 گفتم: ییکردم و با پرو یخنده ا تک

 از کجا معلوم که فقط خوش و بشه کرده ؟؟_

 کردم و ادامه دادم: یدوباره خنده ا دیکش یبلند نیدوباره گشاد شد و ه نیسر چشمان
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 بمونم که حرفاشون واسم مهم باشه.... نجایا ستیازدواج کنم. اصال قرار ن نجایا سیمن که قرار ن بعدم_

 چشمانش را تنگ کرد و گفت: نیسر

نگات  یبفهمه حت یزنا وقت هیاز خودمون. مادرش هم مثل بق ییروستا پسره پس پسره هم دنید یریم یوقت_

 ..یخواستگار ادیچه برسه ب کنهینم

کرده بود دلم قرص شد و با  لیروشن فکر و تحص یکه مرد نیاوردن اشک ادیبا  یشد. ول یدلم خال ریلحظه ز کی

 شهامت گفتم:

 .ستندین ینجوریاونا ا _

 گفت: یکرد و با کالفگ یپوف نیسر

 ..گهید نجاستیا  یپسرا هیاونم مثل بق ؟یکجا باهاش آشنا شد نمیاصال بگو بب_

 نشستم و دستم را به کمرم زدم و طلبکارانه گفتم: میجا ییرو به

باهاش آشنا نشدم.  نجایهم بدون که ا نیا با همشون فرق داره. ستین نجایا یاصال هم مثل پسرا نیاشک رینخ_

 . االن سه ساله.میبودم باهاش آشنا شدم و بعد دوست شد نایمامان جون ا شیپ یوقت

 و گفتم: دمیکش یگشاد شد. پوف نیچشمان سر دوباره

 .هیبیعج زیچ یلیانگار خ یکنیبزنم چشماتو گشاد م یحرف امیاه چته بابا تا م_

 کرد. بمیبه جانم افتاد و چند کتک نص نیسر

 ؟؟یکنیم ادیکه با افتخار ازش  یکرد یکار خوب یلیبگو هنوز از شاهکارات بگو. خ ؟یچ گهید _

اه انقدر رفت و امد و التماس کرد تا دلمو برد و قبول کردم م یلیخ ادیحتما ازش خوشت م نشیوا مگه چشه؟ اگر بب_

 باهاش دوست شم.

 بلند شد: نیسر غیج 

 ..کنهیبعد تورو بعدم خودش سکته م کشهیخدا اگر بابا بفهمه حتما اول اونو م یدختر. وا یرینم لیذل_
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 دو سال . ایسال  کیکرد که انگار او از من بزرگتر است ان هم نه  یرفتار م یخنده ام گرفته بود. طور نیحالت سر از

 ....مونهیاون وقت بچه ات گرسنه م ستایها؟ واست خوب ن یخور یچرا تو انقدر حرص م_

ردم و نگاهش ک طنتیانگار در فکر بود.با ش نیآرام شد.. سر نمانیب ییفضا یبعد از گذشت مدت دمیبعد دوباره خند و

 گفتم:

 .نیسر ن،یسر ن،یسر_

. منتظر بود تا کارم را به او دمیچندبار صدا کردن انگار تازه به خودش امد. با تعجب نگاهم کرد دوباره خند بعد

 کردم و ادامه دادم: طانی. چشمانم را دوباره شمییبگو

 ؟ینیعکسش رو بب ییخوایم_

 گفت: دیرا باال داد و با ترد شیابرو ییتا کی نیسر

 .نمیبب_ 

 گرفتم. نیکردم و به طرف سر دایآن پ یرا از گالر نیرا از کنارم برداشتم ،و عکس اشک میگوش

 .نهیاشک نیا_

 تنگ کرد و گفت:  یشد. چشمانش را کم رهیبه عکس خ یرا از دستم گرفت. کم یشک دستش را جلو آورد و گوش با

 چقدر آشناست._

 را باال انداختم و گفتم: میابرو ییتا کی

 .کرده یم یزندگ نجایقبل از دانشگاه ا گیخوب اره د_

 .نیا_

 و گفتم: دمیپر نیدور بود وسط حرف سر نجایاز ا نیامد که خانه اشک ادمیدفعه  کی

تو بود فکر کنم داخل باغ بود  وهیدرخت م یهم بزرگه و کل یلیاز روستا اون ور تره و معلومه خ یاها. .خونشون کم_

 چون..
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 با خشم حرفم را قطع کرد: نیسر

 خونشون چطوره مطمئن شدم خودشه. ی. االن که گفتهیو ک دمشیامد کجا د ادمیببند  قهیدق هی_

 نگاهش کردم تا ادامه بدهد. منتظر

 .دمیبابک د شیرفتم باغ پ یوقت نویا_

 سکوت کرد با حرص گفتم : دوباره

 .گهیاه خوب جون بکن د_

 با هول گفت: نیسر

 .نیپسره خانه سرم نیخان گفت پسرشه ا دمشیکنار خان د_

تا به حال نگفته بود  نی! تعجب کردم که چرا اشکنیپسر خان! خان؟ پدر اشک ن؟یاز تعجب باز ماند. اشک چشمانم

به طرف  یپرسم.بالشت را کم یرفتم از او م دنشیحالش خوب شد و به د نکهیحتما بعد از ا نجاست؟یپدرش خان ا

 از عیسر نیسر نیه ییرا بستم. با صدا نمشدم چشما رهیگذاشتم و به سقف خ شیرا به رو،و سرم  دمیخودم کش

ستش د یکیمن هنوز در دستش بود. آن  ینگاهش کردم. چشمم به دستش افتاد که گوش یبلند شدم و با نگران میجا

 خواستند از کاسه خارج شوند. یدهانش گذاشته بود، و چشمانش انگار م ییرا جلو

ه بود. من ب نیبه صفحه اش انداختم. عکس من و اشک ینگاه دمیرا از دستش کش یاخم دستم را دراز کردم و گوش با

 یگونه اش را م یدورم حلقه شده بود، و من هم با خوشحال نینشسته بودم و دست اشک نیاشک ییپاها ییرو

 گفتم: نیبا حرص به سر و دمیکش یبود. پوف دایو آرامشان هم درون عکس پ یخوشحال ی. حتدمیبوس

 .یدیرو د مونیخصوص ییو چشمات چهارتا شده گفتم عکسا یدیکش نیه نطوریکه ا یدید یزهرمار گفتم حاال چ_

 را خاموش کردم. با اخم ادامه دادم: میخارج شدم و گوش یگالر از

 ؟یدیعکس ها رو د هیبق یبعدم با اجازه ک ؟ینکرد ینجوریمگ خودت با شوهرت ا ؟یکنینگاه م نجوریچرا ا هیچ _

م و بلند شد میصورتم دوباره از جا ی. که با برخورد بالشت به رودمیو دوباره به حالت قبل دراز کش دمینشن یجواب

 طلبکارانه گفتم:



 رمینس

 
45 

 

 بخوابم؟ یزاریچته؟ چرا نم_

 ...ایح یخجالت بکش دختره ب_

 ینجوریا شهیرومون نم میک که زن و شوهر. بعدم من و بابدهیبر سیبغل پسر مردم مگر محرمت بوده گ یتو رفت_

 ؟یپسر نامحرم نشست هیبغل  یبعد تو رفت گهیتو بغل هم د مینیبش

 یبعدم خجالت بکش مثال زن.میشیرو دوست دارم و اول و آخر مال هم م گهیما هم د ه؟یمگه چ خوبه، خوبه، خوبه._

 ؟یهم شد رسم شوهر دار نی. ایواسه شوهرت و بغلش ننشست یامدیبعد تا حاال ناز و عشوه ن

 را باال دادم و با خباثت نگاهش کردم و ادامه دادم: میابرو یکم

 بارم بغل شوهرت هی یکه حت یهست یکنه. چه زن حتیخودت رو نص دیبا یکی یکنیم حتیهمه منو نص نیخودت ا_

ا بعدم ت ؟یرفت سرت هوو اورد چبراش. اگر فردا پس فردا بخاطر نداشتن ناز و عشوه  یامدیو ناز و عشوه ن یننشست

 :گهیبهت و م پرهیچرا؟ م یبهش بگ ییایم

 دیتازه و جد یامدیعشوه ن کمی یدیبه خودت نرس کمیکه واسه خاطر دل شوهرت هم که شده  یبود یتو چه زن_

 .ینداختیبچه پس م هی، و هر سال  دمتیدیسرو شکل م هیو با  یبرام همش تکرار ینبود

به  نیکار خودشان را کرده بودنند چون سر می. انگار حرفم هانمیافتاد تا عکس العملش را بب نیسر افهیبه ق نگاهم

 را جمع کردم و ادامه دادم: ثمیشد در فکر فرو رفته بود. لبخند خب

ه ک گهی. دو روز دیکنیم نطوریکن که چرا ا حتیور دل من و همش منو نص نیهمش بش ایب ییخوای. میحاال خود دان_

 من.. شیخونه پ ادیب زدیهر روز بال بال م نیاشک میمال هم شد نیمنو اشک

 کردم و به جلو خم شدم و ادامه دادم: یمکث

خونه و سرت  امدین ،یبلند نبود یشهر یامروز یرو مثل دختران یراه و رسم شوهر دار نکهیو بعد شوهرت رو از ا _

 ...یفهم یهوو اورد م

. لبانم را از خنده غنچه کردم تا دیآخرم را نفهم ییحرف ها گریدر فکر فرو رفته بود و معلوم بود که د یحساب نیسر

خودم  یکردم و آرام آرام به بدجنس نیبالشت گذاشتم، و پشتم را به سر ینخندم. سرم را به رو  شیجلو

که سرهم نکردم.  ییچرت و پرت ها، چه  بزنم یدست از سرم بردارد تا چرت نکهیا ی..طفلک خواهرم. برادمیخند
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 یکس دیشد ییسد که با تکان ها یم قیهم گذاشتم و به عالم خواب رفتم. تازه داشت خوابم عم ییچشمانم را رو

 نیر. سدمیکش یو بلند یطوالن ینگاه کردم. پوف دادیتکانم م نگونهیکه ا یشدم.. هول زده به شخص داریهراسان ب

 و کالفه گفتم: شانیخواب ظهر راحت داشته باشم.. پر کید نگذارد من کرده بو حدبود انگار امروز ا

 ..کنمیبزار بخوابم خواهش م ه؟؟یچ ن؟یسر هیچ_

 نگاهم کرد و گفت: قیعم نیسر 

 من رو حرفات فکر کردم. حق با توء .._

 دختر خوب حاال بزار بخوابم. نیآفر_

 و ادامه داد: دیدستم را کش نیدوباره دراز بکشم که سر خواستم

 مثل تو باشم. خوامیم_

 ولم کن جون مادرت بزار بخوابم.. ؟یریزدم تو چرا انقدر گ یحاال من حرف .نیاه. بس کن سر_

 .انداختم نیبه سر ینگاه یمانینثار خودم کردم. با پش یناراحت بود ، و با حرفم ناراحت تر شد. فحش نیسر چهره

 .نیمن رو بب نیسر_

دستش گذاشتم، و شروع به صحبت کردن  یبودم.دستم را به رو مانیپش میاز حرفم ها ا باال آورد.سرش ر یناراحت با

به  یآمد. نگاه اطیدر ح ییشد، که صدا یم کیداشت تار گریهوا د ،یچه مدت گذشته بود. ول دانمیبا او شدم. نم

به دور و  یو نگاه دمیکش یاز اتاق خارج شد.پوفو به  ردبلند شد ، و پا تند ک شیآرام از جا نیسر انداختم. نیسر

تشک گذاشته بودند  واریان طرف ترش گوشه د یقرار داشت، و کم میبزرگ رو به رو بایکمد تقر کیاطراف انداختم. 

 ایو بالشت  پهن شده بود نیزم یبزرگ قرمز رنگ به رو یقال کیبودنند ، و  دهیآن ها کش یبه رو یو پارچه ا

 داده بودند. هیتک واریگرد مانند به د یها کشتبال

باز هم آن مادرشوهر فالن   یتخت بخرند ، ول شیبرا خواستندیبودم پدر و مادرم م دهیشن نیاز سر دم،یکش یپوف

 افتادم. نیاشک ادیبود آخر؟  یچه مادر شوهر نیا دانمیخورد؟نم یشده اش نگذاشته بود و گفته بود به چه دردش م

 نیانداخت. از اشک یبا فکرش هم لرز به تنم م دیبگو یاه زیمثال چ ایبا من رفتار کندو  نگونهینکند مادر او هم ا

آمدند.  یکه نم نجایا یخواستگار ندیاینبود.اگر هم بخواهند ب یموضوع مهم میناراحت نبودم که نگفته بود. چون برا
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 اجوناز مردم انجا مرا نوه باب یبزند. چون بعض یحرف تواندینم گریادرش دآمدند ، و م یبه شهر در خونه باباجون م

 کنند دخترش هستم. یو فکر م د،یدانست ینم

اول وارد شد و پشت  نیسر دمیموضوع را به من نداد. نگاه کردم د نیا یفکر کردن به رو شتریدر اجازه ب ییصدا

جواب  ریآن هم سر به زب کردم، و به بابک سالم کردم. را مرت میبلند شدم لباس ها میسرش بابک شوهرش. از جا

ردم. ک یبودن م یدر آنجا بمانم احساس اضاف گرید متوانست یبود. نم نیسنگ میگذشت. جو برا یمدت سالمم را داد.

به او تعارف  ییو چا وهیبا شوهرش بود که م نیآمد سر یم شیپ ی. اگر هم حرفزدینم یحرف یچون کس

د بلن شیسرش را به طرفم برگرداند و متعجب او هم از جا نیرا از کنارم برداشتم و بلند شدم. سر می.گوشکندیم

 زدم و گفتم: یشد.لبخند

 ؟یندار یکار نیمن برم. سر گهیخوب د_

 دستم را گرفت و گفت: نیسر

 بابک گمیبعد م یشامت رو خورد ی. بمون وقتشهیداره شب م ریشام االن هم د یآخه؟ بمون برا یبر ییخوایکجا م_

 ببرد.

و  آوردم رونینمانم. دستم را از دستش ب گریلحظه د کیخفقان کننده  ییدر آن فضا گرید یبودم جان دهم ول حاضر

 برگشتم و گفتم: نیبا حفظ لبخند به طرف در رفتم و آن را باز کردم و روبه سر

 رونیامدم برم ب یموقع از خونه باباجون در م نی. بعدم من اونجا تازه اگهیوقت د هی. دستت درد نکنه حاال زمینه عز_

 عادت دارم.

رفتم. آن را باز کردم  اطیو به طرف در ح دمیرا پوش میاصرار تنها از اتاقشان خارج شدم. کفش ها یاز کل بعد

 متوقف شدم. ییخواستم از در خارج شوم که با صدا

 سالم..._

لب جوابش را دادم. دوباره خواستم بدون توجه به او  ری. زنید، برادر شوهر رو اعصاب سربرگشتم. اتابک بو شیسو به

 متوقفم کرد. شیاز در خارج شوم که دوباره با صدا

 کجا؟!_
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 گفتم: یحوصلگ یو با ب دمیکش یپوف

 خونمون. دییاگر رخست بفرما_

 در کنترلش بود چشمانم باز شد. یاش که سع نیخشمگ یصدا با

 .برمتیها؟ زود باش برگرد برو داخل بعد شام خودم م رونیب رهیاالن م یکدوم دختر ،یکنیتو غلط م_

. از پدر و مادرم و خواهرم زنندیم یو هر روز هر کدام حرف رندیگیم میتصم میهمه برا نجایکردم. ا یعصب خنده

و.. با حرفش به  مونوی، زن همسا شونیگرفته ،تا شوهر خواهرم و مادر شوهر خواهرم، برادر شوهر خواهرم ، زن همسا

 خودم آمدم.

 برو تو. االی ؟یکر ستم؟یمگه با تو ن_

 نسبتا بلند گفتم: ییبا صدا یطرز حرف زدنش خونم به جوش آمد. عصب از

 ها؟ ببر صدات رو . یریبگ میمن تصم یبرا ییتو که بخوا یبود یسرجات بابا. تو رو سننه.. خر ک نیبش_

اش گرفتم ، و پشتم را به او کردم و با عجله از آن جهنم خارج شدم. اعصابم به شدت  هیکر افهیچشم از آن ق بعد

بابک بود. انگار خود بابک را  هیشد. اتابک کامال شب یحالم بد م افتادم یمنحوس اش که م افهیق ادیخورد شده بود. 

گرفتم. ارام به سمت  یحالت تهوع م از فکرش هم یاتابک ورژن الغرش بود. اه..حت یکرده بودنند ول سی، پ یکپ

منتظر ماندم ، در باز شد. پدرم در را باز کرده بود. با  یزنگ در را زدم. کم دمیبه خانه رس یخانه قدم برداشتم. وقت

رفتم و خم  دادم. از کنارش رد شدم و به طرف خانه رفتم. از پله ها باال یچشمانم را از او گرفتم و سالم یحوصلگ یب

 .اورمیدر ب میرا از پا میشدم تا کفش ها

 تا االن؟؟ یکجا بود _

 حوصله جواب دادم: یسر بلند کردم و ب شیصدا با

 .نیخونه سر_

 مشغول شدم. میدوباره به باز کردن بند کفش ها و

 !؟یامد نجایتنها تا ا_
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 گفتم:در آوردم و به سمت در هال رفتم و  میرا از پا میکفش ها دمیکش یپوف

 ام؟؟یب یبا جن و پر ی. انتظار داشتاره تنها امدم_

 گفت: تیسرم وارد خانه شد و با اعصبان پشت

 دخترهـ.. ؟یصاحب یها؟ دختر مگه ب ییایب نجایتنها تا ا یچطور جرات کرد_

کل کل کردن با او را نداشتم. بخاطر  ایرا بندازد، و من امروز اصال حوصله دعوا  ییدعوا شهیباز مثل هم خواستیم

 و گفتم: دمیحرفش را بر عیسر نیهم

 دیشما ولم کن ییعادت کنم به کار ها و رفتار ها تونمیبزرگ نشدم نم نجایمن ا یدونیتورو خدا ولم کن.. خودت م_

 نه منو. دیکن تی. پس نه انقدر خودتونو اذرمیم گهیماه د هیتورو خدا منم تا 

پرت کردم.  یحوصله گوشه ا یرا از تنم در آوردم ، و ب میتم و در را پشت سرم بستم. لباس هاسمت اتاق رف به

به او زنگ  عینداشتم. نگران اش شدم ، سر نیاز طرف اشک یتماس ای امیپ چیرا برداشتم و چکش کردم. ه میگوش

وقت عادت نداشت تماس مرا  چیه نیماند. اشک ابجو یباز هم تماس ام ب یجواب نداد، دوباره زنگ زدم ول یزدم. ول

انقدر حالش خراب بود که  یعنیبود.  دهیفا یب یدادم ول امیجواب ندهد. نگران اش شدم. دوباره زنگ زدم، پ

 کردم. هزار جور ینگاه م ی،و منتظر به صفحه گوش دمیجو یپوست لبم را م یجواب من را بدهد. از نگران توانستینم

باز شدن در سرم را  ییشد. با صدا یم شتریناجور درون سرم ب یشده بود. هر لحظه هم فکرها ریازفکر به سرم سر

 داد و گفت: هیرا به در تک شی. بازودمیبلند کردم. پدرم را در چهارچوب در د

 .میدرست کن بخور یزیبلند شو چ_

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 شو شام درست کن.. بلند ستیخوردن ن یبرا میزی. چمیشام ندار_

 تعجب گفتم: با

 من!!_

 ن پس من برم شام درست کنم._
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 کردم و گفتم: یا خنده

 .یشام درست کن یمامان کجاست مگه؟! که شما بر_

 کرد و گفت: یاخم

 یزی. مادرت رفت کمکش کنه بهش برسه. حاال تو بلندشو چششینبود پ یها بد شد. کس هیاز همسا یکیحال _

 بابا جان. یم از گرسنگدرست کن بخورم مرد

 را غنچه کردم و گفتم: لبانم

 .ستمیبلد ن_

 نگاهم کرد: متعجب

 بابا؟ یستیبلد ن یچ_

 را کج کردم و گفتم: سرم

 غذا درست کردن._

 از قبل باز شد و گفت: شتریب چشمانش

 !؟یچ_

 نداشتم بدهم که ادامه داد: یجواب

 شه؟یغذا درست کردن بلد نباشه! مگه م هی! کدوم دخترستم؟یبلد ن یچ یعنی_

 خوب اره من..._

 حرفم را قطع کرد: یعصب

 رونیوقت ب ریداده که تا د ادتیداده؟ فقط  ادتی یمامان جوونت چ ؟؟یکرد یم یپس اون همه سال اونجا چه غلط_

داده که مثل  ادتیاون باباجونت فقط  ایبه اون صورتت.  یو رنگ و روغن بمال یعجق وجق بپوش یو لباس ها یباش
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نگاه به صورت قرمز شدش  رتیها؟با ح یبزن رفو رو حرفم ح ییایو همش جلوم در ب یخودشون منو آدم حساب نکن

 کردم. با خود گفتم:

 یحرفا رو م نیا نایموضوع به اونا! چرا به باباجون ا نیداره ا ینگفتم؟ اصال چه ربط یزیشد؟ منکه چ نطوریچرا ا_)

 کردن!( کاریزنه؟ مگه چ

 جوابش را دادم: ستادمیا شیبلند شدم جلو میو از جا اوردمین طاقت

 یم یمن اونجا خانم دیبدون د،یدونی. نمدیزنیحرف رو م نینرفتم اونجا که ا یکلفت یمن برا دی.. ببخشدایببخش_

خوشگل و  شهیکردم درس خوندن بود. بعد مگه بده آدم به خودش برسه و هم یکه م یو تنها کار ،یکردم خانم

 آخه؟ هیهم زندگ نیخوبه؟ ا گرده. یم اه یبچه گدا ها و کول نیبدبخت که ع نیآراسته باشه. نه پس مثل سر

 که به من دست داده بود ادامه دادم: یو با حالت عصب دمیکش ینفس

لحظه هم طاقت موندن  هی نیدستور. بخاطر هم دادمیهنم بگم که من داخل اون خونه که بودم فقط دستور م یا _

 موندم که اونم به خودم مربوطه.... زیچ کیجا رو ندارم فقط به خاطر  نیداخل ا

 دادم: رونیب تیرا با اعصبان نفسم

 دیهم بدون نیشهره. ا یاز بزرگا یکی. خونه ستیهم ن یبعدم داخل اون خونه که بودم آشپز داشت. خونه کم کس_

 و نخواست ، و نگفت که با شما بد رفتار کنم. وقت از شما بد نگفت جیبابا جونم ه

 خالص را زدم: ریو ت اوردمی. در آخر طاقت نرهیبگ دیبزند.. پس جوابشم با یحق نداشت پشت سر باباجون حرف او

 ؟یامد ینم چرا به چشمشون یدونیهم هم اضافه کنم م نیا_

 و منتظر نگاهم کرد. ادامه دادم: یعصب

 یکه حت یدهات ییروستا یی. چون تویحاج پاشا توراج رو ندار یداماد اقتیل یون انگار. چیچون در حد اونا نبود_

 در حد در بان خونــهــ..

بود که در عمرم خورده بودم. حرص ام  یکتک نیسوخت گونه سمت راستم حرف در دهانم ماند. گپ کردم.اول با

ودم. با ب یگرفتم. عصبان یشدم و جبهه م یم ینباشد زود عصب لمیکلمه که باب م کیبودم که با  یگرفته بود.آدم

 تر شدم. یکارش عصبان نیا
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 ؟یخورد یچه گوه_

 در چشمانش نگاه کردم و گفتم: تیعصبان با

 بارالس آقا.. یدیکه شن یینایهم_

 دمیکش یم غیپرت کرد و با مشت و لگد شروع به زدنم کرد. از درد ج نیزم یبرداشت ، و مرا به رو زیطرف خ به

متوجه شدم مادرم  شیمن اضافه شد. از تن صدا یها غیبه ج گرینفر د کی غیج ییصدا یکردم. بعد از مدت یم هیگر

 تر شد. کینزد شیصدا کشدیم غیاست که ج

 مروت... ینامسلمون. ولش کن ب شیولش کن کشت ؟یکن یم یدار کاریولش کن، ولش کن، چ_

نفسم بند آمد.  میدرون پهلو یبا ضربه بعد یبود ول دهیخوشحال شدم. چون فرشته نجات ام از راه رس یا لحظه

 انداخت. یچنگ م شیو به بازو دیکش یاو را عقب م هیمادرم با گر

 زتیحلق آو شیکه زد نجایولش کن. بارالس. بارالس بابام بفهمه هم گمی. میدختر دسته گلم دار کاریمروت چ یب_

 .کنهیم

ند جان مان یبسته شدن محکم در ب یو بعد صدا دمیاش شن یغرّش عصب ییصدا یدر تنم نمانده بود. ول یجان گرید

بلند نشده بود حال به چه روز  میجز دست نوازش به رو یکه تا حاال دست یافتاده بودم. من نیزم یبه رو یجنازه ا

 یبلند غیرد ج. اما تا دستش به بدنم خورد، از دردیبه طرفم آمد و خواست در آغوشم بگ هیافتاده بودم.مادرم با گر

 ..یاهیشد و درآخر س یگنگ م میبرا زیداشت همه چ گریشد. کم، کم د شتریمادرم ب هی. شدت گردمیکش

******** 

که خورده  یکتک ها ادیکرد. از درد اشک در چشمانم جمع شد.  یشدم. تمام تنم درد م داریحرف زدن ب ییصدا با

 میافتادم. هول زده از جا نیاشک ادیبود. یاشک ها عاد نیخوردم. پس ا یهمه کتک م نیبودم افتادم. بار اول ام بود ا

اندم رس میخودم را به گوش یخفه کردم به سخت میدر گلو راام  غی. جدیکش ریبدنم از درد ت ییبلند شدم که همه جا

 نیاز اشک یخبر چیام گرفت. ه هیبرگشتم. تا صفحه اش را که روشن کردم گر می، و آن را برداشتم دوباره سر جا

 .یامیو نه پ ینبود. نه زنگ
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ام شدت گرفت، و با  هیپاسخ ماندم. گر یب یجواب نداد. بار ها و بار ها با او تماس گرفتم ول یاو تماس گرفتم. ول با

شد. با هول و  انیکردن ، کردم. در به شدت باز شد. مادرم نگران در چهار چوب در نما هیبلند شروع به گر ییصدا

 در آغوش گرفت.  سرم را بوسه باران کرد. رابود به طرفم آمد و م انیکه در چهره اش نما استرس

 .یدرد دار دونمی. مزمیعز دونمیم کنه؟یبرات مادر. کجات درد م رمیبم یاله_

 کردن ، کرد. هیافتاد و او هم مثل من بلند شروع به گر هیگر به

 شمیپ یکه امد یچند روز نیتو و مامان و بابام نتونستم ا ییرودخترم. حاللم کن. شرمنده روتم، شرمنده  دیببخش_

 ازت مواظب کنم.

. درد من ستین میها یمشکل من درد زخم ها و کبود دانستیکردنش ادامه داد. او نم هیبلند به گر ییدوباره با صدا و

 نگفتم. یزیچ چیام. ه یمرد زندگ یبرا یاست. درد دل نگران نیاز اشک یخبر یدرد ب

 ؟یکن یم هیشده مامان چرا گر یچ_

 یگذاشت. با ناراحت میاز پشت سر مادرم امد. مادر مرا ارام از آغوشش جدا کرد و به سر جا نینگران سر ییصدا

 گفت:

 .کنهیکنم. بچم درد داره همه بدنش درد م کاریچ دونمینم_

مادرم  نیوارد اتاق شد. سر وانیل کیراه با از اتاق خارج شد و هم نیکردنش ادامه داد. سر هیآرام آرام دوباره به گر و

کنارم  نیبخورم. بعد از رفتن مادرم سر اوردیب یزیچ میمادرم از اتاق خارج شد تا برا یرا آرام کرد و بعد از مدت

 نگاهم کرد. ینشست و با ناراحت

 ؟یخوب_

نامرد به اصطالح پدر له شده بود  کی یبار کتک ها ریخوب باشم. داغون بودم جسم ام ز شدیزدم. مگر م یخند پوز

 رفتم. یم ارمیو به دنبال  شدمیاالن بلند م نیهم توانستمینبود. دل آشوب بودم. اگر م نجایو روح پژمرده ام ا

 ؟یکنیم هیچرا گر ؟یدرد دار_ 
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 امد مادی. دمیکش میگونه ها ییدستم را بلند کردم و به رو یمرا از فکر خارج کرد. به سخت نینگران سر ییصدا

. اوردیب نییگفتم تا سرش را پا نیدر دلم روشن شد.. آرام به سر یدیام یی. کور سوداندیم نیدرباره اشک نیسر

 آورد آرام در گوشش نجوا کردم. نییسرش را که پا

 ازش ندارم تا االن. ی. از اون روز که خونتون بودم خبرنمینگران اشک_

 نگاهم کرد و گفت: متعجب

 .خوب زنگ بزن بهش_

 زدم و گفتم: یخند پوز

 جواب نداد. ؛یاالن هم زنگ زدم. ول نیدادم. هم امیزنگ بزنم؟ هزار بار زنگ زدم هزار بار پ_

 کردم: یمکث

 وقت نشده بود جوابم رو نده. چیبراش افتاده باشه. آخه اون ه یاتفاق ترسمینگران. م نینگرانم سر_

 زیچ یلیبودم خ نجایکه ا ییروز ها نینشست. ا میلب ها یو رو . پوزخند شددکه به سرم آم یکردم فکر سکوت

 نیگورستان. سر نیدر ا دیآ یسرم م ییممکنه و شده بود. خدا عالم است اخر چه بال م،یممکن و نشد ها ریغ ییها

 سرش را به طرفم خم کرد و ارام گفت: یو نگران یبا ناراحت

 راحت بشه... التیو خ یتا تو زودتر خوب بش کنمیم یبگ ی. هر کارادیاز دست من برات بر م یچه کار_

 نگاهش کردم و ارام گفتم: یو قدر دان یخوشحال با

 .کنمیشده خواهش م یهر جور اریو ازش تا شب برام خبر ب رونیبرو ب_

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: نیسر

 اما.._

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 ....یهر کار یخودت گفت کنمیخواهش م گهیاما نداره د _
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 از یبعد بلند شد و رفت تا خبر یقیدقا نیغذا آمد، و سر ینیمادرم با س یاکراه سرش را تکان داد. بعد از مدت با

 .اوردیب میبرا نیاشک

***** 

 ییگذشت با صدا ی. مدتاوردیب میبرا نیو خبر از اشک دیایب نیبود. تا سر دهیشده بود چشمم به در اتاق خشک شب

پشت سر مادرم  نیسر دنیبا د یبلند کردم. که مادرم وارد شد. پکر شدم. ول یدر به خودم آمد. سرم را با خوشحال

که با درخواست  دادمی. از استرس داشتم جون منشستندبر گشت. هر دو نفر شان امدند و کنارم  میدوباره خوشحال

 دم و گفتم:مادرم از اتاق خارج شد. با عجله نگاهش کر نیسر یخوراک

 شد؟ یچ_

 نگاهم کرد و گفت: یناراحت با

فت .گرمیکردم. دوستم بود راحت تونستم خبر را رو بگ دایرو پ یخدمتکار خونه ارباب نای. گشتم و ارونیرفتم ب_

 شهر. دشیببر دیآنفوالنزا گرفته. حالش انقدر بد بوده که دکتر درمانگاه گفته با

 اه کردم. منتظر ماندم تا ادامه اش را بدهد:چشمان از حدقه در آمده به او نگ با

 گفت که خان و همسرش بردنش شهر.. _

 .ختیر یم نییپا یگریپشت سر د یکی میها اشک

 رفتند؟ یک _

 ...3ای۲شب حول و حوش ساعت_

 انقدر حالش بد بوده؟ یعنی_

 ادامه داد: یکرد و با ناراحت یمکث

 راه بره. یتونسته حت یدوستم گفت انقدر حالش بد بوده که نم_

مانند دراز  نیرا در شکمم جمع کردم و حالت جن میشد.پاها یم شتریهر لحظه ب میشدن اشک ها ریسراز سرعت

هم  او کنم.دو او شیپدر بدم را پ یو من چغل دیاینداشتم تا ب یبانیپشت گریکردم. حاال د یم هیبودم و گر دهیکش
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 ضیام، مردم. حالش خوب نبود. مر ندیام ،پشت و پناهم آ یگاهم، حام هیو حسابش را کف دستش بگذارد. تک دیایب

برم. برم تا کنارش باشم تا حال  شیبلند شوم و به سو میاز جا توانستمیشده نم نیافتاده بود ، ومن نفر یگوشه ا

ند بل یکه بعد از پشت سر گذاشتن آن همه سخت یزمان ایاو را شفا دهم و  نمانیرا خوب کنم. تا با عشق ب ضشیمر

 نجایدر ا ریاس کیکه حالم را درک کند. بتواند حالم را خوب کند. ارامم کند. مثل  نجاینبود در ا یند. کسیشد مرا بب

 کرد. رمیگ نیکه بر تنم زده بود زم ییافتاده بودم ، و با کتک ها ریگ

 یبود. زن ییخواستم. نه مادرم. مامان جونم قو یمان جون خودم را ممن هم ما خواهدیکه مادرش را م ینوزاد مانند

 میتاب او بود. برا یکرد. دلم ب یارامم م شیبا حرف ها و نوازش ها شهیکه هم ییقو یزن ری. شدهیو درد د دهیرنج کش

 ینگهبانش م یاز سگ ها یکی ییکند و هر تکه اش را جلو یممهم نبود اگر باباجونم بفهمد آن مرد را تکه، تکه 

با صاحبانشان پر از عشق و  یو تند خو. ول یوحش ریش کیانسان بالغ هستند و مانند  کیاندازد که هر کدام اندازه 

. شدم شدند.. با فکر کردن به آن ها ارام یلوس و با نمک م یاوقات مانند بچه ا یلوس. گاه اریهستند و بس یمهربان

بود. همان موقع با آن  میبه آنجا رفتم اواخر شش سالگ یکرد. وقت یآنقدر دوستشان داشتم که فکراشان هم آرامم م

. دانستمیخود م یآمده بودند آشنا شدم. با عشق آن ها را بزرگ کردم و بچه ها ایکه تازه به دن بایها سه توله سگ ز

 .یام را مل یگذاشتم و نام دختر وحش یو پد یدختر. نام پسر ها را گرگ کیدو پسر بودند و 

 ریدم گوشم گذاشتم. ز یجان یرا با ب ینگاهم کرد. بدون توجه به او شماره باباجون را گرفتم. گوش دهیترس نیسر

شروع به بوق خورد کرد. انقدر بوق  یبلند شد و از اتاق خارج شد. گوش شیباعجله از سر جا نیکه سر دمید یچشم

بالشت جابه جا کردم که چشم به چهره نگران  یرو بهگفتم. سرم را  یشدم و اه بلند یقطع شد. عصب خورد تا تماس

جلو آمد و کنارم نشست ،  عیمتوجه نگاه من شد سر یافتاد. با اخم منتظر نگاهشان کردم. مادرم وقت نیمادرم و سر

 و ترس در چشم یو کنارش گذاشت. نگران دیکش رونیرا از دستم ب یدرون او بود را گرفت، و گوش یدستم که گوش

 همه ترس و استرس اش تعجب کردم و گفتم: نیزد. از ا یموج م شیها

 ؟یکنیم نجوریچرا ا ه؟یچ_

 گفت: یداد و با لحن محزون یفیرا که در دستش بود فشار خف دستم

 جات بده؟ نکهیا ای رسمیآخه چرا؟ مگه بهت نم ؟یبه بابا زنگ زد_

 ش را دادم:جواب یلحن متعج با

 جواب نداد. یول دنبالم. ادیاره زنگ زدم که ب _
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 زدم و ادامه دادم: یخند پوز

 بوده. یادینوازشتون ز کمیفقط  ینه. ول_

 با هول گفت: مادرم

ر کنه. به بابا خب کاریچ دونهیناراحت. از عذاب وجدان نم یلی، خ مونهیپش یلینگو. به خدا بابات خ نطوریا نیسرم_

 نده. بزار جبران کنه.

 زنگ نزدنم واضح بود. یاصرارش برا لیپررنگ تر شد. دل پوزخندم

. رسهیسرم اورده. اول تا آخر هم باباجون به حسابش م ییشوهرت چه بال فهمهیزود بابا جون بالخره که م ای رید_

 دنبالم.. ادینداره بزار من زنگ بزنم باباجون ب یپس فرق

به صورتش کردم، اشک در چشمانش  یرا بردارم که مادرم دستم را وسط راه گرفت.  نگاه یدراز کردم تا گوش دست

 شد. با ناله و لحن التماس گونه گفت: ریاز چشمانش سراز یقطره اشک هیجمع شده بود. بعد از چند ثان

عذاب وجدان  تم،یخودمم اذ یزیعز یلی. به جون خودت که برام خدوست دارم یتو دخترم نیسرم کنمیخواهش م_

 . خودشمونهیتر حالت خوب بشه بابات پش عیسر کنمیو دعا م کنمیم هیهمش باال سرت گر یخوابیم یدارم. وقت

بهش. کنترل خودش رو از دست  خوردهبر یتو اون حرفا رو بهش زد نکهیگفت. گفت که دست خودش نبود بعد از ا

 .نیاتفاق افتاده. تو بخشش سرم نیداده و ا

نه تا  یشود. ول یزدم، و پدرم حق داشت عصب یو آزار دهنده ا یزشت یحرف ها دانستیم نکهیشدم. با ا متعجب

 لهم کند. شیدست و پاها ریانقدر که ز

از من که به  یکنیالتماس و خواهش م نطوریا یشد. پس چرا دار ینجوریبد من بود ا یکه بخاطر حرفا یدونیم_

 یزیریاشک م نطوریبوده. پس چرا ا زمیحال روز افتادنم بخاطر زبون تند و ت نیبه ا ییجورا هی یدونیباباجون نگم. م

 ..شتونیشتر بمونم پیب دیدوست دار نکهیکه من برنگردم؟ نگو که فقط به خاطر ا

 داشت؟ آرام گفت: یسوخت و او چه گناه شیبا دست آن را پاک کرد. دلم برا عیشد، سر ریدوباره سراز اشکش

ون وقته دخترش یلی. بابا زنگ زد، و با بارالس حرف زد. گفت که تو خییایب ییخوایکه م یتو زنگ زد نکیاز ا بعد_

 .میفرستیتو رو به خواست و اصرار خودت م می. گفت که دارنهیبیتو رو به چشم نوه اونا نم یمن. کس ییبه جا یشد
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 کرد و گفت: یمکث

 .کنهیا مبه پ امتیتار مو از سرت کم بشه ق هیگفت که اگر  میخوب مراقبت کن دی. از امانتش بایگفت که تو امانتش _

 گفت: آخرشم

 بدون خواست و ایو ناخداگاه  دیبه سرش قسم اگر دستت باالتر از نوازش روش بند شد. اگر خواست تشر بهش بزن_

 ...نیوده خود سرمدست پر ییسگا ییجلو ندازمیتکه هات رو م کهی. تکشمتیاراده دستت روش بلند بشه م

به سرعت خواست جلو  نی. باباجون بدجور آن ها را ترسانده بود. سرهیگر ریبعد از اتمام حرفش بلند زد ز مادرم

م، و نشست میجا ییو با درد به رو یاز اتاق خارج شد. به سخت نی، و سر اوردیآب ب وانیل کیکه به او گفتم  دییایب

و او را در آغوش گرفتم. چقدر من سنگ دل بودم. او چه  دم. دستانم را از هم باز کردمیخودم را به طرف مادرم کش

 یحاضر شد از پدر و مادرش بگذرد. داشت برا یو بخاطر او حت د،یپرستیداشت که عاشقانه شوهرش را م یگناه

. مدیلب پاره ام بوس زن. سرش را با نیبودم در برابر ا دیکرد. چقدر من پل یمحافظ از شوهرش به دخترش التماس م

 ارام در گوشش زمزمه کردم:

 نکنه. هیگر گیفقط تو د گمینم یکسبه  یچیتورو خدا منو ببخش. باشه ه_

ندادم. او هم مرا در آغوش گرفت و  یتیاهم یشد ول یم تیگوشه لبم اذ نکهیو دوباره بر سرش بوسه زدم. با ا دوباره

 محکم به خود فشار داد. ادامه دادم:

گفت.  یم نایرو به باباجون ا زایاون چ دیبابا هم نبا یگفتم ول یاونا رو به بابا م دیزدم. نبا یزشت ییحرفا مدونیم_

کرد که اون حرفا از دهنم در  یم میآتش دیبود که جونم به جون اونا بسته ست. نبا دهیمدت فهم نیاونکه داخل ا

به هوش امدم چشمات همش قرمزه و  ینکن اروم باش. از وقت هیرگ نطوریا گهیتو د ی. ولمی. دوتامون مقصر بودادیب

 .یندار یچند روز. تو گناه نیکردم و بهت فشار اوردم داخل ا تتیباد کرده. ببخش منو حاللم کن که انقدر اذ

 کردم و ادامه دادم: طنتیعوض کردن بحث و جو لحن ام را پر از ش یبرا

 ه؟؟یگناهت چ یدونیفقط م_

 . منتظر و با تعجب نگاهم کرد که گفتم:میجدا شداز آغوش هم  ارام
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. فقط و انیمظلومت که به چشمت نم ی. دخترایو بهش وابسته ا یاز حد آقاتون رو دوست دار شیب نکهیگناهت ا_

 فقط آقاتون.

 ای از خجالت دانمی. نمدیکش یبلند نیشد.. بعد از اتمام حرفم ه یکه هر لحظه چشمانش بزرگتر و بزرگتر م دمیدیم

 بود که صورتش قرمزه شده بود. به زور خنده ام را کنترل کردم. تیاعصبان

 ها؟ یزنیم هیحرفا چ نیا دهیبر سی. گدیچشم سف ییچشم رو یدختره ب _

قدر . انکردینثار ام م یکتک ارام ای گرفتیم میها میاز دست و پا یشگونین ایکردنش هم با دست  غیج غیحال ج در

 شتریب اش افهیق دنمیکردم. با خند دنیتوانستم خنده ام را کنترل کنم و بلند شروع به خندخنده داره شده بود که ن

 میبه رو خواستمیم یدرد داشتم وا نکهیپهن شده بودم با ا میجا ییخورد. از خنده به رو یحرص م شتریقرمز شد و ب

 :دادیتا دوباره حالش بد شود. مادرم انگار دست بردار نبود همان طور ادامه م اورمیب

 .شهیحالش نم چیهم که ه ایوجب بچه. زبونش سه متر حجب و ح مین ندازهیمنو دست م_

کرد.  یمتعجب به او نگاه م یبود و با چشمان ستادهیدر چهار چوب در ا نی. سرزدیخورد و غر م یحرص م همانطور

بلند شد و اتاق را  زدیکرد. مادرم همانطور که همش غر م دنیو شروع به خند اوردیدست آخر طاقت نهم  نیسر

 گرفت و با حرص گفت: نیسر ییاز بازو یشگونیبا چشم غره ن دیکه به در رس یترک کرد. موقع ترک اتاق زمان

 مرده ها؟ لیذل یخندیم نطوریا یبه چ _

اشاره کردم تا به  نیگذاشت.بعد از خارج شدن مادرم از اتاق به سر شیبازو یگفت و دستش را رو یبلند ییا نیسر

 آب راهم کنارش گذاشت.. وانینشست ل نیزم یارام به طرفم آمد و رو نی. سردییایبطرفم 

 . باشه؟اریبرام خبر ب نیهر روز از اون دوستت از اشک یتونیلطفاً اگر م نیسر_

 نگاهم کرد. یبا نگران نیسر

 ؟یبفهمه چ یآخه چطور ؟ اگر کس_

 و گفتم: دمیکش یپوف

 .فهمهینم یکس یاریدر ن یباز یاگر دست و پا چلفت یطور که امروز برام خبر اورد نیهم_
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 نگاه کردم. میبه گوش دانهیگفت و بلند شد و از اتاق خارج شد. ناام یبه ناچار باشه ا نیسر

 جواب بده؟ نباریا شهیم یعنی_

شدم.  دیباز هم ناام یول را گرفتم. نیبار چندم شماره اشک یبرا دانمیرا برداشتم. نم میرا دراز کردم و گوش دستم

شدم، و اشک  رهیخ یبه صفحه گوش دانهی. ناامختیبازهم جوابم را نداد. دوباره اشک در چشمانم جمع شد و فرو ر

 شد. ریسراز میها

******* 

 یهفته از آن ب کینحس گذشته بود.  ییهفته از آن ماجرا کیشدم.  داریاب ببلند از خو یحرف زدن ها یصدا با

تا  دردش دمیکش یبه آن م یبه جا مانده بود وتا دست شانیها یکبود یرفع شده بود ول میگذشته بود. درد ها یکس

 مارستانیتخت ب یحال به رو ضیکه مر شقتاز ع یخبر یهفته ب کی. دادیرفت و عذابم م یمغز استخوان ام م

و برگشتنش. در  نیحال اشک عیخوب شدن سر یکردن ، و دعا کردن برا هیهفته تمام گر کی بود. ادیافتاده بود ز

 اش بود. یدادن به گوش امیهفته کار هر روزم زنگ زدن و پ کی نیا

 ؟یچ یعنی_

 آشنا بود. شی. صدادمیبه از جا پر یداد زن ییصدا با

 .یگیم طورنیا ینشده که تو دار یاخه خبر_

 بلند گفت: ییدوباره با صدا زن

به اون پدر و مادرت که  ی. بعد که برادر زادمو دادیاریپسر ب هی ینشده ها؟ اون از اون موقع ها که نتونست یخبر _

 جواب منو بده. اد؟ها؟یبردن.بعدم حاال براش خواستگار امده صداتون در نم

 دارد. گفت: در کنترلش یمادرم که معلوم بود سع یعصب ییصدا

کنه چه خبر شده؟ دوما پسر دار نشدن من  یفکر م شنوهیاتاقه صدات رو م نیداخل هم نییپا اریاوال صدات رو ب_

 یکردم. ول یزار هیچقدر گر یدیو د یو خواستن ببرن بود نیکه سرم یموضوع داره؟؟ سوما زمان نیبه ا یچه ربط

 یکرده و برگشته. چهارما ه لیو کمال و تحص مخانما تما کیکه بردنش. حاال هم مگه بد شده دخترم شده  یدید

 حرف بزنند. انی. انگار چه خبره؟؟فقط قرار شده بیکنیخواستگار، خواستگار م
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 .نیبود؟؟نکند اشک یخواستگار چ هیعمه بلند شد. قض یخنده حرص یصدا

خوب  یلیخ جانین هم هستند. آواسه بله برون بزرگا انیزن داداش؟ به گفته خان داداشم امشب م یکار ییکجا_

 بهش ها؟؟ یدخترتم بد یکی نیا ییخوایبود که م

. مادرشوهر جانیآ جان،یآ جان،یشد. آ یبهش. صداها در گوشم اِکو م یبد ییخوایدخترت هم م یکی نی! اجان؟یآ

و حال بهم زن  تیخاص یمثل رعد و برق از ذهنم گذشت. امشب بله برون من و اتابک پسر ب یزیلحظه چ کی. نیسر

 متعجب مادرم بلند شد: یی. صداختیر یم نییپشت سرهم پا میبود. اشک ها نیهمان برادر شوهر سر ایو  جانیآ

اگر خوشش آمد جوابشون رو  نیحرف بزنند. سرم انیب خوانیها؟ بارالس گفت فقط م نار؟یپ یچ یعنیحرفا  نیا_

 بده...

 .یدفعه از مسخرگ نیا یخنده عمه بلند شد ول ییصدا دوباره

ره و شه نجایا یتا حاال نظر دختر مهم بوده که حاال بار دومش باشه؟ نکنه فکر کرد یاز ک ؟یزن حساب یکار ییکجا_

 چون دخترتم تو شهر بزرگ شده حرف، حرف اونه ها؟

 چیه گریحس شده بودنند. د یب میرا نداشتم. دست و پا یعکس العمل چیزد. زبانم بند آمده بود. توان ه خشکم

از مادرم هم منزجر  یحت گریخورد. د یبدم آمد.. متنفر شدم. حالم از آن ها بهم م شانی. از همدمیفهم یرا نم یزیچ

نامرد به نام پدر شدم. آن ها من را که درس خواندم و در شهر بزرگ شدم و  کیکه از  شیهفته پ کیشدم. مانند 

که  دمیبه خودم آمدم د یدانند.. وقت یتر از خود م نییاست پا دانشانیسف شیدرک و شعور فهمم باالتر از آن ر

 شیپ قهیکه انگار نه انگار تا چند دق یشد طور یام عاد افهیاست. ناخداگاه ق ستادهیناهار باال سرم ا ینیمادرم با س

گذاشت و از اتاق خارج شد. در  میناهار را برا ینیس یحرف چی. مادرم بدون هزدمیخودم م یکس یزجه از ب اشتمد

 رفتن از اتاق خارج شدم. ییدستشو یهفته فقط برا کی نیا

. دستم را که دراز دادمیبه باباجون خبر م دیشدند. با ریسراز میدر خود جمع شدم و دوباره اشک ها ینیجن مانند

معلوم  زدمی. اگر حال زنگ مرید یلیبود. خ ریساعت دوباره چشمانم پر شد. د دنیرا برداشتم. با د یکردم  و گوش

ازه را اج توانستمیآوردند. نم یسرم م ییظالمان چه بال نیابرسد و تا آن موقع باز هم معلوم نبود  ینبود باباجون ک

 یم خیکردم مو به تنم س یفکرش  راهم که م یرا نابود کنم. حت میو زندگ ندهیجدا کنند. آ نیدهم تا من را از اشک

د. آور ودبال را به سر خ نیکه با زبانش ا ینی. همان سرمنیشدم همان سرم یم دیافتاد. با یبه جانم م یشد و لرز بد

 خوب. ندهیو آ یو زندگ نیبه داشتن اشک دیارز یافتاد م یکه م یهر اتفاق
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**** 

انم که نکند شد. ترس افتاد به ج ریسراز مینفر به خودم آمد. دوباره اشک ها نیچند یسالم و احوال پرس یصدا با

 ظهر افتادم خنده ام گرفت. مادرم فکر کرد من خر هستم. به دورن اتاق آمد و گفت: ادیافتد..  یب میبرا یاتفاق

. چون جا نداشتند از بابات خواهش کردند  رونیب یایوقت ن هیتو  مونهیجان . امشب بله برون دختر همسا نیسرم_

 اون هم موافقت کرد.  رندیبگ نجایکه ا

 اضافه کرد. دیترد یبا کل بعد

 . یاین رونیب یدیشن یاگر حرف_

کردم آن دختر زرنگ و  یزن مثال مادر.. فکر نم نیتر شد چقدر ساده بود ا قیزدم. بابا. پوزخندم عم یپوزخند

 دایپ رییخور و هوش از دست داده تغ یزن ساده و تو سر نیکرد به ا یم فیکه مامان جون تعر یباهوش و زبون باز

 تمخواسیبا پنبه م ییکجورایجلو برم.  ییو خوش رو شخواستم با آرام ی. واقعا به حالش تاسف خوردم.  مکرده باشد

خان و مشغول شدند. استرس به جانم  ی. معلوم شد نشستند ، و شروع به حرف زدن درباره کار و باغ هادیسر ببر

 مجلس است همه ساکت شدند. دیسف شیوم بود رکه معل یریمرد پ یی. با صدادمیجو یافتاد. لبم را همش م

 سر اصل مطلب... میبر دیخوب بسم اهلل پدر عروس خانم اگر اجازه بد _

 نسبتا مغرور و محکم پدرم آمد که گفت: یصدا

 ما و دختر دست شماست. اریاخت کنمیخواهش م دییبفرما _

من  ییبه رو یاریاخت چیاون ه دمیدختر دست شماست. دوباره و دوباره خند اریحرفش خنده ام گرفت. اخت به

 مرد بلند شد: ریپ یی. صدادمی. دوباره بلند خنددادیمرد م ریمرا به دست آن پ ارینداشت حال داشت اخت

له آخر رو تا ب میاورد فیحاال با خانواده محترم آقا داماد تشر میخوب بارالس آقا ما قبال حرفامونو با شما زد _

 .میکن نییبهاش را تع ریو ش  هیو مهر میو نشون  دست عروس خانم بکن میبشنو

را  زیبرم و همه چ رونیبلند شوم و به ب میاز جا توانستمیشده بودم. نم وانهیانگار د دانمیخنده ام گرفت نم دوباره

 مثال پدر بلند شد: ییاقا یچسب شده بودم. صدا نیزم یانگار به روخراب کنم. 

 ....هیواال واسه مهر_
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 :دیبلند شد که وسط حرف پدرم پر نیمادر شوهر اشک یصدا

 نیسرم یبرا میجان گذاشت نیکه واسه سر هیهمون مهر نکهیگرفته.. نظر من ا یداده ک یرو ک هیخوب حاال مهر_

 .میجان هم بزار

مجلس  دیسف شیچقدر بوده؟ با حرف ر نیسر هیانم مهرهم راه انداخته است. کنجکاو شدم بد یچه جان، جان کهیزن

 دهانم باز ماند!

 .میزاریتا سکه بود م 5خواهرش که  هیهمون مهر دتونیعروس خانم جد هیپس واسه مهر_

 بلند شد، با تمام وجود گفتم: هیموافقت بق یصدا بعد

 ...نیخاک دو عالم تو سرت کنند سر _

 خاک بر سر بود: نیپدرشوهر سر یبلند شد که فکر کنم صدا یمرد یحرف زند. صدا ربهایدرباره مقدار ش بعد

 پس مبارک بارالس آقا؟ _

اده د ادمیکه مامان جون  یلبم نشست. با قدرت و اعتماد به  نفس یبه رو قیخنده پدرم بلند شد. پوزخند عم یصدا

 نیارزش نداشتند. من سرم میکدام آن ها برا چیه گریرفتار کنم بلند شدم. حال د میدست ها ریبود تا چطور با ز

 جز خونم با آن ها ندارم. یتیسنخ چیکه ه دادمیبه آن ها نشان م دیآزادان. با نیتوراج بودم. نه سرم

 هفته خفت و کی. بعد از دادمیدست پروده ماه پاره بانو را نشان م دیقدرت دختر پاشا توراج را. با دادمینشان م دیبا

جرات  گریکردم تا د یکتک خورده ذهناش را نابود م فیضع نیسرم دیآن وضع حال بهم زن ، با با دیکش یخوار

خواهش را نداشت.  ای تیو ماه پاره بانو حق دستور و نصح جکه جز حاج تورا یدار من بدانند. من ارینکند خود را اخت

 یقابل تحمل ول ریو غ ث،یبه نظر بد باشم. خب دیشد. شا یدست پروده ام روبه رو م یصورت با سگ ها نیا ریدر غ

سواد، حال  یآدم ب کیکش  شیاز حد شان بگذرند و مرا پ دهندیکه به خود اجازه م تیکسان نیهمچ یبرا میرو نیا

 است. یو خال یکه همه آن ته یغرور زن و مغرور کنند. همب

بر  لی. اگر تا االن با آن ها خوب رفتار کردم دلهستم یهمه بفهمند من چه کس دی. بادهمیرا نم یاجازه ا نیهمچ من

 یاجازه گذاشتن غذا برا یکه حت اوردندیدر ب یکس یزیمرا خود سرانه بخواهند به قول خودشان به کن ستین نیا

م. و در را باز کرد دمیکش نییدر را پا رهیرفتم. دستگ در. به طرف دمیکش یقی. نفس عمدهمیرا هم به او نم میسگ ها

 ینشست.  به راحت میبه لب ها یدر آستانه در قرار دادم که همه سر ها به طرفم بر گشت. پوزخند یخود را طور
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. نیاز من و سر ری. همه جمعشان جمع بود به غنمیدر چهره پدرم بب یترس را در چهره مادرم و تا حد توانستمیم

 ال دادم:را با میابرو ییتا کیزدم  یقیعم خندپوز

 د؟یچرا ساکت شد ه؟یچ _

 در شوک بودند. ایمتعجب  دیچرا شا دانمیحرف نزد. نم یکردم، باز هم کس یمکث

تا حاال عروس داخل مراسم بله برونش نبوده که من بخوام  یاز ک هیچ دیدونیخوب م یاگر مزاحمم برم؟ ول ه؟یچ_

 نباشم..

 را باال دادم، ادامه دادم: میبه پدرم انداختم و ابرو ینگاه

 نه؟_

 ریکردم و رو به پ یدست شیکه پ دیبگو یزی. خواست دهان باز کند و چدیآ یانگار تازه دارد به خودش م دمیدیم

 کردم و گفتم: بود دیسف شیو به اصطالح ر شودینم شیهم حال زیچ جیسواد که معلوم بود ه یمرد ب

خوب و با  دیسف شیچه ر د؟یتا سکه مهر کرد 5واسه دختر خودتونم  بعد د؟یدار من شد اریپس شما االن اخت_

 .یانصاف

 زدم و ادامه دادم: شانیمتعجب همه  یبه رو یپوزخند

 .ستیهم بعد ن زایچ نیا دیدختر بخر یبقال دینه که امد_

 برو تو اتاقت.. االیساکت شو دختر _

 ایکه چه سطحشان باالتر  یمواقع چطور با کسان نیگرفته بودم در ا ادیپدرم بود. از باباجون  یکردم. صدا یا خنده

چگونه رفتار کنم. مغرورانه و از باال  یمرد نیهمچ ییداده بود جلو ادیتر از من است رفتار کنم. مخصوصا  نییپا

 نگاهش کردم و گفتم:

 دم؟ی! نشندیگفت یچ_

 بلندتر گفت: یعصب

 گفتم گمشو برو تو اتاقت._
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 گفتم: یام حلقه کردم و با اخم وحشتناک نهیس یلورا ج دستانم

تا خوب تو گوشتون  گمیهمتون م یو جلو نیچشم. ا گمیم یبگ یهرچ یحد خودت رو بدون. فکر نکن چون بابام_

 .بره

 تر ادامه دادم: بلند

 یستیمن ن کس چیکه به گردن من حق داره و بزرگم کرده حاج پاشا توراجه. تو ه یدار من. کس اریپدر من. اخت_

 ؟یاریتو اون وقت واسه من خواستگار م یبهم بگ یاجازه رو ندار نیا یحت

 قائله را ختم کند گفت: خواستیمثال م رمردیدهان همه باز مانده شد. پ دمیکه رس نجایا به

 .ستیحرفا ن نیا ییجا ی. مجلس خواستگاردیختم کن یبسه دختر جان. صلوات_

 و ادامه دادم: اوردمیبود. کم ن الی. او چه خوش خیبه حرفش مسخره اش کردم. مجلس خواستگار یبلند خنده

دور دونش  زیدختر عز یبرا ی. بارالس آقا حاج توراج خبر داره چه خوابیمجلس خواستگار یاها خوب شد گفت_

 ؟یدید

 به هم فشرده شده گفت: یدندان ها از

 .بحث مسخره رو نیساکت شو. تمومش کن ا_

 زدم : یپوزخند

 ساکت شم؟ تازه شروع کردم._

 :دمیبه اتابک و مادرش کردم. پرس رو

 کار آقازادتون بپرسم؟ تونمیم_

 که نگذاشتم و خودم گفتم: دییدهان باز کرد تا بگو نیشوهر سر مادر

تومن  3۰۰دیحقوقش شا هیپسر شما پا دیرو بدون نیا یکنم ول نیتوه خوامی. نمیارباب یکارگر ساده باغ ها کی_

 باشه.
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 اشاره کردم و گفتم: میلب ها به

چرا؟ چون من خانم و دختر عمارت پاشا  دیدونیمنه دو برابر حقوق پسر شماست. م یلباسا یکه االن رو یرژ لب_

 پسر شماست... دنیو چند سال کار کردم و زحمت کش نیکه االن تن منه پول چند ییخان بودم و هستم. لباس ها

 ادامه داد:زدم و  یپوزخند

 اون.. شیپ دیبر دیبا دیخوایدور دونه پاشا خان رو م زیاگر واقعا دختر عز_

 .دانستندیآن ها حد خودشان را م دیبا یبود ول یادب یکارم ب دانمیرا نگاه کردم. م شانیغرور سرتا پا با

 .رهیاشتباهتون نگ انیکار م یکه برا یالبته اگر با کارگر ها_

 یر هاگفتم تا دوباره آن فک یگفتم. م یم دیبا یبه طرف بارالس آقا درست بود به باباجونم قول داده بودم ول برگشتم

 گفتم: یپر از غرور و سرد یکنم. با لحن رونیمن اجرا کند از سرش ب قیاز طر خواستیاش را که م فیکث

 

دور از جون بابا جونم بعد از مرگش به من  که یقرون از اون سهم االرث کیو شما بارالس آقا. بزار روشنت کنم _

 به مامانم بدم. دیشا ی. نه به تو. ولرهیگی. نه به مامانم تعلق مرسهیم

 داد زد: تیعصبان با

 ..یزنیبزرگتر از دهنت حرف م یدار گهیببر صدات رو. د_

 تر از او داد زدم: یهم عصب من

بابا جون  نکهی. بعد از افهمهیکس نم چیه یو فکر کرد یدسال مامانم رو به اسم عشق گول ز 17،  16کند  یبس نم_

ثل م یمن رفتم اونجا فکر کرد نکهی. بعد از ایبگ یچیه یمامانم رو بعد از عقدش با تو از ارث محروم کرد نتونست

 من به تو برسه. هیو ارث شمموندگار نجایتا ا یدیامدم بدون خبر شوهرم م یاالن وقت

 . تمام صورتش قرمز شده بود. مادرم خشکش زده بود. سکوت نکردم و ادامه دادم:زدمینفس، نفس م تیعصبان از

 یوقت نخواستنش ول چیه گهیچون اسم زنت از شناسنامه باباجون خط زده شده. چون د یکن نکارویا یخواستیم_

 .دیرسیخالم م و ییبابا جون به من و دا هیچون فقط ارث یبکن یخواستیم نکارویمنو با تمام وجود خواستند. ا
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 کردم و بلند گفتم: نیبر خودم نداشتم. رو به خانواده شوهر سر یکنترل تیاعصبان از

 نیا یدربان دم در عمارت باشه. بار آخرتون باشه پاتون رو تو دمیمن به پسر اجازه نم دیخوب گوشاتونو باز کن _

. شهیاندازه اتاقم هم نم یکه حت یینجای. انجامیا گهیکه فقط چند هفته د یمن دیذاریاز من م یخواستگار یخونه برا

 .کنند رونیرو از سرشون ب اطلشونب یتا فکرا دیمردم روستا برسون یبه گوش همه  نویا

 ییسر خورده بود و به جا نیزم یشده بود و به رو واریبه پدرم کردم که چشمم به مادرم افتاد رنگش مانند کچ د رو

 رم را هم زدم.کرد. حرف آخ ینگاه م ینامعلوم

 نجایبه باباجون نگم.چون من طرف حسابت بودم االن سرومرو گنده ا یچیمامان التماس کرد ه یکتکم زد یوقت_

 .نیباباجونمه و کرام الکاتب ستمیطرف حسابت من ن گهید ی. ولینشست

. همه به دیبار یم و حرص از چهره تک، تک  افراد حاضر در آنجا تیدهانش باز مانده بود. اعصان نیسر مادرشوهر

مشترک  یسال زندگ 17ای16رود. سخت بود بعد از  یم یرو به خراب شتریو ب شتریحالش داره ب دمیدیاز مادرم. م ریغ

 دیسف شی. روبه ریکه انگار همه اش پوچ بود، ته یبفهم درا کر کرده بود بع ایاش گوش دن یعاشق ییکه ادعا یبا کس

 گفتم: یمجلس کردم و با پوزخند

دار من اول باباجونم بعد  اری. اختیشیم یدار چه کس اریاخت یالک ،یو الک یگیم یبه بعد مواظب باش چ نیاز ا _

 خودم.

 به پدرم انداختم و ادامه دادم: ینگاه مین

خونه  نیا ییایو ب یکن یبه سرت زد بزرگ گهیهم بدون دفعه د نی. انمیبینم ینسبت آقا و نه با شما. نینه با ا _

 .یبر رونیدر ب نیزنده از ا یخواستگار

 کردم: یمکث

 ..گهیالبته تا چند هفته د_

ز آن ا وانیل کیها رفتم و  وانیل نتیمحکم به طرف آشپز خانه قدم برداشتم.وارد که شدم به طرف کاب یارام ول بعد

 یبه رو ی. پوزخندنیشوهر سرمادر  شتریپدر و ب یشاک یصدا بلند شد. شانیصدا هیخارج کردم. بعد از چند ثان

 جلو آمده اند. یبا چه فکر دانمیلبانم نقش بست. نم
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به دست از آشپز  وانیقند ها دورن آب حل شدند، ل یکم نکیآب قند شدم پس از ا یوانیدرست کردن ل مشغول

ه طرف مادرم رفتم. . بدون توجه به آن ها ببلند شدند شانیخانه خارج شدم. با ورود دوباره ام به هال آن ها از جا

نشستم. هنوزم رنگ  نیزم یمادرم رو کنارمخم بود. یکردند رو یو گله م تیکه داشتند شکا شانیشاک یصدا

 جیه یشانه اش گذاشتم ول یآب قند را کنارم گذاشتم. دستم را ارام به رو وانیشده بود. ل رهیخ کجایبه  دهیپر

 کردم: شینشد. بلند تر صدا یچیتکانش دادم. باز هم ه یزدم و کم شینشان نداد. آرام صدا یعکس العمل

 مامان._

 ینخورد و عکس العمل یتکان چیه یکردم، تکانش دادم ول شیدوباره و دوباره صدا کردم. شتریشدت تکانم را ب و

همه به طرفم  میبا صدا زدم. شیصدا غیبا ج نبارینشان نداد. مانند چوب خشک شده بود. نگران شدم و ا

 غیبا ج تکانش دادم و شتریمحکم تر و با شدت ب گرینبرده بودنند. بار د یند.انگار آن ها هنوز به عمل فاجعه پبرگشت

 گفتم:

 مامان._

زدم. پدرم  یم شیو پشت سر هم صدا غیبا  ج دهیدر آغوشم افتاد. ترس جانیمادرم بسته شد و ب یچشم ها کهوی

فشار اوردم تا خودم را  یکرد. به ذهنم کل یافاقه نم دادیتکانش م یهم نگران با سرعت به طرف مادرم آمد. هرچ

 یرا از رو یبه اتاقم رفتم و گوش عیسر آمد. ینم شبه هو زیچ چیمادرم با ه انجام دهم. یکار کیجمع و جور کنم و 

ت نسبتاً به اورژانس تماس گرفتم. بعد از گذشت مد عیآمد. سر ادمیشماره اورژانس  یچنگ زدم. به سخت نیزم

باس ل یرو یبه اتاق رفتم و مانتو عیبرانکارد گذاشتند. سر یمادرم را به رو نهی. بعد از معادیآمبوالنس رس یطوالن

ه با عجل یها اریاز به یکیرا برداشتم. به سرعت به طرف آن آمبوالنس رفتم. میپول و گوش فیو ک دم،یپوش میها

 گفت:

 .ادیب ماریهمراه ب دیبا یکی_

 سوار شوم رو به پدرم گفتم: نکیسرعت به طرف آمبوالنس رفتم قبل از ا به

 .دییایباهاش ب دیکن دایپ ینیشما ماش رمیمن با آمبوالنس م_

 شد. بعد از هیاول ناتیبا عجله مشغول چک کرد و معا اریسوار شدم. آمبوالنس به سرعت حرکت کرد. به عیسر بعد

چند پرستار آمدند و مادرم را با برانکارد  عیآمبوالنس نگه داشت. درش که باز شد ، سر یگذشت مدت نسبتا طوالن

بردند. من هم به ناچار پشت در ماندم.. بعد از گذشت  یبه اتاق عیشدم. مادرم را سر ادهیبردند. من هم بالفاصله پ
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. بعد از زدمیضربه م نیزم یبه رو میبا پا را فرا گرفته بود. میدکتر وارد اتاق شد. استرس سرتا پا یمدت کوتاه

 زجر آور و استرس زا دکتر از اتاق خارج شد.. به سرعت به طرفش رفتم قهیگذشت چند دق

 شد؟ حالش خوبه؟ یچ_

 من هم دنبالش راه افتادم گفت: رفتیهمانطور که راه م دکتر

 بشه؟ نطوری. تا حاال سابقه داشته اادیبهوش م یک نمیفعال،  تا بب هوشیکه بهش وارد شده ب یشک عصب لیبه دل_

 جوابش را دادم: ارام

 .دونمینم_

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 .یباهاش دار یچه نسبت_

 ..دخترش_

 را باال انداخت: شیآبرو کیشد و  شتریب تعجبش

 ؟یدونیو بعد نم یدخترش_

 را ندادم که ادامه داد: جوابش

 .یانجام بد شدن یبستر یکاراش رو برا رشیپذ یبهتر بر_

 دایرا پ مارستانیب رشیپرستار. پذ کیاز  دنیگفتم و تشکر کردم. از دکتر دور شدم ،و بعد از پرس یباشه ا ارام

 جواب دادم: عیدرش آوردم. باباجون بود. سر بمیزنگ خورد. از ج میکردم. درحال پر کردن فرم بودم که گوش

 الو._

 باباجون آمد: ییصدا

 ؟یالو. سالم بابا خوب_
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 مامان جون خوبه؟ ؟یسالم باباجون ممنون من خوبم تو خوب_

 جریپ یرا بشنود. بعد هم صدا میبلند حرف برنم تا باباجون صدا یموجب شد که کم مارستانیب یناگهان یشلوغ

 باباجون رو نشنوم. ییموجب شد که صدا مارستانیب

 ؟یدوباره بلندتر بگ شهی.. مادیالو.. باباجون؟ صدات نم_

 نگران باباجون از پشت خط بلند شد: یصدا

 برات افتاده؟ یاتفاق ه؟یصدا ها چ نیا ؟یمارستانیب ن؟یتو سرم ییکجا_

 .مارستانیب مشیاریب میفقط مامان حالش بد شد مجبور شد نه باباجون من خوبم._

 .یشده دختر جون با لبم کرد یمثل آدم بگو چ ن؟یچش شده سرم_

 گفتم: آرام

 .ستیمعلوم ن یزیچ ادمیتا بهوش ن شده. هوشیب نیوارده شده  بخاطر هم یعصبدکتر گفت بهش شک _

 نگرانش آمد: یصدا

 شد؟ نطوریچرا ا نیچرا سرم_

 .دمیمامان رو انجام م رشیپذ ییاش مفصله بابا جون. من االن دارم کارا هیقض_

 رک انجام بده. رشیپذ ی. االن کارایگیرو م زیو همه چ یدیجواب م زنمیزنگ م گید قهیپنج دق نیسرم_

 مکث ادامه داد: با

 ..ریواسش بگ یاتاق خصوص _

 یرا قطع کردم. بعد از اتمام کار ها و حساب کردن پول الزم برا یگفتم و بعد از فعال گفتن باباجون گوش یا باشه

دور شدم و  رشیذاز پ یباباجون بود. کم دوباره زنگ خورد. میکردم. که گوش زیاتاق را وار نیشدن در بهتر یبستر

را قطع  یما رد و بدل شد گوش نیکه ب یگرید یو حرف ها اجونبا باب میحرف ها را جواب دادم. بعد از اتمام میگوش
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از من پنهان کرده بودند و چگونه  نکهیکه زدم و از ا ییو حرفا ها یگفتم. از خواستگار شیکردم. همه اتفاق ها را برا

 کتک خوردنم. هیبه جز قض زیکردم. البته؛ همه چ فی. همه را مو به مو تعردامیفهم

که به آن ها  ییو باب دل او بود جلو بردم و همه حرف ها خواستمیرا آن طور که م زایهمه چ نکهیجون هم بخاطر ا بابا

کرد و تشر زد که در مواظب حرف زدنم باشم که  خیمادرم توب یزندگ قتیکرد و البته بخاطر گفتن حق نیگفتم تحس

 نیآن ها ممکن است توه یبرا یبوده ول قتیحق بوددرست  میاز حرف ها ینکنم و گفت که بعض نیتوه یکسبه 

هر  دانستمیکردم چون م یرا مو به مو قبول داشتم و قابل احترام بود و همه را اجرا م شیمحسوب شود.حرف ها

که پدرم همراه  دمیانداختم. د ینگاه یودبه نفعم و درست است. سرم را بلند کردم و به در ور دییگو یرا که م یزیچ

 روند. معلوم بود متوجه من نشده اند. یم رشیبا عمه و شوهر عمه ام دارند به سمت پذ

 وارد شدم اتاق شدم یمادرم گرفته بودم بروم. وقت یکه برا یتوجه به آن ها به سمت آسانسور رفتم تا به اتاق بدون

 ی. آرام به سمت تختش رفتم و روداندیرا انجام م شیمعلوم بود تازه او را منتقل کرده اند چون داشتند کار ها

نگذشته بود که  یاز اتاق خارج شد. مدت قهیچند دق زکه در آنجا بود بعد ا یآن نشستم. پرستار یکنار یصندل

وارد اتاق شدند.به سرعت جلو آمدند. پدرم و شوهر  یعلوم بود چه کسانباز شدن در آمد. پشتم به در بود. م یصدا

. بلند نشدم فقط با سر به آن ها سالم کردم میقرار گرفتند و عمه ام کنارم. از جا میعمه ام آن طرف تخت روبه رو

 نگاهشان هم نکردم. گرید

 یکه توان پرداخت پول اتاق خصوص ستینحد  نیدر ا میوسع مال یول خوامیها رو م نیدرسته دوستش دارم و بهتر_

 داشته باشم. یخصوص مارستانیب کیرو در 

 نبود. آرام گفتم: نیصورتم مادرم نگاه کردم. او حقش ا به

 ...پرداخت شده.دینباش نهینگران هز_

 اش آمد: یعصب یصدا

 پرداخت کرده؟ یک_

 آرام گفتم: همانطور

 من._

 .یباباجونت استفاده کن یو از پول ها ،یو در حق ما لطف کن یکن یفدا کار ییالزم نکرده تو بخوا_
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 جوابش را دادم: یخونسرد با

 .هم که پرداخت شده از پول خودم بوده یبود نه بخاطر تو. بخاطر مادرم بود.. پول ینه فداکار_

 تو باشم.. بعدم پول تو پول همون بابا جونته. نید ریز خوامیمن نم_

 ..دیکم، کم بهم برگردون دیتونیم دیاراض. اگرم ندیستیاالن هم ن_

کجا رفته  زدیکه آمدم از آن حرف م یکه زمان یآن همه دوست داشت دانمیما رد و بدل نشد. نم نیب یخاص زیچ گرید

سکوت و  نیگذشت ، و من خسته از ا یهم نفرت داده بود. مدت طوالن دیو شا تیرا به عصبان شیبود؟! که االن جا

ه بروم.  ب مارستانیب اطیگذشتم تا به ح یاز راه رو م  رامبلند شدم و از اتاق خارج شدم. آرام، آ ینینش کجایخسته ا 

. به سرعت راه رفته را دیدر ذهنم درخش یمانند جرقه ا زیچ هیکه دور شدم  رشیچند قدم از پذ دم،یرس  رشیپذ

 گفتم: رشیبرگشتم و با استرس و تند به مسئول پذ

 ه؟یبستر یشاه نیبه اسم اشک یماریب نجایخانم.. ا دیببخش_

 چک کنم. دیصبر کن_

ضرب  شخوانیپ یاز استرس با انگشتانم به رو فرو برد و مشغول چک کردن شد. ستمیسرش را به درون س بعد

 باشد. مارستانیب نیکردم در ا یکردم. خدا.. خدا م یگرفته بودم، و منتظر نگاهش م

 بله هستند.._

 . با ذوق و شوق فراوان گفتم:دیکش یخفه ا غیج یهانم گذاشتم و از خوشحالد یرا به رو دستانم

 شماره اتاق چنده؟_

 ه؟یچ شونینسبت شما با ا_

 که ادامه داد: میبگو یزیچ خواستم

 ..مارهیبعدم االن وقت استراحت ب_

گفت. شده بود دونه به دونه اتاق ها  یاست اگر شماره اتاقش را نم نجایبود او ا دهیحاال که فهم یشد، ول یام خال باد

 کنم. با التماس گفتم: داشیگشتم تا پ یرا م



 رمینس

 
73 

 

 هستم.. کشی.. من از بستگان نزددیبگ کنمیخواهش م_

 نرم تر شود گفتم: نکهیباال انداخت بخاطر ا یابرو

 .کنمی. خواهش مدمشیندارم. ند یهفته است ازش خبر درست و حساب کیلطفاً.. بخدا _

 گفت: طنتیکرد و با ش یخنده ا جوان تک زن

 ..شهینچ...نم_

 

 شدم. دوست داشتم کله اش را بکنم... تند گفتم: یعصب زود

 شیبه هم خورد آسا ییگردم و به جا یرو م مارستانیب یتک، تک اتاق ها رمیشماره اتاقش چنده م یبخدا اگر نگ_

 و البته خودت... زنمیرو بهم م مارستانیتمام ب شی... آسا ماریب کی یاحتمال

 نگاهم کرد و گفت: زیت

 سمت راست... چی.. تا آخر راه رو برو بعد به پ1۲1اتاق _

و به  خارج شدم رشیگونه اش نشاندم. به سرعت از پذ یبه رو یو بوسه ا دم،یمحکم او را به آغوش کش یخوشحال از

خودم را کنترل  یود کله پا شوم با سختب کینزد دمیچیبه سمت راست پ ی. وقتزدمیدو م بایسمت آخر راه رو تقر

دم که بو دهیسالن رس یبه وسط ها بایکردم. تقر یم تکرارلب  ریو شماره اتاق را ز رفتمیافتم. همانطور م یکردم تا ن

. دمیکش یخفه ا غیدهانم گذاشتم و ج یو دستانم را جلو دمیپر وانهیمانند د یکردم. از خوشحال دایرا پ نیاتاق اشک

با صدا  ااست.  در ر نمانیفقط مرز ب میاالن فقط در رو به رو گرید کی دنیخبر و ند یهفته ب کیبعد از  شدیباورم نم

 مینشسته بود.. ن یصندل یپشت به من به رو یکردم. زن میباز کردم و وارد اتاق شدم. با شوق ذوق نگاه تخت رو به رو

. دمید نیبلند در که باز شد هر دو به طرفم برگشتند.. شوک را در چشمان اشک یبود.. با صدا نیاشک دمیرخ اش را د

 و نگاهم کرد. ستادینشسته بود با تعجب برگشت و ا یصندل یکه به رو یزن

 !!دییبفرما_

 زن به خودم آمدم...با هول گفتم: یصدا با



 رمینس

 
74 

 

 .دیفکر کنم اشتباه امدم.. ببخش_

 قیآرام شوم چند نفس عم یکم نکهیا یدستانم عرق کرده بودند. برا از اتاق خارج شدم...با از استرس عیسر و

را  میرو عیبود.. همان زن از اتاق خارج شد. سر نیباز شدن در سرم را برگرداندم در اتاق اشک ی.با صدادمیکش

راه رو گذشت و محو شد. با  چیشد و از پ دوربرگرداند...و چند قدم دور شدم تا متوجه من نشود. زن از اتاق 

وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم..  عیبرداشتم و سر ورشی نیبه طرف در اتاق اشک عیو ذوق سر یخوشحال

 تا بر خودم مسلط شوم. دمیکش قیبه طرف در چند نفس عم میبود و رو نیپشتم به اشک

 .نیسرم_

و الغر به  فینح یو چهار شانه من. حال با تن ییاندم.مرد قورا به طرفش برگرد میاخم دستم را به کمرم زدم و رو با

ا بغضم ب اوردمیطاقت ن گریکرد. د یبود و با آن چشمان مظلوم و آرامش به من نگاه م دهیخواب مارستانیتخت ب یرو

جان دستانش را از هم باز کرد و  یب نی. اشکختیر یهمان طور پشت سر هم م میو اشک ها د،یبلند ترک ییصدا

کارش بودم. با سرعت خودم را به تختش رساندم و در آغوشش رها شدم. با  نی. انگار منتظر همنتظر نگاهم کردم

را به دور کمر  گرشیسرم گذاشته بود و دست د یاز  دستانش را به رو یکی نیکردم. اشک یم هیبلند گر ییصدا

در  قهیچند دق نکهیرا دور گردنش حلقه کرده بودم. بعد از ا میفشرد. دست ها یو مرا به خودش م بودحلقه کرده 

. دمیکاو یصورتش را م ییآغوشش ماندم سرم را بلند کردم و دو دستم را دو طرف صورتش گذاشتم. تک، تک اجزا

 و سپس صورتش را بوسه باران کردم.

شت با انگشت شصت دو دستش . او هم دستانش را  دو طرف صورتم گذادیچیدر اتاق پ نیجان اشک یخنده ب یصدا

نشاند.  میلب ها یبه رو یقیو بعد بوسه آرام و عم د،یام را بوس یشانیاول پ یرا پاک کرد، و با خوشحال میاشک ها

 و نوازش کرد. شتسرم گذا یدستش را به رو نیاش گذاشتم اشک نهیس یسرم را به رو

موقع که منو از تو  یب یماریب نیکردم. لعنت به ا یم دق تیتنگ شده بود. داشتم از دور ایدن هیدلم برات اندازه _

 جدا کرد.

 ...یروز افتاد نیکه به ا یها؟ چرا؟ چرا مواظب نبود ی. چرا مواظب خودت نبودیلیخ نیاشک یبد یلیخ_

 شد. ریسراز میاشک ها دوباره

 یم هزار بهت زنگ یباز هم روز یول ستین شتیپ تیگوش دونستمیم نکهی. با ایمارستانیب دونستمیم نکهیبا ا _

 .دادمیم امیزدم. پ
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 و گفت: دیرا بوس سرم

 ادشونی ایبه حرفم گوش نکرد  یکس یول دیاریرو واسم ب میبهشون گفتم گوش یبرات عشقم. هرچ رمیمن بم یاله _

 رفت. یم

 کرد و دوباره ادامه داد: سکوت

 !مارستانم؟یمن ب یدیاز کجا فهم یراست_

 .یخدمت خونه ارباب شیکه پ نیاز دوست سر_

 کرد و گفت: یخنده ا نیآخر حرفم را با طعنه گفتم.. اشک کهیت

 ؟یدیآخر فهم_

 حرص گفتم: با

 بله._

 .زمیچون برام مهم نبود عز نخواستم بهت بگم _

حرفش  دانستمیاست و چه غلط. پس م حیچه صح دانستیبود و خوب م یمرد عاقل و بالغ شناختمیرا م نیاشک

ود اش ب نهیس یمچ دستم را که رو نیندارد که نگفته است. اشک یتیاهم شیو برا ستیالزم ن دهیدارد و د قتیحق

چ با اخم م نیتخت نشستم. اشک یرو هو ب دم،یدستش کش ریدستم را از ز عیاخم بلند شد. سر ییداد. صدا یفشار

 .مانده بود نگاه کرد یهفته هنوز اثرش باق کیکه بعد  یکبود دنیمانتو ام را باال زد. با د نیو است دیدستم را کش

 ن؟یسرم هیچ نیا_

 با خشم ادامه داد: دیام را د سکوت

 ها!؟_

به او دروغ  توانستمیخودم هم نم نیشناخت و همچن یچون او خوب مرا م میبه او بگو توانمیدروغ نم دانستمیم

که هم  ی. از همان روز آخرنداختمیرا از قلم ن زیچ چی. به ناچار همه اتفاق ها را به طور خالصه به او گفتم و همیبگو
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عد کرد. ب یتمام مدت با اخم داشت نگاهم م نیسراغ او را گرفتم. اشک رشیتا به امشب که از پذ میبود دهیرا د گرید

 به سرم زد و گفت: یو بوسه ا دیاز اتمام حرفم آرام دستم را کش

 زارمیمن تیخواستگار امیمرخص که شدم بالفاصله م مارستانیبرات که نتونستم ازت مراقبت کنم. بزار از ب رمیبم_

 مخصوصایزدیحرفا رو م نیا دیکارت اشتباه بود. نبا نیسرم یتوام با پدرت درست حرف نزد یبگذره. ول یلحظه ا

. مخصوصا یکرد یجمع خورد م یدرت رو جلوپ دیبان یگفت یداخل جمع م دیپدرت و بابا جون رو نبا نیراز ب نیا

 از پدر و مادرشم گذشت. یمادرت چقدر پدرت رو دوست داره و بخاطر اون حت یدونیم یوقت

 انداختم. نییسرم را پا یشرمندگ با

زبونم  ییکه اون کرد من کنترلم رو از دست دادم و نتونستم جلو یبا کار یکردم ول یم نکارویا دینبا نیاشک دونمیم_

 رمیرو بگ

بود چون اگر اشتباه نکنم همان  ریفرار د یبرا ستادمیآمدم و پشت به در ا رونیب نیاز آغوش اشک عیدر سر یصدا با

 هافیگذاشتم و ق شیبه نما نیاشک یهم گذاشتم و تمام آن ها را برا یرا به رو میوارد اتاق شد. دندان ها انسالیزن م

هم  چارهیآن ب یکند ول یکردم تا کار یم نینگاه اشک لتمسم. با چشمان مدمیشدر هم ک یام را از عجر و ناچار

 از پشت سرم آمد. انسالیزن م یکار کند.صدا توانستینم

 شما؟! دیببخش_

از در فاصله گرفته بود. آرام، آرام به طرف در  ندیانداختم تا چهرام را نب نییبه سمت اش برگشتم سرم را پا ناچار

و  تمداشیبود و همان طور که به پهلو قدم بر م نییطرف و پا میرو داشتمیبه پهلو قدم بر م دمیرسبه او  یرفتم وقت

 بود گفتم: نییسرم پا

 . فکر کنم دوباره اشتباه امدم خواستم آدرس بپرسم.دیببخش_

 چیراه رو گذشتم. بعد از پ چیبا سرعت از پ یبه سمت در حجوم بردم و از آن خارج شدم. بدون معطل عیبعد سر و

که زدم افتادم خنده ام گرفته بود  یحرف ادیبه خودم آمدم  یوقت دمیکش قیو از استرس چند نفس عم ستادمیا

 و به سمت اتاق مادرم قدم برداشتم.  دمیدهانم گذاشتم و آرام خند یدستم را جلو

**** 
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مانده بودم به خواست خودش  ششیه هوش آمده بود پآمدم. بعد از چند ساعت مادرم ب نیاشک شیکه از پ شبید از

. ندیخواهد پدرم را بب ینزده بود فقط گفت نم یکه بهوش آمده بود حرف یپدرم و عمه ام نماندند. مادرم از زمان

 کیشدم ساعت نزد دارمیاد راحت نبود زود از خواب بیز میجا نکهیرا فرا گرفته بود بخاطر ا میعذاب وجدان سرتاپا

در سربلند کردم. پدرم وارد اتاق  یکه به او زده بودند هنوز خواب بود. با صدا یبود. مادرم بخاطر آرام بخش ها 11به 

 و تمپولم را برداش فیراحت که او آمده بود ک الیرا از من گرفت. من هم با خ شیهستم رو داریمن که ب دنیشد. با د

رفتم. چشم چرخاندم تا بوفه  مارستانیب اطیتازه بخورم. به ح ییدهم هوا یاز اتاق خارج شدم تا بدنم را کش و قوس

 کنم. دایاش را پ

تم گرف یکیو ک ی. از بوفه چادادیبه آدم دست م یو حس تازگ دیوز یم یخنک مینس یاواخر مرداد ماه بود ول نکهیا با

دادم و او را از بهوش  امیپام شدم. هنگام خورد به باباجون  کیو ک ییها رفتم ، مشغول خوردن چا مکتیو به سمت ن

بقه به ط یرفتم. وقت مارستانیبلند شدم و به داخل ب میاز جا ام کیو ک ییآمدن مادرم مطلع ساختم. بعد از اتمام چا

شدم و راهم را ادامه دادم و به  مانیدر شدم پش کیکه نزد یموقع یبه سمت اتاق مادرم رفتم ول دمیمورد نظر رس

آمد معلوم بود دورش شلوغ است.   ینفر م نیحرف زدن چند ییصدا دمیبه اتاقش رس ی. وقترفتم نیطرف اتاق اشک

 یندانچ تیرفته بود زمان مالقات اهم شانیپا یادیبودند ، و البته پول نسبتاً ز یاتاق ها خصوص نکهیبخاطر ا نجایا

 ماند. ینفر م کی دیشب با یخانواده نداشت. ول کیافراد نزد یبرا

آمد. با  یحرف زدن ناآشنا م یچار راه رفته شده را برگشتم و به طرف اتاق مادرم قدم برداشتم. از پشت در صدانا به

 یمرد که کت تک مشک کیدر سرش را به طرف برگرداند.  یشده بود و با صدا داریتعجب در را باز کردم. مادرم ب

 تادهسیا شیتعجب به او نگاه کردم و پدرم هم رو به روبا  دبو ستادهیبود پشت به من ا دهیپوش رهیهمراه با شلوار ت

چشمانش برق زد. او را  دنمیسالم من سرش را به طرفم برگرداند. با د یبود.آرام جلو رفتم و سالم کردم. با صدا

و  پیتعجب کردم. آخه ت نجایبودم.از حضورش در ا دهید وهیکه چندبار او را در باغ م یانسالیشناختم همان مرد م

 خورد. مرد انگار تعجب ام را از حضورش حس کرد و گفت: یرفتارش به مردم روستا نم

 یامتاسفانه بر دمیافتاده. بعد فهم ینکرده اتفاق یینگران شدم که خدا دمید مارستانیب یپدرتون رو داخل راه رو_

 امده. شیپ یمادرتون مشکل

 بعد رو به مادرم کرد و گفت: و

 خانم. دیاریرو به دست ب تونیر سالمتت عیهرچه سر دوارمیام_
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از  یادیز یکرد و رفت. زمان یماند خداحافظ یکم نکهیلب از او تشکر کردم بعد از ا ریتشکر کرد و من هم ز مادرم

از  و قبل میوارد اتاق شدند. به آن ها سالم کرد یرفتنش نگذشته بود که در اتاق باز شد. دو دکتر همراه با پرستار

کنار در نشسته بودم که حس  یها یصندل یخودم اتاق را ترک کردم. به رو میکنند اتاق را ترک کن درخواست نکیا

و کنارم نشسته است ، به رو به ر یصندل کیپدرم با فاصله  دمیکنارم نشست. به سمت چپم نگاه کردم د یکردم کس

 شده است. رهیخ

وش رو با تو ر فمیخونه تا من تکل میریخونه. دکترش گفت اگر خدا بخواد فردا مرخصه. امشب منو تو م میریامشب م_

 کنم..

 شدم و گفتم: رهیخ میهم مانند او به روبه رو من

 و مامان. یمونیو شما م نا،یمامان جون ا شیگردم پ یبهتر شد من برم یمامان حالش کم یروشنه. وقت فمونیتکل_

 .دمیشن یرا به خوب شیزد که صدا یرصدا دا پوزخند

 ست. نجایاشتباه تو هم گهینه د_

 زدم و جوابش را دادم: یهم مانند او پوزخند صدا دار من

زم ال نکهیا اینبود؟  یبراتون کاف شبید ییآبرو ینکنه باز فکر شوهر دادن من به سرت زده ها؟ به قول خودتون ب_

 .ستیون هم جلو دارش نروم رو نشون بدم که باباج یکیواقعا اون 

 رد و بدل نشد. نمانیب یحرف چیه گرید

**** 

 یلو ستادمیا یرفتم. پشت در کم نیاال دو ساعت از ساعت مالقات گذشته بود.. به سرعت به اتاق اشک کی بایتقر

شد در  یو تخت مرتب شده اش باد ام خال نیاشک یخال یجا دنیبا د یدر را باز کردم ول ی. با خوشحالامدین ییصدا

 رفتم رشیاتاق را  ال زدم و به سمت پذ

 کجا هستند؟ 1۲1اتاق  ماریخانم. ب دیببخش_

 چک کردن شد بعد از چند لحظه گفت: مشغول
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 مرخص شدند.. شیساعت پ میحدود ن_

دم دور ش رشیشوند. از پذ ریپشت سرهم سراز میبود پلک بزنم تا اشک ها یشد. چشمانم پر شدند کاف یتم خال باد

 گذاشتم و صورتم را با دستانم قاب کردم. میزانوها یها نشستم. ارنج دستم را به رو یصندل یرو و به

 .نیسرم_

 پدرم سر بلند کردم و منتظر نگاهش کردم. ییصدا با

 خونه. میبلند شو بر_

 یبلند شدم. به سمت اتاق مادرم رفتم. عمه ام در اتاق به رو میاز جا یمخالفت چیحالم خراب بود که بدون ه انقدر

کردم به سمت پدرم رفتم و به  یپولم را برداشتم و ارام با مادرم خداحافظ فیک یحرف چینشسته بود بدون ه یصندل

 .میخارج شد مارستانیدنبالش از ب

 میپا یلوج ینقره ا دیپرا ستادنی. با امیانه بروو باهم به خ اوردیرا ب نیتا پدرم  ماش ستادمیمنتظر ا مارستانیدر ب دم

کداممان  جیه ری. در طول مسمیحال سوار شدم و به طرف روستا حرکت کرد یسرم را بلند کردم. پدرم بود. آرام و ب

شدم ، و وارد خانه شدم. به سمت اتاقم رفتم و در را  ادهیپ نیماشحال از  یب میدیبه خانه رس ی. وقتمینزد یحرف

 خارج کردم. به صفحه اش بمیرا از ج مینشستم و گوش نیزم یبه رو یمارستانیب یپشت سرم بستم با همان لباس ها

انقدر بوق خورد تا قطع شد. ناخواسته اشک  ی. شروع به بوق خوردن کرد. گوشرا گرفتم نیشدم. شماره اشک رهیخ

در اتاق سرم را  یدر خود مچاله شدم. با صدا ینی، و مانند جن دمیدراز کش نیزم یشدند. به رو ریوباره سرازد میها

 یم یزی. با چشمانش انگار داشت دنبال چدییمنتظر بودم تا پدرم کارش را بگو یحال یبه طرف در بلند کردم. با ب

ام را از کنار دستم با  یبود. جلو آمد و گوش ام یگوش ردمک یگشت. چشمانش به کنار دستم متوقف شدند. نگاه

 نشستم. میشتاب برداشت. متعجب نگاهش. آرام بلند شدم و سر جا

 به لطف دسته یکنیازش مراقبت م ینیشی. از فردا که مادرت امد مثل بچه میندار یاجیاحت نیبه بعد به ا نیاز ا_

 ..نهیمن رو بب ستیحاضر ن یمادرت حت یکه به آب داد یگل

بودم که از  نیطرف هم نگران اشک کیبهم وارد شده بود از  یبد یواقعا خسته بودم و ضد حال دمیکش یپوف

 ..دهدیاش را جواب نم یچرا گوش ستیباز هم معلوم ن یمرخص شده ول مارستانیب

 من اصال حوصله بحث ندارم. دیرو پس بد می. لطفاً گوشدیبس کن شهیم_
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 به گوشم زد.و با داد گفت: یلیس یاگهانجلو آمد و به طور کامال ن یعصب

 

ز ا گهی.. دنجایهم یمونیم نجایا شهیهم ی. تو برایاریمامان جوونت رو ب ایاسم اون باباجون  یحت یحق ندار گهید _

 .یآبروم رو برد ی. به اندازه کافستین یعج وجق خبر یلباسا نیو لپ تاپ و ا یگوش

 می. دست خودم نبود اشک هاو به خودم آمدم. تمام صورتم پر از اشک شد دمیشدن در از جا پر دهیکوب ییصدا با

 شدند. یم ریپشت سرهم سراز

****** 

. نیکاش ایداشتن به باباجون  ی. بدون دسترسرونیبه ب یبودم. بدون دسترس یخانه زندان نیمن در ا قیروز دق پنج

 یگوشه م کی شدیم داریب یو روز ها از وقت دیخواب یمن م شیآن روز به خانه امده بود شب ها پ یمادرم فردا

 یبا پدرم اصال. حت یول زدیحرف م نیسر ایبا من  یکرد. کم حرف شده بود آرام و ساکت.گه گاه ینشست و فکر م

کرد.  یدر خانه را دوقفله م میبرو نجایرود از ا یبه سرکار م یروز وقت کی نکیکرد. پدرم از ترس ا ینگاهش هم نم

پاک نامه گرفتم و همه  کیشرح داده بودم.  نیاشک یاوضاع را برا ی. به سختمیبود یهر دو نفرمان در خانه زندان

 نینامه گفتم بعد آن را درون پاک نامه گذاشتم تمبر به آن زدم و آدرس اشک کیدرون  شیرخ داده را برا یااتفاق ه

دادم تا آن را  نیدرست کردم و دست سر یارسال یبه نامه ها هیبکامال ش یو آدرس خونه باباجون را نوشتم.نامه ا

خانه  نیو از ا ردیدست مرا بگ دییایرا بزند و ب نهخا نیدر ا نیداشتم اشک دی. هر روز امندازدیب شانیدرون خانه 

پنج روز درون اتاق  نیگذراندن وقتش شام درست کند. مانند تمام ا ینجات دهد. مادرم درون آشپز خانه بود تا برا

 . پدرم از سرکار آمده بود.ختیدر هال افکارم بهم ر ییکردم. غروب بود. صدا ینشسته بودم و فکر م

فرار از او به اتاق من پناه آورده  یبرا شهیدر اتاق سرم را بلند کردم. مادرم مثل هم یینگذشت که با صدا قهیدق چند

و هر کدام مان در  میهم نشسته بود یحرف رو به رو یساعت بود که من و مادرم ب کیبه  کی. نزدندیبود تا او را نب

مرا صدا کرد تا کمکش بروم  قهیرفت. بعد از چند دق رونیاز اتاق ب مسر زدن به شا ی. مادرم به ناچار برامیبود یفکر

. پدرم زبان به سخن میوردخ یحرف شام را م یو ب میساعت بعد همه دور سفره جمع شد می.حدود ننمیو سفره را بچ

 به ما وارد شد.  یبیکه زد شوک عج یباز کرد و سکوت را شکست با حرف

 ..یخواستگار نیسرم یبرا انیفردا از خونه خان م_
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 یم ریانگار بال در آورده بودم و در آسمان ها س دمیگنج یدر پوست خود نم یحت یاز اتمام حرفش از خوشحال بعد

بود کلمات از گفتن آن عاجز بودند. مادرم با  فیقابل توص ریکه آن موقع داشتم غ یبیو حال عج یکردم. خوشحال

نه  یپنج روز خبر دار شده بود. ول نیدر ا نیمن و اشک نیب ییاز ماجرا شیاو هم کم و ب نگاهم کرد. یچه لبخند مین

 . پدرم حرفش را ادامه داد:نیدر حد سر

دوباره تکرار بشه از اتاقت هم خارج  یانجام داد یقبل یکه واسه خواستگار یزیآبرور خوامیحواست باشه نم _

 .شتیداخل اتاق پ انیالزم بود زنا م یمونیوگرنه داخل اتاق م میکه خودمون خواست یتا زمان یشینم

 را با جان و دل قبول کردم. زیام همه چ رنهید اریوصال با  یخوشحال از

 چشم._

 وامخینم نیسفارش نکنم سرم گی. دارمیم رمیگ یو مخلفات رو خودم م وهیکم و کسر باشه فردا م یزیچ خوامینم_

و پاش کنهیجرات نم یخبرش داخل همه روستا پخش شده کس یکه تو کرد یزی. با اون آبرو ریکن یزیدوباره آبرو ر

 خوبه. نیبزار داخل ا

کردم. بعد از اتمام شام پدرم از آشپز خانه  دییرا تا شیها آمده بود با سر حرف میلب ها یکه به رو یقیلبخند عم با

. بعد از دمیپر یم نییدر آغوشش باال و پا یخودم را به آغوش گرم مادرم رساندم و با خوشحال عیرفت سر رونیب

آمد همه اش از ذوق و شوق سرم را درون  یچشمانم نم هخواب ب یجمع کردن سفره به اتاقم رفتم. شب از خوشحال

 یشگونین کیشد و  داریکار را تکرار کردم که مادرم از خواب ب نی. انقدر ادمیکش یم غیکردم و ج یلشتم مبا

 نیخواب به سراغ من هم آمد و مرا همراه خودش به سرزم یکردم. بعد از مدت یگرفت. خنده آرام میاز بازو یمحکم

 .ییایو رو نیریش یی. خواب هابردخواب ها 

**** 

امروز چه  نکهیا ادیبا  یخراب شد ول یجارو برق ییشدم. اعصابم بخاطر سرو صدا داریاز خواب ب یجارو برق یصدا با

را رد کرده  1۲رفتم ساعت  رونیرا جمع کردم.از اتاق ب میبلند شدم و رخت خواب ها میاز جا یاست با خوشحال یروز

 یخوردم. من هم تا عصر برا یم و صبحانه مختصررفت اخلرفتم و بعد از اتمام کارم به د ییبود. به طرف دستشو

به گفته پدرم که احتمال داشت به  یکرد زیها تم شهی. شمیکرد یریمادرم کار کردم هال را گردگ ییبار پا به پا نیاول

و  میبرد ی. رخت خواب ها را به اتاق کنارمیکرد زیمن از اتاق خارج نشوم اتاق را تم نکهیو بخاطر ا دییایاتاق ب

مورد  یها وانیو ل ی. بعد از آن ظرف هامیمنتقل کرد یبه اتاق کنار شدیچمدان بزرگم را هم که در کمد جا نم
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همراه با  نی. هنوز کارمان کامل تمام نشده بود که سرمیبه آن ها زد یو آب میها خارج کرد نتیرا از کاب ازمانین

خواهرم را  یپر بود وارد خانه شدند. با عشق و خوشحال تالو تنق ینیریو ش وهیشوهرش و پدرم که دستان شان از م

 گفت.  کیکرد تبر یو او هم با تمام وجود ابراز خوشحال دمیدر آغوش کش

بود. به سمت اتاق رفتم و و  7آمدم ساعت رونیب یگرفتم. وقت یعیاز اتمام کار ها به حمام رفتم و دوش سر بعد

 نیدر ع یرنگ ول یساده سورمه ا زیشوم کیو  یخی نیشلوار ج کیتم. را که آورده بودم کنار گذاش یلباس نیبهتر

چروک شده بود، و من بلد نبودم  ی. شالم کمگذاشتمکنار  یسورمه ا یمجلس ریشال حر کیهمراه با  بایز اریحال بس

گرفتم. با خنده شال را از من  شیرفتم  و ملتمسانه به او نگاه کردم و شالم را رو به رو نی. به طرف سراتو بکشم

 کیبه طرف اتاق رفتم تا آماده شوم.  دمیاز آن نفهم یچیکه از استرس ه یاتو بکشد. بعد از شام میگرفت تا برا

 عجله داشتند. یادیبودم انگار ز دهیپدرم شن یکه از حرف ها نطوریصورتم انجام دادم. ا یو کامل به رو حیش ملیآرا

***** 

را صدا زد او از  نیمادرم که سر ی. با صدادادمیرا فشار م نیو دست سر دمیچیپ یسترس در خودم مدر از ا یصدا با

و  یاحوال پرس یکردم با صدا یم یاتاق خارج شد و در را بست. با استرس گوشه از اتاق نشستم و با گوشه شالم باز

هر  یبود و برا یعیاسترس ها طب نی. به گفته مادرم اشد شتریکردند استرسم ب ینشستند م یکه برا ییتعارف ها

جمع  یمحکم و پرقدرت زن ی. با صداشتریب یکیکمتر و  یکیحال  شدیم یبا استرس سپر یشب خواستگار یدختر

 ساکت شد.

 .میکن یپسرم خواستگار یتا دختر شما رو برا میجمع شد نجایما ا یآزادان طبق قرار قبل ییجناب آقا_

 رام ادامه داد:کرد و آ یمکث

مورد قبول واقع شد  نیطرف طیو ان شاءاهلل اگر همه شرا میشما جلو آمد هیما طبق موافقت اول کنی. ولریهرچند د_

.تا همه باخبر  رمیمراسمشون را بگ ندهیدو سه روز آ نیو در هم میبه عروس خانم بده میرا که همراه آورد ینشان

 شوند.

 پدرم بلند شد: ییحرف زدن ترس بدنم را فرا گرفت. صدا یهمه رسم نی. از ازدیحرف م یو کتاب یرسم چقدر

 ..میدخترمون ندار یجز خوشبخت یما شرط خاص_
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 یو رسم و رسومات و زمان برگزار هیساعت درباره مهر کیوصلت اعالم کرد. حدود  نیحرفش موافقتش را با ا نیا با

 مراسم حرف زند.

 ند؟خوب حاال عروس خانم ما کجا هست_

 میلبخند از لب ها یداشتم ول یدیاسترس شد نکهیخواند بلند شدند. با ا یتعارف مادرم که او را به اتاق م یصدا با

 .ستادیرفت. در اتاق باز شد و مادرم جلو امد و کنار در ا ینم

 تان زر خاتون. دییداخل بفرما دییبفرما_

سالم کردم. پشت سر زن پنج  ریبلند شدم، و سر به ز میز جاپا به سن گذاشته وارد اتاق شد. من هم به احترام ا یزن

 33تا  3۰ نیخورد ب یبودند، و دو نفرشان م انسالیسه نفر از ان ها م بایبا لبخند وارد شدند. تقر گریخانم د

 .دی. به طرفم آمد و سرم را بوسزدیقدرت حرف م او ب یبود که رسم یباشند.معلوم بود تان زر خاتون همان

 مبارکت باشه دختر جان..._

 یب هاو ل یاستخوان ینیتپل داشت با ب بایو تقر دیگرد و سف یرا بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. صورت سرم

رنگ شده به رنگ بلوند. با  ینگاهش گرم نبود، سرد بود. با موها یکه رنگ آن ها سبز بود ول یمتوسط. با چشمان

 شده بود.  یکه به دورش سنگ دوز ریحر یو روسر بایز اریخمل بسم یچاق و با لباس محل یکم یکلیه

 .دینیبش دییبفرما_

در دست  ینیریش یهم ظرف نیبود. سر ستادهیا وهیپر از م یمادرم از پشت سر تان زر خاتون امد که با ظرف یصدا

کدام  دانمیها سمت راستم و تان زر خاتون سمت چپم نشستند. نم وهیداشت. همه نشستند. مادرم پس از تعارف م

ت. داش نیبا اشک یادیخاتون نشسته بود شباهت ز راز زن ها که کنار تان ز یکیبود؟  نیاز آن پنج زن مادر اشک کی

رت و متناسب با صو یگوشت ی. دماغرهیت یتونیهاشور زده ز یو ابروان یقهوه ا ی. چشمانیتونیموها رنگ شده ز

ت و اش انداخ یبه همان زن کنار یبود. تان رز خاتون نگاه بایمتوسط در کل ز یبا برجستگ ینسبتاً تپل اش و لبان

 گفت:

 .یجعبه رو بده سارا_

ورد و آ رونیب یرنگ یجعبه مخمل سورمه ا فشینام داشت از درون ک یبود سارا نیکه اگر اشتباه نکنم مادر اشک یزن

 به دست تان رز خاتون داد. تان زر خاتون روبه مادرم کرد و گفت:
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 اجازه هست؟_

 لبخند گفت: کیبا  مادرم

 . اجازه ماهم دست شماست.کنمیخواهش م__

بود. ک اقوتیبزرگ  نیبود انگشتر تک نگ یریانگشتر واقعا چشم گ کیرز خاتون جعبه را باز کرد درون جعبه  تان

 آن را گرفته یفیظر یها لهیمانند الماس شده بود و در وسط انگشتر قرار داشت و م شیکبود بخاطر برش ها اقوتی

ت دس یبلند کرد و انگشتر را درون انگشت حلقه ام گذاشت. زن ها با خوشحال متیبودند. دست چپم را آرام و با مال

چادر هم  کیانداختم.  نییدخترانه سرم را پا ینشست و با خجالت میلب ها یبه رو یقی. لبخند عمدندیو کل کش

 آورده بودند تا سر سفره عقد سرم کنم.

. نگران میریگ یشده پس فردا جشن رو م ختهیطول بکشه دختر نشونمون باشه. طبق برنامه ر ادیخوش ندارم ز_

 ...ارندیرو بعقدت  یخنچه ها گمیاست. فردا م دهیآماده و تدارک د زینباش دختر جان از قبل همه چ میزیچ

 ایآ دانمیبودنند. نم امدهی. هنوز باباجونم و مامان جونم ندانستمیهمه عجله را نم نیا لیتعجب نگاهش کردم. دل با

 نه؟ ایکه به پدرم گفتم به آن ها خبر بدهد داده است  یزمان

 تعجب را از چشمانم خواند که گفت: انگار

 من و ساناز.._

زن جوان نشسته بود. چشمانش  یکیباشد و کنار آن  33تا 3۰ نیخورد ب یاشاره کرد که سنش م یبه دختر جوان و

خوش  یبرجسته و فک یآمد و لب ها یکه به صورتش م یعمل یبور داشت. دماغ یبه رنگ جنگل بود موها و ابروان

از  یباشد. چند بار ادیش زکه سن خوردینم شا افهیبود. اصال به ق بایز یلیسرخ به رنگ انار خ یتراش. گونه ها

که  یزیبا چ ی.ولخوردیم 33تا  3۰نیب یول دییگو یبودم و گفت بود سنش را هرگز نم دهیاسم او را شن نیاشک

 سال داشت. تان زر خاتون ادامه داد:۲۲ ای ۲۰کامال گفته اش فرق دارد او انگار تازه  نمیبیم

 .گهید شیبره سر خونه و زندگ دیشهر. هم من کار دارم هم ساناز با میبرگرد دیبا_

بر  یلی. پس دلمیایدرب نیبود هرچه زودتر به عقد اشک میگفتن نداشتم. تازه از خدا یبرا یزیکردم. چون چ سکوت

کرد. آن هم نبود  یم تمیکه اذ یزیچ یچه کنم ول دانستمینم ادیخوب بود. از شوق ز زی. همه چدمید یمخالفت نم

ند لبخ دیبه من رس یو به همه تعارف کرد. وقت برداشترا  ینیریدرم بلند شد و ظرف شباباجون و مامان جون بود. ما
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دادم و  لشیتر و پر خجالت تحو قیلبخند عم کینشست. من هم جواب لبخندش را با  شیلب ها یبه رو یقیعم

 انداختم. نییسرم را پا

ما  یحواست به خودت و رفتارات باشه ان شاءاهلل پس فردا رسما وارد خانواده  یلیخ دیبا گهیدختر جان از االن د_

بر  لیخوب دل یراحته ول المیخ یتا حدود یکرد یم یشهر زندگ دمیکه شن ییعروس خان. از اونجا یشی. میشیم

و از سطح هستند  تیباشه پدر و مادرت رع رچهه یرو بلد باش یو خان یاشراف یآداب و رسوم زندگ شهینم نیا

 .نییپا

حرف را  نیا یکرد؟دست پروده ماه پاره بانو را؟ به چه جرات یم ریاز تعجب باز ماند او که بود که مرا تحق چشمانم

حاال حساب شان  نیهم دی. باختیزود اعصابم بهم ر شهی. مثل همدیدیم تیو رع نییو مادرم را دختر سطح پا زدیم

م حرف بزنند. با خش نگونهیبخواهند با من ا ای بزنند یحرف نیجرات نکند چن گریگذاشتم تا د یرا کف دستشان م

 کردم گفتم: یکه در چشمانش نگاه م یپر قدرت و محکم درحال یکردم و در چشمانش دوختم. با صداسرم را بلند 

 ..دیبه دختر و نوه حاج پاشا توراج نکن ینیتوه نیهمچ گهید یول دیببخش_

 زدم: یپوزخند

. مادرم دختر به اصطالح طرد دیبارم که شده اسم حاج توراج رو شن کی یحتما برا دیکرد یخل شهر زندگاگر دا_

که حاج توراج نوه اش  دیدیرو هم احتماال حتما شن  نیاون هستم. ا یماه پاره بانو یاونه و من دست پروده  یشده 

 شده. تیترب ودو در شان اون ها ب قیخودش اورده و اون طور که ال شیرو پ

 لبالب غرور و قدرت و افتخار ادامه دادم: یافتخار و با چشمان با

 حاج توراجم.  قیمن اون نوه دست پرورده و ال_

 واقعا؟_

پر غرور سرم را به نشانه مثبت تکان  یحرف را زده بود. با لبخند نیا رتیرا به طرف ساناز برگرداندم که با ح سرم

 دادم

 ؟یکنیم کاریچ نجایپس ا_

 به.. یسال امدم سر 1۰از  بعد_
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 گفت: شیمحسوس در صدا یکامل نشده بود که تان رز خاتون با خشم حرفم

 .شهیم ریدخترا. داره د میبر دیبلند ش_

 نیاز اتاق خارج شدند. خواستم به دنبالشان از اتاق خارج شوم تا به ا یبلند شدند و بدون کالم دیهمه به تبع بعد

 راهم را گرفت و نگذاشت. ییجلو نیسر یول نمیرا بب نیاشک قیطر

 ؟یکنیم کاریچ_

 .رونیبرم ب خوامیم نیبرو اون ور سر_

 کرد و دستانش را به کمرش زد و گفت: زیرا ر چشمانش

 نگاه عروس چقدر هوله.  گنیاالن م بشه؟ یکه چ رونیب یبر_

 حرص نگاهش کردم. با

 رندیاالن م نمیرو بب نیاشک خوامیبرو اون ور م ایب نیسر ییوا_

 سرجات. نینچ بش_

بسته شدن  یگرفت انقدر که دوست داشتم سرش را از تنش جدا کنم. با صدا یو کارهاش حرص ام م نیدست سر از

به او دادم و از حرص دندان ها را به هم  یرا محکم گرفتم و تکان نیسر یشد. از حرص بازوها یباد ام خال اطیدر ح

 . دیخند یاز حرص خورد من م مه نیشد. سر یاز دهانم خارج م بیو غر بیعج ییفشردم و صدا یم

 ؟یدار کارشیچ_

 افتاده بود. نیزم یاز خنده به رو نیدادم و ولش کردم. سر شتریتکان را با حرص ب نیمادرم آخر یصدا با

تان زر خاتون  افهیق یدیبود ها؟ ند یچ یزبون دراز نی. امشب چته تو؟ ایانقدر تکونش داد یاش کرد وونهید ایب_

 کرد. یخفت م امدیم زاشتشیرو؟ اگر م

 .دمیکش ی. پوفدادمیمادرم گوش م یحرص به حرف ها با

 نه.. شیمگه؟ مگه مادرشوهرمه مهم باشه حرفاش؟ تازه اونم فقط اولش مهم بق هیچه غلطا اون ک_



 رمینس

 
87 

 

ابک متوجه حضورشان در هال حرف زدن پدرم ب یبه نشانه تاسف تکان داد و از اتاق خارج شد. با صدا یسر مادرم

 .ستادمیپدرم ا یشدم. از اتاق خارج شدم و رو به رو

 .دیرو بد میگوش_

 ..امدیبه مذاقم خوش ن ادیکه گرفتم ز یجواب یگفتم. ول متیرا با مال حرفم

 .دهیاون خواست بهت م یشوهر کرد یوقت خورهیبه دردت نم ته؟یواسه چ_

 صورتم آمده بودنند را کنار زدم. یرا که به رو میو موها دمیکش یحرص پوف با

 د؟یقرار زنگ بزن یبه باباجون.. پس ک دیخوب زنگ بزن_

 داد. یاش را به پشت هینشست و تک یکنار یها رفت و رو یو کنار یاخم نگاهش را از من گرفت رو به طرف پشت با

 کنم.. کاریچ دونمیخودم م_

 دادم. رونیرا پرصدا ب نفسم

 گفته باشم. نمیش یاجون و مامان جون نباشند من رو سفره عقد نممن تا باب_

 را به من دوخت.. نشیخشمگ نگاه

به باد. به  شیبد ییخوایم یدو روزه امد یوجب مین یاوردم که تو زی. مگه من آبروم رو از سر جالیکنیتو غلط م_

 ییبه حالت بخوا یوا گردهیرفتم بر م مهین یوصلت آبرو نی. با ایاتابک برد یآبروم رو داخل خواستگار یاندازه کاف

 ..شومبر خود مسلط  ی. دستانم را مشت کردم تا کمیبهمش بزن

 کمی نیوگرنه ا انیکه ب نای. بعدم پس زنگ بزن به باباجون ادیاون کارو نکن دیخواستیکردم. شما هم م یخوب کار_

 .رهیموندتم م یآبرو باق

نشستم، و مشغول  یرا در آوردم و گوشه ا میرا هم پشت سرم بستم. لباس ها را برگردانم و وارد اتاق شدم در میرو

 میدرون اتاق افتاد. از سر جا یآمد. نگاهم به ظرف ها یم رونیاز ب یبه هم خوردن ظرف ها یفکر کردن شدم. صدا

. بعد هم ظرف ها را به آشپز خانه بردم یدست شیها را جمع کردم. از اتاق خارج شدم و پ یدست شیبلند شدم و پ

 انشیبه خان خواهندی. متوجه شدم مکندیو چادر سرش م پوشدیکه دارد لباس م دمیرا د نیها را. سر وهیو م ینیریش
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گفتند. بعد از رفتن آن ها مادرم به  کیکردن و دوباره تبر یو شوهرش خداحافظ نیسر قهیبروند. بعد از چند دق

 .میظرف ها را بشورد من هم به دنبالش رفتم تا حرف بزن رفت تا خانهآشپز 

ما بود به طرف اتاق  یهر دو یلب ها یکه به رو یظرف ها تمام شد. با لبخند یک دمیکه نفهم میحرف زد انقدر

در بود  کی. پدرم هنوز در هال نشسته بود. به طرف اتاق رفتم و مادرم هم پشت سرم تا وارد شدم مادر هم نزدمیرفت

 پدرم متوقف شد. ییبا صدا که

 خانم._

بود و سرش را برگردانده بود، پدرم همانطور داشت  ستادهیآستانه در بودم به طرف صدا برگشتم. مادرم رو به من ا در

 کرد. ینگاهش م

 ..میباهم حرف بزن سایوا_

آمد که او را دارد  یپدرم م یکه آن ها را تنها بگذارم. داخل اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. صدا دمید صالح

حرفت را بزن.  نجایگفت هم یشد و م ینم یمادرم راض یکند که به اتاقشان بروند و آنجا حرف بزنند. ول یم یراض

 گریو همراه او به اتاق رفتند. بعد از بسته شدن در د شد یاصرار و خواهش مکرر پدرم. مادرم راض قهیبعد از چند دق

 .دمیآن دراز کش یرا پهن کردم رو میبرداشتم و جا یآمد دست از فضول ینم شانیصدا

رفت. که  یچشمانم داشت م یعمرم کار کردم. از خستگ یخسته شده بودم امروز. فکر کنم اندازه تمام روز ها یلیخ

منوال  نیبه هم قهیدوباره آرام شد. تا چند دق یول دیچه گفت و چه شن دمی. نفهمدمیبلند مادرم از جا پر ییبا صدا

 ییخواب ها ییای. چشمانم کم، کم گرم شد و خواب مرا به دنامدیاز او ن ییصدا گریگذشت. بعد دوباره آرام شد و د

 برد... ییایو رو نیریش

**** 

 .نیشو سرم داریب نی. سرمنیسرم_

 چشمانم را باز کردم. ییال نیسر یصدا با

 امروز. یکار دار یناهار بخور که کل ایشو. زود ب داریب_
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از  یبا خوشحال روزید یکامل اتفاق ها یآور ادیآمد. با  یم ادمی روزید یبلند. تازه داشت اتفاق ها میاخم از جا با

بلند شد و از اتاق خارج شد. من هم به دنبالش از اتاق  شیهم از جا نیجمع کردم.سر را میبلند شدم و جا میجا

 نیحرف زدن سر ییدوباره به داخل رفتم. گرسنه ام بود. صدا اتید از انجام عملرفتم. بع اطیخارج شدم و به طرف ح

سالم  ی. با لبخند و خوشحالستادمیآمد. به طرف آشپزخانه رفتم و در چهار چوب در ا یو مادرهم از اشپز خانه م

 دادم. یبلند

 سالم._

بود. احتمال  نیبه لب داشت اما مادرم چهره اش غمگ ییبایلبخند ز نیبه طرف من برگشت. سر نیمادرم و سر سر

 او و پدرم بوده باشد. نیو بحث ب شبیدادم بخاطر د

 ناهار آماده ست؟_

که  نطوری. امیاستراحت کرد یجواب سوال ام را با سر داد و مشغول پهن کردن سفره شد. بعد از ناهار کم مادرم

 یدیخر چیه ی. فردا عقدم بود ولبیعج یجالب بود و کم میرا. باورندیبودم شب قرار است خنچه عروس ب دهیشن

 .یگرید یزیچ چیو نه ه ینه حلقه ا ینه کفش ی. نه لباسمینکرده بود

 به یچه بپوشم. نگاه دیفردا با یفکرم مشغول بود که من برا یحساب دمیخر یام را م لیداشتم خودم وسا دوست

 زیکرد. خانه تم یآن ها را خشک م نیشست و سر یرا که تازه آورده بودند م ییها وهیمادرم انداختم که داشت م

شب  8را آب و جارو زد. ساعت از  اطیکرد و ح زیتم رامادرم باز هم آن  یدوباره نداشت ول یریبه گرد گ اجیبود و احت

هر  یبرا شهیانم همچمد نکهی..خوشحال از امیگذشته بود و ما حاضر و آماده منتظر آمدن  خانواده داماد بود

 هیال کی. باال تنه اش با دمیتا زانو ام پوش یزرشک یمجلس دهیپوش بایلباس تقر کیاست  لیکامل و تکم یمسافرت

اشت د بایو ز کیکمر بند بار کیداشت.  پوریسه ربع گ یها نیخورد و است یم یپارچه اصل یکه به رو شتدا پوریگ

 دادینشان م یبود و اندامم را به خوب دهیکه چسب بایساده و ز یکوچک قرار داشت و دامن ونیپاپ کی شیکه جلو

 شیارا کیرا صاف به دور رها کرده بودم و  می. موهادمیپوش یو کفش پاشنه بلند مشک یهمراه با جوراب شلوار

ه به سر کنم. هرچند ک یمشک ریشال حر کیبه اصرار مادرم مجبور شدم که  یبه صورتم نشاندم. ول بایز اریبس تیال

 بودن شالم مخالف بود. یاو با مشک

شدند. با  اطیآمد. معلوم شد که وارد ح یم یبلند ینواختن ساز محل یزنگ در از فکر خارج شدم. صدا یصدا با

.مادر میستادیا وانیا یو رو میاز خانه خارج شد نیدر کنترلش نداشتم همراه با مادرم و سر یکه سع یشوق ذوق

وارد خانه شدند. به طرف ما آمدند.  گریدختر د وو چند زن  نیاشک یهمراه با مادر و عمه ها و زن عمو نیبزرگ اشک
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. میستادیا اطیروبه ح وانیا یهمه به رو یو رو بوس یبا من رفتار کرد بعد از احوال پرس یبه سرد نیمادر بزرگ اشک

 یشدم که لباس محل یمردان دنیشد. مشغول د یباد ام خال افتمیرا ناو  یول نمیرا بب نیتا اشک دمیکش یهمش سر م

 شدند. یم اطیوارد ح یبه سر خورد گذاشتند و همراه با رقص محل یده بودند و هر کدام خنچه ایپوش

کنارم  نی. سرنمیکنم و بب دایبود تا او را پ نیاشک یهمش نگاهم پ یجالب و مرا به سر ذوق آورده بود. ول میبرا یلیخ

 در گوشش گفتم: یبود با ناراحت ستادهیا

 .نمشیبینم ستش؟؟ین نیبه نظرت چرا اشک نیسر_

 هم متقابال سرش را دم گوشم اورد و گفت: نیسر

اوردن خنچه  یچند مرد برا یو گاه اندیخانوادشون م یفقط زن ها انیشب رو خونه عروس نم نیهمه دامادها ا_

خانواده و دوستان داماد در  یو مردها ارندیرو سرشون و م زارنیها خنچه ها رو م زن شتریمثل االن. وگرنه ب اندیم

 .رندیگ یرو همونجا م یشدند و مراسم یخانه داماد جمع م

 ساز قطع شد. یرا نداشت. صدا یآن ذوق و شوق اول میمراسم برا گریگفتم. د یاهان یناراحت با

 تو. دیاریداخل خنچه ها رو ب میبهتر بر_

قبل تان زر خاتون کنارم  یمثل سر میها نشسته بود یکنار ی.  به رودادیبلند تان زر خاتون بود که دستور م یصدا

اش را پنهان  یکرد ناراحت یم یکه سع یمادرم هم با چهره ا شانیها لیو فام شینشسته بود و بعد عروس و دختر ها

او و  انیم یدرست ینه چندان خوش و حرف ها یاتفاق ها شبیکند کنارم نشسته بود. از احواالت مادرم معلوم بود د

 بلند شد نیاشک کیما گذاشتند. ساناز عمه کوچ ییاوردن و جلو یکی ،یکیپدرم رد و بدل نشده است. خنجه ها را 

تور را که برداشت دورن  نیخنچه ها کرد. اول یو به سمت خنچه ها رفت. از سمت راست شروع به برداشتن تور رو

 ..ریپالک و زنج کیمراسم عقد بود و در کنارش  یسر عروس برا یباال یکله قند کوچک همراه با تور وخنچه د

را به گردنم انداخت همه زن ها دست و کل زند دلم  ریطال را به دست تان زر خاتون داد و او زنج ریپالک و زنج ساناز

 ییمحتوا داشتیخنجه ها را بر م یرو یور که تور هااز نبود مامان جون کنارم.ساناز همانط نیگرفته بود از نبود اشک

طال،  لباس  ،یکفش، پارچه، روسر ف،یگرفته بودند. ک میبرا زی.همه چکرد یم یو معرف دادیدرونش را نشان همه م

 یآن ها نبات یخنچه قرار داشتند و تور رو هیو.. دو خنچه بزرگتر از همه در وسط و جلو تر از بق شیلوازم آرا ،یمحل

که جو آرام شد ساناز نشست و تان  یآن ها را برنداشت بود. بعد از کم یشده. ساناز تور رو یرنگ بود و سنگ دوز

 کیزر خاتون بلند شد و به طرف آن دو خنچه رفت. خم شد و تور خنچه اول را برداشت. تان زر خاتون از خنچه 
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آورد.  رونیآن قرار داشت ب یشده که رو یگ دوزکت مخمل قرمز رنگ سن کیهمراه با  ریرنگ بلند حر دیلباس سف

 با تکبر لباس را نشان همه داد.

 لباس. عروس خان که قراره فردا بپوشه._

مراسم عقدم  یبرا یو انتظار نداشتم که لباس محل خواستمیبود و من نم یلباس محل کیزده شدم. آن لباس  شک

ا لباس ب نیا یداشتم ول بایز اریبس یوس مدل اسکارلتلباس عر کیآن را انتخاب نکنم. انتظار  یحت ایبپوشم 

بدجور در ذوق ام  یبود ول بایواقعا ز نکهیابا  یلباس محل دنیتا آسمان فرق داشت فرق داشت. د نیتصورات من زم

. اول نبود مامان جون و بابا جون زدیبر وقف مرادم باشد برعکس بود و در ذوق ام م زیهمه چ نکهیا یزد. امروز به جا

کردم که با ظرافت داشت  یدر هم  نگاه به لباس عروس محل یو حال هم لباس عروس ام.با چهره ا نیاشک امدیبعد ن

 ییتاج طال کی یآن را برداشت. در خنچه دوم یرفت و تور رو یگذاشت. به سمت خنجه دوم یخنچه م رونآن را د

و در  رنگ ییکمربند نسبتاً پهن طال کیشده  به آن وصل بود. همراه با  یز سنگ کارتور قرم کیرنگ بزرگ بود که 

را فراموش کنم.  میکه زد حال ها کرد یها آن چنان خوشحالم نم نی.. همه ایریجفت کفش پاشنه بلند ش کیآخر 

ما  یداخل رو به رو شدند و زن ها یمشغول رقص محل رونیشروع به نواختن کردند. مردها ب اطینوازنده ها دورن ح

 داندیشان را بروز م یو خوشحال دنیرقص یم

هستم. دوست دارم االن مامان جون و خاله  بهیانگار غر یمراسم من بود ول نکهیشناختم. با ا یکس را نم چیه بایتقر

 ینبود شان بدجور در ذوق ام م یشوم ول میرا با آن ها سه میام و دختر خاله ام  کنارم بودند تا خوشحال ییو زن دا

 داد نواختن ساز را قطع کنند. دستورشب بود که تان زر خاتون  1۲به  کیزد.  ساعت نزد

تا عروس خوب بخواب و  میکن ی. ما هم االن رفع زحمت ماندیآماده کردن عروس م یان شاءاهلل فردا صبح زن ها برا_

 فردا آماده باشه. یاستراحت کنه تا برا

. بعد از بسته شدن در و رفت میاز جا بلند شد وانیها تا ابلند شدند ماهم به نشانه احترام و استقبال آن همه  بعد

در گوش هم  ایکردند  ینگاه ام م یکردم. طور یاحساس خفقان م نشانی. در بدمیکش یهمه آن ها نفس آسوده ا

 بیو غر بیعج میبود که انگار لباس ها یورده اند طیسر و شکل ند نیکه انگار تا به حال آدم با ا زدندیحرف م

به سرعت عقبم زد و خودش را به  نیگرفتم خواستم به سمت در هال بروم که سر وانیا یام را از نرده ها هیاست.تک

 به عقب هلم داد که چند قدم عقب رفتم و دستم را به نرده ها گرفتم. با تعجب نگاهش کردم. یداخل انداخت. طور

 .ادیسر اون بچه م ییبال دهیبر سینکن گ نطوریا_
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داد مادرم از دم در آمد. با خنده نگاهش کردم بابا و بابک کنارش بودند. مادرم به طرف پله ها امد و پدرم و  یصدا

خنچه ها نشسته بود و داشت  یپا نیشدند. من و مادرم به داخل رفتم. سر اطیبابک مشغول جمع و جور کردن ح

با ذوق و شوق بچه گانه  نینشستم.سر یکنار یرو وقبل ام رفتم  ییکرد به طرف جا یمان ها را نگاه  یکی ،یکی

که او هم کنار خنجه ها  دادیهم نشان من و مادرم م یکرد. گاه یو نگاه م دیکش یم رونیخنجه ها را ب یمحتوا

حسرت و افسوس را در  یکرد به راحت یمسرش را به طرفم  نیسر یکرد. وقت ینشسته بود و داشت آن ها را نگاه م

 .ستیاش ن میترم یبرا یراه گریبخت سوخته اش که انگار د یشد. برا یکباب م شیدم.دلم براید یچشمانش م

کاش او را هم مانند من به  یگرفت. ا یخواهر کوچکم آتش م یاز درون دلم برا یول زدمیبه ظاهر به او لبخند م دیشا

 آوردند. یشهر م

 

د. ان ش نیکه نفسش سنگ دمید یدر آن بودند به راحت میکه تاج و کمر بند طال و کفش ها دیرس یبه خنچه ا یوقت

گونه کرده  نیکه او را ا گریو زمان را به اتش بکشم. پدرم، بابک، مادر شوهرش و هر کس د نیلحظه دوست داشتم زم

ا را جمع کرد و به آشپز خانه ه یدست شی. مادرم پنمها به دلش گذاشته بود را قتل عام ک زایچ نیبود و حسرت ا

از  یدستش گذاشتم با برگشت صورتش قطره اشک ی. آرام دستم را به رودمیکش نیبرد. خودم را به طرف سر

 و به خود فشردم. دمیشد. نابود شدم به سرعت او را در آغوش  کش ریچشمانش سراز

 یخودت بردار حت یبرا یتار موت. هر کدوم رو که دوست دار کیکش  شیها همه پ نیا زمینکن خواهرم عز هیگر_

بودن رو  نی. من فقط کنار اشکزمیارزه عز یم ایتو به تمام دن یآوردند. خوشحال یعروس یکه برا یلباس محل نیا

 ها همش مال تو. نیا خوامیم

مهربان، آرام، خنده رو  ارهیسکردم. او ب دایپ نیبه سر دیشد اریسه ماه شده بود عالقه بس کیمدت که نزد نیا در

د بو میبرا ایخواهر دن نیو تنفر بود. او بهتر نهیگونه ک جیاز ه یساله صاف و ساده و عار 5 یبود و دلش همچون کودک

 مدیو خند میرا پرت کردم انقدر گفت نیحواس سر یتباه شده بود.  با خنده و شوخ نجایاش در ا ندهیو آ یکه زندگ

 .میبابک به خودمان امد یاطراف مان غافل شدم و با صدا ییایکه از دن

 .میحاضر شو بر االیشده.  رید نیسر_

 بلند شود که دستش را گرفتم و نگذاشتم بلند شود. شیرا غنچه کرد و خواست از جا شیلب ها یبا ناراحت نیسر

 .میو درد دل کن میخواهرانه حرف بزن کمی میخوا ی. ممونهیمن م شیامشب پ نیسر_
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قبول کرد و خودش تنها به خانه رفت.  یناراض افهیو با ق لشیبود که بابک برخالف م ادیانقدر ز میدرون صدا تحکم

بلند  شیماه حامله است از جا 6، 5به  کیخواست با همان شکم جلو امده اش که حال قشنگ معلوم بود نزد نیسر

. مادرم در حال میشدم و باهم وارد اشپز خانه شد لندشود و به کمک مادرم در آشپزخانه برود که من هم همراه اش ب

زرگ از ب یرفتم و پارچه ا نتیبودند که سبد ظرف ها پر شده بود. به طرف کاب ادیها بود. انقدر ز یدست شیشستن پ

 .دمیآن چ ییاوردم و روپهن کردم ظرف ها را  نیزم یآن خارج کردم و رو

 خانم. نیسرم ی! زرنگ شدهیچ_

 نی. بار اولم بود چنمیمشغول خشک کردن ظرف ها شد نینگفتم. با سر یچیکردم و ه یخنده بلند نیحرف سر با

و خنده و متلک ظرف ها را خشک  یشوخ یاصال عادت نداشتم و بلد نبودم کار کنم. با ک یعنیکردم  یم یکار

و  دادیمادرم انجام م شتریکارها را ب نیا ه؛. البتمی. بعد آشپز خانه و هال را سروسامان داددمیچ یو گوشه ا میکرد

. مادرم هم بدون توجه به میمدت به من اختصاص داده شده بود رفت نیکه ا ی.باهم به اتاقنیسبک را سر یکار ها

سمت راست و چپش  نیومن و سر دی. مادرم وسط خوابمیاخم و تخم پدرم همراه مان به اتاق آمد. تشک را پهن کرد

خواب مان  یکه هر سه نفرمان از شدت خستگ دینکش ی. طولمیهر دو نفرمان هم خودمان را در آغوشش جا داده بود

 برد..

*** 

 . با توام دختر.دارشویب نی. سرمنیسرم_

. زدیکرد مرا هم صدا م یرا جمع م نیسرچشمانم را باز کردم. مادرم در همان حال که داشت رخت خواب خود و  یال

 م بلند ییمسخ نشستم. به سرعت از جا میسر جا عیاست سر نیمن و اشک یامروز مراسم عروس نکهیا یآور ادیبا 

آمدم. به داخل که رفتم طبق  رونیب صورتمرفتم بعد از انجام کارم و شستن دست و  ییشدم و به طرف دستشو

امد. به اشپز خانه رفتم همه دور سفره صبحانه نشسته  یاز اشپز خانه م نیسرحرف زدن مادرم و  یمعمول صدا

 .زندیخوردند و حرف م یبودند و صبحانه م

پوست ام کنده شده. بعد از  گریکردم د یرفتم. احساس م یاز خوردن صبحانه به کمک مادرم به حمان حساب بعد

شدم و بعد از آنکه تمام شد  میآمدم. مشغول خشک کردن موها رونیبدنم دادم ب یبه خودم و موها ییصفا نکهیا

که  یاش را هم با بند ها قهیکرم رنگ که  نهمدل مردا راهنیپ عیبپوشم که زنگ در خورد. سر یخواستم لباس مناسب

 . دو خانم همراه مادرم وارد خانه شدند از سرو وضعشاندمیپوش یبستم و همراه با شلوار لگ مشک یونیداشت پاپ

از خانم ها که  یکی. میهستند. جلو رفتم و سالم کردم همراه با مادرم و آن زن ها وارد اتاق شد یمعلوم بود شهر
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جز پشت لبم و وسط  نیجوان تر بود اسمش ترانه بود مشغول اصالح صورتم شده بود. صورتم کم مو بود بخاطر هم

و تکان خوردم که دست آخر  دمیکش غیدرد داشت و جصورتم را بند ننداخته بودم. انقدر  گرید ییجا میابرو ها

 گرفت. میاز بازو شگونین کیکالفه شد و 

 نه؟ ایدختر  یریگ یاروم م _

دفعه  نیا یبکشم ول غیام را کردم کمتر ج یکردم و ساکت شدم. دوباره به کارش مشغول شد تمام سع یا خنده

بود تمام شد صورتم تمام سر شده بود  یآمد. بالخره با هر دنگ و فنگ یآب م میطور پشت سر هم از چشم ها نیهم

 نیو ا ختیپنبه ر یمحلول زد جوش به رو یادیبار است و جوش نزد مقدار ز نیاول یصورتم برا نکهیو بعد خاطر ا

وزش س قهیدق بعد از چند یول رمیرا گاز بگ نیزم خواستمیکه م زدیدفعه با پنبه به جان صورتم افتاد. انقدر سوز م

 آرام شد.

نشستم و او پشت سرم قرار گرفت و مشغول درست  نیزم یکه نامش صنم بود درست به رو یگریگفته زن د به

کردنم شد بالخره بعد از ساعت  شیاش مشغول آرا یشد. ترانه هم بعد از کم شدن تورم صورتم و قرمز میکردن موها

بازم گرسنه ام  یول میناهار خورده بود نکهیسته شده بودم و با اخ یدو نفر راحت شدم. حساب نیدست ا ریها از ز

که ترانه نگذاشت.  نمیبب نهیتمام شده بود. بلند شدم خواستم خودم را در آ میبود و من تازه کار ها15بود.ساعت 

 واندتینم یکند ول یافتاد که مانند دختر بچه ملوس و مظلوم با حسرت به عروسک دلخواهش نگاه م نیچشم به سر

 کرد.دلم گرفت. آرام سرم را به طرف گوش ترانه بردم و گفتم: یم مبه او برسد نگاه

 کنم. یم می. هر چقدر هم الزم باشه تقددیخواهرم رو هم درست کن شهیلطفاً اگر م_

 لاول از ترس بابک قبو نیرفت. سر نیمعلوم شد با همان لبخند به طرف سر شیزد که تمام دندان ها یلبخند ترانه

دست ترانه و بعد صنم فرستادم. چند بار خواستم  ریو ز میکرد یبود او را راض یبالخره به هر زور و ضرب یکرد ول ینم

 یکرد. دست آخر هم رو میکه هربار مچم را گرفت و دعوا نمیبب نهیترانه استفاده کنم و خودم را در آ یاز هواس پرت

نشسته بودم و با اخم نگاه ترانه  یگوشه ا نهیبق کرده و دست به س یچه ارا پوشاند و از اتاق خارج کرد. مانند ب نهیآ

تا  نیمز شناختمیکه م ینیشده بود. اصال با سر بایهم تمام شد. واقعا ز نیساعت کار سر کیکردم. بالخره بعد از  یم

ن روش یگرفته بودن و کم بایاش را دخترانه و ز یآسمان فرق کرده بود. صورتش را کامل اصالح کردن و ابروان مشک

 یمشک یبه رنگ شبش را صنم صاف کرده بود که مانند قاب یآمد. موها یشان کرده بودند که به شدت به صورتش م

 را در بر گرفته بود. دشیصورت سف بایرنگ و ز
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 شیزده بودند در آن آرا شیکه بر لب ها یبه صورتش نشسته بود. چون آن رژ لب قرمز اریساده اش بس شیآرا 

را آوردن  شبید ی. ترانه و صنم خنچه هادادیبرجسته اش م یبه لب ها یکرد و جلوه خاص یم ییساده اش خود نما

پف بود  مهین ریحر دیدست لباس کامال سف کی رشیرا تن کردم. ز یرا کمکم کنند تا بپوشم. لباس محل میتا لباس ها

از  شریز دیکت قرمز رنگ  بلند هم قد لباس سف کید. بودن یحلقه ا شیها نیبود و است یهفت بایاش تقر قهیکه 

 یکوچک سنگ دوز یها یپشت کت هم لوز نهیشده بود و زم یکت همه سنگ دوز ی. لبه هادمیجنس مخمل پوش

شده بود. لباس را که  زانیقرمز رنگ آزادانه آو ریحر یتنگ بودند و بعد با پارچه ا ارنجتا  شیها نیشده داشت و است

 از کمرم فاصله دادم و او کمر بند طال را به کمرم بست و محکم کرد. یرا کم میبه گفته ترانه دست ها دمیپوش

 یقرمز رنگ تمام سنگ دوز هیتور دو ال کیآوردن. به تاج  رونیرنگ بزرگ را از خنچه ب ییخم شد و تاج طال صنم

و محکم کنم. بعد از اتمام کارشان بالخره اجازه سرم قرار دهد  یخم شدم تا او تاج را رو یوصل بود. به گفته صنم کم

گذاشت به گفته اش چشمانم را بستم. بعد از چند  میرا آورد و جلو نهی.  ترانه آنمیبب نهیکردم خودم را درون آ دایپ

تم به صور ییبایو ز حیمل شیشده بودم. چهرام با اصالح زنانه شده بود ارا بایگفت که چشمانم را باز کنم. ز هیثان

و  کیربا یکرده بود و خط چشم رهیسوخته و در انتها از ت یو قهوا ییطال شیآرا کیرا  مینشانده بود. چشم ها

 لبانم زده بود. یرژ سرخ آب کیآمد و  یکه به پوستم م ییبود. رژ گونه هلو دهیکش میدنباله دار برا

رها شده بود و تاج  میشانه ها یدرشت کرده و آزادانه به رورا فر  میشده بودم و موها بایکرده بود و ز رییام تغ افهیق

ود و ام قرار گرفته ب یشانیپ یبود که به رو اقوتیسنگ  کیسرم گذاشته بود که وسطش  یکه به رو ییبایبزرگ و ز

 . با آن تاج بزرگ خودمدادیبه من م یبود و جلوه خاص زانیآواز وسط تاج تا به آخرش وصل شده  ریچند رشته زنج

مالک روح و جسم و قلبش. مالکش  نیشدم ملکه خانه اشک یکردم. البته من امشب ملکه م یملکه حس م کیرا 

زنگ در به  ی. با صداتمام و کمال مال من است نیام و اشک نیکه من عروس اشک دانستندیحال همه م یبودم ول

 جلو آمد و دستم را در دستش گرفت و فشرد. نیدفعه استرس به جانم افتاد سر کی خودم آمد.

 .ستیباهاشون ن نیاشک_

 !(؟یچ یعنیکردم. )  نینگاهش سر متعجب

 اون خونه خانه ، فقط زن ها همراه راننده آمدن دنبالت تا به قول خودشون عروس خان رو ببرند._

خودش را به من رساند  عید. مادرم سروارد شدن زن ها به خانه ام ی. صدادمید یرا نم نیشد باز هم اشک یام خال باد

 و در گوشم گفت:
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 دیداماد امد با یداخل و همه زن باشند. بعد وقت میکه بر یتا وقت یدار یاونجا تورت رو برنم میدیجان رس نیسرم_

 که خطبه عقد خونده بشه. یتا زمان یکن یتور رو صورت باشه سرتم بلند نم

 اخم نگاهش کردم. با

 مگه.._

 حرفم را کامل کنم. نگذاشت

 به هم بخوره. زیهمه چ ییخوایتان زر خاتون گفته رسمشونه تو که نم زمیعز ستیدست من ن_

 ایوگ ااهللیپدرم  یبودند. بعد از مدت امدهیگشت ن یآن همه زن چشم دنبال مامان جون م نیناچار قبول کردم در ب به

صورتم  یبعد تورم را رو دیگذاشت و سرم را بوس میشانه ها یبه سمتم آمد دو دستش را رو ریوارد خانه شد سر به ز

 .نمیبب توانستمیم یشده به سخت یو سنگ دوز نگآن تور قرمز ر ریگذاشت بعد از خانه خارج شد. از ز

را که در دستش  یاست. دست گله قرمز نیتازه متوجه شدم ساناز عمه اشک دیبه من رس یبه سمتم آمد و وقت یزن

محدود  اریرا بس دمیکه د ید. سپس کمکم کرد تا از خانه خارج شوم و از پله ها با آن لباس و توربود به دستم دا

زدند و زن ها کل  یبودن دو نفرشان دهل و سرنا م اطی. چند مرد که در حداشتمیبروم. آرام قدم بر م نییکرده بود پا

است حاال با هرچه کمبود و دور از  نیجشن من و اشک نکهیکردند. از فکر ا یم یزند. شاد یو دست م دنیکش یم

 نیباباجون در شهر بهتر دانستمیشد چون م یپاک نم میبود. لبخند از لب ها زیشوق برانگ میباز هم برا میها ایرو

 گرد. یم میرا برا یعروس

کردم. ناراحت بود  یمانداخته بودم و فکر  ریشدم. خودش هم کنارم نشست. سرم را به ز نیکمک ساناز سوار ماش به

 یچرا ها یلیبود؟ و خ امدهیدنبالم ن نیچرا اشک بودند؟ امدهیام ن ییکه چرا باباجون و مامان جون همراه خاله و دا

. میشو یخواهم شد و رسما مال هم م نیهمسر اشک یبه زود نکیطرف هم خوشحال بودم از ا کیاز  .گرید

بزرگ   یدر خانه باغ نیسرم را بلند کردم. ماش نی.با توقف ماشمیرس یبه هم م میخوشحال بودم چون بالخره دار

د بلن یحلقه زده بودند. دهل و سرنا با صدا نیدور ماش یمحل ییبایز ینگه داشته بود که زنان و مرد ها با لباس ها

باز شد. ساناز  آمد. در طرف من میلب ها ی. لبخند به رودندیرقص یم نیماش ییاز مرد ها جلو یشد. بعض یمنواخته 

 باز کرد. دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: میشد و در را برا ادهیاو پ یک دمیبود نفهم

 شو. ادهی. پایب_
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ز ا یآن گذاشته بودند. خبر یباال یبودند و مبل دو نفره ساده ا دهیچ یسالن بزرگ سفره عقد ساده و محل کی در

 نینشستم. به کمک سر آن ی. به طرف مبل رفتم و رونندیبنش نیزم خواستند رو یم هینبود. انگار بق یو صندل زیم

 یم میشد زن ها و دخترا جلو یپاک نم میلب ها یبهتر شد. لبخند از رو دمیصورتم برداشتم د یتور را از رو

 شیادیپ یکردم ول یرا حس م ینگاه کس ینیبود سنگ قهیچند دق میبود که آمده بود یساعت کی. حدود دندیرقص

که فخر و  بایو ز انسالیم یکردم.  دوباره چشم چرخاندم درست سمت چپم جفت تان زر خاتون نشسته بود زن ینم

روح به  یکامال خشک و سرد و ب یلبخند چیکنم بدون ه ی. متوجه شد دارم نگاهش مختیر یم شیغرور از سر تا پا

و  انسالیم یشد زن یدر ذهنم تداع رشیصوچشمانم زل زده بود. بالخره خودم خسته شدم و چشم از او برداشتم. ت

شده بود  بزرگ یکم نشییاکه پ دهیکش یبا دماغ دهینسبتا کش یرنگ. صورت یمشک یو ابروان یبا چشمات عسل بایز

 کیکه  رهیاز مخمل لخت به رنگ قرمز ت یرنگ. لباس یمتوسط و صورت یآمد و با لبان یکه به صورتش م بایز یو ل

نگاه  بلند و آزاد وصل بود. یروسر شیبلندش که جمع شده بود و به موها باًیتقر یو موها بودند یکت و دامن محل

 دارد. نیبا اشک یچه نسبت بدانمداد دوست داشتم  یسردش آزارم م

رفتند.  یم یزن ها سرم را به طرفشان گرفتم. دهل و سرنا قطع شده بود و هر کدام به گوشه ا ییهم همه و صدا با

 یرنگ به طرفم آمد. اول دست برد و تور قرمز رنگم را به رو دیبرجسته سف یبا گل ها یتور یهمراه با چادر مادرم

 و کم شده بود. ودمحد دمیدوباره د دمیاز سر حرص کش یپوف صورتم  گذاشت.

 بلند شو چادر و سرت کن.._

 .دمید یآن تور م ریصورت مادرم را از ز یسخت هیو سرم را بلند کردم  دمیرا در هم کش میها اخم

 کنم ینم من چادر سرم ه؟یچ گهید نیا_

 با حرص دستم را گرفت و بلندم کرد. مادرم

 کنه. یواسه عقد چادر سرش نم هیکنم؟ کدوم دختر یچادر سرم نم یچ یعنی_

 سرم کنم. ستمیاصال بلد ن ادیهمه . من خوشم نم _

 سرم گذاشت. یبه رو یرا باز کرد و به سخت چادر

 .رسهینم نیآسمون که به زم اریبزارش رو سرت تا خطبه عقد رو بخونه بعد درش ب قهیدو دق_
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مختل شده  دمیکال د گریصورتم گذاشت. د یاز آن را رو یسرم درست کردم و مادرم باز کم یچادر را رو یسخت به

اهلل مرد ها بلند  ای یصدا قهیبعد از چند دق به حال آخرش. یاولش است وا نینشستم. اگر ا میبود با حرص بر سر جا

 یول نمیرا بب نیشنوا. آرام سرم را بلند کردم تا اشک وشکو گ یشد به گفته مادر حق بلند کردن سرم را نداشتم. ول

کرد  خینشد. از شدت استرس و حرص دستانم  دمیعا یزیصورتم و چادر چ یشده رو یبه لطف تور سنگ دوز

 نیزدم. با فرو رفتن مبل متوجه نشستن اشک یرا در هم گره م میبودند. گلم را کنارم گذاشته بودم و همش دست ها

 .مبه کنارم شد

از آن ها نداشتم.  یدرک یول دمیشنیزده بود. صدا ها را م خی میسرتاپا ختیدر دلم فرو ر یزینشستنش انگار چ با

 میپاها یکمرم نشسته بود. با قرار گرفتن قرآن به رو یبه رو ی. عرق سردشدم یکلمه اش راهم متوجه نم کی یحت

شروع کردن تمام حس ها دوباره به درونم  عاقدتا  یلحظه از فکر خارج شدم ول کیمردانه اش  یتوسط دست ها

شدن به کلمات قرآن  رهیانگار جز خ شدمیمتوجه نم یصداها در گوشم بود ول شدمینم زیچ چیشد. متوجه ه ریسراز

 توانستم بکنم.. ینم گرید یکار چیتور ه ریاز ز

حس شده بودند.  یب میاز استرس دست و پاها دنیشن ینم مینداشت. گوش ها دهیباز هم فا یول دمیعمق کش نفس

ود به ته ببود و گوشه چپ تور باال سرم را گرف ستادهیکه در کنارم ا نیسر ینه؟ با تکان ایبود  یواقعا عاد دانمینم

 که فقط من بشنونم گفت: یخودم آمد آرام طور

 ؟ید.. بله رو بگو منتظر چ_

 .دمیکش یقیتازه به هوش آمدم چشمانم را بستم و نفس عم انگار

 با توکل بر خدا و با اجازه باباجون و مامان جونم. بله.._

من اند.  اریمامان جونم چون آن ها صاحب اخت هوا رفت. از عمد گفتم با اجازه باباجون و یبله ام سالن به رو ییصدا با

گرفت.با  یاجازه م نیکه داشت از اشک دیعاقد را شن ییصدا شدیکه به پا شده بود نم یدر آن هم همه و شلوغ

 رونیشدن خطبه عقد و انجام امضا ها و عاقد و مرد ها ب دهبله کلفت و مردانه اش شوک زده شدم. بعد از خوان یصدا

 رفتند.

ا به ر میانداختم و رو نییزدم و سرم را پا یقیمبل افتاد. لبخند عم یاز سرم به رو نیماند چادرم به لطف سر نیاشک

هم فشار دادم.  یکه دستانش به سمت تور آمد چشمانم را رو دمیکردم لبم را از استرس گاز گرفتم. د نیطرف اشک
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شد آرام هم زمان که سرم را  یتر م قیو عم قیام عم لبخندصورتم برداشت.  یتر شد.  تور را از رو قیلبخند ام عم

 شوک زده شدم..  دنشیآوردم چشمانم را باز کردم. با د یباال م

ن کجا م نیسر شده بود. او که بود؟ پس اشک میبر سرم آوار شد دست و پاها ایاز لبانم رفت نفسم بند آمد. دن لبخند

 یکردم. پشت سرم کم شیدایوک زده به دنبال مادرم گشتم. پش افهیسرم را چرخاندم و با همان ق یبود؟ به سخت

 .کرد یداشت نگاهم م یبوده بود و با چشمان اشک ستادهیدورتر ا

ه ب توانستمیانداخت اند لبانم را فقط م رونیکه از آب ب یسرم را به چپ و راست تکان دادم و مانند ماه یسخت به

 دستم سرم را به طرفش برگرداندم. داشت با یبه رو یزیچ ینفس بکشم با گرم تونستمیباز و بسته کنم. نم یسخت

بود.  بهیمرد غر کیمن نبود  یعشق من نبود. تمام زندگ ود،من نبود. مرد من نب نیکرد. او.. او.. اشک یلبخند نگاهم م

 .بهی. غربهیغر

 یانسالیسبزش را. او همان مرد م دمیشا یخاکستر ای یآب یلبخندش را. آن چشم ها نی. اشناختمیاش را م افهیق

 به من وارد شده یسر مادرم. شوک بزرگ یی. باالمارستانیبار در ب نیبودم و آخر دهیبود که بارها و بارها او را در باغ د

 بلند شوم و مراسم را بهم میاز جا توانستمیتکان بخورم. نم توانستمیمرا سلب کرده بود. نم یها ییبود و همه توانا

ش . دستم را که در دستدمیکش ینفس م ینداشتم. دهانم خشک، خشک شده بود به سخت ییروین توانستمیبزنم نم

 وانستتیگرم کند. نم توانستیزده مرا نم خیبدن  یبه آن زد. دستانش، لبانش داغ بودند ول یبود باال آورد و بوسه ا

شد  یعمق نگاهش را م دیبار یاز چشمانش م یشاد به چهره اش شدم. رهیخخارج کند.  یشوک زدگ نیمرا از ا

اش ابروان  یلیروشنش را به طرف باال شانه زده بود. صور مستط یا هیقهو یرفت. موها یخواند. لبخند از لبانش نم

رد. ک دایآن ها پ نیب نیهم ا دیسف ییشد چند دانه مو یبورش که م شیهمراه با ته ر یاستخوان یمردانه. دماغ یکمان

ت ک قهیو دور  یملوان قهی. همراه با کت و شلوار سورمه روشن و جلیلیمستط یرنگ با فک یو صورت کیبار یلبان

 .یمشک

 یزیچ یریشناسم. اصال او که بود با قرار گ یرا من او را نم نمیخواهم اشک یمرد من نبود. من مرد خودم را م او

را به طرف آن  میرو یرا نداشتم. به سخت یعکس العمل چیمن خشکم زده بود. توان ه یروش را برگرداند. ول نمانیب

و درشت آن را پوشانده  زیر یها نیحلقه طال زرد که نگ کیجعبه برگرداندم. ساناز بود که آن را گرفته بود و فقط 

در  یسمت دست چپم آورد جانبودند در آن بود. مرد دستانش را بلند کرد و حلقه را از درون جعبه خارج کرد و به 

ن درو یدستم برق حلقه  ریتنم نبود که دستم را پس بکشم. حلقه را در دستم کرد. با خارج شدن دست چپش از ز

راه  که ینشسته بود به طور میدر گلو یدر دستش کرده باشم.  بغض بد یآمد حلقه ا ینم ادمیچشمم را زد..  شدست

 شیمرد از جا دیرس یآمد. وقت یداشت به سمت مان م یاتون همراه با جعبه ارا بسته بود. تان زر خ دنمینفس کش
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تان  .ستادنیا ینداشتند برا یجان می. پاهاستادمیشدم و ا دهیبلند شد و چون دست راستم را گرفته بود من هم کش

 در آن بود.. نیسنگ یطال سیسرو کیزر خاتون جعبه را باز کرد و به سمتم گرفت. 

 . مبارکت باشه.رشیدختر جان بگ ایب_

 که خشکش بزند نگاهم فقط یرا نداشتم و مانند کس یکار چیتوان ه یول رمیماند تا من جعبه را از دستش بگ منتظر

 دست به کار شده و جعبه را گرفته. عیمادرم امد که معلوم شد سر یصدا به جعبه قفل شده بود.

 .شمیتو خوشحال م یرو هم بدون من با خوشحال نیا یباش دهیبه خواسته دلت رس دوارمیپسرم ام_

و ساناز هر سه خواهر  یسارا و سارا دمیزن واقعا مادر شوهرم بود نه مادربزرگ شوهرم. فهم نی. پسرم. پس اپسرم

ها چه  نیبا ا نیکجا بود. اشک نیمرد. پس اشک نیشوهرام و طرالن زن برادر ا یمرد هستند. نه عمه ها نیا یها

 داشت.           ینسبت

. با غرور جلو آمد و دیپر میروحش را به من دوخته بود همه فکر ها یکه از اول مجلس نگاه سرد و ب یجلو امدن زن با

 پر از غرور و طعنه گفت: یبا لحن

 .دیعروس جد یبه خونه ام خوش امد_

کرد. انقدر  دایطرف مرد سوق پ و نگاهم به دیدر هم کش میحرفش گنگ بود ؟ ناخداگاه اخم ها ی. معندیجد عروس

شود.  یبه سرم م یدارد چه خاک دمیام بودم نفهم ختهیموقع خواندن خطبه استرس داشتم و غرق افکار به هم ر

ارام و شرمنده  یمرد با لحن یصدا ست؟یچ ردم نیمتوجه نشدم اسم ا یاند. حت دهیکش میبرا یچه نقشه ا دمینفهم

 آمد.

 جان. نیسرم_

 ادامه داد: یطوالنمکث نسبتا  با

 خواهر بزرگتر تو. ییهمسر اول من هستند و البته جا شونیا_

که ناخواسته و ناآگاهانه به عقدش در  ینابود شدم، داغون بودم، داغون تر شدم. همسرش، همسر مرد ختم،یر فرو

کردن همراه  یکیرا خواسته بود و با دست به  یزن ، دختر نوجوان کیکه با  یفیامده بودم. همسر مرد بد ذات و کث

 پدرش نا جوان مردانه او را به دست آورده بود.
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چهره اش ناراحت شد. من ابله فکر کردم بخاطر  یچرا مادرم از شب بعد خواستگار فهممیمن.. حال م یی.. خداایخدا

 نیکردم؟ مگر من با او از راز دلم و اشکاو با پدرم است. چرا؟ چرا به من نگفت؟ مگر من به او اعتماد ن ییدعوا ها

 نیخواهد. پس چرا با ما ا یهم مرا م نیاشک دانستینم مگرخواهم.  یرا م نیمن اشک دانستیسخن نگفتم.مگر او نم

از خودش هم بزرگتر است و زن دارد و چه بسا  یکه حت اوردیدر ب یکارا کرد. چرا گذاشت آن مرد مرا به عقد کس

داشت به  قیعم یبود و با غم ستادهیمرد ا یرند. نگاهم به چشمان زن افتاد که رو به روهم دا یحتما فرزند

کرد فرق داشت. از نگاه معلوم بود به خونم تشنه است و  یکه به من م ینگاهش با نگاه ها کرد. یچشمانش نگاه م

و نه او  خواستمیرا م نینه من ا وقت خواهر بزرگتر من نخواهد شد. چون چیدوست دارد مرا با دستانش خفه کنه. او ه

 زن از فکر خارج شدم. یبا صدا

 .دیداشته باش یخوب یروزا دتیبا عروس جد دوارمیخان. ازدواج مجدد مبارک باشه.. ام_

امد لحظه ورودم را خانه  ادمی. خان.. خان. آن مرد خان بود. زیچ کیکلمه..  کی. جز دمیاز جمله اش نفهم یچیه

 نیهمه ا توانمیخارج است. نماز توانم  گرید نیمن. نه.. ا ییرا که همسر خان. نه خدا میزن رو به رو نیا یارباب

توان  میپاها گریاو. د یعنیامکان ندارد.   نینه ا ای. خدادخواب باش کیروز تحمل کنم. کاش  کیاتفاقات بد را در 

شت ن میشانه ها یبه رو ی. دستزدمی. نفس، نفس ممبل افتادم یوزنم را تحمل کنند. به رو توانستندینداشتن. نم

 م. تمادمیقرار گرفت. رد دستش را دنبال کردم و به صورتش رس میجلو یشربت وانیتوان پست زدنشان را نداشتم.. ل

را از او گرفتم. دست خان جلو آمد و شربت  میشدم. رو رهینفرتم را در چشمان و صورتم جمع کردم و به چشمانش خ

باباجون و مامان  امدیفهمم ن یسخت بود. االن م میهمه اتفاق بد و شوم در چند ساعت برا نیرا از او گرفت. هضم ا

 چطور؟؟با یکردم. ول یافتاد آن ها را خبر دار م یم یاتفاق نکیقبل از ا دیبه آن ها نگفته بودند. با یجون را. انگار

 از خودم دفاع کنم.. توانستمیکنم. نم هیگر توانستمینم ی. حتنبود ریامکان پذ زیچ چیحال من ه نیا

 یخورد ول یدارد تکان م شیلب ها دمید یخان بود نه مادرم. م نباریسرم را بلند کردم ا میقرار گرفتن شربت جلو با

 جیگنگ بود. ه میبرا زینخواستند برگرداندم. همه چ یرا به معن میرو ی. شربت را جلوتر اورد کمدمیفهم ینم یزیچ

. مفهمیها را م زیچ یلیبه آن سفره عقد منحوس شدم حال خ رهمبل دادم و خب یام را به پشت هی. تکدمیفهمینم زیچ

 لی. دلفهممیداماد را دنبالم م امدنین لیفهمم. دل یم بایلباس عروس ز ای یلباس نامزد یلباس ها را به جا نیا لیدل

 تان زر خاتون را و.. ینگاه ها

هم وسط  می. هه.. خواهرشوهرهادنیرقص یم یمحل یرنگ رنگ یبا آن لباس ها میرا بلندتر کردم زن ها جلو نگاهم

خوشحال کننده بود؟ نابود شدن  شانیمن برا ی. آخر چرا بدبختدنیرقص یم تیرضا یبودند و چه به ناچار چه از رو

 کنند؟ یکار را م نیمن ا اشاد آور بود؟ چرا؟ چرا دارند ب شانیبرا میو آرزو ها اهایرو
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 را کرد؟ نکاریشد. واقعا چرا ا دهیمرد خودخواه کش نیبلند شد نگاهم ناخواسته دنبال ا شیکه از سر جا دمیرا د خان

ا ب توانستمیرا که م یخوب یام، زندگ ندهیکرده بود؟ چرا عشقم، آ نکارایمگر او زن نداشت؟ بچه نداشت؟ چرا با من ا

آب دهانم را قورت  یشدند. به سخت یم فیدر ذهنم رد گرید هاداشته باشم را از من گرفته؟ و هزار چرا  نیاشک

گذاشتند. همانطور چشمانم  میرا آوردند و جلو یمتوسط زیسخت. دو زن آمدند و م یلیسخت بود خ میدادم. برا

. مگر چقدر گذشته بود که حال وقت دنیچ یم شیبه رو یدنیداشتند غذا و نوش کیبه  کیماند. که  زیبه م رهیخ

 پلو باقال. یگریبزرگ که نصفش پلو ساده و د سید کی د؟شام بو

 آن  غذاها خشک یرفت. فقط نگاهم به رو ینم نییپا میاز گلو زیچ چیو جوجه کباب بود. ه دهیکباب کوب سید کی

فکر  شیسرم که تا چند ساعت پ یبزرگ و منحوس رو . صورتم از درد جمع شد. آن تاجدیکش ریشده بود. سرم ت

 آزردن. یکرد. آن لباس ها تنم را م یم ینیگسرم سن یو من را مانند ملکه ها کرده حال رو باستیز اریکردم بس یم

د. قطع کن خواستیکرد انگار انگشتم را م یم ینیدستم سنگ یاش رو یکیافتاد که با آن کوچ یبه حلقه ا چشم

م. داد هیمبل بود سرم را هم به آن تک یام به پشت هیدر تن نداشتم که آن را از دستم خارج کنم همان طور  تک یجان

. فقط آن دمیشن ینم یزی. انگار واقعا کر شده بودم چدخوردن یشد. همه داشتند شام م یرو م ریدر دلم غوغا بود و ز

حرف  یرا. در گوش شانینگاها یفهمم معن یاالن م بود باز هم میکه امشب بدتر به رو شبید بیعج ینگاه ها

جلو آمد و آن را در دستش  یبود. دست رهیکنارم نشست. نگاهم هنوز به دستم خ یزدنشان را. احساس کردم کس

 رونیداده بود. دستم را از دستش ب یکرده بود. او هم مرا باز انتیبود. او هم به من خ نیگرفت. نگاه کردم. سر

 یبدم م گریرا از او گرفتم. د میم و نفرت نگاهش کردم. اشک در چشمانش جمع شد. به شدت روو با خش دمیکش

 گرید یگرفتم ول یم نهیک ری. دودمب یا نهیبود از دلم رفته بود، آدم ک شیوقت پ یلیآمد از او، از مادرم، پدرم خ

انگار در زمان  کردم یرا درک نم زیچ چیچطور گذشت. ه دمیچقدر گذشت. نفهم دمیکردم. نفهم یهرگز فراموش نم

. دست نوازشگر باباجون را و خواستیآمد. دلم اتاقم را م یچشم م ییو خاطراتمان جلو نیاشک افهیحال نبود. فقط ق

را در  میآمدم. لعنت به من که پا نجای. لعنت به من که به اخواستیرا م میآغوش امن مامان جونم را. دلم سگ ها

گشت و من هرگز  یکاش زمان به عقب بر م یشده. به آن خانه خراب شده. ا نینفر یروستا نیگذاشتم. به ا نجایا

 چی. او مرد من بود. او عشق من بود. هخواستمیرا م . مردمخواستمیرا م نمیگذاشتم. من اشک ینم نجایرا به ا میپا

رنگا  زیشانه ام سرم را بلند کردم. از آن م یبه رو ی. با قرار گرفتن دستردیمن بگ یاو را برا ییجا توانستیکس نم

رفته بودند جز  تینبود. اکثر یکردند خبر یم یو خوشحال دندیرقصینبود. از آن همه زن که آن وسط م یرنگ خبر

 .گریبا چند دختر و زن د شیعروس ها وتان زر خاتون و دختر ها 

 .میبر دیبلند شو. با_
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وارد سالن کوچک  میبلند شدم. از آن سالن خارج شد میحرف از جا یشد. ب در قلبم روشن یدیحرف مادرم نور ام با

ساده  یچوب یآن طرف تر پله ها یکم شیشد از خانه خارج شد و روبه رو یبود که م یطرفش در کی میشد یگرید

 دستم را گرفت. با تعجب نگاهش کردم. مرفت. خواستم به طرف در بروم که مادر یبودند که به طبقه باال م

 طرف. نیاز ا ایب ؟یریکجا م_

و تان زر خاتون و دخترانش پشت سرمان  نی. سرمیو به طرف پله ها رفت دیدستم را کش شتریکمال تعجب ب در

 سخت بود.  میآمدند. درکش برا

شده بود. از پنجره متنفر  دهیشپو یسورمه ا میضخ یپنجره بود با پرده ها می. رو به رومیشد یاتاق بزرگ وارد

 زیدر بزرگ ، در سمت راست م کیبود.  یمختلف یها لیوسا شیبود که رو یکار با صندل زیم کیپنجره  یبودم.جلو

 یشیآرا زیم کیو   دیگل سف یبا  بالشت ها یتگل دار نبا یتخت دو نفره ساده با رو تخت کیبود. در سمت چپم 

آن طرف ترش بود. دستم به طرف تخت  یکه کم گریدر د کیکه در سمت چپ قرار داشت و  میساده که هم راستا

فت . مادرم دستم را گردمیسخت بود. به تخت رس میراه بروم برا توانستمیمنقبض شده بودند نم میشد. پاها دهیکش

 وسط تخت نشاند. ابود مر یو به هر سخت

 دیسف یپر از گلبرگ ها یتخت پهن کرد. سبد ینفرت نگاهم را از او گرفتم. ساناز به طرفم آمد و دامن ام را به رو با

داد. تان زر خاتون جلو آمد. پارچه  لیبه من تحو ی. بعد لبخندختیر یدامن ان و رو تخت یو قرمز آورد و به رو

 ورد.صورتم باال آ ییرا که در دستش بود را جلو یدیکوچک سف

 خوام. یقرمز م نویمن فردا صبح ا_

دامن کت قرمز بلندم گذاشت. نفسم بند آمد.  یشده بود را به رو یاش گل دوز هیرنگ را که حاش دیپارچه سف بعد

ماند.  رفتند مادرم رونیشدم. همه از اتاق ب یکار کنم. داشتم نابود م توانستمیسخن گفتن نداشت. نم ییزبانم توانا

 گفت: یآرام به سمتم جلو آمد. با لحن ناراحت و معذب

 بشه. ینجوریا خواستمیمن نم ببخش من رو.. من.._

ام را ببوسد که سرم را  یشانیرنگ دوخته شده بود. جلوتر امد خواست پ دینکردم چشمانم به آن پارچه سف نگاهش

اتاق را ترک کرد. او با من چه  یحرف چیه یت و مرتب کرد و بعد بصورتم گذاش ی. تور قرمز رنگم را رودمیعقب کش
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. دمیدر شن ی. همه را از من گرفته بودند. صدانمیو اشک میاهایرو م،یرا نابود کرده بود، آرزو ها میایکرده بود؟ دن

کردم. جلو تور قرمز ام نگاهش  ریشد قامت خان معلوم شد از ز یم کیکه داشت نزد دمیشن یرا م شیقدم ها یصدا

ماند. خم شد و  رهیصورتم کنار زد. چند لحظه همانطور به چهره ام خ یتخت نشست. آرام تور را از رو یآمد و به رو

 ام نشاند یشانیبر پ یطوالن بوسه

 .میاهایملکه رو یبالخره مال من شد_

 و تعجب نگاهش کردم. خودش شروع به حرف زدن کرد. یناتوان با

ا ب ای لیدل یبار ب کیهر چند روز  دنتیدوباره د ی. براینرفت رونیاز ذهنم ب دمتیکه داخل باغ د یاز همون روز اول_

کردم. از همون لحظه اول که  دایتو پ یسنم عشق رو با چشم ها نیزدم. دست خودم نبود. با ا یبه باغ سر م لیدل

ته . درسیکوچک تر یلیرسته که از من خهمتاست. د یمن ب یبرا تیباینرفت. ز رونیمهرت به دلم افتاد و ب دمتید

بود تحمل  سخت یبش گهینفر د کیروز مال  کیکه  امینتونستم تحمل کنم نتونستم کنار ب یازت بزرگترم ول یلیخ

م کرد یفکر نم تیامدم خواستگار ینبودت کنارم. به خودم قول دادم تو رو مال خودم بکنم و خوشبختت کنم. وقت

اون  یمخصوصا وقت دنیرو بهم م ای. با نگاه کردن چشمات انگار دنیرو به من داد ایبا قبول کردنت دن ی. ولینقبول ک

 .یملکه قلبم شد تتینگاهت، لبخندت،  معصوم نی. با همینشونیم بانتیز یلب ها ویلبخند خجالت زدت رو به ر

 

 یطوالن یا جلو آورد و دوباره بوسه اشد.  سرش ر یپاک نم شیشد. لبخند از لب ها رهیکرد و به چشمانم خ سکوت

به  هیاز  سرم فاصله داد. چند ثان یرنگ خشک شده بود. لبش را کم دیام نشاند و نگاهم به دستمال سف یشانیبه پ

 یبه رو شیلب ها یری. با قرار گمیلب ها دنیبار به قصد بوس نیا یصورتم مکث کرد. دوباره جلو آمد ول یاجزا یرو

کمرم  یرا به رو گرشیپشت گردنم قرار داد و دست د یدستش را آهسته و به نرم کیآمد.  نفسم بند میلب ها

کنم. چون  یکار چیه توانستمیبر سرم آور شد. باز هم مانند احمق ها نم ایمتوقف شد. دن مینشاند. انگار زمان برا

بدون حرکت ماندم. از من فاصله گرفت و  ینداشتم. بدنم لمس شده بود. مانند مجسمه ا یکار چیانجام ه یابر یتوان

 به یشد بعد بوسه ا رهیبه آن خ یرا برداشت کم دیرا از من جدا کرد. دستش را جلو آورد و دستمال سف شیدست ها

شد. دست آخر  رهیها به من خ هی. بعد ثانداختبه من ان طنتیپر از ش یبالشت گذاشت. نگاه یآن زد و آن را به رو

 رد و کمربندم را باز کرد..دستانش را جلو آو

***** 
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دو  ای کیقرار داشت که تا  یپاتخت یبه رو یبود و درون جعبه ا شیقرمز  به رو یبه دستمال که لکه ها رهیخ نگاهم

تمام  زیهمه چ یشدند. انگار تازه به خودم آمده. وقت یم ریپشت سر هم سراز میبود. اشک ها دیسف شیساعت پ

نمانده بود. تمام  میبرا زیچ چیه گریدختر نبودم به خودم آمدم. د گرید یرا از دست دادم. وقت میایدن یشد. وقت

ه تنها خواست گریچون حال د ستیمهم ن میبرا یرفتم ول یمرد نابود شده بود. درد داشتم. ضعف م نیدست ا میایدن

چه شد که چشمانم  دمیست آخر نفهمنداشتم. د ختنیجز اشک ر یکار چیه ییاست. حالم خراب بود. توانا ام مرگ

 .دمینفهم یزیچ گریرفت و د یاهیس

**** 

 هیتوجه به او سرم را  یکرد. ب یم میسرم بود و صدا یباال یچشمانم را باز کردم. دخترک جوان یکس یتکان ها با

 بدهد شیزدم حتما آن را برده بود تا نشان مادر و خواهر ها یبر گرداندم. دستمال آنجا نبود. پوزخند یسمت پاتخت

سن و سال  نیرا به همه نشان دهد که توانسته با ا شیروزیبار دوم به همه اثبات کند تا پ یاش را برا یو مردانگ

 .اوردیرا به سن من به تصرف خودش در ب یدختر

 عروس خان._

بلند شدم درد  میاز جا یحرف چیوس خان. خنده دار بود. بدون هتر شد. عر قیبه دختر انداختم پوزخندم عم ینگاه

که در سمت راست تخت بود رفتم.  یبه سمت در یسخن چیو بدون ه چمیدور خودم بپ یزیچ نکهیداشتم بدون ا

 رشیرفتم و آب را ولرم کردم و ز دوشدرش را باز کردم خداروشکر حمام بود. در را پشت سرم بستم. به سمت 

ادم افت نیزم یشدند. با دو زانو به رو ریهم پشت سرهم سراز میقطره آب به صورتم اشک ها نیا اثبات اول. بستادمیا

و از حمام خارج شدم.  دمیبود پوش یکردن. حوله تن پوشم را به هر سخت هیبلند شروع کردم  به گر ییو با صدا

نشستم و دستم را  شیرا به تخت رساندم و رو کرده بود هنوز در اتاق بود. درد داشتم خودم دارمیکه صبح ب یدختر

 دلم گذاشتم. یبه رو

 د؟یدرد دار_

 روحم را به او دوختم. فقط سرم را آرام تکان دادم. یب نگاه

 ستند.تظرتون هواسه صبحانه. همه من نییپا میبر دیموهاتون رو خشک کنم بعد لباس بپوش ندیبش نجایا دییایب_

ها  نیبروم. دوست داشتم همه ا یخواست به خواب ابد ی. دلم مرمیخورد دوست داشتم بم یاز خودم بهم م حالم

را گرفت خواست کمکم کند بلند شوم. به  میتکرار نشود. دخترک جلو آمد بازو گریوحشتناک باشد و د یکابوس
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گرفتم. با  یآمد و بالفاصله سردرد م یمبدم  سیخ ییمو بلند شدم و قبول کردم چون خودم هم از میناچار از جا

 ریشدم. تصو رهیخ نهیشد. به آ مینشستم و او مشغول خشک کردن موها یشیآرا زیم یصندل یکمک او به رو

 یناتوان یناخواسته و از رو شبیکه د یشده است، پژمرده. دختر ریشبه پ کیکه  دمید یرا م یدختر.. نه زن

صورتم  یدوباره پشت سر هم به رو میاش را از دست داد. اشک ها زیاش را همه چ ندهیرا، عشقش را، آ شیدخترانگ

همه اتفاق شوم را نداشت. با  نیهضم ا ییکرد توانا ی. قلبم درد میبلکه روح یروان شدند. درد داشتم. نه جسم

 نداشت. یتمام میاشک ها ی. ولدمیصورتم کش یبه رو یخاموش شدن سشوار به خودم آمدم. دست

 .دیتا کمکتون کنم  بپوش دیلباس انتخاب کن دیایخانم ب_

 پوشم. یچه م ستیمهم ن میبرا گریراه رفتند نداشتند. د یبرا یجان میپاها

 .اریب زیچ هیخودت _

تخت بود رفت. در فکر  یرو به رو بایبعد از چند لحظه به طرف در که تقر یشوک زده نگاهم کرد ول یاول کم دخترک

 نییقرمز که پا یبا دامن یدست لباس محل کیچشمانم به خودم آمدم.  یجلو یزیغرق شدم. با قرار گرفتن چ میها

متناسب با حالل بود که در وسطش قرار داشت. همراه  رهیدا کیمانند حالل ماه و  یو طرح ها ییطال کیاش نوار بار

 داشت. یکیبار یینوار طال شیها هیحاش رنگ که یبلوز و کت مخمل زمرد کیبا 

 خوبه خانم؟؟ نیا_

 را شانه زد میتخت گذاشت و دوباره به طرفم آمد. موها یبله تکان دادم دخترک لباس را مرتب به رو یرا به معن سرم

. ذاشتگ میشانه ها یرنگ بافت و دو طرفم به رو ییاز دسته ها را با نوار طال کیکرد. هر میو بعد به دو دسته تقس

ه کاله کوچک انداز کی میها را بپوشم. بعد از اتمام لباس ها باسدستم را گرفت و از جا بلند کرد. کمکم کرد تا آن ل

پشت سرم قرار  یسرم گذاشت و روسر یبه آن وصل بود. کالهک را به رو یکف دستم که تخت بود آورد که روسر

بر آن ها نداشتم و آن ها هم قصد  یشدند. کنترل ریسراز میدوباره اشک ها دمید نهیکه خودم را در آ نیگرفت. هم

را پاک کردم.  میو دوباره اشک ها دمیدسته به صورتم کش میبا دخترک از اتاق خارج شد متوقف شدت نداشتند.

 یبود. دخترک از سالن گذشت و به سمت چپ که در زیرفتم. خانه تم نییآرام و با زحمت و کمک نرده ها از پله ها پا

 . ختیر یآمد. دلم هر یحرف زندنش م یدر آنجا داشت رفت. صدا

 کنند؟ لیصبحانه م ارنینم فیچرا عروستون تشر_

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث
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 کنند. نه پدرجان؟؟ یکردن خسته اند و دارند استراحت م یرو سپر ی، شب سخت شبیرفت. نکه د ادمی یاها راست_

 خشکم زده بود. میجا سر

 د؟یستادیا نجایعروس خان. چرا ا_

 . آرام ودمیکش قیچند نفس عم نیرفته بود بخاطر هم ادمیاز  دنی. انگار نفس کشدمیهمان دختر از جا پر یصدا با

فره بود.  س نجایدر ا شبیکه اگر اشتباه نکنم مراسم عقد منحوس د میشد ی. وارد سالنبه ناچار به جلو قدم گذاشتم

به جز دو خواهر بزرگ خان و عروس و برادرش دور سفره  هبودند. هم دهیچ یرایبزرگ و رنگا رنگ وسط سالن پذ یا

 ییپا یبردارم. دوباره کاسه چشمانم پر از اشک شده بود. با صدا گریقدم د کیکردم  یجمع بودند. جرات نم

لب سالم  ریزور قورت دادم. آرام و زدخترک همراهم و چند قدم من متوجه حضورمان شدند. آب دهن ام را به 

 یعی. سالن در سکوت فجندیشد نب یم ریقطرات اشکم را که از چشمانم سراز یانداختم تا کس نییاکردم.سرم را پ

 .دیآ ینم گریچاقو و قاشق د یفرو رفته صدا

 دختر. نیکنار ساناز بنش نجایو ا ایب_

گرفتم. خشکش  نیبردارم سرم را به طرف اشک یکه قدم نیسرم را بلند کردم. قبل از ا یحرف تان زر خاتون کم با

 نییسرم را پا عی. سرختندیر نییکرد. قطرات اشکم دوباره از چشمانم فرار کردند و پا یزده بود و شوک زده نگاهم م

رفتم و آرام نشستم. جرات  خاتون دستور داده بود زرکه تان  ییرا پاک کردم. به سمت جا میانداختم و اشک ها

 یدست شیکنم. همانطور به پ زیآمد. دوست داشتم خودم را حلق آو ینداشتم سرم را بلند کنم. بدم از جمعشان م

زدم و به  یپلک نم یخوردم فقط مانند مجسمه ها خشکم زده بود حت ینم زیچ چیشده بودم. ه رهیخ میجلو یخال

د. ش ریزدم که اشکم سراز یمانند شله زرد بود پلک یزیکه درون آن چ یظرفبودم. با قرار گرفتن  دهش رهیجا خ کی

 با دست آن را پاک کردم. عیسر

 .یریبگ یبخور انرژ ه،یبخور دختر جان. کاچ_

بلند  یدست شیحاصل از برخورد محکم چاقو به پ یوحشتناک یاز اتمام حرفش نگذشته بود که صدا هیچند ثان هنوز

بلند شد همانطور با خشم وغضب فراوان که از زور  شیاز جا نیبلند کردم. اشک نی. به شدت سرم را به طرف اشکشد

شد. تا به  ریپشت سر هم سراز میو اشک ها دمیلرزکرد. به خودم  یفشار دستانش را مشت کرده بود داشت نگاهم م

 بودم. دهیخود ند یرا برا نیحال خشم اشک

 سر جات.. نیبش ریبگ_
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شدند. سرم را  یم ریپشت سرهم سراز میرها شد. اشک ها شیبه سرجا نیسرخورده و غمگ نیخان اشک ییصدا با

 انداختم. نییپا

خودتون هم  .دیاحترامش رو داشته باش خوامیبشه م یاحترام یاز امروز همسر منه. دوست ندارم بهش ب نیسرم_

 .زهیعز یلیبرام خ دیدونیخوب م

 ام نهیقفسه س یدستم را به رو دیکش یم ریرفت. قلبم ت یدر قلبم فرو م یزد مانند خنجر یکه خان م یحرف هر

ام را کنترل کردم. هنوز  هیبر جمع حاکم شده بود. به زور گر یگذاشتم و از زور درد به آن چنگ زدم.  سکوت بد

 دهانم را قورت دهم. شد آب یمانع م یدر گلوم بود که حت ینخورده بودم انگار سنگ یزیچ چیه

 چند سالته؟_

 با اخم نشسته بود نگاه کردم. میکه رو به رو یتعجب و آرام سرم را بلند کردم. به دختر با

 ؟یدار ییگفت؟ مشکل شنوا یدخترم چ یدینشن_

به چهرام نشست حرفش  یشد. زن خان بود. اخم دهیبود کش میروبه رو فیکه کنار خان  و رد یبه طرف شخص سرم

 من دل شکسته. یبود. چه درد ناک بود برا نیخواهر اشک میدلم نبود. پس دختر رو به روباب 

 سالم.. 17 شهیم گهی. چند روز د16_

خوشم  دنشیاز طرز خند دن،یبعد شروع کرد به خند شدند. یاز صورت دخترک پاک شد. لبانش به خنده باز م اخم

 .شدی. خنده اش بلند و بلندتر مامدین

 تره. کیکوچ کسالیاز منم  چیخوبه.. خوبه.. عروس بابام از داداشم که ه_

 را به خان کرد و ادامه داد: شیبا تمسخر رو بعد

 ..اهیو بخت ما رو س یبا انتخابت چشم بازار کور کرد یبابا زد نیآفر_

 گفت. یآخرش را با پوزخند و با تلخ جمله

 .میاسل_
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بلند شد و  شیدر هم رود. خان از جا شیاخم ها شتریب میه باعث شد اسلبلند و پر تحکم خان بلند شد ک یصدا

تان زر خاتون متوقف  یجمع را ترک کنم که با صدا نیبلند شوم و ا میسالن را ترک کرد. بالفاصله خواستم از جا

 شدم.

 

 سرجات. نیبش_

 رها شدم.. میبر سر جا ناخداگاه

 ؟یدی. فهمیرو ندار زیم یحق بلند شدن از رو یرو تموم نکرد یتا کاچ_

 کرد که از صبح با من بود.  یگفتم. روبه دخترک یناچار آرام بله ا به

با تو  دونمیبهش از سر جاش بلند بشه. وگرنه من م یدیرو تموم نکرده اجازه نم شیتا صبحانه و کاچ میمر_

 ؟یدیفهم

همه  یکوتاه یبلند شد رفت و بعد از مدت شی. تان زر خاتون از سرجاستادیگفت و آمد باال سرم ا یهم بله ا میمر

دوباره راه  میبلند شد و رفت. اشک ها شیماند از جا رهیکه به من خ یهم بعد از مدت نی. اشکنیرفتند جز اشک

و  نجایمن ا یبروم دور شوم. جا نجایداشتم از ا وستآمد. د یشدم. از خودم بدم م ریکردن و سراز دایخودشان را پ

است که  یچه کابوس نیا دونمیخواهم عروس خان باشم. نم یخواستم و نم ی. من نمستیجمع ن نیمقام در ا نیدر ا

سال آرزو خواهم داشت که عروس پسر خان باشم.  انیخواهم و سال یخواستم و م یشوم. من م ینم داریاز خواب ب

جان بودند.  یسرد و ب میجان دستم را بلند کردم و قاشق را در دست گرفت. دست و پا یاش. ب سنه خود منحو

 بود حال مزه نیریش یها زیکه عاشق چ یمن یبود و پر از مغز. برا نیریرا که در دهانم گذاشتم ش یقاشق کاچ نیاول

. حاضر بودم اگر واقعا زهر است ورمخ یگذاشتم انگار داشتم زهر م ی. هر قاشق که در دهانم مدادیزهرمار را م

 ا آخرش را بخورم و راحت شوم. را به جان بخرم و ت ادشیز ینیریش

بلند شدم. همان راه آمده را برگشتم  میرا در دهانم گذاشتم و به زور قورتش دادم. آرام از جا یقاشق کاچ نیآخر

شد. به سالن طبقه باال  یم شتریرفتم صدا ب یبلد نبود. از پله ها آرام باال رفتم. هر پله را که باال م ادیخانه را ز

 واضح شد. می. صدا برادمیآهنگ بود. به پشت در رس ییشدم. صدا دهیه به طرف صدا کش. ناخداگادمیرس

 نشست. یمهرت به دلم نم کاش》
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 نشم.. زییپا یکه مبتال تا

 《نشم... زیگالو ییبودمت. تا با تنها دهیمن کاش ند عشق

 دادم و گوش سپردم. هیعجز کمرم را به در تک با

 ..یکاش کنارم بود ی. ا.کاش》

 《. که چقدر دل تنگم...ینیبب تا

. بلند و زدیم تیبود. داشت با عصبان نی. اشکشناختمیدرامز زدن همراه با آهنگ بلند شد. زدنش را خوب م یصدا

ام شدت  هیمردانه اش را نشنونم. گر هیگر یشد صدا یبلند درامز باعث نم یشد. صدا ریسراز میمحکم. اشک ها

شکمم جمع کردم و دستانم را دورش حلقه کردم. با  ررا د میام به در بود زانو ها هیدر سر خوردم. تک یگرفت و به رو

 شد. درامز زدنش قطع شد. یم یبلند آهنگ قاط یبا صدا یکردم ول یم هیصدا گر

 .ستین نیریاندازه تو ش یشکیلحظه ها.. ه نیتو تلخ تر یحت》

 ...ستین نیاندازه من غمگ یشکیلحظه ها ه نیتو شاد تر یحت

 《..زهیریگلو م یایدر یو تو شهیم یمثل رود راه بغض

 نه؟ ایحضورم را حس کرده است  دانمیو من بلندتر شد. نم نیاشک هیگر یصدا

 

 《..زیر ی... اما عاقبت فرو موارهید نیما سنگ تر نیب》

اره شد دوب یم یعنی زد؟یفرو بر یما ساخته شده بود روز نیکه ب ینیو ننگ یسنگ وارید نیشود ا یم شود؟ یم یعنی

 کردند. یتلخ و درد آورد همان طور در ذهنم رفت و آمد م یسوال ها م؟یمال هم شو

 بودمت( دهیکاش ند_ی)محسن چاووش《نشست... یمهرت به دلم نم کاش》

 هیگر یکشم.. صدا یم یکه دارم چه زجر  ینیتا بب یبود شمیکاش. پ یدرامز ها بلند شد. کاش ا یصدا دوباره

پاره شدن طبل درامز آمد.  یدرست آخر صدا شتریو ب شتریشد. ب شترید. شدت زدن درامز ها بقطع ش نیاشک

دوباره بلند شد. هر دونفرمان پا به  اش هیگر یکرد. صدا یبا سازش رفتار نم نگونهیوقت ا چیه نیوحشت کردم. اشک
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بلند شدم.  می. دستم را به در گرفتم و از سر جامیختیر یو اشک م میکرد یم هیاز دست دادن هم گر یهم برا ییپا

پرت کردم.  شیخودم را به تخت رساندم، و خودم را رو یبه اتاقم رفتم.  وارد اتاق شدم و به سخت دهیخم یبا کمر

 هیگر ییو دردناک بود و صدا قیکردم. زخم ام عم ستنیفرو بردم و از ته دل شروع به گر شتسرم را درون بال

 یبدتر شد. از ته دل زجه م شیصدا دنیزخم ام باشد. حالم بعد از شن یتر شود و نمک رو قید عمباعث ش نیاشک

. لعنت به من. لعنت به من ترف ینم رونیب میچون سرم را در بالشت فرو برده بودم صدا ی. ولدمیکش یم غیزدم و ج

 احمق.

 دنی. خدا منو لعنت که بدون فکر جواب بله دادم بدون دینیداغ بچه نداشتت رو بب ی. الهنی)خدا لعنتت کنه سرم

 چه شد و چشمانم رفت.  دمینفهم گریکردم و خودم را لعنت فرستادم که د هی.(انقدر گرنیاشک

*** 

چقدر گذشت  دانمینکردم و دوباره به خوابم ادامه دادم. نم یتوج یشدم ول اریهوش یاز سرم کم یزیجدا شدن چ با

 نکاریزد. انقدر ا یشانه م فیرا آرام و لط میاحساس کردم انگار داشت با انگشتان اش موها میهامو یرا ال یکه دست

 را باال نگه داشتم. گرشیتخت و نصف د یشدم و نصف کمرم را رو لیبه طرفش ما یرا کرد که به ناچار ارام کم

مرد رو  بهیه باز و بسته کردم. چهره غررا مالش دادم و دوبار میتار بود چشم ها یکم دمیچشمانم را باز کردم. د یال

آمد او خان است و البته شوهرم. در دل پوزخند  ادمیکه فکر کردم  یدر هم رود. کم میباعث شد اخم ها میبه رو

ام گذاشت.  یشانیپ یرا به رو شیبود سرش را جلو آورد و لب ها شیلب ها ینثار خود کردم. لبخند به رو یبلند

سرش را از  یبوسه طوالن کیشد. بعد از  دیناپد میخرمن موها نیو در ب ختیر نییشد و پا ریاشک از چشمم سراز

را در هم  شی. اخم هادیآن کش یبه رو رد اشکم دستش را باال آورد و با انگشت شصتش دنیسرم فاصله داد. با د

 .دیکش

 ؟یدرد دار_

لهجه. ناخواسته سرم را  یبا کم یام است ول نیاشک یصدا هی. چقدر شبدیچیمردانه و محکم اش در گوشم پ یصدا

رفت. به سرعت به  نییاز تخت پا  یشد و با حالت عصب دهیدر هم کش شتریب شیبله تکان دادم. اخم ها یبه معن

 ادیدوباره و دوباره با  مینجا رفت. اشک هایاز ا نکهیخوشحال شدم از ا دمیکش یقیطرف در قدم برداشت. نفس عم

باز شدم در آمد.  ی. صداختمیر یصدا اشک م یشد و انگار قصد بند آمدند نداشتند. ارام و ب ریسراز یها یبدبخت

را پاک کردم. بشقاب و ک آب گرم  میاشک ها عیشد. به طرفم آمد. سر دهیدر هم کش میخودش بود دوباره اخم ها

 تخت نشاندم.  یه روگذاشت. آرام به دور کمر و شانه ام دست انداخت و ب یپاتخت یرودرون دستش را به 
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. آمد یم ادمیدهانم گرفت. انگار تازه داشت دردم  یقرص از آن خارج کرد بعد جلو کیقرص را برداشت و  بسته

را از هم فاصله دادم و او  میکردم. مطابق خواست او آرام لب ها یدل و کمرم را حس م یها دنیکش ریانگار تازه ت

را به  وانی. آب را همراه با قرص قورت دادم و بعد لدبرداشت و به دستم دارا  وانیقرص را در دهانم گذاشت بعد ل

نشست نگاهش را به چشمانم دوخت لبخند  میرا درون بشقاب گذاشت. درست رو به رو وانیدستش داد. خم شد و ل

 یرا جلو آورد و بند کتم را گرفت. از ترس اتفاق دوباره کم شیانداخت و دست ها نیینثار ام کرد. سرش را پا یمهربان

 .دمیعقب کش

 

 کمرت. یخوام کمپرس آب گرم بزارم رو ی. میدرد دار دونمی. مزمینترس عز_

وضع و از خودم متنفر بودم. دوست  نیاز ا دمیرا باال زد. خجالت کش راهنمی. کتم را باز کرد و پستادمیا میسر جا آرام

که صبح به  یروسر ستادیا یدلم گذاشت و چون نم ری. کمپرس آب گرم را به زرمیداشتم همانجا در همان حالت بم

را به کمرم  یبعد روسر چاندیسرم بود از آن کالهک جدا کرد و کمپرس آب گرم درونش گذاشت و آن را دور اش پ

 :لبم آمد. با طعنه گفتم یبه رو یرا نبست. پوزخند شیبندها یو کتم را درست کرد ولداد  نییرا پا راهنمیبست و پ

 . خاندیوارد یلیمعلوم خ_

اسمش را  یحت یحد هم نبود. شوهرم بود ول نیدر ا میحرف زدم و او را خان صدا کردم او برا یعمد با او رسم از

نگاه  ریکرد. ز یاز آن ها معلوم نبود نگاهم م زیچ جیکه ه ی. لبخند از لبانش رفته بود و با صورت و چشماندانستمینم

 یجا می. برادمیکش میتخت دراز شدم و پتو را به رو یبه رو ردیدردم نگ ادیکه ز یو آرام طور اوردمیطاقت ن شیها

درد احساس کردم و حال از  شیاست چرا از حمام تا االن درد را کم و ب نییپا اریکه تحمل دردم بس یتعجب بود من

شد. جوابش  انیهم نما میلب ها یاز آن به رو یدر دل زدم که رد ی. پوزخنددمیچیپ یکم، کم داشتم به خودم م

 یبود که درد کمرم به چشم نم ادیز میانقدر برا نیکه به سرم آمده بود. داغ از دست دادن اشک یبتیبود. مص معلوم

 آمد. کم، کم قرص اثر کرد و چشمانم گرم شد.

**** 

بود.  روش مهیبه پنجره انداختم هوا ن یبود. نگاه بیغر میآمد چشمانم را باز کردم. فضا برا یم رونیکه از ب ییصدا با

رفت. تعجب  یم کیگذشته بود. هوا داشت روبه تار19:3۰کنم. ساعت از  دایکردم تا ساعت را پ یدور ورم را نگاه

 میشام هم صدا یبرا دوارمیشدم که خبرم نکردند و ام لحاخوش ینکرده اند ول میناهار صدا یکردم که چرا برا
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 سر من و یام. چه بال نیمن اشک ی. خدانی. اشکدمید یرا م نیسخت بود مخصوصا اگر اشک مینکنند. تحمل جو برا

نحس رخ داده مطلع  یزود با او حرف بزنم و او را از ماجراها یفرصت مناسب و به زود کیحتما در  دیبا د؟یآ یاو م

 دمیدر از جا پر یکنم. با صدا دایپ نیحرف زدن با اشک یمکیقا یبرا ی.  ساعت ها به نقشه ام فکر کردم تا راهمازس

 که پشت در بود کردم. با ناله گفتم: ینثار کس یکمرم گذاشتم و فحش یکه کمرم درد گرفت، دستم را به رو

 تو. ایب_

 وارد اتاق شد. آرام گفت: یهمان دختر صبح میمر

 شام. یبرا دیایب دیتونیسالم خانم. خان گفتند اگر م_

را  اهنمریتخت نشستم. پ یشام بروم. آرام به رو زیناچار بودم به سر م نیاشک دنید یگفتم برا یحوصله باشه ا یب

 میاز جا یرا از دور کمرم باز کردم. چروک شده بود و کمپرس آبش سرد شده بود. با عجز و ناتوان یباال دادم و روسر

لباس آورده بود رفتم. درش را باز کردم. کمد پر بود از  میاصبح از آن بر میکه مر یبلند شدم و به طرف همان در

 شد.. دهیدر هم کش میمردانه. اخم ها یو کت و شلوار لباس ها یزنانه محل یلباس ها

را بدون  یروسر کیخواست(دست دراز کردم و  یدلش م یبپوشم؟؟ و اون هرچ یقراره من فقط لباس محل یعنی)

سه  نیام را ببندم بخاطر هم یبلند بود. بلد نبودم مانند آن ها روسر یلیتوجه به رنگ و طرح اش برداشتم. خ

سر  یکرد حتما روسر یواردم م یحس کی دانمینم یمهم نبود ول میسرم انداختم. برا یبه رو یگوشش کردم و عاد

رفتم.  نییبود. از اتاق خارج شدم و به طبقه پا یجور کی زدمیرشان بود و فقط من تنها نمکنم چون همه آن ها س

 که صبح در آن صبحانه یکردند به طرف سالن یدوتا خدمتکار که در رفت و آمد بودند و سالم م ای کیبدون توجه به 

 میاشک ها نمیرا بب نیره اشکتا دوبا دانستمیزد م یکرد قلبم تند، تند م یشدت درد م بهخوردم رفتم. کمرم 

 .نیکه همه دور سفره هستند جز اشک دمینگاه د کیرا باز کردم و وارد شدم. در  یرایشوند. در سالن پذ یم ریسراز

به  لینشسته بودم. م شیبه رو بحرفتم که ص یقبل ییدادم و به سمت جا یلب سالم دوباره ا ریدلم گرفت. آرام و ز

 نیکردم منتظر اشک یم ی. با سوپ ام بازدمیخودم سوپ کش یبرا یکردم.  کم یشام نداشتم احساس حالت تهوع م

 .دادمیرا تکان م میاز استرس همش پا دیایبودم تا ب

 ؟یسرت کرد نجوریرو ا تیچرا روسر_

 فتم:که بشنود گ یام نشسته بود. آرام طور فیبه تان زر خاتون انداختم که هم رد ینگاه

 ...ستمیچون بلد ن_
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 پوزخندش آمد. یصدا

 ؟یسرت کن ینداده چطور روسر ادتیچطور ماه پاره _

 جوابش را دادم: الیخیب

نه داشتم که بخوام بپوشم االن هم به زور و  دمیپوشینه م یاوال ماه پاره نه و ماه پاره بانو دوما چون من لباس محل_

 یرو چطور سر م شیروسر ای شهیم دهیندونم چطور لباسش پوش ستین دی...پس بعدمیپوش نجاینبود لباس هام در ا

 دیکن

 .یبپوش یشکل نیا یچون قرار از امروز تا آخر عمرت لباس ها یریبگ ادیپس بهتر از االن _

شد. با  یکوتاه شد. باد ام خال یافتاده بود ساکت شدم. زبانم از هر سخن میکه برا یو اتفاق شوم میبدبخت یآور ادی با

تم نگفتم. حرف نداش یزیچ گری. دستمین نیاشک ی. براستمین یقبل نیسرم گریآورد من د ادمیحرفش دوباره  نیا

ردم ک یبا آن باز ایمرده متحرک. لب به سوپ ان نزدم  کیشده بودم به  لیمرده بودم. تبد گریکه بخواهم بزنم. من د

سرم را بلند کردم. خان شام اش را تمام کرده بود و  یبه سوپ به فکر فرو رفتم. با احساس بلند شدن کس رهیخ ایو 

 بلند شد و رفت. شیاز سرجا

ه بود ک یبود؟ چه همسر دهیکش یرا به نابود میاهایکرده بود؟ آرزو و رو رانیمرا و یمرد که بود؟ که بود که زندگ نیا

 کیهمسر و دو بچه سراغ  کیسنش با وجود  نیمتنفر بودم. متنفر بودم چون با ا از او دانستم؟یاسمش را نم یحت

اش را از  زیرا همه چ شیاش را آرزوها یدختر نوجوان آمد بود. بدون خبر و اطالع آن دختر او را عقد کرده بود. زندگ

جسم ام .  گریو تا چند ماه د روحم مرد روزیماند؟ د یجناز از من چه م کیجز  گریاو گرفته بود. حال تا چند ماه د

بلند شدم و از سالن خارج شدم. از پله ها باال  میخواست خفه ام کند. آرام از سر جا یبغض به گلوم چنگ زده بود م

 انداختم شیخودم را جلو یحرکت ناگهان کیرود. در  یم نیبه دست به طرف اتاق اشک ینیکه س دمیرا د یرفتم زن

 و گفتم:

 کارات برس. هی. تو برو به بقبرمیبده به من خودم م نویا_

 گفت: یکرد و با ترش رو یاخم زن

 .شهینم ی.. بعد شما عروس خاندیشما براشون شام ببر ادیفکر نکنم آقا خوششون ب_

 گفتم: تیاخم و اعصبان با
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 .شهینم یچ شه،یم ینه. بعدم به خودم مربوطه چ ای ادیکار نداشته باش که خوشش م نکارایتو به ا _

در زدم.  دیلرزیم میاز استرس دست و پا دمیکش قیرا از او گرفتم و به سمت اتاق رفتم. چند نفس عم میاخم رو با

 نینبود آرام در را باز کردم و به داخل رفتم در را هم پشت سرم بستم. اشک ی. دور ورم را نگاه کردم کسامدین یصدا

 گفت: یگرفته ا یبود و پشتش به در بود. با صدا شدهگوشه کز کرده بود و در خودش جمع  کیتخت خوابش  یرو

 

 .نمیرو بب یکس خوامیمگ نگفتم نم_

اشک بود بغضم  سیچشمانش خ دمیرس شیگوشه گذاشتم ارام به سمت اش قدم برداشتم به روبه رو کیرا  ینیس

شد به سرعت خودم را به او رساندن و در آغوش اش رها شدم. اولش شوک زده در  ریسراز میو اشک ها دیترک

 زد: ادیفر تیبه عقب هل ام داد و با عصبان هیبود. بعد از چند ثان شیجا

 از من دور شو کثافت خائن._

 قم نسبت بهبه عش دادمیاجازه م دیکرده بودم. نه نبا انتیکرد به او خ یام بند آمد. پس او فکر م هیلحظه گر کی

 خودش شک کند. با وحشت به طرفش رفتم و دستش را گرفتم..

 جانم آروم باش بزار حرف بزنم.. نی. اشکنیاشک_

محکم به صورتم زد. ناباور  دهیکش کیقدم جلو آمد و  کیآورد و به عقب هل ام داد بعد  رونیرا از دستم ب دستش

من بلند  یگفت حال دست رو یاز گل نازکتر به من نم نیسرش آمده بود؟ اشک یمن او چه بال ینگاهش کردم. خدا

 با خشم و نفرت دورن چشمانش گفت: نیکشدند. اش ریسراز شتریبا سرعت ب یدوباره ول میکرد. اشک ها یم

 ایگذشت؟  یبهت خوش م شتریمن دوست داشت؟ با اون ب شتریبابام جون تر بود؟ ب ؟یها؟ چه حرف یچه حرف_

 ؟یرو بچسبم! نه دختره خراب عوض هیچرا نقد رو ول کنم نص یها؟ البته؛ حتما با خودت گفتبود  شتریپولش ب نکهیا

به عشق من نسبت  نیشده بود. اشک نیاز تحمل و توانم خارج بود. شوک زده نگاهش کردم. نفسم سنگ شیها حرف

 کیجانم  یتان بقدم به طرفش رفتم با همان دس کیجمع و جور کردم  یبه خودش شک داشت. خودم را به سخت

 به صورتش زدم. انگشت اشاره ام را به طرف خودم گرفتم. دهیکش
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ام نامرد؟ من به  یمن پولک ؟یشناخت نجوریام نامرد؟ بعد سه سال منو ا یآدم نیمن همچ ن؟یمن؟ نه من اشک_

 ؟یدنبال پول بابات امدم و تو رو ول کردم؟ تو به عشق من نسبت به خودت شک دار

جان  یاش را در مشتانم گرفتم و ب قهیبرداشتم و  ورشی. به طرفش ختمیر یزدم و اشک م یشدم. حرف م یعصب

 تکانش دادم.

و خرفتت از تو  ریپ یبخاطر پول بابا امیکه داخل خونه باباجونم تو پول غرق بودم حاال ب یمن ؟یاره؟ اره لعنت_

 یها؟ کدوم گور ی. کجا بودیفسم به نفسات بنده لعنتن ؟یشد میکه سه سالِ جون و قلب و زندگ یبگذرم؟ از تو

در حقم کردند.  یچه نامرد ینیبب یدم؟نبودیرسچطور نامه ام به دستت ن ؟یمرخص شد مارستانیاز ب یوقت یرفت

 هیکردن عشق واقع دایچشمش دنبال پ یپست فطرتت که زن و بچه داره ول یگلوم زدند به اسم تو، منو دادن به بابا

 کرده. دایگرده. حاال از شانس بد دوتامون من پ یدنبالش م شینکه از جوو

را  زیکردم. از فرصت استفاده کردم و همه چ یشک زده نگاهم م نیافتادم و زجه زدم. اشک نیزم یجان به رو یب

 شک زده گفت: نیگفتم از نامه تا بعد عقد را. اشک

 ؟؟یگ یدروغ م ینه. دار_

و  دمیکش یرا م میزدم موها یکردم. خودم را م یشدم، جنون به من دست داد. شروع به خود زن یگرفتم. عصب گر

 گفتم: یم

 گم ها؟ من که سه سال از عمرم رو پات گذاشتم. یمن دروغ م_

 خودم را زدم. بدتر

 .بدبختم کرد برو از خودش بپرس برو از بارالس آقا بپرس چطور دخترش رو بدبخت کرد تیعوض یاو بابا_

 انداختم. یزدم و چنگ م یبه صورتم م محکم

 .افتمیروز ن نیکه من به ا یبود یمن عاشقت نبودم؟ من مقصر بودم؟ تو کدوم گور_

برد. مردم، مردانه بغض اش شکست.  یپ تیاز شک در آمد به عمق فاجعه و واقع نیخودم را زدم و گفتم تا اشک انقدر

 گفتم.  یرا م قتیو حق کردم یم هیزدم ، گر ی. هم زمان خودم را مشده بودم وانهیمن هم شکستم نابود شدم. د
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 هیربلند گ یکند. هر دو باهم با صدا یریجلو گ شتریب یدستانم را در دستان تنومند اش گرفت تا از خود زن نیاشک

 یاشک م نیجان در آغوش اشک یو من در آغوشش رها شدم. ب دیدستانم را به طرف خودش کش نی. اشکمیکرد یم

بلند شدم و به  میحرف از جا یرون آمدم. بیبودم ب نی. بعد از گذشت ساعت ها که همانطور در آغوش اشکختمیر

 گذاشتم. شیرا جلو ینیبرگشتم س نیشام رفتم بلندش کردم و به طرف اشک ینیطرف س

 ها.. ینکرده ممکنه ضعف کن ییبخور خدا یزیچ کمی ایجان. ب نیاشک_

 یبدبخت نیکرد. طاقت نگاهش را نداشتم خودم را مقصر ا یظلوم اش همانطور به چشمانم نگاه مبا چشمان م نیاشک

 . آرام گفتم:دانمیم

 ..کنمیرو درست م زیمطمئن باش خودم همه چ ی. ولنیخودم خراب کردم اشک_

 باز کرد و گفت: لب

 برامون مونده؟ میراه گیمگه د ؟یک_

 جوابش را دادم: عیو سر تند

 کنم. یرو درست م زیهم که شده همه چ یینمونده.. من خودم به تنها یآره.. آره چرا راه_

 انداخت. نییسرش را پا نیاشک

ده گر یم شهیحتما بلند م گهید کمی یمنتظر گذاشت یلیشده. فکر کنم بابا رو خ 11اتاقت.. ساعت  یاالن بهتر بر_

 دنبالت اون وقته که.

فرق  نباریا ی. ولدمیبار هزارم شن یشکست قبل ام را برا یگفت. صدا اریو با طعنه بس یرا به سخت حرفش

چه بدون  نی. حال چه با کمک اشکدادمینجات م تیوضع نیخودمان را از ا دیخودم را نباختم با یداشت.بدتر بود. ول

 کمک او. گفتم:

 نقشه دارم. هیمن  نیاشک کنمی. خارج از خونه. خواهش منمیبب دیفردا هم رو با_

 را به شدت باال آورد و با تعجب نگاهم کرد.. سرش

 .دمیانجامش م ییخودم به تنها ی. اگر تو هم باهام موافق نباشنیاشک کنمیخواهش م_



 رمینس

 
118 

 

بلند شد و دست من راهم گرفت و بلند کرد به سمت پنجره اتاقش  شیاز جا نیبودم. اشک دهیرا در هم کش میها اخم

 نقطه از باغ اشاره کرد. کیبا دستش به  نیبود. پر از درخت. اشک بایباغ بزرگ و ز کی برد پرده را کنار زد.

 ؟؟ینیبیاونجا رو م_

بودند. سرم به نشانه مثبت تکان دادم.  انینما یبه سخت نجایشده درخت که از ا دهیکردم دو با سه تنه بر نگاهم

 ادامه داد: نیاشک

 اونجا باهم حرف بزنم. ای. برونیب رهیاستراحت بابام هم م یتاقاشون برافردا ظهر بعد ناهار که همه رفتن داخل ا_

را درهم  شیکاشتم. اخم ها نیگونه اشک یبه رو یعیسرم را به نشانه مثبت تکان دادم و بوسه سر یخوشحال با

 شد. یفرو کش کرد باد ام خال می. خوشحالدیکش

 .نتتینب یمواظب باش کس ی. ولیحاال هم بهتر بر_

انداختم. آرام  ینگاه نیسرم را تکان دادم و به طرف در رفتم. در را باز کردم و قبل از خارج شدن به اشک یناراحت با

را پاک کردم. چراغ اتاق  می. رد اشک هادمیکش میو لباس ها یو روسر میبه موها یبه طرف اتاقم قدم برداشتم. دست

دراز کردم. در را باز کردم و وارد اتاق شدم. پشتم  رهیستگام حبس شد. دستم به طرف د نهیروشن بود. نفسم در س

تم. تخت نشس یبه طرف تخت رفتم و پشت به او به رو ریو سر به ز دمیکش یقیرا به او کردم و در را بستم. نفس عم

 کردم. یخودم حس م یرو یرا به خوب نشینگاه سنگ

 ؟یتا االن کجا بود_

 . آرام گفتم:دمیبه خودم لرز شیو خشم درون صدا یبلند از

 گشتم. کمیداخل خونه _

 شد. کتریتر و نزد یعصبان شیصدا

 ؟یشب توش گشت11:3۰مگه اندازه شهر که از اون موقع تا ساعت  ؟یگشت یتو خوبه م یاز بعد شام تا االن داشت_

 ها؟

 میاز دست داده بودم. روبه رو . جرات و شجاعت ام را در برابر دادشمینداشتم بگو یزیدهانم را قورت دادم. چ آب

 را  محکم در دستش گرفت.  میو بازو ستادیا
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 یب بچگانه و یرفتارها نیاز ا ادیبدم م ؟یکن یو پشتت رو به من م یکه حاال بم کرده امد یبه من نگاه کن. کجا بود_

 فکر.

نم جمع کردم و پروانه در شدم از حرفش. خشم و نفرتم را در چشما یکردم و هم عصبان دایپ زیگر یرا برا فرصت

 چشمانش زل زدم و گفتم:

تره؟ خجالت  کیکه ده ها سال ازت کوچ یبچه رو گرفت هی یچرا امد ؟یمن رو گرفت یپس چرا امد ادیاگر بدت م_

 کیبا وجود  یامد چرا امد یها رو هم داره. بدت م نیهم گهید یبچه گرفت هی ی. به قول خودت رفتهیزیهم خوب چ

 یچیکه هنوز ه یرو گرفت یدختر بچه ا یامد  بالغو عاقل و  یر و دوتا بچه ازش دار کتریکه چند سال ازت کوچ یزن

 سال از درس و مدرسه اش مونده؟ کیدونه و  ینم یاز زندگ

بلند شدم. به طرف کمد لباس ها رفتم. واردش شدم و درش را  میو از جا دمیکش رونیرا از دستش ب میشدت بازو به

 ی. همانجا دستم را به رویکه بشوند در آن لباست را عوض کن یجا داشت طور یسرم بستم. کمد لباس ها کم پشت

جلو زبانم آمد  یهرچ مییگوی. متوجه نبودم چه مزدی. قلبم داشت تند، تند منیزم یقلبم گذاشتم و سر خوردم رو

 .دیلرز یم میتا بر خودم مسلط شوم. دست و پا دمیکش قیگفتم. چند نفس عم

 میدل و جرات. از جا یب ییدختر ترسو کیروز انگار جادو شده بود به  کیشجاع و جسور پاشا خان  در عرض  دختر

دست لباس از آن خارج کردم و  کیدر آنجا بود.  یخانگ یبلند شدم. کشو که در سمت راستم بود باز کردم لباس ها

باز کردم و از کمد اتاقک مانند خارج شدم. خان  رابود. در آن ها  نیو گلو گشاد تر نی. فکر کنم زشت تردمیپوش

 بودم ستادهیو هم کردم. همانجا ا دنیبود. از دوباره کنارش خواب دهیتخت دراز کش یبه تن داشت و رو یلباس راحت

 چه کنم. دانستمیو نم

 بخواب. ایچراغ ها رو خاموش کن و ب_

را  دیدر اتاق بود. رفتم و کل کیگشتم نزد زیپر دیشم دنبال کلهول کردم با چ ییجورا هیحرفش به خودم آمدم  با

. بعد از دمیخودم کش یاز پتو را به رو یو کم دمیزدم چراغ ها خاموش شدند. آرام جلو رفتم و در لبه تخت دراز کش

گره زد و  مینگذشته بود که دو دستش را دور پهلو ها یادیخان هم آمد. هنوز زمان ز دنیدراز کش یصدا هیچند ثان

و در آغوشش جا داد.  خواستم عقب بکشم که مرا محکم تر گرفت  دیمرا به  عقب کش یقبل از اجازه هر عکس العمل

 زد و آرام نجوا کرد. یشانه ام گذاشت. به گوشم بوسه ا یو سرش را به رو
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کردن رو بهم داد. من  یه زندگدوبار زهیبچه بود که انگ نیبار دوم قلبم رو لرزوند. هم یدختر بچه بود که برا نیهم_

اجازه بدم تو  تونستمیوار عاشق خودش کرده از دست بدم. من نم وانهیرو که منو د یبار دوم کس یبرا خواستمینم

 شمیاز پ ییبخوا نکهیا ایما رو از هم جدا کنه  یزیچ دمینمهرگز اجازه  یمن شد ی. حاال که برایهم از من دور ش

 .یبر

 من برم؟ دادیمرا مسخ کرده بود، او اجازه نم شیزد. قلقلکم آمد. حرف هابه گوشم  یگرید بوسه

 ؟یدیفهم یتو کنارم نباش نجامیمن ا یدوست ندارم وقت گهید_

 و ناخداگاه سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. دمیترس شیتحکم درون صدا از

 داخل میریبا هم م نکهیا ایداخل اتاق  ییایکه من اونجا باشم. م یریم ییجا میشاممون رو تموم کرد یوقت شهیهم_

 باغ باشه؟

 شیلباس گل و گشاد ام پ ریدر مغزم و دستانش به ز شیاو داشت با حرف ها ینشان ندادم ول یعکس و العمل چیه

 گفتم. یبه پهلو ام زد که دردم گرفت و آخ آرام یکرد. چنگ یم یرو

 .یریفقط و فقط با خودم م یبر یهر جا خواست گیدفعه د _

 بلندتر و محکم ادامه داد: و

 ؟یدیفهم_

 لب باز کردم و گفتم: آرام

 بله.._

 بود.. وانهیمرد د نیچنگش را نوازش کرد. ا ییدستش را از پهلو ام برداشت و جا فشار

 .ینینکرده صدمه بب ییوقت خدا کیکه  یبر ییجا ییتنها یحت دمیاجازه نم یمال من گهیدختر خوب. تو د نیآفر_

 دمیفرا کنار زد و چون گشاد بود شانه س راهنمیپ قهی. بردمیم یاو پ یوانگیبه د شتریو ب شترینگفتم فقط ب زیچ چیه

که از شرش خالص  دمیکش یزد. از من جدا شد. نفس یشانه ام م یبه رو فینرم و لط یشد. آرام بوسه ها انینما

د. ز یو نور کم برق م یکیسبز شده بود و در تاراش  انبعد مرا به طرف خودش برگرداند. چشم هیچند ثان یشدم. ول
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م کرد یبودم که فکر م الیآن ها را شکار کرد. چه خوش خ یقهار یشد و بعد مانند شکار چ دهینگاهش به لبانم کش

 مرا ول کرده است.

**** 

 یو دوباره چشمانم را بستم که صدا دمیرا در هم کش میچشمانم را باز کردم. خان بود. اخم ها ینوازش دستان کس با

 ام زد. انیعر یبرسر شانه ها یخنده اش بلند شد و مرا محکم تر در آغوشش فشرد. بوسه ا

 

اراش کن که بره به ک یو بعد شوهرت رو راه میبخور یصبحانه مشت میبلندشو خانم. بلندشو صبح شد. بلند شو بر_

 برسه.

 چشمانم را باز کردم و با اخم و تخم گفتم: یدار بود. آرام ال در دلم به او زدم. شوهرت خنده یپوزخند

 .کنهیبزار بخوابم خان. خستم کمرم درد م_

 زد گفت: یکه خنده در آن موج م ییبر گونه ام زد و با صدا یشد و بوسه ا خم

تا دردت  ریدوش آب گرم بگ کیبعدم بلندشو برو  زنه؟ینم یاسم شوهرش رو صدا ی. کدوم زنانیاول خان نه و نو_

تا  بده یصبحانه مشت کیخان به عروسش  انیکه نو می. بعدش بریشد تیقربونت بره که تو اذ  انیکم بشه. نو

 تنبل؟  نقدراز بابتش راحت شه. بلند شو خانم.. بلند شو. عروس خان هم ا الشیخ

 کرد. یآمد همش شوهرت. شوهرت م یدادم. بدم م رونیب تیبود. نفسم را با حرص و اعصبان انیاسمش نو پس

 فهمه؟( یچرا نم ادی)من ازش بدم م

دور تا دور اتاق انداختم مردک در اتاق نبود. به  یحمام خارج شدم. گره حوله تن پوشم را سفت تر کردم نگاه از

ار را سر را خشک کردم. سشو میکردم و موها دایرو کردن کشو ها سشوار را پ ریام  رفتم و با ز یشیآرا زیطرف م

 بدم انیبه نو یکیآمد. و از نزد یام بدم م دیجد افهیشدم. از خودم و ق رهیبه خود خ نهیقبلش گذاشتم. درون آ یجا

افتاد در دست راستم  می. چشم ام به دست هادمیکش یآمد دوست داشتم اول او را بکشم و بعد خودم را. و آه یم

ر ج نگیجر یصدا یبود که با تکان کوچک یامارات یاز النگو هاتک متوسط قرار داشت و دست چپم  پر  یدو النگو

 شد. یبلند م نگشانی
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 یبرا کرد و یم ینیشده در انگشت حلقه ام ثابت ماند. در انگشتم سنگ یکار نیبزرگ نگ یبه انگشتر طال نگاهم

بدم  ادیاز النگو ز یها کرده بود. از بچگ یرا مانند هند میبزرگ بودند و دست ها نایو کوچک من ا فیظر یدست ها

. با نفرت تمام  همه النگو ها و تک ها را از دستم ندبودند هست لمیها که برخالف م زیحال مثل همه چ یآمد ول یم

به حلقه ام انداختم. به شدت آن را از  یخارج کردم و درون کشو پرتشان کردم. دست چپم را باال آورم و نگاه پر نفرت

آن در انگشتان من  یشد جا دهیو درشتش انگشتم خراش زیر یها نینگ یکه از لبه ها یخارج کردم طوردستم 

 طالها در کشو پرت کردم. هینبود. آن را هم مانند بق

کنم. به طرف  ینم دایپ ییرها یبرا یگرفتار ام و راه نجایکردم تا آخر عمر ا یکردم. احساس م یخالء م احساس

 یتو لباس ها راح یرنگا وا رنگ محل ینبود که تن کنم به جز لباس ها گریلباس د یز لباس محلکمد لباس ها رفتم ج

 یبودند آن ها. لباس محل الیبود. چه خوش خ مختلف یکشو پر از لباس خواب ها کیزدم  یاحتماال گشاد. پوزخند

 میسرم انداختم تا بعد مر یکنم به ناچار به حالت سه گوش به رو ریاش را به سرم گ یبلد نبود روسر دمیام را پوش

 درستش کند. میبرا

از خدمتکار ها دم در آشپز خانه  یکیگشتم و آن را به کمک  میرفتم. به دنبال مر نییاتاق خارج شدم و به طبقه پا از

جلو رفتم  یحرف جیه یردم و بک یبه سمت سالن رفتم. سالم آرام میام توسط مر ی. بعد از درست کردن روسردمید

نفرت و  یکی تیخشم و عصبان یکیاخم  یکیلبخند  یکی. ودمتفاوت ب دنمی.عکس العمل ها از دو کنار ساناز نشستم

شکر  یام مقدار یرفت. فقط در چا ینم نییپا یکوفت یاز گلوم جز همان کاج زیچ چیه روزیتفاوت. از د یب گرید

من  ریمن شود. دست گ یدست ها قرار بود برا نینگاه کردم. ا نیو مشغول هم زدن آن شدم. به دستان اشک ختمیر

. حرکات اش آرام بود او هم مثل من میافتاد یو البته هوس باز به چه روزگار یآدم عوض یکسریبه لطف  یشود. ول

 رفت. ینم نییپا شیاز گلو یزیانگار چ

 سرم رفت. گهیتا حاال حل شده بود. بس کن د یبود ختهیر یین جادختر جون اگر سنگ هم تو او_

 

نبود. سرو  یجمع راض نیبرداشتم. تان زر خاتون هم انگار از وجود من در ا ییخودم آمد و دست از هم زدن چا به

حال هم زدن من سرش را  یول بردیمخش نبود و سرش را نم یهم زدن آن ها رو ایبرخورد چاقو به بشقاب  یصدا

 شدم. رهیخ یو بدون آن که نگاهش کنم به فنجان چا یحرف چیه یبرده بود. ب

 خانم؟ یخورینم یزیچرا چ _
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دوست نداشتم با او هم کالم شوم. نگاهم را از او گرفتم و ناخواسته به  یحرفش سر برگرداندم و نگاهش کردم حت با

 شد گفتم: یخارج م میکه به زور از گلو یشدم. با صدا رهیخ نیاشک

 ندارم.. لیم_

زد  که خان یآمده است. با حرف مانیبه سر زندگ یچه بال میدانستینگاهم کرد. فقط من و او م یهم با ناراحت نیاشک

 .دمیکش یبرداشتم و پوف آرام نیچشم از اشک

 شهیه نمک ینطوری. اارندیبگو تا بگم برات ب ستیو ن ییخوایم یزیجواب. اگر چ شهینم نکهیندارم؟ ا لیم یچ یعنی_

 .یکن یضعف م

ار در . انگدیکش یبه غذا نم لمیمن بودم که م نیا یبود. ول لیکامل و تکم زیبه سفر صبحانه انداختم همه چ ینگاه

 خورد. یحالم بهم م ادیخوردم به احتمال ز یم یزیدلم آشوب بود و اگر چ

 خورم. یهست. خواستم م زینه ممنون. همه چ_

 یهمانطور رو گریساعت د میرا بستم. خسته بودم اصال حوصله نداشتم تا ن یدیهر حرف جد ییجمله آخرم جا با

 یکرد. عادت ینگاه کنم.عالم خواب داشت کم، کم محاصره ام م نیبه اشک یشوم و دزدک رهیو به آن ها خ نمیبنش زیم

خودم هم  ی. برابردیرفت و از غصه خوابم م یم نیبغذا از به  لمیبود که در غم و غصه ناخداگاه م نیکه داشتم ا

 یفقط بخورند و خواب به چشم هاش حرام م دیهستند با یعصب ای نیغمگ یها که ول یلیبود. برعکس خ بیعج

 رو به خان گفتم: ریبلند شدم و سر به ز میآنجا بمانم. از جا توانستمینم گریشود. د

 دمیم حیخسته هستم ترج یکشه. کم ینم یزیبه چ لمیمن م یول دیدیکه تدارک د یصبحانه مفصل نیممنون از ا_

 برم اتاقم و استراحت کنم.

از  ایحق ندارد زودتر تمام کند  یسفره نشسته است کس ای زیکه او سر م یبود تا زمان نگونهیخانه باباجون هم ا در

 نیبه اشک ینه. نگاه ایجوابش مهم نبود که اجازه دهد  میبود.برا یمسخره و به درد نخور زیبلند شود. واقعا چ شیجا

از آنجا خارج شدم و به  یگریکالم د چیه یعقب رفتم و ب قدمکرد. همانطور چند  یانداختم او هم داشت نگاهم م

ا اتاق ر یبود فضا یسورمه ا رونیب ییو چون رنگ ال دمیپرده را کش هیکه کردم دو ال یکار نیاتاقم پناه بردم. اول

 داشته باشد. ریتاث یحد دی. تا شادمیآن هم کش یتخت رفتم و پرده ها یکرده بود به رو کیکامال تار
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حال را  نیبه وجود آمده به آن دامن زده بود ا طیزده بودند. کم خون بودم و شرا خی میبود. دست و پاها فیضع بدنم

ال ب نیمن چرا ا یشدند. آه خدا ریسراز میدوباره اشک ها یو فکر یا نهیزم شیپ جیه یساخته بود. ناخداگاه ب میبرا

 کردم تا کم، کم چشمانم گرم شد و بخواب رفتم.  فکرموضوع  نیآمد. انقدر به ا یم دیبا نیسر من و اشک

 میدراز کردم و دنبال گوش یتار بود دستم را به طرف پاتخت دمیچشمانم باز کردم. د یال یزدم و کم میدر جا یغلت

 دمیتخت نشستم. د یرو تیام نشست با اعصبان یشانیپ نیب یکردم. اخم ینم شیدایگشتم پ یهرچه مگشتم. 

 یآمد در چه جهنم ادمیفکر کردم تا  که یبود. کم بیغر میخوب شده بود درو تا دور اتاق را نگاه کردم برا

 ناهار بود. یها کیبود. فکر کنم نزد 1هستم..ساعت را نگاه کردم ساعت 

 

. طبق معمول همه سر سفره میرفته بود نییکند در اتاق ماندم. بعد باهم به پا میو صدا دیایب میوقت ناهار که مر تا

 چیبازهم کنار ساناز را انتخاب کردم و نشستم. ه یعنیجا از خان  نی. دورترنینشسته بود به جز خان و اشک

 المم را داد و تان زر خاتون با سر..نشان نداد. فقط ساناز جواب س یکدامشان به حضورم عکس العمل

 زی. چدادمیگوش م شانیبه حرف ها یگاه ایحرف زدن باهم بودند و من در سکوت در افکارم غرق بودم و  مشغول

بود  نیا دمیکه فهم یگرید زیگردند، و چ یبود که فردا صبح تان زر خاتون و ساناز به شهر باز م نیا دمیکه فهم یها

 کند و ساناز آسوده. یخاتون او را آسوده بانو صدا م رآسوده بانو است  و تا فعال فقط تان زکه اسم زن اول خان 

خانه آمد معلوم شد آمده اند.  اطیکه از ح ییشد. با صدا یبه نفع من م دیمهم نبودن تازه رفتن آن ها شا میبرا

سفره را  عیآمد خان و پسرش آمد سر یبودند و حال که صدا دهیچ یکه در آنجا بود سفره را تا حدود یخدمتکار

 . سرم را بهدیچیکه خان کرد سالن پ یبلند مسال یو بعد صدا شانیقدم ها یبعد صدا قهیکردند. چند دق لیتکم

را از او گرفت و  شیشد و رو دهیدرهم کش شیبلند نشد دختر خان اخم ها شیاز جا یطرفش بر نگرداندم. کس

من  یباز جوابش را دادند. ول یبلند و رو یتان زر خاتون و ساناز با صدا یاد. وللب جوابش را د ریآسوده بانو هم ز

چه برسد به آنکه بخواهم جواب سالم اش را بدهم. همه به دور سفره جمع شدند.  نمیاش را بب افهیقحاضر نبود  یحت

بود که  ختهیفکارم بهم رمشغول شدم. انقدر غصه دار بودم و ا کهیت کیو با همان  ختمیخودم آش دوغ ر یبرا یکم

از  افکارم یبلند شدن کس یکردم. با صدا یم یسه قاشق از آن را بخورم و فقط داشتم با آن باز اینتوانستم جز دو 

 یو از همانجا خداحافظ رفتیآمد که داشت به طرف در م یو محکم خان م نیسنگ یقدم ها یشد. صدا ختهیهم گس

برسم. کم، کم همه از سر  نیبه قرار ام با اشک توانمیکرد و رفت. خدا را شکر کردم که او رفت و من راحت تر م
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غض . دوباره بمیکرد ینگاه م گرید کیحسرت زده به  یو با نگاه نیمن ماندم و اشک معمولبلند شدند طبق  شانیجا

 قط من بشنوم گفت:ف یهم تر شد. آرام طور نیالنه کرد و چشمان اشک میدر گلو

 منتظرتم. 3ساعت_

 3بلند شدم و به اتاقم رفتم. تا ساعت  مینزار از جا یبلند شد و رفت. من هم با حال شیاز جا میبگو یزیخواستم چ تا

 3ه ب قهیشدم. چند دق یبند نم میمرغ پرکنده سر جا کیعمر گذشت. مثل  کیمانند  میبرا ینمانده بود ول یزیچ

 تاق خارج شدم و به طرف باغ رفتم. مانده بود که از ا

ش را به ا هینشسته بود و تک نیزم یانجا به رو نیکنم. اشک دایگفته بود پ نیرا که اشک ییتا جا دیطول کش یکم

 دیدیسرش را بلند کرد و نگاهم کرد. هر وقت من را م میپا یداده بود. به سرعت به طرفش رفتم با صدا یدرخت

. جلو دیبار یبود که از چهره هر دو نفرمان م هحال تنها غم و اندو ینشست ول یم شیلب ها یبه رو یقیلبخند عم

 سکوت را شکستم. حاکم بود. نمانیب یام را مانند او به درخت دادم. سکوت بد هیرفتم و کنارش نشستم و تک

 .نیاشک_

کم بود.  مانیصورت ها نیسرش را به طرفم حس کردم. من هم سرم را به طرف صورتش برگرداندم فاصله ب چرخش

 .میمنتظر نگاهم کرد تا ادامه حرفم را بگو

 جهنم دره؟ نیراه نجاتمون از ا یبرا یفکر کرد_

 کلمه گفت: کیکرد. فقط  لیمتما نییسرش را رو به پا یدوخت و کم نیرا به زم چشمانش

 نه._

 م؟یباهم باش خواستینم م؟یکن دایمخمصه نجات پ نیاز ا خواستیاو نم یعنیشکست.  دلم

 م؟یباهم باش ییخوایمگه نم م؟یکن داینجات پ نجایاز ا خوادیچرا؟ مگه تو دلت نم_

مکث  ینگاهم کرد. دستش را باال آورد و چانه ام را نرم گرفت. کم دانهیناام نیآشکار بود. اشک میدر صدا یناراحت

 :غم بار گفت یو با لحن دیکش میلب ها یکرد و بعد انگشت شستش را به رو

 منه. یو نه صاحبشون برا نهاینه ا گهید یوقت ده؟یچه فا_
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ه و ب اوردیچشمانش را باال ب نیشد که باعث شد اشک ریاز چشمانم سراز یدر گلوم نشست. قطره اشک یبد بغض

 گفتم: دواریام مهین یچشمانم نگاه کنم. با لحن

 ..میش یو دوباره مال هم م میکن یم دای. دوتامون نجات پشهیم یکن یو با من همکار یی. اگر تو بخواشهیم_

را در  نیرا کامل از درخت گرفتم و دو دست اشک ام هیزدم. تک یداده بودم و حرفم را م هیپهلو به درخت تک به

 جانم فشردم. یو با ب جانم گرفتم یدستان ب

 .میکن دایپ یراه میتونینباش ما باهم م دی. انقدر ناامنیاشک کنمیخواهش م_

و خودش دستانم را گرفت. دستانش گرم بودند و آرام  دیکش رونیتوجه به حرفم دستانش را از دستانم ب یب نیاشک

 یا افهینگران و با ق یبه آن ها وارد کرد و بعد دست چپش را بلند کرد و به گونه ام نشاند. با لحن یبخش. فشار کوچک

 که با اخم بود گفت:

 ؟؟یچرا انقدر سرد نیسرم_

 حوصله گفتم: یب

. خودت که عادتم رو رهینم نییاز گلوم پا یچیچند روزه فکر کنم فشارم افت کرده. ه نیا یبخاطر فشار ها_

 .یدونیم

 درونش جوانا زد: دیام یکرد و رگه ها رییتغ لحنم

 ..شهیدرست م زیهمه چ میدوباره مال هم بش یوقت یول_

 زد و گفت: یجان مهیلبخند ن نیاشک

 .میکن کاریچ دیبا یدونیم ؟یارش فکر کردحاال تو درب_

 محکم گفتم: یبه خودم گرفتم و آرام ول یجد  یا افهیق

 .میفرار کن دیاره. با_

 نسبتا شاد گفتم: ییگرد شده نگاهم کرد با صدا یبا چشمان نیاشک
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بعد هم باباجون طالقم رو  میکن یم فیرو تعر زیباباجونم واسش همه چ شیپ میریم میفرار کن نجایخوبه نه؟ از ا_

 .میریم رانیاصال از ا ای گهید یشهر رمیم میکن ی. بعد من و تو باهم عقد مرهیگیم یابیغ

و  اوردمینگفت طاقت ن یزیاز حالت تعجبش خارج شده بود. چ یبا ذوق نگاهش کردم تا جواب او را بشنوم کم و

 دادم. یدستش را گرفتم و فشار

 نه؟ نیخوبه اشک_

 سرخورده نگاهم کرد و با غم گفت: یحالت با نیاشک

بهم فکر کردنمون هم  یحت م،یمال هم ش میندار یراه گهی. ما دیزنیحرفو م نیکه ا ی. مگه بچه اشهینم .نیسرم_

 شه؟یم یبفهمه چ یکس یدونیممنوعه است. اصال م مونمیگناه.عشق ب

 کرد و با پوزخند ادامه داد: یمکث

 . نه من.یمال بابام گهیتو االن د_

 هیربا گ ستادمیا شیبردارد. بلند شدم و روبه رو ینجاتمان قدم یبرا خواستینم نیشد. چرا اشک ریسراز میها اشک

 و بلند گفتم:

من تو رو  ؟یترسونیم ینکبتت برسه. منو از چ یمن از خدامه  به گوش اون بابا بفهمه، بفهمه. خوادیم یبزار هر خر_

. اونم نه رهیمرده هوس باز کثافت که به خودش اجازه داده زن دوم بگ رینه اون پ خوامیرو م نیتو رو. من اشک خوامیم

 تره. کیاز دختر خودش هم کوچ یکه حت یکیهم سن و سال خودش 

 .زدمیزجه م بایام شدت گرفت. تقر هیگر دمیکوب نیزم یرا مانند بچه ها به رو میپا

 خودم ایکشم  یخودمو م ای ییایاصال اگر تو ن ؟یکن ینجاتمون کار واس ییخوایچرا نم نی. اشکخوامیمن تو رو م_

 کنم. یفرار م نجایتنها از ا

وقت  چیاش فشرد. ه نهیبلند شد و مرا در آغوش گرفت دستش را پشت سرم گذاشت و به س شیاز سر جا نیاشک

کرد آرام ام کند. در  یم یسع نی. اشکندیاشک مرا نب یمن را نداشت حاضر بود جان دهد ول ختیطاقت اشک ر

 گوشم نجوا کرد.

 .نمیاشکت رو بب رمیمیم یدونینکنه فدات شم. م هی. ششش اروم باش قربون چشمات بشم گرزمیششش عز_
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 را به گوشم چسباند و گفت: شیزد و لب ها یسرم را بوسه ا اطیو با احت آرام

ز بگذره توجه ها ا یکم میبزار دیبا شهیاالن نم ی. ولمیکن یفرار م نجای. باهم از ایتو بگ ی. باشه هرچزمیباشه عز_

 .میکن یباهم فرار م ییپول جمع کنم. اون وقت دوتا تونمیکه م ییتو کم بشه منم تا اونجا یرو

شدم. دستم را  رهیرا پاک کردم. سرم را بلند کردم و به چشمانش خ میام بند آمد اشک ها هیحرفش آرام شدم گر با

 بلند شدم.  میپنجه پاها یگرفتم و رو باال بردم و چانه اش را

نگاهش کردم. لبانش را با زبانش تر  ی. با تعجب و دلخوردیبر گونه اش بکارم که سرش را عقب کش یبوسه ا خواستم

 کرد و گفت:

 کنمیهر دومون بهتره. احساس م ی. برامیفاصلمون رو حفظ کن کمی میهست نجایکه ا یمدت نی. بهتر داخل انیسرم_

 که مال بابامه. یزیدست زدم به چ نکهیا یبرا کنهیبعدش عذاب وجدان خفم م

 جوابش را دادم: تیاخم از او جدا شدم و با اعصبان با

 رو تو گوشات فرو کن. نی. استمیمن مال او ن_

 لیاو نکیکردم و به طرف خانه برگشتم. درون باغ با ا نیرا از او گرفتم و پشتم را به اشک میرو یاخم و دلخور با

 یسردم شد. وارد خانه شدم کس میدست و پا یو من بخاطر ضعفم و سرد دیوز یم یخنک مینس یماه بود ول وریشهر

 بودم و یو من از نور فرار دیتاب یبه داخل اتاق م یادیدرون سالن نبود به طبقه باال رفتم. وارد اتاق که شدم نور ز

 یکدام اتاق برا دانستمی. از اتاق خارج شدم. نمدادمیم حیکردن آرامش  ترج دایاستراحت و پ یرا برا کیتار یجاها

 تاقا نیدر آخر ییکدام است. آرام به طرف آخر راه رو قدم برداشتم و جلو دانستمیرا م نیاست؟ فقط اتاق اشک یک

 .ستادمیا

د باز کردم تا نور وار شترید در را ببو کیتار یلیدر به دورن اتاق نگاه کردم. خ ییو از ال دمیدر را کش رهیدستگ آرام

چند دست لحاف و  میرنگ بود و رو به رو دیسف یمتر 1۰برق را زدم. اتاق ساده  زیدرون اتاق نبود پر یاتاق شود. کس

. به داخل اتاق رفتم.. اتاقش واریآن ها کمد د یبود. و رو به رو هشد دهیآن ها کش یبه رو یتشک بود که پارچه ا

کرده بود. به داخل رفتم و درا  کیشده بود و اتاق را تار دهیپوش رهیت  یداشت که با پرده ها یپنجره کوچک کیفقط 

گذاشتم.  شیبرداشتم و لحاف را رو یپهن کردم و بالشت یلحاف و تشک ها را کنار زدم و تشک یبستم. پارچه رو

 اتاق خوابم طیشرا ری. کم، کم تحت تاثدمی کشو پتو را تا گردنم باال دمیتشک خز یچراغ را خاموش کردم و به رو

 برد.
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*** 

بود. کور مال کور مال خودم  کیو منگ دور اطرافم را نگاه کردم تار جی. گدمیوحشت زده از خواب پر یکس ادیفر با

 تانمبستم و با دس عیشدم و چشمانم را سر تیرا به در رساندم و در را باز کردم. با برخورد نور چراغ به چشمانم اذ

 .دمیداد دوباره از جا پر یمالش شان دادم. با صدا

 کجا رفته؟ ستش؟ین یچ یعنی_

 بود. نییطرف صدا رفتم. صداها از پا به

ه انداختم. خان و فکر کنم س یافتاده؟(به طرف پله ها رفتم و از باال نگاه یاتفاق نیاشک یشده؟ نکنه برا یچ یعنی)

رفتم در سمت راست ام تان زر خاتون و ساناز و آسوده  نییبودند. با شک از پله ها پا ستادهیا شینفر از خدمه جلو

ن را سرشا گرید یو زن می. مرستادمیا یپله سوم یخان به رو رپشت س قیدر هم نشسته بودند. دق یبانو با صورت ها

 باال آوردن و تعجب زده نگاهم کردند.

حواس آن ها به پشت سرش است. سرش را آرام به  دیبزند که د به آن ها یسرش را باال آورد خواست حرف خان

شد. و بعد در آن واحد سمت چپ صورتم سوخت و به  دهیدرهم کش شتریب شیاخم ها دنمیطرفم برگرداند و با د

 بزرگ شده سرم یبعد با چشمان یکمگونه ام نشست  یسمت چپ پرت شد.تعجب کردم ناخداگاه دستم باال آمد و رو

 شدم. رهیش برگرداندم و ناباورانه به چشمانش خرا به طرف

 زده بود. بتیکه غ یکرد یم یچه غلط یداشت ؟یبود یکدوم گور_

را  نیشد. اشک دهیدر هم کش میکردم. اخم ها یپاسخ دادن به او هنوز داشتم ناباورانه نگاهش م ییمن به جا یول

 یداد. با صدا یفیو سرش را تکان خف دیرا در هم کش شیکه متعجب از جو به وجود آمد وارد خانه شد. اخم ها دمید

 :دمیداد خان از جا پر

 م؟ینکرد داتیپ یول میرو کرد ریکه همه جارو ز یبود یگم کدوم گورستون یبا توام دختره نفهم م_

تان زر خاتون از سمت راستم بلند  یعصب یکردم. صدا یشدند و با سکوت نگاهش م یم ریهمانطور سراز میها اشک

 د:ش

 ؟یجواب بد یتونینم یالل نکهیا ای ؟یشنوینم ؟ی. کرستیمگه با تو ن_
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 کی نیدر ا یبودم، ول دهیکه از گل نازک تر نشن یبه من یکنند شان و لحن زننده آن ها بد لطمه ا ریتحق یها حرف

 بود. نیسنگ میهزار جور بال سرم آمد بود وارد کرد. حرفشان برا ریماه اخ

 گوشت. ریبخوابونم ز گهید یکی ای یگیم_

 و داد مانند خودش جوابش را دادم: غیرفتم و با ج نییرا پس زدم و دو پله را پا میها یاشک

 ینگران بود یلیرو سرت. خ یندازیو صدات رو واسم م یکنیدهنت رو ببند. بار آخر باشه دست رو من بلند م_

ه ک ینفهم اگر فهم و شعور داشت کهی. مرتمیدیم یگشتیتر رو م نییدو تا اتاق پا یکرد یکورت رو باز م یچشما

 .دیگشت یخوب م دیکرد یم بازواستون مهم بودچشماتونو  یلی. اگر خیکرد یبا من رفتار نم نطوریا

 یبودند. ول دهیحرف گوش کن د یساکت و منزو ینیسه روز سرم نیبه نفس، نفس افتاده بودم همه در ا تیعصبان از

ان خ هیکردند. بعد از چند ثان ی. همه با تعجب نگاهم مستین یواقع نیآن شخص منحوس سه روز سرم دانستندینم

و با  کردم یدست شیو خوارم کند پ ریگوشم بزند و دوباره تحق ریدوباره ز نکهیچند قدم به طرفم برداشت از ترس ا

ون انتظار نداشت چند قدم عقب اش گذاشتم و محکم به عقب حلش دادم. چ نهیس یاخم و حرص دستم را به رو

 را ندادم و بلند گفتم: یگریعکس العمل د چیاز زن ها بلند شد اجازه ه یکی یهع ییرفت و صدا

 برو گمشو.._

تخت  به طرف تیبعد بالفاصله تند، تند از پله ها باال رفتم و به درون اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. با عصبان و

 او دانمیکرد نم یام م فیهمه خوار و خف ییسرم آورده بود حال داشت جلو یینشستم. کم بود هر بال شیرفتم و رو

رد ک یلباس ها هم کالفه تر ام م نی. کالفه بودم امیدیکش یپوف.داردیبا من دارد که دست از سرم بر نم یچه دشمن

ه اش چه کنم. درماند هیتخل یبرا دانستمینم بودم کالفه بودم یدر آن ها راحت نبودم و بهشان عادت نداشتم. عصبان

 در به خودم آمدم. ییخوردم. با صدا یچهار زانو نشسته بودم و تکان م نیزم یبه رو

 خانم._

 کند. میدر موارد الزم صدا ایمرا انجام دهد  یبود انگار او موظف بود که کارها میمر ییصدا

 ؟یدار کاریبله؟ چ_

 گفت: دیترد با
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 خانم وقت شامه. آقا گفتند که صداتون کنم._

 شک گفتم: با

 کدوم آقا؟_

 آقا. انینو_

 آن ها خارج کردم بلند گفتم: نیفشردم و نفسم از ب میرا رو میحرص دندان ها با

سفره باهاش شام  هیسر  امیاون وقت ب نمشیبب یحت خوامیهم به اون اقات بگو که من نم نیخورم. ا یمن شام نم_

 .یعوض کهیبخورم مرت

بلند شدم و با حرص از اول تا آخر اتاق شروع به قدم زدن کردم و هرچه فحش بود نثار  امدیاز پشت در ن یصدا گرید

در به خودم آمد و از  ییرفت. دوباره با صدا یم جیداشت گ گریو جد و آبادش کردم. انقدر راه رفتم که سرم د انینو

 گفتم: میادندان ه ییال

 بله.._

 بود. میمر

 د؟یلحظه در رو باز کن کی شهیخان م م_

 و به طرف در رفتم. دمیرا در هم کش میها اخم

 ؟یچ یبرا_

 ینیس دیدرو باز کن دینخورد یزیسوپ چ کهیت کی ای. سه روزه جز هوا دیضعف نکن دیبراتون شام اوردم که بخور_

 .دیتو بعد دوباره ببند ارمیرو ب

 بحث با او را نداشتم. حوصله

 ؟یتنها_

 بله._
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گذاشت. با نگاهم دنبالش  نیزم یشام وارد شد و جلو آمد آن را به رو ینیبا س میگفتم و در را باز کردم مر یا باشه

بد  تیو عصبان دیکش یبه غذا نم لمیکردم و او رفت. م یلب رینشستم. تشکر ز نیزم یکردم  به طرفش رفتم و رو یم

مسلط شدم. بشقاب برنج و خورشت را  یو به اعصابم کم ردماز آن خو یآب را برداشتم و کم وانی. لترش کرده بود

 یرا همانجا به رو ینی. سرفت ینم نییاز گلوم پا یزیدو قاشق به زور و کمک آب چ یکیجز  یگذاشتم ول میجلو

 رها کردم.. نیزم

ه بکنم ب توانستمیکار نم چیواقعا کالفه شده بودم. ه گریشب  حوصله ام واقعا سر رفته بود د 1۲به ساعت  کینزد

 یاشتبهد سیرفتم و بعد از انجام کارم از سرو یبهداشت سیو به سرو دمیکش یقیناچار مجبور بودم بخوابم نفس عم

برداشتم و با  یخانگ یدست از آن لباس ها کی شبیخارج شدم و به طرف کمد لباس ها رفتم و به ناچار مانند د

کردم که فردا نور   پیچراغ ها را خاموش کردم و پرده ها را ک نگاه کنم. نهیآمد خودم را در آ ی. بدم مدمیپوشانزجار 

چقدر گذشت بود که داشت کم، کم  دانمی. نمدمینکند به طرف تخت رفتم و پشت به پنجره دراز کش تمیافتاب اذ

رفته  ادمیافتاد که  ادمیشد.  دهیدر هم کش میاشدم. اخم ه اریباز شدن در هوش یشد که با صدا یگرم م نمچشما

آمد و  یکنم. االن دوباره م زیشدم. دوست داشتم خودم را حلق آو یخودم دوباره عصب یبود در را قفل کنم از خنگ

زنش، دخترش و کل جد و آباد و خاندانش بهم  رش،چسبد. از او متنفر بودم. حالم از خودش، مادرش، خواه یبه من م

 خورد. یم

 کمینزد بدنش یبا احساس گرما یبامن نداشته باشد. ول یفرو رفتن تخت چشمانم را بستم تا فکر کند خوابم و کار با

چشمانم را باز کردم. با سرعت و انزجار از بغلش خارج شدم و از او فاصله  عیو حلقه شدن دستانش به دور کمرم سر

انگار  گذاشت هیافتادم. چند ثان یم نیزم یبا صورت به رو انتک کیا که ب ی. طوردمیلبه تخت خواب یگرفتم، و به رو

 خوابم ببرد. دیدست از سرم برداشته بود خداراشکرکردم و چشمانم را بستم تا شا

 ..نیسرم_

 زد: میجوابش را ندادم. دوباره صدا دارد؟یچشمانم را باز کردم. چرا دست از سرم بر نم شیصدا دنیشن با

 خانم. نیسرم_

 کردم. تسکو

 ؟یدی.. خانم جوابم رو نمزمیجان.. عز نیسرم_
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 یول اوردیبا نرمش کالمش رامم کند و از دلم در ب خواستیانزجار از طرز حرف زدنش صورتم را جمع کردم. مثال م با

 بود که سرم آورده بود. ییبخاطر ظلم و بالها لشیدل نیشتریبود و ب یکه قهرم الک دانستینم

افتادم. دستش به  یخوردم از تخت م یتکان م گرید یاگر کم یشدن دوباره اش را به خودم حس کردم ول کینزد

. او هم بلند شد نشست و دمیرا در هم کش میتخت نشستم و اخم ها یبه رو خیسر شانه ام خورد که ناخداگاه س

 دهید یزیچ یکیتار نیر نکنم در افک یلنگاهش کردم و نهیگاه بدنش کرد. با اخم و نفرت و ک هیدست چپش را تک

 بلند شد: شیباشد. صدا

م نکنه نگران شدم گفت یلیاشتباه کردم. خ زمیعز دیدستم بشکنه که روت بلند شد ببخش دیببخش زم؟یعز یقهر_

 خدمه است که خوب نگشتند. ریهمش تقص یگم شده باش نکهیا ای یو رفت یمنو تحمل نکرد

 شد و ادامه داد: کترینزد یکرد و کم یمکث

 وقت تکرار نشه. چیه گهید دمیکن گلم من قول م یحاال تو آشت_

و انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم و با  دمیعقب کش عیرا جلو آورد و خواست در آغوشم بکشد که سر دستش

 خشم گفتم:

 شهینم که کنترل یاون دستهم بشکنه  دی. بعدم ان شاءاهلل بشکنه، باکنمیفقط دستت به من بخوره خودم قلمش م_

ند بل ینگران بود یلیو اون تو خودت اگر خ نیخودت رو نزار گردن ا ی. بعدم اشتباهاشهیزن به ناحق بلند م هیسر 

. اونوقت بالفرض ینکن فیهمه آدم خوار و خف ونا ییجلو لیدل یمن به ناحق و ب نطوریکه ا یگشت یم یشد یم

ازت  ؟یم کاریبه تو چه؟ چ نجایاز ا رفتمیم زاشتمیاصال م نکهیا ایها به تو چه؟  به تو چه آخه رونیب رفتمیم زاشتمیم

 .ادیبدم م

 کرد گفت: یدر کنترلش م یکه سع یبلند شدم که مچ دستم را گرفت و با خشم میجا از

 یو زبون دراز یزنیحرف م نطوریرو تو اون گوشات فرو کن. بار آخرم باشه با شوهرت ا نیشوهرتم. شوهرت ا_

 .یبزار رونیاز اتاق ب یبدون اجازه من پاتو حت یکنیتوام غلط م دمیجوابت رو نم نطوریا گهیچون دفعه د یکنیم

 آشکار گفتم: یشدت مچ دستم را از دستش خارج کردم و با خشم و نفرت به

 متیلپاتو از گ یخواستینم نهیچون طرز حرف زدنم ا زنمیبخوام حرف م ی. منم هرجوریستیکس من ن چیتو ه_

 دختر نوجوون. هیکرد واس  ینم زیو دندوناتو ت یکرد یدرازتر نم
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گذاشتم و خودم به  نیزم یفرش گذاشتم. با حرص بالشت را به رو یو رو دمیبالشت را برداشتم و پتو را کش بعد

مدت از شرش  کی. خوشحال بودم که توانسته ام از او دور باشم. حداقل دمیکش میو پتو را به رو دمیدراز کش شیرو

 شوم. یخالص شوم. چشمانم را با حرص بستم تا کمتر حرص و جوش بخورم و عصبان

 یم رشتیکه هر لحظه به تعدادشان ب ییها الیطرف فکر و خ کیاز  ردیخوابم نم یچند ساعت گذشته بود ول دانمینم

او  شیودم که به تخت پحاضر نب زدندیو راحت نبودن آن. سرم را هم م نیسفت بودن زم گریشود و از طرف د

 ناخداگاه باال رفت و میداد که ابروها یبد یصدا دمبازگردم به ناچار بلند شدم و به طرف کمد رفتم. درش را که باز کر

نگاهش کردم معلوم بود خواب بوده  یرچشمیاز کمد برداشتم. ز یانداختم.  پتو ی. نگاهدمیدست از کار کش عیسر

پهن کردم و بالشت را هم  نیزم یتوجه به او پتو را به رو یتخت نشسته بود. ب یاست که حال وحشت زده به رو

 .تمگذاش شیباال

 الیبخواب تا منم با خ ایرو کنار بزار ب ی. بچه بازرهیگ یآخه ؟کمرت درد م هیچه کار نیتخت بخواب. ا یرو ایب_

 راحت بخوابم.

 یفاوتت یب ینگاهش کنم با لحن نکهیبودند. بدون ا دهیابناراحت خو الیراحت نه که تا االن با خ الیزدم خ یپوزخند

 گفتم:

 جام راحت تره. نجایا_

شد  ینم باعث یبود ول یپتو کلفت و پشم نکهی.باز هم با ادمیکش میو پتو را رو دمیدراز کش نیزم یبالفاصله به رو و

تخت نرم و گرم  یبه رو دیآ یم ادمیکه  یعادت نداشتم از زمان دیخواب نیزم یرا حس نکنم. به رو نیزم یسخت

قدر چ دانمیو کمر درد گرفته بودم. نم دمیخواب یم نیزم یآمدم به رو یکوفت یروستا نیبه ا یاز وقت یخودم بود ول

 .دمینفهم یزیچ گریهم افتاد و د یگذشت که چشمانم به رو

*** 

بودم من که  الیبودم. هه چه خوش خ غلت زدم در اتاق خان میدر جا یتخت بودم کم یام را باز کردم. به رو چشمان

از وقت  یبود. حت 14به ساعت انداختم  ینگاه دمیکش یاز سر ناچار یکردم همش خواب بوده است. پوف یفکر م

مهم بود چون دلم  میچرا برا یهم مهم نبود. ول میاخوب بر ینکرده اند. ول میکه چطور صدا بیناهار گذشته بود و عج

رفتم بعد از انجام کارم و شستن  ییتخت بلند شدم و به طرف دستشو یرفت. از رو یضعف م یداشت از گرسنگ

 و از آن خارج شدم. . به طرف در رفتمدمیاز کمد خارج کردم و پوش یرفتم و لباس رونیدست و صورتم ب



 رمینس

 
135 

 

در  یرجرقه فکبودم که با  ستادهیهمانطور ا قهی. چند دقستمینبود من هم خانه را بلند ن یرفتم کس نییطبقه پا به

و حرف زدن با او. پشت در  دنشید یبود برا یبهانه خوب ستادمیاز پله ها باال رفتم و پشت در اتاقش ا عیذهنم زد. سر

گذشت جواب نداد  یچند ضربه به در اتاقش زدم و منتظر ماندم اجازه دهد تا وارد شوم. مدت ستادمیا نیاتاق اشک

و در را باز کردم و داخل  دمیدر را آرام کش رهیاخم صورتم را پر کرد. دستگباز هم جواب نداد  یدوباره در زدم ول

نگاه  میرو بهبه طرف پنجره اتاقش رفتم. از پنجره به باغ رو دانهینبود. ناام یبه دور اتاقش انداختم ول یشدم. نگاه

 نشست به سرعت از میلب ها یآنجا بود دوباره لبخند به رو نیاش اشک دمی. دمیدر آنجا بود روزیکه د ییکردم به جا

 و چند نفس ستادمیشدم ا کیبه آن قسمت نزد یوقت دمیرفتم. به طرف باغ دو نییاتاقش خارج شدم و از پله ها پا

 یقرار گرفتم و دستم را به رو نیپشت سر اشک ییسر و صدا جادیاآرام آرام قدم برداشت و بدون  دمیکش قیعم

 فشرد. یآورد و کم نییو دستم را در دست مردانه اش گرفت و پاچشمانش گذاشتم. دستش  را بلند کرد 

 نکن. یطونیش نیسرم_

کردم  ینشاند. با لبخند نگاهش م شیو مرا رو به رو دیو دستم را گرفت و کش دیکردم که او هم خند یزیر خنده

گونه  یورد و به رورا باال آ گرشیدر هم رفت دست د شیشد و اخم ها نیدفعه صورتش را غمگ کیطور.  نیاوهم هم

 ام گذاشت.

 جاش مونده.. کنه؟یدرد م یلیخ_

د. بو یشانه ام گذاشتم حس خوب یدست او بود به رو یرا بستم و شانه ام را باال آوردم و گونه ام را که به رو چشمانم

 زدم و آرام گفتم: یفرستادم لبخند میها هیخوش دستش را به ر یو بو دمیکش یقینفس عم

 نه. گهیحاال د_

که  بود یتر از آن نیاندوهگ نیرا باز کردم و به چشمانش دوختم. لبخند ام رفته، رفته محو شد. صورت اشک چشمانم

 دستش برداشتم و آن را در دستم گرفتم و فشردم. یبشود تصورش را کرد. سرم را از رو

 .نیاشک_

 نگاهم کرد. منتظر

 غمتو ندارم. دنیکه من طاقت د یدونیم ن؟یاشک یکنیم نطوریچرا ا_

 انداخت دستم را جلو بردم و سرش را باال گرفتم. ریسرش را به ز یناراحت با
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 .نیسرم_

 .زمیجانم عز_

. مشینابود م نمتیبیم نی. غمگیشیم تیتو اذ یوقت یکش یتو درد م یکشم وقت ی. غداب مکشمیدارم عذاب م_

اگر خودت  یحت دمیم تیحاال هرجور شده خودم فرار یفکر فرار رو از سرت بندازم ول خواستمیم شبیتا د دیشا

 .ینخوا

 ادامه داد: یسخت به

نو نه؟ تو م نیسرم شهیکه نم نجوریکنم. ا یکنم و خوشبختت م یم نکارویبازم من ا یول  ییاگر تو من نخوا یحت_

 ؟ییخوایم شهیهم

 گفتم: عیگونه اش گذاشتم و سر یرا به رو دستم

 تا زمان مرگم. یحت خوامیتو رو م شهیوقت من هم چی. هشهینم نجوریوقت ا چیه نینه اشک_

 جوو را عوض کنم گفتم: نکهیا یبرا

نوا.  یجرعه آب بده دست من ب هیکه  ستیکس ن چیخدا ه یمن گرسنمه داخل خونه هم که محض راض نیاشک_

 .رهیگرسنمه دلم داره ضعف م

 با اخم و حرص نگاهم کرد و گفت: نیاشک

 رهی. معلومه که دلت ضعف مشهیم نیهم یچهار روز مثل آدم شام و ناهار نخور ایسه  یحقته بزار ضعف بره.  وقت_

 .ینکن نطوریا گهید یریبگ ادیتا  یبخور دمیبهت نم یچیه نکهیاتم ا هیتنب

 گفتم: یکردم و با لحن لوس زانیخواستم جو رو عوض کنم!!( لب و لوچه ام را آو یم یعنی)

 نخورم غش یزیچ گهید قهیشدم اگر تا چند دق فیشدم نح فیچقدر گناه دارم. ضع نیبب ادیجونم دلت م نیاشک_

 کنم.. یم

 آبروانش را باال داد. ستادیا نهیدست به س یتخس با
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 یتو. حقته هم االن دلت ضعف بره گرسنگ یگناه ندار چمی. هادی. آره انقدرم دلم مشمیجور خر نم چینچ راه نداره ه_

 .یبکش

 جواب دهد. دیکردن را در آوردم تا شا هیگر یرا گرفتم و چشمانم را مظلوم کردم و ادا شیو بازو ها ستادمیا جلوش

 چقدر الغر شدم. نیکنم بب یجونم خواهش م نی. اشکنیاشک_

کرد و  یخنده ا نیدادم. اشک رونیام را ب ینییبعد چشمانم را گرد و مظلوم کردم و لبانم را غنچه کردم و لب پا و

 سفت مرا در آغوشش فشرد.

بهت بدم  یزیچ میبر ایب ا،ی. بیاش کن یراض یخوایم یبعد نگاه چه جور یکن یم یاز دست تو آدم رو عصبان_

 خانم گرسنه. یبخور

نبود. به طرف آشپز خانه  یباز هم کس میکردم و پشت سرش به طرف خانه را افتادم وارد خانه شد یطانیش خنده

 الخچیدستش که به در  ریرا باز کرد. بدو بدو به طرفش رفتم و از ز خچالیدر  نینبود. اشک یآن جاهم کس میرفت

 نگاه کردم. خچالیبود سرم را رد کردم و به درون 

 م؟یبخور یچ _

 خچالیگوجه و تخم مرغ را از  دیآ یمانده بدم م ییاز غذا دانستیچون م نیاشک یدر پخچال بود ول ادیز غذا

 و غم ها و دمیو خند میو گفت میفارغ شد ایاز دن یساعت یشد. برا یاملت مشت کیشت و مشغول درست کردن بردا

 و قورت دادم. دمیرا جو آنلقمه را در دهانم گذشت و ولع  نی. آخرمیمشکالتمان را فراموش کرد

 .دیخوشمزه بود و چسب یلیبود دست شما درد نکنه سرآشپز من. خ یبه، به. چه ناهار توپ_

 زد و گفت: دیلبخند دلگرم کننده ا نیاشک

 هم بچسبه و هم خوشمزه بشه. شهیکنار تو بودن باعث م_

 .دیضعف رفت و طبق عادتش گونه ام را بوس نیکردم که دل اشک ینیریش خنده

 .نیاشک_

 جانم؟_
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 به دور ور انداختم و با تعجب گفتم: ینگاه

 .هیخونه انگار خال ست؟ین یچرا کس_

 باال انداخت و گفت: یالیخیبا ب شانه

ت کنند بابا هم رف دیبرن باهاشون چند روز بمونند و خر خواستندیم میبرگشتند شهر مامان و اسل نایمامان بزرگ ا_

 .ارشونیبرسوندتشون بعد بمونه ب

 گفتم: یشدم با خوش خوشحال

 اخ جون چه بهتر.._

چون  میشست یظرف ها را الک یو با خنده و شوخ میکرد بعد با هم آشپز خانه را جمع و جور کرد یخنده ا نیاشک

کرد. بعد از اتمام کارمان دستم را به  یکار مهم داشت  ییظرفشو نیو ماش میظرف بشور میکداممان بلد نبود چیه

ه طرف لپ تاپش رفتم و آن را برداشتم و به ب میکه شد اقش. وارد اتمیحلقه کردم و باهم به طبقه باال رفت شیدور بازو

 گذاشتم و روشنش کردم. مینفره بود. لپ تاپ را رو به رو کیتختش  دمیتخت دراز کش یطرف تخت رفتم. به رو

 .ادیخوابم نم نمیبب خوامیم لمیف_

 گفتم: ییپرو را باال انداختم و با میاز ابروها یکیگذاشت  میها را باز کرد و جلو لمیف لیکرد و فا یا خنده

 خودم بلد بودم._

 و گفت: دیاش را با نمک در هم کش افهیق

 اِاِ! نه بابا؟_

 را به طرفش برگرداندم و چند بار تکانش و همزامان گفتم: سرم

 اره بابا._

بود و در کنار  یخنده دار لمی. فدمیانتخاب کردم و گذاشتم، و تا آخرش را باهم د یلمیزبانم را تا آخر در آوردم. ف و

را به داخل خانه نگذارند و فقط دو نفر  شانیهمه خدمه را گفته بود که پا نیداشت. اشک گرید ییصفا دنشید نیاشک
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م و بدون فکر کردن به غ نیشب بود که داشتم. کنار اشک نیماه بهتر کیدرست کنند بروند. بعد از  یو شام ندیایب

 .میکرد یرا کنار هم سپر یاتفاق افتاده بود روز خوب میکه برا یگبدون فکر کردن به مشکل بزر مانیغصه ها

هم آورده  یخوراک یدرباره اش. کل میکرد یبحث م یو گاه میدیم لمیدر سالن ف میشب ما داشت 3ساعت  کینزد تا

و  یگحوصل یو ب یبرگردد و آن حالت کسل میبودن باعث شده بود که دوباره اشتها نی. کنار اشکمیخورد یو م میبود

 نداشته باشم. یخواب آلودگ

خانه را خاموش  یو چراغ ها ونیزیتلو نیاز جا بلند شدم و فقط اشک یبه سخت میزدیچرت م میدو نفرمان داشت هر

هم به اتاق خودش رفت. انقدر خوابم  نی.من به اتاقم و اشکمیبه باال رفت نیاشک یکرد. بعد هر دو نفرمان با نور گوش

 دم..یو همانطور خواب اوردمیرا در ن میها آمد که لباس یم

**** 

دم و غلت ز دمیکش یشده بودم. پوف دهیکش پیتا ک پیآمد چون پردها ک یاز پنجره م یچشمانم را باز کردم نور کم

مزاحمم نشده  یبود. خوشحال شدم که کس 13به  کیانداختم نزد زیم یبه ساعت رو ی. نگاهدمیشکم خواب یو به رو

بود. دوست  یچون او هم مانند من آدم خوابالو استهم االن خواب  نیاشک دانستمیبودم. م دهیبود و تا االن خواب

را باال بستم و به طرف  میآمد. بلند شدم موها یخوابم نم گرینبود و د یچاره ا یبلند شوم ول مینداشتم از جا

 ریآمد دست و پا گ یلباس ها خوشم نم نیرفتم. از ا میکمد لباس هارفتم و بعد از اتمام کارم به طرف  ییدستشو

. از اتاق خارج شدم و به دمیپوش یگشاد طوس بایبلوز  تقر کیهمراه با  یمشک یراحت یشلوار  کیمن. یابودند بر

 زدم خواب بود. یرفتم. همانطور که حدس م نیطرف اتاق اشک

. شیبایماندم به صورت ز رهیبود. خ دهیرو به باال خواب نی. اشکمدیطرف تخت رفتم و کنارش به پهلو دراز کش به

خم شود. با ا داریبه صورتش باعث شد ب میبرخورد نفس ها ایچشمانش کم، کم باز شد فکر کنم حضورم را حس کرده 

 نگاهم کرد و گفت:

 باال سرم. یامد یاول صبح یتو خواب ندار_

 کردم و گفتم: یا خنده

.من میبخور یزیچ نییپا میبر نمی. بلند شو بب1چرا خواب نداشته باشم منم تا االن مثل تو خواب بودم.بعدم ساعت _

 گرسنمه.
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 کرد و گفت: یمصنوع اخم

 !ایافت یم نیاشک ادی شهیگرسنت م یوقت داًیخانم جد نیسرم_

ون . چمیرفت نییباهم به پا نیاتمام کار اشک بلند کردم. بعد از شیبود او را از جا یکردم و به هر زور و ضرب یا خنده

و  دمیهر دونفرمان غذا کش ینبود. برا یکس شبی. مانند دمیبه طرف آشپز خانه رفت میهر دو نفرمان گرسنه بود

. انقدر بلند میکرد یم لیناهارمان را با جان و دل م میاشتد ی. با خنده و شوخدیسفره کوچک دو نفره را چ نیاشک

خورد آب در  یداشت آب م نیکه اشک یکه زمان میدیتمام خانه را پر کرده بود. انقدر خند مانیکه صدا میدیخند یم

اش دوباره خنده ام گرفت با  افهیق دنیبا د ینگران شدم ول یو شروع به سرفه کردن کرد. اولش کم دیپر شیگلو

 یمان آرام شد ول نیجو ب ی. کمدیخند یارام شده بود م شی. او هم که سرفه هازدمیبه زور به پشت کمرش م خنده

قطع شد و متعجب زده به هم  نیباز شدن در حرف اشک ی. با صدامیداشت مانیحرف ها نیب یباز هم تک خنده ها

. میو متعجب زده نگاهش کرد میمان را از هم گرفت اهکه از خدمتکار ها بود نگ یانسالی.  با وارد شدن زن ممینگاه کرد

 بالخره دهان باز کرد و گفت: یکرد. بعد از مدت یاو هم متعجب به هر دونفرمان نگاه م

 واستون غذا رو بکشم؟ امیب دیسالم آقا چرا خبرم نکرد_

 و خونسرد گفت: الیخیب نیاشک

 .یزحمت بکش ییاینبود تو ب ازین گهید میدیخودمون کش_

رد. ک ینبود حتما سرم را از تنم جدا م نجایا نیکه فکر کردم اگر اشک ینگاه من کرد. طور یبعد با اخم وحشتناک زن

 با طعنه گفت:

آقا خداروشکر  نیبا اشک ینیهمنش ومیبه  دیچند روز که امد نیا ی! حاال انگاردیخورد ینم یزیخانم شما که چ_

 اشتهاتون باز شده.

 یچند روز. اخم نیام بود. البته ؛ به جز ا شهیبه بشقابم انداختم اندازه هم یاش گشاد شد. نگاه کهیاز ت چشمانم

 نگفتم. دوباره آرام گفت: زیکردم و چ

 

عه دف نیا دی. شاادیآقا هم بدشون م انیگناه داره. خود نو دیبگرد نجورینامحرم ا یکه جلو ستیبعد خانم درست ن_

 . شنیم یحتما از دستتون عصباگر بفهمند  یول رهیخان که مورد اعتماد آقا هستند بهتون خورده نگ نیاشک یجلو
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 :دمیبه او پر تیعصبان با

 .گردمینداره که من چطور م یربط چیبه تو اون آقاتون ه_

 بفهمه. ستی. بعد آقا قرارم نگردمیم خوادیباشه اونجور که دلم م خوادیهم م یهرک یهرجور بخوام جلو من

 دادن گفت: صلهیف یبرا نیبزند که اشک یحرف خواست

 .دمیتذکر م شونیآق گل شما بفرما برو من خودم به ا_

 دستم را که کنارم بود گرفت و نینگاه کردم اشک نیگفت و رفت. با نفرت چشم از او گرفتم و به اشک یگل چشم آق

 فشرد.

 یلیناراحتند. مادرم پدرم رو خ یلیها همه بخاطر مادرم اند خ نیبه کارشون نداشته باش. ا یکار زمیآروم باش عز_

 الکسیکه از دخترش هم  ی. اونم کسریبگ گهیکرد که بابا بره زن د یفکرش رو هم نم یکس حت چیدوست داشت ه

 کرده.. یکه بابام در حق مامانم نامرد دونندیتره. همه م کیکوچ

 :مدفعه من دستش را گرفتم و فشار داد. با اندوه گفت نیسوخت ا شیگفت دلم برا یآخرش را با ناراحت یها جمله

 .میافت یروز ب نیکه به ا زاشتمیخراب شده م نیوقت پام رو داخل ا چیه دیاز اول هم اشتباه از من بود. نبا_

 مانیاز گلو یزیچ نینه من و نه اشک گرید ته؛یال و غم  خورده شد. یناهارمان با ناراحت هیلطف آق گل خانم بق به

 مانیچون حال هردو یول میاز سفره را جمع کرد ی. به کمک هم کممیکرد یم یرفت و فقط با غذا باز یم نییپا

 از فکر خارج نیاشک ی. با صدامیدر سکوت نشست نسال یها یرو کنار میو رفت میاش را ول کرد هیگرفته بود بق

 شدم.

 .نیسرم_

 نگاهش کردم. منتظر

کشه طول ب ی. ممکن رفتنمون کمهیما چ نینفهمه ب یکس میمواظب باش دیبا شتری. بمیحواسمون رو جمع کن دیبا_

 .میکه بند و آب ند میتا اون موقع مواظب باش دیبا

 ناراحت و جمع شده نگاهش کردم و گفتم: افهیق با
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 مثال چقدر طول بکشه؟_

 .شتریب ایکمتر  دمیچهار ماه شا دیشا_

 ز چشمانم خواند که گفت:خواد چه کند؟ انگار سواالتم را ا یمگر م ؟یزده نگاهش کردم. چرا انقدر طوالن متعجب

. بعد هم یریبگ یابیبالفاصله طالق غ میدیرس یتهران وقت میراست بر کیکنم که  یجور م یدارم کارا رو طور_

تا هم  رمیگ یم یترم رو مرخص نیتهران. ا رمیبگ یاز دانشگاه انتقال دیبا میدست و پا کن یکار میو بتون میازدواج کن

ا همه م نکهیببره انجام بعدم، و مهم تر از همه ا ییبو یکس نکهیخودم بدون ا مویانتقال یمواظبت باشم هم کارا نجایا

نه به اون اندازه که خونه  یول می. درست هم من هم تو پول دارمیدار اجیبه پول احت میبکن میرو که بخوا نکارایا

که  شهینم مبمون کاریکه ب شهی. نممیندست و پا ک یکار نکهیا ای میعوض کن میبریم نجایرو که از ا ینیو ماش میبخر

دوش  یرا غنچه کردم. همه بارها به رو میلب ها ی، سخت برامون. با ناراحت میرو عوض نکن نیو ماش میخونه نخر

 شد. ینم یول میفرار کن نجایتر از ا عیدوست داشتم هرچه سر نکهیکرد. با ا یم تیمرا اذ نیبود و ا نیاشک

 

از  میتونی. تازه مشمیم تیدوش تو من اذ یهمه بارها به رو ینطوریبگو ا ادیاز دست من برم یهر کار نیاشک_

 .میریباباجون و مامان جونم کمک بگ

 زد و دستم را در دستش فشرد و گفت: میبه رو یلبخند دلگرم کننده ا نیاشک

 .یو دوستم داشته باش یپشتم باش شهی. همینکن یپشتم رو خال نکهیا خوامیکه از تو م یزیمن تنها چ_

 زدم و دستش را فشردم. یهم متقابال لبخند من

 وقت شک نکن. چیه زمیپشتتم و دوست دارم عز شهیمن هم_

. هزار بار لعنت فرستادم بر آن میباز هم هر دو در فکر بود یول میکه بود سر گرم کرد یزیشب خودمان را با هر چ تا

. باز هم مانند شب قبل تا میگذاشت یروز را پشت سر م نیبهتر روزیانند دآمد االن ما م یمحل. اگر او نم یخروس ب

هم صحنه  یکه کم دمیعاشقانه د لمیف نی. به اصرار اشک1ساعت  ابار ت نیا یول دمید لمیو ف نیماند داریوقت ب رید

م ه یالبته؛ کلکمد و بترساند.  تیتا توان داشت مرا اذ نیشد من بترسم و اشک یترسناک داشت که باعث م یها

 .میستادیاتاق ها ا ی. در راهرومیکتکش زدم. هر دو خسته و کوفته به باال رفت
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 بخوابم که پنجره داره؟ یچطور برم تو اون اتاق کوفت ترسمینکنه من م کارتیخدا بگم چ نیاشک_

 گفت: طنتیکرد و با ش یدوباره خنده ا نیاشک

 خودم بخواب. شمیاتاق من پ ایب یناراحت_

 زدم و گفتم: شیبه بازو یحرص مشت با

 م؟یبترسون یکن تمیکه همش اذ امیشدم؟ ب ریاز جونم س ؟یچ گهیهر هر د_

 گفت: دهیبر ده،یبر شیخنده ها نیما ب دیبلند تر خند نیاشک

 .رسهیمورچه هم نم کیبه  یکنم؟ من آزارم حت تیعشقم رو اذ ادی.. من؟ مگه من دلم میک_

توجه به او به اتاقم رفتم. تمام چراغ ها را روشن کردم و پرده ها را  یب دیرا در آوردم که باز هم خند شیحرص ادا با

تمام  یکی. بعد به ناچار چراغ ها را خاموش کردم و به تخت رفتم. عادت داشتم در تاردمیچشم بسته تا آخر کش

غلط زدن در تخت خواب،   یالخره بعد از کل. ببردینم بمکردم خوا یاگر چراغ خواب روشن م نیبخوابم بخاطر هم

 هم رفت. یچشمانم رو

. با دمیشکم پشت به در دوباره خواب ینکردم و به رو یباز شد در اتاق آمد توج یبودم که صدا یداریخواب و ب در

 یوبه ر یلبخند مچهیشدم. خنده ام گرفت و ن اریهوش یکم میبه دور پهلو یفرو رفتن تخت و بعد حلقه شدن دست

لبم به طرفش  یبه رو یچشمانم را باز کردم و با لبخند محو یباشد؟ ال توانستیم یک نیآمد. جز اشک میلبها

حلقه کرد و مرا به طرف  میکه دو دستش را دور پهلو دمیعقب کش یشوکه شدم. با ترس کم دنشی. از ددمیچرخ

 خودش کشاند.

 .زمیکردم عز دارتیب_

 کرد؟ با اخم گفتم: یچه م نجاینگاهش کردم. او ا متعجب

 .دمیترسون_

 یکینداشتم.  یزیشده بودم و راه گر ریاس شیو مرا را هم با خودش دراز کرد به ناچار در زندان دست ها دیکش دراز

 میکرد و بعد دوباره دستانش را به دور پهلو تیاش هدا نهیس یاز دستانش را باال آورد و سرم را به دستش به رو

 گذاشت.
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 مجبور شدم. گهید دمیرس رید زمیعز دیببخش_

 معلوم نبود. ادیز یکیاش برداشتم و نگاهش چهره اش کردم که در آن تار نهیس یو اخم سرم را از رو یلجباز با

 ؟یچرا آمد_

 رفت و گفت: لیتحل شیصدا

دو روز عذاب  نیدست روت بلند کنم داخل ا خواستمیواقعا شرمندم من نم زمیببخش عز ؟یهنوز از دستم ناراحت_

 تنهات بزارم. کمیوجدان داشتم. خواستم 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 .شتیپ امیشدم که ب یشبونه تنها راه نیرو نداشتم بخاطر هم تیطاقت دور دیامونم رو بر یدلتنگ یول_

نم ه سرم را بلند نکدوبار نکهیا یبر سرم نشاند و برا یبعد دوباره دستش را باال آورد و کارش را تکرار کرد و بوسه ا و

شد. اخم تمام چهره ام را در بر گرفته بود. امروز روز  میکردن با موها یسرم گذاشت و مشغول باز یدستش را به رو

 از فکر کشتنش خارج شدم. شیخودم را. با صدا ایاو را بکشم  خواستمیمن بود. دلم م یبد شانس

 نکرد گلم؟ تتیاذ نیاشک_

کردم از خودم به  ی. احساس تهوع مخوردیحالم بهم م شیو گلم و... گفتن ها زمیعز شیقربان صدقه رفتن ها نیا از

 کلمه دادم: کیشد به ناچار جوابش را در  یشدت چندشم م

 نه._

 موج زد: شیدر صدا تیراض

 نکرده و دلت رو نشکسته. تتیخوشحالم که قبولت کرده و اذ هیپسر عاقل نیخوشحالم. اشک_

 تیکه به جانش بستم. خبر ندارد بودن او ست که مرا اذ یکند؟ دل مرا بکشند؟ من تیمرا اذ نیزدم. اشک یپوزخند

نکرده صبح  یینکردم. ترس گرفته بودم که خدا شیبه خودش و حرف ها یتوج گریشکند. د یکند دل مرا م یم

منظم خان بلند شد  یانفس ه یصدا یمدت ازرا لو بدهد.  بعد  یزیشود و بدون خبر از حضور پدرش چ داریب نیاشک

بروم و  شدیاز تخت کز کردم. حال نم یو سپس دستانش به دورم شل شد. آرام از آغوشش خارج شدم و در گوشه ا
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بود که ممکن بود  نیهم ا گرشید لیخواب بود و ممکن بود بد خواب شود و دل نیخبر دهم چون االن اشک نیبه اشک

جز صبر نداشتم. به لطف خان خواب از سرم  ی. چاره ادیایو دنبالم ب ندیشود و مرا کنارش نب داریخان از خواب ب

 دست آخر ساعت چند بود که بالخره خواب دوباره به چشمانم آمد و مرا با خودش برد. دانمیبود. نم دهیپر

**** 

کردم. از  یو منگ نگاهش م جیصورت خندان خان بود. گ دمیکه د یزیچشم باز کردم اول چ ینوازش دست با

بود. دوباره چشمانم را بستم  قهیدق 11:۰5ساعت  دمیچرخ یو به طرف پاتخت دمیکش یپوف یحوصلگ یو ب یخستگ

کرد. به زور دستانش مرا به طرف  یم تمیکوتاه خان در گوشم بود و اذ یخنده ها یخواستم دوباره بخوابم. صدا

 خودش برگرداند. به ناچار چشم باز کردم و نگاهش کردم.

 

حال  یلیبا شوهر خ دنیتا ظهر خواب ؟یدیخانم. خواب خواب ریبخ زتونیسالم عروس خان. صبح دل انگ کیعل_

 نه؟ دهیم

 داشت. ینگاهش کردم. عجب اعتماد به نفس متعجب

 .ادیولم کن خان بزار بخوابم. خوابم م_

 .دیخند یگونه م نیحرفم خنده دار بود که او ا یکجا دانمیکرد. نم یخنده بلند نباریا

 .یگ یکه به اون م ستین یخان نجایتا ولت کنم ا انیدوما بگو نو انیاوال خان نه و نو_

 در کاسه چرخاندم گفتم: یچارگیرا با ب چشمانم

 ولم کن بزار بخوابم. انیباشه نو_

 انی. مراحت چشمانم را بستم و زود چرتم گرفت الیرفت. با خ نییگفت و ولم کرد و از تخت پا یخنده باشه ا با

م خود بکش یتا پتو را دوباره به رو دمیبرداشته شد. به کمر خواب میبودم که احساس کردم پتو از رو یداریخواب و ب

. دمیکش یبلند یغی. با ترس چشمانم را باز کردم و جدبه پهلو ام نشست و از تخت بلندم کر یکه همان موقع دست

 دمیکش یگرید غی. با ترس جدیچرخ یرفت و م یور و آن ور م نیتند اشانه اش انداخته بود و تند،  یمرا به رو انینو

 و بلند گفتم:
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 .نیولم کن بزارم زم_

 من اتاق را پر کرده بود. یها غیاو و ج یخنده ها یصدا

 .یند حیخانم و خواب رو به شوهرت ترج ینکن یتنبل یخواستیم گهید_

 ترس تند، تند گفتم: با

 ..دارمیب  دارم،یب دیاز سرم پر گهیخواب د نیباشه.. باشه ولم کن. بزارم زم_

خنده او باالتر  یبکشم و صدا یبلند غیخورد که باعث شد از ترس ج یحرفم تمام نشده بو  که چرخ محکم هنوز

 زانیترسان آو انینو یشانه ها یبه رو نیاشک یبا شتاب باز شدن در چشمانم را باز کردم من روبه رو یرود. با صدا

ه خندان ب انیبا عجز نگاهش کردم. نو زدیم یکبودبه  تیاز اعصبان نیپشتش به در بود. چهره اشک انیبودم و نو

دهد  انیبه  نو یاجازه کالم نکهیبدون ا نی. اشکمیدیبود و او را نم نیمن پشت به اشک نباریبرگشت و ا نیطرف اشک

 گفت: شیدندان ها ییاز ال یگرفته و عصب یبا صدا

 چه خبره؟ نجایا_

 گفت: نیبا خنده رو به اشک انیگذاشت بال فاصله از او فاصله گرفتم. نو نیزم یمرا به رو انینو

 نه بابا جان؟ ی. قبال در زدن بلد بودریصبح شما بخ نیبه سالم آقا اشک_

معلوم بود  یها را محو کند ول  از آن یکرد حداقل کم یم یدر هم بود و سع نیاشک یاش بد بود. اخم ها کهیت

 اش را در آن کنترل کند گفت: تیداشت اعصبان یکه سع ی. با صداتواندینم

 .دیشما امد دونستمینم دیسالم ببخش_

 طعنه رو به من ادامه داد: با

 

بهتون  یلیانگار داشته خ یشد. ول یچ نمیواسه زن بابام افتاده امدم بب یاتفاق دیگفتم شا دمیکه شن غیج یصدا_

 گذشت که من مزاحم شد. یخوش م
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. به وضوح دمیکه از ترس از جا پر یاز اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش بست طور عیاز اتمام حرفش سر بعد

نگاهم را از او گرفتم.  عیزد. سرش را به طرفم برگرداند و با تعجب نگاهم کرد که سر یموج م انینو افهیتعجب در ق

تخت  یو بازهم جلو آمد قدم بعد را که برداشتم رو اوردیو من چند قدم عقب رفتم و او کم ن آرام به سمتم آمد

 افتادم. جلو آمد و کنارم نشست و به زور در آغوشم گرفت.

هم  کهیامد تو ت نطوریو ا دیترس نیاشک یانقدر سرو صدا کرد نی! ببیخور یچقدر ول م گهیجا د کی نیبش_

 انقدرم سرو صدا نکن. گهیبغل شوهرت د نیبارمون کرد. بش

 . با عجز گفتم:دمیول خوردم و خواستم از آغوشش خارج شوم که محکم تر در آغوش کش دوباره

 اِاِ.. ولم کن._

 ولت کنم؟ یواس چ_

 گرسنمه. نییبرم پا خوامیبعدشم م ییبرم دستشو خوامیم_

قت و چیه خواستمیشدند. نم ریسراز میرفتم. اشک ها ییاز او فاصله گرفتم و به دستشو عیخنده مرا رها کرد. سر با

زدم و از  ی. دست و صورتم را آبکنمیم انتیو فکر کند دارم در حقش خ ندیدر آغوش او بب نگونهیمرا ا نیاشک

 یرا مانند آن سر یو روسر دمیپوش یلباس محل رهرا عوض کردم و به ناچار دوبا میخارج شدم. لباس ها ییدستشو

سته بود نش دهیلباس پوش زشیپشت م انی.  نودمیپوش یبادمجان یدست لباس محل کیبست، بستم.  میابر میکه مر

را عوض کرده و  شیلباس ها یو چند دسته پول گرم کرده بود. تعجب کردم که ک شیو سرش را با برگ ها جلو

ه. سورم راهنیهمراه با پ یاسپرت مشک یشلوار پارچه ا کیبلند شد و  زیکه از پشت م دش شتریب یتعجب ام زمان

 چشمانم کامال گرد شده بود. نگاه متعجب ام را حس کرد و با لبخند گفت:

 باشه؟ پیشوهرت انقدر خوشت یکردیخانم تعجب داره؟ فکر نم هیچ_

 لب گفتم: ریز آرام

 اعتماد به نفس._

 و گفت: دیحرفم را که بلند خند انگار

 ستم؟ین پیخوشت گمیدروغ م ه؟یمگه چ_
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 زدم و گفتم: یدپوزخن

 .خورهیبه سنتون نم یاره ول_

 را باال داد گفت: شیآبرو کی

 مگه من چند سالمه؟_

 کردم. شیبه سرتاپا ینگاه

 .6۰ ای 5۰_

 گرد شده نگاهم کرد. یچشمان با

 رم؟یانقدر من پ یعنی_

 تمسخر جوابش را دادم: با

 .دیداشته باش یسن ادیبهتون نم یجون یلینه خ_

 .دمیخند یم زدمیکه م ی. انگار امروز قرص خنده خورده بود که مدام با هر حرفدیخند دوباره

 حد. نیدر ا گهینه د_

 کرد ادامه داد: یم تمیکه با دستش به سمت در هدا همانطور

 سالمه..45_

 زده برگشتم و نگاهش کردم. شوک

 .میو زود هم بچه دار شد زمیزود ازدواج کردم عز_

به سمت پله ها رفت و به ناچار چون دستم را گرفته بود  میقابل باور نبودند. باهم از اتاق خارج شد میبرا شیها حرف

 خوردند. یلباس ها به سن او نم نیبه دنبالش رفتم. باز هم ا دیکش یو م

 خورند. یباز هم لباسات به سنت نم_
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 . نگاهم کرد و گفت:میتا هم قدم شو ستادیا یهال رفت کم یسمت در خروج به

 .گمیبزار االن واست م_

خانه رفت.  یدر حال رفت امد بودند بدون توجه به آن ها به طرف قسمت پشت یسه نفر ای. دو میخانه خارج شد از

قرار داشتند و سرشان را  شیاصطبل کوچک بود که سه اسب در اتاقک ها کیمن هم بال جبار به دنبالش به رفتم 

رفت و آن را از اتاقک  یو به طرف اسب قهوا رددستم را ول ک انیکه نو دمی. چند قدم عقب کشآورده بودند رونیب

کرد دهانه اش را گرفت و به  نیاسب را ز نکهیکرد. بعد از ا یم نشیکرد و ز یخارج کرد آرام و با لطافت نوازش اش م

 دوباره دستم را محکم گرفت.خودش را به من رساند و  انینو یطرفم آمد. دوباره چند قدم عقب رفتم ول

 نکن بزار برم._

 .میحرف بزن میخوا ی. مشونینیاسبا بب شیپ میخانم تازه امد یکجا بر_

 کنارش باشم. خواستمیبا او حرف بزنم نم خواستمیدر هم نگاهش کردم من نم یصورت با

 ترس نداره. کینزد اینترس خانم ب_

 یریتا از فرارم جلو گ ستادیو خودش پشتم ا دی. مرا به جلو کشدمیترسیاز اسب نم ادیبه خودم آمد. ز شیصدا با

است گذاشت. خواستم دستم را عقب بکشم که محکم  یشانیپ یکند.دستم را که گرفت بود باال آورد و آرام به رو

گرفتم به خواست خودش مرا سوار اسب کرد  خوکه با اسب  ینگهش داشت و شروع به نوازش اسب کرد. بعد از مدت

حرکت  کیکه اسب را نگه داشت و در  میراه افتاد. از خانه خارج شد یعد دهانه اش را گرفت و به طرف در خروجو ب

اسب پشت سرم نشست و کمرم را در دستش گرفت. خواستم تکان بخورم و خودم را کنار بکشم که  یبه رو یناگهان

 گفت: یعصب یبا لحن ومحکم نگه ام داشت 

 ایکنم  یمگه باهات بد رفتار م ؟یاز من فرار کن یخوای. چرا همش میافت یاسب م یاز رو. االن گهید کجای سایوا_

 اه. گهیجا د کی ستایوا کنم؟؟یم تتیاذ

که به   میکرد یرا ط یریرفتار کند. مس نگونهیلحن حرف زدنش بدم آمد و بغضم گرفت او حق نداشت با من ا از

 سخن در آمد.

 .یافتیشدم چون ممکن بود ب یعصب هوی دیببخش_
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 نگفتم و سکوت کردم.  زیچ چیه

 یاون ور برا یاز ترک ها ی. بعضادهیمرزه رفت و آمد ز کهیهم که نزد نجاینبود. اهل استانبول بود ا یینجایپدرم ا_

 ؟ینیبی. اون خونه ها رو منجایا انیم حیتفر ای یخوشگذران

 ش اشاره کرد. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. ادامه داد:خانه باغ مانند خانه خود نیبا دستش به چند و

و  نهیبیمادرم رو م نجایا ادیساخته شدن مثل خونه خودمون. پدرم که م دیها جد نیاونجا. البته؛ االن ا رنیم_

بوده و ن یراض گهیمسائل که نم یسر کی لیمادرم به دل یول هیپدربزرگم راض کنهیم یو اونو خواستگار ادیخوشش م

 یو چون مادرم نم کنهیو با پدرم ازدواج م شهیم یراض یخوب بعد مدت ی. ولبا پدربزرگم داشته یکش و مکش ها

و از اول  میهنوز بابا هم زنده بود خونه رو خراب کرد یوقت شیموندن. من هم چند سال پ نجایبره ا رانیخواسته از ا

به مرور زمان اون ها  یول نامونیداخل زم یعنین مال خودمون بودن خونه ها هم که نشونت داد نیاز ا یبعض میساخت

 خونه ها رو ساختن. شونیکنار یها نیزم یصاحب ها ایها  داریخر میرو فروخت

 :دمیپرس

 ست؟ین یامروز دشونیدارند و عقا یمیخونه هاشون بافت قد شتریپس چرا مردم روستا ب_

 کرد و جواب داد: شتریکمرم ب یدستش را به رو فشار

خونه ها و  خواستندیمردم قبولش نداشتند و نم یول شهیپدر بزرگم فقط دختر داشته و بعد اون بابام خان م _ 

 نه؟ میامروز شد یادیخوب ما ز یرو امروز کنند. ول دشونیعقا

 گفتم: یجیگ با

 نه چطور؟_

 حرفا. نیاز ا و ستیمناسب سنت ن یپوشیکه م یسنت باالست و لباسا یگیآخه شما م_

 .ستیمنظورش چ دمیفهم حال

ها بود  در باغ ای یبودمت ول دهیقبال چند بار د نکهیبا ا یلباس بپوش نجوریکردم ا یبود که فکر نم نیمن منظورم ا_

 خورهینم نجایبه مردم ا دنتیکه کت تنت بود. لباس پوش مارستانیداخل ب کبارمیو  یدیپوشیساده م یکه لباس
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 که در ذهنم آمد را به زبان آوردم. ینگفت. سوال یزیگفت و چ یآهان

ن با بپوشند؟ م یلباس محل دیو زن ها با دیپوشیلباس م دیخوایاز مردا روستا اونجور که م یو بعض نیچرا تو و اشک_

 خوام. یخودم رو م یلباس ها ستم،یلباس ها راحت ن نیا

 تفاوت گفت: یب یصدا با

همه مردا  ستمیاز مردا ن یو بغض نیزن ها بهتر و فقط من و اشک یبرا یکنند. لباس محل یچون مردا با زنا فرق م_

 .پوشندیم یها که اگر دوست داشتند لباس محل یهستند به جز داخل جشن و عروس نجوریروستا ا

 حرص گفتم: با

 .یسرو ته ا یمسخره و ب لیواقعا دل_

و  نامحرم یمردا یتنگ و کوتاه بپوشه و جلو یبه کنار من دوست ندارم زنم لباس ها نایجور قانون خانم. بعدم ا کی_

امد. همه جات معلوم  یبدم م یبا اون لباس ها بود دمتیدیبگذره. اون وقت ها هم که م شیخودش رو به نما بهیغر

بهشون فکر  گهیهم د خوامیو نم یگه از اون لباس ها بپوشید دمیاجازه نم یکرد. حاال که زنم شد یم میبود و عصب

 ؟یدیفهم یکن

 گفتم: یو سرتق یبا لجباز نیآمد بخاطر هم یبود از لحن حرف زدنش بدم م یعصب شیصدا

 نه._

 اش در گوشم گفت: یعصب یصدا با

 کنم.. یم تیخودم به زورم که شده حال ینفهم ،یبفهم دیبا یول_

 و خشم سرم را به طرفش برگرداندم و بلند گفتم: تیهم با عصبان من

خونه وگرنه خودم رو  میریو م یگردون یاالن هم سر اسب رو بر م یرفتار کن نطوریبا من ا یتوام اجازه ندار خوامینم_

 .رمیو خودم م نییپا ندازمیاز اسب م
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 لش تیبا سرعت به طرف خانه هدا سر اسب را برگرداند و انیرا برگرداندم و منتظر عکس و العملش شدم. نو میرو

آمدم و به سرعت در را که ال زده بود باز کردم و وارد  نییبود از اسب پا یبه هر سخت میدیبه در خانه رس یکرد. وقت

 شدم. اطیح

. با ندیام را بب هیخورد شوم و آن ها گر گرانید یجلو شتریشدند معطل نکردم تا ب ریاز چشمانم سراز میها اشک

تخت رساندم و به خودم اجازه  یم به داخل رفتم و به اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. خودم را به روسرعت تما

 یدم نم یکردم. چرا راه یم هیخودم گر یکس یو ب یتبدبخ یشوند. با صدا برا ریسراز میدادم راحت تر اشک ها

و  دیما را در آن وضع اسفناک د نیاتفاق صبح که اشک ادیبه  د؟یآ یو از او بدم م زارمیفهمد که از او ب یکند؟ چرا نم

 یرتبلند ییام شدت گرفت و با صدا هیگذرانم گر یخوش م انیکنم و با نو یم انتیکند که دارم به او خ یحال فکر م

 کردن را ادامه دادم.  هیگر

ود را کور کرده ب میآمدنش اشتها نرفتم. دوباره با نییناهار پا یبرا یکرد ول میآمد و صدا میناهار طبق معمول مر وقت

و  دیآ یتخت کز کرده بودم. من سادلوح خوشحال بودم که او تا هفته  نم یرا به من برگردانده بود. به رو میو غصه ها

را به هم زده  زی. اما با آمدنش همه چرمیدو نفره بگ نیدر کنار اشک اتولدم ر توانمیو م نمیبینحس اش را نم ختیر

 بود.

***** 

 یسرعت م نیچگونه به ا دانستمیزود، روز ها از دستم در رفته بودند نم یلیبودم خ نجایهفته که ا کی نیا در

از  زیچ چیو من به شخصه ه میشده بود نیو اندوهگ ریدوباره گوشه گ نیسه روز من و اشک نیگذرند. با آمدنش در ا

به  17متوسط که شمع  کیهمراه با ک انیگرفتم.نو میرو بهرفت. با باز شدن در اتاق نگاهم را از رو  ینم نییپا میگلو

 یرا از تعجب باال دادم و نگاهش کردم به سمتم آمد و کنارم به رو میابرو کیخندان وارد اتاق شد.  یآن و لب یرو

 گفت: یو با مهربان ستادیگذاشت. بعد صاف ا میرا رو به رو کیها نشست و ک یکنار

 .زمیتولدت مبارک عز_

 . با تعجب گفتم:دیبوس یام را گرم و طوالن یشانیبعد به طرفم خم شد و پ و

 .یکردم بدون یممنون. فکر نم_

 آمد. یکارش هم بدم م نیاز ا شیو فشرد. مثل همه کارها دیکرد و مرا در آغوش کش یا خنده



 رمینس

 
153 

 

 مگه!؟! کنهیتولد تو رو ندونم؟ آدم تولد قلبش رو فراموش م شهیمگه م زمیعز_

د بکش گاریبودم س دهیدر آورد و شمع ها را روشن کرد. تا حاال ند یفندک بشینگفتم از ج زیچ چیدم و هکر سکوت

 که حال فندک همراه خود داشت. با خنده به طرف برگشت و دستش را به دور گردنم حلقه کرد.

 بلند یآرزو کن. البته؛ با صدا االی_

 به شمع ناچار گفتم: رهیخ

 م.کنم خوشبخت بش یآرزو م_

 .دیدست زد و دوباره صورتم را بوس انی( بعد شمع را فوت کردم نونیدر دلم افزودم ) البته؛ با اشک عیسر و

 .یشد 17دختر خانم گل  کیکه تموم شد و رفت و االن شما  تیسالگ 16هم از  نیا_

 طعنه گفتم: با

 ساله شدم. 17زن  کینه _

بلند  شیام را در چشمانم جمع کردم و نگاهش کردم. فکر کنم حرف چشمانم را خواند که از جا نهیتمام اندوه و ک و

حاصل از جابه  یام رفت و کشو دوم را باز کرد. سرو صدا شیآرا زیبرود اما به طرف م رونیشد. انتظار داشتم از اتاق ب

در  یا با جعبه ستادیکشو را بست و صاف ا انیو نو افتی انیپا هیدرون کشو بلند شد. بعد از چند ثان لیجا شدن وسا

 ریز یدست به طرفم آمد. کنارم نشست و جعبه را به طرفم گرفت. دستم را دراز کردم و جعبه را از او گرفتم و تشکر

 متوقف شدم. شیلب کردم. خواستم جعبه را کنار بگذارم به با صدا

 .نشیبازش کن بب_

 ست انگشتر و گوشواره بود. با تعجب نگاهش کردم. کیجعبه را باز کردم. به او کردم و درست نشستم و  ینگاه مین

 یزاریگوشواره نم دمیگوشواره هار و هم گرفتم چون د یزاریکه حلقت رو نم یزرد دوست ندار یگفتم احتماال طال_

 .ادیبهت م یلیگوشت آخه خ یگفتم بخرم تا بزار

بود. دوباره به ست درون جعبه نگاه کردم،  الیدر دلم به او زدم چه خوش خ یرا باال دادم پوزخند میآبرو کی

بود  شیشد در چشم باشد بود و انگشترش هم مانند گوشواره ها یبزرگ که باعث م دیسف نینگ کی شیگوشواره ها
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ا ند اما من آن ها ربود بایپوشانده شده بود.  ز یزیها ر نیمتوسط و بعد از ان تمامش از نگ نیتفاوت که دو نگ نیبا ا

را در اورد و دستش را به سمت گوشم آورد  شیخواستم. دستش را جلو آورد و جعبه را از من گرفت. گوشواره ها ینم

 و گفتم: دمیو خواست گوشواره را درون گوشم بگذاره که سرم را عقب کش

 نه._

 تعجب نگاهم کرد که ارام ادامه دادم: با

 .زارمیبعداً خودم م_

 چهره اش نشست و تحکم گفت:به  یاخم

 .زارمیخودم م_

تا گوشواره ها را درون گوشم گذاشت و بعد دست چپم را باال  ستادمیبردم به ناچار ا یو حساب م دمیترسیاو م از

تا حلقه را در دستم بکند. دستم را در دستان بزرگ  ستادمیآورد و حلقه را درون انگشت حلقه ام گذاشت. به ناچار ا

و به  دیچشمانش چرخ به آن زد. نگاهش را باال آورد و در چشمانم نگاه کرد. یطوالن یش فشرد و بوسه او مردانه ا

ت لبانم گذاش یداشته باشم به سمتم خم شد و لبانش را به رو زیگر یبرا یفرصت نکهیشد. قبل از ا رهیخ میلب ها

دت م ز. بعد استادمینکنم.به ناچار ا دایپ یزیرا گرفت تا راه گر میداد  و با دستانش شانه ها یام را به پشت هیتک

و بعد در کنارم  دیام را بوس یشانیپ نباریا یبه صورتم شد. دوباره جلو آمد ول رهیرا ول کرد و خ میلب ها یطوالن

 .دینشست و در آغوشم کش

 .نیسرم_

 کردم. باز هم غذاب وجدان به سراغم آمد. سکوت

 باشه؟ زمیوقت تنهام نزار عز چیه دوستت دارم. یلیخ_

 کیخم شد و مشغول برش زدن آن شد.  کینفس آه مانند اش بلند شد. به سمت ک ینگفتم. که صدا یزیهم چ باز

 بشقاب با دو چنگال گذاشت. کیدرون  کیتکه ک

 اش را بپوشاند گفت: یکرد ناراحت یم یکه سع یخنده ا با

 از دهن افتاد خانم. کیکه ک میانقدر مشغول شد_
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 گفت: یبه چنگال زد و به طرف دهانم آورد. با شوخ کیتکه ک کیبعد  و

 

 بگو آآ.._

 کرد و ادامه داد: یتعجب نگاهش کردم که خنده ا با

 ها.. دهیمزه م یلیاز دست شوهرت خوردن خ کیبخورش. ک گهیزود باش د_

را باهم  کیتکه ک کیبود آن  ینم گذاشت.  به هر روشرا در دها کیک یناچار دهان باز کردم و او با خوشحال به

چند  خواهدیم نکهیبه خوردن همراه با او نداشتم. شروع کرد به حرف زدن از وضع باغ ها و ا یچندان لیم میخورد

بامزه  اریو اگر بس دیخند یو م زدیاش حرف م یدکدر باغ خانه بکارد بخاطر من. از خاطرات کو لیشل گریدرخت د

حرفش را قطع کرد و با تعجب  اطیاز داخل ح نیماش ینشست. با آمد صدا یلبم م یبه رو یبودن ناخداگاه لبخند

 نگاهم کرد.

بودم تا حد امکان  دهیمرد به شهر برود چون فهم یاز خدمه ها یکیکم بود که  اریخانه بود و احتمال اش بس نیاشک

با تعجب از  انیتا به اقتصاد آن ها کمک شود. نو رندیگ یود مردم روستا مرا از خ ازشانیمورد ن یها زیو چ یخوراک

را  شیپشتش به من بود. درو ستادیبلند شد و به طرف پنجره رفت، پرده را کنار زد چند لحظه پشت پنجره ا شیجا

 همراه با لبخند گفت: یبه طرفم برگرداند و با تعجب ول

 چرا انقدر زود! دونمینم یامدن ول میاستقبال. آسوده و اسل نییپا میبر ایب_

 میآمد که حال به استقبال آن ها بروم؟ رو یاز من خوششان م یلیخ میاسل ایزده نگاهش کردم. آسوده بانو  تعجب

 را از او گرفتم و گفتم:

 استقبال بهتره. دیبر یی. تنهاامیشما برو من بعد م_

استفاده کردم و حلقه و گوشواره ها را در  تیمنظورم را گرفت و سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. از موقع انگار

رفتم. در اتاقش را زدم و منتظر ماندم. بعد از چند  نیبلند و از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق اشک میآوردم از جا

 کردم و وارد اتاق شدم و در را بستم. ینگاه را فماجازه ورود داد. اطرا یگرفته ا ییلحظه با صدا
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شده بودم وگرنه من هم االن  داریزود ب انیبه طرفش رفتم. هنوز خواب بود. من هم به اجبار نو ثیخب یلبخند ا با

 گفتم: متیتخت نشستم و با مال ی. به رودمید یداشتم خواب هفت پادشاه را م نیمانند اشک

 .نیاشک_

 هم نخوردند. یتکان یبسته بود حت شیها چشم

 هوم._

 صبح شده. نیاشک دارشویب_

 با اخم گفتم: دیرا از من گرفت و دوباره خواب شیرو یتنبل با

 ؟یدیخواب یراحت گرفت نطوریکه ا هیامروز چه روز یدونیتنبل خان اصال م_

 گفت: یتخس با

 نچ_

 ام گرفت. حرص

 االن خفت کنم. نیهم ای یشیم داریب نیاشک_

 . با عجله گفتم:ندیآ یآسوده بانو به باال م ای میشد. احتمال دادم االن اسل شتریب نییها از پا صدا

 رسم. یبعد به حسابت م یداخل اتاقت ول انی. مامانت و خواهرت امدن ممکنه برمیمن االن م_

 گفت: یکه م دمیرا شن میاسل یصدا دمیبعد به سرعت از اتاق خارج شدم. به در اتاق خودم که رس و

 کنم. دارشیب رمیتنگ شده م نیاشک یبرادلم _

. وقت ناهار که  امدیبه اتاق ن انیصدا بستم. تا وقت ناهار در اتاق ماندم و نو یعجله وارد اتاق شدم و در را آرام و ب با

جز  یکردم ول یرفتم و به طرف سالن حرکت کردم. وارد که شدم سالم نییکرد. از پله ها پا میآمد و صدا میشد مر

در  انیباشند. طبق معمول نو زاریکه از من ب دادمی. به آن ها حق مدش بمیفقط اخم و نفرت نص نیاشک یلب ریجواب ز

هم در سمت  میدر سمت چپش و در سمت راستش اسل نیآسوده بانو و اشک راتییتغ یراس نشسته بود و با کم
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 سفره نشستم و بعد از مدت ی. به رونمیبنش انینو راست کنار نشسته بود. خدا را شکر کردم که مجبور نبودم کنار

و  رمیتوجه ام را جلب کرد و باعث شد سرم را باال بگ نیاشک یغذا شدم. صدا یمشغول خورد مقدار کم یکوتاه

 نگاهش کنم.

 .دیهفته بمون کی دیخواستیشما که م د؟یمامان چرا انقدر زود امد_

 زد. همراه با طعنه رو به من گفت: یشد و پوزخند رهی. او هم به من خشد دهیناخداگاه به طرف آسوده بانو کش نگاهم

 که شوهرم برگشته. ینداشت بمونم وقت یلیدل _

کر بودم مشغول شدم. او البد ف دهیکه کش یکم اریانداختم و برنج و مرغ بس نییبر لبانم نشست سرم را پا یپوزخند

شوهر اعصاب خورد  یحاضرم دو دست دانستینم یمن برگردد ول شیپ انیکرد من خودم را به هزار راه زدم تا نو یم

 هنکیسفره بلند شدم. نه ا ینفر از رو نیاتمام ناهار آخر ز. بعد اابمی ییجهنم رها نیکنش را به او پس بدهم تا از ا

م در افکارم غرق بود شهیخورم. فقط مثل هم ینم یزیخانه جز حرص و غصه چ نیمشغول خوردن باشم نه من در ا

 اورد؟یمن ب یبه رو خوادیاست و نم ادشی ایروز تولد مرا فراموش کرده است؟  نیاشک یعنیکه 

 

در اتاق نبود. خدا را به خاطر  انی. نودمیکش یقیراحت نفس عم الیبه باال رفتم. در اتاق را باز کردم با خ یناراحت با

برداشتم و ته کشو  نیزم یرفتم و جعبه را از رو زیموضوع شکر کردم. به داخل رفتم و در را بستم. به سمت م نیا

 دیایرا خبر کردم تا ب می. بعد مریچرا حلقه را دستت ننداخت هندهد ک ریبه آن نخورد و گ انیگذاشتم تا چشم نو

از اتاق خارج شدم و با قدم  یکارش را تمام کرد و از اتاق خارج شد. به آرام میبردارد. مر نیزم یو بشقاب رو کیک

ه خواستم در بزنم ک ستادمی.پشت در اندیمرا نب یرفتم و مواظب بودم کس نیکوتاه و آهسته به طرف اتاق اشک ییها

 آمد. یاز داخل اتاق م شیمتوقف شدم. صدا میاسل ییبا صدا

 نیداخل ا دیشا ایدنبالت و با احترام برمون گردونه  ادیتا بابا خودش ب میهفته رو بمون کی نیا ایبهش گفتم ب یکل_

 یاقعو افهیبابا ق دمیشا ایشرش رو بکنه و بره  مونیزندگ یشد و اون عجوزه که مثل بخت افتاده رو یهفته فرج کی

 ی. ولمیو باهم برگرد شیکه کرده ببخش یو بخاطر کار افتهیبه دست و پات ب ادیو ولش کنه بعد ب نهیبب دشویو پل

 گفت؟ گفت: یمامان چ
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کرد که  یهفته کار کی نیداخل ا دیبزارم. اصال شا یخال دهیرو واس او دختره تازه به دوران رس دونیم دیچرا با_)

نه. بعد ک رونمونیاز خونه ب میهفته رفت کیبعد  یکنه و وقت کشیبه خودش نزد شتریبابات بدتر ازمون دور بشه و ب

 رو بکنه خانم خونه من.( یاون دختر عوض

 ادامه داد: شتریب یبا ناراحت یسکوت کرد و دوباره ول میاسل

 میدونیکنه. ما م یرو که نم ییناراحت شدم، اون فکر چه جاها یلی. واس مامان خختیحرف زد دلم ر نیا یوقت_

که ما  یاون اندازه ا دمیفهم کنهیم هیچطور گر مشیدیچند روز شب ها م نیمامان واقعا بابا رو دوست داره. داخل ا

ه دختر نیکن ا یکار هی کنمیخواهش م نی. اشکستبوده اون واقعا عاشق بابا چیدوست داشتش داره ه میدونستیم

 .شهیبمونه مامان نابود م نی. اگر ارونیما بکشه ب یپاشو از زندگ

به من نداشتند را به من نصبت  یکه ربط یهمه صفت ها نیشکست. عذاب وجدان گرفتم. دلم شکست که ا قلبم

هفته خبر نداشتند. عذاب وجدان  کی نیدر ا میشدن ها ریداده بودند. آن ها از حال روز من خبر نداشتند. از تحق

به اتاقم رفتم و  یاشک یخراب و چشمان لسه نفر خراب شود. با حا یداشتم چون ناخواسته باعث شده بودم زندگ

کردن کردم. روز تولدم خراب بود خراب تر شد. دلم شکسته بود  هیتخت انداختم و بلند شروع به گر یخود را به رو

 شکسته تر شد.

  **** 

 یچهار ماه نیداشتم. خسته بودم در ا یشده بودم. احساس بد رهیخ یقال ینشسته بودم و به طرح ها نیزم یرو به

داشتم  یکم یها یاول زبان دراز یو آرام شدم، اگر روز ها یوشدم، منز ریکردم پ یزندان بودم احساس م نیکه در ا

 ی. کلمیهفته دار نیا یبرنامه برا یکل نیدادم. من و اشک رونیرفته بودند. نفسم را آه مانند ب نیحال آن هم از ب یول

نکردم که  دایهم در خانه پ یفراهم بودم. تلفن مانینقشه  یاجرا یبرا زی. همه چمیدیو تدارک د میدینقشه کش

تا  هو در خانه هم ک دادیانتن نم میرفتیشد در باغ که م ینم نی. با تلفن اشکرمیبخواهم با آن به باباجون تماس بگ

 از من ییو چهار ساعته چشمش دنباله من است تا آتو ستیانتن داشت اصال امکانش نبود چون آسوده بانو ب یحد

 ود.بود اوضاع بدتر ب میکه اسل یکند. و وقت دایپ

 یترم را مرخص نیهم ا نیاوضاع بهتر شد. اشک یمدرسه اش رفت بود کم یتان زر خاتون برا شیاول مهر به پ میاسل

به  یخانه چند بار نیمن باشد و حواسش به اوضاع. خسته شده بودم در ا شیگرفته بود و به دانشگاه نرفته بود تا پ

کشم. هربار مهربان  یاست که م یکرد بخاطر سن کم ام و درد یر مرابطه داشتم و او فک انیبا نو هیزور و اجبار و گر

 دیبار دوم دستم ند ی. از روز تولد که حلقه را براروزیکرد هر روز مهربان تر از د یتر با من رفتار م متیتر و با مال
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. دست کنم درحلقه او را  ندیبه من نزد انگار گذاشته بود خودم هر وقت خواستم دستم کنم که او در خواب بب یحرف

 خندان وارد اتاق شد و به طرف آمد. یبا رو شهیمثل هم انیدر سر بلند کردم. نو یبا صدا

 حوصله ات سر رفته؟ ؟یخوب زمیسالم عز_

آرام  یو بعد کنارم نشست و دستش را به دور شانه ام حلقه کرد و به خود فشرد. با صدا دیآمد و سرم را بوس جلو

 ر ماه گفتم:چها نیمانند ا

 سالم. ممنون. اره._

 نیهم به دانستنش نداشتم. در ا یلیو تما دانستمیاش را نم یخوشحال لیو خوشحال بود. دل زدیچشمانش برق م 

دل من از  ی، ول اوردیکرد با رفتار گرم و مهربانش دل مرا به دست ب یم یاو سع یچهار ماه با او سرد رفتار کردم ول

 بود. یگرید کس یبرا شیوقت پ یلیخ

 خانم. نیخبر خوب دارم برات سرم هی_

 را باال دادم و نگاهش کردم. میابرو کیتعجب  با

 ؟یچه خبر_

 گفت: تخس

 که خبرو بدم. یبه ما بد یزیچ یبه مشتلق دی. باشهینچ نم_

 شد. شتریب تعجبم

 .دمیخوب بگو اگر خوب بود بهت مشتلق م_

 .یبگم که بعد مشتلق رو ند شهینچ نم_

 را در کاسه چرخاندم و گفتم: چشمانم

 شده؟ یحاال بگو چ میکن یباشه بعد حساب م_

 ؟یاالن بد شهیحاال نم یسیبابا چقدر خس یا_
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 هم مانند خودش جواب دادم: من

 .شهینچ نم_

 سر داد و گفت: یبلند خنده

 باشه.. باشه. یدیحاال جواب خودمو به خودم پس م_

 زدم و با حرص گفتم:اش  نهیضربه آرام به س کیمشت  با

 نه؟ ای یگیم_

 و گفت: دیخند دوباره

 فقط شما ما رو نزن و اخم نکن. میباشه خانم باشه تسل_

 خندان ادامه داد: یکرد و با لب یمکث

 کرده.. مانیخواهرت زا_

 ی. خواهریعوض کرد. خواهر، چه خواهر مهربان میلب ها یرا با پوزخند رو شیتعجب نگاهش کردم. بعد تعجب جا با

 گرفتم. انیرا از نو میاش را تمام و کمال در حقم تمام کرده بود. چشم ها یکه حق خواهر

 به من چه، مبارکش باشه._

 از کنار گوشم بلند شد. انیمتعجب زده نو یصدا

 !یشیخوشحال م یلیکردم خ یمن فکر م ؟یخوشحال نشد_

 احساس گفتم: یو ب خونسرد

 ندارند. ی. اون ها به من ربط و نسبتنمیب ینم یخوشحال یبرا یلیدل_

 دوست دارند. یلیکردن؟ خانوادت خ کاریمگه اونا چ ن؟یسرم یزنیحرف م نیچرا ا_

 و با خشم گفتم: ستادمیا شیحرص از او جدا شدم و جلو با
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 .نمیبب ختشونویر خوامینم ی. من ازشون متنفرم. حتستندیاون ها خانواده من ن_

و انگشت اشاره اش را به طرفم  ستادیا میشد. جلو دهیدر هم کش شیمتعجب نگاهم کرد. بعد کم، کم اخم ها انینو

 گرفت و با خشم گفت:

 یکس ادی. بدم میرفتار کن ینطوریکه شوهرتم بخاطر اونا ا یبا من یاجازه ندار یهر چقدر هم از اونا متنفر باش_

فتار ر نجوریکه با من ا نیباهام رفتار کنه. بار آخرت باشه سرم خوادیمهرجور دلش  تونهیو فکر کنه م ستهیجلوم وا

 خواستمیاحترامت رو نگه داشتم چون دوست داشتم نم ونگفتم  یچیچند ماه ه نی. داخل ایزنیو حرف م یکن یم

ا . بیکنیم یسر من خال گهید یی. و حرصت رو از کسایکنیم ادیروت رو ز یدار یلیخ گهیاالن د یول یدل آزرده بش

اجازه  یعنیصحبت کند  نگونهیبا من ا ینشست، طاقت نداشتم کس میبه گلو یرا از من گرفت. بغض بد شیخشم رو

 ریسراز میرفتم. تا در را پشت سرم بستم اشک ها یبهداشت سی. پشتم را به او کردم و به طرف سروینداشت کس

 .نرود رونیب میگذاشتم تا صدا دهانم یشدند. دستم را به رو

 نشسته بود و زشیاخم آلود پشت م یبا چهره ا انیخارج شدم. نو ییصورتم را شستم و از دستشو قهیاز چند دق بعد

را  میباز شدن در سرش را به طرفم برگرداند و نگاهم کرد، با اخم رو یقالب کرده بود. با صدا زیم یدستانش را به رو

دل کردم که در  یوجدان و ب یب یبودم نثار آن آدم ها بلدش از او گرفتم و پشت به او لبه تخت نشستم. هرچه فح

 مرا از فکر خارج کرد. انینو یشوند. صدا یباعث عذاب من م یطیهر شرا

 خواهرت. یاز مستخدم ها ببرد خونه بابات واسه دادن چشم روشن یکی گمیآماده شو م_

 بهم فشرده شده ام گفتم: یدندان ها یحرص از ال با

 .رمیمن اونجا نم_

مردم بگن خان زن جوونش رو داخل  گهی. خوش ندارم دو روز دیبر دیبا یعنی یریم گمیمگه دست خودته؟ من م_

 بده. یبه خواهرش چشم روش ادینذاشته ب یخونه حبس کرده و حت

 زدم: ادیو با خشم فر ستادمیبلند شدم و رو به او ا می( از جاهی)عجب آدم نفهم

. بعدم به من چه حرف مردم؟ فکر یبکن فیتکل نییواسه من تع یتوام اجازه ندار رم،یجا نم چیبهت گفتم من ه_

 .یکن کاریچ یدونستینم شیو از خوش حال یریزن جوون بگ یخواستیکرد که م یم یرو زمان نجایا

 گفت: ادیو مانند خودم با فر  ستایا میهم با اخم جلو او
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. زن جوون برمتیشد با زور کتک هم که شده م نطوری. حاال که ایبا من حرف بزن نطوریا یبهت گفتم اجازه ندار_

 یبگ یرو که دوست داشتم رو از دست بدم حاال هم هرچ یکس نباریا خواستمیگرفتم چون دوستش داشتم چون نم

 ؟یدی. فهمیکن مونمیپش یتونینم

 رو به من گفت: دیتهدرا برداشت و با  دیرا گرفت و با طرف کمد رفت مرا داخلش انداخت و کل میبازو بعد

 کنم. یبه زور لباس تنت م امیوگرنه خودم م یآماده بش یوقت دار گهید قهیتا پنچ دق_

 .دمیبه در کوب غیجا داشت. با ج یبعد در را بست و قفل کرد. کمد کوچک بود و کم و

 برم در و باز کن. خوامیجا نم چیمن ه انیدر و باز کن نو_

 یتقه ا یبود. با صدا یبود، روان وانهیآمد از او د یجان وسط کمد نشستم. بدم م یکردم که ب هیبه در زدم و گر انقدر

 .دمیکه به در زده شد از جا پر

 .دمیرو که گفتم انجام م یوگرنه اون کار یآماده بش یوقت دار گهید قهیتا دو دق_

به  دادیگفت انجام م یرا به م یر کاربود ه یچهار ماه شناخته بودمش آدم قد نی. در ادمیکش یبلند غیحرص ج از

تم را ک یها نکی. داشتم بنددمیدستم آمد را برداشتم و پوش یکه جلو یلباس محل نیبلند شدم و اول میناچار از کجا

ام  نهیبه س نهیجلو آمد و س انیرا از او گرفتم. که نو ینگاهم کرد. با اخم و حرص رو انیکه در باز شد و نو بستمیم

 کتم را کامل بستم. یها نکیرا از او گرفتم و بند میرو ستادیا

 .نیسرم_

را گرفت و با اخم  مینگاهش هم نکردم. خواستم کنارش بزنم و از کمد خارج شوم که بازو یرا ندادم حت جوابش

 در دستش بود را به طرفم گرفت. ییدستش را جلو آورد، پاکت کادو

 کرده. مانیخواهرت که زا یببر واسه چشم روشن نویا_

وباره نروم. د یبروم بهتر بود دست خال خواستمی.حال که مدمیکش رونیرا جلو بردم و پاکت کادو را از دستش ب دستم

 را گرفت. میدو بازو نباریخواستم کنارش بزنم که ا

 .یکنیم یقهر نطوریا ادیخوشم نم_
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 زد و ادامه داد: یرا بوسه ا سرم

 کن قهر قهرو خانم. یاشت_

 نهیآ یبرداشتم و پشت سرش از کمد خارج شدم جلو یاش خارج شد. روسر کلیاز کمد با آن هبرگشت و  بعد

ماند. تا چند  زیم یرو یشیآرا لیمنتظر نشستم. نگاهم به وسا نهیآ یجلو یصندل یرا درست کردم و رو میروسر

 بزنم. یرژ ینداشتم حت حوصلهحاال  یزدم ول یرژ لب م کیرفتم. حداقل  ینم رونیب شیبدون آرا شیوقت پ

 ؟یآماده ا_

را از  یچیسو انی. نومیرفت نییو به طبقه پا میرا بلند کردم و به نشانه مثبت تکان دادم. باهم از اتاق خارج شد سرم

 به طرفم برگشت و گفت: انی. نومیدم در برداشت و باهم از خانه خارج شد یدیجا کل

 .ارمیرو ب نیتا ماش نجایا سایوا_

دادم. کسل بودم، حال و احساس  واریام را به د هیحوصله تک یو ب دمیکش یقیرعت از من دور شد. نفس عمبا س بعد

رفتم و در جلو را باز  نیزد. به طرف ماش یو بوق ستادیا میجلو یرنگ یداشتم. چند لحظه بعد پژو پارس مشک یبد

ش شده بود و خود مانیانگار پش یرساند ول یاز کارکنانش مرا م یکیگفته بود  انینشستم. نو یکردم و بدون حرف

 .خواست برساند یمن را م

به  یاز او دستم آمد بود، مغرور بود ول یها زیمدت چ نیچشم دوخته بودم. در ا رونیرا از او گرفته بودم و به ب میرو

 یهربان بود ولنداشت. م ییگفته خودش و رفتارش در برابر خانواده اش به خصوص زن جوان و تازه اش غرور معنا

 یشد و سع یم مانیشد زود پش یمقابلش ناراحت م طرفو  زدیم یحرف تیعصبان یشد، و اگر از رو یم یزود عصب

 هم نبود. یا نهی. آدم کاوردیکرد از دلش در ب یم

 دهیکه فهم یگرید زیهرچه زودتر از دستش خالص شون و چ خواستمیحال من هنوز از او متنفر بودم و م نیبا ا یول

ود شده ب شیاز دختر خاله ها یکیبا آسوده بانو ازدواج کند عاشق  نکهیاش قبل از ا یبود که در دوران جوان نیبودم ا

 شیحرف ها ییو او از ال به ال آن ها به هم شده بود دنیرساز طرف پدر و مادر دخترک بود که موج ن یمشکالت یول

سر بلند کردم، دم در  خانه مان نگه  نیبش است با توقف ماشاز آن عشق هنوز در قل یمعلوم بود که ته مانده ا

شوم که دستم را گرفت. به طرفش برنگشتم فقط منتظر ماندم تا  ادهیپ نیاز ماش یحرف جیه یداشته بود. خواستم ب

 .دیرا بگو کارش
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 دنبالت. ادیفرستم ب یرو م یکی ایدنبالت  امیمنتظر بمون عصر خودم م_

. دمیکش یقیشدم و در را بستم. به طرف در خانه رفتم نفس عم ادهیپ نی) باشه (تکان دادم و از ماشیرا به معن سرم

بلند شد که نشان از رفتن  نیماش یچرخ ها یدر باز شد و صدا یدستم را دراز کردم و زنگ را فشار دادم. بعد از مدت

باشد که به داخل  یاز او گرفتم و در را هل دادم تا راه را میبود.رو ده. سرم را بلند کردم پدرم در را باز کردادیم انینو

را در آوردم و در را باز کردم و داخل  میتوجه به او به طرف خانه رفتم. کفش ها یخانه شدم و ب اطیبروم. وارد ح

 هینانشستم. بعد از چند ث نیزم یها رفتم و به رو یدر هال نبود. به طرف پشت یبه دور ور انداختم کس یشدم. نگاه

 آمد که قطع شد. یاز آشپز خانه م یپدرم هم داخل خانه شد و در را پشت سرش با صدا بست. سرو صدا

 بود در... یک_

مغرورانه و پر از  را به طرفش برگرداندم مادرم متعجب در چهار چوب در آشپز خانه قرار گرفته بود. میرو شیصدا با

 شدم. رهیرا از او گرفتم و به روبه رو خ میرو نهیک

 !نیسرم_

دستم بگذارد  ی. دوباره خواست دستش را به رودمیآمد و خواست در آغوشم بکشد که خودم را عقب کشطرفم  به

 نگاهش هم نکردم. یحت دمیکه دستم را عقب کش

 جان.. نیسرم_

 یزیکداممان چ چیگذشت. ه یباز هم نگاهش نکردم. مدت یرا در کاسه چرخاندم. ول میرا جمع کردم و چشم ها لبانم

 شدم. یم تمی. دوست نداشتم در جمعشان باشم اذمیگفت ینم

 ما. نیسرم-

 و بدون آنکه نگاهش کنم با تشر گفتم: دمیوسط حرفش پر عیسر

 بشنوم. خوامینم زیچ چیه_

. دستش را دیایجلو ب متیکرد خواست با مال کیبه من نزد یساکت شدند. احساس کردم مادرم خودش را کم دوباره

 گذاشتم هرلحظه به نجایرا به ا میپا یبودم و وقت یبودم، حرص یشانه ام نشست. عصب یکه بلند شد و به رو دمید

 :دمیکش غیج ستادمیا شیوشد. با خشم نفرت از او جدا شدم و رو به ر یآن ها اضافه تر م
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 من دست نزن._

که قبال در آن بودم  یاز اتاق ینوزاد هیو گر غیج ینگذشته بود که صدا هیکردند. چند ثان یدو متعجب نگاهم م هر

نه  رگیکنم. چون د یرا خال تمیسر آن ها اعصبان توانستمیم یبود به راحت یو حرص یعصب انیبلند شد. از دست نو

ه بچ هیگر یدر دلم مانده بود نفرت بود و بس. صدا نهاکه از آ یارزش داشتند و نه دوستش داشتم. تنها حس میبرا

 گفت: اطیبرگشت با احت دیبه در رس یبلند شد و به طرف اتاق رفت  وقت شیرفت. مادرم از جاگ یآرام نم

 .نجانیو بچه اش ا نیداخل اتاق. سر ایب_

. من ها بودند را چنگ زدم و وارد اتاق شدم یکنار یپاکت کادو را از به رو یبعد وارد اتاق شد. بعد از مکث کوتاه و

دست رخت خواب در اتاق پهن  کیبه دل داشتم. وارد اتاق شدم  نهیحال از او هم ک یرا دوست داشتم ول نیسر

 بلند شود شیاز جا توانستیکه نم یبود طور دهیخواب آن یزرد رنگ به رو یجان و با چهره ا یب یشده بود که دختر

بود که مادرم از آن  یگهواره آهن کی نی. در کنار رخت خواب سرردیو نوزادش را در آغوش بگ ندیو درست بنش

 نیرخت خواب سر کیآورد و مشغول تکان دادنش شد. جلو رفتم و نزد رونیب اطیرا با احت یکوچک اریجسم بس

 :دمیپرس یجان بود. نگرانش شدم. با نگران یو کامال ب دهینشستم. رنگ پر

 جونه؟ یچرا انقدر ب نطوره؟یچرا ا_

هره که از چ دنیدرد کش یو با کل یزد. به سخت میبه رو ید و لبخندبود به چشمانش را باز کرده بو نیبه سر نگاهم

کرد  ی. مادرم چون نوزادش را در دست داشت، و داشت آن را آرام مندیبنش شیخواست به سرجا یاش معلوم بود م

نگاه کنم جلو رفتم و به او کمک کردم که به  شکمکش کند. دلم به حالش سوخت بدون آنکه به چشمان توانستینم

 برگشتم. میبدهد.دوباره به سر جا هیو بالشتش را درست کردم تا به آن تک ندیبنش شیجا یرو

. سخته ستیخوب ن یعیطب مانیزا یاش برا هی. دکتر گفت سنش کمه و بنشهیعیطب مانیحال روزش بخاطر زا_

. آخر سرم نیسزار یبرا میبد یانجام بده پول الک یعیطب مانیزا هتونیم یمادر شوهرش گفت چرا وقت یبراش. ول

 ..ارهیب یعیمجبورش کردن طب

 زد. با بغض ادامه داد: یموج م یفراوان یناراحت شیصدا در

 شد سر زا. یدخترم داشت تلف م_
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سوخت. او هم مانند من بختش  نیسر یبال سرم آورد. دلم به شدت برا نیدخترش. مگر من دخترش نبودم که ا هه

 15ای14بال ها را سر دختر  نیداشت که ا یوجدان یتفاوت که مادر شوهر سنگ دل و ب نیسوخته بود و باز هم با ا

 .مانداخت ریتکان دادم و سرم را به ز یآورد. با تاسف سر یساله م

س ح نی. بچه دوست داشتم و اگرفته بود میبلند کردم. مادرم نوزاد را جلو یسرم را کم میجلو یزیقرار گرفتن چ با

لبم نشست.  یبه رو یلبخند مچهی. نرمیدر آغوش بگ اطیوادارم کرد که دستم را جلو ببرم و نوزاد را آرام و با احت

ه بود. با لطافت رو ب یقرمز بود و پوستش ، پوست پوست یاست ول دهیکش یاش معلوم نبود به ک افهیزشت بود. ق

 :دمیپرس نیسر

 ه؟یه چبچ_

 جان پاسخ داد: یب

 پسره. اسمش ارسالنه._

ان کردم با تک یکردن کرد. سع هینگذشته بود که ارسالن شروع به گر هینگاهم را به نوزاد دوختم.  چند ثان دوباره

 شد. یآرام نم یدادن آرامش کنم ول

 کرده. فیجاشو کث ایگرسنشه  دیبدش به من شا_

مطمئن شد بچه گرسنه اش است او را به دست  نکهیارسالن را به آغوش مادرم سپردم و او بعد از ا یحرف چیه یب

گفت. مادرم از اتاق خارج شد. چشم به  ینم یزیکس چ چیبدهد. ه ریداد و به او کمک کرد تا به نوزادش ش نیسر

بودم کادو را کنار بالشت بچه در  دهیدکه از مامان جون  یزیپاکت افتاد. پاکت کادو را برداشتم و بلند شدم طبق چ

ود دادن به ارسالن ب ریهمانطور که مشغول ش نیبرگشتم و نشستم. سر میگهواره اش گذاشتم و بعد دوباره به سر جا

 نگاهم کرد و گفت:

 دستت درد نکنه برش دار._

 جوابش را دادم: یسرد با

 .یوزادته. بعد بچه خرج داره واس اون قرار خرجش کنن یکادو برا ینکن ای یقبولش کن ییکه بخوا ستیتو ن یکادو_
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شت و گذا میرا جلو یدست شیوارد اتاق شد. پ وهیم یبعد مادرم با ظرف قهیچند دق مینگفت یزیکداممان چ چیه گرید

نق زدن ارسالن بود که سکوت را  یصدا یفقط گه گاه گفتینم یزیچ یقرار داد. کس میها را جلو وهیظرف م

 باشم. نیاشک شیو پ ردمرفت. دوست داشتم به خانه برگ ی.حوصله ام داشت به شدت سر مشکستیم

 ؟یگ ینم یزیچرا چ نیسرم_

 نگاه کنم جوابش را دادم: نینشست و بدون آنکه به سر میلب ها یبه رو یپوزخند

 !د؟یگفتن گذاشت یهم برا یمگه حرف_

 برود گفت: رونیب شیصدا استخویکه نم یطور یآرام ییجبهه گرفت و با صدا عیسر نیسر

 شدم، مجبور شدم.. ریبشه. منم مثل تو غافل گ نجوریا خواستمیبخدا من نم_

 به طرفش خم شدم گفتم: یتند با

ا ب یمجبور شد نکهیا ایکه سن باباته در آوردن؟  یکیکه به عقد  یشد ریغافل گ ؟یچه مجبور ؟یریچه غافل گ_

محرم اسرارم بود، سنگ  ،یناخواهر؟ تو مثال خواهرم بود یسال ازت بزرگتره؟ ها؟ چه مجبور ۲8که  یعقد کن یکی

بود جواب اون همه  نیبود مزد دستم ا نی. اشدهخراب  یروستا نیامدم ا یاز وقت ی، تنها دوستم بود یصبورم بود

 و اعتمادم به تو؟ یمهربون

 دادم. هیتک واریردم به دک یکه نگاهش م یحرص ، خشم و اخم همانطور با

 دیاشتباه از ما بوده. نبا میدونیکرده. م مانیمراعات خواهرت رو بکن تازه زا کمی. زمیجان آروم باش عز نیسرم_

 .میدادیبه حرف بابات گوش م دینبا میکرد یم نکارویا

 فوران شد. تمیآرام مرا قانع و نرم کند با نگاه کردم. عصبان یداشت با لحن یمادرم که سع به

. عشقم رو ازم دیکه سرم اورد ییاز بال دینباش مونیو پش دیاینه تورو خدا ب کنه؟یمراعات حال خراب من رو م یک_

 یمونیپش ؟دینباش مونیپش دیخوابیم دیتباه کرد ندمویآ د،یدیرو به فنا کش میزندگ د،یآرزوهامو نابود کرد د،یگرفت

نامرد اعتماد  یمن خاک بر سر به شماها گردونه؟یداشتم برم هرو ک یزایچ خوره؟ همه یاالن شما ها به چه درد من م

از همتون ، فقط من به  ادیبود جواب دوست داشتن هام؟ ازتون متنفرم، بدم م نیبود جواب اعتمادم ا نیکردم. ا

کنه که دختر رو شوهر دادم رفت و  یکه االن نشسته واسه خودش حال م شویکنم باعث بان دایپ یباباجون دسترس
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 یکنم تا حت ینشونم. فقط لب تر م یم اهیبرا من ، دامادم شده خان، به خاک س شهیارثش م گهیدو روز د  ندگارمو

 .دیکن دایجنازشو پ دینتون

 

د بلنارسالن  هیگر ییکه در حال است خوب بشنود. دوباره صدا یگفتم تا مرد یبلند م ییآخرم را باصدا یها جمله

شد؟ به ناچار و زور  یدرست م یزیآن ها چ ختنیبا اشک ر گری. مگر دختندیر یو مادرم هم اشک م نیشد. سر

 مجبور بودم تا عصر بمانم. انینو

**** 

 دیچهار ماه هر روز صبح من با نیبود. تعجب کردم، در ا 1۲را باز کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت  میها چشم

 یثناکردم. به است یم لیو آسوده بانو صبحانه م نیو اشک انیو کنار نو رفتمیشدم و برسر سفر صبحانه م یم داریب

اجازه نداشتم به مدرسه بروم  انیشدم. به لطف نو یم داریب دیچندماه هر روز صبح با نیکه آمد بودم ا یچند روز اول

از  نکهیبود و حال و حوصله ا یبودم. هوا ابر زاریس بخوب بد هم نشد چون من از در ی. ولرمیرا بگ پلممیو الاقل د

در  یآخر با صدا نکهیهم چرت زدم تا ا یپتو ماندم و چندبار ریتختم دل بکنم را نداشتم. هم آنجا در تختم به ز

 گفتم: یگرفته ا ی. با صدادیچرتم پر

 تو. ایب_

 نگاهش کردم.. تخت نشستم و منتظر یداخل آمد. به رو ریسر به ز میباز شد و مر در

 صداتون کنم. منتظر شماند. امیگفتم ب دیامدین دمیخانم ناهار امادست، د_

بلند شدم و  می. از جاستیمنتظرم ن نیجز اشک یحال کس دانستمیاز اتاق خارج شد. م میرا تکان دادم و مر سرم

همه مشغول  دمیبه سفره رس یرفتم. وقت نییرا عوض کردم. به طبقه پا میدست و صورتم را شستم و لباس ها

 خوردن ناهار بودند. )هه. چقدرم منتظرم بودند.(

ودم به ناچار مجبور ب یکنارم. ول نیآسوده بانو نشسته بودم و اشک ییحرف رفتم و نشستم. دوست داشتم من جا یب

 گرید یام داد کس لیتحو یواشکیمهربان و  یکه نگاهم کرد و لبخند نی. جز اشکنمیآسوده بانو بنش یروبه رو ییجا

شغول م الیخ یاصال. ب انینو یبه من کرد. ول ینگاه مین یرچشمیبه آمدنم عکس العمل نشان نداد. فقط آسوده بانو ز

را  هگیحتما هم د دیبا نیرفت من و اشک انینو یکردم. فردا وقت یهفته فکر م نیا یخوردن ناهار شدم و به برنامه ها
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 شیاز جا انیاز فکر خارج شدم. نو یبلند شدن کس ی. با صدامیرا باهم چک کن زیبار همه چ نیآخر یتا برا نمیبب

 بلند شد.

 استراحت کنم. رمیمن م_

ا دستش ر انیهم قدم با او شد و بعد نو انیبلند شد و رفت و کنار نو شیاز جا عیو چند قدم رفت که آسوده بانو سر 

اخم آلود نگاهم کرد. با همان پوزخند با  یکردم که با چهره ا نگاه نیآمد و به اشک میلب ها یبه رو یگرفت. پوزخند

 که فقط او بشنود گفتم: یزدم. آرام طور یقتریعم وزخندو آسوده بانو اشاره کردم و پ انیبه نو میابروها

 گرده. یبه حالت اول برم شونیشند و زندگ یها هم دوباره خوب م نیا میکه ما رفت گهیدو روز د_

 ادامه دادم: نیبه اشک یحیکردم و با لبخند مل یمکث

 مثل ما.._

تر شود. بعد از اتمام ناهارمان هر دو نفر باال  قیامد که باعث شد لبخند ام عم نیلب اشک یهم به رو یمحو لبخند

 یباشد ولتخت در حال استراحت  یبه رو انی. به ناچار به اتاق خودم رفتم. در را که باز کردم انتظار داشتم نومیرفت

نبود. با  یو اتاقک را هم گشتم ول یبهداشت سیو سرو ردمک زیرا ت میگوش ها یبرخالف انتظارم او نبود. کم

رفتم و بدون  نیبه طرف اتاق اشک ستین یمطمئن شدم کس یاز اتاق خارج شدم اطراف را نگاه کردم وقت یخوشحال

درون دستش بود. در را بستم و  یشده بود و گوش زیخ میتختش ن یتعجب زده به رو نیدر زدن  وارد اتاق شدم. اشک

 هنوز متعجب بود. تعجب زده گفت: نیبه طرفش رفتم و کنارش نشستم. اشک یشحالبا خو

 ؟یچ نتتیبب یکس ایاگر بابا  نجا؟یا یچطور امد_

 جوابش را دادم: یخوشحال با

 .نینه مامانت و نه از مستخدم نهینه بابات بود که بب دمیند یهم راحت، راحت کس التی. خیبه راحت_

بالشت زد و کف  یو آرنج دستش را به رو دیدستش گذاشت و به پهلو خواب ریباال داده بالشتش را به ز یآبرو با

 گرفت و گفت: گرشیدستم را در دست د اطیگاه سرش. با احت هیدستش را تک

پنبه  میبافته بود یبفهمه که هرچ ی. اگر کسشتریچند روز اخر ب نیا م؟یمواظب باش دیمگه من به شما نگفتم با_

 .شهیم
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 گفتم: یآرامش و مهربان با

 .میدیما سر موقع و سر ساعت کارمون رو انجام م یول افتهیب ی. مواظب ام. هر اتفاقزمینگران نباش عز_

 کیبا استرس به  نی.  من و اشکمیوحشت زده از جا بپر نیدر باعث شد من و اشک یکه صدا میصحبت باهم شد گرم

ضربه به در  یدماغش گذاشت. دوباره صدا یانگشت اشاره اش را به نشانه سکوت به رو نی. اشکمینگاه کرد گرید

 من و در ، درحال رفت و آمد بود گفت: نیبا استرس همانطور که نگاهش ب نیبلند شد. اشک

 ه؟یک_

 داخل. امیدارم م نیمنم اشک_

 با هول گفت:و  عیسر نیبانو بود. اشک آسوده

 نه، نه صبر کن._

مد به طرف ک عیداشت. به ناچار سر دیتخت امکان د ریشوم. ز میکجا قا دانستمیرا گرفته بود. نم مانیسرتاپا ترس

 میجلو نیرا اشک زانیآو یبود در آن جا دادم و لباس ها یقیرفتم و درش را باز کردم و خودم را به هر طر یوارید

باز شدن در اتاق آمد، و  یبست. چند لحظه بعد صدا عینشوم و بعد در را سر دهیگذاشت تا اگر در کمد باز شد د

 مشکوک آسوده بانو. یپشت بندش صدا

 داخل؟؟ امیهمون موقع ب یکه نذاشت یکرد یم کاریچ یداشت_

 کند گفت: یرا کنترل م شیکه معلوم بود دارد استرس درون صدا یدر حال نیاشک

 کردم. یداشتم لباس عوض م یچیه_

 لباسات که همونا هستند!! یول_

رده انگار هول ک نیبسته بود. اشک خی می. دست و پادتریشد و استرس من شد یم شتریآسوده بانو هرلحظه ب یصدا

 بود.

عوض  هگیبودن د زی. لباسام تمرمیبگ قهیدوش آب گرم چند دق هیبود گفتم بدنمو  خیبدنم  کمی هیچ یدونینه م_

 نکردم.
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 آسوده بانو بلند شد. دیآهان با ترد یصدا

 د؟یکه امد دیداشت کارمیحاال چ_

 نیدارم با ا گهی. حال من خوبه کم، کم دشهیدانشگاهت شروع م گهیترم د شتریب ایماه  کیبگم که  خواستمیاها م_

 .امیموضوع کنار م

 کرد و آرام ادامه داد: یمکث

ن من نگرا خوادیکم بشه. نم مونیدختره از زندگ نیشر ا دیکنم تا شا یم یکارا کیدارم  یول امدمینه کنار ن دمیشا_

 .یافتیعقب ب نیاز ا شتریب خوامینم گهی. دیلیخ یترم عقب افتاد کیکه  نیهم یباش

 دیخواست با من چه کند؟ البته؛ شا یاو م یعنیبرم؟  نجایکرد که من از ا یم یفکر فرو رفتم. داشت چه کارها در

رق منجالب غ نیهم نه بدتر مرا در ا دیکنم. شا دایمخمصه نجات پ نیتر از ا عیبه نفع من باشند تا سر شیها نکاریا

 تادسیو در خود جمع شدم. با کنار رفتن لباس ها قلبم ا دمیکمد چسب وارهیکند. با باز شدن در کمد وحشت زده به د

 :که در دلم مانده بود گفتم یو با ته مانده ترس دمیکش یوده ا. نفس آسدمیرا د نیبکشم. که اشک غیج خواستمیو م

 .رفت_

که هنوز آثارش در چهره اش مانده بود فقط سرش را تکان داد. از کمد خارج شدم و  یو استرس یبا ناراحت نیاشک

نشسته بود و در فکر غرق شده بود. من هم رفتم و  یراحت یصندل یبه رو نی. اشکدمیکش میبه لباس ها یدست

 گفتم: نیرو به اشک میدکه هر دونفرمان آرام ش قهیاز تختش نشستم. بعد از چند دق یگوشه ا

 .مدهین یمن برم تا دوباره کس ستین یاگر کس نیبنداز بب ی. بلند شو نگاهنیاشک_

از اتاق  اطیبا احت ید از مطمئن شدن از نبود کسبلند شد و به سمت در رفت. بع شیاز جا یحرف چیه یب نیاشک

در اتاق نبود.  یخارج شدم و به طرف اتاق خودم رفتم. آهسته و با ترس و لرز در را باز کردم و وارد اتاق شدم. کس

 یرا عوض نکرده به رو میلباس ها ان در اتاق نبود.یخدا رحم کرده بود که نو دم،یکش یاز سر آسودگ یقینفس عم

کرده بود. انقدر فکر و  خی میدست و پا دی. از ترس و استرس شددمیفتم و طبق معمول پتو را تا گردنم کشتخت ر

 کردم که خوابم برد.  الیخ

 یدوش آب گرم گرفتم. ول کیام به حمام پناه بردم و  یرفع کسل یبلند شدم. برا میاز جا یحوصلگ یو ب یکسل با

 عیتخت نشستم. دوست داشتم سر یحال به رو ینداشت. حوله ام را تن کردم و از حمام خارج شدم.ب یریبازهم تاث
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 یاتاق ماندم بدم م نیاز بس در ا گریبودم. د دهکردم. انگار افسرده ش یم دیشد یبروم. احساس خفگ نجایتر از ا

کردم. از اتاق خارج شدم. چشم به به تن  میمخمل قرمز وضخ یلباس محل کیرا خشک کردم و  میآمد از آن. موها

 با اتفاق ظهر ترس لو رفتن به جانم افتاده بود. یاو بروم ول شیماند. دوست داشتم به پ نیدر اتاق اشک

حوصله  یربعکم بود. ب19به ساعت انداختم تازه  ینشستم. نگاه شیرا روشن کردم و روبه رو ونیزیرفتم تلو نییپا به

 سرم گذاشتم. کالفه کانال ها را ریو آن را ز دمیبالشت کنارم را برداشتم  و دراز کش. خسته از نشستن دمیکش یپوف

بود  ریو دامنم را که دست و پا گ دمیزدم و به پهلو خواب تغل مینداشت. در جا یچیجا ه چیکردم. ه یو رو م ریز

بسته شدن در از  یشدم. با صدا دنشیکردم و مشغول د دایپ یلمیآزاد شود. بالخره ف یتا مقدار دمیباال کش یکم

مشغول  الیخیب امدین یسرم را به طرف صدا چرخاندم. بعد از چن لحظه که دوباره صدا یخارج شدم و کم لمیبهر ف

 شدم. لمیادامه ف دنید

 چه وضعشه!! نیا_

عجب بود. با ت هستادیباال سرم ا یبا چهره عصب انیخوردم و متعجب سرم را به طرف صدا برگرداندم. نو یترس تکان با

 گفتم:

 !؟یچه وضع_

 گاهم کردم. هیشدم و دستم را تک زیخ مین می. من هم همانطور متعجب از جاستادیا میجلوتر آمد و جلو یعصب

 ها؟ ؟یشلوار بپوش یلباس کوفت نیا ریز دیبهت نگفتم که با ایمگه بهت نگفتند؟ _

نه  یول دمیکش نییپا یدامن را کم الیخیتا زانو معلوم بود. ب میزده نگاه دامنم کردم. دامنم باال آمده بود و پاها تعجب

 گفتم: یالیخیکردم و با ب انیرا بپوشاند. بعد نگاه نو میکه همه پا یطور

 هم ندارم. یدامن. مشکل ریکه من شلوار بپوشم ز شهینم یلیدل ی. ولیچرا گفتند، و گفت_

 .نییپا دیدامنم را تا آخر کش یعصب انینو

 نیشد تورو ا یوارد خونه م یگفتم. اگر مرد ینبود که نم یعقل اگر مشکل یگفتند. دختر ب یاگر مهم نبود که نم_

 ها؟ یچ دیدیم یجور

 ادامه داد: شتریکردم و با خشم ب یمکث
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 ؟یچ دیدیم تیوضع نیتورو تو ا نیاگر اشک_

 جوابش را دادم: یاز حرفش با تند یعصب

تا  رهیهم ناراحت چشماشو بگ یپوشم هرک یو نم دمیمگه از  عمد بوده؟ دلم خواسته شلوار نپوش ؟یخوب که چ_

 گه؟ید نهیبب نیداره اشک ی!!چه مشکلهی. چنهینب

 را در دستش گرفت و فشار داد: میخشم بازو با

 .دهیاجازه نم رتمیپسر خودم. غ یحت افتهیچشمش به بدن زن جوونم ب یدوست ندارم کس_

 یکس نکهی. که حاال از ترس ارتیبا غ یآقا یکرد یم نجاشویفکر ا دیبا یگرفت یم یقع که زن جوون داشتاون مو_

 .یکن مشیلباس و داخل خونه قا یداخل تپه ا شیبپوشون نهیزن جوونت رو بب

 گفت: زیآم دیبلندم کرد و صورتش را مقابل صورتم قرار داد و با حالت تهد میجا از

ر کنم اگ یباهات برخورد م گهیجور د کیدفعه بعد  دمیبار آخر بهت تذکر م یبرا نباریبهت چند بار تذکر دادم، ا_

و تو بعدش خودم به  دونمیوگرنه من م یپوشیشلوار تو م یریاالن هم م نی. همیکن یزبون دراز نطوریبرام ا ییبخوا

 کنم. یزورم که شده تنت م

را با سرعت از مشتش خارج کنم  میخواستم بازو یشد. با بغض و چشمان اشک انیاکردم، اشک در چشمانم نم بغض

 ادامه داد: متیتر آورد و با مال کیکه اجازه نداد. و صورتش را نزد

منم شوهرشم و مجبوره به حرفم  خوامشیکنه بازم م میو دارم. بداخالق زن جوون گرفتم چون دوستش داشتم_

 گوش بده.

محکم و با  یسرفه ا یچه کنم. با صدا دانستمیشده بود و نم یباهم قاط یو خشم و حرص و بغض همگ تیاعصبان

ا ر نیرا از او گرفتم. خواستم به طرف پله ها بروم که اشک میخارج کردم و با خشم رو انیرا از دست نو میشتاب بازو

 هافیاز هم باز شود و با ق نیاشک یخم هاا یکم شدکه باعث  دیاز چشمم چک ی. اشکدمید نیخشمگ یپله ها یبه رو

رد شدم و از پله ها باال رفتم. به طرف  نیاز کنار اشک عیتابلو نباشد سر نکهیا یمتعجب و اخم الود نگاهم کند. برا یا

ت کردم االن اس یگرفته بودم و احساس م یگرنینشستم. سرم به شدت درد گرفته بود. سردرد م شیتخت رفتم و رو

 ،یکیباال سمت راستم  فیرد یتم از کاسه خارج شود، پرده گوشم سمت راستم پاره شود، دندانم هاکه چشم راس

 .افتندیب یکی
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گرفت. به هر  یدر تمام سرم را فرا م یدیدرد شد دادمیتکانش م یکم یسرم را تکان دهم وقت توانستمیدرد نم از

ث و باع خوردی. نور چراغ به چشمم مدادمیو سرم را در دستانم گرفتم و فشار م دمیتخت دراز کش یبود به رو یسخت

را صدا  میگر نتوانستم تحمل کنم و داد زدم و مریشد که د شتریدرد چشم و سرم بدتر شود. انقدر دردم ب شدیم

 فتم:گ یشد. با درماندگ دایکردم تا سرو کله اش پ شیبه ناچار دوباره و دوباره صدا امدین یصبر کردم ول یکردم. مدت

 هنجرم پاره شد. نجایمن مردم ا ؟یاینم کنمیصدات م یچرا هرچ_

 گفت: تند

 امدم. عیسر دیخانم داخل خونه نبودم تا امدن صدام کردن که باهام کار دار دیببخش_

 خدا. ترکهی. سرم داره میلفطش ند ایخواهشا زود برو ب اریب ییخوب باشه. برو واسم مسکن قو یلیخ_

قرص به سمتم آمد. به هر  یآب و بسته ا یوانیبا ل عیبعد دوباره آمد. سر یقیباعجله از اتاق خارج شد و دقا میمر

توجه به بال،  یشدم و بسته قرص را برداشتم. دو عدد قرص را از بسته خارج کردم و ب زیخ مین میبود در جا یسخت

آب را کامل  وانیقرص ها را در دهانم گذاشتم و بعدش ل که اصرار داشت آن ها را باهم نخورم میمر یبال زدن ها

 گفتم: عیاز اتاق خارج شود سر میمر نکهی. قبل از ادمیدراز کش میجا یبه رو یخوردم و دوباره با همان سخت

 چراغ ها رو هم همشو خاموش کن._

 یکیکردم و  یند اثر متمام چراغ ها را خاموش کرد و در را پشت سرش بست. کم، کم قرص ها داشت یحرف جیه یب

 به خواب رفتم. یک دمیکه نفهم یاز اثراتش هم احتماال خواب بود. طور

**** 

چشمانم گرفتم تا به نور عادت کنم. احتماال  یچشمانم را باز کردم و دستم را جلو میبرخورد نور به پشت پلک ها با

 شدم و به ساعت زیخ مین میافتادم. وحشت زده سرجا نیقرارم با اشک ادیقرص ها باعث شده بود تا االن خوابم ببرد. 

به  9اعت امروز س انیگفته بود که نو نیاز تختم بلند شدم. اشک جلهمانده بود به ده. باع قهینگاه کردم. ساعت پنج دق

 . از تخت خارج دست و صورتمرودیمادر و پدرش م دنیو آسوده بانو هم به د گرددیو تا عصر هم باز نم رودیم ییجا

 یشگیهم ییابا سرعت از اتاق خارج و با عجله خودم را به باغ ج 1۰:۰5را انجام دادم شد ساعت  میرا شستم کار ها

 داده بود. با عجله به طرفش رفتم. هیمنتظر به درخت تک نیرساندم. اشک
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 سالم._

 را بلند کرد و نگاهم کرد. سرش

 ؟یکرد ریسالم چرا انقدر د کیعل_

 جوابش را دادم: یکردم با لحن  لوس یحلقه م شیو دستم را به دور بازور شستمنیکه کنارش م یحال در

 خواب موندم. دیببخش_

 اخم نگاهم کرد. با

 .دیدوتا قرص باهم خورد انمیبله در جر_

 کرد. یخوب سرم درد م_

 تشر گفت: با

نه دوتا  یخورد یم یدونه مسکن قو کیگرد  یدرد م یلی. خیخوردیم یقرص مسکن معمول هیکرد  یسرت درد م_

 پشت سر هم.

 کرد. یدرد م یلیخ ،یلیخوب خ_

 که بشنود ادامه دادم: یارام طور بعد

 مستخماشونم همه دهن لق اند. شیا_

 :دیپرس نیبعد اشک یکردم. مدت یبخندد. من هم تک خنده ا نیام را جمع کردم که باعث شد اشک افهیبعد ق و

 ؟یواسه شب آماده ا_

 .یخونه اون بابا لمیهمه لباس و وسا ارمیدارم بخوام با خودم بن یزیاره. منکه چ_

 :دیوسط حرفم پر نیاشک

 نه. یاحترام یخانم ب نیسرم گهینه د_
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 چشم._

 فکر کرد و گفت: یکم

 .میاونجا بخر دمیرس یتا وقت ایمحل نیهم از ا یبهتره چند دست لباس باهات باشه هم خونگ_

 ندارم. لمیگذاشتن وسا یکوله برا ایآمد من که چمدان  ادمیرا تکان دادم که  سرم

 رو بزارم داخلش. زامیندارم چ یکوله ا ایمن چمدون  نیاشک_

 به من. شیو بعد بد یداخلش بچبن لتویوسا امدهین یتا کس شیببر دمیداخل م میرفت یدارم وقت یمن خودم چمدون_

 :دمیپرس یگفتم. با دو دل یا باشه

 نا؟یبابا جونم ا شیپ میرینم_

 نکهی. بعد از اارنیب رمونیممکنه زود باخبر بشند از فرارمون بعد اونجا گ میتعلل کن یموقع رفت نه. چون اگر کم _

از اوضاع  ی. بعد کم، کم وقتشمونیاونجا پ انیب میدیبهشون خبر م میو بعد عقد کرد میتهران طالقت رو گرفت میرفت

 .ششونیپ میریخودمون هم م میخبردار شد

 گفتم: یزدم و با مهربان شیبه رو ی. لبخندگفتیبودم قبول کنم. او راست م ناچار

 .زمیباشه عز_

 .میدر همان حال بود یگذاشتم. مدت نیاشک یبازو یآرامش سرم را به رو با

 .میرو جمع کن لمونیوسا عیداخل که سر میبر ایب نیاشک_

 با خنده گفت: نیاشک

 ها؟ یعجله دار یلیخ یانگار_

 

و  رمیرا بگ نیبرگشتم که دست اشک دمیخندیبلند شدم پشت لباسم را تکان دادم. همان طور که م میخنده از جا با

 یکار و عکس والعمل چیباز ماند. قدرت ه مهیمحو شد. خشکم زد. دهانم ن میکمکش کنم بلند شود. لبخند از لب ها
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سرم را به طرفش برگرداندم، هنوز نشسته  یکند. با سخت یم میکه دارد صدا دمیشنیرا م نیاشک یرا نداشتم. صدا

که به دنبال آب است فقط چند بار توانستم دهانم را باز  یکرد. مانند ماه یدر هم و نگران نگاهم م یبود و با اخم ها

د. ز ارا صد به من داد و دوباره اسمم یفیرا گرفت، تکان خف میبلند شد و بازوها شینگرانم از جا نیاشک و بسته کنم.

هم چند لحظه بعد  نیاو دوباره چشمم را از او گرفتم و به پشت سرش دادم. اشک یتوجه به تکان ها یمن ب یول

 متعجب و نگران برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. او هم مانند من خشکش زده بود.

تکان خورد و  یبه طور نا محسوس نی. از ترس نفسم بند آمده بود. اشکمیرا نداشت یکار چیکداممان توان ه چیه

که تمام صورتش قرمز شده  میدیم دم،یدیبازهم او را م یو دستانم را در دستش گرفت و فشرد. ول ستادیمن ا یجلو

حال مرا بدتر  انینو افهیق دنیکرد. د دنیبدنم شروع به لرز زد. یبود. دستانش را مشت کرده بود و نفس، نفس م

 کرد.

 ییتا بال ستادمیا نیخارج کردم و جلو اشک نیخودم را از پشت اشک عیبرداشت. سر ورشیفمان با خشم به طر انینو

 یلیس کیآن انگار خشمش دوبرابر شد، دستش را باال برد و  کیمکث کرد. در  دیبه ما که رس انی. نواوردیسر او ن

 خودم را یپرت شدم ول یبود که به کنار ادیز دراش انق یلیبا پشت دست به دهانم زد. شدت س ینیمحکم و سنگ

 یلیکردم. با س یرا کنار لبم احساس م یعیصورتم گذاشتم. ما یخراب دستم را به رو ی. با حالافتمیکنترل کردم تا ن

 انینگاه کردم. نو نیو اشک انی. به نوشدیم ریپشت سرهم سراز میانگار تازه به خودم آمده بودم، اشک ها انینو

 .دادیاد کتک گرفته بود و فحش مبه ب را نیاشک

 دینفرار ک دیخواستیروهم و م دیختیبرات کم گذاشتم که چشمت افتاده دنبال زنم، حاال با زنم ر یپدرسگ مگه چ_

 .ارمیآشغال. پدرتون رو در م ییایعوض

 کردم. یو التماس م دمیکش یرا گرفتم و به عقب م انینو ی. به جلو رفتم و بازوزدیرا م نیهمانطور اشک و

 ..انی. ولش کن نوشیولش کن کشت انی.. نوانینو_

کردم که انگار بدتر فوران  یالتماسش م دمیکش یم غیج گریکرد. د یو بدتر م دادیگوش نم میاو به التماس ها یول

 یبه رو گریجانانه د یلیکرد و محکم به عقب هل ام داد که کمرم با شدت به درخت اصابت کرد. جلو آمد و دو س

بلند کرد و  نیرفت او را از زم نیها دوباره به سراغ اشک نم نشاند. بلند داد زد و چند نفر را صدا زد. تا آمده آصورت

 اش را در مشتانش گرفت. قهی

 که اونم دل به دلت داد؟ ها؟ یکرد کاریاون وقت چشمت دنبال زنم بود. چ یتو پسرم بود یعوض یکرد نکارویچرا ا_
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 ادامه داد: دیآرام و با ترد یبا صدا نباریمنتظر ماند، ا یکم

 د؟ینکنه آسوده راست گفت؟ نکنه واقعا از قبال باهم بود_

 یم جیسرم گ د،یکش یم ریکرد و ت یزدم، کمرم در اثر اصابت با درخت درد م یشد. زجه م شتریام ب هیگر شدت

. را ول کرد و درمانده چند قدم عقب، عقب رفت نیاشک قهی ریشکست خورده و مبهوت و متح یبا حالت انیرفت. نو

 انیکه نو رمیرا بگ شیجدا شدم خواستم جلو رختاز د یرا ببرند. به سخت نیداد اشک یدستور انیدو مرد آمدند. نو

 .کردم ی. درمانده التماسش مستادیا میرا در مشتش گرفت و جلو میانگار با کار من به خودش آمد. جلو آمد و دو بازو

 باهاش نداشته باشند. یبگو ولش کنند. کار کنمی. نه.. نه خواهش منه._

 :دمیکش غیج هیگر با

 د؟یدار کارشی.. چدیولش کن_

گه که بدنم را ن یگاه هیانگار تک میرا ول و پشتش را به من کرد. با ول کردن بازوها میبازوها انیرا بردند. نو نیاشک

ادم و افت نیزم یکه به رو دینکش یام شدت گرفت و طول جهیافتاد. سر گ نیزم یرفت و دو زانو به رو نیاز ب داشتیم

 دنیقبل از رس یبه طرفم برگشت و به سمتم آمد. ول انیدم که نوید یم یتار شده بود ول دمیتار شد. د میچشم ها

 هم افتاد.  یچشمانم رو انینو

ناآشنا بود.  میرا کامل باز کردم. اتاق برا کردم. چشمانم یم یکمرم احساس کوفتگ هیرا باز کردم، در ناح چشمانم

آن ها قرار داشت. چشمم به سرم  نیب یفلز یزیم کیاتاق کوچک که دو تخت تک نفره با فاصله از هم که  کی

 ( نجام؟یشده؟ چرا اصال من ا یچ یعنیخورد. ) زانیآو

را  زیهمه چ انیبه سرم آمده است و نو یبتیآمد که چه مص ادمیدفعه تمام اتفاقات  کیبه مغزم فشار آوردم.  یکم

توجه  یشدم که تخت صدا داد. ب زیخ مین میرا به باد کتک گرفت بود. وحشت زده در جا مینوایب نی. من و اشکدیفهم

 کیجلو آمد و مانع شد. سرم را بلند کردم.  یدست هکردم سوزن سرم را از دستم خارج کنم ک یتخت سع یبه صدا

 تخت خواباند. یدوباره به روزن بود. به زور مرا 

 .یاز جات بلند بش یبخواب دختر جون تا سرمت تموم نشده و حالت بهتر نشده حق ندار ریبگ_

 را با زبانم تر کردم و گفتم: میلب ها یرفت. کم یفلز زیرا از من گرفت و به سمت م شیبعد با اخم رو و
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 کجاست؟ نجایا_

 جوابم را داد: زدیسوزن سرم درون دستم م یطرفم برگشت و پنبه درون دستش همانطور که با چسب به رو به

 درمانگاه._

 نیتو سرم کنم؟ اشک یچه خاک دیرا بستم. )حاال با میسرم گذاشتم و چشم ها یرا که آزاد بود به رو گرمید دست

رو زد. نکنه  نیاو اشک یرسونه! ول یم بیه اش اسبه بچ ینه. نه کدوم پدر اره؟یسرش ب یینکنه بال شه؟یم یچ

 کنم؟( کاریچ دیخدا حاال با یجدامون کنه از هم؟ وا

را باز کردم و به  میسرم برداشتم و چشم ها یباز شد در آمد. دستم را از رو ی. صدادیاز گوشه چشم ام چک یاشک

 بود. آب انیبست. نو خیآن  کی میدست و پاهاکردم.  یکه در قرار داشت نگاه کردم. از ترس قالب ته میپاها نییپا

ه گرفت نییافتاده بود. و سرش را پا شیشانه ها ی. ولبودمعلوم ن زیچ چیقورت دادم. از صورتش ه یدهانم را به سخت

 زیچ چی. هستادیهم بند آمده بود. آرام به طرفم آمد و کنار تخت ا میاشک ها یچه کنم؟ حت دانستمیبود. از ترس نم

 گفت. با ترس و لرز دهان باز کردم و گفتم: ینم

 باهاش.. یکار_

 اش گذاشت و گفت: ینیب یو انگشت اشاره اش را به رو دیحرفم پر وسط

 نگو.. یچیسس...ساکت.. ه_

کرد  ی. سرفه ااوردیب نیسر من و اشک یبال دمیترسی. مدمیترسیترس دهانم بسته شد. از عکس و العمل بعدش م از

 که باعث شد رشته افکارم قطع شود و بعد شروع به حرف زدن کرد:

 .رمیگ یم میو تصم زنمیمن حرف م یعنی. میزنیخونه حرف م میبشنوم. رفت خوامینم یچیه_

 .یول_

 نگاهم کرد و با تشر گفت: یتند با

 گفتم ساکت._

 داخل شد. به طرفم آمد. دیبا روپوش سف یساکت شدم. در باز شد و پسر نسبتاً جوان یواقع ییمعنا به
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 کنه؟ یدرد نم تونیجا ؟یبهتر_

 گفتم: درمانده

 .کشهیم ری.. تکنهیدرد م یلیچرا کمرم خ_

 رفت. یفلز زیرا تکان داد. سرم را که تمام شده بود خودش از دستم خارج کرد. به طرف م سرش

 چند سالته؟_

_17. 

 یکه پنبه آغشته شده به الکل را به رو ی. درحالدیرا در هم کش شیم هاکرد آن پسر هم اخ یبه اخم نگاهم م انینو

 گذاشت گفت: یهم زخم شده بود م یسوزن سُرم که مقدار یجا

 .دیمراقب باش یلیبه بعد خ نیاز ا دیبا_

 و گفتم: دمیرا در هم کش میها اخم

 چرا؟_

 انینشستم. و منتظر نگاه کردم. نو میجا یبه رو یبه سخت بایاز تخت فاصله گرفت. من آرام و تقر یبا اخم کم پسره

 همانطور صورتش اخم آلود بود.

 .یزود بوده چه برسه به باردار یلیازدواج برات خ ی. حتیلیکمه خ یلیسنت خ_

 گفتم: دیشد. با ترس و ترد دهیدر هم کش میها اخم

 ؟یچ یعنی_

به  یاعتقاد یانگار نجایمتاسفانه همه مردم ا یلو دیکرد یم یریگ شیپ دی. بایسنت حامله ا نیبا ا نکهیا یعنی_

 سن شوهر ندن. نیدختر تو ا فهمدیندارند و نم یریگ شیپ

 کرد و با طعنه ادامه داد: انیبه نو ینگاه

 .شونیحاال چه خانشون چه مردم عاد_
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شد.  دهیدر هم کش شتریآخر دکتر ب یبا جمله ها انینو افهیامکان داشت باشد.. نه. ق توانستینم نیزد. نه ا خشکم

کان ت میاز جا توانستمیمن نم یرا گرفت و خواست از تخت بلندم کند. ول میبه دکتر زد و به طرفم آمد. بازو یتنه ا

اصال؟ هنوز اتفاق نحس چند ساعت قبل را  شدی!! مگر مدمکوب شده بود. من.. من حامله بو خیم میبخورم. در جا

 یم نیسر من و اشک یمن چقدر بدبختم؟ حال چه بال یحس تر افتاد. خدااتفاق ن کینتوانسته بودم حضم کنم که 

 .دیآ

تحمل  میدر بدن نداشتم. پاها ینگه ام داشت. جان نیزم یآورد و به رو نمییو از تخت پا دیرا گرفت و کش میبازو

 دست به کار شد و عیسر انیکه نو افتمیب خواستمیسست شد و م  میو پاها دینکش یکه طول یطور وزنم را نداشتند.

او  توجه به یهم  مانند خودش اخم کرده بود و ب انیو نو زدیمحرف  انیکه دکتر با اخم به نو دمیبغلم را گرفت. د ریز

واقعا  نباریکر شده بود. الل شده بودم. بدبخت شده بودم. ا میخواست مرا هر طور شده سرپا نگه دارد. گوش ها یم

 در بطنم. انیاز نو یلطف وجود موجود نحس را از دست داده ام. به نمیاشک

 

و  نشاند نیماش یصندل یمرا به رو انینشان دهم. نو یاحساس معلق شدن در هوا فقط توانستم عکس و العمل کم با

شد و به طرف من آمد و در  ادهیپ عیسر میدیبه خانه رس یبعد خودش پشت فرمان نشست و به طرف خانه راند. وقت

. میوارد خانه شد یبود. وقت انینو ی. تمام وزنم به رودخارجم کر نیانداخت و از ماش میبازو ریرا باز کرد و دست به ز

بلند شد و به  شیاز جا عیما سر دنیها نشسته بود. با د یکنار یکه مضطرب و ناراحت به رو دمیآسوده بانو را د

 توان نداشتم دستم را بلند یبه صورتم زد. نفس بند آمد. حت دهیکش کیمعطل نکرد و  دیسبه ر یسمت ما آمد. وقت

به  یافتاده است؟؟ به سخت نمیاشک یبرا یچه اتفاق یعنیشدند.  ریسراز میگونه ام بگذار. اشک ها یو به رو مکن

 یرا عوض کنم و به رو میلباس ها دیایگفت به کمکم ب میتخت رها کرد. به مر ی. مرا به رومیبه اتاق رفت انیکمک نو

 ثابت انی. نگاهم به نوختمیر یو فقط اشک م دادمینم مانجا یکار چیآمد و مشغول شد. من ه میتخت درازم کند. مر

تخت دراز بکشم و بعد به دستور  یکمکم کرد به رو میکرد. مر ینگاهم م یمانده بود که تمام مدت با پوزخند عصب

 زننده گفت: ی. با پوزخند و لحنستادیقدم زنان به طرفم آمد و باال سرم ا انیاز اتاق خارج شد. نو انینو

بخاطر تو بچم رو بکشم. بخاطر بچم هم که شده مجبورم نگهت  خوادیکنم؟ دلم هم نم کاریبا تو آشغال چ دونمینم_

 دارم.

 ادامه داد: قتریفکر کرد و بعد با پوزخند عم یکم

 نیدوتاتون دارم. تو و اشک یبرا یالبته؛ فکرا_
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 دهان باز کردم و گفتم: یشد. به سخت یم شتریو ب شتریب میآمدن اشک ها نییپا شدت

 .میستیکدوم مون مقصر ن چی. ما هکنمینداشته باش اون پسرته خواهش م نیبا اشک یکار انینو_

 کرد. یخنده عصب انینو

ارو به پدرش ن نیمگه تو به شوهرت و اشک د؟یکرد انتیمگه خ د؟یمگه خالف شرع کرد د؟یچرا مقصر باش گهیبله د_

 زد؟ ها؟

 قصد قطع شدند نداشتند. میگفت. لرز تمام بدنم را گرفته بود و اشک ها یو داد م تیآخرش را با عصبان یها جمله

 .انیبدم نو حیبزار. بزار برات توض_

 یگب یخوایجلو؟ م دیبا نقشه امد یبگ یخوایم د؟یرفع و رجوع گذاشتو  حیتوض یهم برا ییمگه جا ؟یحیچه توض_

 به کمک پسرت باال بکشم. ناتویگولت زدم تا زنت بشم؟ گولت زدم تا امالک و زم

اه گ هینشستم و دستم را تک انینو یتخت روبه رو یبلند شدم و به رو یکردم. با ناتوان یم هیزد ومن گر یداد م او

 جانم قرار دادم. یبدن ب

 .ستینبوده و ن ینقشه ا چی. هستین نطورینه ا_

 و با خشم گفت: دیوسط حرفم پر 

 بوده؟ یچ ؟یپس چ_

 گفتم: یسخت به

. ادیب خواستیم نمیاشک نجایمن امدم ا نکهیتا ا میدوست شد یعنی. میاز دو سه سال قبل باهم بود نیمن و اشک_

 .که داشت شوهرم بده یمنطق یب لیخواست به هر دل یبودم. بابام م دهیعکستم ند یحت شناختمیمن اصال تورو نم

کرد و من جوابش دادم. برادر شوهر، خواهرم امد واسم دکشون  یاحترام یکتکم زده بود چون به باباجونم ب قبلش

 میمامانم رو برد یخبر نداشتم. وقت نیهفته بود از اشک کیکردم دعوا راه انداختم که بعدش حال مامانم بد شد. من 

ردا . فمیخواستگار ادیرو گفتم اونم گفت که م زیچ ههم شیاونجا ست رفتم پ دمیپرس و جو کردم فهم مارستانیب
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کرد. بعد چند روز گفت که از خونه  میخونه. بابام داخل خونه زندان میمالقات مامان بعدش ما رفت یصبحش تو امد

 .تیخان امدن خواستگار

 ام شدت گرفت. هیگرآن روز ها  ادی با

 .یدونیکه قبول کردم. بعدشم که خودت م نیمنم فکر کردم اشک_

 پرت شدم. میدر بدن نداشتم برسر جا یتمام شدن حرفم سمت چپ صورتم سوخت و چون جان با

 .یخفه شو دروغ گو. خفه شو عوض_

 یاهر دی. بادمین در از جا پرشد دهیکوب یتحمل کنم. با صدا گرید توانستمی. نمزدمیکردم زجه م ینم هیگر گرید

 ی. حتمیمال هم شو گرید میاگر نتوان ی. حتمیکن داینجات پ نیمن و اشک دایمنجالب نجات پ نیکردم تا از ا یم دایپ

 سخت بود و طاقت نداشتم. یبراهم  مینشو گریمال هم د نیمن و اشک نکهیفکر کردن به ا

خراب از اتاق  یو حال دهیخم یکردم با کمر یم دایپ یراه دیبلند شدم. با میچقدر گذاشت بود که از جا دانمینم

ار همه رفتم. انگ یراینبود. به طرف سالن پذ یرفتم. آنجا هم کس نییدر سالن باال نبود. به طبقه پا یخارج شدم. کس

دادم. چشم چرخاندم.  هیتک گرفتم و به آن واریدستم را به د ندخانه رفته بودند و من تنها مانده بودم. دردم نیاز ا

چهار ماه  نیتر و ارزشمند تر بود خشک شد. چطور در ا متیگران ق زیمن از همه چ یکه حال برا ءیش کیچشم به 

آن همه غم و  انیبود. با سرعت به طرف تلفن رفتم و آن را در دست گرفتم و م بیعج میبودم؟ برا دهیآن را ند

را  یشکه گو دیلرزان شماره بابا جون را گرفتم. داشتم ناام ینشست. با دستان میلب ها یبه رو یلبخند محو یناراحت

 برداشت.

 الو؟_

 کردن کردم. هیبلند شروع به گر یام گرفت و با صدا هیگر

 .نیالو باباجون منم سرم_

 ؟یبابا خودت نیالو سرم_

 عیسر هیبا گر ردین را از من نگسر برسد و تلف یکس نکهیآمد. از ترس ا یهول زده باباجون از پشت تلفن م یصدا

 گفتم:
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 دنبالم به دادم برس. ایب نجایا ایاره باباجون خودمم. ب_

 و هول کرده باباجون آمد: دهیترس یکردم. صدا هیبلند، بلند گر و

 باباجون؟ یکن یم هیافتاده؟ چرا گر یچه اتفاق ن؟یشده سرم یچ_

 بابا.._

غضبناک پشت سرم  یا افهیتلفن از دستم وحشت زده به عقب برگشتم. آسوده بانو با ق یشدن گوش دهیکش با

 دم:ز غی. و جرمیرا در دستش گرفته بود. با عجله به طرفش رفتم تا تلفن را از دستش بگ یبودم و گوش ستادهیا

 رو. یولش کن. بدش به من گوش_

 نگاهم کرد و یعصب یخفه اش کنم. با چهره ا خواستیلم ماو مرا با دستش عقب نگه داشت و تلفن را قطع کرد. د اما

 گفت:

 دزد. یخفه شو دختره عوض_

 به طرفش رفتم و به عقب هولش دادم و داد زدم: یعصب

 مواظب حرف زدنت باش.._

به طرفم آمد  نیخشمگ ترش کردم. یکارم عصب نیبودم زورم از او  کمتر بود. با ا فیدر بدن نداشتم و ضع یجان چون

 گفت: زیآم دیو تهد دیام را در دستانش گرفت و به طرف خودش کش هقی

گفتم  ؟یپسرم رو ازم بدزد یخواستیحاال م یخفه شو دختره هرزه دهنت رو ببند آشغال دزد. شوهرمُ ازم دزد_

 ادتی مارستانیهم گفتم. داخل ب انیبه نو دمتیآمد کجا د ادمیمنحوس و نحست برام آشنا بود.  افهیق نیچقدر ا

 .یطالقت داده بود عوض انیو نو رونیکرده بودم ب تتر از خودت نبود تا حاال از خونم پرتامد؟ اگر بخاطر بچه نحس 

بود دستانش را از خودم جدا  یدستانش گذاشتم و به هر سخت یجانم را به رو یخشک شده بود. دستان ب میها اشک

 .دیبه من بگو خواهدیرم هرچه که دلش مبگذا توانستمیزور داشت. نم میبرا یلیخ شیکردم.حرف ها
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داد. پسرتم پاش  حی. چون هم شوهرت و هم پسرت عاشق من اند. شوهرت من رو به تو ترجبشه تیهم حسود دیبا_

 انجیکنم از ا دایپ یخودت. مطمئن باش راه ی. شوهرت ارزوندهیم حیترج ایبه تمام دن جیمن رو به تو که ه افتهیب

 .نیکنم. تنها نه ها با اشک یفرار م

اهم داشت نگ یزخم ریمانند ش نیخشمگ یا افهیبا ق انیبه پشت سر آسوده بانو افتاد و دهانم بسته شد. نو چشمم

 کرد. معلوم بود اوضاع را بدتر از آنچه که بود کردم. یم

 خفه شو._

ه کنم که سمت چپ صورتم سوخت و شدت گرفتم و خواستم به آسوده بانو نگا انیآسوده بانو چشم را از نو یصدا با

ر روز ها از ه نیقدر زور داشته باشد. ا نیکردم آسوده بانو ا یپرت شدم. فکر نم نیزم یبود که به رو ادیضربه انقدر ز

د و بسته بو خی میرا فرا گرفته بود. دست و پاها میپا رتاس انیخوردم. ترس برخورد نو یم یلیمن س یکس و ناکس

 .دیدیرفت و چشمانم تار م یم جیسرم به شدت گ

ود ب یلحظه کاف کیآمد. همان  یبه سمتم م یو عصب نیخشمگ یا افهیبا ق انینو دمیواضح شد و د دمیلحظه د کی

ه نگه داشتند باال تنه ام نداشت یبرا یجان گری، و دستانم د افتدیبدنم از کار ب یها ستمیتا از ترس عملکرد تمام س

 بسته شوند. می، و چشم ها افتمیب نیزم یباشند و به رو

**** 

هوا گرگ و  دانمیبه دور اطراف انداختم. نم یآمد چشمانم را باز کردم. در تختم بودم. نگاه یکه م یسرو صدا از

 یم نییانگار از پا ییاست. صداها یبود. معلوم شد که هوا ابر 9به ساعت کردم ساعت ی. نگاهیابر ایبود  شیم

 ریپشت سر هم سراز میاشک ها یا نهیزم شیپ چیه یب روزیاتفاقات د یآور ادی. با شدندیم شتریآمدند و هر لحظه ب

گوش  نشستم و میاش به سرعت در جا یآشنا و عصب ییصدا دیکردم تا بهتر بشنونم. با شن زیرا ت میشدند.. گوش ها

 نشست. خودش بود.  میلب ها یبه رو یکردم تا مطمئن شوم. لبخند کوتاه و محو زتریرا ت میها

گذاشتم و به سرعت به طرف در اتاق رفتم. دامن بلندم  نیزم یرا به رو میکنار زدم و پاها میشتاب پتو را از رو با

. دمیبخورم. در را باز کردم و بعد دامنم را با دوستم گرفتم و به طرف پله ها دو یاال دو بار سکندر کیباعث شد که 

دستم گرفتم  دست  کیکرد. دامنم را با  یبحث م انیخودش بود. ذوق کردم داشت با نوانداختم خود  یاز باال نگاه

 م.تر به او برس عیتا سر دمیپله را پر نیرفتم. آخر نییسرعت از پله ها پا نینرده گذاشته و با آخر یرا به رو گرمید



 رمینس

 
186 

 

را که سر راهم بود را با دست کنار زدم و خودم را به آغوش گرمش  انیو نو دمیسرعت تمام به سمت اس دو با

و بغض درش موج  یچارگیو ب یکه درماندگ ییشدند. با صدا ریسراز میسپردم. سفت او را در آغوش گرفتم و اشک ها

 گفتم: زدیم

 باباجون._

و مرا به خودش فشرد و  دیچیپکردم دستانش را به دورم  شیصدا نکهیتازه به خودش آمده بود چون بعد از ا انگار

فرستادم. دستانش را باال آورد و با  میها هیخوشش را به ر یکرد. من هم چشمانم را بستم و بو دمیشروع به بو

محبت  نیکه ماه ها از ا یو من زدیرا بوسه م میها شکا یو جا اوردیدستانش صورتم پر از اشکم را قاب کرد. طاقت ن

. چشمم به پشت سرش افتاد امدیبند ن میاشک ها یرا فراموش کردم. ول میو درد ها و شدم یمحروم بودم غرق خوش

دستان پر  یکرد. خوشحال شدم که او هم آمده است. دستم را به رو یو منتظر نگاهم م یاشک یمامان جون با صورت

و جدا کردم و نجوا را از صورتم  شیکردم دست ها یگذاشتم و همان طور که به مامان جون نگاه م باجونمحبت با

 کردم:

 مامان._

به من رساند و من هم معطل نکردم و خودم را در آغوش گرم و  عیشد و خودش را سر شتریمامان جون ب هیگر شدت

که  یطور زدمیگرم و مهربان بودم در آغوش مامان جون زجه م یآغوش ها نیمادرانه اش انداختم. چقدر دل تنگ ا

را پاک  میکه آرام شدم مامان جون اشک ها یمدتکرد آرامم کند. بعد از  یباباجون مرا از آغوش او جدا کرد و سع

 گفت: یاشک یکرد و با چشمان

بال رو سرت اورده  نیا یوجدان یمادر؟ چرا صورتت کبوده؟ چرا گوشه لبت پاره شده؟ کدوم ب یچرا انقدر الغر شد_

 فدات شم.

شد بعد از اتمام حرفش صورتم را به طرف باباجون گرفت و رو به  ریمن هم سراز یدوباره اشک ها شیحرف ها نیا با

 او ادامه داد:

زده صورتش رو کبود کرده. گوشه لبش  مونیو ا نید یسر صورت دخترم آوردن. ب یی. نگاهش کن چه بالنیپاشا بب_

 رو هم پاره کرد.

چشم دوخت. جلو رفت و بدون  انیبه نو نیخشمگ یبا دقت به صورتم نگاه کرد و چند لحظه بعد با چهره ا باباجون

 زد. انیبه صورت نو یمشت یدیمقدمه و ترد چیه
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 رو به تو داده؟ یاجازه ا نیهمچ یاصال ک ؟یچطور دلت امد دست رو دختر من بلند کن یمردک عوض_

 و خونسرد به باباجون نگاه کرد و گفت: دیدست به گونه اش کش انینو

 کرده که حقش بود. بعدم شوهرشم اجازه اش تمام و کمال دست منه. یالبد کار_

 گفت: عیفشرد سر یکه مرا به خودش م یجون در حال مامان

 ؟یرو بزن یحرف نیهمچ یکنیچطور جرات م کهیخفه شو مرد ت_

 در آغوش مامان جون جمع کردم و گفتم: یخودم را مانند نوزاد یگبا درماند دادیآزارم م انینو یلب ها یرو پوزخند

 .دیببر نجایمنو از ا_

 را گرفت. میبازو ریحرفم به طرفم آمد و ز نیبا ا باباجون

 .میبر ایباشه دخترکم ب_

بردارم بدنم ضعف داشت و سرم  یدر بدن نداشتم که بخواهم قدم یرا گرفت واقعا جان گرمیجون هم طرف د مامان

. مافتیکردم االن است که ب یاحساس م یباباجون و مامان جون دو طرفم را گرفته بودند ول نکهیو با ا رفتیم جیگ

مدند بودند آ ستادهیکه آمده بودم پشتش ا یاز زمان که گریو دو مرد د انیکه نو میچند قدم به طرف در برنداشته بود

به طرفم آمد و خواست مرا از پناهگاهم  انی. نوستادندیکنار ا گریو دو نفر د ستادیجلو ا انیمان را گرفتند. نو یو جلو

 .ستادیا شیاجازه را به او نداد و مرا محکم نگه داشت و جلو نیخارج کند که باباجون ا

 تف انداخت تو ینداره که حت اقتیدخترم بلند کنه ل یکه دست رو یتو کس دونمیدستت به دخترم بخوره من م_

 بخواد دستش به دخترم بخوره. بکش کنار مردک. نکهیصورتش چه برسه به ا

 و گفت: امدیکوتاه ن انینو یول

که خورده حقش بوده بهتر شما  یها یلیشده، س یادب م دیکرده با انتیغلط اضافه کرده به شوهرش خ دختر شما_

 کارتون. یپ دیو بر دیو زنم رو ول کن دیما دخالت نکن یداخل زندگ

 را در مشتش گرفت و گفت: انینو قهی یجون عصب بابا
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 یگرفته که جا یزن یرفت یدیاز سنت خجالت نکش یبچه ا نیا زیهمه چ یاون بابا ب ییانقدر زنم زنم نکن تو جا_

 بچه اته؟

 دی. در را باز کرد بدنم تعادل نداشت و مانند بمیهلش داد و دوباره به سمتم آمد و به طرف در رفت یبعد به کنار و

ش دستان انینو یبکند. که با صدا میجون مرا محکم نگه داشته بود و باباجون خم شد تا کفش پا . ماماندمیلرزیم

 متوقف شد.

 .دیزن منو از خونه من خارج کن دیشما حق ندار_

 خالص را زد: ریوجدان با جمله آخرش ت یب

 .دیزن حاملمو ازم جدا کن دمی. اجازه نمحامله ست نیسرم_

که سر باباجون چگونه با شتاب باال آمد و متعجب به  دمیبود و د نییگفت. سرم پا یآخرش را با غم خاص جمله

نگاه ها نتوانستم طاقت  نیا ری. زشدیمامان جون از دورم شل و شل تر م یصورتم نگاه کرد. احساس کردم دست ها

 نیاز ب یبه دست هم دادند که مانند ماه مامان جون همه و همه دست یو ضعف بدنم و شل شدن دست ها اورمیب

کرده بود با افتادنم  خی میگرفته بودم و دست و پا یدی. لرز شدافتمیب نیبخورم و به زم زیمامان جون ل یدست ها

نداشتم که به آن ها جواب  یجان یکردند ول یم میانگار آن ها به خودش آمدند و دورم جمع شدند همه آن ها صدا

را با دست  شیدر بدن نداشتم که جلو اشک ها یجان یول دمیدیشده از چشم مامان جون را م وانر یبدهم. اشک ها

کنده شدم. سرم در اثر  نیاحساس کردم و به دنبالش از زم میزانو ها و شانه ها ریز یبعد دست ی. مدترمیبگ میها

ه نگران مرا در آغوش گرفت یا هرهبود که با چ انیکه بلندم کرده بود برگشت. نو یبلند شدن و حرکت به طرف شخص

 من نا معلوم بود.  یگرفته بود که برا شیرا در پ یبود و راه

 انی. اتاقم بود. نونمیرا که در آن بودم بب ییاز من توانستم فضا انیجسم نرم و دور شدن نو یقرار گرفت به رو با

 باال سرم بود بای. باباجون هم تقردیپرسیم و حالم را زدینگران کنارم لبه تخت نشسته بود و مدام اسمم را صدا م

را به دست مامان جون داد. مامان  یوانیل یباز شد و دست قگذاشت که در اتا یدر بود. لحظه ا کیمامان جون نزد

به طرف آمد.. آب قند بود. آب قند را به دست بابا جون داد  زدیکه با قاشق درونش آن را هم م یجون با هول در حال

. بعد آب قند را از دست هیبلند شدم و مرا به خودش تک میاز جا یار سرم نشست و کمک کرد کمو خودش کن

 یجان گرفته و نتوانستم حرف یکم میبهتر شده بود دست و پاها یگرفت و کم، کم به خوردم داد. حالم کم جونبابا

 بزنم:
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 سردمه._

نم کم نشد. لبا ییباز از احساس سرما یگذشت ول یمدتدرست کرد.  میبلند شد و پتو را به رو شیبا هول از جا انینو

 کردم و گفتم: سیرا با زبانم خ

 سرده._

 میبرگشت و پتو را به رو گریو بزرگ د میپتو ضخ کیبلند شد و به سمت کمد رفت و بعد با  شیاز جا عیسر انینو

کردم از درون لرز دارم. مامان جون که  یکردم. احساس م یباز هم احساس سرما م یبهتر شد ول یانداخت. لرزم کم

و رو به  گرفتکرد. نگاهش را از من  ینگاهم م ینگران ا. بدادیکنارم نشسته بود دستم را در دستش گرفته بود فشار م

 گفت: انینو

 سته؟یا ینم یشده؟ چرا لرزش وا ینجوریچرا ا_

 کرد گفت: یهمانطور که با عجز نگاهم م انینو

 باشه؟ شی. نکنه بخاطر بارداردونمینم_

 جون کم نگاهم کرد و جوابش را داد: مامان

 خورده؟ یزیچ یبار ک نینکنه ضعف داره؟ آخر_

 گفت: انداخت و نییسرش را پا انینو

 .شیفکر کنم دو روز پ_

 اضافه کرد: عیسر

 هم بهش زد. ییدرمانگاه فکر کنم سرم غذا مشیکه حالش بد شد برد روزید یول_

 فوران کرد. انیرو به نو یکه تا به االن ساکت بود مثل آتشفشان باباجون

 نطوریهم که حامله ست. ا یگیتازه م ستین التیخ نینخورده ع یچیه روزیزنت از پر ؟یدونینه نم ؟یدونینم_

و  شهیتو که ادعات م رسه؟یم نطوریبه زن حامله ا یکدوم مرد احمق ؟یدخترمو بکش ییخوایم ؟یدوستش دار
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 نیبود دوست داشتند؟ ا نیگرفتمش چون دوستش داشتم. ا یگی. میکنیم یدگیبهش رس نطوریا مشیببر یزارینم

 گرفتم؟ یم لیجنازه بچم رو تحو دیآمدم با یم رتریاگر دو روز د یعنیبود؟ 

 خدا نکنه._

بلند شد و با  شیاز جا عیسر انینجات دهد. نو یزندگ نیکاش خدا بکند و من را از ا یمامان جون بود ول یصدا

 نگاهمان کرد و گفت: یشرمندگ

 .دینگران نباش کنمیاالن درستش م_

کمرم  ریرا از ز میتخت دراز بکشم. موها یبعد به سرعت از اتاق خارج شد. مامان جون کمکم کرد تا درست به رو و

نشست.  انینو یجابالشت گذاشت و مشغول نوازش کردنشان شد. بابا جون هم جلو آمد و  یآورد و به رو رونیب

 مشغول کرده بود.  میانداخته بود و مامان جون خودش را با موها ریباباجون سرش را ز

کردم آرامش از دست رفته ام دوباره برگشته است. دوست  یکردم. احساس م یم یو کوفتگ یخستگ احساس

ز او ا توانستمیباشد. نم نیدور. به شرط آنکه اشک ییجا کی میفرار کنم. برو نجایتر از ا عیداشتم با آن ها هرچه سر

 به وجود آمده یبود رفت. اصال او ک شکممکه در  یدست بکشم. دوستش داشتم، عاشقش بودم. فکرم به طرف بچه ا

بچه  نیا یخودم تعجب کردم. من عاشق بچه ها بودم ول یآن را کشت؟ از سنگ دل شدیم یعنیبود؟ چند ماهه بود؟ 

..با باز شدن در رشته افکارم کیباشد. نه حاصل  نی. دوست داشتم بچه ام حاصل عشق من و اشکخواستمیرا نم

به دست مامان جون داد و از  یدستش بود. به طرفمان آمد و بشقاب وهیپر از م یبه داخل آمد. ظرف انیشد. نو دهیبر

 در بشقابم گذاشت. یکیکه در ظرف بود  یها وهیهمه م

 

 بهش بخور. دیبد وهیم کمیشت کباب کنند. تا اونا آماده بشن گفتم براش جگر و گو_

که بلند شد معلوم بود دارد  ییچرا؟ مامان جون دست به کار شد. از بو دانمیبود. نم نییسرش پا زدیکه حرف م یزمان

گذاشت و دوباره به من کمک کرد تا به  زیم یخم شد و بشقاب را به رو یکند. بعد از مدت یپوست م میپرتغال برا

 نیا دانستمی. نمتخت را پشت کمرم گذاشت یرو بالشتهم به کمک آمد و دو  انیدفعه نو نی. انمیتخت بنش یرو

 چه بود؟ یبرا شانیها یدگیو هول شان و رس یهمه نگران
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حال  یضعف داشتم و ب یو کمکرد و انگار کوفته شده بود  یام با درخت درد م دیکمرم در اثر برخورد شد فقط

د. بودن یگذاشت. پرتغال و موز و نارنگ میپاها ی. مامان جون بشقاب را به رودمیکش ییو با صدا یقیبودم.نفس عم

و  ذیلذ اریبس دیچیکه در دهانم پ ینیری. شذاشتمپر پرتغال را برداشتم و داخل دهانم گ کیدستم را جلو بردم و 

، تکه یو موز ها یبود که تا آخر پر پرتغال را بخورم. بعد هم نارنگ یقی، و انگار تشوبه من داد یخوشمزه بود و جان

 ومح یحالم بهتر شد انگار چشمانم تازه باز شده بودند. نگاهم را به مامان جون دوختم. با لبخند ی. کمتکه شده را

 کرد. یداشت نگاهم م

 مامان جان؟ یبهتر شد_

لبم نشست. چقدر دل تنگ اش  یبه رو یشانه اش گذاشتم. لبخند یرا در آغوشش انداختم و سرم را به رو خودم

 بودم. آرام گفتم:

 بهتر شدم. تیشمیحاال که شما پ_

دادم. به باباجون نگاه  هیزد و مرا سفت در آغوشش فشرد. از آغوشش خارج شدم و به بالشت ها تک یسرم بوسه ا به

و  ردیاو هم در آغوشم بگ دییایبه او زدم که باعث شد جلو ب یکرد. لبخند یتمام نگاهم م یمهربان کردم که داشت با

 سرم را ببوسد.

 بابا.. ینصف عمرم کرد_

 من جدا شد و گفتم: از

 خدا نکنه._

 م:اجون  گفتروبه باب یو در آغوش شان نگرفتم. با ناراحت دمیافتادم که ماه ها بود آن ها را ند مینوا یفرزندان ب ادی

 بچه هام چطورند ؟_

 کرد و گفت: یجون تک خنده کوتاه و مردانه ا بابا

. بچه هات خوبن بابا فقط مثل خودت یدیپرس یاز امدنمون بگذره حالت بهتر بشه بعد حال اونا رو م کمی یزاشتیم_

 چندماه. نیتابتند. کالفم کردن ا یب

 .با بغض گفتم:خواستیکردم من هم دلتنگ شان بودم. دلم آن ها را م بغض
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 منم دلم واسشون تنگ شده._

پر از اخم داشت نگاهم کرد. مامان جون با دستش  یافتاد که با صورت انی. نگاهم به نودیاز چشم چک یاشک قطره

 به او نگاه کنم. با انگشتانش اشکم را پاک کرد و با اخم گفت: ادیصورتم را به طرف خودش برگراند و نگذاشت ز

 خجالت بکش دختره گنده._

 با اخم رو به باباجون ادامه داد: بعد

 .بنشونیو م میگردی. فردا که حالش بهتر شد باهم بر میکن تیبچه رو اذ نطوریتوام الزم نبود ا_

 نکند. دایباعث شد حرف مامان جون ادامه پ انینو ییصدا

 ..رهیجا نم چیه نیسرم_

 یو به بازو دمیکه از او ترس یکرد طور یبه من نگاه م دیجون و باباجون با اخم نگاهش کردند. او هم با اخم شد مامان

 مامان جون چنگ زدم.

 ؟یش کن ریتحق ؟یباهاش برخورد کن نطوریبشه؟ ا یکه چ نجاینگاه نکن. بزارمش ا نجوریبه دخترم ا_

 وارد اتاق شد. ینیبا س میاز شد و مرموقع در ب همان

 گفت: انیآمد و رو به نو جلو

 کجا بزارمش آقا؟_

را  ینیتخت کنارم چهار زانو نشست و س گریگرفت. طرف د میرا از دست مر ینیبا همان اخم جلو رفت و س انینو

و بعد دستش را جلو  دیچیاز آن کند و پر از جگر کرد و پ یکباب ها را کنار زد. تکه ا یگذاشت. نان رو شیجلو

حرص دستش را باال آورد و لقمه را به زور در دهانم  با. لقمه را از او نگرفتم که رمیآورد.منتظر ماند لقمه از او بگ

 چپاند.تعجب زده نگاهش کردم. واقعا اعصاب نداشت!

 .یخفه اش کرد_

 رو به من گفت: سرش را بلند کند و نگاهم کند. و با تشر  انیمامان جون باعث شد نو تشر
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 بهش داد.. نطوریا دیبا خورهینم ی. وقتگهیبخورش د_

به جگر مرغ  هیشب زشیچ چیه دیچی. سفت بود بعد مزه اش در دهانم پکردم دنیشروع به جو عیترس اس سر از

 کرده بود گفتم:را آماده  یکه لقمه بعد انیرو به نو یدر هم به زور لقمه ام را قورت دادم و با بد عنق ینبود. با چهره ا

 .ستیاصال انگار جگر ن .خورمیمزست من نم نیچرا ا نیا_

که لقمه را قورت داد با اخم  یرا که آماده کرده بود خورد. بعد از مدت یمتعجب نگاهم کرد و بعد خودش لقمه ا انینو

 گفت:

 جگر! چشه مگه؟_

 در هم جوابش را دادم: یا افهیق با

 مزست؟؟ نیپس چرا ا_

 ؟یمگه تا حاال نخورد گه؟یجگر گوسفند د_

 گفتم: یجمع شد. بدم آمد. با ترش رو شتریام ب افهیق

 فکر کردم جگر مرغه.. ادیببرش اون ور بدم م_

 .اریرو در ن ایلوس باز نیبخور ا ایب ارمش؟یب تیمگه جگر مرغ اصال خوردن داره که بخوام واس تقو_

در هم  یا افهیرا از او گرفتم چشمم به باباجون افتاد که با ق میکردم. باز هم تند و بد با من صحبت کرده بود. رو بغض

 گفت: انیرو به نو یکرد. کالفه و عصب یام نگاه م یبه چشمان اشک

مرد  یزنباهاش حرف ب یحت یستیبلند ن نم؟یرو بب یک دیبا میکن یتو به دختر ما خوب مینسبتا محترم ما نخوا یآقا_

 .یکنیم یچشماشو اشک قهیهر دق یحساب

 خونسرد جواب اش را داد: انینو

داخل  یو چه نقشه ها هیبفهمم چه آدم نکهیقبل از ا دونهیرفتار منه وگرنه خودش م نیدختر خود شما مقصر ا_

 سرشه چطور بوده.



 رمینس

 
194 

 

 گفت: تیبا اعصبان باباجون

 ن؟یکرده که سزاش شده ا کاریها؟ مثل آدم بگو چ یزنیم حرفا رو نیکرده که همش ا کاریمگه چ_

 کرد. باباجون و مامان فیباباجون تعر یرا برا هیاضافه تر کند. تمام قض ایرا کمتر  یزیچ چیه نکهیهم بدون ا انینو

 نداشتند. بابا جون با خشم رو به من گفت: یمن هم تمام یکردند. اشک ها یجون هر دو با خشم نگاهم م

 ن؟؟یسرم گهیمراست _

 و با عجز و ناله گفتم: هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 سر اونه. ریز یبارالس. همه چ ریهمش تقص_

 رو به مامان جون کردم و گفتم: بعد

 .میوقته هم رو دوس دار یلیاز خ نیمن و اشک یدونیمامان جون تو که م_

 رو به باباجون ادامه دادم: بعد

ت رو گرف میعوض شد. کتکم زد گوش زی. همه چمارستانیاون شب که بهتون زنگ زدم و گفتم مامان ب یبعد از فردا_

 خوانی. بعد از چند روز امد و گفت از خونه خان ممیباهم ا نیمن و اشک دیکرد. مامان هم فهم یمن و مامان رو زندان

کنه نه پسرش.  یس خودش خواستگاررو بخواد وا هسال 16دختر  هیخان  کردیفکرشو م ی. کتیخواستگار انیب

. من هم فکر کردم یخواستگار امیو م کنمیکارا رو درست م گهیهفته قبل گفته بود تا هفته د کیهم  نیاشک

 .نیاشک

 شد: شتریام ب هیگر شدت

. ستین نینگفت که خواستگار اشک ی. ولدهیبرام کش یاون چه نقشه ا دیمامان هم فهم یشب بعد از خواستگار_

 کرد. یاون هم در حقم نامرد

صورتم تا من  یسرم چادر گذاشتند رو یشده انداختن رو یهم تور سنگ دوز ی. شب عروسکرد و نگفت ینامرد_

 .نمیداماد رو نب

 را با پشت دستم پس زدم و ادامه دادم: میها اشک
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 نیسر یحس شده بود. حت یب . دست و پاهامدمیفهمینم یچیخوند انگار کر شده بودم ه یخطبه رو داشت م یوقت_

 نیکرد و نگفت.همشو دست به دست هم دادند که منو به عقد ا ینامرد یول دونستیکرد اون هم م انتیهم بهم خ

 که سر سفره صبحانه داشت نیاشک یبابا انیو مطمئن شدم که نو دمیفهم ی. من زمانخواستمی.بخدا من نمارندیدر ب

 .زدیو طعنه بهش م زدیبابا صداش م

مهم نبود. در خود جمع شدم و آرام  میبرا یآمد ول یداشت بند م گرینفسم د شدیم شتریب شتر،یام ب هیگر شدت

 ادامه دادم:

 کردم دروغ بهش گفتم. اولش پسم زد، زد تو صورتم. انتیفکر کنه بهش خ نیاشک خواستمیمن.. من نم_

 

 به باباجون کردم و مظلومانه گفتم: رو

ه، کن رمیبه خودش اجازه داد کتکم بزنه.. بزنه داخل صورتم، تحق دیاز راه رس یهرک یودنب شمیپ یوقت یدونیم_

 خوارم کنه.

 زخم گوشه لبم گذاشتم و ادامه دادم: یبه رو یدست

 .نشهیتر دیجد نمیا_

ام نداشتم. ادامه  هیگر یبه رو یکنترل چیشد. ه یم دهیچیهق هق من بود که در اتاق پ یکردم. فقط صدا یمکث

 دادم:

سهل  بخاطر انینو دیشبش د یوقت یقبول کنه. ول خواستی. اون نممیباهم فرار کن ادیدادم که ب شنهادیمن بهش پ_

. تا کارامون میکن یکرد. نظرش برگشت. گفت باهم فرار م رمیهمه زد تو گوشم و تحق یخودش چطور جلو یانگار

 رو گرفت. مچمون انینو میبر میخواستیکه شبش م یو درست زمان دیدرست شد طول کش

ون . باباجشکستیمن بود که سکوت را م هیگر یکردم. فقط صدا یم هینگفتم و فقط گر یزیچ گریشدم. د ساکت

ده افتاده و غم ز یهم با شانه ها انیکه نو دینکش ی. طولدیاز اتاق خارج شد و در را به هم کوب تیبعد با اعصبان یمدت

بود. دستان پر  ینبود ناراحت یاز خشم در صورتش خبر گریاز اتاق خارج شد. درمانده نگاه مامان جون کردم. د

و مرا به طرف آغوش خودش کشاند. تا در آغوشش قرار گرفتم شدت  چاندیپ میمهرش را جلو آورد و به دور شانه ا
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ام را به  هیکه آرام شدم مرا از خودش جدا کرد و تک یبعد از مدت کردم. یم هیشد و از ته دل گر شتریام ب هیگر

 پشت سرم زد. آرام شروع به حرف زده کرد یبالشت ها

. چون یکرد یفکر پسرش رو از ذهنت خارج م دیبا یمرد شد نی. خراب. اون شب که عقد انیسرم یخراب کرد_

 .یزن اون مرد شد یو هم جسم یاون شب هم شرع

 تکان دادم که ادامه داد:سرم را  شرمسار

. با وجود یپدر و پسر رو خراب کرد نی. بی. گناه کردیبخاطر ضعف خودت از دستش داد ی. ولیتو زمان داشت_

 .یشوهر به پسر شوهرت فکر کرد

 گفتم: درمانده

 اما..._

 و گفت: دیحرفم پر وسط

که کرده االن کمرش شکسته ،  یها ی. اون مرد با همه بدستیهم ن یحرف جیه ییجا ی. خراب کردنیسرم سیه_

 داغون شده.

 کرد و ادامه داد: یمکث

 نتایکه بهشون اندازه چشمش اعتماد داشته و دوستشون داشته بهش خ یکردند. کسا انتیپسرش و زنش بهش خ_

 .ستیهم ن یاعتراض چیه یکردند. جا

 با نگاهم دنبالش کردم. محکم گفت: ستادیکنارم بلند شد و ا از

 ..نیسرم یران کنجب دیبا_

 زده گفتم: وحشت

 اما._

 گفتم: عیرا از من گرفت.  سر یرا باال آورد و اجازه سخن دستش
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مرد طالق  نیاز ا خوامیمن م ؟یگیم نطوریاز دل من چرا ا یماجرا رو تو که خبر دار یدونیمامان جون تو که م یول_

 ازدواج کنم. من اون دوس.... نیبا اشک خوامیم رمیبگ

 و با تشر گفت: دیپر حرفم وسط

الق اگر ط یفکر کرد ؟یباهاش باش یتونیمگه م گهیامده حاال د شیاوضاع پ نیبا ا ی. فکر کردنیسرم گهیبسه د_

 ..بهت محرمه. گهیاصال؟ اون پسر د دهیاون مرد اجازه طالق رو به تو م یحت ای ؟یزن اون پسر بش یتونیم یریبگ

 گفتم: یشد. با درماندگ یچشمانم اشک دوباره

. رمیگ یکنم و ازش طالق م یگردم بعد بچه رو سقط م یآخه؟ من با شما برم یچ یمحرمه؟ چرا نشه؟ برا ویچ یچ_

 باشم. رمردیاون پ شیپ نجایا خوامیمن نم

 یبود نگاهم م ستادهینداشتند. مامان جون همان جور ا ستادنیشدند و قصد ا یم ریپشت سرهم سراز میها اشک

 کرد.. جلو آمد و کنارم نشست. دستم را در دستش گرفت و آرام گفت:

 چندماهته؟_

 جوابش را دادم: هیگر با

 .دمیکه اون اتفاق افتاد فهم روزی.. پردونمینم_

 نگاهم کرد. یناراحت با

 بهت. دنیکجا اجازه سقط نم چیتا اجازه شوهرت نباشه ه یدونیم_

 ها. یماماخونگ نیا شیپ میریخوب م_

 نگاهم کرد.. تیاعصبان با

 .گمیبه شوهرت م یبکن یغلط نیهمچ ی.. بخوادمیکارو بهت نم نیهم اجازه ا یری. بمیگیم یمواظب باش چ_

 حرص گفتم: با

 .ستیاون شوهر من ن_
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 کردم: یمکث

 . منرهیتا بم نییپا ندازمیاصال خودمو از باال پله ها م ایزعفران  ای نیدارچ دونمیچه م خورمیم ییدارو اهیخوب گ_

 .رمیکه شده طالق بگ یبه هر روش خوامیم

 من با تحکم گفت: یتوجه به اشک ها یجون ب مامان

ل داخ رشیتاث شتریاگر هم بشه احتمالش کمه.. ب یدارو یاهایبا گ شهیچهار ماهت باشه سقط انجام نم یاگر باال_

 اون وقت ما چه ؟یچ افتهیب یخودت اتفاق یبرا . اگریخودت رو به کشتن بد ییبخوا یکنیسه ماه اوله. توام غلط م

 م؟یریتو سرمون بگ یخاک

آورد. حال که همه  یو برهان م لیگفت و دل یم گرید یزیگفتم چ یرا از مامان جون گرفتم. هرچه م میرو هیگر با

 خواهم.. یرا نم انیو نو نمیمن عاشق اشک میبه همه بگو توانستمیراحت تر م گریبودند د دهیفهم

 .یکن انتیندادم خ ادی.. من به تو یخراب کرد نیسرم_

ه دادم ک ادی. یاریبدستشون نم گهید یاز دستشون داد یوقت یچون یبا ارزشت باش اءیدادم که مواظب افراد و اش ادی

دت را دادم خو ادی. یبساز دیجد طیو با شرا ییایبا نبودش کنار ب یو بتون یفکر نکن گهیکه از دست داد د یزیبه چ

 !یکرد کاری. اما تو چیخوار نکن

 کردم که ادامه داد: یم هینداشتم. فقط گر شیحرف ها یبرا ی. جوابزدیم یرا با تاسف و ناراحت شیحرف ها همه

دل خودت بد دل  یبرا ،یدروغ گفت ،یکرد انتیبه عالوه اون خ یرو که گفتم انجام داد یها زیتو برعکس همه چ_

. وصله یجبران کن یرو که انجام داد یکارها دیباشم کنارت باشم با شتیپ ییخوای. اگر میان کنجبر دیبا یشکست

 .یمتصل کن هپدر و پسر رو به هم دوبار نیپاره شده اعتماد و دوست داشتن ب

 مکث ادامه داد: با

و به خودش  یمثل همون موقع که دلش رو برد یاری. دل شوهرت رو دوباره به دست میکن یو جبران م یمونیم_

واقعا دوستش داره  دیکنه و عقدش کنه. چون د یتره خواستگار کیرو که از بچه خودش هم کوچ یاجازه داد دختر

. بچت رو.. نه بچه یکن یو جبران م یمونی. ماجازه رو به خودش داد که پا جلو بزاره نیاز دستش بده و ا تونهینم

خونه و مردم روستا بدون توجه به وجود زن اولش و بچه  نیخانم ا شهیم .یاریم ایکامل به دن یدوتاتون رو  با سالمت

 هاش مخصوصا پسرش.
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کردم. مامان جون چرا انقدر سنگ دل شده بود؟ با عجز و  یم هیبلند گر یشده بود و با صدا شتریام ب هیگر شدت

 گفتم: هیگر

 یحاال چ ،ینیاورد اشک تو چشمام بب ینمتو که دلت طاقت  ؟ی. چطور انقدر سنگ دل شدخوامی. نمخوامینه من نم_

 ؟یزیریخودت برنامه م یطور برا نیا یمن دار یتوجه به اشک ها یشده که ب یچ ؟یشده انقدر سنگ دل شد

از  ادیمن بدم م اد؟یکنم از دلش در ب یکار ارم؟یب ایکنم؟ بچه اش رو به دن یبا اون زندگ تونمیمن م یچطور فکر کرد

 نیکه من ا یتحملش کنم کنارم. بعد چطور انتظار دار تونمی. نمخورهیحالم بهم م شهیم کی. بهم نزدادیاون، بدم م

که دوستش دارم بگذرم بخاطر اون. بخاطر بچه نحس و بد شکونش که  یاز کس یکارا رو انجام بدم؟ چطور انتظار دار

 از دستش خالص شم؟ دهیاجازه نم

ا ر انیحرف بزنم. من نو نیاز ا شتریاجازه نداد ب گریو د دیامانم را بر هیم. گرگفت یبا داد م گریآخرم را د یها جمله

و با  دیشانه ام گذاشت و در آغوشم کش یخواستم. مامان جون دوباره جلو آمد و دستش را به رو ی.. نمخواستمینم

 آرام گفت: یلحن

تو  دیتونینم گهی. دادیوقت به وجود نم چیه گهید یکنیبهش فکر م یکه دار ی. اون رابطه اشهیتحمل کن درست م_

 .شهینم گهیحاال د یشد ول یم هیقبل از خبر دار شدن بق دی. شادی. باهم باشدیبه هم برس نیو اشک

 گفتم: یو درماندگ یاشک یرا از آغوشش خارج کردم و با چشمان سرم

 د؟یزنیحرف رو م نیا یلیآخه چرا؟ چرا نشه؟ با چه دل_

 و آرام جوابم را داد:را از من گرفت  نگاهش

 د؟یبه هم محرم دیدونستیم نیتو و اشک_

. میچه بگو داستمیبند آمد. کامل از آغوش مامان جون خارج شدم. نم میساکت شدم. اشک ها یواقع یمعنا به

 یقابل حضم نبود ول می. اصال برامیبگو دیبه ذهنم نرس یزیچ یبزنم. ول یچندبار دهانم را باز و بسته کردم تا حرف

 گفت: وچرا؟ فکرم را به زبان آوردم. مامان جون با تاسف نگاهم کرد 

 . مثل مادر و پسردیبه هم محرم نیاالن تو و اشک یعنی. یبعد از رابطه تو و اون مرد تو به بچه هاش محرم شد_

 مکث ادامه داد: با
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 گم؟یم یچ یفهم یم_

 گفتم: عیکردم وحشت زده سر کپ

من رو دوست داره و  نیاشک یطیقابل باوره  در هر شرا ریامکان نداره غ نی. اصال استین ینطوریعنوان. ا چینه به ه_

 اتفاق. نیا ستیاون واسش مهم ن میکه دوباره ما مال هم بش کنهیم یو هر کار خوادیم

نگفت. پشتش را به من کرد و لبه تخت نشست.  یزیانداخت و چ نییکرد. بعد سرش را پاحرف نگاهم  یجون ب مامان

بلند حرف  یکه صدا میدر همان حال بود یقابل تحمل نبود. مدت میکرد. برا یسرم به شدت درد م هیاز شدت گر

منفجر  خواستیم میگوش ها دمیشنیکه م یصدا رکرد که با ه یآمد. انقدر سرم درد م نییزدن به حالت دعوا از پا

 داد. یرم را محکم فشار مشود. از زور درد س

 کنه؟یسرت درد م_

 ..یلیخ_

کردم االن است  یاحساس م خوردینور به چشانم م یکه درد به چشمان و گوشم زده بود و وقت دمیرس یبه حد گرید

 کرد. چشم بسته با ناله به مامان جون گفتم: یرا بدتر م طمیآمد شرا یکه م یها ادیاز کاسه خارج شود. فر

 رنمگی. ماریبعدش مسکن برام ب کنمیو بهشون بگو ساکت بشند االن که سرم منفجر بشه. خواهش متورو خدا بر_

 .کنهیدرد م یلیخدا خ ییعود کرده. ا

شدن  دهیکش یشد صدا کیشد. چند لحظه بعد احساس کردم همه جا تار دهیاز گوشه چشمم کش میدرد اشک ها از

 دانستیکرده بود. او از دردم خبر داشت م کیتار میپرده ها آمد. چشمانم را باز کردم. مامان جون بود که اتاق را برا

 را برداشت و گفت: ینیفضا چگونه باشد. جلو آمد و س دیبا

 .زمیعز ارمیو بعد مسکن برات م کنمیساکتشون م رمیتحمل کن االن م گهید کمی_

 شیشد. شدت سردرد من هرلحظه افزا صداها آرام یطوالن یو از اتاق خارج شد.  بعد از مدت بعد به طرف در رفت و

 آزار دهنده بود. میبرا شیصدا یکردم. در که باز شد حت یم یآرام یکرد. از درد سرم ناله ها یم دایپ

 . بلند شو برات قرص اوردم.نیسرم_
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 مین میو درد در جا یبه سخت نمیچشمم بب ییبکشد که مرگ را جلو ریبود تا سرم آن چنان ت یکاف یکوچک تکان

شدم.چشم بسته دستم را جلو بردم و قرص را از مامان جون گرفتم و همراه با آب خوردم. دوباره به حالت قبل  زیخ

 .دمدایهم فشار م یرا از زور درد به رو میهابرگشتم و سرم را در دستانم گرفتم و از درد فشار داد. دندان 

ساعت بعدش از  کی ایساعت  مین خوردمیقرص م کیحاصل نشد قبال  یریتاث یحالت بودم. ول نیها در ا مدت

 ؛یلکردم. و یکمتر احساس م اریبود درد بس کجایحرکت  یسرم  ب ینبود. وقت نگونهیحال ا ینبود. ول یسردرد خبر

لبه تخت که پشتش به  ی. مامان جون به رودمز کررا از هم با میبخورد. چشم ها یکیکه سرم تکان کوچ یبه حال یوا

 زدم: شیمن بود نشسته بود. آرام صدا

 مامان جو_

 ..دمینشن یجواب یمنتظر ماندم ول یکم

 مامان جون._

 زدم: شیبلندتر صدا یبا نگران نباریهم جوابم را نداد. ا باز

 مامان جون._

 خورد و به سمتم برگشت و با تعجب نگاهم کرد. یتکان

 ن؟یبله سرم_

 را گرفته بود، گفتم: میبغض گلو یچارگیکلمات ام معلوم بود و از زور درد و ب انیکه درد از م یحالت با

 ؟؟یمگه شما به من مسکن نداد شه؟ی. چرا بهتر نمکنهیدرد م یلیسرم خ_

 تا درد آروم بشه. کشهی. طول مفهیتحمل کن مسکنش ضع کمی_

 زده نگاهش کردم و گفتم: تعجب

واسم مسکن  دی. لطفاً برشهیآروم نم زایچ نیمن دردم با ا دیدونیمگه شما نم د؟یمسکن رو واسم اورد نیچرا ا پس_

 .دیاریب ییقو

 بلند شد و به طرفم آمد. باال سرم نشست و با دستان مهربانش شروع به ماساژ دادن سرم کرد. شیجا از
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 . خطرناکه.ستیبچه خوب ن ی. برایبخور یمسکن قو یتونیبه بعد نم نی. از اشهینم_

 گفتم: تیعصبان با

درد وحشتناک رو تحمل  نیبخاطر او ا امی. بعد حاال برهیبم خوامیو خطرناکه. من م ستیبه جهنم که براش خوب ن_

 کنم؟

ر به . سدیباریم یو کالفگ یاش خستگ افهیبود. از ق انیموقع بود که در باز شد چشم چرخاندم و نگاه کردم. نو همان

بود  نیح نیکردم. در هم یتوجه به او از درد سرم ناله م ی. نگاهم را از او گرفتم بستادیجلو آمد و لبه تخت ا ریز

 آمد: شیصدا

 هست. نیمن حواسم به سرم دیاستراحت کن دیاتاق آماده کنند. االن آماد شده. بهتر بر کیبراتون گفتم _

بلند شود که وحشت  شیبرود. مامان جون خواست از جا رونیبه مامان جون گفته بود که از اتاق ب میمستق ریغ قیدق

 گفت: انیو روبه نو ستادیدستم گذاشت و دستش را جدا کرد. خونسرد ا یزده دستش را گرفتم. دستش را به رو

 ..میدیشما رو هم د یمراقبت ها_

کالفه و خسته است. به سمت کمد رفت و لباس  اریمعلوم بود بس انیوبه سمت در اتاق رفت و از اتاق خارج شد. ن بعد

در همان حال بود. همان طور که  یتوجه به من گوشه تخت نشست. مدت یرا عوض کرد. به سمت تخت آمد و ب شیها

 و دیکه ترد یشانه اش کرد و با لحن یراستا مه بایسرش را به سمت راست چرخاند و تقر یپشتش به من بود کم

 گفت: زدیسترس درونش موج ما

 ا؟؟یک یعنیمنظورت.. از.. بچه هات.. _

 بود. با طعنه گفتم: ریلبم آمد. هنوز او فکرش در گ یبه رو پوزخند

 .یو مل یپد ،یبچه هام.. گرگ یعنی_

ال داده با یابرو کیکامال برگشته بود و با  انیرا کرده بود. با تمام وجود دوست داشتم کنارم باشند. نو شانیهوا دلم

 شده گفت:

 هستند؟ سگ اند؟ یچ_
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ت و پش دیتخت دراز کش یحد ممکن به رو نیراحت شده باشد با فاصله تر الشیگفتم. انگار خ یلب )آره( آرام ریز

ظهر بود. نگران  15به  کیبه ساعت انداختم نزد یبخوابد؟ نگاه خواستی. مگر ساعت چند بود که مدیبه من خواب

 از دیت کرده اند؟ امروز انگار عهد کرده بودم که بایاو را اذ ایکجاست؟ در چه حال است؟ آ ستمدانیبودم. نم نیاشک

خوردند  یآمدند و از گوشه چشمم سر م یم نییاجازه پا یکنترل شان دست خودم نبود. ب زمیاول تا آخرش اشک بر

 به حالم نداشت. یرید. تاثدردم نبو یبر رو یکه خورده بودم تسکن یرفتند. انگار قرص یم میموها نیو ب

 تادمسیتخت بلند شدم. تا سرپا ا یاز رو یداشتم به ناچار و سخت ییرا پاک کردم. دستشو میپشت دست اشک ها با

که  یکرد. کم دنیکش ریآن نشستم. سرم شروع به ت یرفت. دستم را به تخت گرفتم و آرام رو جیسرم به شدت گ

 یجان نداشتند و سرم درد م میداشتم. دست و پایآرام، آرام قدم بر م واریبلند شدم. با کمد د میبهتر شدم از جا

 متوقف شدم: میسرجا انینو یوحشت زده و عصب ی. چند قدم که رفتم با صداکرد

 ؟یریم یکجا دار_

رد. ک یاخم آلود نگاهم م یتخت نشسته بود و با چهره ا یسرم گذاشتم و به طرفش برگشتم. به رو یرا به رو دستم

 رام گفتم:آ

 .ییدستشو رمیم_

شدم.  ییهمان اخم با سرش اشاره کرده که بروم. دوباره برگشتم و راهم را آرام، آرام ادامه دادم و بعد وارد دستشو با

 رگید یچند قدم جلو ول ی. به سختستمیبا میسر پاها توانمینم گریکه خارج شدم احساس کردم د ییاز دستشو

شد.  ریسراز میام گرفت. طبق معمول اشک ها حرصهمه ضعف خود  نیافتادم. از ا نیزم یتحمل نکردم و به رو

 .رختندیم نییکردند و پا یم دایخودشان راه خودشان را پ میبا بهانه اشک ها ایبهانه  یامروز ب

 یا دهیفا یبه تخت برسانم ول نیزم یخودم را کشان، کشان به رو ایبلند شوم  میکردم از جا یبار سع چند

 یانجام بدهم. سست ینتوانستم کار یدر آن حال ماندم ول قهیگرفت. چند دق یام را م یانرژ شتریاشت..فقط بند

ا ر انیر کند. لبم را باز زبانم تر کردم و آرام نویگ نیبدنم و سر دردم همه و همه دست به دست هم داده بود تا مرا زم

 صدا زدم:

 .انینو_

شده بود. با  شتریام ب هیباز جوابم را نداد. شدت گر یزدم ول شیسه باره صدا زدم. شی. دوباره صدادمینشن یجواب

 و ناله دوباره صدا زدم: هیکه در آن وضع و اوضاع در توانم بود و با گر یحد صدا نیآخر
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 .انی..  نوانینو_

آرامم باعث شد بفهمد که  هیگر یگشت. صدا یو منگ انگار داشت دنبالم م جیبلند شد و گ شیبالخره از جا انینو

 گرفت.. میبلند به طرفم آمد. دو دستش را به بازو ها شیافتاده ام. وحشت زده از جا نیزم یپشت او به رو

 حالت خوبه؟ ن؟یشده سرم یچ_

 گفتم: یدرماندگ با

 راه برم. تونمینه.. نم_

 چرا؟_

 .رهیم جیبه پاهام، جون ندارم سرم گ زنهیم کشهیم ریکمرم ت_

م را تحمل وزن گریگاهم باشند. د هیدستانم هم تحمل نداشتند تک یحت گریکرد. د یمانطور متعجب نگاهم مه انینو

 عیسر انیدست به کار شود و مرا در آغوش بکشد. نو عیسر انیباعث شد نو نینداشتند که دستم از آرنج تا شد و ا

 یم یدیشد یدر تخت فرو رفتم. احساس سرما تخت گذاشت و با سرعت از اتاق خارج شد. یبغلم کرد و به رو

شم. خودم بک یرا به رو ییدر بدن نداشتم تا پتو یجان یول دیلرز یم انیکردم. لرز تمام تنم را گرفته بود تا آمد نو

 میگذاشت و پتو ها را هر  به رو یپاتخت زیم یدرون دستش را به رو وانیاوضاع خرابم با عجله ل دنیبا د انینو

م بلند یبه سرعت از اتاق خارج شد. چند لحظه بعد دوباره با عجله وارد اتاق شد.. به طرفم آمد و کم وبارهگذاشت و د

 از آب قند را بخورم. یکرد و کمک کرد تا کم

 .ادیتا خودش ب میخرابه. گفت جابه جات نکن یلی. بهش گفتم اوضاعت خادیآروم باش زنگ زدم دکتر درمانگاه ب_

از اتاق خارج شد و بعد  انیحالت بد بودم که دوباره نوچقدر در آن  دانمیگفت نم یم یحرفش را با عجله و نگران تمام

ا عجله به بودم ب دهیبود که د یدوباره به اتاق برگشت البته همراه با دکتر. دکتر همان پسر جوان یاز مدت نسبتا طوالن

که  یمن تنها توانستم با صدا دیپرسیم انیمتداول و تند، تند از نو یها لکرد سوا یام م نهیکه معا یسمتم آمد زمان

 گفت: انیرو به نو نهیتکان داد بعد از اتمام معا یکند او هم سر یدرد م یلیکه سرم خ میبگو زدیدرد در آن موج م

نخورده جز اون به قول خودتون دو سه روز غذا  نکهیا یهم برا شیجون یضعف و ب نیتب و لرز داره. سرما خورده ا_

 واسش. میکه زد ییسرم غذا
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 به من انداخت و ادامه داد: ینگاه

 نیجن یتبش باال نره. برا دیمواظب باش دیحاد. با طیاز قرص و دارو استفاده کرد. مگر در شرا شهیچون بارداره نم_

 یبا روش ها عتریهرچه سر دیکن یبرسه. سع بیاس نیبهش داد چون باز ممکنه به جن شهیبده، قرص و دارو هم نم

 ممکنه سقط کنه. دیبدبهش  دی. البته؛ جوشنده هم نبادیاریب نییتبش را پا یسنت

 کالفه رو به دکتر کرد و گفت: انینو

 .رهیکه زنم از دست م نطوریبخوره؟ ا میبهش بد یپس چ_

اثر خود را  خواستیتازه م شدند. انگار مسکن یگنگ و نامفهوم م یرفتند. صداها برا یکم، کم داشتند م چشمانم

 خارج شدم. ایدن نیاز ا عیخسته نکردم و چشمانم را بستم و سر ادینشان دهد. خودم را ز

**** 

بود. نگاهم را از  11به ساعت انداختم  یام نبود. نگاه شیپ یانداختم کس یرا باز کردم. دور ورم را نگاه چشمانم

ردند. خو یباران به پنجره م زیبود و قطرات ر ینار رفته بود. هوا ابرک شیساعت گرفتم و به پنجره دوختم که پرده ها

 یباز هم کم  نکهینبود. با ا یو رخوت خبر یبلند شدم. از آن همه درد و کسل میآمد.از جا یم ییباینم و ز باران نم

ز رفتم و بعد از اتمام کارم ا یبهداشت سیآمدم. به طرف سرو نییبهتر بودم. پتو را کنار زدم و از تخت پا یجانم ول یب

و گره خورده  دهیژول یشلخته و نامرتب ، موها ی. از خودم وحشت کردم. لباس هاستادمیا نهیآ یآن خارج شدم جلو

 نیر اد گرید یدست لباس برداشتم. جز لباس محل کیبودند. به سمت کمد رفتم و  ختهیکه باز شده بودند و دورم ر

هم  یبلند یرا به دست گرفتم و روسر یشد و من بپوشم. کت مخمل سبز و دامن قرمزنبود که مناسب با یزیکمد چ

از حمام  عیطول ندادم و سر ادیرفتم. چون خسته بودم حمام را ز حمامتخت گذاشتم و به  یبرداشتم. آن ها را به رو

را خشک کردم  میود. موهابهتر شده ب میرنگ و رو یرفتم. کم نهیخارج شدم. گره حوله ام را سفت کردم و به طرف آ

 یروسر نجایا ییکردم. گلوم گرفته بود و از ترس سرما سیرا از پشت گ میرا عوض کردم. موها میو بعد لباس ها

گذاشتم تا از سرما در امان بمانند  میسه گوش سر کردم تا سرم و گلو یبرداشته بودم. آن را به حالت روسر یمیضخ

دور از من در سمت چپم  می. از اتاق خارج شدم در اتاق را که بستم سرم را بلند کردم. اسلرندیو دوباره درد نگ

 مادر بزرگش نبود! شیمگر پ می. تعجب کردم اسلردک یبود و با خشم و نفرت تمام نگاهم م ستادهیا

 میبودم که بازو دهینرس کرد گرفتم و به سمت پله ها رفتم. هنوز به پله ها یرا از او که همچنان داشت نگاهم م نگاهم

 نگاه کردم.که با خشم گفت: میشد. تعجب زده به اسل دهیبه شدت عقب کش
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و از  مامانم، بابام یبه زندگ یبست نبود؟ گند زد یدیبه گند کش مونویزندگ ؟یعوض کهیزن یریم یکجا دار سایوا_

هرزه؟ چرا دست از سرمو  کهیاره زن یکنب چارشیبه داداش بدبختم که ب دیبس نبود؟ حاال نوبت رس یمامان جدا کرد

ه فکر ب عیسر ادیدر م اتیداره گند کثافتکار یدیفهم ات ؟یگورتو گم کن یکنیننگ؟ چرا ولمون نم هیما یداریبرنم

 ؟یافتاده به توله سگ مثل خود آشغالت پس بنداز نیا

 میحرف ها بودم؟ بغض به گلو نیا دنیکرده بودم که سزاوار شن یبدجور دلم شکست. مگر من چه کار شیحرف ها از

 و گفتم: دمیکش رونیرا از مشتش ب مینشست. به شدت بازو

 ن.بارم ک چاریل سایمن وا یجلو ادیبوده بعد ب یچ هیاصل قض نی. اول ببیگیکه م ادیاز دهنت در م یمواظب باش چ_

 اش زدم و به عقب هلش دادم و داد زدم: نهیخشم به س با

 .یبه من بگ ادیاز دهنت در م ینبودم که تو هرچ نجایتو نبود منم االن ا هوس باز یاگر اون بابا_

رفتم. اگر خودم را با  نییشد. پشتم را به او کردم و با سرعت از پله ها پا ریسراز میو اشک ها اوردمیطاقت ن گرید

 نییله پاپ نیگرفتم و از آخر نییافتاده بودم. سرم را پا نییگرفتم تا االن ده بار از باال پله ها به پا یکمک نرده ها نم

د چن دانمیبود به طرف در رفتم. نم نییکردم و سرم پا یرا پاک م میآمدم. بدون توجه به اطرافم همانطور که اشک ها

رفت. گ و مرا دیچیبه دور کمرم پ ی. دستفتمیاثابت کردم و قبل از آن به عقب بروم و ب یزیقدم رفتم که محکم با چ

رو به رو شدم.  انیو. سرم را که باال بردم با چهره متعجب ننمیوحشت زده سرم را باال بردم تا صاحب دست را بب

کمرم محکم تر گرفت و به خود فشرد. دستش را باال آورد و  یخواستم از او جدا شوم که نگذاشت و دستش را به رو

 گفت: یندو گونه ام پاک کرد و با نگرا یرد اشک را  از رو

 .کنهیدرد م تییجا ؟یکنیم هیگر یچرا دار_

 شد و گفت: نیآن تمام صورتش خشمگ کیرا به نشانه نه تکان دادم. که در  سرم

 ؟یبود نیاشک شیپ_

 عیرس افتدیب نیاشک یبرا ینشان دهد از ترس آن که اتفاق یخواهد  عکس العمل بد یاش مشخص بود که م افهیق از

 گفتم:

 نه.. نه._
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 و با اخم وحشتناک گفت: ستادیا شیجا در

 شده؟ یپس چ_

 .یچیه_

چنگ زده بود و آن را در  میکه به پهلو یبه هم فشرده اش در حال یدندان ها یشد و از ال شتریاش ب تیعصبان

 کرد گفت: یمشتش داشت له م

 ؟یکن یم هیگر یپس چرا دار_

 :دمیدرد  نال از

 یچی.. هیچیه_

 شد که با ناله جواب دادم: شتریب میپهلو یدستش به رو فشار

 حرفم شد... میبا اسل_

 فشار دستش را کمتر کرد. عیسر انیو پر از تحکم بابا جون نو نیخشمگ یکامل حرفم را تمام نکردم که با صدا هنوز

 چه خبره؟ نجایا ؟؟یکنیم کاریچ یدار_

به  یت. دسدمیکش یقیا بستم نفس عمپهلو ام گذاشتم و چشمانم ر یفاصله گرفتم و دستم را به رو انیاز نو عیسر

 شانه ام قرار گرفت. چشمانم را باز کردم مامان جون بود. یرو

 ؟یخوب_

 که گفت: میآن ها نشست یکرد. به رو تمیها هدا یمامان جون دستم را گرفت و به طرف کنار سرم را تکان دادم. فقط

 ؟یکه دوباره ضعف نکن ارنیبگم برات ب ییخوایم یچ_

 خوام ینم یزیچ_

 بود. ی. فکر کنم از اثرات سرماخوردگزدمیحرف م یگرفته بود و تو دماغ میصدا
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. چرا اصال به فکر نییپا یامد یسرپا شد کهویتا حاال. حاال  روزیاز پر ینصف عمرم کرد خوام؟ینم یزیچ یچ یعنی_

 ؟یاریبال رو سر خودت م نیا یچرا دار ؟؟یستیخودت ن

خورد معدت به  یبعدش حالت بهم م قهیچند دق میدادیبهت م ی. هرچیبخور یتونستینم میزیچ یکرده بود ضعف

قرص بهت  هی مینتونست یخودت چون حامله ا یاطیاحت یاز ب ی. تب و لرز کرده بوددادیبود غذا رو پس م ختهیهم ر

 یخوردم که حالم بد شود؟ ک یزیچ یمن ک ؟نگاهش کردم افته؟متعجبیاتفاقا ب نیا ییخوای. دوباره میبخور میبد

 تب و لرز گرفتم؟

 گرفتم؟ یآنچنان تب و لرزم یحالم بهم خورد؟ ک یمن ک_

 نگاهم کرد و گفت: یتاسف و ناراحت با

. چرت و پرت یگفت یم ونیبود حال و احوالت دست خودت نبود. هز یداری. انگار داخل خواب و بادین ادتیهم  دیبا_

 .یگفتیم

ها نشسته  یکنار یو باباجون هم به رو انینو دمیآمد. سرم را از او گرفتم. د ینم ادمیاصال نگاهش کردم.  متعجب

 بلند شد و گفت: شیبودند. مامان جون از جا

 که گفتم اماده کردند. یسوپ نمیمن برم بب_

کنم  یدارم او را نگاه م دیکرد. تا د یاز انجا دور شد.. نگاهم به باباجون ثابت ماند که همان جور داشت نگاهم م بعد

 مقدمه گفت: یب یزد. بعد از مدت یلبخند محو

 اوردم. کهیرو از خونه اون مرت لتیتمام وسا_

 ام باال رفت و متعجب نگاهش کردم.. ابروان

 الم؟؟یوسا_

 را تکان داد و گفت: سرش

 .تیاره. چمدون لباس هات و با اون کوله بزرگه و لپ تاپ و گوش_

 گفتم: عیپدرم افتادم سر ادیبه او زدم که از ته دل  یلبخند
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 ..یبابام چ_

 و گفت: دیتمام نشده بود که حرفم را بر حرفم

 .ستهیهم بتونه سر پاش وا ندهیبمونه. فکر نکنم تا ماه آ ادشیبهش دادم که تا ابد  یچنان درس_

 گفتم: یتر. با شاد قیخنک شد و لبخندم عم دلم

 عاشقتم باباجون._

کرد نگاهم را از او گرفتم همان موقع  یحرف همانطور داشت نگاهم م یافتاد که ب انیکردم. چشم به نو یکوتاه خنده

گذاشت. بعد کاسه سوپ درون آن را برداشت و مشغول هم زدنش  میرا جلو ینیبه دست آمد و س ینیمامان جون س

 شد تا سرد شود. در همان حال گفت:

 ایگردند بگم که به صنم و  یچند تا گنده بکا دارن برم نیو که امروز که ااز اونجا بگ ییخوایم یزیجان چ نیسرم_

 سوگند بگند آماده کنه و با راننده بفرسته تا فردا برسه.

 کاسه سوپ را به طرفم گرفت.. با اخم نگاهش کردم و گفتم: بعد

 ؟یچ یبرا_

 سوپ را گرفتم که گفت: کاسه

 ؟ییخواینم لتویداره! وسا یچ یبرا_

 با شما برگردم! خوامیم یوقت مهیچ یبرا_

 به طرفش برگشتم. انینو یصدا با

 .یرینم ییشما جا_

 گذاشتم و گفتم: میجلو ینیو کاسه سوپ را دورن س شد. خم شدم دهیدر هم کش شتریب میها اخم

 ؟؟یچ یعنی_

 با تحکم گفت: انینو



 رمینس

 
210 

 

 .یرینم ییشما جا نکهیا یعنی_

 .رمیطالق بگ خوامیباشم م نجایا خوامیبمونم. نم نجایا خوامیمن نم یول_

 گفت: یشد و جد دهیدر هم کش انینو یها اخم

 خوامیدوست دارم نم یزنم دم؟یگفته من تورو طالق م ی. دوما کیاجازه طالق ندار ینکن مانیکه زا یاوال تا زمان_

 طالقت بدم.

 شد. با عجز گفتم: ریسراز یمقدمه ا چیه یدوباره ب میها اشک

. تو که میریبزار سقطش کنم و بعد طالق بگ خوره؟یبچه به چه درد تو م نیا یو دوتا بچه دارت ؟یچ یآخه برا_

 .خوامیمن تورو نم یدونیم

 ادامه دادم: ییکمال پرو با

 ..خوامیپسرتو م_

دفعه مانند بمب منفجر  کیشود.  یکه چطور دارد کبود تر از قبل م دمیدیرا م انینو افهیتر شدن ق رهیوضوح ت به

 شد:

 یمگه امد خوام؟یپسرتو م خوامیتو رو نم یگیم ییایخودم در م ی. خفه شو آشغال جلوایح یب کهیخفه شو زن_

. خجالت بکش تو چطور یداره که تو از اون حدم گذشت یهم حد ییایح یب  ؟یکنیانتخاب م یدار نطوریمغازه که ا

خودم  یبرو خدا رو شکر که جلو ؟یرو بزن احرف نیجلو من و پدر بزرگ و مادر بزرگت ا شهیکه روت م یهست یدختر

زن   نیفتاده بود من همچ ایاتفاق ن نیاگر ا یبره. فکر کرد ادتیتو دهنت که حرف زدن  دمیکوبیگرفتم وگرنه چنان م

 گرفتم؟ یرو واس پسرم م یو کم شعور ایح یب

 با خشم به طرف باباجون برگشت و با داد ادامه داد: بعد

بچه است؟ بچه حداقل شرمش  نیجبران کنه؟ ا خوادیکه م مونهیکه پش د؟یزدیکه ازش حرف م یبود دختر نیا_

رو  ییرو کجا بزنه و چه حرفا یذره شعور نداره چه حرف کی یکه حت یچ نیها؟ ا یچ نیرو بگه. ا زایچ یبعض شهیم

 .ارهیبه زبون ب دینبا یهم حت



 رمینس

 
211 

 

انداخته بود کرد و همانطور ادامه  نییه بود و سرش رو پامن نشست شیدفعه روش رو به طرف مامان جون که پ نیا

 داد:

م. بوده واقعا متاسفم براتون واقعا متاسف نیاگر ا تتون؟یبود ترب نیا د؟یزدیکه ازش حرف م یدرخشان تیبود ترب نیا_

 ازش در امده. ییایح یب ،یکم شعور ،عوض یچه ادم دینیخودتون بب

 نگاهم کرد و گفت: خشم با

 .یکه دختر بود کنمیتعجب م دمیکه ازت د یتیشخص نیبا همچ_

 نیشد و چشمانم تا اخر یباز نم نیاز ا شتریدهانم ب گریبا جمله آخرش د یدهانم باز مانده بود ول شیاول حرف ها از

 حد ممکنه از کاسه خارج شده بودند. به خودم آمدم و خشم جوابش را دادم:

 ...یکن نیهبهم تو نیاز ا شتریب دمیبهت اجازه نم_

 ساکت._

ش خشم یبود ول نییو خفه شدم. او با من بود؟ چشمان ام لبالب اشک شد سر باباجون پا دمیداد باباجون از جا پر با

 . سرش را بلند کرد و در چشمانم زل زد:دید یشد به راحت یرا م

کردم دست پروده خودم و ماه پاره انقدر  یبود. من فکر نم یکاف یتا االن آبرو ازمون برد یبسه. هرچ نیبسه سرم_

 .دیناام یم کرد دی. ناامدمیرو ازت ند یرفتار نیتا حاال همچ یعنیباشه.  ایح یب

 بلند شد و جلو آمد.. شیاز جا باباجون

 البته اگر شوهرت بخواد. یمونیم نجای. توام امیریم لتیوسا دنیمن و ماه پاره فردا بعد از رس_

 سر تکان داد و باباجون دوباره نگاه انیانداخته. نو ریسرش را به ز یانداخت که کالفه و عصب انیبه نو ینگاه باباجون

 من کرد و ادامه داد:

بخاطر  یرفتار امروزت پشمون نشد نیو از ا ینساخت تویبا شوهرت. زندگ یکه رفتارت رو درست نکرد یتا زمان_

 .امینم دنتیبخشمت و به د یامروز نم



 رمینس

 
212 

 

بلند شدم و به طرف  میاز جا هی. با گرشدندیم ریپشت سرهم سراز میترک کرد. اشک ها رونیآنجا را به مقصد ب بعد

 گفتم: یو م دمیکوب یاش م نهیتخت س یرا به رو میرفتم و مانند بچه ها مشت ها انینو

 دوستم نداره. گهیتو که باباجون باهام قهره کرد و د رهی. همش تقصادی، بدم م ادی،بدم م ادیازت بدم م_

. او را ول کردم و دوان، دوان از دادینشان نم یعکس والعمل چیبود و ه ستادهیا دهیو کمر خم ریهمان طور سر به ز او

 و شروع به دمیرا در آغوش کش میپله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم  و در را محکم بستم و پشت در نشستم. زانو ها

آرام به در سرم را باال آوردم و  یحال بودم. با خوردن ضربات نچقدر گذشت که در هما دانمیکردن کردم. نم هیگر

 را پاک کردم و با داد گفتم: میاشک ها

 بله؟_

 .نیتو سرم امیدارم م_

دادم و  هیتک واریجون بود. از پشت در بلند شدم که در باز شد و مامان جون وار اتاق شد. عقب رفتم و به د مامان

چانه ام  ری. مامان جون جلو آمد و دستش را به طرفم دراز کرو و زختمیصدا اشک ر یانداختم و ب نییسرم را پا

انداخت. دستش را پشت کمرم  ریچه در نگاهش بود. سرش را تکان داد و به ز دانمیگذاشت و صورتم را باال آورد. نم

 .میتخت نشست یکرد. هر دو به رو تیگذاشت و به طرف تخت هدا

 .نیسرم_

 را بلند کردم و به او نگاه کردم. سرم

م. مگر کرد یتو کوتاه تیبار احساس کردم واقعا در ترب نیاول یکار و رفتار االنت درست بوده؟ امروز برا یکنیفکر م_

که جاش  یدیجد زی. به جاش از اون چیاز دستش داد گهید یرو که از دست داد یزینداده بودم هر چ ادیمن به تو 

گرفت  یازدواج هرگز صورت نم نیا دیبه هم برس نیاشک ونحوه استفاده کن. اگر قرار بود تو  نیامده به بهتر

اگر قرار  .دیکرد یفرار م دیاتفاق باز به هم برس نیبه وجود امد به کنار. اگر قرار بود بعد از ا نتونیکه به ب یتیمحرم

 .یشد یحامله نم دیبه هم برس دنیفرارتون لو رفت و همه فهم نکهیبود بعد از ا

 شد و ادامه داد: رهیرا از من گرفت و به رو به رو خ شیرو

 یرشوهر دا گهیافتاد. تو د یهمه اتفاق نم نیا دیبهم برس نی. اگر قرار بود تو و اشکنیبردار سرم یدست از لجباز_

 نیهنوز هم با ا انیساز. نوب انیبا نو توی. بمون و زندگادیم ایبه دن گهیچند وقت د ستیمعلوم ن یاز شوهرت حامله ا
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 نیبا اشک یخواستیبساز همون جور که م تویاز چشماش خوند. بمون و زندگ شهیاتفاقات دوست داره. عشق رو م

 .یبساز

 عجز گفتم: با

 .شهینم_

 کرد و گفت: نگاهم

نزار  میخم نکن. نزار ما شرمنده اونا بش نیاز ا شتری. کمر بابات رو بشهیم ی. اگر تو دختر منشهیم نیسرم شهیم_

بگند. تو دوست  نجوریبه ناحق به ما ا گرانید ییرو به ما نسبت بدن. جلو ییناروا یحرف ها نیهمچ نیاز ا شتریب

 جور با ما و تو برخورد بشه؟ نیا یدار

 ادامه داد: دیتکان دادم.. با ام یرا به نشانه منف سرم

 خانم یدار اقتی. تو لانیزدند. مخصوصا نو یحرف ها نیرو که به ما همچ ییکن اوناو شرمزده  مونیپس بمون و پش_

 یمبراش. خان اریب ایخونه. بچت رو سالمت به دن نیا یی. پس از دستش نده بشو مالک قلب آقایباش یخونه ا نیهمچ

 .نیبشه. انتخاب با تو سرم مونیو گفتارش پش ردهکن از ک یرفتارها شو ببخش و کار نیو ا یکن یکن، مهربون

 بتوانم دیجز ماندن داشتم؟ پس حال که مجبورم بمانم شا یجون از کنارم بلند شد. کدام انتخاب؟ مگر چاره ا مامان

بود خواست  دهیزندان ندارم. مامان جون به در رس نیاز ا زیگر یبرا ی. چون راهدیبه گفته مامان جون عمل کنم. شا

 که بشنود گفتم: یطور یآرام ول یبرود با صدا رونیدر را باز کند که ب

 .ارهیروهم ب ولنمیبه راننده بگو و_

زد و سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. با  ینیشد. مامان جون لبخند غمگ ریاز دو چشمم سراز میاشک ها بعد

را با خاطرات مشترک  نیعشق اشک دیشدند. از حاال به بعد با ریپشت سرهم سراز میبسته شدن در اشک ها یصدا

تازه  یغنچه ا یاز خوش نیابراز عالقه کردن اشک ربارنبود که با ه یقلبم باغچه ا گریمان در باغچه قلبم قبر کنم. د

او را فراموش کنم. هرگز هم  توانمی. نمنیمدفون از خاطرات خوش گذشته با اشک یرشد کند. حال شده بود قبر ستان

کنم و دل او را به دست  یرا باز مانیزن نادم و پش کینقش  انینو یقرار است برا نکهیافتد با ا یاتفاق نم نیا

 کردم. یم نیخود و اشک یو در به در دنبال راه نجات برا دوارمیمن هنوز ام یول اوردمیب
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را از  بشود سرنوشت دی. اما شاانیپا یب یهم سرنوشت دیتلخ. شا انیبا پا ینحس ما باشد. سرنوشت ریتقد نیا دیشا

. سمیسخت که بخواهم سرنوشتم را از نو بنو یلیسخت بود. خ می. نه فکر نکنم. هرگز. برانیبدون اشک یسر نوشت ول

 و دمیکش یقی. کنارم ، همراهم، همسفرم. نفس عماشدمن نب یبرا نیرا ادامه بدهم که اشک یتوانستم زندگ ینم

بودم.  دهیدو سه روز او را ند نیرا پس زدم. در ا میرستادم. با دستم اشک هافرو ف میها هیاز هوا را به ر یادیحجم ز

 تنگ شده بود. شیکجاست؟ در چه حال است؟ دلم برا دانمیاصال نم

 بینخوردم. عج یزیناهار نرفتم و چ یفراوان مامان جون برا یبا اصرار ها یها در اتاقم ماندم و فکر کردم. حت مدت

جز ماند و  یزیرفت. هرچه فکر کردم به چ ینم نییپا میاز گلو یزیشد چ یشد اگر هم م یبود اصال گرسنه ام نم

طرف بچه درون  کیجون بخاطر رفتار صبح ام. از  مانما ینیطرف قهر باباجون  و سر سنگ کی. از دمیساختند نرس

در سر بلند کردم و  یو ترس از برخوردش. با صدا نینبود اشک گریو از طرف د دادیکه اجازه طالق نم انیشکمم و نو

 وارد اتاق شد و از همانجا گفت: میاجازه ورود دادم. مر

 .نییپا دییعروس خان شام حاضره بفرما_

 ی.  با بستین یزیراه گر چیهمه و همه به هم دست داده بودند تا به من بفهمانند من زن خان هستم و ه انگار

 گفتم: یحوصلگ

 خورم. ی. نمندارم. لیم_

 گفت: یآرام یبا صدا میمر

 به زور ببرمتون.. دیامدیعروس خان مادر بزرگتون گفتند اگر ن_

بلند شدم و به طرف در  میکنند. از جا وانهیمرا د خواستندی. آن ها مدمیکش یرا در کاسه چرخاندم و پوف چشمانم

ز صورتم. ا یشلخته است و چشمانم پف کرد و رد اشک به رو مینامرتب است، موها میمهم نبود لباس ها میرفتم.. برا

ه کنار سفر نیسفره که شدم خشکم زد.  اشک کیرفتم. به طرف سفره رفتم. نزد نییاتاق خارج شدم و به سمت پا

درست ننشسته بود و کمرش  شهی. مثل همدندیرس یهم کنارش بودند و به او م مینشسته بود و آسوده بانو و اسل

 یب .سرش را بلند نکرد تا نگاهم کند یاو حت یکردم ول یلب رید. دلم آتش گرفت. سوختم. سالم آرام و زبو دهیخم

 نییلحظه نگاهم کرد و دوباره سرش را پا کیو کنار مامان جون نشستم که سرش را باال آورد و  فتمحرف جلو ر

عجب نگاهم کرد بدون توجه به اطرافم من هم سرش را باال آورد و مت عینگذشته بود که  دوباره سر یانداخت لحظه ا
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 میدر همان حال بود هیچند ثان کستصدا ش ینشست و بعد ب میآن در گلو کیکردم. بغض در  یهمانطور نگاهش م

 اشاره کرد. انیو متعجب نگاهش کردم با اخم نگاهم کرد و با چشمانش به نو دمیکه با سقلمه مامان جون از جا پر

بود خودم را  دهیکش میکه مامان جون برا ییرا پاک کردم. بعد با غذا میانداختم و اشک ها نییسرم را پا دیناام

معذب  نجایکردم در ا یاحساس م یبلند شد به راحت شیسرگرم کردم. بعد از اتمام شام اول از همه باباجون از جا

ها  یبه سمت کنار انیباباجون و نو یبه طبقه باال رفت ول نیبلند شدند. اشک نیو اشک انیاست. بالفاصله از او نو

تمام شده بود. مامان جون از کنار سفره بلند شد و تشکر  شیوقت پ یلیآن ها نشستند منکه شام ام خ یرفتند و رو

ه به اطراف انداختم. ب ی. نگاهنمیرا بب نیکرد. من هم پشت سرش بلند شدم. دوست داشتم باال بروم و اشک یکوتاه

. متعجب برگشتم. مامان دینفر مچم را در دستش گرفت و به طرف خودش کش کیشتم که پله ها قدم بردا رفط

 گفت: کرد آرام یجون بود داشت با اخم نگاهم م

 کجا؟_

 خوام برم باال. یم_

 را آرام تر کرد و گفت: شیآمد و صدا جلوتر

دنبالش. حاال هم مثل بچه  یبر هیدور از چشم بق ینکه بلند ش یقرار شد فراموشش کن نیسرم میما با هم حرف زد_

 مواظبت باشه؟  خوادیم یک می. فردا که ما رفتنیکه شوهرت اونجا باشه. دوباره شر درست نکن سرم یریآدم هر جا م

وده . آسمیها رفت ی. به سمت کناردیرا محکم تر گرفت و به طرف کنارها حرکت کرد و مرا به دنبال خودش کش دستم

 زدینم یحرف یکنار ها نشستم. کس یحرف به رو یهم به گمانم باال رفته بود. ب مینشسته بود و اسل انیبانو کنار نو

سر صحبت را با بابا  نکهیا یبه همان روال گذاشت. برا یبروم. مدت نجایبود. دوست داشتم از ا ینیسنگ اریجو بس

 باز کنم گفتم: جون

 باباجون._

 نیینگاهم کرد گوشه لبم را گاز گرفتم و سرم را پا یاخم یو صورت یخی یرا به طرفم برگرداند و با نگاه سرش

 انداختم. آرام گفتم:

 .ارندیرو هم ب نایا یپد یبگ شهی.. مشهیم_

 کردم و با عجز اضافه کردم: نگاهش
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 کنم. یخواهش م_

 نگاهش کردم. منتظر

 ست؟یمنظورت که سگ هات ن_

 از من کرد بود. آرام جوابش را دادم: سوال را نیبرگردانم که ا انیرا به طرف نو سرم

 چرا._

 .شهینم ریخ_

 :دمینال

 آخه چرا؟_

ه.. کن یبهشون رو قبول نم یدگیرس تیهم مسئول ی. کسینگهشون دار یاریب ییکه بخوا ستین سگ یجا نجایا_

 .ادیاز سگ خوششون نم تیاکثر

 .کنمیم یدگی. خودم مراقبشونم ، خودم به تمام کارشون رسکنمیخواهش م_

 گفتم که نه._

 زدم: شیطرف باباجون برگشتم و ملتمسانه صدا به

 باباجون._

 تفاوت گفت: یهم ب او

 .ارمشونیب ستمین یداخل خونش. اونا هم اونجا براشون بهتره منم راض ادیسگ ب دهیشوهرت اجازه نم_

 اما اونا مال من اند.._

اشک ام را با  عیداشتم خودم آن ها را بزرگ کردم سرشد من آن ها را اندازه جونم دوست  ریقطره اشک سراز کی

و تنها  امدیهم به اتاقم ن انینو ختمیریشب بخاطر بخت شوم خود اشک م مهیدستم پس زدم و به اتاقم پناه بردم. تا ن

چشمانم را باز  یکس یباشد نبود او بود.  با صدا زدن ها نیتسک یتا حد میبرا توانستیوضع م نیکه در ا یزیچ
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ه را برا به نکرده بود. متعجب نگاه  رونشیب یتخت نشستم و نگاهش کردم. لباس ها یکردم. مامان جون بود. به رو

 چشمانش دوختم.

 ؟یدیچرا لباس پوش_

 .. میریم میاورده. ما هم دار لتویراننده برگشته. وسا_

برود. خودم را در آغوشش انداختم و اشک  شمیز پاو ا خواستمینشست. نم مینشده بودم بغض در گلو داریب هنوز

 .ختمیر

 .کنمیخواهش م دیمنو با خودتون ببر نکهیا ای د؟ینر شهینم_

 به سرم زد و همانطور گفت: یکرد. بوسه ادر آغوشش ماندم و او نوازشم  یکم

 .میگذاشت ی. قرارمیجان ما باهم حرف زد نیسرم_

 گفتم: هیگر با

 .شهینم ینباش شمی. تا شما پشهینم تونم،یاما من نم_

 از خودش جدا کرد و در چشمانم نگاه کرد و گفت: مرا

و همه  ری. هنرات رو به کار بگشناسمتی. خودم بزرگت کردم میتونینحو ممکن هم م نیبه بهتر نیسرم یتونیتو م_

 بهتر از قبل. یرو از اول بساز حت زیچ

 تخت بلند شوم و ادامه داد: یکرد از رو کمک

.. شتیپ میایو م میکن یبالفاصله حرکت م میما کنارت باش یو خواست یهر وقت زنگ زد شته،یپ گهیکه د تیگوش_

 نباش. یزینگران چ

را که از کمد ام انتخاب کرده بود را  یسورمه ا یکرد بعد از اتمام کارم لباس محل تمیهدا یبهداشت سیسمت سرو به

 نیکرد. در ع سیرا شانه زد و گ مینشاند و موها یصندل یآورد و کمک کرد لباس را به تنم کنم. بعد مرا به رو میبرا

تمام شد مرا به طرف خودش  میموها سیگ یگفت. وقت یکردم م یم دیکه با یکرد از کارها یم حتمیحال نص

 برگرداند و در چشمانم نگاه کرد و گفت:
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از بچت و شوهرت مراقبت  دیخانواده. با کی، مادر  یشیمادر م یدار یستیتنها ن گهیمواظب خودت باش. االن تو د_

 زیهمه چ شه،یم یی. نزار مهر شوهرت نسبت بهت کم بشه. نزار زن اولش اونو دوباره مال خودش بکنه. تو بخوایکن

 .شهیم

 که آن را با دستش گرفت. ختیر نییاز چشمانم پا یاشک قطره

 .نییپا میباشه ها. پاشو، پاشو دختر خوب بر یخبر نایاز ا نمینب گهید_

فت که گ یم انیرا به نو یها زیها نشسته بود با اخم چ یکنار ی. باباجون هم آماده منتظر به رومیرفت نییطبقه پا به

 گفت: بلند شد و روبه مامان جون کرد و شیاو هم در هم بود. با آمد ما از جا یاخم ها

 خانم؟ میبر_

در  یخودم را در آغوشش رها کردم. مدت دمیبه سمت آغوش پر محبتش دو اوردمیکرد. طاقت ن یوجت یمن ب به

 چیه یداد. مرا از خودش جدا کرد و ب یفیآغوشش بودم که او هم دستانش را به دور کمرم حلقه کرد و فشار خف

 گفت: شیاحساس در صدا

 مواظب خودت باش._

 ختنیر یمن آن ها رفتند و باز من تنها شدم. با دست جلو ختنیاشک ر یو کل یمن جدا شد و پس از خداحافظ از

باباجون که از در خارج  نیو به ماش دمیچیکه به من خورد لرز کردم و دستانم را دورم پ یاشکم را گرفتم. با باد سرد

هم  یو به روخود حلقه کردم و چشمانم را بستم  دوردستانم را به  شتریشد نگاه کردم. با بسته شدن در ب یم

 فشردم.

 داخل. ایخانم. ب_

گرم و پر محبت و  شی. لحنش سرد و خشک بود. مانند چند روز پآمد یاز پشت سرم م شیرا باز کردم. صدا چشمانم

م و به از او گرفتنگاهم را  عیو به طرفش برگشتم. نگاه سردم را به او دوختم بعد سر دمیکش یقیعشق نبود. نفس عم

انداختم خواستم  نییپشت سرم او وارد شد. سرم را پا ماو هم پشت سرم آمد. اول من وارد شدطرف در خانه رفتم. 

 متوقف شدم: شیکه باال صدا رمیبگ شیکه راه طبقه باال را در پ

 .نجانیرو که اوردن ا التیوسا_
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ه که اشاره کرده بود نگا ییهم را از او گرفتم و به طرف جاطرفش برگشتم. با سرش به سمت راستم اشاره کرد، نگا به

 نی. تمام دار و ندار من اولنمیو فیچمدان متوسط، دو عدد کارتون بزرگ و در آخر ک کیکرد. سه چمدان بزرگ و 

دون قدم برداشتم، ب لیمهم نبود. به طرف وسا میها برا زیچ نیا گریهم نباشند. د لمیها نصف وسا نیا دینبود.. شا

 که دارد پشت سرم دمیرا شن شیقدم ها یرا برداشتم و به سمت پله ها رفتم. صدا ولنمیو فیک لمیوسا هیتوجه بق

 .دیآ یم

منتظر او بودن باز گذاشتم که به داخل  یوارد اتاق شدم در را پشت سرم نبستم و به معنا یطرف اتاق رفتم وقت به

فرش  یرابطه. در وسط اتاق به رو نیشروع و ساختن ا یباشد برا یراه نیا دیرا کردم.  شا نکاری. از عمد ادییایب

. سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم جلو آمد آرام به شدوارد اتاق  انیگذاشتم. نو میرا جلو ولنیو فینشستم. ک

ا خم کرد و چپ اش ر یداد. زانو هیتک واریمن نشست و به د یرو به رو نیزم یطرفم قدم برداشت. جلو آمد و رو

 م.انداخت نییو سرم را پا دمیکش یقیمانند خان ها نشسته بود. نفس عم قایگذاشت. دق شیدست چپش راهم به رو

و آن ها را نوازش  دمیکش شیها میس یتنگ شده بود. دستم را به روسازم  یرا باز کردم. دلم برا ولنمیو فیکدر 

 شیها میو س دمیدر آغوش کش اطیدر آوردم و آرام و با احت شیرا از جا ولنیدوست داشتم. و یلیکردم. سازم را خ

 را شروع به نوازش کردم

 ؟یزنیم ولنیو_

 . لبزندیبا غرور و اخم دارد با من حرف م نیچن نیا انینو دمیدیبار بود م نیرا بلند کردم و نگاهش کردم. اول سرم

 باز کردم و گفتم:

 بله._

 ؟یسازتو دوست دار یلیخ_

 ه.بل_

که  دمیکش ولنیو یها میس یبه رو یانداختم. دست نییکرد. سرم را پا یهمانطور با نگاه سردش نگاهم م انینو

 سر بلند کردم. انینو یکه دوباره با صدا دینکش یشان بلند شد. طول یصدا

 االن. نیبزن. هم ولنیبرام و_
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 یدرون دستم اشاره کرد. سرم را به آرام ولنینگاهش کردم. با همان صورت عبوس و پر از غرور و تکبر به و متعجب

را با دست چپم بلند  ولنیخارج کردم. و فیانداختم. دستم را دراز کردم و کمان آرشه را از ک ریتکان دادم و به ز

ب معذ انینو ینگاه ها ریرا با دست راستم بلند کردم. ز هبه شانه ام گذاشتم. کمان آرش کینزد میگلو ریکردم و ز

سرگرم کنم و  میدارم او را با کار ها فهیکه وظ زشیکرد که انگار او ارباب من است و من کن ینگاهم م یوربودم. ط

 اربه ذهنم آمد. چشمانم  ینیو غمگ میفکر کردم. آهنگ مال یرا برآورده کنم. چشمانم را بستم و کم شیخواسته ها

ها  میس یدرست قرار دادم و کمان آرشه را بلند کردم و به رو تیآرام باز کردم و انگشتان دست چپم را در موقع

 رفته است. ادمیاز  زیکردم همه چ یاحساس م انینو یگذاشتم. با نگاه ها

کردم. سرم را بلند  ینم انینگاه نو یدر حال نواختن بودم ول یخود مسلط شدم و شروع به نواختن کردم. مدت بر

 . انگار اوبردیداده بود و چشمانش را بسته بود و داشت از آهنگ لذت م هیتک روایکردم و نگاهش کردم. سرش را به د

که من نوازده اش باشم هر چقدر هم که  یولنی. ویولنینه هر و ؛یعالقه داشت.. ول ولنیو یهم مانند پسرش به صدا

 بد بنوازم. 

را بستم. سرم را بلند کردم که  فشیگذاشتم و در ک شیرا سرجا ولنیرا قطع کردم. بدون آنکه نگاهش کنم و نواختن

را  ولنیکرد. بلند شدم و و یبدتر اش م شیکارها نینداشتم او هم با ا یکند. حال روز خوش یدارد نگاهم م دمید

 نشسته بود و مشغول زشیپشت م انیو سرم را برگرداندم، نو ستادمیگذاشتم. راست ا واریبرداشتم و آن را گوشه د

بلند شدم و به طرف در رفتم.  می. از جارفتی. حوصله ام سر مدمیآن دراز کش یبود. به طرف تخت رفتم و رو

 متوقف شدم. انینو یکه با صدا دمیکش نییدر را در دستم گرفتم و به طرف پا رهیدستگ

 کجا؟_

 طرفش برگشتم و نگاهش کردم. به

 اال.ب ارنیرو بگم ب لمیوسا خوامیم_

 بلند شد و به طرف من آمد. مرا از در دور کرد و با همان اخم گفت: شیاخم از جا با

 نشون باال.. اریب گمیخودم م نجایهم سای.  وارونیب یالزم نکرده تو بر_

بعدش دو مرد که  هیدوباره وارد اتاق شد و چند ثان یبا اخم خارج شد. بعد از مدت انیحرف سرم را تکان دادم. نو یب

بلند شدم و به  میهم در دست داشت وارد شدند. از جا یکه دو کارتون به رو میدر دستشان بود و مر میمدان هاچ
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 یو دست ستادمیگذاشتم صاف ا نیزم یآن را به رو  همانجابود  نیرا برداشتم. سنگ ییرفتم و کارتون رو میطرف مر

 .دمیبه کمرم کش

 د؟یعروس خان خوب_

 کرد، نگاه کردم. یکه نگران نگاهم م میکمرم برداشتم و به مر یاز رو عیرا سر دستم

 اره. خوبم._

هم پشت سرشان خارج شد و در را  میرا آورده بود از اتاق خارج شدند و مر مینگاهم کرد. مرد که چمدان ها دیترد با

 پشت سرش بست.

 ؟یبه تو گفته کار کن یک_

را در مشتش  میکرد. به طرفم قدم برداشت و بازو یداشت نگاهم م ظیغل یبرگشتم. با اخم انیبه طرف نو متعجب

 کرد. تمیگرفت و فشار داد و به طرف تخت هدا

 .یکشکه بچم رو ب شهینم لیدل یداره؟ منو دوست ندار یهم حد یتیمسئول یفکر و ب یب اد؟یسر بچه ب یبال یگینم_

را رها کرد و به طرف  مینگفتم که او بازو یزیمگر من چه کرده بودم؟ چ کردم. یهمانطور متعجب نگاهش م من

 نیزم یبلند شدم و کنار چمدان ها به رو میتوجه به او از جا یکه گذشت ب یباز گشت و پشتش نشست. کم زشیم

 کرد. یکردم که داشت با اخم نگاهم م انیبه نو ینگاه میدر آوردم. ن دهینشستم و آن ها را به حالت خواب

بودم. در چمدان دوم را باز  اوردهینحس ن یروستا نیبود که به ا میرا باز کردم. لباس ها یان اولتوجه به او در چمد یب

را که باز کردم همه لباس ها نو بودند. انگار مامان جون سفارش  یام بود. چمدان بعد یقبل یکردم باز هم لباس ها

لباس ها برتن کنم؟  نیاز ا توانمیم گریمن د کرد یبود مادر من. فکر م الیلباس بخرند. چه خوش خ میکرده بود برا

ه کنارم سرم را ب یا هیمن مانده است که بخواهم به خود برسم. با قرار گرفتن سا یبرا یدل و دماغ گریکرد د یفکر م

و نگاهش کردم.  بود. آرام سرم را بلند کردم ستادهیکه کنارم ا دمیرا د انینو یطرف سمت چپ برگرداندم. پاها ها

 کرد. یانداخته بود و با اخم نگاهم م ریسرش را به ز

 جاشون بده داخل کمد. ایب میوقت ناهار بعد با مر میبلند شو بر_
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باال رفت. سرم را بلند کردم و خواستم به  یکه کم دمیبه دامنم کش یبلند شدم. دست میرا تکان دادم و از جا سرم

 جلو قدم بردارم که گفت:

 .نمین ببصبر ک_

 میخواستم عقب بروم که جلو دهیو متعجب نگاهش کردم. جلو آمد و با دستش دامنم را گرفت ترس ستادمیا میسرجا

 ول کرد و با خشم گفت: تیشد.دامنم را با اعصبان شتریب شیرا گرفت و دامنم را باال داد. اخم ها

 دیه باک فهمهی. آدم نفهم هم باشه مگندیار بار نمرو که ده هز زیچ کیها؟  یشلوار بپوش دیمگه بهت نگفته بودم با_

 ؟یبچم به کشتن بد نکاراتیبا ا ییخوایمهنوز داخل بدنت .  ی. سرماخوردگیضیکارو انجام بده. هوا سرده مر نیا

 ؟یاریسرش ب ییهات بال یفکر یبا ب ییخوایم

 کردم و گفتم: یکرد. اخم یم نیداشت به من توه او

 تو._

 و با تشر گفت: دیخشم وسط حرفم پر با

 .االیانجام بدم.  نکارویبه زور کتک ا خوادیبرو شلوار بپوش. دلت که نم االیساکت شو. _

شده بود شلوار  دهیچ یمحل یلباس ها ریکه ز یکرده نگاهم را از او گرفتم به طرف کمد رفتم و از شلوار ها بغض

راحت شود. سرم را بلند کردم  الشیو خ ندیتا با چشمان خودش بب دمیپوش شیهمرنگ لباسم را برداشتم و رو به رو

. من هم پشت سرش را افتادم. همه دور سفره ناهار فتنگاهش را از من گرفت و به طرف در رکرد  یبا اخم نگاهم م

ه مرغ گذاشت. شروع به خوردند کردم. چشم ام ب میکاسه سوپ جلو کیجمع بودند. آق گل جلو آمد و با اخم  یخور

 یافتاد که داشت نگاهم م انیشکم پر سالم و سرخ کرده رو سفره افتاد.. بدجور دلم هوس کرده بود. چشمم که نو

 سرد و پر از خباثت گفت: یحنکرد. با ل

که  ی. حاال هم تا زمانیتا خوب ش یبخور ادیز عاتیما دیبا یآمپول بزن ای یقرص بخور یتونیدکتر گفته چون نم_

 . حاال هم سوپت رو کامل بخور..یآش بخور ایسوپ و  دیبا یکامل خوب نشد

شروع به خوردن  یلیم یمن دردسر شده بود. با ب یبچه هم برا نیانداختم. ا ریسرم را ز زانیآو یلب و لوچه ا با

ت سد گرید یاجازه نداشتم به غذاها انیبه گفته نو یسوپ را تمام کردم باز هم گرسنه ام بود.. ول یسوپ کردم. وقت

 سفره هم نبود که بخورم. یبه رو یسوپ گریبزنم و د
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 یهم که شده از آن مرغ بخورم. تا زمان کمی یحت خواستیبچه ها بغض کردم. من هنوز گرسنه ام بود و دلم م مانند

 یجز چند تکه استخوان که مقدار کم گریکردم که د یبه آن مرغ نگاه م یرکیز ریتمام شود من ز انیکه ناهار نو

و به بلند شد رفت من هم بال فاصله از جا بلند شدم  سفره یکه از رو انینمانده بود. نو یزیگوشت به آن مانده بود چ

 نخورد از آن مرغ بود؟ لشیواقعا دل ایچرا؟ آ دانمیشد. نم ریسراز میاتاقم رفتم..اشک ها

طرف چمدان ها رفتم. آن ها را با تمام از فکر خارج شوم به طرف کمد رفتم آن باز کردم و بعد به  نکهیا بخاطر

ز آن ها ا خواستیجا گرفت. دلم نم نییاز آن ها در طبقه پا یکیکمد بردم. تنها  کیشان بلند کردم و به نزد ینیسنگ

 یادیز ییکمد افتاد که فضا یکنم. چشم به طبقه باال دایپ ییاستفاده کنم. درمانده به داخل کمد نگاه کردم تا جا

 یصندل یطبقه ها گذاشتم بلند شدم و به رو ریرفتم و آن را آوردم و ز انینو یبود. به طرف صندل یداشت و خال

بلند کردم و در آن طبقه گذاشتم و بعد هم کارتون  نیزم یبود از رو یرا هر سخت ینیبه آن سنگ یرفتم. چمدان ها

کنم؟ دردم هر  یلج م یدارم با ک دانستمی. نمدیکش یم ریدل و کمرم به شدت ت ریرا. حالم خراب شده بود و ز ها

حاصل نشد. آرام و  یکمرم گذاشت. اما بهبود یرا به رو فشردم و دستمهم  یشد. چشمانم را به رو یم شتریلحظه ب

 به سمت تخت حرکت اطیاش برگرداندم. با احت یقبل یجارا به  یآمدم و بعد صندل نییپا یصندل یاز رو اطیبا احت

 یشکمم گذاشتم. به هر سخت ریدستم را به ز کیکمرم و  یدستم را به رو کی. شدیم شتریو ب رشتیکردم. دردم ب

 . وسطتوانستمینم یبکشم ول قیخواستم نفس عم یبود خودم را به تخت رساندم. نفسم از درد بند آمده بود. م

 بسته بود. تا عصر خی میفشار دادم. دوباره دست و پا شیدلم بود به رو ری. دستم را که زدیبرینفسم از درد م شیها

 کردم. یو ناله ام را در بالشت خفه م دمیچیپ یمانند مار از درد به خود م

لعنت  نکاریبود که هزار بار خودم را بخاطر ا دیکمتر از ظهر شده بود. انقدر دردش شد یهنوز ادامه داشت ول دردم

ود. آمدم خشکم زده ب رونیب یرفتم. وقت ییبلند شدم و به دستشو میشم. از جاقدر درد بک نیکردم ا یکردم. فکر نم

داشته باشد  ینیلکه ب یدر باردار یبودم که اگر کس دهیبودم. بارها شن دهید رهیقرمز ت یمتعجب بودم. لکه ها

از  متوانیم یعنیاز شرش خالص شدم؟  یعنیدورن شکمم سقط شده؟  نیجن یعنیفرزندش سقط شده است. حال 

 .نیغمگ ایشاد باشم  دانستمیزده بودم. نم رتیراحت شوم؟ ح انیدست نو

بود؟  رفته نیاو از ب یعنی. هنوز درد داشت. دمیشکمم کش یبه رو یزده جلو رفتم و لبه تخت نشستم. دست شگفت

 یرا به رو گرمیشکمم و دست د یدستم را به رو کیو  دمیتخت دراز کش یاز کجا مطمئن شوم. به رو دانستمینم

در همان  یآرام شود. مدت یکم دیتا شا دادمیم ژچشمانم گذاشتم. شروع به ماساژ دادن شکمم کردم. آرام، آرام ماسا

وارد اتاق شد و در را پشت  انیچشمانم برداشتم و با در نگاه کردم. نو یحال گذشت که با باز شدن در دستم را از رو

 ت.به طرف کمد رف یحرف چیه یسرش بست و ب
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لپ  و یکنم. گوش افتیدر یبه نت وصل شوم و اطالعات توانستمیگرفتم م یلپ تاپ ام را از او م ای یاگر گوش دیشا

تخت نشستم و نگاهش کردم. مشغول  یاو بودند. به رو شینبود پس صد در صد پ لمیوسا ییتاپ ام موقع جابه جا

 ایاق داشت. چ ینسبتا خوب کلیه یباال بود ول نشس نکهیبود. به باال تنه اش چشم دوختم. با ا راهنشیعوض کرد پ

 و گفتم: دمیتخت جلو کش یبه رو یفرم داشت. خودم را کم یمتوسط و رو یکلیالغر نبود ه

 .انینو_

 منتظر نگاهم کرد. ادامه دادم: یحرف چیه یطرفم برگشت و ب به

 و لپ تاپ ام کجاست؟ یگوش_

 تفاوت و سرد گفت: یبکرد.  یزده اش نگاهم م خیهمان نگاه  با

 ؟یواس چ_

 خوام شون. یم_

 .خورهیبه دردت نم_

 و با اعتراض گفتم: دمیرا در هم کش یها اخم

 دارم. اجیبهشون احت خوامشونیم انیکجان نو گمیم_

 رفت با اخم سرش را برگرداند و نگاهم کرد. یم زشیهمان حال که به طرف م در

 .یدار اجشونیاحت یواس چ_

 اطی. با احتنیمطمئن شوم که مرده ا خواهمیاحتماال بچه ات سقط شد و م میکه به او بگو توانستمیشدم. نم ساکت

 گفتم:

 به مامان جونم زنگ بزنم. خوامیدارم. م اجیاحت_
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از آن خارج کرد و به طرفم گرفت. نگاه به  یکرد و گوش بشیطرفم آمد و در همان هنگام دستش را درون ج به

 درهم و بوق کرده نگاهش کردم و گفتم: یمن نبود. با چهره ا یانداختم. آن گوش یگوش

 .ستیمن ن یگوش نکهیا_

 اخم نگاهم کرد و گفت: با

 بهم. شیدیم بعدم یباهاش زنگ بزن یخوای. تو فقط مکنهیم یچه فرق_

 ش؟یدینم. چرا بهم خوامیرو م خودم یمن گوش یول_

 ار داد و گفت:صورتم قر یرو به رو قیتر آورد و دق کیرا نزد سرش

رو هم و نقشه فرار  دیزیبر نیدوباره با اشک ای ؟یکن دایپ دیدوست پسر جد یکه بر بشه؟ یبهت بدم که چ تیگوش_

 ها؟ دیبکش

را به طرفم  ی. عقب رفت و گوشامدیشد. اما او دلش به رحم ن ریپشت سر هم سراز یکی ،یک میکردم. اشک ها بغض

 گرفت و با اخم و تشر گفت:

 .یزنگ بزن ییخوایاگر م رشیبگ عیسر االی_

 ادامه داد: تیکردم. با اعصبان ینگاهش م ختمیریکه اشک م همانطور

 بگو برم کار دارم. شیخوا ینم گهید االی_

که  دادیام را نم یرا سراغ نداشتم. حال که گوش یگرفتم و جز مامان جون کس یکمک م یکیاز  دینبود. با یا چاره

را با دست راستم پس زدن و با دست چپم  میگرفتم. اشک ها یاز مامان جون کمک م دیبه نت وصل شوم پس با

 نگاهش کردم و گفتم: یرا از او گرفتم. با تخس یگوش

 بزنم. یبخوام حرف خصوص دی. شارونیحداقل از اتاق برو ب یدیرو نم میحاال که گوش_

 :دیک پرسام زوم کرد و با ش یبه رو قیکرد و دق زیاخم چشمانش را ر با

 ؟یمثال چه حرف خصوص_
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 حرف زنانه._

 اش را به حالت قبل برگرداند. چهره

 زنگ بزن. االی. مونهینم یبه تو مربوط باشه به منم مربوطه. پس حرف خصوص یهرچ_

 ی. ولبود فی. شماره مامان جون را گرفتم. انتن ضعندیایب نییپا میاجازه ندادم اشک ها نباریا یبغض کردم، ول دوباره

 مامان جون از آن ور خط آمد. ینداشتم. بعد از چند بوق صدا نیجز ا یچاره ا

 الو.._

 الو مامان جون سالم._

 شده؟ یزیچ ؟ی. خوبزمیسالم عز_

 گفتم: زدم و یجان یمحو و ب لبخند

 د؟یدیرس د؟یممنون. من خوبم. شما خوب_

 راه مونده. گهید یکم دمی. نه هنوز نرسمیما هم خوب زمیممنون عز_

 کرد. ینگاهم م نهیبود و دست به س ستادهیانداختم که همانجا ا انیبه نو ینگاه یچشم ریز

 !نیالو. سرم_

 نگران مامان جون آمد. یصدا

 ؟یهست نیالو سرم_

 گفتم: عیسر

 اره.. اره._

 :دیپرس دیترد با

 شده؟ یزیچ_
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 افتاد هول کردم. انیبه نو چشم

 

 نه.. اره._

 تر نگاهم کرد. قیتر شد و دق زیر انینو چشمان

 .گهیتو دختر حرف بزن د یجون به لبم کرد ؟یزنیچرا حرف نم ن؟یشده سرم یچ_

 به گوشم چسباند ام و گفتم: شتریرا ب یرا از او گرفتم و گوش میکردم. رو انیبه نو یو نگاه دمیکش یقیعم نفس

 مامان جون._

 مامان جون آمده: یعصب یصدا

 نه؟ ای یگیم_

 باشه. باشه.._

 دهانم گذاشتم و گفتم: یدستم رو به رو انیرا آرام تر کردم و  پشتم را به نو میصدا

 دارم. ینیمامان جون.. از ظهر لکه ب_

 نشستم. میو صاف در جا دمیاز جا پر انیداد نو با

 ؟یچ_

ا عجله آمد و کنارم خم ب انیام را کردم نفهمد.  نو یبود چه گفتم. من که تمام سع دهیرا گاز گرفتم. فهم نمییپا لب

 قورت دادم و ینگاهم کرد. آب دهانم را به سخت یداد و با اخم وحشتناک هیاز دستانش را به لبه تخت تک یکیشد و 

 مامان جون گوش بدم. یتمام حواسم را جمع کردم تا به حرف ها

 ن؟یگفتم سرم یچ یدیشن_

 گفتم: یشدم و با شرمندگ رهیگرفتم و به روبه رو خ انیمامان جون نگاهم را از نو یصدا با
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 .دمینشن دیببخش_

 بود؟ یداد ک یصدا نیگفتم ا_

 کردم که در همان حال بود. انیبه نو ینگاه مین

 بود.. انینو ی.. صدایچیه_

 سر تو داد زد؟؟_

 خودم گفتم: یبه رو انینو یعصب یاز نگاه ها کالفه

 شدم؟ نطوریچرا ا یگب شهی. مالیخیرو ب نایمامان جان ا_

 .امدین یگذشت و صدا یکم

 الو مامان جون؟_

 چه رنگ بود؟_

 را آرام کردم و با خجالت گفتم: میصدا

 .رهیت_

 نفس مامان جون آمد. یصدا

 .یخودت رو به دکتر نشون بد اطیاحت یبرا ی. ولادیب شیها پ یبعض ی.. ممکنه برازمیعز ستین ینگران یجا_

 گفتم: ستیام با خودم معلوم ن فیکه معلوم بود تکل یحالت با

 نشده؟ شیزیچ یعنی_

 جون با شماتت گفت: مامان

 .مونهی. اون بچه سالمه و سالم منیسرم_

 را آرام کرد و ادامه داد: شیصدا
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 و تو.. دونمیم من یبرسون بیو به خودت اس یاریسرش ب ییبال ییاگر بخوا_

 نایرا به طرفش گرفتم. نو یبرگشتم و گوش انیرا قطع کردم و به طرف نو یگوش یشدم. بعد از خداحافظ ناراحت

 بلند گفت: یرا از دستم نگرفت با اخم و صدا یکرد. گوش یداشت با اخم نگاهم م

 ؟ یاورد سر بچم ییگفت؟ چه بال یچ_

 انداختم و آرام گفتم: ریرا ز سرم

 دکتر برم. کی دیبا ی. ولیعیو طب افتهیتفاق ما ایبعض ی. گفت که برااوردمیسر بچت ن ییبال چیه_

 

در آن حالت بود. بعد به  ی. مدتدیبه صورتش کش یداد و دست رونیب یو نفسش را از سر آسودگ ستادیصاف ا انینو

 گفت: ظیگرفت و با اخم غل میجلو دیطرفم خم شد و انگشت اشاره اش را به حالت تهد

 و تو. دونمی.. من مادیر بچم بس ییبه حالت اگر بال یبه حالت. وا یوا_

را از دستم چنگ زد و به طرف در رفت از اتاق خارج شد  یبا خشم گوش انیکردم. با بغض سرم را تکان دادم. نو بغض

آن را  یجلو عیسر یشد. ول ریاز چشم ام سراز ی. قطره اشکدمیکه از ترس از جا پر یطور دیو در را محکم بهم کوب

به  یبروم و شام بخورم را نداشتم. ول نکهیو حوصله ا الکرد. ح میشام صدا یآمد و برا میگرفتم. ساعت ها بعد مر

نشسته بود.  ونیزیتلو یدور هم جمع شده بودند و روبه رو انیمجبور بودم. بعد از شام همه خانواده نو انیاجبار نو

ه شده بودم و با حسرت ب میقا ییرایآن ها نشسته بود. من پشت در پذ نیهم ب نیاشک ی. حتدیخند یگفتند و م یم

 آن ها جا نداشته ام و جا نخوام داشت. نیوقت در ب چیکردم. من ه یآن ها نگاه م

را در شکمم  میتخت نشستم و پاها یمتوجه شود به اتاقم رفتم. به رو یو بدون آنکه کس دمیکش یپر سوز یآه

. مدت ها در فکر دیآ یسر من م ییشود؟ چه بال یداستان چه م نیجمع کردم. مشغول فکر کردن شدم. که آخر ا

بلند  میو از جا دمیکش یبود پوف 1ساعت کیفرو رفته بود و نزد یکیبه خودم آمدم که همه خانه در تار یبودم. وقت

 واریبرق برسد چشمم به گوشه د زیدستم به پر نکهیمن بخوابد. قبل از ا شیپ خواستینم گرید انیشدم. انگار نو

 . دمینگاه کردم. دستم را مشت کردم و عقب کش ولنمیوافتاد. به 
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 میرا جلو فینشستم. ک یقال یبه رو یرا در دست گرفتم و گوشه ا فشیبرداشتم. کقدم  ولنمیآرام به طرف و آرام،

در سر داشتم که با آن انجام بدهم. خاطره  یشدم. به فکر ها رهیخ ولنیبه و یا هیگذاشتم و درش را باز کردم ثان

 ..میبا آن داشت نیکه من و اشک یها

 شیبه رو یدر آوردم. دست فشیرا از ک ولنیو آرام و اطیرا گرفته بود. با احت میگلو ی. بغض بددمیاز ته دل کش یآه

برق رفتم.  زیبلند شدم..به طرف پر میو از جا دمیکش یقیکمان آرشه را در آوردم. نفس عم گری. با دست ددمیکش

به جانم افتاده بود. آب  یره را در دست گرفتم. استرس بدیوش کردم. به طرف در رفتم و دستگچراغ ها را تمام خام

 .دمیکش یقیدهانم را قورت دادم و نفس عم

آمد  یم رونیاز ب یانداختم. چراغ ها خاموش بود و فقط نور زرد کم رونیبه ب یو نگاه دمیکش نییرا پا رهیدستگ آرام

صدا بستم. کف دستانم عرق  یصدا از اتاق خارج شدم و در را ب ینبود. آرام و ب یاست کس اطیح یکه معلوم بود برا

 یماند. چراغ ها نی. نگاهم به در اتاق اشکستادمیکه برداشتم ا دم. حدود پنچ قداشتمیکرده بود. آرام، آرام گام بر م

 است. داریب دانستمیم یاتاقش خاموش بود ول

دامنم را باال  گرمیو کمان آرشه را در دست گرفتم و با دست د ولنیدستم و کیبا  کردم. یاوضاع را بررس دوباره

نبود.  یکس دمینکنم. به هال که رس نجایا ییرفتم تا صدا نییاز پله ها پا اطیجمع کردم. به طرف پله ها رفتم و با احت

در باز نشد. فحش و  یول دمیکش نییرا پا رهیرساندم. دستگ هالکردم و خودم را به در  شتریرا ب میها سرعت قدم

دم. کر یآمد اطرافم را بررس یم اطیکه از ح یکه در را قفل کرده بود دادم. چشم چرخاندم و با نور کم یبه کس یلعنت

حان امت را دیبرداشتم. چهار کل دیدسته کل کیدر دلم روشن شد. جلو رفتم و  یدیافتاد. نور ام یدیچشمم به جا کل

 و دل آشوب شده بودم. دندیلرز یبه قفل نخورد. دستانم از استرس م یکردم ول

سر  از یپنجم را که وارد کردم به قفل خورد و در باز شدم. نفس دینکنم. کل جادیا ییکردم تا سر و صدا یام را م  تمام

ا نباشد. در ر یو از خانه خارج شدم. چشم چرخاندم تا کس دمیکش نییرا پا رهی. دستگدمیکش یو خوشحال یآسودگ

ه رو ب قای. درخت دقستادمیکه مورد نظرم بود ا یدرخت ریآرام پشت سرم بستم. به عجله خودم را به باغ رساندم. ز

 ولنیآرام شدم و یتا بر خود مسلط شوم. وقت دمیکش یقیزدم. نفس عم یجان یبود. لبخند ب نیپنجره اتاق اشک یرو

 شانه ام گذاشتم. یرا به رو

ها قرار دادم.  میس یدوختم. کمان آرشه را باال آوردم و به رو ولنیره اتاقش کردم. بعد نگاهم را به وبه پنج ینگاه

سلطان قلب من  نی. شروع به نواختن آهنگ سلطان قلب ها کردم. اشکدمیچشمانم را بستم و کمان آرشه را کش

 یکردم و م یلب آهنگ را نجوا م ریکند. آرام ز خودبود که توانسته بود فکر و ذهن و قلب مرا از آن  یبود. کس
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شت دهم که پ صیتشخ یکیدر تار یاو را حت توانستمیم یگرفتم و به پنجره دوختم. به راحت ولنینواختم. چشم از و

کنند و  دایهم راه خود را پ میاشک ها هیبود تا بق یشد کاف ریقطره اشکم که سراز نیاست. اول ستادهیپنجره ا

 . وندش ریسراز

ت که گذش یهنوز پشت پنجره بود. مدت نیآوردم. سرم را باال گرفتم. اشک نییکه تمام شد دستانم را آرام پا آهنگ

انداختم. با پشت دستم رد  ریشد. نگاهم را از پنجره گرفتم و سرم را به ز دیکه از پنجره دور شد و بعد ناپد دمید

را  دیداخل خانه باز گشتم. در را قفل کردم و کل بهخراب  یو حال دهیخم یرا پاک کردم و با کمر میاشک ها

نگاه کردم. انتظار  نیکردم و به در اتاق اشک یاز پله ها باال رفتم. مکث اطیگذاشتم. باز هم آرام و با احت شیسرجا

ه ک تمر نداشمرا ببرد. هنوز باو نجایو از ا ردیو مرا در آغوش بکشد و دستم را بگ دییایب رونیداشتم حال از اتاق ب

. حالم خراب تر شد. به طرف در اتاقم حرکت کردم و وارد اتاق امدین یماندم. ول ی. مدتمیهم باش یبرا میتوانینم گرید

قدم  ولنمیو فیجان به طرف ک یشد. ب ریسراز میشدم و در را آرام پشت سرم بستم. با بسته شدن در اشک ها

از آن در یاش برگرداندم. به طرف تخت رفتم و رو یقبل یجابه سر را فیگذاشتم و ک فشیرا در ک ولنیبرداشتم. و

ام تا  هی. گرختمیریاشک م نیدل شکسته و حال خراب خود و اشک یصدا برا ی. بدمیو پتو را تا آخر باال کش دمیکش

 اکه ناخداگاه و سر زده به سراغم آمد و مرا ب یجز خواب ردیرا بگ شیجلو توانستینم زیچ چیادامه داشت. ه  یرید

 خود برد.

*** 

 .نی.. سرمنیسرم_

چشمانم را ببندم و دستم را به  عیزدم و چشمانم را باز کردم. برخورد نور به چشمانم باعث شد که سر یغلت میجا در

ا کردم ت کیردم. چشمانم را بارچشمانم برداشتم و آن ها را باز ک یدستم را از رو ،یآن ها گذاشتم. با تکان دست یرو

کرد. متعجب نگاهش  یتخت نشسته بود و داشت نگاهم م یبه رو اشبا همان اخم چند روزه  انیبه نور عادت کنم. نو

 گرفته گفتم: یکردم و با صدا

 شده؟ یچ ه؟یچ_

دم. منتظر نگاهش تخت نشان یتخت بلند شد و دستم را گرفت و به رو یشدن ام مطمئن شد از رو داریکه از ب انینو

 با اخم گفت: دیکردم تا بگو

 کنه.. نتیمعا ادیگفتم قابله ب_
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 من هم ، در هم رفتند. با خشم گفتم: یاخم ها نباریا

 داره؟ یلیچه دل ؟یچ یبرا_

 بچم چند ماهشه. نمیبب خوامیت بعدم م روزیبخاطر مشکل د_

 نگاهش کردم و گفتم: یعصب

 نیا یسواد رو که تجرب یزن ب هیدست  یبر نکهیمتخصص نه ا کی شیو مهمه منو ببر شهر پ ینگران یلیاگر خ_

 او بهم دست بزنه. زارمیمن نم .یبسپار ستیبهش ن یاعتماد چیگرفته و ه ادیرو  زایچ

 با اخم نگاهم کرد و گفت: انینو

 داخل. ادیب گمی. مگه دست تو؟ آماده شو االن میغلط کرد_

 خشم داد زدم: با

 خوام. ینم_

 یکه به جا یراه بود که برگشت و در حال یرا از من گرفت ک به طرف در رفت. وسط ها شیاخم نگاهم کرد و رو با

 لبش آمده بود گفت: یاخم پوزخند به رو

 که بخوام پول و وقتم صرف تو کنم و  ببرمت شهر و پول دکترت بدم. ینه نگرانتم نه برام مهم_

تش را پش انیکه نو ینشود زمان ریخودم را گرفتم تا اشکم سراز یحرفش دلم شکست. بغض در گلوم نشست. جلو با

 گفتم: یبه حال آخرش.  مانند بچه ها با بغض و تخس یاز اول روزم. وا نیشد. ا ریبه من کرد. اشکم سراز

 خوام. ینم_

 با اخم نگاهش را از من گرفت و به سمت در رفت.. در همان حال گفت: انینو

 .ادیبلندشو دست و صورت بشور تا بگم ب_

سر به تنش  خواستی. از او متنفر بودم. دلم مآمد یاو گرفت. از او بدم م یهمه نامرد نیاز اتاق خارج شد. دلم از ا و

 دانمیتخت نشستم. گرسنه ام بود. نم یحال به رو یاز اتمام کارم ب بلند شدم. بعد مینباشد. با بغض و اه و ناله از جا
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 سرما عاتیبا ما دیکه حال من سرما خورده ام و با یاز زمان دانمیشود؟ نم یگفته بود سوپ شام و ناهار م یکدام احمق

 یقعا دهانم آب مکه وا یخوردند. طور یرنگا وارنگ و خوشمزه م یرا از بدنم خارج کنم. چرا آن ها غذا ها یخوردگ

کنم و به غذاها نگاه  ی. چشمانم را آن طور مدیایتا مظلوم به نظر ب کندیافتد و مانند گربه که چشمانش را درشت م

 کنم. یم

با من سرد شده است.  نیکردم اشک ی. احساس مرا در آغوشم جمع کردم و دستانم را به دورشان حلقه کردم میپاها

 دوستم نداشته باشد دوباره بغض به گلوم گرینکن د نکهیدوستم ندارد؟ با فکر ا گرید یعنیکند.  ینگاهم نم گرید

اشکم را  عیشد. همان موقع در باز شد. سر ریاز چشمانم سراز یو ناخداگاه قطره اشک دتریشد نباریا ینشست ول

 5۰از  رشتیوم بود بکه معل انسالیزن م کیوارد اتاق شد و پشت سرش  انی. نوندیبب یخواستم کس یپاک کردم. نم

 ینیرنگ و متوسط و ب یقهوا یو چشمان دهیکش یابروان ک،یبار یلب ها د،یگرد و تپل و سف یسالش است. با صورت

به او  یاحساس بد امدینگاه کردم.. از آن زن خوشم ن انیبه او و نو یدیآمد. با اخم شد یصورتش م یکه به اجزا

انداخت و بعد  انیبه نو ی. زن نگاهستادیکارش و پشت به ما  ا زیم یدر را بست و رفت طرف صندل انیداشتم. نو

 دم.یکش غیدوباره مرا نگاه کرد و به طرفم آمد. تا دست زن به من خورد ج

 .یزنیولم کن. به من دست نم_

روم بخواستم از دستش در  یو م دمیکش یم غیگرفت. ج یبود که دستور م انیگرفت. از نو یاو از من دستور نم یول

خواستم اجازه دهم او به من  یو نم دمیکش یم غیبازهم ج یاز من بود. به زور مرا خواباند ول شتریاو زورش ب یول

را فراهم  یطیشرا تیموقع نیا دیبود آن زن کارش را انجام داد. شا یو داد غیبه هر زور و ضرب و ج یدست بزند. ول

که زن از من دور شد همه جا  یشده ام در گلوم  است سر باز کند. زمان داریکه ب یکه از زمان یکرده بود که بغض

به من  یرا به طرف ما برگرداند. نگاه شیرو انی. نودیچیپ یمن بود که در اتاق م یها هیگر یساکت شد. فقط صدا

دست به طرف  و پتو را با دمیو در چشمانم نگاه کرد. با نفرت نگاهم را از او گرفتم و به سمت راست چرخ نداختا

 زیبه آن دو موجود نفرت انگ ینگاه یخودم گذاشتم و به حالت قبل برگشتم ول ی. پتو را به رودمیخود کش

 .نداختمین

 شد؟ یچ_

 :دیپرس یبود که از آن زن سوال م انینو یصدا

 ..خدا رو شکر بچه سالمه آقا_
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 بود؟ یچ لشیپس دل_

 بلند کردند؟ ینیسنگ زیخانم چ یروارد شد انگا یادیآقا احتماال به بچه فشار ز_

 شده بود آمد: کتریکه نزد انینو یقورت دادم. با عصب یلحظه کپ کردم. آب دهانم را به سخت کی

 طور. نیانگار هم_

 را کشف کرده بود آمد: یمهم یلیخ زیزن که انگار چ یصدا

 استراحت کنه. دشیبزار یگذشته ول بایاول و خطرناک تقر یاز ماه ها نکهیخوب پس بخاطر همون آقا. با ا_

 انینو میبگو یزیبرگشتم و متعجب نگاهش کردم. قبل از انکه من چ نباریاول؟ مگر من چند ماهم بود؟ ا یها ماه

 گفت:

 مگر چند ماهشه؟_

 نگاه کرد و گفت: انیبه من انداخت و دوباره به نو ینگاه زن

 فکر کنم اخر سه ماه._

به  را ینگاه ینیاصال امکان ندارد. پس چرا من متوجه نشده بودم؟ سنگ نیشد؟ ا یگر مزده به زن نگاه کردم. م بهت

که با اخم  یکرد. در حال ینگاهم منگاه کردم که داشت با خشم  انیخود حس کردم. نگاهم را برگرداندم و به نو یرو

پول در آورد و به زن داد و با  یربرد و مقدا بشیرا درون ج تشدس ردیکرد. بدون انکه نگاهش را از من بگ ینگاهم م

ا اخم ب انیرفت. با بسته شدن در نو رونیسر به او اشاره کرد از اتاق خارج شود. زن تشکر کرد و  بعد باعجله از اتاق ب

به هم فشرده شده  یدندان ها یلباسم را گرفت و بلندم کرد. در بهت رفتارش بودم. با خشم از ال قهیبه طرفم آمد و 

 اش گفت:

ره؟ ا یسقطش کن یخواستیم ؟یکرد که به بچه فشار اورد یم کارایچ ؟یحامله ا یها؟ چرا زودتر نگفت ؟یخبر داشت_

 ها؟ یبکن یخواستیم نکارویا یبا چه جرات

 به من داد و داد زد: یشد و تکان یکردم. که عصب یدر بهت بودم. متعجب نگاهش م هنوز

 ؟یدیبا توام چرا جوابم نم_
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ام جدا کنم. در همان حال  قهیکردم دستش را از  یدستش گذاشتم و سع یدم و دستم را به روبهت خارج ش از

 گفتم:

دم ش یحاملم. مطمئن باش اگر قبل از تو متوجه م دونستمیم دیمن از کجا با ؟یداریولم کن چرا دست از سرم برنم_

کردم به خودم مربوطه. حاال که  یهر کارکردم. االن هم  یسقط م نایو بچه رو زودتر از ا یذاشتم خبر دار بش ینم

 ؟یدار کارمیچ گهیبچه ات سالمه د

 گرفت و گفت: میجلو دیام جدا کرد و انگشت اشاره اش را به نشانه تهد قهیرا از  دستش

تموم شد.از  گهیکردم د یاطیاحت یب روزی. اگر تا دیحامله ا دمی. فعال که خداروشکر فهمگمیم یخوب گوش کن چ_

 و تو. دونمیم بشه. من تیو اذ ادیکه بهش فشار ب یکار کن ای یاریسر بچم ب ییبال ییامروز به بعد بخوا

 من جدا شد و با پوزخند نگاهم کرد و ادامه داد: از

خدا بهت  ی. ولیشو ندار اقتیل یعنی. یندار یبچه ات. درسته حس مادر شهیاز حاال به بعد تمام فکر و ذکرت م_

 ؟یدی. فهمادیسر اون ن یمن هم مواظب تو. تا بال یفرصت رو بهت داده. مثل چشمات مواظبش نیرحم کرده و ا

 صدا شروع یو ب دمیسرم کش یو پتو را رو دمیتخت خواب یرا از او گرفتم. به رو میسرم را تکان دادم و رو یناراحت با

و به در نگاه کردم. رفته بود حاال که او  پتو خارج کردم ریبسته شدن در. سرم را از ز یکردن کردم.با صدا هیبه گر

 .زمیبر کحال خرابم  اش یآزادانه برا توانستمینبود م

**** 

سرم را در دستانم نگه داشتم  یو کم دمیبه چشمانم کش یرفت. دست یم جیسرم گ یرا باز کردم. اول صبح چشمانم

. از دانستمیرا نم لشیدل یآمد معلوم بود خانه شلوغ است. ول یم رونیکه از ب یو صدا ها بهتر شدم. سر یتا کم

 خسته و افسرده بود. اری. چهره ام بستمرفتم و نشس نهیآ یروبه رو یخارج شدم و به طرف صندل ییدستشو

بود. همه چشم ها به  امدهیبه سرم ن یگرید زیچ یسه هفته جز بدبخت نیاز غم صورتم را فرا گرفته بود. در ا یا هاله

 ی. تنها دلخوشگرید یها زیچ یلیپوشم و خ یم یخورم؟ چ یم یکنم؟ چ یچه کار م روم؟یکجا م ندیدنبالم بود تا بب

 و ستمیبا نیپنجره اشک ریرا بردارم و به باغ بروم و ز ولنمیو دند،یهمه خواب یبود که شب ها وقت نیا میو آزاد ام

 بزنم. ولنیو
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 یمن آهنگ بنوازد ، من بود که م یپنجره برا  ریو ز دیایب نیاشک نکهیا یدار بود. زمانه عوض شده بود. به جا ندهخ

 ریسراز میسه هفته اشک ها نی. مانند تمام انواختم یاحساسات ام بود را م انگریمختلف که ب یرفتم و آهنگ ها

که  یزمان کباری یگرفت. حت یام م هیکردم گر یبه او فکر م ای دمیشن یرا م نیشد. دل نازک شده بودم. تا اسم اشک

مانند رود  میبود تا اشک ها یانگشتم زد. همان خراش کاف یبه رو یچاقو در دستم بود، حواسم نبود و چاقو خراش

. گرفتم نهینگاهم را از آ دمیکش یقیدر بدن نداشتم. نفس عم یجان گرید شوند و همه بهت زده نگاهم کنند. یجار

نمانده بود جز غم و آه و  یباق زیچ چیه شناختمیکه م یاز آن کس گری. چون دنمیبب نهیخواهد خودم را در آ یدلم نم

 نبود تا حال مرا درک کنند. چکسیناله. ه

 دیچند هفته شا نیآمد تا کنارم بخواد در ا ینم انیشب نو گریبرداشتم.. د زیم یرا جلو بردم و شانه ام را از رو دستم

شد  یم یها را به راحت زیچ یلیاز نگاه آسوده بانو خ یشد خواند. ول یرا نم زیچ چیآمده بود از نگاهش ه کباری

او باز  شیدوباره به پ انیافتاده ام و نو انیمن از چشم نو نکهیبود که او به شدت از ا نیاز آن ها هم ا یکیخواند 

 خوشحال است. اریگشته است بس

شانه کردنشان تمام شد آن ها را به  یشدم. وقت مینشست. مشغول شانه کردن موها میلب ها یبه رو یپوزخند

 گریشدم. د یکردن آن ها شدم.انگار کم، کم داشتم هم رنگ زنان روستا م سیکردم و مشغول گ میدوسته تقس

را مانند آن ها  میآراستم. روسر یرا مانند آن ها م می. موهاچه شکل و چه رنگ هستند میمهم نبود که لباس ها میبرا

را  گرانید یها کهیحال و حوصله نداشتم که جواب ت یحت گریخور شده بودم. د یکردم. مثل آن ها تو سر یسر م

به  میمستق ریغ ای میمستق میرو یکردند. جلو ینگاهم م زیآم ریتحق یخانه با نگاه ها نیو کوچک ا بدهم. از بزرگ

در  انداختم و یم نییسرم را پا ایکردم و  ینگاهشان م ایگفتم. ساکت  ینم زیچ چیمن ه یول. نداختندا یم کهیمن ت

 .رفتم یفرو م یگریفکر د

به رنگ و شکلش  یبرداشتم. توج یرفتم. دستم را دراز کردم و لباس میبلند شدم و به طرف کمد لباس ها میجا از

بود. خدا را شکر  قهیدق 11:45به ساعت انداختم یسرم گذاشتم.نگاه یام را رو ینکردم. آن ها را به تن کردم و روسر

وعده  کیصبح ها را بخوابم. به گفته آسوده بانو حداقل  لگذارند حداق یندارند و م یکار با من گریکردم که د یم

انداختم.  نیبه در اتاق اشک یاز شرم راحت هستند.به طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. طبق عادتم نگاه ییغذا

 یافراد واضح تر م یرفتم صدا ها یتر م نییرا که پا یرفتم. هر پله ا نییبسته بود. از پله ها پا شهیدرش مثل هم

نما  یزن به آن ها اضافه شده بود که پشتش به من بود. از عصا کی. همه دور هم جمع بودند. دمیرس نییشد. به پا

را  شیجز تان زر خاتون نگاه آسوده بانو به من افتاد. با اخم رو ستین یاو کس دیشد فهم یکه در دستش بود م ینید

 کنار هم نشسته بودند. نیو آسوده بانو و اشک دو تان زر خاتون پشتشان به من بو انیاز من گرفت. نو
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پسرش آمده باشد. قدم به جلو برداشتم چند  دنیکردم که چرا تان زر خاتون آمده؟ احتمال دادم بخاطر د تعجب

 یانداختم و با صدا ریبه هم گره دادم و سرم را به ز میو دستانم را جلو ستادمیها برسم ا یقدم مانده بود که به کنار

 سالم کردم. یآرام

 سالم._

و تان رز خاتون به طرفم  انیخودم حس کردم. سرم را بلند کردم. نو یرا رو  ینگاه هیقطع شد. بعد از چند ثان صداها

کرد. با غرور سرش را  یاش داشت نگاهم م یشگیتفاوت و تان زر خاتون با همان غرور هم یب انیبرگشته بودند. نو

 و گفت: کردها  یسالم تکان داد و با سرش اشاره به کنار یبه معن

 .نیبش_

آن  یآسوده بانو بود رفتم و رو فیردکه هم  یها یانداختم و به حرفش گوش دادم و به سمت کنار نییرا پا سرم

انداختم  نیی. من هم دستانم را به هم گره داد و سرم را پازدینم یحرف چیه ینشستم. همه ساکت شده بودند و کس

 با انگشتانم شدم. یمشغول باز

 ؟؟یحامله ا گنیراست م_

به  یوقت یکرد. ول یگفت. با همه خوب بود. مهربانانه رفتار م یرا م نیسرد و پر از غرور تان زر خاتون بود که ا یصدا

 دایپ شیافزا یبیو طعنه و غرور در لحنش به شکل عج یکرد. سرد یبدتر از خدمتکاران رفتار م یحت دیرس یمن م

 کرد. سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. یم

 بله._

 و گفت:کرد  انینشست. رو به نو شیبه وضوح بر لب ها یپوزخند

و نوه من ر تونهینم ی. اون حتدونهینم زیچ چیه یاون از آداب مادر یبراش زود بوده باشه؟ فکر نکرد یکن یفکر نم_

کنه. حاال که کار از کار گذشته و حامله شده.  تیبخواد اون رو ترب نکهی. چه برسه اارهیب ایو سالمت به دن یبه راحت

 کنه. تشیکنه. پروش بده ترب گرو بزر که بتونه توام ستین یگاهیاون در جا یول

 من نگاه کرد و با طعنه ادامه داد: به

 نگرفته چطور رفتار کنه. ادیخودش  یاون حت_
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به شدت داغ شده اند  میکردم گوش ها ی. احساس مدیشد فهم یم یخشم ام به راحت یپر صدا از رو یها نفس

و  یبا کمال نامرد یول دید یمرا م تیخشم و عصبان یبزند. او به خوب رونیخواست از آن ها اتش ب یکه انگار م یطور

 ادامه داد: یخونسرد

خودش به  شیامد ببره و پ ایبه دن یرو از وقت انیسرت بزاره و بچه نو یکنم تا منت رو یمن از آسوده خواهش م_

 کنه. تیترب یدرست

بلند شدم. مانند کوه  میها گذاشتم و از جا یکنار یروبود. دو دستم را به  دهیبه حد اش رس تمیخشم و اعصبان گرید

 فوران کردم: یآتشفشان

 یخطابم م نطوریکردم جلوتون که ا کاریادب؟ چ یب دیگ یبهم م دیخودم دار یجلو نطوریا دیکش یخجالت نم_

و  اصل یخانواده ب کیکه انگار داخل  دیکن یرفتار م یطور د؟یدونیخانواده نم نیا قیکردم که من ال کاریچ د؟یکن

 نکهیاز ا شتریست. ب نایاز ا شتریب یلیخ اقتمی. من لستین نطوریکه ا یفرهنگ بزرگ شدم. در صورت ینصب و ب

 د؟یریگ یداخل خودتون که انقدر خودتونو دست باال م دید ی. واقعا چساله شما 45ناخواسته بدنم به پسر 

 ینگاهم م یکه داشت با ناراحت انیکردند اال نو یشدند. همه با بهت نگاهم م یم ریپشت سرهم سراز میها اشک

را پس زدم و  میدارد. اشک ها یشد از چشم ها و صورتش خواند که چه حالت یم گرید یکرد. امروز برخالف روز ها

 ادامه دادم:

سال ازش بزرگتره؟  ۲8که  یوجدان من حاضرند دخترشون  بدن به مرد یبه جز پدر و مادر ب یکدوم پدر و مادر_

 د؟یگ یم نطوریا دیشده باشه که دار یاحترام یکه به شما ب دیدیاز من د یچه رفتار

 عجز گفتم: با

 زیصبرم و لبر دیخوا یچرا م د؟یعذابم بد دیخوا یکاراتون م نیداره. چرا با ا یبخدا منم آدمم. صبر و تحملم حد_

 د؟یکن

قصد بند آمدن  میجمع را ترک کردم و به طبقه باال رفتم و به اتاقم پناه بردم. اشک ها عیتوجه به آن سر بدون

جام رفتار را ان نیآن بخواهم ا یو بدهند آسوده بانو بزرگ  کند که برا رندیمهم نبود که بچه ام را بگ ینداشتند. برا

انند م یکس اقتمیکه ل یکرد. به من نیام توه تیو ترب شعورشدم که به  یشد و عصبان زیلبر ییدهم. صبرم آن جا

که من با آن ها هم سطح بودم چه  ی. در صورتدانستیمرا در شان خود شان نم اقتیل ی. گفت بانیاست نه نو نیاشک

 یچون مامان جون بودم م یشده کس تیکه ترب یکردم. او به من هیتخت نشستم و گر یبسا از آن ها باال تر. به رو
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 نیمچه دادیبود که به خودش اجازه م تیترب ی، کم شعور. او بود که کم فهم و کم شعور و بکم فهم ت،یترب یب گفت

 را به من بزند. یحرف ها

به داخل و پشت سرش در را بست.  ریسر به ز انیشدم. نو رهیو به در خ دمیباز شدن در دماغم را باال کش یصدا با

ند ب میتخت نشست. اشک ها یداد و بعد از در جدا شد و به طرفم آمد. کنارم به رو هیبه در تک هیچند ثان ریسر به ز

 یسرش را به طرفم بلند کرد و با چهره ا یبود. بعد از مدت ریکردم. هنوز سرش ز یآمده بود و داشتم او را نگاه م

 شد. در همان حال گفت: رهیناراحت به صورتم خ

 شرمندم._

تر شد و دستش را به دور  کینزد انیشوند. نو ریبا سرعت سراز میا دوباره اشک هابود ت یکلمه اش کاف کی نیهم

. خواستم از آغوشش جدا شوم که نگذاشت. چند بار تقال کردم تا از دیشانه ام حلقه کرد و مرا در آغوش کش

او  ختمیر یشک مکه ا یهنگام اش فشرد. آغوشاجازه را به من نداد و مرا محکم در  نیاو ا یآغوشش خارج شوم ول

اش جدا کرد و  نهیندارد سرم را از س دهیفا دیکه د قهیکرد آرامم کند. بعد از چند دق یم یو سع دیبوس یسرم را م

رد آن ها بوسه زد. با  یرا پاک کرد و بعد به رو میدستانش را به دور صورتم قاب کرد و با انگشت شستش اشک ها

 و غم زده گفت: تناراح یلحن

کردم.  یماه توجه ام رو، روت کم م کی نیداخل ا دیحرف بزنند. نبا نطوریباهات ا دادمیاجازه م دیمنو بخشش. نبا_

. منم یشد یم هیبخاطر کارت  تنب دیبا یکنه. ول نیبه خودش اجازه بده بهت توه دیاز راه رس یکه هر کس یطور

 .یمسائل رو رفع و رجوع کن یبه خوب یبتونکه  یندار یسن یگرفتم. تو هنوز بچه ا یسخت م ادیز دینبا

را از او گرفتم.  میبه من گفت نفهم. از لحن و کالمش بدم آمد. صورتم را در هم جمع کردم و رو میمستق ریهم غ او

 . سرم را نوازش کرد و گفت:دیگونه چپم کاشت که به طرف او بود. دوباره در آغوشم کش یبه رو یبوسه ا

 رو بهت مثل قبل کنم. دمیکنم رابطمون رو مثل قبل کنم. د یم یکنه. سع نیت توهبه یکس زارمینم گهید_

 از خودش جدا کرد و صورتم را مقابل صورتش قرار داد. مرا

 شرط. کیبه _

 نگاهش کردم تا ادامه دهد. منتظر

 .ی. دوستم داشته باشیتوام کمکم کن نکهیبه شرط ا_
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 شکمم گذاشت و ادامه داد: یصورتم برداشت و به رو یاز دستانش را از رو یکی

 . قبوله؟یرو که از من دوست داشته باش یبچه ا_

 یاو و فرزندش را قبول کنم چاره ا نکهیداشتم؟ مگر جز ا نیجز ا یدر دل به حال خود زدم. مگر چاره ا یپوزخند

را مثل م نیباشم؟ اشک نیبا اشک توانستمیره مدوبا نکهیا ایشدم  یآزاد م نجایکردم از ا یداشتم؟ مثال اگر قبول نم

من تنها خواب و  ی. از آن براافتاد یاتفاقات نم نی. هرگز ازهرگ م؟نهیهم بشو یقبل دوست داشته باشد و دوباره برا

 :شدم و آرام گفتم ریخ انی. به چشمان منتظر نویافتنیبزرگ و دست ن یمانده بود. شده بودند آروز یشان باق الیخ

 قبوله._

 نیمن در هم گریبر لبانم زد. حال د یطوالن ینشست. به جلو خم شد و بوسه ا انینو یلب ها یبه رو یمحو لبخند

 قول داده گری. من دشیها الیرا در قبرستان قبلم دفع کنم. به همراه خواب و خ نیفکر اشک یحت ستیبایلحظه م

نشست. نگاهم را از او گرفتم. او  انیلب نو یروبه  یقیملبخند ع یخود نبود. از خوشحال لیکه به م یبودم. قول

ار اجب یهم از رو دنینفس کش ینداشتم. حت یادامه زندگ یبرا یا زهیمن خوشحال نبود. انگ یخوشحال شده بود. ول

با  یجز همراه یچاره ا گریبه خودش فشرد. حال د شتریشد و مرا ب شتریب میبه دور پهلو انیشده بود. فشار دست نو

 میرادور کند. ب نجایاز ا شهیهم یاو را برا نکهیا ای اوردیب نیسر اشک ییدوباره شک کند و بال دمیترسی. مماو نداشت

 توانستمیم یگذاشتم. تپش قلبش را به راحت انیقلب نو ی. دستم را باال آوردم و به رونیکابوس شده بود رفتن اشک

دستم  یباز کرد و رو میاز دستانش را از دور پهلو یکیشد.  یم نییاش باال و پا نهیحس کنم. دستم به همراه س

 گوشم کرد و گفت: کیآورد و نزد نییگذاشت. دستم را در دستش گرفت و فشرد. لبانش را پا

 چرا؟ یدونیم ؟یحسش کن یتونیچه راحت م یدید_

 تکان دادم که او ادامه داد: یرا به نشانه منف سرم

در  یکه سع یماه با دل کیبعد از  نکهیبغلم. بخاطر ا یخودت امد لیبا م نباریمشترک ا یچون بعد از پنچ ماه زندگ_

 .یلیبرات تنگ شده بود. خ یلیام به تو دارم بغلت کردم. چون دلم خ نهیبرد ک نیصاف کردنش و از ب

دستش را از دورم باز کرد و از من  انیکه نو میدر همان حال بود یگفتن نداشتم. مدت یبرا یزیچ یعنینگفتم.  یزیچ

 خواستمینم یعنیکردم  ینگاه نم انیبود و به نو ریو رغبت تمام از آغوشش خارج شدم. سرم ز لیجدا شد. با م

 یعفون شتریب شیبلند شد. سرم را بلند کردم و متعجب نگاهش کردم. سرفه ها انیسرفه نو ینگاهش کنم. صدا

 برداشته باشم گفتم: یقدم دیمن هم شا کهنیا یکه آرام شد برا یبودند. کم
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 ؟؟یخوب_

 :دمیکه چند سرفه کرد سرش را تکان داد. پرس یحال در

 ؟ی. سرما خوردیستیخوب ن نکهیمثل ا_

 اش بلند آمد. با لبخند نگاهم کرد و گفت: سرفه

 سرما خورده بودم. االن خوب شدم فقط سرفه اش مونده. _

 است؟ ضیبودم او مر دهینگاهش کردم. چطور من نفهم متعجب

و مثل چند هفته  یدوباره سرما بخور خواستمیبود. نم نیبخاطر هم ستادمیا یازت دور بودم م یمدت که حت هیاون _

 .یبش تیاون طور اذ شیپ

 هم حرف زیر کیهفته  کیبود اگر تا  شمیپ نیاگر اشک یگفتن با او نداشتم. ول یبرا یرا تکان دادم. حرف سرم

 در از فکر خارج شدم. یداشتم. با صدا ادیباز هم حرف ز زدمیم

 تو. ایب_

 به داخل آمد و گفت: ریسر به ز میکند. در باز شد و مر یانداختم که منتظر به در نگاه م انیبه نو ینگاه

 آقا ناهار آماد ست. انینو_

از آن  یزیبه طرف کمد رفت و چ انیبلند شدم. نو میبلند شد. من هم از جا شیسرش را تکان داد و از جا انینو

در را باز کرد و من  انیکرد.  نو تمیخارج کرد و به طرفم آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت در هدا

ه کمرم را گرفت و ب انیبروم که نو زی. خواستم به طرف ممیرفت نییجلوتر از او از اتاق خارج شدم.باهم به از پله ها پا

 :دمیگاهش کردم و پرسطرف در برد. متعجب ن

 رون؟یب یریم یچرا دار_

بود من هم دستانم را وارد  یرا که در دستش بود باز کرد و به طرفم گرفت. بافت رو لباس یزی. آن چدمیدم در رس به

رنگ برداشت و به تن کرد. کفش  یپالتو مشک کی یآن را مرتب کرد. بعد از جا لباس انیکردم و نو شیها نیاست

به صورتم خورد که لرز  ی. در را که  باز کرد باد سرددمیرا پوش میاز او کفش ها دی. من هم به تبعدیرا پوش شیها
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و  میکرد و دستش را به دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خود فشرد. از در خارج شد یتک خنده مردانه ا انیکردم. نو

 او در را بست. در همان حال گفت:

 خورد. قیداخل آالچ چسبهیناهار  م نی. اادیکه مادرم م یثل هر وقتناهار توپ دارم. م هیامروز _

خانه رفت که تا به حال  گریبه طرف د انیراه افتادم. نو انیداشت. به دنبال نو قیآالچ نجاینگاهش. مگر ا متعجب

باغ  یبزرگ لیل. به دمتوسط ساخته بودند یبود که در وسط آن خانه ا وهیاز درختان م یآنجا نرفته بودم. باغ بزرگ

 بودم. دهیهمه جا را ند

آن  یشد. سه نفر به رو انینما یروانیبا سقف ش یرنگ یقهوه ا یتخت قیکه آالچ میدیبه پشت خانه رس بایتقر

ز پله اول ا انیخورد. نو ی. سه پله ممیدیرس قیهستند. به آالچ یهم معلوم بودند چه کسان نجاینشسته بودند که از ا

. به طرف من ستادیتخت ا یپله هم باال رفت و رو کیو آن  دپله آخر از پا در آور یرا به رو شیها باال رفت و کفش ها

 کی. اورمیپله آخر  در ب یبرگشت و منتظر نگاهم کرد. من هم از پله ها باال رفتم و خواستم کفشم را مانند او رو

در دستش در آوردم و باال رفتم.  دیرا با ترد گرمیبود دست د انیآمد. دست نو جلو یدستم را به نرده گرفتم که دست

داده بودند. تان زر خاتون در راس  هیتک شیها وارهیبه د یرا با فرش قرمز رنگ فرش کرده بودند و چهار پشت قیآالچ

ه آن سه نفر ک دیکه از د دیدستم را کش انی. نونیپله ها نشسته بود و در سمت راستش آسوده بانو و اشک یروبه رو

پر از مخلفات  ی. سفره امیما دو نفر زوم کرده بودند دور نماند. ما در سمت چپ تان زر خاتون نشسته بود یبه رو

 گذاشته بودند.

که اسمشان را  یمحل یبادمجان و دو ترش یکلم بنفش، ترش یشور ،ترش یگل کلم، ترش یترش ،ینان محل شامل

 یم یداشتند و در هر وعده البته؛ به اجبار به جز صبحانه ترش یبه ترش یعالقه خاص انی. خانواده نودانستمینم

در دستش است.  یترش یشود کاسه ا یم شاز آن گرسنه ا یکیهر وقت  ایوعده  انیبودم م دهیخوردند. بارها د

کرده بودم.  دایپ شانیها یبه ترش یعالقه خاص  ریدو ماه اخ نیخوشمزه بودند و من در ا شانیها یواقعا هم ترش

ل گ یکه آمده بودم چشم به دنبال ترش یبود. از وقت شانیبخش سفره  نتیز یدر پارچ سفال یو دوغ محل یسبز

 میگل کلم را برداشت. بعد جلو یجلو رفت و کاسه ترش یو واقعا اشتها آور بود. دست تکلم بود. کلم اش زرد، درش

 نگاه کردم که گفت: انیقرار گرفت. متعجب به نو

 تو هنوز هست سر سفره. یکاسه برا نیا ؟یتعارف دار یبا ک ؟یکنیم تیخودت اذ ؟یخوریچرا نم_

 را که یلبم نشست. دست جلو بردم و کاسه را از دستش گرفتم و اول از همه آن کلم یبه رو یلبخند محو ناخداگاه

و خوشمزه بود. چشمانم را که باز  ذیگاز را به آن زدم. واقعا لذ نیچشمم را گرفته بود برداشتم. چشمانم را بستم و اول
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 شد به لیو خوشمزه تبد ذیرفت و آن طعم لذ نیو همه از ب همه میچند لحظه ا یافتاد. خوش نیکردم نگاهم به اشک

 شد.  لیزهر و  بغض و اشک درون چشمم تبد

را کنترل کنم تا از  میکردم اشک ها یسع ینگاه کرد. به سخت یگریرا از من گرفت و به طرف د شیرو نیاشک

 ینیس میرا بر سر سفره گذاشتم. همان موقع آق گل و مر یبه جلو خم شدم و کاسه ترش ی. کمزندینر نییچشمانم پا

 دهیکم د یلیاز زن ها را خ یکیکرد.  یبه دست از پله ها باال آمدند. کال سه خدمه زن و سه خدمه مرد در خانه کار م

ت. گذاش نیزم یرا به رو ینیکرد. آق گل س یدر آشپز خانه کار م شتریدوبار. چون او آشپز بود و ب ای کی دیبودم شا

 ادیهم چرب. ز یلیانگار آب نخود بود ، و زرد رنگ بود و خ شتریظرف بزرگ درون آن بود. که  ب کیپنج کاسه و 

را کنار زد و  شیجلو ینیوسط گذاشت. س بایرو ظرف بزرگ را تق دیمان چ یقاشق را جلو . کاسه ها  وادیخوشم نم

ظرف صورتم در هم  جمع شد. دو  ییمحتوا دنیگذاشت. با د نیزم یدرون دستش را به رو ینیخم شد و س میمر

 دستانش را به هم زد و گفت: انیرفتند. نو نییظرف بزرگ کله پاچه را وسط گذاشت و با گفتن نوش  جان پا

 ..میبزن یبه، به چه کله پاچه ا_

 لیشکاز چه ت دانستمیکه نم یزشت همراه با مخلفات اریکله گوسفند بزرگ بس کیاز قبل جمع شد . شتریب صورتم

از چشمان  یکیدستش را جلو برد و  انی.نوگریظرف د کیدر  گرشید ییظرف و پاچه و اجزا کیشده درون 

 رگید انیکار نو نیشده بودم. با ا دشب یولقمه پر مالت گذاشت. انگار تازه متوجه ب کیگوسفند را در آورد و در 

و به سمت درختان رفتم. پشتم را  دمیرا پوش میدهانم گذاشتم و با عجله کفش ها یو دستم را به رو اوردمیطاقت ن

 یشد. صدا یم شتریب یول رمیرا بگ شیجلو خواستمیبه آن ها کردم و شروع به عق زدن کردم. دست خودم نبود م

 شد. یم کیآمد که به من نزد یاز پشت سرم م انینگران نو

 

 جان. نی.. سرمنی.. سرمنیسرم_

انه ش یتوجه به من جلو آمد و دستش را به رو یاو ب یول دیایدستم را به طرفش دراز کردم تا جلوتر ن دیمن که رس به

دلم درد گرفت. بعد  ریز رگی. انقدر عق زدم که دزدمیام گذاشت و شروع به ماساژ دادن کرد.. من هم هنوز فقط عق م

 ببرد که با ترس گفتم: قیبه طرف آالچ خواسترا گرفت  میبازو ریز انیکه آرام شدم. نو یاز مدت

 نه.. نه.. نه.. اونجا نه._
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حال سر یبه دست و صورتم زد که باعث شد کم یکه در انجا بود برد. آب یلوله آب شیسرش را تکان داد و مرا پ انینو

به من دست  یکه به صورتم خورد احساس خوب یباد گرم میوارد خانه شد یبه سمت خانه برد. وقت. بعد مرا میایب

داد.  انیآورد و به دست نو یآب قند می. مراورندیب میبرا یگفت آب قند یبا نگران انی. نومینشست یداد.به کنار بخار

 گفتم: انیاز آن خوردم و بهتر شدم. رو به نو یکم

 تو برو ناهارت بخور. من خوبم._

 اخم نگاهم کرد و گفت: با

 .نجایا ارنیب گمیم مونمیم نجاینه ا_

 گفتم: عیسر

 خوبم. نجایراحت بخور من ا الیبا خ رونیاون رو.. برو ب شیارینه تورو خدا. داخل خونه ن_

 ؟یخور یم یپس تو چ_

 د بخورم.درست کنن یزیچ هیتا  ارهیبرام ب یکاسه ترش کی میمر گمیم_

است.  یکاف یکاسه ترش کیدرست کند فقط  یزیچ ستیگفتم که الزم ن میقانع شد و رفت. به مر انینو یاز کم بعد

کردم. در  دنید ونیزیرا روشن کرد و رفت. من هم شروع به خوردن و تلو ونیزیآورد و تلو میرا برا یکاسه ترش میمر

ه ب یدلخراش یشدم. پوزخند رهیبود.  متعجب به او خ نیرا به طرف در برگرداندم. اشک میحال باز شد و با تعجب رو

بلند شدم.  میگذاشتم و بعد از جا نیزم یرا به رو یبود. آب دهانم را با صدا قورت دادم. کاسه ترش شیلب ها یرو

 شدم. رهیچند قدم جلو رفتم و به او خ

 .نیاشک_

 اش گذاشت و گفت: ینیب یروانگشت اشاره اش را به  تیعصبان با

 .یچینگو ه یچی. ساکت هسیه_

 تمام به درون چشمانم نگاه کرد و گفت: یرحم یب با
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بچه خودت و بابام داخل شکمت بزرگ  یکه دار ی. زن بابامیستیمن ن یبرا گهید یزیجز زن بابا چ گهیحاال تو د_

 .یکن یم

 در نشان دادنش بود ادامه داد: یکه سع یرحم یتمام ب با

بوده االن  یتونستم فراموشت کنم. هرچ یراحت نیاز اول دروغ بوده که به ا دمیبهت ندارم. شا یحس چیه گهید_

 تموم شده.

که  یرحم شده بود؟ اشک در چشمان یقدر ب نیا نیاشک یشدند. ک یم ریبه سرعت پشت سرهم سراز میها اشک

 کرد جمع شده بود. ین مرحم نشان دادنشا یدر ب یسع

 تموم شده. یمن و تو همه چ لیبسه.. چه به دلخواه من و تو چه برخالف م نیسرم گهیبسه د_

به من از کنارم رد شد. همانجا  یرا از من گرفت و با تنه ا شیرو عیشد که سر ریسراز نیاز چشم اشک یاشک قطره

 شدن در اتاقش به هم انگار به خودم آمد. دهیکوب یشده بودم. با صدا رهیخ نیاشک یخال یخشکم زده بود و به جا

ا اتفاق ه نیشدند. همه ا ریسراز یشتریبا سرعت ب میافتادم. اشک ها نیزم یوزنم را تحمل کنم و به رو نتوانستم

هم  او باشم. اگرمادر  توانستمیبودم. من نم ی. به مرگش راضخواستمیبچه بد قدم و نحس بود. من او را نم نیا ریتقص

ا باال از پله ه یانجا را ترک کنم. به سخت انیقبل از آمد نو ابلند شدم ت میاز جا ی. به سختخواستمیتوانستم نم یم

ام با  هیگر دی. تا سرم به بالشت رسدمیتخت دراز کش یبه اتاقم پناه بردم. پشت به در به رو شهیرفتم و مانند هم

 صدا شد.

را به من بزند؟ چطور  یحرف ها نیکردم. چطور او توانسته بود چن هیو از ته دل گر را درون بالشت فرو کردم سرم

دروغ؟  ینکند واقعا حرفش راست بوده و دوست داشتنش از رو د؟یدلش آمده بود؟  چرا انقدر زود از من دست کش

را گفت؟ چرا دلم را شکست؟ با  نیدارد. پس چرا ا تدوساز قلبش  شتریمرا ب نیامکان ندارد.  اشک نینه ا نه.. نه.

است و  انیزدم نو یرا پاک کردم. حدس م میام قطع شد. آرام دستم را باال آوردم و اشک ها هیباز شدن در گر یصدا

ت گذشت که تخت فرو رف ی. مدتندیرا نب ام افهیاتاق برگردد. سرم را در بالشت فرو بردم تا ق نیبه ا خواهدیدوباره م

 گرم فرو رفتم. یجا کیدر  یمکث چیه یو ب

کردم چون به مامان جون و بابا جون قول  یقبولش م دی. بارفتمیپذ یآن را م دیبا یول خواستمیآغوش را نم نیا من

خانه محبوس  نی. چون تا آخر عمر من در ارفتمیپذ یآن را م دیناخواسته با ای. خواسته انیداده بودم و امروز به نو

. وردندایاش را سرم در ب یاز من بودند تا بالفاصله تالف یکم نبودند. همه آن ها منتظر انجام کار میبودم و زندانبان ها
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. دادینشان از خواب بودنش م انیمنظم نو ینفس ها یبشکند. صدا خواستمینم یشد.. ول یم دیبغضم هرلحظه تشد

. تکان مچشمانم را بستم و خودم را به خواب زد عیخورد. سر یتکان انینو فکر کنم ساعت ها در همان حال بودم که

و بعد  .دیباالتر کش میشدنش داد. احساس کردم که از تخت بلند شد. پتو را به رو داریشد و نشان از ب شتریاو ب یها

آب نشان از حمام  یآرام چشمانم را باز کردم. در اتاق نبود. آمدن صدا دمیبسته شدن در را شن یدور شد. صدا

 او کوتاه بودند.  یبودنش آمد. حمام ها

 وجود اش یام حس کنم. ول یلومتریک کیحضورش را در  یحت خواستمینم یعنی. نمیحوصله نداشتم او را بب اصال

زدم که همان موقع در  یغلت میو در جا دمیکش ی. پوفافتی ییشد از آن رها یبود که نم یزیاجبار بود. چ کی میبرا

که  شیپاها ی. مدت ها گذشت و فقط صدادمیکش ترچشمانم را بستم و پتو را باال  عیباز شد. سر یبهداشت سیسرو

 یباز شدن در اتاق آمد و بعد هم صدا یمنوال گذشت صدا نیبه هم ی. مدتدیرس یدر رفت و آمد بود به گوش م

 بسته شدنش.

و را از . پتامدین کمینزد انیا به حرفم گوش کرد و نوخد نباریحداقل ا نکهی. خوشحال ادمیکش یاز سر آسودگ ینفس

نوع دلشوره  کی دیداد. شا یاحساس عذابم م نیداشتم. ا یبلند شدم احساس بد میکنار زدم و از جا یرو

به  دمیچیبافت برداشتم و دور خود پ یرو دوش کیآن  ینبود.به طرف کمد رفتم و از رو یخوب زی.هرچه بود چدانمینم

 به باغ بودند. پنجره را باز یدگیشدم. چند کارگر مشغول کار و رس رهیطرف پنجره رفتم. پرده را کنار زدم و به باغ خ

کرد. انگار آسمان هم دلش گرفته بود.  یهوا حالم را خراب تر م نی.ادمیبه داخل آمد...لرز یکردم که باد خنک

 نه. ایخوب بسازم  یآن سرنوشت اوضاع را تحمل کنم و از نیا توانمیم دانستمینم

 یاش داشت نگاهم م نیبود که با لبخند دلنش انیبه دورم وحشت زده به عقب برگشتم. نو یحلقه شدن دست با

ا کرد و ب کیبه من نزد شتریهم خودش را ب انیحرف به حالت قبل برگشتم.نو ی. بدیکرد.خم شد و گونه ام را بوس

را  نکاریا دینبا یعنیبا او مخالفت کنم.  خواستمیدستانش گذاشت.نم یداد و دستانم را به رو هیدستش مرا به خود تک

از کرده ام که حال از  بودمینادم م ی. و زنداشتمیکردم و او را دوست م یم یاو را همراه دینخواه با ایکردم. خواه  یم

. مدت ها در همان حال دمیکش یقیس عم. نفشوهرش جبران کند یبرا خواهدیاست و م مانیرفتار و کارش پش

 .دانستمیرا نم انینو ینا معلوم خود بود. ول ندهی. من در فکر آمیکرد ینگاه م یو به رو به رو میبود

 

 .نییپا میبهتر بر_
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دستم را در دستش  انیبسته بودند. نو خیاز او جدا شدم و پنجره را بستم. سردم شده بود. دستانم  انینو یصدا با

به هم نشسته بود و  کی. آسوده بانو و تان رز خاتون نزدمیرفت نییو به طبقه پا میگرفت و باهم از اتاق خارج شد

حرف به طرف  یخارج کردم و ب انیکردند. تان زر خاتون زودتر متوجه حضور ما شد. دستم را از دست نو یصحبت م

گوش نکردم.همانجا کنار  شانیبه حرف ها گرید نیآوردم. بخاطر هم ینمسر در  یزیچ شانیرفتم. از حرف ها یبخار

 ییدستم را بلند کردم تا چا دیتعارف کرد به من که رس ییآمد. به همه چا ییچا ینیبا س مینشستم. مر یبخار

 تان زر خاتون به طرفش برگشتم. یبردارم که با صدا

 نده. یبه اون چا_

 ه داد:نگاهش کردم. رو به من ادام متعجب

 نه؟ یدار یکم خون_

 و متعجب جوابش را دادم: آرام

 بله._

 .اریگرم کن ب شیگاوم ریبرو واسش ش می. مریخور ینم ییچا گهیپس د_

 گفتم: میروبه مر هراسان

 خواد. ینه.. نه.. نه نم_

 گفت: میمانده  بود که چکار کند. تان زر خاتون با اخم روبه مر جیگ میمر

 رو که گفتم انجام بده. یبرو همون کار_

 به من کرد و با اخم ادامه داد: رو

 انجام بشه. دیحتما با یعنی. هیدیبا گمیکه من م یزی. چیندار یمعن نجایا خوامینم_

کرد. با حرص نگاهم را از او  یافتاد که داشت همان جور نگاهم م انیو نگاهم رو از او گرفتم. نگاه ام به نو دمیبرچ لب

 گرفتم.

 د؟یمون ها هماهنگ کردبا مه_
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 .زدینگاه تان زر خاتون کردم که داشت با آسوده بانو حرف م یرچشمیز

 اونجا باشند. 9ساعت  می. گفتمیبله به همشون زنگ زد_

 کرد و گفت: انیرو به نو نباریدر راه بود. تان زر خاتون ا یرا باال انداختم. انگار مهمان میابرو یکتای

 اعالم حرف ها؟ یبرا ادیب یگفت یبه کس_

 سرش را تکان داد و گفت: انینو

 دنبالش. فرستمیرو م یکی. ادیمسجد گفتم ب یبله به روحان_

 تکان داد و گفت: یزر خاتون سر تان

 کم باشه. زیچ چیه خوامیخوبه. نم_

 به آسوده بانو ادامه داد: رو

 .افتهیاز قلم ب یزیچ خوامینم بشه. یبررس قیرو خوب چک کنند. دق زیبه خانواده برادرت هم بگو همه چ_

 بله برون ساده ست. هی. دیکن یم نطوریکه ا ستیکه ن یمادر مراسم اصل_

از چه قرار است.  هیاصال قض ؟یچ ؟یاز تعجب باال رفت. بله برون ساده؟ بله برون ک میابرو یکتای انیحرف نو با

 شد. زیت میناخداگاه گوش ها

 . بله برون نومه.ستین یباشه. بله برون کم کس خوادیم یهرچ_

که در ذهنم در حال رژه رفت است فکر کنم.  یزیخواستم به آن چ ینم یحرف تان زر خاتون نفسم بند آمد. حت با

اتفاق افتاد. گوشم فقط  هیدلم درد گرفت. همه و همه در چند ثان ریکردند. از استرس ز دنیشروع به لرز میدست و پا

 گفت:کرد و  یخنده ا انیبدهم. نو رونیبود. تا نفسم را آسوده ب میاسم اسلگشت. آن هم  یم زیچ کیبه دنبال 

 مادر من. ستین دیگ یاونطورم که م گهید_

 .دیپر انیزر خاتون به نو تان
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ملک و  نیاون صاحب ا گهی. دو روز دستین یزیبله برون پسرم کم چ ؟یاز دهن تو بشنوه چ یکس ه؟یحرف چ نیا_

 .. البته ان شاءاهلل بعد هزار سال عمر با عزت تو..نجایخان ا شهی. اون مشهیامالک م

 ی. ضربانم کند شده بود. حتزندیکردم که قلبم دارد م ی. نفسم قطع شد. حس نمستادیاز لرزش ا میو پا دست

 سخت میباورش برا رفتیم جیدوختم. سرم گ یقال یقورت دادن آب دهانم را هم نداشتم. نگاهم را به گل ها ییتوانا

هنوز مرا دوست دارد و به انتظارم  نیندارد. اشک انامک نی. نه، نه اخواستیم نیاشک یعنیممکن بود.  ریغ یعنیبود. 

 وج امکان نخواهد داشت. چیبه ه نیاست. او آن حرف ها را زد تا مرا نسبت به خود دلسرد کند. ا

 میبرا زیبودم. انگار همه چ جیبود. گ میردم. مرآمد سر بلند ک یکه از آن بخار در م میجلو ریش وانیل یریقرار گ با

 ییوتوانستم نفس بکشم. ب یشد. به سخت ریاز چشمانم سراز یمبهم بود. سخت بود باورش.بدون انکه پلک بزنم اشک

دهانم گذاشتم و  یخودم را نگرفتم و دستم را به رو یحالم را بد کرد. جلو دیچیام پ ینیدر ب یوقت یداغ محل ریش

ا ر یبهداشت سیخورد و افتاد. در سرو ریش وانیبه ل میرفتم. پا یبهداشت سیپاشم و به طرف  سرو میعجله از ها

 پشت سرم بستم و چند بار عق زدم.

به  یکه آرام شدم آب یشدن در هق هقم را خفه کردم. کم دهیکوب ی. با صداشدندیم ریپشت سرهم سراز میها اشک

باز کردم. دستم را  یکم نکرد بلکه حالم را خراب تر کرد. در را به سخت یزیام چ یجان یاز ب یزدم.ول دست و صورتم

 به چهار چوب در گرفتم.

دستش را به دور شانه ام  انیکرد. نو یزد. تان زر خاتون هم کنارش بود و نگران نگاهم م یم میصدا یبا نگران انینو

 سخت. یلیسخت بود. خ یلیخ میاتفاق بر نیافتادم. حضم ا نیزم یکه برداشتم به رو یقدم نیگذاشت. با اول

 ریدلم ت ری. ززدیم میصدا دهیترس انیکردم. نو هیبلند گر یتحمل نکردم و با صدا گریافتادم. د انیجان در بغل نو یب

ن آ یاز شر سوال ها نکهیا ی. برابود زیکه کامال نابود شده بود ناچ دمیکه روحم، ام یمن یدردش برا ی. ولدیکش یم

 م:شکم گذاشتم و با ناله گفت ریدستم را به ز اوردیسرش ب ییبرود و بال نیفکرش به سمت اشک انیخالص شوم و نو

 .کشهیم ریت_

 نگران رد دستم را گرفت. تان زر خاتون وحشت زده به صورتش زد و ترسان داد زد: انینو

 خون!_
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شانه اش گذاشتم و به بهانه درد و ترس از ته  یهول زده به دامنم نگاه کرد. چشمانم را بستم و سرم را به رو انینو

از فکر کردن به آن  یکه حت یزیبود که چ نینبود. دردم ا یگرید زینبود. درد من چ نیدرد من ا ی. ولزدمیدل زجه م

مهم نبود کودک درون  میحتما بود. برا یعنیاست.  نایسر نو ریها ز نیهمه ا دانستمیحراس داشتم سرم آمد. م

. میرس یهرگز.. هرگز بهم نم نیمن و اشک گریبود که د نیمهم بود ا میکه برا یزینه. تنها چ ایشکمم مرده باشد 

دهد؟ من  یازدواج م نیقبول کرد؟ چرا دارد او تن به ا نیبود. چرا اشک میکابوس شب ها نیهنوز باور نداشتم. ا

 کرد؟ یکار را م نیشدم. به دام افتادم. حال چرا او داشت ا چارهیب دانستهن

با عجله مرا به اتاق  انیچنگ زدم. نو انینو راهنیچشمانم را باز کردن و به پ دیاحساس معلق شدن در هوا ترس با

هم  میاشد به مرکرد به خود مسلط ب یم یکه سع یبرد.خودش هم به سرعت از اتاق خارج شد. تان زر خاتون درحال

 یسیرا عوض کردم. افسوس خوردم که آن خ میلباس ها می. به کمک او و مراوردیلباس ب میکه باال آمده بود گفت برا

خود  یشد. هر کدام از آن ها برا یم ریپشت سرهم سراز میآب بود. اشک ها ای ریش یسیخون نبود. خ یسی، خ

که در آن حال در ذهنم رفت و  یزیشدم. تنها چ یرا متوجه نم شانیکدام از حرف ها چیمن ه یگفتند. ول یم یزیچ

 یم رشتیب میآمدن اشک ها نییموضوع شدت پا نیاست. با فکر به ا نیبود که فردا شب بله برو اشک نیآمد داشت ا

 شد.

کرد و  یم گفت. دکتر رو به من یم یزیسرم آمدند. تان زر خاتون به او چ یو دکتر هول زده باال انیباز شد نو در

آرام شدم.  یمنوال گذشت. کم نیبه هم یپاسخ نداشتم. مدت یبرا یزیچ هیمن جز گر ی. ولدیپرسیانگار سوال م

کرده بود.  یدکتر را هول زده و عصب انید. نویشن یصحبت کردن افراد را م یخودم صدا هیگر یبه جز صدا گرید

 گفت: یو عصب اوردیطاقت ن گریدکتر هم د

که حاال خودتم هر روز با ترس  افته؟یروز ب نیکه به ا یبراش خطرناکه چرا باردارش کرد یباردار یدونستیشما که م_

نم و بگم ک نهیکه خانمت معا ستمی. من که ماما نیاریب نجایزور منو به ا نکهیا ایدرمانگاه با خواهش و تمنا  ییایو لرز ب

 نیاز ا ی. من تا حدستیدر تخصص من ن زیچ نیا دیاریماما ب هیجان  قاآ گمیکه امدم م ی. من از زمانهیمشکلش چ

خود  نکهیو مشکلشون رو متوجه بشم. من بدون ا شما حرف بزنم یراحت با زنا تونمیموضوع اطالع دارم. منکه نم

 . مثالهشیمتوجه م دنیبدون سوال پرس نهیکه تخصصش ا یکس یدرمانش کنم. ول تونمینم هیشخص نگه مشکلش چ

 کنه؟ من از کجا بدونم آقا جان؟ یم هیحرف بزنه همش داره گر تونهیبچه از درد نم نیاالن ا

 دانستندیدلم است. اما نم ریکردند مشکل من درد ز یزدم. همه و همه فکر م یاتاق را ترک کرد. پوزخند یعصب بعد

 ر همان حال گفت:داد. د ینگران کنارم نشست دستم را در دستش گرفت و فشار م انی. نوستیمن چ یدرد اصل
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 کیرو انجام بده و درخواست  یادار یببره کارا یدست عل دمیم ای برمیوقت شد خودم م سمینوینامه م هیفردا _

رده نک یی. اگر خداشهینم نطوریبفرستند. ا ندهیحداقل داخل چند روز ا یعنیتا زودتر  یهم فور سمینو یماما بده. م

 .افتهیب یراه اتفاق خلشهر دا متیبردیم دیامکانات نبود. با نجایحالت بد شد ا

 و با تشر گفت: دیزر خاتون وسط حرفش پر تان

 بفرستند. عیبفرست که سر سیبلندشو نامش بنو یفقط بگ نکهیا ییخدا نکنه به جا_

نرفت. حالم خوب شده  رونیشام هم ب یبرا یکنارم ماند. حت انیماند و بعد رفت. تا آخر شب نو یزر خاتون کم تان

 انداختم. غرق خواب انیبه نو یشب بود. نگاه کیقابل کنترل نبودند. ساعت  میاشک ها ینبود. ول ید. از درد خبربو

قدم برداشتم. از  ولنیو فیآمدم. آرام؟ آرام به طرف ک نییتخت پا زکنار زدم و ا میشده بود. آرام پتو را از رو ریبود. د

 که قفل اش را باز کنم دمیترسیم یحت انیترس نو

کنم در را باز کردم و از اتاق  جادیا یصدا نکهیو به طرف در رفتم. بدون ا را آهسته و با تمام دقت برداشتم فیک

به دور و اطرافم انداختم. با عجله از پله ها  ینداشته باشم. نگاه یبازگشت مشکل یخارج شدم. در را ال زدم تا برا

 برداشتم و در را باز کردم. یدیاز جا کل را دیمانند هر شب کل دمیرسرفتم. به در که  نییپا

 یی. به طرف باغ قدم برداشتم. آدم ترسودمیکش یاز سر آسودگ یشب ها نفس نیدر که خارج شدم مثل تمام ا از

 نینجره اشکپ ری. به زگذاشتم ینم یرا در باغ به آن بزرگ میعنوان در شب پا جیچراغ نبود من به ه نیبودم. اگر هم

 .میای. انگار او منتظر بود تا بدید یکیتار نیدر ا دش یبه پنجره انداختم. قامت تنومند اش را م ی. نگاهدمیرس

ز را ا ولنیگذاشتم و درش را باز کردم و و نیزم یرا به رو ولنیو فیلبم نشست. ک یبه رو یخوشحال شدم و لبخند

آن خارج کردم. با لبخند سرم را بلند کردم و به پنجره چشم دوختم. هنوز هم پشت پنجره بود. کمان آرشه را به 

 سرم خورد. یشاد بنوازم که اتفاق شوم فردا مانند پتک به رو تمیبا ر یها گذاشتم. خواستم آهنگ میس یرو

رفت  یدستم نم گریکردم بر خود مسلط شوم. د ی. سعپاک  شد میچند لحظه ا یلبم رفت. خوش یاز رو لبخند

 نیاشک یآهنگ را فقط برا نیرا نواختم. ا ینیآهنگ غمگ یو فکر یاراده ا چیبنوازم. ناخداگاه بدون ه یآهنگ شاد

تا متوجه شود چقدر  نواختمیم شیرا عمداً جلو نگآه نیدلخور و ناراحت بودم ا اریکه از او بس ی. آن هم زمانزدمیم

طرف هم  کیسرد بود نگران شدم او سرما بخورد. از  اری. هوا بسدمیباز شدن پنجره را شن یکرده است. صدا ناراحتم

هم ب یمراسم و عروس نیرا نداشته باشد و ا شیماه توان بلند شدن از جا کیدعا کردم که آنچنان سرما بخورد که تا 

در آن نور کم معلوم بود. دو آرنجش را  نی. بعد از اتمام آهنگ سر بلند کردم و به پنجره نگاه کردم. چهر اشکدبخور

 .شیلب ها یو بعد از ال به ال شدیانگشتانش خارج م یداده بود. دود از ال به ال هیبه لبه پنجره تک



 رمینس

 
252 

 

 را در ولنیخم شدم و و دمیکش یانا کسوز یبکشد. آه گاریوقت س چیبودم او ه دهینبود. ند یگاریمن س نیاشک

گرفتم  را در دستم فیپنجره افتاده بود. ک یاش به رو هیسا یرفته بود ول نیگذاشتم. سرم را بلند کردم. اشک فشیک

 گرفتم. شیو راه بازگشت را در پ

***** 

 بود. حوصله ام انینو دیپرسهم که حالم را  یشدم به بهانه حال بدم از اتاق خارج نشدم و تنها کس داریکه ب یزمان از

 چه بود آنجام یبرا دانمیرا که نم ینشسته بود و داشت حساب کتاب ها زشیپشت م انیبه شدت سر رفته بود. نو

 کردم و مظلومانه جلو رفتم و گفتم: هاش سوءاستفاد یحواس یسرش گرم بود. از ب ی. حسابدادیم

 .کنمیخواهش م ؟یرو بهم بد میگوش شهی. حوصلم سر رفته مانینو_

 یرا خارج کرد. لبخند مینگاهش کردم. او هم بدون آنکه سرش را بلند کند کشو اش را باز کرد و از آن گوش منتظر

 کیدرحال انجام  یوقت دانستمیم یآن را داده بود. ول یراحت نیرا از او گرفتم. شوکه شدم که به هم یزدم و گوش

خاموش بود به طرف  ی. گوشدیآ ینم ادشیبعد  ریبگ ای یاز او بخواه یزیو اگر چ دهدیکار است فقط آن را انجام م

تم. نشس زیپر ریرا به برق زدم و ز یرفتم که با خود به روستا آورده بودم. شارژر را از آن خارج کردم و بعد گوش فمیک

عوض  میحال و هوا یبک گران گوش دنیو د یمنتظر ماندم شارژ شود تا آن را روشن کنم. با روشن کردن گوش یکم

 شد.  شتریشد. غم و غصه ام ب

نا حاال مطمئ یمن بودم. ول نیاشک یاتفاق شوم عکس بک گراند گوش نیبود. قبل از ا نیبک گراند اش اشک عکس

 کیبود.  نیعکس ها از من و اشک شتریب ی.خودم را کنترل کردم. خواستم عکس را عوض کنم.. ولستمین گرید

 یو دونفرمان را همه مخف نیاشک یتک ی. عکس هاندیافتاد آن را نب انیتا اگر دست نو عکس ساده انتخاب کردم.

خاطرات خوش باهم بودن مان بودند. با  ادآوریسخت بود. هر کدامشان  میآن ها را پاک کنم برا توانستمیکردم. نم

را  یخاتون وارد اتاق شد. گوش اجازه ورود داد. در باز شد و تان زر انیآوردم. نو رونیب یدر سرم را از گوش یصدا

 به من انداخت و گفت: یبلند شدم. نگاه میاحترامش از جا هکنار گذاشتم و ب

 ؟یبهتر_

 جوابش را دادم: یآرام یانداختم و با صدا ریرا ز سرم

 بله._
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 .میبر دیکه کم، کم با دیخوبه. پس اماده ش_

 سر بلند کردم و نگاهش کردم. متعجب

 کجا؟_

 گفت: نگاهم کرد و قیعم

 خونه عروس._

سر بلند کردم و به  انینو یشده آرام کنم. با صدا یقیکردم خودم را به هر طر یرا در مشتم فشردم و سع دامنم

 شدم. رهیکرد خ یچهره اخم آلود اش که داشت با مادرش صحبت م

 .ادینم ییجا نیسرم_

 گفت: نیزر خاتون خشمگ تان

 ؟یکامل آبرو مونو ببر ییخوایم ؟یهاشون دامن بزن عهیبه حرف ها و شا شتریب امدنشیبا ن ییخوایم اد؟ین یچ یبرا_

داند چه  یموضوع خبر دارند و خدا م نیدادم. انگار نه تنها او بلکه همه از ا هیتک واریانداختم و به د نییرا پا سرم

 تان زر خاتون از فکر خارجم کرد. نیخشمگ یفشارم. صدا یهم م یساخته اند. چشمانم را محکم به رو یها عهیشا

خوام باعث  یبوده. نم عهیشا یکه زد یهمه فکر کنند او گند یکن یکار خوادیامشب. دلم م یکن یحواست جمع م_

 جمعش لیامشب داخل فام یرو که زد یگند دی. بانییپا ییایم انیو با نو یشی. االن هم آماده میبش مونیزیآبرو ر

 ی. برارهیعزا دارا لباس ت نینه مثل ا یپوشی. لباس رنگ روشن هم ممیکن یساکت م یورج کی. مردم رو بعد یکن

 ؟یدی. فهمیمهمون یریبه عنوان عروس خان م یبار دار نیاول

 اش را محکم گفت که ناخداگاه گفتم: یدیفهم انقدر

 بله._

. رمیرا بگ میاشک ها یخواستم جلو یم یو هر روش یاز اتاق خارج شد. به سخت یگریحرف د چیه یزر خاتون ب تان

ا ج میدر گلو یکردم تا بغض یبه طرف کمد رفتم و حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم.در حمام خودم را از اشک خال

سشوار را  عیدر اتاق نبود. سر انیخارج شدم. نو مامبخواهند ببارند. از ح میاشک ها یلیخشک نکند و به هر دل
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که خشک شد آن ها را با حوصله و دقت  میجانم نشود. موها یشک کردم تا دوباره سردرد بالرا خ میآوردم و موها

 شانه کردم.

. به طرف کمد رفتم و توانم معطل کنم یخواست تا م یزدم. دلم م یبود. پوزخند 19:3۰به ساعت انداختم ینگاه

و به خود  یالیخیب ینه. از رو یو سرمست یخوش یلباس ها را نگاه کردم. دو دست عوض کردم. از رو یکی ،یکی

. درحال را برداشتم یو لباس قرمز رنگ ردموقت تلف کردن. لباس را از تنم خارج ک ینه. فقط و فقط برا دنیرس

به خود آمدم و  یشوکه شدم ول دنشیدر هم وارد اتاق شد. با د یبا چهره ا انیاش بود که در باز شد و نو دنیپوش

 .دمیکش یکردم. نفس آسوده الباس را تن  عیسر

به او  یاهنگ میرا بستم. بعد از اتمام کارم ن شیها نکیبند انینو یعصب بایو تقر ریخ ینگاه ها ریرا برداشتم و ز کتم

 رفتم. زیانداختم و بعد به طرف م

 .میوقت دار یلیخجالت نکش هنوز ادامه بده هنوز خ_

 گفت: تینگاهش کردم. با اعصبان جیرا به آن را زدم و گ خودم

 .1۰ساعت شهیم میو برس میو ما حرکت کن ی. تا تو اماده بشیتو هنوز اماده نشد ۲۰:3۰ساعت _

 کردنشان شدم و گفتم: سیرا شانه زدم و مشغول گ میرا از او گرفتم و موها میرو خونسرد

 .امین نمم دیشده بر رتونیندارم. شما د یعجله ا چیو ه شمیمن دارم آماده م_

 گفت: یعصب انینو

 گمی. بلندشو بهت میکن یم میعصب یدار نیبسه سرم_

 اریتاج بس میرا برداشتم و و ن یدو شانه ام گذاشتم. روسر یکرده بودم به رو سیرنگ گ ییرا که با نوار طال میموها

چون تازه عروس بودم آن هم  میسرم گذاشتم. به گفته مر یمتصل بود را به رو یاش را که به روسر دهیو خواب کیبار

 .دمیپوشیلباس م نگونهیا دیعروس خان با

 برآمده یبه خودم افتاد. شکمم مقدار کم نهیبرگردم که چشمم در آ انیبلند شدم. خواستم که به طرف نو میجا از

ه ک یروس. تازه عیلبانم نشست. چه تازه عروس یبه رو یبود. پوزخند انینما یلباس به خوب نیدر ا یشده بود ول

 و گفتم: کردمنگاه  انیگرفتم و به نو نهیچهار ماه باردار است. چشم از آ
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 آمادم. می. بریکن یرو سر من خال تیکار کنم تا اعصبان هیمن  ی. فقط منتظریعصب شهیتو هم_

بود با پسرش رابطه دارم با من بد شد.  دهیکه فهم یمهربان بود. زمان اریبا من بس انی. نومیگو یناحق م دانستمیم

با من خوب شده بود. به طرف در حرکت  ردیگ یدارد زن م نیاشک نکهیبخاطر ا ادیچند روز به احتمال ز نیا یول

 .ستادمیا شیکردم که با صدا

 ؟یبر ییخوا یم نطوریکجا؟ ا_

همان جور بود که آن ها  نداشت یمشکلبه لباس ام .  یبه او انداختم و بعد نگاه یبرگشتم اول نگاه متعجب

 . متعجب گفتم:گرید خواستندیم

 داره؟! یرادیچه ا نباریا مگه چشه؟_

که درون دستش بود را  یزیو به طرف کمد رفت. در کمد را باز کرد و بعد از چند لحظه برگشت. چ دیکش یپوف انینو

 به طرفم گرفت.

 ه؟یچ نیا_

به  یکه باز شد. چادر بود. چادر دمیرا گرفتم و کش شیبه پارچه بود. رو هیدست جلو بردم و آن را گرفتم. شب متعجب

بودند.  انینما ییبایبه طرز ز شی. گل و برگ هایا هیسا یبا برگ ها میمال یدرشت قهوه ا یبا گل ها یرنگ مشک

 گفتم: ودادم  انیکردم. چادر را به دست نو یمن چادر سر نم یول

 .ستمیچون بلد ن کنمی. بعدم من چادر سر نمستینبوده پس االن هم ن یگشتم مشکل نطوریمن ا_

 چادر را به طرفم گرفت و گفت: نیخشمگ انینو

 یخونم که بهت بگم چادر سرت کن، جز خونه پدرت. سر کن یکه امد یاز زمان ینرفت ییسرت کن بعدم تو جا ریبگ_

 شد.  ریزود باش د یریگ یم ادی

 :دیغر انیچادر را از دستش گرفتم. چادر را سر کردم که نو دیکشکه سرم  یبغض کرده از داد 

 برعکسه._
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کنم. دقت کردم تا لبه  میسرم تنظ یرفتم تا ان را به رو نهیآ یرا از او گرفتم و چادر را درست کردم. به جلو میرو

و محکم با دست گرفتم تا باز  عیباشند. بعد از باال آن را مانند مقنعه داخل دادم و سر نییپا یبه طور مساو یها

 .میکرد و راه افتاد. از اتاق خارج شد میبه سرتاپا یبرگشتم. نگاه انی. با اخم و بغض به طرف نونشود

بود چادر و دامنم را باال دادم. با  یبه هر سخت گرمیو با دست د ستادمیکرد. ا یم تیو اذ رفتیم میپا ریبه ز چادر

 دمیه رسک نییچرک. به طبقه پا یآب راهنیبا پ یکت و شلوار ساده مشک کی انیتم. نورف نییمشقت از پله ها پا یکل

 فت:گ یعصب دنمیها نشسته بود. آسوده بانو با د یکنار یوکه خونسرد به ر نیبودند جز اشک ستادهیهمه منتظر ا

. انقدر هم میحرف بشنو زیهمه چ یبرا میچه عجب عروس خان افتخار دادن آماده شدن. به لطف تو امشب مجبور_

 چطور بشه. دیبا نیالف بچه بب هی. بله برون پسرم بخاطر یرو معطل کرد نایما و خونه داداشم ا

 اجازه نداد. انیهنوز ادامه بدهد که نو خواست

 شد. رید میبسه. بر_

 نیبود. به سمت ماشدر  کینزد نی. ماشمی. از  خانه خارج شددمید یخود م یرا به رو انینو یرکیز ر،یز یها نگاه

گل دارش را جمع کرد و در کمک راننده را باز  یدر راننده را باز کرد و نشست تان زر خاتون چادر رنگ انی.نومیرفت

من که آمده بودند چادر سرشان نبود.  یخواستگار ی. براندک یاو چادر سر م دمید یبار بود م نیکرد و نشست. اول

هم بعد او سوار شد.  نیپشت کمک راننده را باز کرد و سوار شد اشک نیشدند؟آسوده بانو در ماش یتازه چادر یعنی

 نیجو ماشنشسته بود.  نیمن و اشک نیجلو رفتم و در عقب پشت راننده را باز کردم و سوار شدم. آسوده بانو ب

 خاتون گفت:که تان زر  میراه بود یفکر کنم وسط ها گفت. ینم یزیکس چ چیبود. ه نینگس

 نیسرم_

 شده بود. رهیاو نگاه کردم. به جلو خ به

 بله.._

 داخل دی. شایکنینم ی. حاضر جوابیکن ینم یاحترام یب یگ ینم یچیپروندن ه یا کهیزدن هر ت یاونجا هر حرف_

 .یکن یگفت فقط سکوت م یهرچ یبشه هر ک نجوریا خوامیکرد. من نم نیتوه یکس هیهات  یزبون دراز نیا

 ؟یدی. فهمدمیبود خودم جواب م الزم
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 بله._

مطلب درست را  یدانستند. به کس یم یو زبون دراز ی. آن ها دفاع از حق خود را حاضر جوابمینداشتم بگو یزیچ

آموخته  نیرا هم به ا نیا دی. بامیچه داشتم که بگو یعنی. میبگو توانستمیچه م نیب نیبود در ا یاحترام یفهماندن ب

 یبود و چراغ کیشدم. همه جا تار رهیخ رونیو به ب دادم هیتک یصندل یکردم. به پشت یاضافه م چهار ماه ام یها

کرد. کاش  یروشن تر م یشد و نور آن جاده را کم یرد م ینیماش یگه گدار دیروشن نبود. شا نیماش یجز چراغ ها

نشسته است. کاش فقط من و بودم و  نیمن و اشک نیب یبود، نه تان زر خاتون و نه آسوده بانو که مانند مرز انینه نو

 یهرگز نم ی. ولمیهم شو یبرا میتوانست یافتاد. کاش الاقل دوباره م یاتفاق ها نم نیکدام از ا چی. کاش هنیاشک

 شد.

اجازه  ی. من حتداشتنش فرسخ ها با من فاصله داشت یآرزو یحت یاز من نشسته بود. ول یبا فاصله کم نیاشک

 یدر خانه ا یجلو از فکر خارج شدم. نیماش ستادنیکنار خود تصور کنم. با ا یا هیثان یرا برا نیاشک ایر رونداشتم د

ن که در آ یدر صندوق عقب را باز کرد. دسته گل انیشدم. نو ادهیشدند. من هم پ ادهیپ نی. همه از ماشمیبود ستادهیا

 .اش است یشده بود. معلوم بود داماد بایرا نگاه کردم. چقدر ز شیبرداشت و گرفت. سرتاپا نیبود را اشک

شده بود. تان زر خاتون و  بایبود واقعا ز دهیپوش یدیمردانه سف راهنیپ رشیرنگ که ز یآن کت و شلوار مشک در

نتظار زدم البد ا یمانده بود. پوزخند گریجعبه د کیبزرگ کادو شده را برداشتند..  یآسوده بانو هر دو جعبه ها

 به آن جعبه دست نزنم. یول رمیره شدم. حاضر بودم بمیرا برگرداندم و به جاده خ می. رواورمیداشتند من آن را ب

زن  ینگه داشتند. بعد تعداد انینو نیشدند و کنار ماش کیبعد نزد یشد. کم دایاز دور پ نیسه ماش ایدو  یها چراغ

همراه  انیهمراه با شوهران و فرزندان شان و برادر کوچک نو انیشدند. خواهران نو ادهیپ نیو مرد با سرو صدا از ماش

شدند. همه آن ها خوشحال بودند  یسالم و احوال پرس مشغولجلو آمدند و  یهمسر و فرزندانش.آن ها با خوشحال

 .نیهم اشک دیجز من و شا

آن ها مرا هنوز  یجور ها کی. میسالم هم نکرد یت. حمیزدینم یو حرف میبود ستادهیمن و او با فاصله از جمع ا چون

کدامشان حواس شان به من  چیبه ذهنم زد االن ه یلحظه فکر کیام.  امدهیکردند ن یبودند. احتماال فکر م دهیند

آمد چادر و دامنم را  یو همراهم م دیدیهم مرا م نید اشکیکردم شا یفرار. اگر فرار م یبود برا ینبود. فرصت خوب

 بود و کینه. آن ور جاده تار ایاست  یکار درست دانستمیدر دستانم جمع کردم. استرس گرفته بودتم. نمآهسته 

قدم را به عقب برداشتم. بعد  نیراس آن ها خارج شوم. با ترس و لرز اول دیاز د عیسر توانستمینداشت. م یچراغ
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ورد خ نی. چشم به اشکنندی. تمام حواسم به آن ها بود که مرا نبرفتمیقدم.  قدم به قدم عقب م نیقدم. سوم نیدوم

 کنم سرش را به نشانه )نه( تکان داد و نجوا کرد: یدارم نگاهش م دیکرد. تا د یداشت نگاهم م

 !نینه سرم_

 عجز نگاه اش کردم. با

 نیسرم_

 گفت:اخم آلود  ینگاه کردم.با چهره ا انیگرفتم و به نو نینگاهم را از اشک دهیترس

 جلو. ایعقب؟ ب یچرا انقدر رفت_

هم فشردم. آب دهانم را قورت دادم.  یهمه متوجه من شدند و به طرفم برگشتند. چشمانم را به رو انینو یصدا با

دست دادم دو خواهرش به جز ساناز  انینو یبودم. آرام جلو رفتم و سالم کردم. با خواهران و خواهر زاده ها دهیترس

کنارش  یساله ا 6یخواب بود در بغل داشت و پسر هساله ک 4 یبودند و بعد رو کردم به طرف طرالن که دختر

 خورد. در یکردم طرالن دو فرزند داشته باشد. به سنش نم یبود. با او هم دست دادم. تعجب کردم. فکر نم ستادهیا

کدام از خواهر زاده  چیبردم. اسم ه یندارم. چون در عالم خود به سر م ادیاز معارف به  زیچ چیه یکوفت یآن عروس

جلوتر از همه حرکت کرد و در را زد.  انیدانستم. نو یرا نم شیشوهر خواهر ها نیو همچن انینو یزاده ها ادرو بر

و لبخند  یست داد و با خانم ها به گرمگشاده در را باز کرد. با همه مرد ها د یکت و شلوار پوش با رو یبعد مرد یکم

را گرفت. من  شیلبخند از صورتش رفت و خشم و اخم جا دنگاهش به من افتا یسالم داد من آخر از همه بودم. وقت

 زدم و بدون آنکه سالم کنم از کنارش گذاشتم. شیبه رو یرا نگاه کردم و پوزخند شیهم سرتاپا

 یهم قدم شد. کفش ها انی. با عجله جلو رفت و با نوتیخاص یردک ب. مادیاز او خوشم نم یشناختمش ول ینم

سمت راست. مرد زن ها گفت که وارد در  واریبه د گریروبه رو و در د واریبه د یکیدم درشان بود. دو در بود.  یادیز

تا وارد  انیخانم ها. آسوده با و خواهران نو هیسرش بق پشترو به رو بشوند. تان زر خاتون در را باز کرد و وارد شد و 

نفر  نی. آخردیکش یم ریبه شدت ت است قلبم نیاشک یبرا نیاز تصور آنکه همه اکردن.  دنیشدند شروع به کل کش

 راکدام  جیبلند شده بودند. ه شانینفر زن در آنجا بودند. همه از جا 15وارد شدم و در را پشت سرم بستم. حدود 

انگار  دندیرسیدادند. به من که م یآمدند و دست م یبودم. همه زن ها جلو م ستادهی. کنار طرالن اشناختمینم

کردند. من هم بدون آنکه نگاهشان کنم سرم را به نشانه سالم  یاند. از دور سالم م دهیرا د یبیموجود عجب و غر
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. من کنار مینشست یها یکنار یبه رو یس. بعد از احوال پردادمیلب جواب شان را م ریز نکهیا ایدادم  یتکان م

 دادم. چادرم را از سرم برداشتم و به دورم رها کردم. یام را به پشت هیطرالن نشستم و تک

مان از آمدن یام گذاشتم. مدت یدست شیبرداشتم و در پ ینارنگ کیشدن به رسم ادب فقط  ییراینفر مشغول پذ دو

 ای میکه مستق یهم آورده اند و در حال کیاز زن ها سرش را نزد یبعض دمید یکردم م یگذشته بود. تا سر بلند م

مراسم را  نیجمع و ا نیتحمل ا بودم. خسته شده زدمیکردند در گوش هم حرف م ینگاهم م میمستق ریغ

 .میایمرد مورد عالقه ام بخودم به مراسم بله برون  ییسخت بود با پا میبرا.نداشتم

 ؟یحامله ا_

به آسوده بانو داشت  یادیهم سن و سال تان زر خاتون که شباهت ز یرزنیمتعجب سر بلند کردم پ ساکت شد. جمع

ردند ک یو نفرت نگاهم م نهیجفت اش نشسته بودند و خصمانه و پر از ک یچاق بایزن تقر کیو البته؛ آسوده بانو و 

 و مغرورانه از باال نگاهشان کردن و گفتم: اوردمی. من هم کم ندیپرس

 بله._

 کالم حرف بزنم.  کی یدر سطح من نبودند که بخواهم با آن ها حت یروستا یزن ها آن

 .رهیبگ یزن نیامد همچ یآقا نم انیبه نو_

گفت.  ینم یزیچ چیه یکرد. جمع ساکت شده بود و کس انیب زیآم ریو تحق هیرا با کنا یزن نیبه او نگاه نکردم. همچ 

 دایکردن پ بتیغ یبرا دیجد یبدهم تا حرف یجواب دندان شکن ایبزنم  یانگار منتظر بودند که من حرف

 یلقا یسر بلند نکردم نگاهم را به گل ها یخودم احساس کردم. ول یها را به رو یلیخ رهیکنند.سکوت کردم. نگاه خ

 زن ها متعجب سر بلند کرد.. دیدوختم. با کل کش قرمز رنگ

د با بو ستادهیبزرگ ا یو با لبخند ریراه داشت وارد شد و سر به ز میکه نشسته بود ییکه به جا یدر یجلو یدختر

از  یبودند.آسوده بانو با خوشحال ختهیشده به دو طرفش آو سیرنگ گ یمشک یتو پر. موها یکلیمتوسط و ه یقد

ام پر از تنفر آن وجود  کی. در دیو سرش را بوس دیبلند شد و به دخترک رفت. اورا محکم در آغوش کش شیجا

. یو چشم و آبروان نامرتب مشک زیت یگرد داشت با فک بایتقر ینسبت به آن دخترک شد. سرش را بلند کرد. صورت

 بزرگ شده بود. یکم نشییکه پا دهیکش یمتوسط و دماغ یلبان
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کنجکاوانه من را  که در سمت چپم نشسته اند دارند یکه زن ها دمیرا از او گرفتم. با برگرداند سرم د مینفرت رو با

از رو رفتند و  نکهی. من هم همانطور در چشمانشان زل زدم تا انندیعکس و العمل مرا بب خواهندی. احتماال مدییپایم

 شده بود. لندنگاهشان را از من گرفتند. سرو صدا ها دوباره ب

به  یکرد. نگاه یم یشده بود و بدعنق داریبه طرفش برگشتم. دختر طرالن ب یکنارم عصب ینق و نوق بچه ا یصدا با

حوصله بچه نداشتم.  طیشرا نیطرالن روبه من نشسته بود. اصال در ا یپا یدخترک کوچک انداختم که به رو

من ساکت شد و مظلومانه با بغض نگاهم کرد. طرالن متعجب به طرفم برگشت. در همان  یاخم ها دنیدخترک با د

 گفتم: یو جد دیحال  با اخم شد

 انقدر نق نزن بچه. ساکت شو._

 کرد و دستم را در دستش فشرد و گفت: یدفعه ساکت شد. طرالن خنده ا کی چارهیب دخترک

 .یکرد. ممنون نجاتم داد یداشت کالفم م گهید_

فکر کرده  نکهیا ایبا او حرف زدم  ینگاهش کردم. او خوشحال شده بود من به دخترش اخم کرده ام و با تند متعجب

 یزیمهم نبود. تنها چ میبه هرحال برا رد؟یحرف زدم تا دخترش آرام بگ نگونهیو کمک به او ا یرخواهیسر خ است از

کار  لیدل دانمی. نممیبرو نجایهرچه  زودتر از ا نکهیا ایتمام شود  یمراسم زهرمار نیبود که ا نیمهم نبود ا میکه برا

چه کار به ازدواج او  گریبه شهر؟ د گرداندیرا از هم دور کند خوب او برم نیمن و اشک خواستیچه بود؟ اگر م انینو

ود او ب لومبه عنوان نشان در انگشتش کرده بود. و مع یبه دخترک نگاه کردم. آسوده بانو انگشتر یچشم ریداشت. ز

ا ر ییایهدا یفروشافتخار و فخر  یشود؟ آسوده بانو با کل نیزن اشک دیآ یبدش م ی. آخر کردیمیم یدارد از خوش

 سخت بود. حالت تهوع گرفته بودم. میوضع برا نیتحمل ا گری. ددادیکرده بود به آن دخترک حال بهم زن م هیکه ته

ن گشت. م یبه دختر نگاه کرد که آسوده بانو مانند پروانه دورش م امخواست از ته دل عق بزنم. با نفرت تم یدلم م

سر  یعروس نی. اگر ادهمیبه خودم قول م نجایروز برسم. من هم هم نینگذاشتند به ا یاو بودم. ول ییروز جا کی

امشب اش به  یکنم که تمام خوش یم ی. کارنیکنم که خود آسوده بانو او را طالق دهد نه اشک یم یکار ردیبگ

 .اوردیببه او امان ندهد و از پا درش  یباشد که حت یکامش بدتر از زهر شود. آن زهر هم به گونه ا

بود. تا  الیکند. هه چه خوش خ ریتسخ نیمرا در قلب اشک ییخواست جا یاشتباه را کرده بود. او م نیبزرگتر او

اجازه را  نیا یکشم. ول یاگر الزم باشد اورا م یدهم. حت ینم یاحد و الناس جیاجازه را به ه نیکه من زنده ام ا یوقت

 واقعا داشت حالم گری. دافتدیخواست به من در ب یکرده. او م ااش ر یاشتباه زندگ نیدهم. دخترک بزرگتر یبه او نم
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. دمیشن یزنان م یحرف ها یکه از ال به ال یها هیو کنا  شی. نمخم بودند یشد. و آن سرو صدا ها بدجور رو یبد م

 شد. یانگار نم یتفاوت باشم ول یکردم ب یم یداد هر چقدر سع یشان آزارم م گاهیگاه و ب ینگاه ها

 ریدلم شروع به ت ریشد ز یدوباره داشت حالم بد م دیکش یم ریقلبم ت ندهیاتفاق ها و اتفاقات شوم آ نیا دنید از

 یکردم االن است که کمرم از وسط دو نصف شود. دامنم را چنگ م یکرد که فکر م دایکرد. انقدر ادامه پ دنیکش

کوتاه شدند حالت  میگرفت. نفس ها یدردش آرام نم یدادم. ول یماساژ مرا  دادم. کمرم یدلم را فشار م ریزدم. ز

 کیکرد. نزد یو حال خرابم شد. نگران نگاهم م یشد. طرالن که کنارم نشسته بود متوجه نا آرام یم شتریتهوع ام ب

 شد و گفت:

 ؟یخوب_

ام گذاشتم و  ینیدهان و ب یدماغم زد باعث شد حالم بد شود دستم را به رو ریعطر اش که ز یشدنش بو کینزد با

معلوم بود  اطیکه آن ور ح ییبلند شدم و با عجله از در خارج شدم. به طرف روشو میاو را به شدت کنار زدم و از جا

 یگاه هیبود تا تک ییبه روشو گرمیدلم و دست د هی ستمد کیبا عجله رفتم. هرچه خورد و نخورده بودم پس دادم. 

کردم او  یفکر م الی. من خوش خدمیشن یرا م انینگران طرالن و سارا خواهر نو یجانم باشد. صدا یجسم ب یبرا

 است. نیمادر اشک

 یعضالت شکمم جمع م زنمیکه م یبا هر عق اورمیکم مانده بود جانم را باال ب گری. دزدمیتوجه به آن ها عق م یب

 عق نزنم. گریخودم را گرفتم  تا د یجلو یآوردم. به سخت یداشتم نفس کم م گریشد د یم جادیا یشدند و درد بد

 را شستم. نمصورت و دها یبه سخت زدمی.نفس، نفس مستادیخودش ا نکهیتا ا

را گرفت. سارا  میبازو رینفر ز کیرفت.  یم جیخود را نگه داشته بودم. سرم گ یجان شده بودم که به سخت یب انقدر

. که تا کمر خم شدم و دو دستم را به دیکش ریدلم آنچنان ت ریدستم را گرفت. ز یکیطرالن نگران جلو آمد و آن بود. 

 ادم.افت یم نیزم یگرفتند حتما با سر به رو یو طرالن مرا نم اگفتم. اگر سار یبلند آخ یگذاشتم. و با صدا شیرو

 شده؟ یچ_

 ینگران نینبود و همه ا بیهم عج ادیز دیشا یشد. ول ینگرانم م روزیبود از د بینگران تان زر خاتون بود. عج یصدا

 نوه اش بود. یها برا

 حالش بده._
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کردم  یخارج شوم. احساس م یمقدار دهیآرام شد و توانستم از آن حالت خم ینگران سارا بود. دردم کم یصدا

 گفت: آمد و کی. تان زر خاتون نزددمیبلع یکم است. تند، تند هوا را م ژنیاکس

 ؟یشد روزیچت شده دختر؟ نکنه مثل د_

بهم بخورد و زودتر به  یمراسم زهرمار نیا دیکردم تا شا ادیداغ اش را ز ازیپ یکم یبد شده بود. ول روزیمانند د حالم

 جان گفتم: ی. با لحن درد آلود و بمیخانه برگرد

 بدتر. _

 یدستش زد و با عجله به طرف در رفت که مرد ها در آن بودند. چند ضربه محکم به در زدن. همان مرد یبه رو یکی

ه ک دیطول نکش یگفت و مدت یزیدر را هم باز کرد. تان زر خاتون با عجله چ نیباز کرده بود ا مانیکه در خانه را برا

وحشت زده و با سرعت سرش را  انیشاره کرد که نوطرف ما ا هتان زر خاتون چه گفت و ب دانمیدم در آمد. نم انینو

و دوان، دوان به  دیرا پوش شیبا عجله کفش ها انیحال تر نشان دهم. نو یکردم خودم را ب یبه طرف ما برگرداند. سع

 :دیو نگران رو به خواهرش پرس ستادیا یسمت ما آمد. رو به رو

 چش شده؟ ؟ینطوریچرا حالش ا_

انقدر عق زد گفتم االن دور از  زنهیهمش داره عق م میدیدنبالش د میحالش بد شد امد کهویخان داداش  دانمینم_

 . بعدم همش دستش به شکمش بود و ناله کرد.ارهیخون باال م گهیجونش د

سارا  یجان بودم که وقت یگرفت. انقدر ب میهل زد دستش را به بازو انیکرد. نو فیهمه اتفاق ها را تند، تند تعر سارا

 مینگران صدا انیجان چشمانم را بستم. نو یمرا گرفت. ب انیکه نو فتمیخواستم ب ین بازوانم را ول کردند مو طرال

 حال گفتم: یچشمانم را باز کردم. ب ی. الزدیم

 حالم بده. یلی. خانینو_

 دیطول نکش ی. مدتاورندیمن را هم ب لیو وسا ندیایکنند و ب یخداحافظ یو با عجله دستور داد همگ دهیترس انینو

نگران از  نیبود که اول از هم اشک نیتوانست خوشحالم کند ا طیکه در آن شرا یزیجمع شدم. چ اطیکه همه در ح

کرد و مرا  یسر سر یخداحافظ انیرا روشن کند. نو نیاز خانه خارج شد تا ماش عیحالم سر دنیخانه خارج شد و با د

ه ب نهینگرانش را از دورن ا یپشت فرمان نشسته بود. نگاه ها نیشدند. اشک نیسوار ماش یکرد. همگ نیسوار ماش

 کردم. یخود حس م یرو
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 یو من ب افتدیاتفاق ب نیو مراسم شان را به کام شان زهر کردم. تحمل نداشتم ا دمیخواستم رس یکه م یزیآن چ به

از دست رفته ام  اری یو برا زمیو اشک بر نمیگوشه بنش کیدست و پا و پخمه بگذرم و  یب یتفاوت از مانند آدم ها

کردم. مانند حال  یاستفاده م یبه خوب زیفرق داشتم. از همه چ هیبودم با بق نیکنم. من سرم یخوشبخت یآرزو

نگاهم کرد  نهینگران در آ نینشست. اشک لبم یبه رو یهم گذاشتم. لبخند محو یرا به رو خراب امشب ام.  چشمانم

 است گفت: انیکه انگار مخاطبش نو یو طور

 درمانگاه؟ میبر_

که همه بشنوند  یجواب دهد آرام طور انینو نکهیمن بکنند؟ قبل از ا یتوانستند برا یو آن دکتر  چکار م درمانگاه

 گفتم:

 خواد. ی. نمنه_

 و گفت: دیبانو با خشونت به من پر آسوده

با  یتخواسیگفتم صد در صد بچت افتاد. فقط م یبه پا کرد یآنچنان قشقر شیپ قهیحالت خوب شد؟ تا دو دق هیچ _

عفت هنوزم چشمت  یب ییایح یها؟ خجالت بکش دختره ب شهیم ادتیع یچ ؟یمراسم پسر منو خراب کن ایفتنه باز

 دنباله.

 بسه._

که من بشنوم  یلب طور ریز یو باعث شد آسوده بانو ساکت شود. ول دیچیپ نیدر ماش انیبلند و محکم نو یصدا

مهم  میکه برا یزیمهم نبود. تنها چ میداد. برا یکرد و فحش و ناسزا گفتن اش ادامه م نیبه غر زدن و نفرهمچنان 

دامادش بود، نبود. خسته بودم. سرم را به  نیاز آن مراسم مسخره که اشک یو خبر میبود که از آن خانه خارج شد

. با دمیبه خانه رس نکهیشد تا ا یم انینما یشدم.  کم، کم نور ضعف رهیشب خ یکیدادم و به تار هیتک یصندل یپشت

شدند. به شدت  اطیپشت سرما وارد ح گرید یها نی. ماشدیکش یم ریشدم. هنوز دلم ت ادهیپ نیاز ماش انیکمک نو

پتو  میگفت برا میمر هینشاند و بعد  یمرا به داخل برد و کنار بخار انی. نودمیلرز یم انیسردم شده بود. در آغوش نو

 .اوردیب یگرم یدنیو نوش

 انیپتو را به دورم انداخت و خود کنارم نشست. خانواده نو انیبعد با پتو برگشت. نو یهم با عجله رفت و مدت میمر

 ترشیانداختم و ب ریکردند. سرم را ز ینشستند و داشتند نگاهم م مانیآمدند. هم شان رو به رو یداخل م یکی ،یکی

 کرد. یدر خود جمع شدم. هنوز هم احساس سرما م
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 خدا بد نده زن داداش._

 یحرف چیه یکرد. ب انیجمله اش را رو به من ب زیتمسخر آم ینگاه کردم. با لحن دینو ان،یبلند کردم و به برادر نو سر

 گفت: یبا لحن سرد نباریا انیخواهر بزرگتر نو یرا از او گرفتم. سارا میرو

 د؟یو برگشت دیرو ول کرد یمهم نیانقدر حالش بد بود که اون مجلس به ا یعنیشده؟  نطوریچرا ا_

 با عجز گفت: انینو

شدت حالش بد  نیبار دومش به ا نیغش کرد. ا چطور تو بغلم یدیحالش؟ مگه ند ینیبیبابا خواهر من مگه نم یا_

 .شهیم

 خونسرد گفت: یسارا

 باال سرش. یاورد یدکتر م ه؟یخوب مگه چ_

واسه  دیاریماما ب دیبا ستیکار من ن نیدنبال من. ا دیایدفعه بعد حالش بد شد ن گهیدکتر م اوردم؟ین یفکر کرد_

 بچه هم شده واس ما دردسر. نیدرمانگاه. ا

نگهش دارم  خواهم یخواهم و حال که باردار شده ام م یزدم. انگار من اصرار پشت اصرار کردم که بچه م یپوزخند

 میبرو ایگفت االن ب یدانست اگر م یبچه بود. نم نیمن نبود ا یدانست آرزو ی. نمیسقط اش کن دینه با دیگو یاو م و

پتو  ریدستانم را از ز طرفم آمد. ریش یوانیبا ل میمر .دادمیرا انجام م نکاریرفتم و ا یم با او لیبچه را بنداز با کمال م

 نزار گفتم: یگرفتم و با حال میمر یجلو ستیرا به عالمت ا یدماغم و دوم یرا به رو یکیخارج کردم 

 .رمیمیحالم بد بشه حتما م نباریندارم ا یجون گهیجلو. د شیارینه تورو خدا ن_

ا به ام ر هی. تکدمیچیرا برد. پتو را دوباره به دوره پ ریش انیبه دستور نو میگفتند و مر یخدا نکنه ا انیو نو میمر

آرامش بود. دوست داشتم  خواستمیکه م یزیشانه ام گذاشتم. چشمانم را بستم. تنها چ یدادم و سرم  به رو وارید

 کی ایکابوس باشند  کیاتفاقات فقط  نیام را بدهم تا ا یدگها کابوس باشد. حاضر بودم تمام عمر و زن نیهمه ا

به دست آوردن  یبرا ییشده بود. جا ختهیآرام زن ها و صحبت بلند مردان در هم آو یپچ، پچ ها یدروغ. صدا

ام را به دل داشتند. احتماال جز دو نفر.  نهیآمد و ک یاز من بد شان م ایجمع از من متنفر بودند  نیآرامش نبود. همه ا

که با وجود پدرش و فرزند پدرش که  یکردم از دستم دلخور و ناراحت است. پسر یکه احساس م یپدر و پسر. پسر

و  اوردیگفت قلبت را درب یخود داشت. م یکرد. قلب و روحم را برا یخودش م ریود هنوز فکر مرا در گدرون بطنم ب
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. دمیخواب یم دینبا یآمد. ول یکردم. خوابم م یم یکردم. احساس خستگ یقبول م لیکف دستم بگذار با کمال م

رفتم گ یخود را م یجلو دیها بخوابند. تا مثل هر شب به باغ بروم. با نیا انیآن ها بروند و بعد نو ماندمیمنتظر م دیبا

 گونهاگر در بستر مرگ باشم. همان  یدهم. حت یرا انجام م نکاری. هر چقدر هم حالم بد باشد من اردیتا خوابم نگ

 ینامه دادم. عل گفت یم انیماما. نو اوردنین لیآرام شدم. بحث افتاده بود بر سر دل یرفت و کم نی. لرزم از برومیم

گنگ تر گنگ تر و  میداده که هرچه زودتر ماما را بفرستند. صدا ها برا را امروز انجام شیکارها ستیک دانستمیکه نم

چشم باز کردم.  دیترس ینرم زی. با فرو رفتن در چبه خواب رفتم مانجاکه ه دینکش یشد. چشمانم گرم. طول یم

 ت:باال سرم بود. آرام گف انینو

 نترس بخواب._

آوردن  ادیبا به  یرا تکان دادم و چشمانم را بستم که دوباره بخوابم ول به دور ور انداختم در اتاقم بودم. سرم ینگاه

کرد و پشتش به من  یرا عوض م شیداشت لباس ها انیحد باز شد. نو نیچشمانم تا آخر نیاشک یبرا ولنیزدن و

شد و بعد تخت  کینزد شیقدم ها یگذشت تا صدا یزد. مدت بخودم را به خوا دارمینفهمد ب انینو نکهیا یبود. برا

خوردم که دستانش  یتکان دی. بعد از پشت مرا در آغوش کشدیخودش و من کش یفرو رفت. پتو را باال داد و به رو

تاق از ا ولنیشتن واز آغوشش خارج شدم و بعد از بردا اطیخوابش برد. با احت انیگذشت تا نو یشل شدند. مدت یکم

شود. بدون  یکردم دردش دارد بدتر م یدلم بود. احساس م ریرفتم. دستم به ز نییپا یشدم. پله ها را به آرام ارجخ

هم طبق معمول هر شب پشت پنجره  نیکردم. اشک شبیتوجه به درد به باغ رفتم. شروع به نواختن آهنگ د

 بود. ستادهیا

و خم شدم  اوردمیطاقت ن گریشود. د یم شتریکردم هر لحظه دارد دردش ب یم طاقت نداشتم. احساس گریدرد د از

 قلبم از یقدم ها یحرکت نداشتم. با امدن صدا ییام را به درخت دادم. از درد توانا هیگذاشتم. تک شیدستم را به رو

 . ستادیترس ا

جان شده بودم و دردم را  یو ب دندیلرزیم میخودم را محکم به درخت چسباندم. از ترس دست و پا انیترس نو از

صورتش را در آن نور کم ماه  یکردم االن است که سکته کنم. وقت یاحساس م هیشدن سا کیفراموش کردم. با نزد

صورتم نشست. خودم را از درخت جدا  یروبه  یدادم. لبخند محو رونیب ینفس حبس شده ام را با آسودگ دمید

شش رها کردم و سفت به خود فشردم اش. دستانش را به دورم حلقه کرد. قدم خودم را در آغو کیکردم و با 

که اورد و مرا از خود جدا کرد لبخند از لبانم رفت و متعجب نگاهش  یبا فشار ینبود. ول فیام قابل توص یخوشحال

 کردم.
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 .نیاشک_

 بود میکه در صدا یدیددستش را دور شانه ام حلقه کرد و کمکم کرد تا حرکت کنم. با تر یحرف چیه یب نیاشک

 گفتم:

 االن؟ میریکجا م ؟یتوام خسته شد دونمیمم؟یباهم فرار کن یامد_

 بدون انکه نگاهم کند گفت: نیاشک

 داخل._

 نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب

هت باره بشنوم؟ مگه ب نیخوام در ا ینم یزیچ گهیکن؟ مگه نگفتم د رونیرو از سرت ب یفکرا نیمگه بهت نگفتم ا_

تو  .نجایاز ا رمیو م رمیگ یدست زنم م گهیمن تا چند روز د ؟یبه من و با من بودن فکر کن یحق ندار گهینگفتم د

 زن بابا. یکن یباف الیخ نجوریهم ییخوایم

کنم  یمن حرکت نم دید نیرا نداشتم. اشک یکار چیخشکم زد توان انجام ه میکپ کردم. سرجا شیحرف ها از

آن همه عشق و وفا را رها کرد؟  یراحت نیبه هم یعنیرفت؟  ادشیمرا  یراحت نیبه ا یعنی. او گفته بود زنم؟ ستادیا

سخت. سرم را  یلیسخت بود. خ میهمه فشار به رو نیا دو زانو ام افتادم. یزن بابا؟ به رو شیحال من شده بودم برا

کرد. به طرفم آمد و دستش را به  یداشت نگاهم م نیو کپ کرده نگاهش کردم. اشک نیغمگ یبلند کردم و با نگاه

 :در کنترلش داشتم تا باال نرود گفتم یکه سع ییو با صدا دمیدستم را عقب کش عیگرفت تا کمکم کند. سر میبازو

 به من دست نزن._

 واریو کمک د دهیخم یجلو خم شدم و با کمر بلند شدم. از درد به میاز جا یکنارم گرفتم و به سخت واریرا به د دستم

ش ا یتحمل کنم توانا توانستمیسخت بود. نم می. باورش براختمیریآرام، آرام به جلو قدم برداشتم و آرام اشک م

 نیبه سرم آمده بود. در را باز کردم و داخل خانه شدم. اشک اانواع بال ه نجایشش ماه نحس که در ا نینداشتم. در ا

نگاه کنم وارد اتاق شدم و در را پشت  نیاز پله ها باال رفتم و بدون آنکه به اشک یآمد. به سخت یهم پشت سرم م

 نیغرق خواب بود. از او متنفر بودم. او عامل تمام ا انیگذاشتم. به طرف تخت رفتم نو فشیرا در ک ولنیسرم بستم. و

و و پشتم را به او کردم. پت دمیتخت دراز کش ی. به رودیای سرم بهمه بال نیمن بود او بود که باعث شد ا یها یبدبخت

چشمانم را بستم. احساس کردم در  عیسر انی. با تکان نوامدیصبح خواب به چشمانم ن ی. تا دم دمادمیرا باال کش
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م حلقه رتفاوت که دستانش را به دو نیبه حالت قبل باز گشت با ا بارهکه دو دینکش یشده است. طول زیخ مین شیجا

 انینو یدر همان حال بودم که دوباره نفس ها یو در وسط تخت در آغوش خودش جا داد. مدت دیکرد و مرا عقب کش

 یزدم و ال یغلت یعصب یدست یکه من هم به خواب رفتم.  با تکان ها دینکش یمنظم شد و به خواب رفت. طول

توجه به او  یصبح بود. ب 9به ساعت انداختم تازه  یبود. نگاه انیباز کردم. مزاحم  هر روز صبح ام نو یچشمانم را کم

 خواستم دوباره بخوابم که تکانم داد و گفت:

 .میصبحانه بخور میبر دارشویحالت خوبه؟ ب نمیبلند شو بب ؟یدارشیب ییخوا یخانم نم_

 غینشستم و ج میرجاس یدست بردار نبود. انقدر اصرار کرد که عصب یگفتم پشتم را به او کردم. ول ینچ یعصب

 :دمیکش

از خودت که  نمیروز مثل آدم بخوابم. او از بچه ات ا هی یزاریچرا نم  ؟یدار ی. چرا دست از سرم برنمانیولم کن نو_

 .رونیاز اتاق برو ب د؟یکن یچرا ولم نم ؟یهر روز آدمو بهش زهر کن دیفقط بلد

به  ازیانقدر خسته بودم و ن .دمیسرم کش یتو را به روبهت زده او به حالت قبل برگشتم و پ افهیتوجه به ق بدون

 به خواب رفتم. یک دمیخواب داشتم که نفهم

**** 

به ساعت  یشدم. نگاه رهیخ میرو به رو واریحال به د یبودم. ب جیگ یزدم و چشمانم را باز کردم. کم یغلت میجا در

 ادیموقع بخوابم. با به  نیمرا ول کرده که تا ا انیبود نو بی. عجدمیبه صورتم کش یبود. دست 16انداختم ساعت 

بلند شدم. حوله ام را برداشتم  و به حمام رفتم.  میاز جا نجا ی. بامدیسراغم ن گریچرا د دمیآوردن اتفاق صبح فهم

 . از حمام خارج شدم.دیطول کش میمانند تمام حمام ها

 من است. بدون توجه یگوش دمیکه دقت کردم د یدر دستش. کم یتخت نشسته بود گوش یدر اتاق بود به رو انینو

 در هم بود. نگاهم کرد و گفت: شیرا از دستش گرفتم. اخم ها یبه او جلو رفتم و گوش

 ش؟یاز کجا اورد_

 !شیخودت بهم داد_

 رو دادم؟ تیگوش یمن؟ من ک_
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 .شیرو بده توام داد می. سرت گرم کارت بود منم حوصلم سر رفت بهت گفتم گوشروزید _

 رفتم تا سشوار را بردارم که گفت: زیرا کنار گذاشتم و به طرف م یسر تکان داد. گوش یاخم با

 چرا رمز داره؟_

 توجه به او کارم را انجام دهم که ادامه داد: یبرگشتم و نگاهش کردم. سوالش مسخره بود. خواستم ب متعجب

 .ادیرمزش رو بردار خوشم نم ه؟یرمزش چ_

 کالفه به طرفش برگشتم و گفتم: را به کمرم زدم و چشمانم را در حدقه چرخاندم دستانم

 که چرا رمز داره. ستیبه گفتن ن اجیواضح احت لشیدل_

 .ادیچه ن ادیچه تو خوشت ب مونهی. رمز شم سرجاش مینداره تو بدون یلیگم چون دل یرمزش رو نم بعدم

شدم که سشوار خاموش  میروشنش کردم. مشغول خشک کردن موها را به او کردم و سشوار را به برق زدم و پشتم

 نگاهم کرد و گفت: نیغمگ یبود. با چشمان دهینگاه کردم که دو شاخه را از برق کش انیشد. متعجب به نو

 ادیکردم از من بدت ب یاز رفتار االنت. فکر م نمیکردم انقدر برات ازار دهنده باشم. اون از رفتار صحبت ا یفکر نم_

بهت رسونده  یاون چه آزار ؟یحد. من به کنار اون بچه که از پوست و گوشت و استخون خودته چ نینه تا ا یول

. یدیرفتارا رو انجام م نیراهم اشتباه رفتم که تو ا ییکجا دونمیدرباره اون؟ واقعا نم یگ یم نطوریکرده که ا کارتیچ

امدنش باهاش  ایبعد از بدن نکهیا ای یاریسر بچم ب یبال دمیاجازه نم یازم قبول. ول ادیبدت م ییخوا یمن رو نم

 .یرفتار کن نطوریا

کرد منظورم با بچه درون  ینگاه کرد. که دوباره دو شاخه را به برق زد و از اتاق خارج شد. او فکر م انیبه نو متعجب

را خشک کردم و  میموهابود. کسل و کالفه بودم کسل تر و کالفه تر شدم.  نیمن منظورم اشک یشکمم است. ول

 یحرف ها ادیتخت رها شده بود نگاه کردم.  یکه به رو یتخت نشستم و به صفحه گوش ی.  به رودمیپوش یلباس

 ینکن، با تند یکن، بد رفتار یخانم اور،یگفت مدارا کن، حرف گوش کن، دلش رو بدست ب یمامان جون افتادم. م

 گفت قبول کن. یزیامد اون کار رو انجام نده، چ یکه خوشش نم یحرف نزن، از کار

شد؟ مگر دل  یتمام م میها یداشتم؟ مگر بدبخت یداشتم؟ مگر راه فرار یچاره ا نیزدم. مگر جز ا یپوزخند

را برداشتم رمز را کال از  یگرفت. دست دراز کردم و گوش یمگر دلم آرام م شد؟یم میام ترم دهیشکسته و داغ د
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تان زر خاتون، آسوده بانو، مامان  ان،ینو ن،یشکبود. ا میلم روحم خوب نبود. از همه طرف فشار روبرداشتم. حا شیرو

 جون و باباجون.

د. زدن یدور هم جمع بودنند و داشتند حرف م یبروم. گرسنه ام بود. طبق معمول همگ نییبلند شدم تا به پا میجا از

و  ردمک میسالم کردند. رو به مر دنمیطرف آشپز خانه رفتم. با د. به دمینشن یجواب شهیکردم و مانند هم یسالم آرام

 گفتم:

 خوردن؟ یبرا نجایهست ا یزیچ_

 خانم؟ دیخوا یم یچ_

 گرسنمه. اریب زیچ هی دونمینم_

 درونش انداخت و گفت: یرفت و درش را باز کرد و نگاه خچالیبه طرف  میمر

 کره مربا؟ ای.رمیبراتون بگ دیخورد یو کره م ریلقمه نون و پن_

خواستم  دیخورم آن وقت به عنوان ناهار بخورم! ناام یها صبحانه نم زیجمع شد. من کال از آن چ یاز ناراحت صورتم

 کردم و گفتم: میاوقات ناهار رو به مر یبعض ایوعده  انیم ادیبرگردم که با 

 بخره. ریو ش کیبرده واسم ک اطیمردا که داخل ح نیاز ا یکیبده به  دمیبهت پول م ایب میمر_

 متعجب نگاهم کرد و گفت: میمر

 .میکه دار ریخانم ش_

 گفتم: عیسر

 باشه. ینباشه پاکت یمحل ریکه ش دی. حتما هم بهش تاکخوامیم یپاکت رینه.. ش راینه از اون ش_

ه از تابستان هنوز پول ک فمیگفت و پشت سرم راه افتاد. باال رفتم و در کمد را باز کردم از داخل ک یباشه ا میمر

و به شدت گرسنه ام  رفتیرفتم. حوصله ام سر م نییداد. بعد از آن به پا میمانده بود در آوردم و به مر یدرونش باق

. طبق معمول تان زر خاتون مجلس را به دمیشن یرا م شانیصدا مبود. به ناچار به طرف جمع آن ها رفتم. از دور ه

 کردند. یقبول م دیگفت و آن ها هم بال اجبار با یهمه م یاش را برا اتمیدست گرفته بود و داشت تصم
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 شهر. میریفردا هم مون م_

 حرفش را اصالح کرد. دیحضور من را د تا

داخل  گهید میشیطور جا م کیدنبال عروس و مادرش  میری. بعد میبریرو م نیجان تو و من و آسوده و اشک انینو_

که مراسمشون آماده  گهیدو هفته د یو جهاز. تا برا لیوسا دیو خر نیخونه اشک یدنبال کارا میری. بعد ما منیماش

 .میاش کن

 یمن است؟ استرس گرفته بودتم. کنترل یروز بدبخت گرینکند دو هفته د گر؟یرفت. دو هفته د ادمی شیحرف ها همه

 یم یزود نیبود چرا به ا نیبود. مهم امهم ن میکردند برا یمرا جز جمع حساب نم نکهیخودم نداشتم. ا یبه رو

 قتل من بسته بود. هکرد؟ او کمر ب یداشت با من چه م انینو رند؟یبگ یخواهند عروس

او نگاهم نکرد. با حس  یاز صورتش بخوانم ناراحت است. ول دینگاه کردم. تا شا نیبلند کردم و عاجزانه به اشک سر

 یندو با پوزخ روزیخوشحال و پ یرو برگرداندم. چشم به آسوده بانو افتاد که داشت با نگاه میبه رو ینگاه ینیسنگ

 را از او گرفتم.  میدادم و رو لشیحوت یکرد. متقابل پوزخند یلبش بود نگاهم م یکه به رو

م ن زر خاتون کنفتا نطوریکردن شدم. تا به حال انقدر احساس اضافه بودن نکرده بود که ا یلبه دامنم مشغول باز با

خواست ازدواج  یم نیرا گرفت.اشک میرفتم. ناخواسته بغض گلو یگفتند هم من با آن ها م یکرد. حال انگار اگر م

چندسال بعدش بچه دار خواهند  ایبود. البد چند ماه  اهمکه من نبودم و نخو یکند. عروس به خانه اش ببرد. عروس

 چیکه ه یخواهم ماند با بچه ا نجایسازند و من ا یشقانه در کنار هم معا یشود زندگ یهم عاشق او م نیشد و اشک

 کهیت منخواهند به  یکه هر روز م میو آسوده بانو و اسل انیهمراه با نو دیآ یبه او ندارم بلکه از او بدم م یعالقه ا

 بپرانند و طعنه بارم کنند.

آرام شدم. گوشه  یراه قورت دهم. کم نیبغضم را بتوانم از ا دیو آن دهانم را قورت دادم تا شا دمیکش یقیعم نفس

 آن ها گوش بدهم. یخواستم به حرف ها یکردن با آن بودم و نم یدامنم در دستم بود و مشغول باز

 عروس خان._

 هسیک میتا اشتباه نشود. مر زدندیهمه جمع بودند مرا عروس خان صدا م ینگاه کردم. وقت میکردم و به مر سربلند

خود حس  یهمه را به رو یبلند شدم و به طرفش رفتم. نگاه ها میدرون دستش را بلند کرد و نشان ام داد. از جا

 دادن کرد. حیشروع به توض دمیبه او رس یکردم. وقت
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اورده. تنوع  یکیاز هر کدوم که بوده  دیخوایم یکیچه نوع ک دونستیآقا رو فرستادم او هم نم یعروس خان عل_

. دیخور ینم یچی. آخه شما که هارهیبزرگ ب یدونه پاکت هی بهش گفتم رهیش نمی. استین ادیمغازه هم ز یها کیک

 کیگفت از ک آقا ی. بعد علمیکه داشته باش ارهیب زرگشوبخره منم گفتم ب دیکه گفت دیدوست دار نایگفتم احتماال از ا

 گذاشته. سهیلتون هم داخل کپو یخره. باق یم رهیاز هر کدوم که خوشتون امد م دیها بخور

ها  نیافراد بود که ساکت شده بودند تا بدانند ا هیبق یبرا یسوال ییاش کامل و بدون نقض بود و اگر جا حاتیتوض

 گرفتم و گفتم: میرا از آن خارج کردم و به طرف مر ریرا از او گرفتم و ش کیبرطرف شده بود. پالست ستیچ

 گرم کن. ریش وانیل کیبرام _

 نگاهم کرد و گفت: میمر

شام  دینتون دیبش ریبعد س رهیممکنه سر دلتون رو بگ دیبخور کیو ک ریوقت شام االن اگر ش گهید کمیخانم _

 .دیخور ینم یزیچند روزم هست که درست چ دی. امروز ظهر که ناهار نخوردستیکه براتون خوب ن نطورمیبخورد. ا

فت و را گر میجلو میانتخاب کردم خواستم برگردم که مر یکیک کیتباشه تکان دادم و از درون پالس یبه معنا یسر

را باز  کیبرگشتم و نشستم. ک میبه سرجا یحرف چیه یبود به دستم داد و بعد رفت. ب کیپول را که در پالست یباق

 به آن زدم که تان زر خاتون گفت: یکردم گاز

 ؟یندار یتو که با تنها بودن مشکل_

 به او انداختم و گفتم: ینگاه

 نه._

تنها در اتاق بخوابم و به زور شب را صبح  دمیترسیآمد م یبه سراغم م الیاوقات که فکر و خ یگفتم من گاه دروغ

 بلند قد و سر یپر از درخت ها یهکتار فقط باغ است. باغ کیبه  کیبمانم که نزد یکردم. حال تنها در خانه باغ یم

 یکه باد م یبه روز یافتاد و وا یپنجره م یشان به رو هیشد سا یم کیهمه جا تار یوقتکه شب ها  دهیبه فلک کش

 .دیوز

که  ستیبمانم. از تان زر خاتون بعد ن نجایتنها در ا دیچند روز با ستی. معلوم ندمیلحظه از فکرش به خودم لرز کی

سکته را  دهیصورت مطمئن هستم به ساعت نکش نیکند.در ا یزندان نجایتمام خدمه ها را هم مرخص کند و مرا در ا

برنامه  ی. آسوده بانو و تان زر خاتون مشغول بررسیطیشرا نیبودم. مخصوصا در چن ییزدم و مردم. کال آدم ترسو
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در همان حال گذشت که آق گل آمد و همه را به شام  یخواستند. مدت ینظر م نیاشک ای انیاز نو یشان شدند و گاه

 دعوت کرد.

ام را برداشتم و نتم را روشن کردم. تمام شده بود.  ینماندم و به اتاقم برگشتم. گوش نییپا گریاز صرف شام د بعد

و بعد سرم را در بالشت فرو  دمیرا کش میتخت پرت کردم و سرم را در دستانم گرفتم و موها یآن را به رو یعصب

 میاسر ج دهیقطع شد و ترس میباز شدن در صدا یصدا با هکار را تکرار کردم ک نی.آنقدر ادمیکش غیج یبردم و عصب

را که در دستش بود به طرف گرفت.متعجب نگاهش کردم که  یدر هم جلو آمد و پول یبود. با چهره ا انینشستم. نو

 و گفت: دیکه دستش را عقب کش رمیافتاد ، فراموش کردم پول را بردارم. دست دراز کردم که پول را از او بگ ادمی

 ول از کجات؟؟پ نیا_

 داشتم._

 :دیپرس یعصب

 از کجا؟_

 نگاه اش کردم. متعجب

با خودم پول اوردم. از اون موقع  امدمیروستا بدون پول که ن نیکه امدم ا یزمان گهیبود د فمیاز کجا داره؟ داخل ک_

 .فمیمونده داخل ک

بلند شدم و کامال  میاخم سرش را تکان داد و پول را به طرفم گرفت. دست ام را دراز کردم و پول را از گرفتم. از جا با

زدم. در کمد را باز کردم و  یم غیو ج دمیکش یسرم را م میداشتم موها شیپ قهیخونسرد انگار که نه انگار تا دو دق

 کرد.  یدرهم نگاهم م یداشت با اخم ها انیبرگشتم نو گذاشتم. در کمد را بستم و فمیآن ها را درون ک

 فرستمت خونه پدرت. یم یشیم تیاذ ای یتون یاگر نم ؟یندار یخونه مشکل نیبا تنها موندن داخل ا_

 گفتم: عیسر

 .ستین یهست مشکل میدار. جام خوبه مر یگفته من مشکل ینه ک_

ه که دوبار یپول از آن خارج کرد. با لحن ینشست. کشو اش را باز کرد و مقدار زیرا باال داد و پشت م شیابرو یکتای

 سرد و مغرور شده بود گفت:
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 شد. ازتین دیشا ستمیچند روز که ن نی.. داخل اریرو بگ نایا_

 درون دستش و بعد به چشمانش کردم و گفتم: یبه پول ها ینگاه

 ندارم. ازیممنون. ن_

 شد و گفت: دهیدر هم کش شتریب شیها اخم

 یاز پوال دمیکه من بهت م یبه جز پوال خوامیو من نم ینه تو االن چند ماه زن من ای یدار ازیکنم ن یم نییمن تع_

 .یاستفاده کن گهیکس د

 نگاهش کردم، و گفتم: متعجب

 خودمه. یکنم. اون ها پوال یاستفاده نم گهیکس د یمن از پوال_

 مال خودمه؟ اون رو جناب توراج بهت داده پدربزرگت. یگ یکه م یسر کار پول در اورد یرفت_

 رها کرد و ادامه داد: زیم یبه رو یها را عصب پول

 الزمت شد استفاده کن. یبرشون دار وقت_

به صورتم  یتخت نشست. مشغول خواندن شد. دست یبود چنگ زد و  رفت و به رو زیم یرا که به رو یا روزنامه

ردم ک زانیرا آو میچند هفته قبل. لبه تخت نشستم و پاها نیآدم مغرور و سرد و تلخ اانگار شده بود  انی. نودمیکش

من به خانه  ستندیکه آن ها ن یمدت نیدر ا شد یرفت. اگر م یبا آن ها شدم. حوصله ام سر م  یو مشغول باز

مظلوم کردم و مشغول برگشتم. چشمانم را  انیرا جمع کردم و به طرف نو میشد. پاها یخوب م یلیباباجون بروم خ

ک کوچ اریبس یبه حالت نقطه ها دیاز کانوا سف یفیظر یلیخ یکه رگ ها ریس یآب وریپل کینگاه کردنش شدم. 

 و گفتم: دمیخودم را جلو کش ی. کمیمشک یمعلوم بود همراه با شلوار راحت

 .انینو_

 زدم. شیو دوباره صدا دمیبه من نگاه نکرد. لبانم را برچ  یرا نداد. حت جوابم

 .انینو_

 آنکه نگاهم کند گفت: بدون
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 .شنومیم_

 و گفتم: دمیخودم را جلو تر کش یکم دیام با

 دلم براشون تنگ شده. یلیمن برم خونه بابا جونم. به خدا خ دیستیکه ن یدو هفته ا یکی نیداخل ا شهی. مانینو_

 داد و ورق زد و قاطعانه گفت: یرا تکان روزنامه

 نه._

 ؟یبزرگ نیخونه به ا نیو من تنها بمون داخل ا دیریآخه! شما همتون م یچ یعنیکنم خوب  یم . خواهشانینو_

 گردم. یو چند روز بعدش بر م رمیم انیکه م یبا همون اتوبوس ها شه؟یم یخوب بزار برم مگه چ

 روزنامه را بست و نگاهم کرد و گفت: انینو

 خونه پدرت. یبر یتونیم یتیاذ یلیگفتم نه. اگر هم خ_

را از او گرفتم و پشت به او نشستم. در  میزدم. با قهر رو شیبه بازو یکیو  دمیکش یغیشدم و با حرص ج یعصب

 میگشاد که در کشو برا یبلوز و شلوار راحت کیتنگ شده بودند به سمت کمد رفتم و  میراحت نبودم. برا میلباس ها

کردم. به طرفش برگشتم که با اخم نگاهم کرد و  یرا حس م انینو نگاه ینی. سنگدمیگذاشته بودند برداشتم و پوش

 گفت:

 ؟یبپوش ییکه بخوا یندار گهیلباس د ؟یسرما بخور ییخوا یم ؟یدیپوش هیچ نایا_

م  قهر جلو رفت یخوب چون گشاد بودند آن را انتخاب کردم. با حالت یانداختم. تابستانه بودند ول میبه لباس ها ینگاه

 تخت نشستم و گفتم: یو پشت به او به رو

 .دمیپوش یچرت و پرتا رو نم نینه ندارم. داشتم که ا_

 کمد پره لباسه. ؟یچته ندار_

 به طرفش برگشتم و طلبکارانه گفتم: یعصب

 . تنگ اند تنگ.تمیوضع نیمن با ا ینه برا یبله پره لباس ول_
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 به من انداخت و سرش را تکان داد و گفت: یبینگاه عج انینو شکمم اشاره کردم تا متوجه شود. به

زت رو اندا ادیب گمیم نجاستیام که ا یاطیبه خ ی. خواستارمیم رمیگ یباشه فردا که رفتم چند دست لباس برات م_

 برات بدوزه. رهیبگ

 نگاهش کردم و گفتم: یبدوزد؟عصب اطیخ نکهیا ای ردیلباس بگ میتا آخر باز شد. او برا چشمانم

خوام تو برام  یخرم. نم یلباس م رمیبرم خودم م یخودم لباس بخرم بزار یکه برم بازار برا ستمیخودم فلج ن_

 .یبخر

 رون؟یب زیباشه؟ همه جات بر یشهر یکه باز از اون لباسا یخودت بخر یبر_

 گفتم: ینگاهش کردم عصب متعجب

 ..یکه انگار گون نایخرم نه مثل ا یم یلباس درست و حساب هیاز اونا بخرم  خوام برم ینم رینخ_

 باال داد و گفت: یشانه ا الیخ یب انینو

خرم  یواست بخرم. باشه نم یزیمن چ ییخوا ینم یگ ی! میخور یرو م یپس حرص چ یبر یجا ستیتو که قرار ن_

 .یهر جور راحت

 نیام کرده بود از ا یرا از من گرفت و دوباره روز نامه اش را باز کرد و مشغول خواندن شد. حرص شیرو بعد

 .دمیکش یبلند غیتر شدم. ج یو عصبان یاش حرص یخونسرد

 انینو_

 دمیکش یم غیرا چنگ زدم. ج شیبرداشتم و موها ورشیرا به او بدهم به سمت اش  یاز آنکه اجازه عکس العمل قبل

 .دمیکش یرا م شیو موها

 خوام برم خونه بابا جونم. یلباس ندارم م یچیخوام برم. ه یمامان جونم م شیخوام برم پ یمن م_

مچ دستانم را محکم در  انیزدم. نو یچنگ م شیبه بازو ایو  دمیکش یرا م شیو موها زدمیبا او حرف م غیج با

 کرد. شتریدستش گرفت و از خود جدا کرد. فشار دستانش را ب

 شکست.. شکست یی.. اییا_



 رمینس

 
276 

 

 گفت: یبدون توجه به من عصب انینو یول

 خرم. یگفتم خودم م ی. لباسم ندارشهینم یعنی یبر شهیرو سرت؟ بهت گفتم نم یچه خبرت خونه رو گذاشت_

 بغض گفتم: با

 .یخوام تو برام بخر یخوام برم. نم یآخه چرا؟ من م_

. و با ستادمیا شیآمدم و و دست به کمر رو به رو نییاز تخت پااز او دور شدم و  عیدستانم را ول کرد سر انینو

 گفتم: یتخس

 ؟یزاریخوام برم چرا نم یمن م_

 نشست و با اخم گفت: شیدرست سرجا انینو

 .دمی. شوهرتم بهت اجازه نمیچون دوست ندارم بر_

 شد. دیتشد بغضم

 خوام برم دلم براشون تنگ شده. یمن م یول _

 گفت: انهیدل جو یبا لحن انینو

 .انیم میکن یدعوتشون م نیاشک یعروس یبرا گهیدو هفته د سایوا کمیخوب _

حکم را م میکردن کردم. پا هیبلند شروع به گر یآورد. بغضم شکست و با صدا ادمیتلخ به  قتیزد. حق شیرا آت دلم

 گفتم: غیو با ج دمیبه تخت کوب

 خوام. یخوام ،نم یخوام ،نم ینم_

چراغ ها را  انیبلند به کردنم ادامه دادم. نو یپرت کردم. با صدا شیرا به رو تخت رفتم و خودم با عجله به طرف بعد

و دست و  دیبعد مرا در آغوش خود کش ی. مدتدیتخت خواب یتخت آمد. پتو را کنار زد و به رو یخاموش کرد و به رو

و بدون توجه  دیمبحوس کرد. پتو را تا گردن مان باال کش شیاهارا به دورم حلقه کرد. مرا در زندان دست و پ شیپا

 در آن حال بودم. چراغ ها خاموش شد. یبه من به خواب رفت. مدت
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را کنار زدم و از  شیبود. دستانش به دورم شل شده بودند. دست و پاها دهیمدت ها بود که خواب انیزدم. نو یلبخند

خارج کردم. آرام به  فشیرا از ک ولنمیبرداشتم. و یبافت رو لباس کیبلند شدم. آرام در کمد را باز کردم و  میجا

صدا از خانه خارج شدم. به طرف باغ قدم  نیکمتر جادیو بدون ا اطیطرف در رفتم و از اتاق خارج شدم. با احت

جلو  هیخواستم عقب بروم که سا دمیان ترس ریبه ز یا هیسا دنیبا د دمیدرخت مورد نظرم رس یکیبرداشتم. به نزد

 بود. نیآمد. اشک

 

 جلو. ایب_

 یکیدر تار میداشتم که باهم فرار کن دیزدم هنوز ام یو جلو رفتم. لبخند دمیکش یسرد بود. نفس آسوده ا لحنش

ا دستش ر نیعادت کرد. اشک یکی. چشمانم به تارشیداد من هم درست رو به رو هیبه درخت تک نی. اشکمیفرو رفت

خارج کرد. فندک  بشیاز ج یشکل فلز یلیطمکعب مست زیچ هیاز آن خارج کرد. بعد  یزیفرو برد و چ بشیدر ج

مشغول  نیدر هم رفت. اشک میلبانش بود آن را روشن کرد. اخم ها نیب گاریبود. فندک را به طرف لبانش برد. س

 شد. با اخم گفتم: دنیکش گاریس

 نکش. گاریس_

 گفت: بیتوجه به حرفم با لحن عج بدون

 م.بزن برا_

 نیاطاعت کردم و ساز را باال آوردم و مشغول نواختن شدم. اشک یحرف چیه یبه ساز درون دستم کردم. ب ینگاه

شدم.  رهیکرد. آهنگ تمام شد. به او خ یآن روشن م شیرا با آت یگریهنوز تمام نشده د دیکش یم گاریهمانطور س

 زد: میبعد صدا یمدت

 نیسرم_

 جانم._

 درونش بود را به طرفم گرفت و گفت: گاریاش را از درخت گرفت و به طرفم آمد. دستش را که س هیتک
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از زنش  نکهی. به دستور پدرم بخاطر ارمیدارم م گهی. من دیپدرم ناراحت کن یوقت حق ندار چیوقت، ه چیه گهید_

 یچ نی. پس خوب گوش کن ببافتهیب فکر من از سر زن حاملش نکهیازدواج کنم. بخاطر ا دیمعشوقم بود با یکه زمان

 گم. یم

 جلوتر آمد و ادامه داد: نیصدا شکست. اشک یکه ب دینکش هیکردم. به ثان بغض

 یاون رو ناراحت کن یحق ندار گهی. دیبه بابام فکر کن دیبه بعد فقط با نیاز ا یبه من فکر کن یحق ندار گهید_

 از اول بساز آرزوهاتو. تویبخاطر من. زندگ یکن تشیاذ

 شیقابل درک نبود حرف ها می. براختندیر یم نییپا میمشهود بود. اشک ها شی. بغض در صدادیلرزیم شیصدا

ن و به طرفم برگشت. چشما ستادیاز من فاصله گرفت و پشتش را به من کرد و رفت. چند قدم نرفته بود که ا نیاشک

 و تکان داد و گفت: کرد. دستش را به طرفم دراز اش در آن نور کم زرد رنگ معلوم بود یاشک

 تو نابود نشو آرزوهاتو با.. با پدرم بساز. ی. ولتونمینم گهیمن نابود شدم. آرزوهامو از دست دادم. تموم شد د_

 سخت بود.بالخره زبان باز کرد: شیگفتنش برا یول دییخواست بگو یم یزیچ

 نه من._

 یکردن کردم. اسمش را زمزمه م هیبه گر ۰بلند  یافتادم و با صدا نیزم ی. به روختمیحرفش فرو ر نیا با

کند. مگر دوستم  یرا م نکاریا مانیچرا با هر دو دانمی. نملرزدیم شیکه شانه ها دمید یکردم.پشتش را به من کرد م

 شده بود؟ دیچرا ناام م؟یآمد فرار کن ینداشت پس چرا نم

 یم هیبلند گر یمحو شد با صدا دگانمیکامل از د ی. وقتدتریمن شد هیشد و گر یهر لحظه از من دورتر م نیاشک

قابل  ریو غ نیسنگ میبه من زد واقعا برا نیکه اشک ییحرف ها دیرا بشنود. شن میصدا یمهم نبود کس میکردم. برا

 یصدا ،یکیو به درخت رساندم. سرما، تار دمیشام کمتر شد. خودم را عقب ک هیشدت گر یحضم بود. بعد از مدت

آوردم  کتریدادم سازم را نزد هیمهم نبود. به درخت تک میباد برا دنی، خش، خش برگ ها درختان در اثر وز واناتیح

کنم.  هیگر ریدل س کیرا نداشتم که در آغوشم بکشد تا من  یکردم. کس هیو از ته دل گر دمیو در آغوشش کش

 یو قهر. وقت یبا آن ابراز دلخور میا آن بود، ابراز ناراحتب میهم دردم بود، همراز ام بود. ابراز خوشحال ولنمیو

 .نواختمیحرف دلم را بزنم با آن م خواستمیم
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آموزش و زدن دوباره به  لیتکم یآشنا شوم. به اصرار باباجون برا نیبود که باعث شد من با اشک ولنیو نیهم

و چون ساز پر سر و  دیدی. درامز آموزش مدمیدیرا آنجا پشت در کالس م نیرفتم. بارها  اشک یقیآموزشگاه موس

ح صال نگونهیا میرفتیشدند. آموزشگاه که م یکه همه کالس ها تمام م یکالس بود زمان نیآخر شهیبود هم ییصدا

و شاد بود. هر   طانیش یکم نی. اشکدمیدیکالس ما بود و هر جلسه اورا م یرو به رو قیدق نی. کالس اشکدانستیم

 یتوج لی. به او اوگرید یزهایچ یلیانداخت و خ یم کهیت نکهیا ای زدیچشمک م ایشدم  یوقت از کالس خارج م

 دادم. یم میمال یاوقات جوابش را با لبخند یگاه مکردم. تا کم، ک ینم

آموزشگاه منتظر ماندم.  یساعت کار نی. من هم تا آخرندیایرفته بود به دنبالم ب ادشانیروز باباجون و راننده  کی

ا هم از آن ه یکیکه کالس داشتند از آن خارج شدند.  یتمام شد و چند نفر نی. کالس اشکامدیبه دنبالم ن یکس یول

داد و من هم قبول کردم و هر دو تا خانه با هم  شنهادیبه من پ نیبود.  آن روز  باهم بودن مان آغاز شد. اشک نیاشک

اذان صبح به خودم آمدم. اشک  یه هق، هق افتادم. با صداشد. ب شتریام ب هیآن روز ها گر یآور ادیبا  میرفت ادهیپ

بلند شدم و سازم را  میشوند. از جا داریخانه ب یبه دور ور انداختم. ممکن بود اهال یرا پاک کردم و نگاه میها

و با  در را قفل کردم نباشد. یانداختم تا کس یشکسته به داخل خانه باز گشتم. نگاه یو دل دهیخم یبرداشتم. با کمر

 عجله از پله ها باال رفتم.

 هدیطاق باز خواب انی. در را آرام باز کردم. نودمیکش یقیو نفس عم دمیبه صورتم کش یدست .ستادمیدر اتاق ا پشت

بر گرداندم. به طرف تخت رفتم. آرام دست  شیتخت را گرفته بود. در را بستم و سازم را سرجا یبود و تمام فضا

انم را چشم عیخورد سر انیکه نو ی. با تکاندمیکشباال  ردنم. پتو را تا گدمیرا  کنار زدم و لبه تخت دراز کش انینو

 به خواب رفتم. یک دمیبستم و نفهم

*** 

حرف  یتر شدم. صدا اریهوش یغلت زدم کم میبود. در جا 1۰حرف زدن دو نفر چشمانم را باز کردم. ساعت یصدا با

د و کمد نشسته بو ینشستم.آسوده بانو رو به رو میو سر جا دمیبه چشمانم کش یبانو بود. دستو آسوده  انیزدن نو

 یهم کم انینو گذاشت. یکوچک م یو درون چمدان زدیکه کنارش بودند را تا م یپشتش به من بود و داشت لباس ها

 یآن گذاشته بود و پا یرا به رو را رو به باال جمع کرده و دستش شیپا کیداده بود و  هیتک واریآن طرف تر به د

 زد. یرا به طرف شکمش جمع کرده بود و داشت با او حرف م گرشید
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 سیها به طرف سرو داشتم بدون توجه به آن ییکردم. دستشو یم یدیشد یآمد احساس خستگ یم خوابم یلیخ

 یآسوده بانو لباس ها گرید نکهیخارج شدم. هنوز هر دو در همان حال بودند با تفاوت ا ییرفتم. از دستشو یبهداشت

 گفتم: رکرد. ناچا ینگاهم م رهیهمانطور خ انیکرد. نو یرا جمع نم انینو

 سالم._

 آن نشستم. یطرف تخت رفتم و رو به

 سالم. کیعل_

ازک ن یکه مقدار می. لرز گرفته بودم بخاطر لباس هادمیدراز کش میتوجه به او سرجا یبود. ب انیپر از طعنه نو یصدا

تر  کینزد انینو یو در خود جمع شدم. صدا دمیدر خواب هم سردم شده بود. پتو را تا گردنم باال کش یبودند حت

 شد.

 ؟یدوباره بخواب ییخوا یم_

 .میمنتظر نیی. پارمیمن م_

باز و بسته شدن در آمد. چشمانم بسته بود که تخت باال  یکه صدا دینکش یبانو بود. بعد از اتمام حرفش طول آسوده

تخت نشسته بود. خواست پتو را کنار بزند که آن را جنگ زدم و  یبه رو انیشد. چشمانم را باز کردم نو نییو پا

 گفتم:

 سردمه. یلینکن تورو خدا. خ_

 متعجب نگاهم کرد بعد با اخم گفت: انینو

 حاال خوب شد؟ یدیباز پوش یر بهت گفتم نپوش ولچقد یدیکه پوش ییلباسا نیبخاطر ا_

 گفت: تیگونه ام گذاشت. با اعصبان یرا به رو دستش

 ها؟ یچ یبش ضیباز مر یداغ_

 حوصله و خواب آلود گفتم: به

 شم. یهم نم ضیمر شهیبخوابم حالم خوب م گهید کمی. کنم بزار بخوابم یخواهش م_
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 را بستم که گفت: چشمانم

 ..یبدرقمون بکن ییخواینم میریم میما دار یول_

 میحوصله سر جا یمنظورش با خودش است. ب شتریب دانستمیدر دل زدم. بدرقه که؟ بدرقه چه؟ م یپوزخند

و  دمیخواب میمتعجب او سرجا افهیتوجه به ق یو دوباره ب دمیرا بوس شیرا در آغوش گرفتم و گونه ها انینشستم. نو

 بسته گفتم: چشمانم را بستم. چشم

 بدرقت کردم.  خداحافظ._

رار با ق یرود. ول یکند م یصورتم حس کردم. گفتم االن گونه ام را بوس م کیرا نزد ینفس یکه گرما دینکش یطول

در آن حال ماند و بعد از من جدا شد. با  یمدت متعجب چشمانم را باز کردم. میلب ها یبه رو شیگرفتن لب ها

 :را پشت گوشم داد و گفت میدستش موها

 مواظب خودت و بچه باش. خداحافظ._

توجه به او چشمانم را بستم و به  یرفت.  ب رونیبلند شد و چمدان کوچکش را برداشت و از اتاق ب شیاز جا بعد

کردم تمام بدنم کوفته شده است. از  یشدم. احساس م داریخواب رفتم. با احساس درد در بدنم و احساس سرما ب

کردم. طبق  یم دیشد یمن احساس سرما یول دند. فکر کردم پنجره باز است اما پنجره ها بسته بودمیلرزیسرما م

 یخواست بخار یم بکند. دلم میبرا یفکر میبگو میبرم تا به مر نییاواخر جان نداشتم تا بلند شوم به پا نیمعمول ا

 بلند صدا زدم: یا صدارا ب میکنم تا گرم ام شود. مر کیبود تا خودم را به آن نزد یکنارم م

 .میمر_

 نشد. به ناچار از یرا صاف کنم ول می. به شدت گرفته بود. چند سرفه کردم تا گلوخارج شد میبه زور از گلو میصدا

 رفتم. نیی. از اتاق خارج شدم. به طبقه پادمیچیبلند شدم پتو را دورم پ میجا

 .میمر_

 اطیدر آنجا نبود. به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم داخل ح یجوابم را نداد. به طرف آشپزخانه رفتم. کس یکس

ازهم ب یتنها هستم. درست بود روز بود ول یخانه با آن باغ به آن بزرگ نیمن در ا یعنی. دمینبود. ترس یهم باز کس

رفتم. قبل از  یو به طرف بخار دمیچی. پتو را به دور خودم پندخانه همه خاموش بود یترسناک بود. چراغ ها میبرا

از آن ها را برداشتم و به طرف  یکیام را به طرف چند بالشت که در آنجا بود کج کردم.  ریمس یبه بخار دنیرس
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که  دینکش یو در خود جمع شدم. طول دمیدراز کش نیزم یگذاشتم و به رو یرفتم بالشت را جفت بخار یبخار

 .به خواب رفتم رهدوبا

*** 

گنگ و نامفهوم بودند. دوباره  می. صداها برادندیدیچشمانم را باز کردم. چشمان ام تار م یگنگ ال یصداها دنیشن با

و را کردم. پت یبود احساس گرما م میتکانم داد. چشمانم را چند بار باز و بسته کردم. مر یچشمانم را بستم که دست

 کنار زدم و گفتم: میاز رو

 رو خاموش کن. سوختم. یگرمه بخار یلیگرمه. خ_

. آن را آمد یبا تشک یبلند شد. بعد از مدت شیبه صورتش زد. با عجله از جا یکیبعد  دیبه صورتم کش یدست میمر

 نیتشک دراز بکشم. سرم سنگ یرا گرفت تا کمکم کند به رو میپهن کرد. به طرفم آمد و بازو یدور تر از بخار یکم

را سرد  میآمد. همش دست و پاها یبا کاسه و پارچه ا میبعد مر ی. مدتدمیتشک دراز کش یبه رو میبود. به کمک مر

 میآمد. مر ینیدر همان حال گذشت که سدره آشپز با س یگذاشت. مدت یصورتم م یبه رو سیکرد پارچه خ یم

را  ینیگاهم گذاشت. کاسه سوپ درون س هیهم به عنوان تک یو چند بالشت رو نمیبنش میجا یکمک کرد که به رو

 میبه حالت قبل برگشتم. مر عیآن را بهم زد. بعد کم، کم به خوردم داد. تا سوپ تمام شد سر شقابه برداشت و با ق

 صورتم شد. یبه رو سیدوباره مشغول گذاشتن پارچه خ

آمد.  یراحت شوم. کم، کم سرما داشت دوباره به سراغم م دیاز آن آتش شد یلحظه ا یشد برا یباعث م نکارشیا

ت که گذش یبکشد. مدت میگفتم دست نگه دارد و پتو را به رو میشروع به سرد شدند کردند. ناال به مر میدست و پا

 به خواب رفتم.

*** 

اعت به س یداده بود چشمانش را بسته بود. نگاه هیتک واریسمت چپم نشسته بود و به د میرا باز کردم. مر چشمانم

 سوخت. پا سوز من شده بود. میمر ی. دلم برامساعد نبود ادیشب بود حالم ز 1انداختم ساعت 

 .می.. مرمیمر_

 گفتم: دیبگو یزیچشمانش را باز کرد. چشمانش قرمز بودند. قبل از آنکه چ عیسر

 .کنارم پهن کن بخواب اریبرو تشک ب نکهیا ایبرو خونت  ییخوا یبلند شو چراغ ها رو خاموش کن و اگر م_
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 گفت: عیسر میمر

کنارتون باشم تا  دیبا دیخورد یسرما م نطوریبار دوم که ا ی. برازارمیحالتون تنها نم نیانم من شما رو با انه خ_

 .ادیبچتون ب ایسر خودتون  ینکرده بال ییخدا

 و گفت: دیبه صورتم کش یخودش آورد. بعد کنارم نشست و دست یبرا یبلند شد و تشک و لحاف شیاز جا بعد

 د؟یبخور ارمیب یزیچ ییخوا ی. خانم مدیهنوز تب دار_

 . ستیبا خودم روشن ن فمی. فقط هم سردمه و هم گرم تکلرمیس خوامینه نم_

صبح  9ساعت  کیهم نگذاشت. نزد یباال سرم بود و پلک رو میگفتم. مر یم انیخود صبح تب و لرز داشتم و هز تا

مرا تنها بگذارد و هر دو در خانه  دیترسیم یبرود ول خواست به دنبال دکتر یم میهنوز حالم خوب نبود. مر یبود ول

مرخص کرده  میوجود نداشتم. همه را جز مر نکهیا ایخانه نبودم آدم نبود  نیخنده دار بود انگار من در ا .میتنها بود

بلند شد و به طرف  شیاز جا دهیترس میدر باغ نبود. با خوردن ضربه به در مر چیمرد در خانه که ه کی یبودند. حت

به او  یزیچبا عجله  میدادم. مر رونیراحت ب الیبعد در را باز کرد. سدره وارد خانه شد. نفسم را با خ یدر رفت. کم

 دوباره در را بست و قفل کرد. آمد کنارم نشست و گفت: میگفت و او راه آمده را برگشت. مر

 بدم؟ یدتر بشه من جواب آقا رو چنکرده حالتون ب ییفرستادم بره دنبال دکتر اگر خدا_

 اش گفتم: یتوجه به نگران یب

 چطور در رو باز کرده؟_

داخل  دی. در هال رو نتونست باز کنه چون کلادیزودتر از همه ب دیو در خونه رو داره. چون با اطیدر ح دیسدره کل_

 قفل بود.

 ینم یتم و مشغول باد زدن خود شدم. گرم ام بود وللبه پتو را در دستانم گرف را از او گرفتم. میتکان دارم و رو یسر

داد که دوباره سرما خورده ام و  صیهمان دکتر جوان آمد. تشخ یشد. بعد از مدت یتوانستم پتو را کنار بزنم سردم م

و  یدیمف یها یو خوراک میکه به مر یها هی. بعد از توصمدت نیشده است در ا فیضع اریام بس یمنیدستگاه ا

 رفتند. دست آخر خوابم برد یم گریچشمانم د یممنوعه را به سدره گفت رفت. از خستگ

**** 
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ود در ب دهیآن طرف تر خواب یکم می. مرنمیبنش میچشم باز کردم. سدره بود. کمکم کرد تا سرجا یدست یتکان ها با

م باال بود داریکه ب یت بزند و تا زمانچر یصبح تا االن فقط توانسته بود کم روزیشده بود. احتماال از د هوشیاصل ب

که سدره آورده بود خوردم و از او تشکر کردم. تمام روز حالم  را ی. سوپاوردیب نییکرد تبم را پا یم یسرم بود و سع

ال منو نیماندن و نرفتند. روز بعد هم به هم شمیشب پ میبهتر. سدره و مر یشد و گاه یبدتر م یبود. گاه نگونهیا

 بهتر شده بود. یبا تفاوت آنکه حالم کم یگذشت ول

*** 

ود. گرفته ب میو صدا ینیسرفه داشتم و ب یگذشت. حالم بهتر شده بود ول یو خانواده اش م نیروز از رفتن اشک چهار

 الیخ . انواع فکر ودادیرفتن را به آن نم نییدر گلوم بود که اجازه پا یرفت. انگار سنگ ینم نییپا میاز گلو زیچ چیه

 کردم. یاحساس م یرا تا حد یزیر یکردم شکم ام برجسته تر از قبل شده و تکان ها ی. احساس مزدیا به سرم مه

کردم  یرا حس م شیشدم. تکان ها یاز او و پدرش متنفر تر م شتریب میدیذوق آور نبود. شکم ام را م میبرا اصال

تخت  یمتعجب به رو نیموتور ماش یا آمدن صداکردم. ب یشدم و ذوق نم یخوشحال نم گرید یمانند تمام مادر ها

شدم و به  بلند میتا شکم ام معلوم نباشد. از جا ودماز سدره گرفته ب ی. لباس گشاددمیکش نیینشستم. لباس ام را پا

 بود. انینو نیطرف پنجره رفت. ماش

ف شد. به طر ادهیپ نیاز ماش انیبعد نو یو لحظه ا ستادیا نیبمانند؟ ماش گریآن ها قرار نبود حداقل تا هفته د مگر

از آن خارج کرد. در صندوق عقب را بست و با  کیپالست یصندوق عقب رفت و درش را باز کرد چمدان اش و مقدار

بودند و از شانس بد من او برگشته بود. از پنجره فاصله  ندهآن ها ما نکهیا یعنیپر به داخل آمد. تنها بود.  یدستان

سالم و  یروز ها همش در تختم بودم. انگار مرا به تخت قفل کرده بودند. صدا نیا ز گشتم.تخت با یگرفتم و به رو

او را  استمخو ی. نمدمی. پشتم را به در کردم و دراز کشدیایخواستم ن یمهم نبود م میآمد برا نییاز پا یاحوال پرس

 .نمیبب

. چشمانم را گذشت. در اتاق باز شد یسر او بود. مدت ریآمده بود همه و همه ز یاتفاقات و بال ها که سر من م نیا همه

شود. لبه تخت  یتر م کیکه به تخت نزد دمیشنیرا م شیقدم ها یبستم و وانمود کردم که خواب هستم. صدا

به  ی. خم شد و بوسه استیکه من حالم خوب ن دندصورتم گذاشت. انگار به او گفته بو یدستش را به رو نشست.

دم. نگاه کر انیزدم و به نو یشد. غلت یدادم تابلو م یادامه م گرید یشت. چشمانم را باز کردم. اگر کمکاگونه ام  یرو

 کرد. یلبخند محو نگاهم م کیداشت با 
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 سالم._

 در هم رفت و گفت: شیگرفته دادم. اخم ها یسالم اش را با صدا جواب

لباس ها را نپوش؟ حالت بد  نیمگه نگفتم ا اش؟مگه بهت نگفتم مواظب ببازم حالت بد شده؟ ؟یباز سرما خورد_

 ؟یشد ینطوری. حاال خوب شد اشهیم

 گفت: انینو انداختم. نیینگفتم  و سرم را پا یزیچ

 روز اول حالت بد شده؟_

 نگاهش کردم گفتم: جیگ

 حالم بد بود. شی. چهار روز پشمینه. دارم خوب م_

 ؟یپس چرا به من نگفت_

 نگاهش کردم و گفتم: اخم با

رفت  که سدره یاریب یریدکتر رو بگ قهی یبر یخواست یفوقش م ؟یمعجزه کن یخواستیبشه؟ م یگفتم که چ یم_

 اوردش.

 با خشم گفت: انینو

 چرا بهم خبر ندادن. رسمیحساب اونا رو هم م_

 حوصله نگاهش کردم و گفتم: یب

 بود. یمهم زیبهت نگند. چون نه الزم بود نه چ زیگفتم چ نداشته باش. خودم یاون بدبختا رو هم کار_

 :دیکش ادینگاهم کرد و فر یعصب اینو

اون  ؟یکرد یاز تب تشنج م اگر؟یچ امدیسر خودت م یاگر بال ؟یامد چ یسر بچه م یینبود؟ اگر بال یمهم زیچ_

 کردم؟ یتو سرم م یوقت من چه خاک
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 دمیسرم کش یمن صحبت کند پشتم را به او کردم و پتو را رو با نگونهیرا از او گرفتم. حق نداشت ا میبغض رو با

 بسته شدن در.  یآمد و بعد صدا شیقدم ها یصدا

آرام  یتا کم دمیکش یقیپتو خودم را خفه کنم. نفس عم رینبود ز ازیرا از سرم برداشتم. حال که او رفته بود ن پتو

 دادیسر من خراب شده بود و داد و ب نجایه بود آن وقت آمده بود ارا کرده بود، حالش را برد شیها یشوم. خوشگذران

نسبتا  یکنند. سرفه ام گرفت. مدت ین اخالق اش چگونه تحملش میبا ا دانمیاز او نم امدیراه انداخته بود. بدم م

م که کن ی. آنقدر سرفه مردیکه سرفه ام بگ یبه وقت یوا یگرفت ول یگرفت، نم یسرفه کردم. سرفه ام نم یطوالن

جلو آمد. دستش را پشت کمرم  ریسر به ز انیکردم االن است که خفه شوم.در اتاق باز شد. نو یاحساس م گرید

را به دستم داد. آب جوش بود. خوشحال آب جوش را گرفتم و خوردم. پس از دو  وانی. لنمیو کمکم کرد بش اشتگذ

 و گفت: دیبه کمرم کش یدست انی. نودمیکش یسه سرفه، سرفه ام قطع شد. نفس آسوده ا

 .امیاالن م_

از اتاق خارج شد. در را نبست بالشت را  انیزبانم را گرفتم. نو یجلو یبهتر است. ول یلیخ یاین میبگو خواستمیم

 پر و چمدان اش یبا دست انیبعد نو یدادم. مدت هیتخت گذاشتم و به آن تک وارهیبه د یبلند کردم و به صورت افق

تخت گذاشت. به صورت چهارزانو نشستم  و  یها را رو کیتبست. جلو آمد و همه پالس شیدر را با پا وارد اتاق شد.

خواست خودش را شاد  یم یول دیباریم یتخت نشست. از چشمانش خستگ یهم به رو انیشدم. نو رهیبه آن ها خ

 یزیبرداشت و به طرفم گرفت. با تعجب آن را از دستش گرفتم. دستم را در آن فرو بردم و چ یکینشان دهد. پالست

 بود از آن خارج کرد. شرا که درون

اشت از آن ها را برد یکیها گشت و  کیپالست نیب انی. نویشال و روسر یبعد کیبود. پالست یزمستان یخانگ لباس

 ،یبود را خارج کردم. دو لباس محل کیکه در پالست یزیبود. با تعجب چ نیو به سمتم گرفت. آن را از او گرفتم. سنگ

 بود. یگلبه یگریو د رهیت یآب یکی

 .شونیو بپوش ادیخوشت ب دوارمیرو من. ام یرو ساناز انتخاب کرد آب یگلبه_

 انداختم و گفتم: یاو نگاه به

 ممنون._

 یروز ها یساده برا یلباس محل نکهیا ای یلباس یبافت  و رو ایبودند  یلباس خانگ ایهم  یبعد یها کیپالست

 به چشمانش انداختم. قرمز، قرمز و البته پوف کرده. یها از او تشکر کردم. نگاه دیخر دنی. بعد از اتمام دیمعمول
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 ؟؟یحرکت کرد یک_

 به من انداخت و گفت: ینگاه انینو

 .3ساعت _

 تخت گذاشتم و گفتم: نییها را برداشتم و پا کیپالست

 استراحت کن. ایبپوش بعد ب یبرو لباس راحت _

 قهیو به پنج دق دیتخت خواب یرا عوض کرد. آمد به رو شیبلند شد و لباس ها شیاز خدا خواسته از جا انینو

 انی. به طرف نودمیتخت دراز کش یبروم. به رو رونیبلند شوم و به ب میخوابش برد. حوصله نداشتم از جا دهینکش

بال را سرم آورده؟  نیرا کرده بود؟ واقعا مرا دوست داشته که ا نکاریشدم. چرا با من ا رهیش خو به چهره ا دیچرخ

. درست بود زشت نبودند و خوب بودند. پوشمیلباس ها را م نیبود که من  ا الیدر دل زدم. چه خوش خ یپوزخند

برآمده ام به شکم  یو پول خودش. دست قهیگرفته بود با سل انی. چون آن ها را نودمیپوش یمن آن ها را نم یول

بچه که دوستش  نیمن با ا افتد؟یب یشد؟ قرار بود چه اتفاقات یما چه بود؟ چه م ندهیسرنوشت و آ عا. واقدمیکش

انجام دهم.اصال اگر به  شیحداقل نقشش را برا نکهیا ایمادر باشم  کی شیبرا توانم یواقعا م یعنیندارم چه کنم؟ 

 کیمرد آن وقت من با  انینو نکهیا ایافتاد  یاتفاق راگ ایعقب مانده بود چه؟ من با او چه کنم؟  انینو یخاطر سن باال

د مطمئنا آم یسرش م یی. اگر او بالافتدین یاتفاق انینو یبار دعا کردم که برا نیاول یبرا زم؟یبر سر بر یبچه چه خاک

. مداختان انیبه نو یزدن در آمد. نگاه ی. صدادمیو به کمر خواب دمی. چرخدمیکش یآوردند. پوف یسرم م یبال کیبه 

 خواب، خواب بود.

 تو. ایب_

 که خواب بود آرام گفت: انینو دنیآمد. با د میباز شد و مر در

 ..نییپا دیایخانم ناهار آماد ست. ب_

 یو دستم را به رو دمیچرخ انیتخت نشستم. به طرف نو یبلند شدم و به رو میتکان دادم و او رفت. از جا یسر

 تکانش دادم.شانه اش گذاشتم و آرام 

 .انی.. نوانینو_
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 نگاهم کرد که گفتم: جی. گدیچرخ یچشمانش را باز کرد و کم یال

 بخور بعد بخواب. یزیوقت ناهار بلند شو چ_

 اخم نگاهش را از من گرفت و گفت: با

 خستم. بزار بخوابم._

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس یرا به رو دستم

 ..یش ینم داریب یبعد از گرسنگ گهیبخواب د ریبخور و با شکم س یزیچ کیخوب بلند شو _

ر س انیکردم. نو یزن نگران را به دستور مامان جون اجرا م کینه. فقط داشتم نقش  ایبخورد  دیایمهم نبود ب میبرا

اتاق خارج شدم. به طرف سفره رفتم و کنارش نشستم. بلند شدم و از  میتوجه به او از جا ینشست. من هم ب شیجا

خودم  یسوپ برا یبه آن. مقدار دادمیم حیرا ترج سوپآب پز بود که  یبه دستور دکتر باز سوپ و غذا ها میغذا

 کرد. یآمد و نشست. نگاهش کردم که داشت نگاه ام م انیکه نو دمیکش

 برات بکشم؟_

 یگذاشتم. بعد از اتمام ناهار از سرجا شیبرا سوپ یرا به نشانه مثبت تکان داد. کاسه اش را برداشتم و مقدار سرش

 .دمیو خواب میو به اتاق رفت میمان بلند شد

***** 

 یبه لب زدم. با صدا یلبخند نیو مورد پسند اشک بای. زدمیبه لباسم کش یمرتب کردم. دست نهیآ یرا جلو خودم

شد. دخترک حال بهم زن و مادرش هم  یرفتم. باد ام خال نییاز اتاق خارج شدم. از پله ها پا نییاز پا یرساحوال پ

خواست مرا حرص  یکرد. م یم تمیآسوده بانو اذ اهبودند. حالت صورتم را مغرورانه و خشک گرفتم. نگ ستادهیا

را به دور  کردم جلو رفتم و دستم یده بانو نگاه مباال انداختم. همچنان که به آسو یبدهد. من هم نگاهش کردم و ابرو

ا ر گاهمزدم.  ن یبه همه دادم. دوباره آسوده بانو را نگاه کردم و پوزخند یو آرام یحلقه کردم و سالم کل انینو یبازو

 نگاه کردم و گفتم: زیاز نگاه تعجب زده آسوده بانو گرفتم و به آن مادر و دختر نفرت انگ

 .دیسالم خوش آمد_

 نگاه ام کرد و گفت: یدخترک با بدجنس یزد. ول دنیرا از من گرفت و خودش را به نشن شیرو مادرش
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 میگفت م؟یچقدر ناراحت شد نیمن و اشک یدونیم یچرا انقدر زود برگشت د؟یسالم.. سالم باباجون خوب هست_

 .ی. بالخره شما هم پدر داماددیمو ند یم شتریب یکاش

حرص مرا  خواستیم یعنی ؟یکرد. صورتم را با چندش جمع کردم و نگاهش کردم. االن مثال که چ یخند مزحک بعد

 ییخوب است. من هم با پرو یلیو رابط مان خ میما هست نیمن و اشک گرید دیخواست بگو یم یعنی اورد؟یدرب

 گفتم: ستین نجایا شیکه بفهمد جا یطور

 یوقت یهست برسوندتشون؟ کاشک یکس یتنها بزاره. راست تونهیگشت. زن حاملش  که نم یبرم دیبا انینو زمیعز_

به  نکهیکه کار داره. مگه ا هم انیجان هم خسته ست نو نیاشک گهیبرسوندتون. االن د دیگفت یم دیامد یم دیداشت

 برسوندتون. میاز کارگرها بگ یکی

 گفت: یآسوده بانو عصب متعجب مادر و دختر زدم که یها افهیبه ق یپوزخند

 نباشه اون. نجایجاش ا یخونه خودشون اگرم کس نجایا .یگ یم یمواظب باش چ_

 کن به اتاق استراحت کنند تا موقع ناهار.. ییآسوده جان مهمان ها رو راهنما_

جمع  یکرد. با صورت تیهدا نییپا یاز اتاق ها یکیآن ها را به  ینگاهش را از من گرفت و با مهربان یبانو عصب آسوده

او  را از میکرد رو یافتاد که با سرزنش داشت نگاهم م انیشده و پر از نفرت نگاهم را از آن ها گرفتم که نگاهم به نو

 و روبه سدره گفتم: تمگرفتم از او جدا شدم. به طرف آشپزخانه رف

 م؟یدار یناهار چ_

 کرد و گفت: نگاهم

 شما. یآش دوغ برا هیبق یفسنجان برا_

 حرص گفتم: با

 خوب شدم... گهیبه من؟ بابا د دیکن یاز آش و سوپ. چرا ظلم م گهیمتنفرم د گهینه بسه د_

 سدره با هول گفت: 

 واستون مرغ آب پز درست کنم؟ ییخوایخوب خانم م_
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 داره. یمزه ا هینه.. نه  حداقل اون _

بود. راه آمده را برگشتم با  11به ساعت انداختم تازه  یاز آشپزخانه خارج شدم. گرسنمه ام بود نگاه یحوصلگ یب با

 کیرا پر کردم و  وانیل کیرا برداشتم. نصف  یپاکت ریرفتم. درش را باز کردم ش خچالیافتاده به طرف  یشانه ها

در  نینشستم و مشغول خوردن شدم که اشک یبخار جفتدر آوردم و از آشپز خانه خارج شدم.  نتیاز کاب کیک

خود حس کرد که سرش را باال آورد و نگاهم کرد. همان  یبود آمد. فکر کنم نگاهم را به رو یکه سرش در گوش یحال

 منحوس دختر آمد. یموقع صدا

 .نیآقا اشک_

 نگاهش را از من گرفت و به دخترک نگاه کرد. نیاشک

 بله؟_

 و گفت:  ستادیا نیاشک یبه رو زد جلو آمد و رو یثیمرا نگاه کرد و لبخند خب یچشم ریکه ز یدرحال دخترک

 م؟یداخل باغ قدم بزن میبر_

 به من انداخت و بعد به دخترک نگاه کرد و گفت: ینگاه نیاشک

 ..ینازل میبر_

ود. آن ب یاسم که به رو نیا فیبود. ح ینازل زشینه. پس اسم منحوس و نفرت انگ دیکردم انتظار داشتم بگو بغض

 یم به او شتریشعور اصال اشغال. ب یب ای تهیعفر ایهند جگر خوار  ایرند فتنه آمد اسمش را بگذا یبه او م شتریب

 یکه او داشت با تمام موز مار یاو بودم در حال یمناسب برا یکردن اسم دایآمد.به خودم آمدم. من هنوز مشغول پ

 گفت: انی. نومیخورد یو و ناهار م می. همه دور سفره جمع شده بودختیر یو عشوه م زدیقدم م نیاش در باغ با اشک

 .پنج شنبه آماده باشه یرو جمع کنند تا برا لیکنند وسا زیرو آماده کنند. خونه رو تم زیهمه چ انیگفتم از فردا ب_

کردم االن است درون دستم بشکند. امروز دو شنبه بود سه  یکه احساس م یدرون دستم را فشار دادم. طور وانیل

 آمد. ینحس اش هم م افهیبه ق یبود. حت یمناسب اریاسم بس یخانم؟ آر تهیو  عفر نیکاش یعروس گریروز د

 .نیسرم یراست_
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 نگاه کردم. ادامه داد: انیفکر خارج شدم و به نو از

هم از قبل سفارش  ازشیمورد ن لیرفت بهت بگم. وسا ادمیامد  روزیکه درخواست داده بودم بفرستند د ییماما_

خودت برو  نکهیا ای برمتیاون بوده. امروز حتما م یدرمانگاه گذاشتم که از قبل برا یاز اتاق ها یکیدادم و داخل 

 چند روز. نیخوام حالت بد بشه داخل ا یواسه چکاب. نم

 میلبانم را جمع کردم. ناهار هم طبق معمول کوفتم شد. از سر جا تیهم فشردم و از اعصبان یرا به رو میها دندان

باس ل یبه رو یمیزندان رها شوم. کت ضخ نیاز ا یساعت نکهیا یفرصت بود برا نیاتاق رفتم. بهتر بلند شدم و به

 رفتم. نییپولم را برداشتم و به پا فیو ک دمیپوش میها

 یرفتم. داشت با چند مرد صحبت م انیو از خانه خارج شدم. به طرف نو دمیرا پوش میبود و کفش ها اطیدر ح انینو

 زدم. شیو صدا ستادمیکرد. چند قدم با آن ها فاصله داشتم ا

 .انینو_

 .ستادیا میبا اخم به طرفم برگشت. جلو آمد و رو به رو انینو

 یاضافه کن یخان ایآقا  کیبهش  دیبا بهیچند مرد بزرگ و غر یچه طرز صدا کردن جلو نیاصال ا رون؟یب یچرا امد_

 دادم و گفتم: رونیرا با حرص ب نفسم

 درمانگاه. رمیخان. من دارم م انیچشم آقا نو_

 که معلوم بود حرصش گرفته است گفت: انینو

نبود.  ییخودت منظورم تنها نکهیا ای میریبعدم گفتم باهم م م؟یخودت رو مسخره کن. مگه قرار نبود باهم بر_

 برو داخل. االی. یکس میبود با مر نیمنظورم ا

 گفتم: یو تند اخم با

 .رمیم میخوام. با مر ینم_

ده را صدا زدم و گفتم آما میاز او فاصله گرفتم و به طرف خانه رفتم. مر دیبگو یزیبعد بدون آنکه منتظر بمانم او چ و

.  مینگاهش کنم از خانه خارج شد یحت ایکنم  یخداحافظ انیآماده شد آمد بدون آنکه با نو میمر نکهیشود. بعد از ا
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آرام باشم. به  کمیخواستم  یذهنم را مشغول کند م یدهم فکر ازه. بدون آنکه اجزدمیم تا درمانگاه آرام قدم

قدم را که به  نیباز کرد. وارد درمانگاه شدم. اول میجلو رفت و در را برا می. نسبتا شلوغ بود. مرمیدیدرمانگاه رس

 داخل گذاشتم برگشتم.

 .نیسرم_

 و فرزندش. نیباشند. مادرم و سر نجایا دیهم فشردم. از شانس بدم آن با یرو حرص لبانم را به از

 خانم._

ها پر  یانداختم. صندل یکل یخواستم پا پس بکشم و برگردم. نگاه یبودنم نم دهیبرگشتم. حال که د میطرف مر به

 بود. به طرفش رفتم. یکردم که به عنوان منش ییبود. رو به دختر روستا

 سالم._

 سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. دخترک

 ..دیسالم بفرما_

 .نمیخوام ماما رو بب یم_

 بشن.. نهیامدن معا تیسرشون شلوغه چون تازه امدن اکثر یلیامروز و فردا خ یول_

 اها باشه._

 گفت: میبرگردم که مر خواستم

 خانه.. انیزن نو شونیا_

 تشر گفتم: با

 .میمر_

 شیاعصابم را خورد کنند. دختر از سرجا شانیبشناسم  و با نگاه ها و حرف ها خواستم حال که نشناخته بودنم ینم

 شرمنده گفت: یاحترام کرد و با حالت یبلند شد و ادا



 رمینس

 
293 

 

 نشناخت متون.. دیببخش_

 با شک گفت: بعد

 د؟یدفترچه دار دیببخش_

 اش. حوصله هم نداشتم که برگردم. اوردمیافتاد که با خود ن ادمی

 ..اوردمینه ن_

 تا صداتون کنم. دینیبش دییرمابف_

 اش افتادم برگشتم و گفتم: نهیهز ادی

 شه؟یچقدر م تشیزیو_

 .شهی. خان بفهمه ناراحت مدیحرف رو نزن نینه  خانم ا_

توجه به صدا  یگذاشتم. با اخم ب شیجلو یپولم را باز کردم و سه تا ده تومان فیرا در حدقه چرخاندم. ک چشمانم

و  نیسر یبود به اضافه نگاه ها میها رو یلیخ رهیخ ی. نگاه هاستادمیا نیبرگشتم و دور از مادرم و سر شیزدن ها

شد به سرعت پر شد.  یآن ها که خال یآن ها بود. جا هحواسم ب یرچشمیو مادرم وارد اتاق شدند. ز نیمادرم. سر

 میحوصله و اعصاب خودم را نداشتم. مر یا حت. حوصله نداشتم در نوبت بمانم. امروز بعد از آمد آن هدمیکش یپوف

بعد گفت که  قهیتکان داد. ده دق یگفت که او سر یزیجلو رفت و به دخترک چ دیرا د میو حالت عصب یطاقت یب

و همان در را نشان داد که آن ها رفته بودند. متعجب نگاه کردم. مگر آن ها خارج شده بودند؟ جلو رفتم  خلدا میبرو

 و با شک گفتم:

 تو؟؟ یبفرست ییخوا یکه من رو م رونیکه داخل بودند امدن ب ییمگه اونا_

 داخل. دیگم بر یم دیمعطل نش ادیز نکهینه خانم بخاطر ا_

نگذاشت و دستم را گرفت و بعد از در زدن وارد اتاق شد. با اخم وارد شدم. مادرم  میبزنم که مر یحرف خواستم

. آمد یهم از پشت پرده م نیحرف زدن دکتر و سر ینشسته بود. صدا یصندل یارسالن را در بغل گرفته بود به رو

که  یم پشت سرش در حاله نیآمد و سر رونیدکتر از پشت پرده ب قهیدادم. بعد از چند دق هیتک واریحوصله به د یب
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نشست و رو  زشیسالم کرد من هم جواب سالم اش را دادم. پشت م دنمیکرد. دکتر با د یداشت لباسش را مرتب م

 به مادرم گفت:

 .شهیماساژ بده خوب م رهیدوش آب گرم بگ ینداره عاد ینگران ی. جاستین یمشکل خاص_

 .نمیانداختم تا آن ها را نب ریدو از او تشکر کردند و به طرف در آمدند. از در فاصله گرفتم و سرم را ز هر

 بمونم؟ ییخوا یم_

 گفتم: یزدم با طعنه و گستاخ یسر بلند کردم و به مادرم نگاه کردم پوزخند متعجب

 وره.بخواد به دردم بخ نجایداشته و نه سود که حاال ا ریبودنتون نه واسم خ_

 افهیکرد. آن ها از اتاق خارج شدند. خانم دکتر با ق یرفتم. خانم دکتر نگاهم م یرا از او گرفتم و به طرف صندل میرو

 خسته گفت: یا

 ه؟یمشکلت چ زمیبفرما عز_

 باردارم._

 را باال داد و گفت: شیآبرو کی

 چند سالته؟_

 زدم و گفتم: یپوزخند

_17 

 شد و گفت: یعصب دکتر

. چرا انقدر تو سن کم ازدواج تر کیاز تو کوچ ایهمسن تو  ادیم یپشت سرهم هرک د؟یهست ینجوریا شماها چرا_

ز فکر ا یهمه ب نیا د؟یو زود بچه دار ش دیهنر که زود شوهر کن یلیخ دیکن یفکر م د؟یماه بعدش حامله ا دیکن یم

 یاحتماال چند سال از خودت بزرگتره اون نم که یشعورت چ یاون شوهر ب یدیفهم ینم یتو بچه ا گمیکجا؟ م

 د؟یفهم
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 گفت: یعصب میزدم که مر پوزخند

 .یکن یم نیبه خان و زنش توه یدار ؟یگ یم یخانم مواظب باش چ_

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار دکتر

 .ستین دیباشه از مردمش بع نطوریخانتون ا یوقت_

 به من کرد و گفت: رو

 شوهرت چند سالش؟_

_45 

 ؟یچ_

 یدخترش بودم. او حت یاست که من از او باردارم. من جا یرمردیشوهرم پ میبگو دمیکش یکردم. خجالت م بغض

 یعنینگفتم  یزیگرفته بود.  چ یاز من بزرگتر بود را شوهر نداده بود آن وقت مرا به همسر کسالیدخترش را که 

 تاسف گفت: ایگفتن نداشتم. دکتر  یبرا یزیچ

 چند ماهته؟_

 کم رنگ شود. نکهیا ایبرود  نیبغضم از ب دیدهانم را قورت دادم تا شا آب

 فکر کنم چهار ماه._

 ؟یمگه دکتر نرفت ؟یچرا فکر کن_

 خجالت گفتم: با

خاطر داشتم. ب ینیبهم فشار امد لکه ب یبرداشتم انگار نیبعد بار سنگ میدیبود که فهم شیماه پ کی کینه نزد_

 قابله اوردن باال سرم اونم گفت سه ماهته.. نیهم

 بلند گفت: یبا صدا یعصب دکتر
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 دیستیدوتا که ن یکی. نمیخانتون رو بب نیا دیمن حتما با د؟یهست یچطور آدم ها گهیواقعا براتون متاسفم شما د_

 جور اند. نیدو روزه امدم همه هم

 بلند شد و ادامه داد: شیاز جا دکتر

 کنم. نتیبلند شو بخواب رو تخت تا معا_

در هم رفت. پشت  شتریدکتر ب یاخم ها نهی. بعد از معادمیتخت خواب یبلند شدم و به رو میاز جا یحرف چیه یب

 نشست و فشار و نبض ام را چک کرد. با اخم گفت: زشیم

 روته؟ یادیز یفشار روح_

 ونریساده بود. نفس را صدا دار ب یفشار روح کیود فراتر از ب میکه رو یزیانداختم. چ نییسرم را پا یحرف چیه یب

 دادم.

 . شوهرت سنشیتحت نظر باش دینه از اون بچه با مونهیم یاز خودت باق یزینه چ یبر شیپ ییاگر بخوا ینجوریا_

 هنکیگم احتمال ا یم یچ نیروته. خوب گوش کن بب یادیز یکه فشار روح دهینشون م یهم طور طتیباالست. شرا

 .ادیز ادیب ایعقب افتاده به دن ایبچت ناقص 

کردم و  میخواستم حال با ناقص اش چه کنم؟ رو به مر یسر بلند کردم و نگاهش کردم. من سالم اش را نم دهیترس

 گفتم:

 .رونیبرو ب_

 از اتاق خارج شد رو به دکتر کردم و ادامه دادم: یحرف چیه یب

 

 سقطش کرد؟ شهیم_

 کفت: یخشک و عصب دکتر

 سرم بکشنم؟ زندیکه بعدش همه قوم شوهرت بر یسقطش کن ییخوایشده. بعدم م لیقلب بچه تشک ریخ_
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بفهمند ممکن است بچه ناقص باشد  انیگفت. قوم نو یبلند شدم و اتاق را ترک کردم چرت و پرت م میاز جا یعصب

ه توج یآوردند. ب یخواست سرم م یدلشان م یاش آوردم؟ برعکس هر بال ایکنند که به دن یاز من تشکر م ندیآ یم

 یتوجه بگذرم ول یکرد. خواستم ب یم میکه صدا دمینرا ش ییکه دور شدم صدا ی. کمرونیبه افراد از درمانگاه زدم ب

 فت:و نگران گ دیدستم را به کمرم زدم. به من رس یو به طرفش برگشتم. مادرم بود. عصب ستادمیآنقدر صدا کرد که ا

 ؟یدیکنم جواب نم یصدات م یت؟ چرا هرچگف یشده دکتر چ یچ_

 :دمیبه او پر یعصب

 ؟یخودت رو نگران من نشون بد یکن یم یچرا سع یاریآدم خوب و مهربان رو در ب یادا یکن یم یچرا سع_

 من نابود شده برات لذت بخشه. یزندگ یرو بشنو یچ گهید یبس نبود. امد یخراب کرد میزندگ

 زدم : داد

که تو شکمم  یها و افتخارات خودت و شوهرت اضافه که به لطف تو و اون شوهرت احتماال بچه ا یبه خوش نمیبرو ا_

 ناقص.. عقب افتاد ست.

بود گرفتم و به راهم ادامه دادم. به لبه  دهیبود و حرف مرا شن دهیکه تازه رس نیمتعجب او و سر افهیرا از ق نگاهم

را در آب فرو بردم. آبش سرد بود  میو کنار چشمه نشستم. پاها را در آوردم می. کفش ها و جوراب هاچشمه رفتم

 نگران گفت: مینبرد. مر نیرا از ب درونم یاز خشم و داغ یچیه ی. ولدمیسرد. به خود لرز یلیخ

 .شهیبدتر م تونیخانم االن سرما خوردگ_

گران ام بود.  مدت ها آنجا ماندم و ن شتریاز مادرم ب میبه حال خود زدم. مر یرا به نشانه نه تکان دادم. پوزخند سرم

. قابل حضم نبود میمدت به سرم آمده بود برا نیکه در ا یکدام از اتفاقات چیشدم. ه رهیبه رو به رو خ یفکر چیه یب

ساله که  45 یمرد ان،ی، ازدواج ام با نوخواهرم در حقم انجام دادند وکه مادر  یکه از پدرم خوردم، نامرد یکتک ها

من و  انیپسرش معشوقه ام بود و من معشوقه پسرش و شکست خوردن نقشه فرار مان،  اطالع همه از رابطه م

 ی. قولانیدوست داشتن نو یکه شدم، اجبار از طرف مامان جون و باباجون برا یها ریباردار شدن لم، تحق ،نیاشک

که در شکم دارم و احتمال دارد ناقص  ی، و حال بچه ا نیاشک ی. عروسدادم انیاجبار به نو یکه ناخواسته و از رو

 باشد.

 خانم._



 رمینس

 
298 

 

 شدم. رهیخ میگرفتم و به مر میرا از رو به رو نگاهم

 آقا هم هست و حواسش بهتون هست. انیخدا بزرگه نو دینکن هیعروس خان گر_

 را گرفت. میبازو ریآمد و ز جلو

 شند. یاون وقت همه نگرانتون م شهیم کیهوا تار گهیکم، کم د میبر دیبلند ش_

 یروح هیشد تخل یهم باعث نم هیگر گرید یزدم. حت یرا پاک کردم. پوزخند میو اشک ها دمیبه صورتم کش یدست

 شوم.

از ب اطیبعد در ح قهیبلند شدم. به طرف خانه قدم برداشتم. در را زدم. بعد از چند دق میاز جا دمیرا پوش میها کفش

ها نشسته بود. با  یکنار یبه رو انیتوجه به اطرافم در سالن را باز کردم و وارد خانه شدم نو یشدم ب اطیشد. وارد ح

 گفت: ینگران و عصب آمدبلند شد و به طرفم  شیاز جا عیباز شدن در سر

 د؟یتا االن کجا بود_

 حوصله گفتم: یب

 .دیطول کش_

 :دیپرسفرو کش کرد. با همان اخم دوباره  یکم تشیاعصبان انگار

 گفت؟ یدکتر چ_

 کلمه جوابش را دادم: کی در

 .یچیه_

 ی. وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. دروغ گفتم چون احساس ماو را کنار زدم و به طرف پله ها رفتم بعد

 مهیبه شکم ن ی. نگاهدمیتخت دراز کش یرا عوض کردن و به رو می. لباس هامیبگو یزیندارد به او چ لیکردم دل

شوم؟ چرا وجود اش  یکردم دارم مادر م ینم اسبه او نداشتم؟ چرا احس یبرجسته ام انداختم. چرا من حس مادر

تفاوت باشد و دوستش  ینسبت به فرزند خود ب یشود مادر یمگر م ستم؟یاست؟ مگر من مادر او ن تیاهم یب میبرا

خودم را دادم. با باز شدن در سرم را برگرداندم. زدم. خودم جواب  یمادر خود پوزخند یآور ادینداشته باشد؟ با 
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تخت  یوارد اتاق شد. به طرف تخت آمد و لبه آن نشست. من هم به رو نییپا یناراحت و سر یافه ایبا ق انینو

 شدم. رهینشستم و منتظر به او خ

 رو گفت. زیهمه چ میمر_

 یرا راض انینو توانستمیشد م یف هم خوب مطر کیاز  یهم دهان لق بود. ول میهم فشردم. مر یرا به رو چشمانم

 ناراحت ادامه داد: یبا لحن انیبه سقط کنم. نو

و مطمئنا اون رو دوست  یبشه. من اون بچه رو دوست دارم. توام مادرش هست ینجوریکردم ا یمن.. من فکر نم_

. یهمه عذاب بکش نیتو ا ستمین ی. من راضیکرد هیو گر یچشمه و تا االن اونجا بود دیگفت بعدش رفت میمر یدار

 مشکل. نیحل ا یباشه برا یراه کی دیبا

 گفتم: دیکردم و با ترد نگاهش

 هست یراه کی یول _

 متعجب نگاهم کرد و گفت: انینو

 ؟یچ_

 گفتم: یجد یبا  لحن 

 .میسقطش کن_

تمام وقت  خوامیازش م زنمی. با دکتر حرف مدمیرو بهت نم یاجازه ا نیوقت همچ چیحرفش هم نزن. من ه_

شهر. تازه اون احتمال داده. ان  میریاگر هم قبول نکرد م ارنیبراش ب گمیکم داشت م یزیحواسش به تو باشه چ

 شاءاهلل بچه سالمه.

دادم.  هیتخت تک یفقط سرم را تکان دادم. چشمانم را بستم و به پشت انینو یو حرف ها حتیحوصله از نص یب

. و چشمانم را باز کردم دمیکش یقینگفتم. نفس عم یزیچ نیاشتم بخاطر همحوصله بحث نداشتم. حوصله اصرار ند

 .دمیدراز کش میو در جا دمیکش یپوف م؟رفته بود که من متوجه نشده بود یدر اتاق نبود تعجب کردم. ک انینو

 کم، کم چشمانم گرم شدند و به خواب رفتم. دمیخود کش یکردم. پتو را به رو یاحساس سرما م

*** 
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 نی.. سرمنیسرم_

. بعد دمیکش یا ازهیو خم دمیبود. ابروان ام را درهم کش انیو صدا کردن چشمانم را باز کردم. نو یتکان دست با

 و گفت: دیکش میبه موها یدست یبامهربان انیشدم. نو رهیخ انیمتعجب به نو

 .یبخور ضعف نکن یزیچ دارشوی. بمیشام بخور میبر دارشویب_

از  انیهمراه با نو دمیپوش یدست و صورتم را شستم و لباس مناسب نکهیرا به نشانه باشه تکان دادم. بعد از ا سرم

 .میاتاق خارج شد

 .نیسرم_

 کردم. انینو نگاه

 بله؟_

 گفت: میرفت یم نییاز پله ها پا میکه دستم به نرده بود و داشت یدرحال

 از اون موضوع با خبر بشه. یخوام کس ینم_

 باال رفت. سرم را تکان دادم و گفتم: میابرو کیاتفاق ظهر  یآور ادی با

 .نطوریمنم هم_

حلقه  انینو یاز حرص آن ها دستم را به دور بازو می. قبل از آنکه به آن ها برسمیبه طرف سفره شام رفت باهم

در راس نشست. من هم  شهیمثل هم انیبلند شدند. نو شانیاز جا انیهمه به احترام نو دمیبه آن ها رس یکردم.وقت

نار ک نیخانم هم کنارم و اشک تهیبودند و عفر میروکنارش در سمت چپ نشستم. آسوده بانو و زن برادرش هم رو به 

بود را  میرا که جلو یدستش را دراز کرد و کاسه ا انیدوختم. نو انیاو. با چندش نگاهم را از آن ها گرفتم و به نو

م من ه دمیآسوده بانو را که د نیخشمگ یبه من زد نگاه ها یلبخند یشتم. با مهربانگذا میبرداشت و سوپ جو برا

 گفتم: ینسبتا مهربان و عاد یدادم. بشقاب اش را برداشتم و با لحن انینو لیتحو ضیعر یخندلب

 براتون بکشم؟ دیخور یم یشما چ انیآقا نو_

 زد و گفت: یلبخند یتعجب کرد ول انینو
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 خوام بخورم. یسوپ م کمیممنون من فعال _

 گفتم: دمیکش یبرنج م انینو یکه برا یدرحال ینشوم با اخم تصنع عیضا نکهیا یبرا

. من ی. بسه هر چقدر بخاطر من سوپ خوردکنه یاشتهاتون رو کم م دیسوپ قبل از غذا بخور ؟یچ یسوپ برا_

 .یشما هم ، همش بخور ستین یاجیبخاطر بچمون مجبورم بخورم احت

 گذاشتم ادامه داشتم. یم شیاز مرغ سس دار برا یه تکه هاک یدرحال

. دو روز دیکن ی. ضعف مدیشیالغر م شهیم کیمعدتون کوچ دیخور ینکرده انقدر سوپ م ییخدا دیبخور دیایب_

 .دیبه بهتر شکل ممکن حاضر بش دیپسرتونه با یعروس گهید

بود. سرم را به طرف آسوده  دهیمهربان با خود ند نگونهیدانست چه کند. تا حاال مرا ا یو تعجب نم یاز خوش انینو

که دندان  یطور ضیلبخند عر کی. من هم دیباریبانو و زن برادرش برگرداندم که از چهره هر دو نفرشان آتش م

اشته را د نیاشک توانمیباشم. حال که نم نیاشک یبرا توانمینم گریمعلوم باشد به آن ها نشان دادم.  حال که د میها

ه من نقش یبرا ردیبگ ادیکنم تا  یم یآسوده بانو باز یخوب را برا یهوو کیو نقش  رمیپذ یرا م انیاشم. پس نوب

 سپماندگار کرده بود  نجایا شهیهم ینکند که نقشه فرار مان لو برود. حال که با دستان خودش مرا برا ینکشد و کار

واقعا  گریشدم. د مشغول خوردن سوپ ام هیگذارم از ته دل وجود ام را کنار خود حس کند. بدون توجه به بق یم

تحمل نکردم  گریکنم. د یوزن اضافه کرده باشم. برعکس دارم وزن کم م نکهیا یخورد. به جا یحالم از سوپ بهم م

 یلیبا لذت تمام شروع به خوردن کردم. چرپ و چ دمیکشخودم برنج و مرغ  یو کاسه سوپ ام را کنار گذاشتم و برا

 بود. هیو پر ادو

 .نیسرم_

 نگاه کردم. انینو به

 هوم؟_

 غذا برات خوب نباشه؟ نیا یکن یفکر نم_

 را جمع کردم و گفتم: لبانم
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اجازه ندارم بخورم  یوقت یکنم ول یحالم بهم خورد انقدر سوپ خوردم. خوب منم هوس م گهینه.. خسته شدم.. د_

 .ادیبهم فشار م

 کیبودم و در آن جمع مسخره نشسته بودم.  نییوقت پا ریزد و مشغول خوردن شام اش شد. تا د یلبخند انینو

. امشب رفته امدیبه اتاق ن انیرفتند. نو شانیخواب به اتاق ها یجمع بمانم. همه برا نیکرد که در ا یوادارم م یحس

 حرف ها نبود. نی. گوشم بدهکار اداشتمرا بر ولنمیکه از آمدنم گذشت و یآسوده بانو. مدت شیبود پ

**** 

آن ها داشتند  یمن ول یشوم. خانه شلوغ بود. امروز روز مرگ من بود. روز عذاب داریخواستم از خواب ب ینم

 کرد. یجوره سرباز نم چینشسته بود. ه میدر گلو یبغض بد شبیکردند. از د یجشن آماده م یخودشان را برا

 د،یایکه از شهر ب یسفارش شگریو آرا یقیمن از گروه موس یبود. همه مشغول کار. خنده دار بود. روز عروس 11ساعت

 زیچ یعکس گرفت  و بزن برقص و کل یاز باغ برا یآماده کردن بخش ،یاختصاص گاهیجا ،یبردار و عکاس لمیگروه ف

خواستم از اتاق خارج  یبلند شدم. نم میآمده بود. از جا ادهحاضر و آم روزیها از د نیحال تمام ا ینبود. ول گرید یها

بود.  یته ،یشدم. ذهنم ته رهیرو به رو خ واریدوش آب نشستم و به د ریچقدر ز دانمیشوم. به طرف حمام رفتم. نم

 .دمیبه در از جا پر یشکست. با خورد ضربه ها یبغضم نم

 ؟ی. اونجانیسرم_

 آمد، ساناز بود. ادمیفکر کردم تا  یآشنا بود. کم میبرا شیصدا

 .نجامیبله ا_

 دهیکش شبی. پرده ها را ددمیچی. حوله را به دور خود پ. حمام کردم و از حمام خارج شدمدمیاز او نشن یصدا گرید

 یرا خشک کردم و با همان حوله به رو می. موهانمیجشن امشب بب یخواستم جنب و جوش آدم ها را برا یبودم. نم

اصال  ایشود که نتوانم در جشن شرکت کنم؟  بدحالم انقدر  شدی. چه مدمیکش یقی. نفس عمدمیتخت دراز کش

 انداختم و گفتم: نییگرفتم و سرم را پا می. چشمانم لبالب از اشک شد. نگاهم را از مردمیبه خود لرز رم؟یبم

 ..رونیبرو ب_

خودمم را گرفتم تا بغضم نشکند. به  یآورد بهتر بود.. جلو یاز اتاق خارج شد. خبر مرگ مرا م یفحر چیه یب میمر

 کی ی. لباسشده است یو زار هیو گر ونیرفتم. من امشب عزادار بودم. قبرستان قلبم پر از ش میطرف کمد لباس ها
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 یافراد غیکل و دست و ج ین موقع صداشدم. هما میها. مشغول بستن مواهیس یبرداشتم همراه با روسر اهیدست س

ا ر می. موهاجمله نیا انیو عروسش آمده اند. چه سخت و تلخ بود ب نیبودند به هوا رفت. معلوم است اشک نییکه پا

 شان را از دست داده اند. زیشده بودم که انگار عز یمانند کسان قی. دقدمیرا پوش میهمانطور آشفته بستم. لباس ها

پوش شده بودم.  اهیدست س کیدر آن نبود. یکه جان ی. بدندیسف واریچشمانم کاسه خون. صورتم مانند کچ د

. چون فرش ها را جمع کرده بودند در را را از داخل کمد برداشتم یرنگ یمشک یرا ساده سر کردم. کفش ها میروسر

بلند داد  یکیآمد. در همان حال  یحرف زدن م یصدارا نداشتم.  نییباز کردم و از اتاق خارج شدم. توان رفتن به پا

 زد:

 داخل سالن. دیعاقد امد خانما بفرما_

بسته شدن در  یرفتند. بعد صدا ییرایهمه زن ها به طرف سالن پذ قهیشد بعد از چند دق جادیدوباره هم همه ا بعد

ان . همدمیرا پوش میکفش ها دمیکه رس یمانده به آخر یکیرفتم. به پله  نییترسان و لرزان به پا یآمد. با قدم ها

خواندن خطبه عقد  یاجازه گرفتن از عروس کرد برا هرسا شروع ب یبا صدا یموقع همه زن ها ساکت شدند و مرد

قدم را که برداشتم خودم را به زور نرده گرفتم. بغضم شکست. با هر قدم که به در  نیکس در سالن نبود. اول چیه

در رساندم از توانم خارج بود به داخل بروم و  یکنار واری. خودم را به دشدیم شتریام ب هیشدت گر شدمیتر م کینزد

 شد. ی. صدا ها در سرم اِکو مختمیر یصدا تند، تند اشک م یعقد شان باشم ب هدشا

 کی د،یجلد کالم اهلل مج کیشما را با مهر معلوم  دیآذر پناه حاضر یخانم نازل زهیکنم دوش یبار سوم عرض م یبرا_

 ام؟ لیبنده وک اورم؟یدر ب یشاه نیاشک یآقا یو ابد یشاخه نبات به عقد دائم کیو شمعدان و  نهیجفت آ

 ام را ساکت کرده بودم. هیگر ینه. دامنم را در مشتم جمع کرده بودم. به زور صدا دیکردم بگو یدعا م دعا،

 ..بزرگتر ها بله هیبا اجازه پدر و مادرم و بق_

و غوغا  اهویزدم. در آن ه یبلند زجه م یافتادم. در خود جمع شدم و با صدا نیزم یشدم و به رو رانیشدم. و خورد

خودم را  ینه. همه زن ها ساکت شدند به زور جلو دیبگو نیبود که اشک نیا دمی. تنها امدیشن یرا نم میصدا یکس

 شهیهم یکلمه مرا برا کیدر  نیکرد. اشک تکرار نیاشک یبرا نباریبلند نشود عاقد جمله اش را ا میگرفتم تا صدا

 نابود کرد.

 بله._
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زانو  ینبود. سرم را به رو یزیها چ نیمن در برابر ا یزجه ها یبلند شد. صدا یقیو داد و گروه موس غیکل و ج یصدا

 یبرساند. کم انیو به گوش نو ندیحال بب نیمرا در ا یمهم نبود کس میعار شده بودم. برا یام گذاشتم و زجه زدم. ب

 شانه ام نشست و آن را فشار داد. یبه رو یدر همان حال بودم که دست

 .نمیبلند شو بب_

شدم و خودم را به گردنش  زیخ مین میکرده ام در جا دایکه انگار فرشته نجاتم را پ یسرم را بلند کردم. طور متعجب

در  یکردم. ول یم هی. با تمام وجود گرستمیبا میپاکردم. دستش را به دور کمرم حلقه کرد و کمکم کرد که سر  زانیآو

باباجون با  یدر ورود شی. چشم باز کردم. دورتر از ما پدینش یرا خودم و مامان جون م میآن سرو صدا فقط صدا

 ام زد و گفت: یشانیبر پ یکرد. مامان جون بوسه ا یغمبار داشت نگاهمان م یو نگاه دهیخم یکمر

 داخل اتاقت. میبر_

جون  مامان میتخت نشست ی. هر دو به رومی. در را پشت سرمان بستمیو وارد اتاقم شد میکمک او به طبقه باال رفت با

دانستم  یداشتم. اگر او نبود نم اجیکنم. واقعا به آغوشش احت یسرم را در آغوشش گرفت و اجازه داد خودم را خال

 را پاک کرد. میاش فاصله داد و رد اشک ها نهیس ازگذشت که آرام شدم. مامان جون سرم را  یچه کنم. مدت

مگه ما باهم  ؟یدیپوش هیلباس ها چ نیا ؟یالغر شد نقدریچرا ا ن؟یسرم یخودت درست کرد یبرا هیچه وضع نیا_

 م؟یحرف نزده بود

 حال نزار گفتم: با

 سخته. یلی. سخته ختونمیمامان جون نم تونمینم_

 جون با اخم گفت: مامان

که االن سر سفره عقد  یبش نیزن اشک یتونیبازم نم یریطالق بگ انیاگر از نو یتو حت یبفهم ییخوا یچرا نم_

 .گهیدختر د کینشسته. کنار 

 سرزنش ادامه داد: با

 ؟یاز بچت مراقبت کن ؟یاریقرار بود دل شوهرت رو به دست ب نطوریا ؟یقرار بود خانم خونه بش نطوریا _

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییرا پا سرم
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اشه ب یبرگشت چیه خوامینم گهی. دنیسرم میکن یساعت شروع م نی. از هممیکن یتا االن بوده رو فراموش م یهرچ_

 پله اول. یرو

 :دیبراندازش کرد. پرس یرا در دستش گرفت و کم صورتم

 ؟؟ینخ دار_

 ؟یچ یباشه. برا یفکر کنم داخل کشو اول_

 کرد. به طرفم آمد و گفت: دایرو کردن آن نخ را پ ریبلند شد. کشو را باز کرد و بعد از ز شیتوجه به سوال ام از جا یب

 بخواب._

 گفتم: متعجب

 ؟یچ یبرا_

 سرم گذاشت. ریبه زور خواباند و بالشت را ز مرا

 چه وضعشه!؟ نی.  آخه ایدست به صورتت نزد یکه امد یفکر کنم از وقت_

کارش تمام شد. واقعا درد داشت بعد از  ختنیو اشک ر دیدرد کش یبعد از کل شروع به اصالح کردن صورتم کرد. بعد

 مدت ها اصالح کرد. با اخم از من فاصله گرفت و گفت:

 دختر.. یپدرم در اورد ؟یچقدر نق، نقو شد_

 د وخارج کر نییرا که داده بود را از طبقه پا یکمد چمدان کوچک یبلند شد و به طرف کمد رفت. با بررس شیجا از

 درون دستش را به طرفم گرفت و گفت: لتیدرش را باز کرد. به طرفم برگشت و ژ

خودت زخم  نی. ببمیحد اوضاعت وخ نیدر ا دونستمیامدم نم ی. کاش زودتر ممیکن خودت وقت ندار زیبرو تم االی_

 .گهیبدو برو د االی میمجبور میها وقت ندار ینکن یلیو ز

 بلند ادامه داد: یکردم که عصب یبه مامان جون نگاه م همانطور

 ؟یکن یمنو بر، بر نگاه م یبا توام. چرا نشست_
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را  میکه پا یتمامش کردم. چون مامان جون از زمان قهیرا از او گرفتم و به حمام رفتم. در عرض ده دق لتیژ متعجب

 گفت: یو م زدیدر حمام گذاشته بودن در م

 موندن. کجا نایا گنیشد االن م رید ؟یکن یم کاریچ_

را که سر تخت  یسرم به جانم غر زد. از حمام خارج شدم. مامان جون با عجله به طرفم آمد. لباس ها یموها اندازه

 بودن نشانم داد و گفت:

 شه؟یخوبه نه؟ اندازت که م نایا_

ا تر از کتش بود. ب رهی. دامنش ترهیت یشده آب یسنگ دوز یبود. کت و دامن محل دهیخر میبرا انیبود که نو یلباس

 یشده بود.  لباس را به کمک مامان جون تن کردم. همانجا رو یدامن سنگ دوز ینییپا فیو رد دیسف یها نکیبند

از  ام را یشیلوازم آرا فیک میها فیرفت و پس از گشتن ک میتخت نشستم. مامان جون دوباره به طرف کمد لباس ها

خارج  فیرا از درون ک لینشاند و وساام  یشیآرا زیبلندم کرد. پشت م میآن خارج کرد. دستم را گرفت و از سرجا

 گفت: یو با حالت دستور دیچ میکرد و جلو

زود  می. باشه هم وقت ندارمیدر دسترس ندار یزیچ شگریدرست کن. آرا یکه بلد یشکل نیخودت روبه بهتر_

رو از خونه جمع کرده  تیشیآرا لیهمه وسا نی. ببینزن شتریب یرژ یریخودت حاضر کن. نه که واس من غمباد بگ

 آماده شو. االیبهونه  ی. پس بهونه، بلیتکم ل،یتکم زیبودن فرستادن. همه چ

کردن شدم.دستم را به طرف کرم پودر دراز کردم و شروع به کار کردم.  شیرا اطاعت کردم و مشغول آرا حرفش

از  . دستدمیسازش بود چندبار کش ریکه ز یخط لب یچقدر گذشت بود که رژلب قرمز ام را برداشتم و به رو دانمینم

 یکرد. کاله کوچک سیرا گ میگذاشت و موها نهیآ. مامان جون مرا پشت به نمیخواستم خودم را بب ی. نمدمیکار کش

 دهیدرا ن نیسرم نیوقت بود ا یلیبرگرداندم. خ نهیکرد. بعد به طرف آ میسرم تنظ یوصل بود را به رو یکه به روسر

 بودم.

نشانده بودم.  میپشت پلک ها دهیکش یبودم و خط چشم دهیکه درونش مداد چشم کش حیمل شیبا آرا یها چشم

را با  شیآرا نیآمد قبال ا یم قرمز. به لباس ام یو رژ لب میمال یزده که بلند شده بودند. رژ گونه ا ملیر یمژه ها

 .عطر به من زد یرو مقدا دیانجام داده بودم. مامان جون سرم را بوس یلباس آب

 .یبود شمیکه پ ی. درست مثل زمانیشد بایز یلیخ_
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را برداشت و بازش کرد. همان حلقه و  ی. جعبه سبز رنگکشو را باز کرد. چند جعبه جواهر را باز کرد و بست در

مامان جون دست بدون حلقه ام را باال آورد و حلقه را در انگشت حلقه  بود دهیخر تولدم یبرا انیکه نو یگوشواره ا

 و گفت: دیکش سرمبه  یام گذاشت و گوشواره ها را به گوشم انداخت. دست

 وقت. چی. هاریحلقه رو از دستت در ن نیوقت ا چیه_

از کمد انتخاب کرد  و جلو آمد دستم را گرفت. باهم از اتاق خارج  یزدم و سرم را تکان دادم. کفش ینیغمگ لبخند

. دوباره فکرم خواست میبود ستادهیپله ها ا یبود. باال ی. همه غرق خوشسالن هم پر از زن شده بود یکی نی. امیشد

 برود که همان موقع مامان جون گفت: گرید یبه جا

رف باهاش ح ی. و با لبخند و مهربونششیپ یریامد م نکهیا ایود ب انی. نورهیلبخند از رو لبت نم گمیم یچ نیبب_

 وضع دوباره تکرار بشه. نیا خوامینم گهید ؟یدیپسر شوهرت فهم یفکرت بره پ یدیاجازه نم ی.حتیزنیم

نگاه ها را  شتریب .میرفت نییو با هم از پله ها پا دمیرا پوش میباشه تکان دادم. کفش ها یشوهرم. سرم را به معن پسر

که در آن  یو به طرف سالن دیکردم. مامان جون دستم را گرفت و کش یتوج یبه آن ها ب ی. ولخود حس کردم یرو

 عقد کرده بودند برد. در گوشم تذکر داد:

 پر اشک بشه. نکهیا ایچشمت خطا بره  نمی. نبیگیم کیبه عروس و داماد تبر میریاالن م_

را به طرف آن ها برگردانم. چشمان ام را  می. جرات نداشتم روزندینم گریکردم قلبم د ی. احساس ممیسالن شد وارد

واقعا  یدر آن کت و شلوار داماد نیبودند. اشک میچشمان ام را باز کردم رو به رو یبستم به لطف مامان جون وقت

لباس اش، لباس  یشد. حت ام یام شد از همه لحاظ به او حسود یبه دخترک انداختم. حسود یبرازنده بود. نگاه

دامادش حلقه  یو پف دار. تور، تاج، شنل و دسته گل. دستش دور بازو یلباس عروس امروز کینبود. بلکه  یمحل

 داد. یها را م کیشده بود و جواب تبر

و اگر  انی. مامان جون جلوتر از من بود. نومی. جلو رفتیکردم به گفته مامان جون لبخند بزنم هرچند تصنع یسع

ت که سرش را با تمام سرع دینکش هیرا برگرداند. به ثان شینگاهم کرد و رو انیاشتباه نکنم پدر عروس هم بودند. نو

 به طرفم برگرداند و با تعجب نگاهم کرد.

 مبارک باشه._
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ار گفت. دستم را محکم در دستش فشرد. به ناچ یم کیرا از او گرفتم. مامان جون داشت به آن ها تبر نگاهم

 زدم و گفتم: یلبخند

 مبارک باشه._

. همه را از میستادیا ی.  گوشه امیو از آن ها دور شد دمیتکان دادم و دست مامان جون را کش شانیبعد سرم را برا و

لو ج ییبه طرفمان آمدند. با خوش رو میا ستادهیا کجایما  دندینظر گذراندم. مادر و خواهر مهربانم هم بودند. تا د ریز

خودم را به آن راه بزنم. خواست در آغوشم  شدی. به طرف من آمد نمدی. مادرم ، مامان جون را در آغوش کشآمدند

 دست هم یحت نیبا سر یو بدون آنکه نگاهش کنم دستم را جلو بردم. با او دست دادم. ول دمیبکشد که عقب کش

 ندادم.

 خونه. میریبعد مراسم حتما م خونه ما؟ حاال دیامدیبابا هم امده؟ چرا ن ؟یاومد یمامان ک_

 جون گفت: مامان

 .میمون یهرچند که شب نم دمیم  حیترج بهی. ممنون خونه دخترم هست. به خونه غرمیدیرس یعصر یمن و حاج_

که دارد به طرف ما  دمیرا د انیکنار رفتند. نو یبا ناراحت نیکه دخترم را گفت به من اشاره کرد. مادرم و سر یزمان

 گوشم گفت: کیکند نزد انی. مامان جون هم متوجه او شد. دستم را فشرد و بدون آنکه نگاه نودیآ یم

 و یاریباشه قراره دلش رو به دست ب ادتیو زنانه رفتار کن.  فیطرفمون مواظب رفتارت باش. نرم و لط ادیداره م_

 .یکن یم کاریچ نمی. ببیکن میترم

بود. با  ستادهیمان ا یجلو انینو و چشمانم را باز کردم. دمیکش یقیعم را بستم و سرم را تکان دادم. نفس چشمانم

 رو به مامان جون گفت: ییخوشرو

 دلتنگتون بود. یلیخ نیسرم دیخوش آمد یلیخ_

آمد و دستش را دور کمرم حلقه کرد و  کتریرا به طرف من برگرداند. نزد شیزدم و به او نگاه کردم. که رو یلبخند

 را در مشتش گرفت و فشار داد و با خشم گفت: میپهلو

همه  یدون یگرفتند. نم یهمه سراغت رو م ؟یخوندن کجا بود یکه داشتند خطبه رو م یموقع ؟یتا االن کجا بود_

 هم خود من.. شی. اولندیاز تو بب یمنتظرند خطا نجایکه ا یینایا
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عقب دادم تا  یقلبش گذاشتم. سرم را کم یوکردم بر خود مسلط شوم. دست راستم را بلند کردم و به ر یسع

 گفتم: انهیو دل جو ی. با مهربانندیصورتم را بب

 رفت و زمان از دستم رفت. ادمیخوشحال شدم. اصال  یلیباال داخل اتاق. خ می. مامان جون امده بود رفتدیببخش_

 متعجب به خود گرفتم و گفتم: افهیمتعجب از رفتارم سرش را تکان داد. خواست از من جدا شود که ق انینو

 کجا؟_

 که انگار هنوز متعجب بود با سر به طرف عروس و داماد آشاره کرد و گفت: انینو

 .میریرو بدم و بعد عکس بگ کاتیجواب تبر ششونیپ میریم_

 چشمانم و بعد به عروس و داماد اشاره کرد من هم انیبه نو شیبا ابرو یبه مامان جون افتاد به طور نا محسوس چشمم

 حلقه کردم. انینو یبا لبخند دستم را دور بازو .را باز و بسته کردم

 .میریخوب باهم م_

 :دیشوک زده پرس انینو

 شده؟ یزیچ_

 باال دادم و گفتم: یرا کم میابرو کیجمع کردم و  یرا کم لبانم

 .میرو بد اتکی. جواب تبررمی. با هم عکس بگامیباهات ب خوامیم ستم؟ینه. خوب مگه من زنت ن_

تم دس یصورتش نشست. دستش را به رو یبه رو یا مهیانگار گل از گل اش شکفت. چشمان برق زد. لبخند ن انینو

و نگاهم را از ا عیبه ما افتاد. سر نیکه چشم اشک دمیبود. د ستادهیا انیکه نو میرفت یقبل یگذاشت و به طرف جا

کرد. کنارش  یستاده بود داشت نگاهمان میا یخواستم در چشمانش نگاه کنم. آسوده بانو عصب یگرفتم. نم

 و گفت: دیبه من پر یکه عصب میستادیا

 ؟یخوندن کجا بود یکه داشتند خطبه رو م یموقع ؟یبعد امد یکار خودت کرد ؟یاریحرف در ب یخواست یفقط م_

 ؟یحرف پشت سر پسرم انداخت یهرچ یبس نبود

 از من گفت: یبه طرفدار انیهم فشردم. نو یبه رو یرا عصب انمچشم
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 بخوند. یخوان خطبه رو یمادربزرگش بوده. داخل اتاق بودند و متوجه نشدن که م شیپ نیسرم_

 در گوشم گفت: انینزد. نو یحرف گریرا از ما گرفت و د شیرو یبانو با ترش رو آسوده

 ؟یدیشد پوش ی! چیلباس ها را بپوش نیا یخواست یتو که نم_

 .دمی. پوشستیات بد ن قهینه، چندان هم سل دمینگاهشون کردم، د_

 را برانداز کرد و گفت: میسرتا پا انینو

 اوردم. یبزرگتر واست م زیدو سا یکیکاش _

 :دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 .نیبب یگشاده کم کنمیخوبه که تازه احساس م ؟یواسه چ_

 برش داشت. عیو سر دیشکم ام کش یبه رو یدست گرشیقه کرد و با دست ددستش را دور کمرم حل انینو

 .نشیبیمعلومه. همه م یلیآخه شکمت خ_

 کنه. یرشد م گهیبچه است د بپوشونه ستی. امده جلو. لباسم که گشاد نگهید نندیبیوا خوب م_

 گوشم گفت: در

 .افتهیچشمش به زن جوونم و بچه ام ب یخواد کس یآخه دلم نم_

ته خس گری. دمیبود ستادهیانداختم. مدت ها سرپا ا نییبه لب آورم. سرم را پا نیخجول و دلنش یکردم لبخند یسع

 شده بودم.

 م؟یریبگ ییعکس دوتا کی ییخوایم_

 کردم. یقبول م دیرا داد. با شنهادیپ نینگاه کردم که ا انیرا بلند کردم و به نو سرم

 .میریاره بگ_
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باشد.  یخال واریکه پشت مان د میستادیا یطور انیهم با لبخند به طرفمان آمد من و نو عکاس را صدا زد. او انینو

اش گذاشتم. چشمانم  نهیس یشدم و دستم را به رو لیدستش را دور کمرم حلقه کرد و من هم به طرفش متما انینو

کنم سرش را به نشانه  یدارم نگاهش م دی. تا دکرد یداشت نگاهم م نیبه مامان جون افتاد که با لبخند و تحس

هم رفت. به  نیاشک یکه بودند جمع را ترک کردند. حت یگریو دو سه مرد د انیتکان داد. بعد از عکس نو تیرضا

 سرش را در گوشم آورد و گفت: مامان جون رفتم و کنار او نشستم شیپ

 کنم. ی. خودم همه جوره هوات دارم و کمکت میافت یکم کم را م یسخته ول کمی. نیآفر_

شد. آسوده بانو،  یزده م یکردند. همه نوع آهنگ دنینگفتم. زن ها شروع به رقص یزیانداختم و چ نییرا پا سرم

ها لباس  یها کت و دامن بعض یبودند. بعض دهیپوش یلباس مجلس گریو طرالن و چند زن د انیخواهران نو م،یاسل

 یبودند. فقط و فقط محل دهیپوش یمحل سمن لبا یعروس یها برا نیبود. همه ا بیکوتاه. عج ایبلند  یها

 یعروس کی ینبود. خنده دار بود. مگر من دختر نبودم؟ مگر من آرزو یجز آهنگ محل ی. البته؛ آهنگدندیرقصیم

 خوب را نداشتم؟ در گوش مامان جون گفتم:

 که واس من گرفتن کجا. یگرفتن کجا و عروس نیکه واس ا یعروس ینیبیم_

 :دیجب پرسجون متع مامان

 چطور؟_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نیهمه ا ینیبیکردن تنم. م یلباس محل کیخبرا نبود  نی. واس من از ادهیعروس لباس عروس پوش ینیبیاالن م_

 یبودن و فقط دو سه نفرشون محل دهیپوش ی. واس من همه لباس محلرقصدیو چطور م دنیپوش یها لباس مجلس

م از دونه عکس کینبود. فکر کنم  یخبر زایچ نیاوردن.واس من از ا یقیو موس یبردار لمیگروه ف ینیبی. مدیرقصیم

 یاورده بودن. خنده داره. واقعا فکر نکردند که من هم دخترم. آرزو دارم عروس یساز محل اون  شب وجود نداره

 داشته باشم و لباس عروس بپوشم. یآنچنان

دم. ش یآرام نم گریمن د یکرد با گرفتن دستم آرام ام کنند. ول یجون دستم را در دستش گرفت و فشرد. سع مامان

دو قاشق توانستم از آن غذا  ای کی دیگرفت. موقع شام بود.  زرشک پلو دادند. شا یآرام نم گریدل شکسته من د

ند کردم لبخ یم یشود. سع یبخورم حالم بد م گرید یکردم اگر کم ی. احساس مدیکش یبه غذا نم لمیبخورم. اصال م

 خوش نشان بدهم. مراسم شان جانم را گرفت تا تمام شد. مامان جون در گوشم گفت: یبزنم. رو
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 خونه؟ میچند روز بر ییایب یدوست دار_

 نگاهش کردم. یخوشحال با

 اره.. اره.._

 شد. یباد ام خال انینو ادیبا  کهوی

 .دور باشم نجایاز ا یکم خوامی. فقط ممیبخدا من به دو روزم راض د؟یکن شیراض شهیم ی. ولدهیاجازه نم انینو یول_

 جون سرش را تکان داد. مامان

 .میکن شیراض میکن یم ی. سعزمیباشه عز_

 بودند. یکوبیگونه اش کاشتم. زن ها همچنان درحال رقص و پا یبه رو یاو را در آغوش گرفتم و بوسه ا یخوشحال با

ها دوباره  و فکر افتندیب نینگاهم به اشک دیکردم که به آن ها نگاه نکنم سرم را بلند نکنم که شا یم را ما یتمام سع

 یسرباز نکند. به علت هوا میکردم بغض خفته در گلو یم یسع. کاسه چشمانم از اشک پر شود. ندیایبه سراغم ب

 زدم. رو به مامان جون کردم و گفتم: ی. لبخنددمیهمه مرد ها به داخل آمدند. بابا جون را از دور د رونیسرد ب

 بهش بگو. شیپ میبر ایباباجون امد. ب_

با  دمیکه به او رس ی. زمانمیو به طرفش رفت میبلند شد میاز جا باشه تکان داد. یجون سرش را به معنا مامان

 در آغوش گرفتمش. یخوشحال

 دلم برات تنگ شده بود. یلیخ ؟یسالم باباجون خوب_

 زد. یدستانش را به دور کمرم حلقه کرد و به سرم بوسه ا هم او

 بابا؟ دل ماهم برات تنگ شده بود. یسالم تو خوب_

خاص خودش  یتا او با ترفند ها نمیبنش میاز آغوشش جدا شدم. مامان جون اشاره کرد که بروم و سرجا یاز مدت بعد

 ی. حتنددیرقصیام برگشتم و نشستم. همه زنان و مردا م یقبل یکند. سرجا انینو تیبه گرفتن رضا یباباجون را راض

 نیمن و اشک مینشسته بود شانیکه به سرجاها یبا تنها زنیو تقر ی. تنها مرددنیرقص یو آسوده بانو باهم م انینو

 ریسر به ز نینشست. اشک یجا نم کیلحظه  کیانداخت و  یسبک آن وسط داشت شلنگ تخته م ی. دخترمیبود
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عجب سر باال سرم مت یکس هینا معلوم بود. با افتادن سا تمیدوختم. وضع نیینگاه ام را از او گرفتم و به پانشسته بود. 

 داد زد و گفت: یبود. دستم را گرفت و خم شد در گوشم در آن شلوغ انیکردم. نو دبلن

 با من برقص. یبلندشو کم ؟یچرا نشست_

 برگشتم و نگاهش کردم. متقابال داد زدم: متعجب

 تونمی.. نمشهینم_

 با اخم و متعجب گفت: انینو

 چرا؟_

 را بهانه کردم و گفتم: یباردار

 افتم سرجا. یم رهیگیدلم درد م ریز رمیراه م ینطوری. من همشمیم تیباردارم. اذ نکهیبخاطر ا_

سرش را تکان داد و کنارم نشست. باباجون و مامان جون به طرفمان آمدن. باباجون کنار  دنیبه منظور فهم انینو

به مامان جون چشم دوختم. آرام  یسوال ینشست و مشغول صحبت کردن با او شد. برگشتم و با نگاه انینو

 راسم بزن و برقصرا گرفتم و فشرد. م تشدس یداد. با خوشحال یفیچشمانش را باز و بسته کرد و سرش را تکان خف

 کی. بعد از رندیخواستند عکس بگ یم ایکردند  یم یخداحافظ ایشان تمام شد. همه به طرف عروس و داماد رفتند. 

رفته بود. زنان دور عروس حلقه بسته  اطیهم به ح نیمانند. اشک کیساعت همه مرد ها رفتند و فقط زن اقوام نزد

که دستش در دست مادرش بود  یعروس در حال ی. بعد از مدتدمیفهم ینم یزیبودم و چ ستادهیبودند. دور از جمع ا

به طرف پله ها رفتند. از فکرش  رندیگشت و کمکش کرده بود دامن پف دار لباسش را بگ یو آسوده بانو دورش م

. آمد نیآن حال بودم که اشک درچقدر  دانمیحرکت نداشتم. همه زن ها باال رفتند. نم یی. خشک ام زد. توانادمیترس

 ستادیا شیسرجا نیبود. چند قدم که جلو آمد سرش را باال آورد. شک در کاسه چشمانم جمع شد اشک نییسرش پا

انداخت و به سمت پله ها رفت. نگاهم سمت در  نییسرش را پا عیباز شدن در سر یماند. با صدا رهیو به چشمانم خ

و باعجله  اوردمیکرد. طاقت ن ینگاهم م نیغمگ یه با نگاهمامان جون بود ک .شددست و کل بلند  یشد. صدا دهیکش

انداختم وارد اتاقم شدم و  نییرا به اتاق فرستادن. سرم را پا نیانداختم که اشک تیبه جمع ینگاه به طبقه باال رفتم

ن ز حرف زدن یبود. صدا یختس یلیخ طی. شراختندیر نییکردند و پا دایراه خود را پ میپشت در نشستم. اشک ها

 کردم. ی. هق، هق مدندیلرزیم میاند. دست و پاها ستادهیآمد. معلوم بود پشت در منتظر ا یها م
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و دست زدن زن ها  دنیکل کش یباز شد در اتاق آمد و پشت سرش صدا یچقدر در آن حال بد بودم که صدا دانمینم

 گریاو هم شرعا و هم قانون زنش بود. د گریکردند. پس کار را تمام کرده بود. حال د یو شروع به خواندن آواز محل

بار  نیاخر نیرا از آن خارج کردم. ا ولنمیو فیک .ندمتمام شد. خود را کشان، کشان به کمد رسا نیاشک یبرا نیسرم

 یدو زن بودن ول یکیدر را باز کردم.  یبلند شدم. ال میاز سرجا نیاشک ی. با چشماندیخواب یبود. سر و صداها تا حد

 رفتم. نییکردم و باعجله به طبقه پا میام را کنارم در دامنم غا ولنیور نبود. و نیبه ا حواس شان

آن را  یگرفتم تا کس واریام را کنار د ولنیمردها بودند. و اطیدر ح از خانه خارج شدم. یباشک باز میقا یاز کل بعد

 یبه دور ورم انداختم. کس ی. نگاهدمیام رس یشگیهم ی. به جادمیدو یم بایداشتم. تقر ی. با عجله قدم بر مندینب

وم. تا بر خود مسلط ش دمیکش یقیرا بستم و نفس عم چشمانمکردم. پشت پنجره نبود.  نینبود. نگاه پنجره اشک

قطره  نیهم فشردم. اول یها گذاشتم. چشمانم را به رو میس یشانه ام گذاشتم. کمان آرشه را به رو یرا به رو ولنیو

 .د شروع به نواختن کردمش ریاشک سراز

آهنگ را بارها و  نیا شاه داماد من قرار بود بشود. میاهایشاه داماد امشب نواختم که در رو یشاه داماد را برا آهنگ

 یشب عروس خواستمیشب وصال مان. م الیگرفته بودم بنوازم. به خ ادیاستادم  یو کمک ها یبار ها با تمام سخت

 .یها و تصور ات ایکردم. با چه رو نیآهنگ را تمر نیبنوازم و اورا سو پراز کنم. چقدر ا نیاشک یرا برا نیمان ا

و  ستادمیا شیکردم که من با آن لباس عروس پف دار جلو یتصور م میرو به رو یرا با لباس داماد نیاشک شهیهم

. دمیدیبود. قامت مردانه اش را م ستادهیبه پنجره انداختم. پشت پنجره ا ی. نگاهنوازمیم شیآهنگ را برا نیدارم ا

 نولیو نیلحظه. ا چیوقت و ه چیدر کار نبود. ه ینواخت یگری. نواختم تمام شد. دبه خود خنده ام گرفت هیدر اوج گر

امشب          شد. مانند دل من.                                                                               یهم امشب به خاک سپرده م

 است که ساز خواهم زد. یشب نیآخر

.                                               امشب ستادیدرخت خواهم ا نیپنجره کنار ا نیا ریاست که ز یشب نیآخر امشب

شب  نی.                                                                                 امشب آخرکنمیاست که به او فکر م یشب نیآخر

 تمام شد. نیسرم یبرا نیاشک گریمن است.                                                                                           د یزندگ

فر سه ن ایگرفتم و به داخل باز گشتم. جز دو  شیرا که آمده بودم را در پ یراه ندازمیبه پنجره ب یآنکه نگاه بدون

حرف زدن از سالن  ینبود. به داخل خانه رفتم. سرو صدا اطیدر ح یبودند کس اطیکه مشغول جمع جور کردن ح

 شیدایپ یال مامان جون گشتم ول. با چشم دنبدندمشغول جمع و جور کردن بو نجایآمد. چند نفر هم ا یم یرایپذ

تم و دس دمیکش ینیاز پله ها باال رفتم. در اتاق را باز کردم. سرم را که بلند کردم از ترس ه دهیخم ینکردم. با کمر
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 مدادم. جلو رفت رونیآسوده ب الیرا با ختخت نشسته بود. نفسم  یقلبم گذاشتم. مامان جون با اخم به رو یرا به رو

 گذاشتم و به طرفش برگشتم. فشیرا درون ک ولنمیو و

 تموم شد؟_

 مکث گفتم: یچشمانش نگاه کردم و با کم در

 اره._

 .میگرفت انی. اجازت از نومیحاضر شو بر_

 بوسه باران کردم. یصورتش را با خوشحال .دمیمامان جون را در آغوش کش یزدم و با خوشحال یلبخند

 .یخوشحالم کرد یلیممنونم.. ممنونم. خ_

چه بپوشم. با لباس  دانستمیرفتم. نم میزد. به سرعت از او جدا شدم و به طرف کمد لباس ها یجون هم لبخند مامان

 شد. رو به مامان جون کردم و گفتم: یکه نم یمحل

 لباس گرم فرستاده بود برام؟_

ند بل یساده مشک کیتون کی . از آندمیکش رونیب نییرا با عجله از طبقه پا یجون سرش را تکان داد. چمدان مامان

هم در  یشلوار کمر کش مشک کی. خوب بود. دمیرا پوش کیرا در آوردم و تون میلباس ها خارج کردم نیو بدون آست

 شهیکاپشن پشم ش کی گرمیچمدان د یلباس ها نی. تا به خانه باباجون برسم خوب بود. از بدمیآوردم و پوش

را  از چمدان ها یکیهم به سر کردم.  یرا نبستم. شال بافت مشک پشیدکمه و ز یول دمیکردم و پوش دایهم پ یمشک

اندازه ام باشد  دیکردم شا یکه فکر م یرونیو لباس ب یو شال و روسر یکردم و چند دست لباس گشاد راحت یخال

کردم. با  دایهم از داخل چمدان ها پ یو شارژ ام را درونش گذاشتم. کفش یبرداشتم و گوش را فمیبرداشتم. ک

 به طرف مامان جون برگشتم و گفتم: یخوشحال

 .میمن حاضرم بر_

عجله  هم یلی. عجله داشتم. خمیرفت نییچمدانم را ببرد. بعد باهم به طبقه پا دیاینفر را صدا زد تا ب کیجون  مامان

 ستادهیدر ا یو باباجون جلو انینو میدیکه رس نییشود و نگذارد بروم. به طبقه پا مانیپش انینو دمیترسیم داشتم

 بودند. مامان جون گفت:
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 .می. ما حاضرمیبر_

شد. باباجون از خانه خارج  دهیدر هم کش انینو یهم زمان سرشان را به طرف ما برگرداندن.  اخم ها انیو نو باباجون

را گرفت.  میزوبا انیشد. مامان جون هم پشت سرش. من هم خواستم به دنبال آن ها از خانه خارج بشوم که نو

 بود. یمتعجب به او نگاه کردم. انگار کالفه و عصب

 ؟یخودت درست کرد یکه برا هیچه سرو وضع نیا_

 را باال انداختم و گفتم: میابرو کی

 که با اون لباسا برم؟! یانتظار ندار_

 همه اندامت معلوم.. یلباسا بپوش نیاز ا ادیانتظار رو دارم. مگه بهت نگفته بودم خوشم نم نیهم قایچرا دق_

 جدا کردم و گفتم: میدستش گذاشتم و از بازو یرا به رو دستم

من  و دارهیهم داخل خونه نگه م نیصبح ماش کینزد میهم برس ی. کجاش معلومه؟ بعد االن شبه. وقتانیبس کن نو_

 . منتظرم اند.میری. من منهیبینم ی. پس کسشمیم ادهیاونجا پ

کردم که او اجازه  انیبشوم. رو به نو نیسوار ماش نکهیپشت سرم آمد. قبل از ا انیعجله از خانه خارج شدم و نو با

 . در گوشم زمزمه کرد:دینداد و محکم در آغوشم کش

دلتنگت شدم. دوست دارم  یدنبالت. هنوز نرفت امیخودم م .شهیتنگ م یلیمواظب خودت باش. دلم برات خ یلیخ_

 مواظب خودت و بچه باش. یلیخ .زمیعز

 آرام گفتم: به گونه ام بزند. یکمرش گذاشتم که باعث شد بوسه محکم یرا به رو دستانم

 . باشه مواظبم. توام مواظب خودت باش.ممنون_

دست تکان دادم و  شیرفتم. در را باز کردم و قبل از آن سوار شوم برگشتم و برا نیاو جدا شدم. به طرف در ماش از

 م:گفت

 خداحافظ._
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شدند. راننده حرکت کرد و از  نیکردند و سوار ماش یشدم. مامان جون و باباجون هم با او خداحافظ نیماش سوار

 ،یشد. احساس زندگ یم شتریدر من ب یبیشدم احساس عج یخانه خارج شد. هر لحظه که از آن خانه دور تر م

 یصندل یراحت به پشت الیشده بودن. با خ ختهیاز زندان. همه احساسات ان در هم آو ییرها اق،یشوق، اشت ،یتازگ

 .یبود در لباس داماد نیکه جلو چشمانم آمدم اشک یصحنه ا نیدادم و چشمانم را بستم. اول هیتک

 یدست یری. با قرار گشدندیم ی. همانطور پشت سرهم جاریو بعد سوم یشد. اول بعد دوم ریبسته اشکم سراز چشم

قصد بند آمدند  می. اشک هادستم چشم باز کردم. به مامان جون که در سمت چپم نشسته بود چشم دوختم یبه رو

و در آغوشش رها شدم. او هم دستانش را دورم حلقه کرد و گذاشت با  دمینداشتم خودم را به طرف مامان جون کش

مامان جون گذاشتم  ییپا یکنم. کم، کم سرم را به رو هیکنم و خودم را تخل هیو گر زمیآسوده و راحت اشک بر الیخ

 خوابم برد. هیکه از گر دینکش یو در خود جمع شدم. طول

*** 

 جان. نی.. سرمنیسرم_

مامان جون  ییپا ی. از رومیبود نیبه دور ورم انداختم. هوا روشن شده بود و در ماش یرا باز کردم. نگاه میها چشم

 ی. با خوشحالمیخانه باباجون بود اطیدر ح نگاه کردم. رونیاز پنجره به ب .دمیرا مال میبلند شدم. با دست چشم ها

کردم  یم ی. سعدمیشدم. بدون توجه به اطراف ، به طرف ته باغ دو ادهیپ نیو باعجله از ماش دمیکش یغیتمام ج

در خانه را باز کردم و  نبود. رونیکدامشان ب چی. هدمیرس شانیکنم تا زودتر به آن ها برسم. به خان شتریسرعتم را ب

 به داخل رفتم و پشت سرم در را بستم.

 

 مامان امده. رونیب دیایب ییخوا ینم ند؟یمن کجا یا زیمن. عز یعشق ها_

دو زانو ام نشستم و دستانم را  ینشست. به رو میبه لب ها قیعم یآمدند. لبخند رونیب هیسه با فاصله چند ثان هر

 ی.  طولدنیبه خود گرفتند و شروع به هاپ، هاپ کردن و به طرفم دو یآن سه چنان حالت وحشتناک یول باز کردم.

 یسه سر باال دمیشدم. چشمان ام را باز کردم د پرتخود حس کردم و به عقب  یرا به رو یوزن ینیکه سنگ دینکش

رها  میشدن و خودشان را به دو بازم مشغول لوس کردن خود یچشم ها دنیکنند. با د یسرم هست و دارند نگاهم م

 لوس کنند. میکردند خودشان را برا یم یو سع زندیکردند. جف ام غلت م
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آن ها را از خودم  ی. بعد از مدتدمیام گرفت. دستانم را که باز بودند جمع کردم و هر سه را باهم در آغوش کش خنده

. شانه ام گذاشت یاخت و دو دستش را به رواند یاز پشت خودش را به رو ینشستم. گرگ میفاصله دادم و سرجا

 دانستیاز حسادت نم یآورد تا نوازش اش کنم. مل مدست ریهم از جلو خودش را در آغوش انداخت و سرش را ز یپد

. دمیرا از پهلو به آغوش کش یجابه جا شدم و مل یتا آن ها را از من دور کند. کم زدیم یچه کند. به هر راه روش

را گرفتم و از  یبلند شد. دست گرگ میپا یاز رو یکه ماندم پد یناز و نوازشان کردم. کم دمیسرش هر سه را بوس

 اش زده بود. سیل یخوش یشده بود آنقدر که از رو سیآوردم. صورتم خ نییپا رمکم یرو

 .فیپسر کث_

فضول داشت شکم برجسته  یکردم. پدتند به شکمم نگاه  یرا نوازش کردم. با احساس برخورد نفس ها شیها گوش

بلند شدم که او هم همزمان  میدر جا یفکر کند توپ است و بخواهد گازش بزند کم نکهی. قبل از ادیکش یام را بوم

 رهیشد. هر سه به شکم ام خ انیباال دادم و شکم ام نما یام را کم کیشکمم باال آورد. تون یسرش را هم راستا

 به شکم زد. صورتم را جمع کردم و گفتم: سیر آورد و لسرش را جلو ت یشدند. گرگ

 .ادینکن. قلقلکم م_

شدند. ساعت ها با آن ها  زانیبرنداشتند دوباره به من آو یباز یآن ها دست از وحش ی. ولدمیکش نییام را پا کیتون

 نیا اشدند. ب زنیکه بلند شدم هر نفرشان به من آو میبودند. از جا یو دوست داشتن نیریش میبودم. واقعا برا ریدرگ

کردم. هر سه  تیهدا رونیکردم و آن ها را جلوتر از خودم به ب ازبروم. در قفس را ب رونیراحت ب توانستمینم طیشرا

 ن. تا حواس شاشدندیم وانهیچه کنند. داشتند د دانستندینم ی. از خوشحالرفتندیو اون ور م نیا یآن ها با خوشحال

 :دمید داریشد با عجله از آن ها دور شدم. پسر سرا یپرت خاک باز یکم

 .لمانی.. المانیا_

 طرفم برگشت. با تعجب نگاهم کرد و سپس با عجله به طرفم آمد. به

 ریبخ دنیرس د؟یامد یک د؟یسالم خانم. خوب_

 لبخند جوابش را دادم: با

 . سگ ها رو آزار کردم. مواظبشون باش.میصبح امد ؟یسالم. ممنون تو خوب_
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 و زیدر سالن خانه نبود. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. تم یگفت و از او دور شدم. وارد خانه شدم. کس یچشم

بلند و  گشاد از آن خارج  یتنگ شده بود. چمدانم وسط اتاق گذاشته شده بود. لباس شیمرتب بود. چقدر دلم برا

. لباسم را که عوض شده بود یگذاشتم. همه اش خاک فیکث یکه تنم بودند را در سبد لباس هو یها کردم و لباس

 یوبه ر دنیخواب یاتاقم تنگ شده بود. چقدر دلم برا ی. چقدر دلم برادمیدراز کش شیکردم به طرف تخت رفتم و رو

 مفیبلند شدم و به طرف ک میسرجا بلند شد. متعجب از فمیتلفن همراهم از درون ک یتختم تنگ شده بود.  صدا

بک گراند  یبه رو انیشدم اسم نو رهیخارج کردم. متعجب به صفحه اش خ را از آن میرفتم. درش را باز کردن و گوش

. تا حاال به او زنگ نزده ام و او هم به من زنگ نزده بود. با را نداشتم انیکرد. من اصال شماره نو یم ییخود نما یگوش

 .تعجب تماس را وصل کردم

 الو._

 آرام اش آمد. یصدا

 د؟یدیرس ؟یالو سالم. خوب_

 .میدیسالم.. ممنون اره صبح زود رس_

 واضح تر شد: یصدا

 نگران شدم. ؟یپس چرا بهم زنگ نزد_

 را دادم: و جوابش دمیتخت دراز کش یرو به

 هریکردم شمارت رو داشته باشم. تعجب کردم شمارت ذخ یخونه بودم. بعد فکر نم اطیداخل ح دمیکه رس یاز زمان_

 بود.

 کاریچ اطیکردم. بالخره کدوم زن که شماره شوهرش رو نداشته باشه!؟ بعد تا االن داخل ح رهیاها شمارم خودم ذخ_

 کرد؟ یم

 حال گفتم: و در همان دمیکش میرا به رو پتو

 بچه هام بودم شیپ_

 بچه هات؟ اها سگ هات._
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 .دمیرا در هم کش میها اخم

 .ستندیاونا سگ ن_

 کرد و گفت: یخنده ا انینو

 .نمیبچه هات رو بب نیدوست دارم ا یلیحواسم نبود بچه هاتون.. خ دیاها.. اها ببخش_

 را جمع کردم و جوابش را دادم: صورتم

 .نندیفکر نکنم اونا دوست داشته باشند تو رو بب یول_

 چرا؟_

 گفتم: سرد

 .ادیها خوششون نم بهیاز غر_

 .دیدوباره خند انینو

 . شوهر مامانشونم.ستمین بهیمنکه غر یول_

 اش لج ام گرفت. با حرص گفتم: ییپرو از

 ؟یندار ی. کارادیمن خوابم م_

رو  و زنش نیتر اشک عیکنم سر یم ی. سعشهیزود دلم برات تنگ م . زود بهزنمینه برو استراحت کن دوباره زنگ م_

 .میدنبال تو باهم برگرد امیب میکه باهاشون امد یبفرستم شهر زمان

 گفتم: آرام

 بهتره. یلیخ یاین_

 گفت: انینو

 تو استراحت. مواظب خودت باش. میریمن م_
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 نیباشه. همچن_

 .زمیخداحافظ عز_

 خداحافظ._

 زدم و پتو را تا دمیچر میگذاشتم و در جا یپاتخت یرا به رو یرا قطع کردم. اصال حوصله اش را نداشتم. گوش یگوش

به اطراف انداختم. در اتاق خودم  یکه به خواب رفتم. چشمانم را باز کردم. نگاه دینکش ی. طولدمیگردن باال کش

اتفاقات نحس خواب بوده است. چراغ ها را  نیم اکردم تما یبلند شدم. احساس م میاز سرجا یبودم. با خوشحال

را شانه بزنم که چشم ام به شکم ام افتاد. غم  میام رفتم شانه را برداشتم تا موها یشیآرا زیروشن کردم. به طرف م

سم ارا شانه زدم و با کش باال بستم. لب میگرفته موها ی. با حالنمیرا بب نیعالم به دلم نشست. انگار انتظار نداشتم ا

مورد عالقه اش را  لمینشسته بود و ف ونیزیتلو یرفتم. مامان جون طبق عادت رو به رو نییخوب بود. به طبقه پا

 جلو رفتم و او را از پشت در آغوش گرفتم و بعد کنارش نشستم یکرد. با خوشحال ینگاه م

 سالم مامان جون._

 شتدستم گذا یجون نگاهم کرد و با لبخند دستش را به رو مامان

 ؟یدی. خوب خوابزمیسالم عز_

 .دمیاره بعد از مدت ها راحت خواب_

 را برداشتم شروع  به خوردن کردم زیم یرو یشد. تخمه ها رهیخ ونیزیجون نگاهش را از من گرفت و به تلو مامان

 خوره؟ یتکون م_

 و متعجب نگاهش کردم برگشتم

 ؟یچ_

 .گهیبچه د_

 کنم. یاحساس م یزیر یلیخ یتکون ها یاها. فکر کنم اخه گاه_

 جون سرش را تکان داد. مامان
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 تا حاال چکابت کرده؟ ییماما_

 جوابش را دادم: الیخیب

 آره._

 گفت بهت؟ یچ_

 شکاندم گفتم: یکه تخمه م یحال در

حرفا. تازه گفت ممکن بچت عقب  نیو از ا شهی. حامله مدیدیسن دختر شوهر م نیگفت متاسفم براتون که داخل ا_

 اشه چون شوهرت سنت باالست.افتاده ب

 ؟یچ_

 . متعجب نگاهش کردم.دمیکه مامان جون زد از جا پر یداد با

ر که اگ یچرا بهم نگفت ؟یدیفهم یک م؟یتو سرمون کن یاگر او بچه عقب افتاده بود چه خاک ؟یگیاالن به من م_

 کشه یدختر من م نیآخر ا ایکنم. خدا یکار هیبود  نطوریا

ردن ک دایتلفن رفت و دفترچه تلفن را برداشت و احتماال مشغول پ زیتوجه به من به طرف م یبلند شد و ب شیجا از

 سیبلند شدم. به طرف سرو میگرفت. نگاهم را از او گرفتم و از جا یشماره شد. بعد تلفن را برداشت و شماره ا

 ینیمبل ها نشسته بود و صنم هم با س یروبه  جونرفتم. بعد از اتمام کارم از آن خارج شدم. مامان  یبهداشت

 .دندیرا شن میقدم ها یصدا شیجلو

 .ریبخ دنیسالم خانم رس_

 گفت: عیلبخند جوابش را دادم. کنار مامان جون نشستم که سر با

 .میکن یداشت فکر یتا اگر بچه مشکل یتا چکاب بش میبر دیفردا واست وقت دکتر گرفتم. با_

 تکان دادم و قبول کردم.  یسر ناچار

****** 
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و شلوار  کیتون کی روزی. مانند ددمیخر یلباس م دیاز خوردن صبحانه به دستور مامان جون حاضر شدم. با بعد

. در میشد نیرفتم و همراه مامان جون سوار ماش نییرا باز گذاشتم. به طبقه پا شیو جلو شیپالتو رو کیو  دمیپوش

 تم:که گف میراه بود یوسط ها

 .یرفتن و فقط چند دست خونگ رونیبازار. من لباس ندارم واس ب میبعد از دکتر بر یراست_

 دلت خواست بخر. یبازار هرچ میرینگران نباش. م_

ساختمان پزشکان  کیشدم.  ادهیپ نیاز ماش ن،ینگاهم را از او گرفتم. با توقف ماش یخوشحال یاز رو یلبخند با

 یلیشلوغ بود و نه خ ادی. نه زمیو به طبقه چهارم رفتم. وارد مطب دکتر شد میمان شدبود. وارد ساخت یکیبزرگ و ش

از  شتریدر طول روز ب یگفت کارش خوب است ول یآمد. م یاو م شیپ شهیبود که مامان جون هم یخلوت. دکتر

 یاز جا یشود. با صدا زدن منش یزود نوبتت م یرویاست هر وقت م نیکند. بخاطر هم یقبول نم ماریب یتعداد خاص

مامان جون جلوتر راه افتاد. در اتاق را زد و بعد آن را باز کرد و داخل شد من هم پشت سرش وارد  میمان بلند شد

بلند شد و به مامان جون و بعد من دست  شیدکتر به احترام ما از سرجا سالم کردم. خانم یآرام یاتاق شدم. با صدا

 که رو به مامان جون کرد و گفت: میها نشست یصندل یداد. به رو

 چکاب؟ یبرا دیامد ایشده  یزیخدا بد نده چ د؟یخوب هست_

 جون به من نگاه کرد و گفت: مامان

 امدم واس دخترم._

 ت:نگاهم کرد و گف یفیبود شکم لم مشخص نبود. با دکتر با اخم ظر یمتعجب به من نگاه کرد. لباسم مشک دکتر

 !ه؟یمشکلت چ زم؟یشده عز یچ_

 انداختم و آرام گفتم: نییرا پا سرم

 حاملم._

 واس سقط؟ یمگه چند سالته؟ امد ؟یچ_

 محکم گفت: یجون با صدا مامان
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 .امده نهیمعا ی. براریخ_

 شیمتعجب به مامان جون نگاه کرد. خواست شروع کند که مامان جون هم انگار مانند من حوصله نداشت که پ دکتر

 کرد و گفت: یدست

 . هم خودش و هم بچش .یچکابش کن قیتا خوب و دق شتی. امدم پبهش گفتن ممکنه بچت عقب افتاده باشه_

 با اخم نگاهم کرد و گفت: دکتر

 ؟یلیحرف رو زدن؟ مگه با شوهرت فام نیچرا ا_

 جواب دادم: آرام

 نه._

 خونتون بهم نخورده؟ شیآزما_

 نه._

 ؟یافتاد یاز جا_

 نه._

 کالفه گفت: دکتر

 نه! یگیکه م گمیم یدختر هر چ یس چپ_

 خواهش نگاه مامان جون کردم. سرش را تکان داد و گفت: با

 سن شوهرش باالست._

 چقدر؟ یعنی_

 نگاهم کرد. گفتم: یسوال یجون با حالت مامان

 سالش. 45_
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 یدابا ص ی. بعد از مدتدیبگو یزیچ توانستیدکتر تا حد امکان گشاد شدند. دهانش باز مانده بود. انگار نم چشمان

 گفت: دیباریکه از آن تاسف م

 سوال و تعجب. یجا میمن واقعا از شما انتظار نداشتم خانم توراج واقعا برا_

 به من کرد و ادامه داد: ینگاه

 تخت دراز بکش. یدختر جون پالتو دربار برو رو_

 .ختیشکمم ر یبه رو یام را باال داد و ژل سرد کیتون ناتیمعا یسر کیرا که گفت انجام دادم. بعد از انجام  یکار

کرد. نه استرس داشتم. نه خوشحال  ینگاه م توریدر همش به صفحه مان یشکمم گذاشت. با اخم ها یپروب را به رو

بلند شد و آمد باال  شیمامان جون هم از جا دیخواهد بگو یمهم بود که چه م میبودم. نه ذوق و شوق داشتم و نه برا

 و گفت: ستادیسرم ا

 شد؟ بچه سالمه؟ یچ_

 در هم بود گفت: شیکه هنوز اخم ها یدر همش درحال یبود. بعد با اخم ها رهیخ توریبه مان یمدت دکتر

 ؟یقلبش بشنو یصدا ییخوای.. سالم . مستین شیزیچ_

 گفتم: قاطع

 نه._

 ؟یبدون ییخوا یاون رو م ؟یچ تشیجنس_

 نه._

دستمال به طرفم گرفت.  یبلند شد و جعبه ا شیکردم. دکتر از جا یبه رو به رو نگاه م دادمیکه جوابش را م یدرحال

 گفت:

 کن بلند شو. زیشکمت تم_

. حدس اش سخت نبود. برگ دستمال از جعبه خارج کردم. همان موقع تلفن همراهم شروع به زنگ خوردن کرد چند

 کردم. زیتوجه به آن شکمم  را تم یب
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 ؟یجواب بد ییخوا ینم_

 .دمینه مامان جون ولش کن بعد جواب م_

زنگ خوردن تلفن قطع شد. دکتر مشغول نوشتن در  یام را مرتب کردم. صدا کیآمدم و تون نییتخت پا یرو از

 دفترچه ام بود. بعد از اتمام کارش دفتر چه را به طرف مامان جون گرفت و گفت:

 فیدخترتون هم ضع یمنی. دستگاه افهیبخوره. بچه ضع دیو بعد طبق ساعت بهش بد دیکن هیدارو ها رو ته نیا_

 مواظب باشد.. دیبا شتریافته. ب یاز پا م یزیچ نیشده با کوچکتر

را  شیرا زدم و صدا یرا باز کردم و دکمه کنار فمیرفتم و در ک یحوصله به طرف صندل یتلفن ام زنگ خورد. ب دوباره

و شالم را سرم کردم. بعد از چند  بود. پالتو ام را برداشتم و تنم کردم انی. نوستادمیا میخفه کردم. بعد درست سرجا

. رانند می. از ساختمان خارج شدمینکردم از اتاق دکتر خارج شد جهو من اصال به آن تو دیسوال که مامان جون پرس

 گفت: ین جون عصبام زنگ خورد. اعصاب ام واقعا خورد شده بود. ماما یمنتظر نشسته بود. دوباره گوش نیدر ماش

 سرم رفت. گهیجوابشو بده د_

. تماس را انیخارج کردم. نو فمیبه من داد. تلفن ام را از درون ک یحس خوب نیدرون ماش ی. گرمامیشد نیماش سوار

 وصل کردم.

 .نیالو سرم ؟یبود یکدوم گور ؟یزنیبا توام چرا حرف نم ؟یدیچرا جواب نم ؟ییکجا ن؟یالو سرم_

 دادم و گفتم: هیتک یصندل یپشت به

 شد جواب بدم. یام. قبلش هم مطب دکتر بودم نم نیداخل ماش یچیه ؟یسالم خوب_

 آرام شده بود. یکم انگار

براتون  یدکتر؟ اتفاق یشدم. چرا رفت یعصب نیبخاطر هم ینگران شدم جواب نداد ؟یسالم من خوبم تو خوب_

 افتاده؟

 چکاب. ینه رفتم برا_

 آمد: انینو دیپر ترد یصدا
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 .. اومم.. دکتر گفت.. گفت بچه عقب افتادست؟گمی.. منیسرم_

 گفتم: یاحساس چیه یو ب خونسرد

 نه.. سالمه._

 دیباریم یکه از آن خوشحال یبا صدا انیحرفا. نو نیاست و از ا فیدهم که بچه ضع حیتوض شینداشتم برا حوصله

 گفت:

 ه؟ینگفت بچه چ یراست یچقدر خوشحالم کرد یدونینم نیسرم ییشکرت. شکرت خدا. وا ایاوف خدا_

 نه_

 نه؟ گهیخونه د دیریم ؟یی. االن کجامیامد بفهم ایبه دن یبهتر دوست دارم وقت_

 نه._

 باهات؟ یک ؟یبر ییخوایکجا م ؟یپس چ_

 

 .بازار. مامان جون باهام میبر میخوایم_

صال مگه من بهت اجازه دادم؟ من خوشم بازار؟ ا یبر ییخوا یم یواس چ دم؟یمگه من برات لباس نخر نیسرم_

 بازار. یتو با او سر وضع بر ادینم

 گفتم: کالفه

 خرم. یبازار لباس مناسب م رمی. اصال االن که دارم مگهینکن د تیاذ_

 .میزنیبرم بعدا حرف م دی. من بایدیتو منو آخر سکته م_

 باشه._

 خداحافظ._
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 خداحافظ._

پاساژ نگه داشت. من و مامان جون  کی یجلو نی. ماششیکرد با رفتار و حرف ها یام م یرا قطع کردم. عصب یگوش

 رونیگرفتم. لباس ب یلباس راحت شتریو ب میرفت یمختلف ی. مغازه هامیو به طرف پاساژ رفت میشد ادهیپ نیاز ماش

 یگریاستفاده د من انیصورت به لطف نو نیا ریغچند روز بود در  نیا یفقط برا یدو دست گرفتم. ول ای کیهم 

را بردارم تا شکمم  نیکردم گشاد تر یم یسع بعدم گرفتم یماه ها یهم برا یباردار ینداشتم از آن ها. لباس ها

 . مامان جون وسط راه گفت:میبرگشت نیها به ماش دی. بعد از اتمام خرمعلوم نباشد

. االن دیایدلشون برات تنگ شده. امروز بهشون خبر دادم و گفتم شب واس شام ب یلی. خانیم نایشب خاله ا_

 احتماال طاقت  نداشته باشن امده باشن  5ساعت 

با  دیسر وضع جد نیبا ا دمیترسیم یتنگ شده بود. ول شانیدلم برا یلیخوشحال شدم. خ یلیخبر خ نیا دنیشن از

بود. آب دهانم را با  اطیو شوهر خاله ام در ح ییدا نیرد خانه شد. ماشوا نیآن ها روبه رو شوم. استرس داشتم. ماش

آمد. مامان جون جلوتر از من راه  یشان تا در سالن می. سرو صدامیشد ادهیپ نیقورت دادم.از ماش جانیترس و ه

ان . مامستیعکس العملشان چ دانستمیخارج کردم. نم میرا با ترس از پا میافتاد. در را پشت سرم بستم. کفش ها

شان بلند شد. آرام به جلو قدم برداشتم و وارد سالن شدم.  یسالم و احوال پرس یجون جلوتر که رفته بود صدا

 انداختم و آرام گفتم: ریکم، کم نگاه ها به طرفم برگشت. سرم را ز یبه من نبود. بعد از مدت شحواس یکس

 سالم._

 خاله به قربونت بره._

. من هم دستم را به دورش حلقه کردم و محکم به خود دیمن رساند و در آغوشم کشبا عجله خودش را به  بعد

و  نیامیبا بن یام ول ییو بهناز دختر دا میام. بعد هم صدف و سوگند دختر خاله ها ییو زن دا ییفشردم. بعد از او دا

شحالم که آن ها را دارم. کنار آن ها هستم. خو ارهخوشحال بودم که دوب یلیکردم. خ یدست دادم و رو بوس نیمب

میآن ها نشست یو به رو میشانه ام انداخت و به خود فشرد. به طرف مبل ها رفت یخاله ام جلو آمد و دستش را به رو

 تکه در بشقاب گذاشت. کی میکه پخته بود برا یخوشمزه ا کیاز ک شهیمثل هم یام با مهربان یی. زن دا

 زم؟یبرات بر زمیعز یخور یهم م ییچا_

 اره._
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 خاله ام که کنارم بود گفت: نشست. گرمیگذاشت و طرف د میرا جلو کیو بشقاب ک یچا بعد

 ها؟ ییایب خواستیبهت خوش گذشته که دلت نم یلیانگار اونجا خ ؟یو امد یاز ما کرد یادیچه عجب. _

 یا شکنجه روحمر دشانیجد ماتیو تصم یهر روز با کارها نداشته زیچ چیمن ه یجز زجر و عذاب برا انجا

 انداختم. ریزدم و سرم را به ز ی.پوزخنددادندیم

 خوب اجازه نداشتم. ی. ولامیمن از خدامه بود ب_

وارد شده بود. از  دیها خر کی. راننده با پالستاریآن ها بس یسوال برا یکاره ماند و جا مهیباز شدن در حرفم ن با

و تشکر  میرا از او گرفت دیخر یها کیمکم آمدند و پالستبلند شدم و به طرفش رفتم که دختر ها هم به ک میجا

 دیخر کیوارد اتاق شدم و دختر ها پشت سرم آمدند. پالست .میرا در اتاقم بگذار لیتا وسا میکردم. به طبقه باال رفت

 .میتختم گذاشت یها را به رو

 ممنون بچه ها._

 میاشدم. جو بر یلباس راحت کیکردن  دایها رفتم و مشغول پ کیجوابم را دادند. به طرف پالست یلبخند و مهربان با

توجه به حضور آن ها مشغول  یکردم. ب دایو گشاد پ یلباس راحت کیهستم.  بهیکردم غر یبود. احساس م نیسنگ

 و بلند بهناز از کنارم آمد. عجبمت یام را که در آوردم صدا کیشدم. تون میعوض کردن لباس ها

 ؟نیسرم هیشکم چ نیا_

 به شکم ام انداختم. در همان حال گفتم: یزدم و نگاه یتلخ لبخند

 بچه.._

 و تعجب گفت: تیشکم ام شد. با اعصبان یبه طرفم آمد و مرا به طرف خود برگرداند و مشغول بررس سوگند

واس اون شوهرت اجبارت کردن واس بچه که اجبارت نکردن! چرا  ؟یبود؟ تو خودت بچه ا تیچ یبچه برا وونهید_

 !؟ینکنه دوستش دار ؟یچرا سقطش نکرد ؟ینگهش داشت

 . با ناراحت جوابش را دادم:نندیخجالت ام را بب هیما نیاز ا شتریب خواستمیبغض لباسم را تن کردم. نم با
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سقطش کنم بابا جون  تونستمیهم نم یبود. به راحت . سه ماهشرید یلیخ دمیفهم ریبچه هم اجبار بود. د نیوجود ا_

بچه رو  نی. وگرنه منم اارمیسر بچه اش ن ییکرد بال دمیتهد انیکرد. مامان جون بهم حرف زد. نو دمیدعوا کرد تهد

باباجون اول از همه باهم قهر  ادیبچه ب نیسر ا یبال راگ یبا سقطش ندارم. ول یخوام. دوستش ندارم. مشکل ینم

 .کنهیمامان جونم که با حرفاش حالم بدتر م زارهیو نه زندم م دهینه طالقم م انیخوادتم. نو ینم گهیو د کنهیم

 یبرخودم مسلط شدم و با لبخند ی. کمدمیبه صورتم کش یقطره اشک را گرفتم. دست نیفرود اول یدستم جلو با

 رو به آن ها گفتم: یمصنوع

 .چسبهیداغ م ییبا چا شهیهم ییزن دا یکایک شهیاالن سرد م میی. چانییپا میبر_

از  یشد. با خجالت لباسم را کم انیمبل شکمم نما ینفر از اتاق خارج شدم.  با خم شدنم و نشستم به رو نیبعد اول و

ام بخاطر  ییزن دا ندیآن را بب یکس دمیکش یشکم برآمده ام بود. خجالت م یخود دور کردم. همه نگاه ها به رو

 بلند گفت: یبا صدا دهمه را از شوک خارج کن بایعوض کند و تقر جو را نکهیا

 بخور سرد شد.  تییو چا کیک ایجان ب نیسرم ایب_

 را به دستم داد و ادامه داد: یو چا کیبشقاب ک بعد

 داره؟ ییرفت؟ جا حیواس تفر شهیاونجا چطوره؟ فضا سبزش خوبه؟ م نمیخوب بگو بب_

 زدم و جوابش را دادم: یپوزخند

 مسافر داشته باشه. یبرا ییاره تا دلت بخواد سرسبز و نحس. فکر نکنم جا_

 گفت: عیزد که خاله سر یلبخند یبا ناراحت ییدا زن

 ره؟یحوصلت سر نم ؟یکن یم کاریخوب خودت اونجا چ_

 خوابم. یهمش داخل اتاقم رو تخت م کاریب یچیه_

 با تعجب گفت: سوگند

 مگه اونجا تخت داره؟_

 م و گفتم:کرد یا خنده



 رمینس

 
331 

 

 بهتر. هیخونه خان نه اون به نسبت بق یول دیشا شی. خونه مردم عادستندیدر اون حد ن گهید_

 دهیکش شیمتفرقه پ یام شدم. بحث ها ییو چا کیتکان داد. مشغول خورد ک دنیفهم یسرش را به معنا سوگند

 شدند

بودم. بعد از شام دوباره همه دور هم جمع شدند با  شانیو من در سکوت نظاره گر حرف ها گفت یم یزیکس از چ هر

گفتند. همه به جز  یرا م یمقو یخوش دستور غذاها یام با دل ییتفاوت مردا ها جدا زن ها جدا. خاله و زن دا نیا

بود و مدرسه و دانشگاه نداشتند. من و بهناز همسن  معهمانند. فردا ج شمیبرگشتند. آن ها پ شانیدخترها به خان

 حال از ته دل ینکرده بودم. ول یدانشگاه. تا به حال به آن ها حسود کیو صدف ترم  یدانشگاه شی. سوگند پمیبود

 شد. یم میآن ها باشم و بهشان حسود یدوست داشتم جا

 .نیسرم_

 را به طرف صدف برگرداندم و منتظر نگاهش کردم. سرم

 م؟ینیبب یشوهرت عکس ندار نیاز ا_

 عکس داشته باشم. انیبود. من از نو الیزدم. چه خوش خ یپوزخند

 کنم اون وقت بخوام ازش عکس داشته باشم. یتحمل م افشینه بابا دلت خوش به زور ق_

 :دیپرس دیبا ترد صدف

 ؟یخبر دار نیاز اشک_

 :دیرا به نشانه مثبت تکان دادم. سوگند با تعجب پرس سرم

 واقعا؟ چطور؟_

 .نمشیبیهر روز م_

 داد زد: سوگند

 ش؟ینیبیچطور امکان داره؟ اصال چطور م ؟یچ_
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 گفتم: یناراحت با

 .انیپسر نو_

 سه باهم گفتند: هر

 ؟یچ_

 گفت: سوگند

 امکان نداره. نیا_

 هم پشت سرش اضافه کرد: بهناز

 !شهیمگه م_

 اضافه کرد: دیگفته با یزیچ نکهیا یهم برا صدف

 چطور ممکنه آخه؟_

تشک ها  یتخت به رو نیی. و به آن ها که پادمیچیپتو را دور خود پو  دمیتختم دراز کش یزدم و به رو یپوزخند

 نشسته بودند نگاه کردم و گفتم: ایبودند  دهیدراز کش

 د؟یکرد الیخ ی، هم شده، هم ممکنه. چهم امکان داره ینیبیم_

 و ادامه دادم: دمیکمر دراز کش به

 بود. نیاشک یکه امدم. شب عروس یشب_

 گفتم: یحوصلگ ینداشتم. با ب یو دلسوز حتیحوصله نص نگفتند. یزیکدامشان چ چیه

 .دیخوام بخوابم شما هم بخواب یبلند شه چراغ رو خاموش کنه خستم م تونیکی_

 میو فقط صورتم معلوم بود. چراغ ها که خاموش شد اشک ها دمیسرم کش یرا به آن ها کردم و پتو را به رو پشتم

 شدند. ریپشت سرهم سراز
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**** 

 خراب گفتم: یچشم باز کردم. با اعصاب یزنگ گوش یصدا با

 سرم رفت. گهید دیکدومتونه؟ برش دار یگوش_

 خراب گفت: یاز آن ها بود که مانند خودم با اعصاب یکیکدام  دانمینم

 اه. گهیخودته برش دار خفش کن د یکره خر گوش_

 شیدایپ یگشتم. بالخره لبه پاتخت یدر هم برگشتم و دستم را دراز کردم دنبال گوش یبسته و اخم ها یچشمان با

 ای قهیچند دق دانمیم که پشت خط بود دادم دوباره بخواب رفتم یبه کس یکردم. تا بلندش کردم قطع شد. فحش

 گفتم: یبگرفته و عص ییو باصدا ردمتماس را وصل ک عیگذشته بود که دوباره زنگ خورد. سر هیچند ثان

 الو؟_

 الو سالم_

 بود. با اخم گفتم: انیگفتم. نو ینچ یعصب

 خوام برم باغ. یموقع صبح من که مثل تو نم نیچه وقت زنگ زدن؟ بابا من خوابم ا نیسالم. آخه ا کیعل_

 بلند شد و گفت: یاز پشت گوش انیخنده نو یصدا

نبل خانم بچه ت دارشی. بیزنگ زدم گفتم خواب نباش ری. صبح کجا بود لنگ ظهر تازه من دیبلند شو خانم خوابالو_

 .شهیم

 به بچه داره؟ یواس من صبح. بعدم چه ربط_

 گرفته بود گفت: شیکه انگار باز انینو

 ارهد ریبکنه رو بچه تاث یدقت کن مادر هر کار گمیم یچ نیبب ؟یدونیکه نم یهست ی.  تو چه مادرگهیربط داره د_

 یمامانش خوابه اونم م نهیبیم گهیخوابه د یتو خواب باشه اونم م یبه بچه داره خوب وقت یچه ربط یگیاالن تو م

 .یشد یم داریکرد توام ب یم تیفعال زدیتنبل. وگرنه از صبح لگد م یبچم تنبل کرد گهیخوابه د
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 حوصله گفتم: یرا از هم باز کردم و ب چشمانم

 پرتش کرد. دیه باآخه. بچه به تو بره ک یهه.. هه چقدر تو بامزه ا_

 و گفت: دیبلند خند انینو

 دلم برات تنگ شده یلی. تا اون موقع مواظب خودت باش. خامیمن فردا م زمیعز_

 یبه آن خانه باز گردم باد ام خال دیبا نکهیا ادیباز گردم با  ستیقرار ن گریکردم د یحرفش خشکم زد. احساس م با

را خاموش کردم و کنارم پرتش کردم. آن  یتماس را قطع کردم و گوش زدیکه داشت حرف م انیتوجه به نو یشد ب

به ساعت  یگرفته بود. نگاه یحالم را حساب یزدم. اول صبح یغلت میحوصله در جا یسه نفر هنوز خواب بودند. ب

 تمبه سرو صور یحوصله دست یبلند شدم. ب میو از جا دمیکش یبود همچنان هم اول صبح نبود. پوف11:3۰انداختم 

ر فکر د یبود. معلوم بود حساب ییچا دنیمبل نشسته بود و در حال نوش یرفتم. مامان جون به رو نییو به پا دمیکش

مبل چهار زانو نشستم و  یاست.        جلو رفتم و کنارش نشستم. با نشستن ام سرش را به طرفم برگرداند. به رو

زدم. مامان جون هم متقابال به من  یجان یدادم و لبخند ب هیمبل تک یدستم را به دور خود حلقه کردم و به پشت

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یخورد یزیخانم. چ ریصبح بخ_

 را به نشانه نه باال انداختم. ادامه داد: سرم

 .یبخور ارنیب یزیبرات چ گمیاالن م_

 :دیرو به من کرد و پرس اوردیصبحانه ب میاز دستور به صنم که برا بعد

 ؟یشد داریچطور شد ب_

 گفتم: یناراحت با

 کرد. دارمیزنگ زد از خواب ب انینو_

 ؟یدیکه بعدش نخواب بیعج_

 اد؟یخواب به چشمام مگه م گهیکه داد د یبا خبر_
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 و گفت: دیرا در هم کش شیجون اخم ها مامان

 بهت گفت؟ یمگه چ_

مبل نشستم و مشغول  نیی. پاکردم و رفت یگذاشت. تشکر میصبحانه آمد و آن را جلو ینیموقع صنم با س همان

 شدم و در همان حال گفتم:

 .برهیو بعدش منو با خودش م ادیخبر امدنش. گفت فردا م_

 جون با تشر گفت: مامان

 .نیسرم_

 شم.بپو ی. بدجور به فکر افتادم چادیداره م انینو دمیشن یخوشحال شدم وقت یلیباشه مامان جون باشه. اتفاقا خ_

 جون با سرزنش گفت: مامان

 ؟یکنیخجالت بکش. خودت رو دست بنداز ده برابر تو سن دارم اون وقت مسخرم م نیسرم_

 توجه گفتم: یب

 ها؟ یریپ_

 جون صورتش را جمع کرد و با حرص گفت: مامان

مگه من بابا  یریگ یم رادی، ا یزنیغر م ییایراست م یریهمش چپ م یریخودت پ ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ_

. میخوب و خوش و خوشبخت یلیاالن خ میدار یرو در اوردم. چه مشکل ایمسخره باز نیا دمیوونت سر سفره عقد دج

  ؟یاریکه تو درم هیچ ایمسخره باز نیا

 بابا جون هم به ما اضافه شد. پس از اتمام صبحانه ام بابا جون گفت:  یاز مدت بعد

 د.کنن یم یتاب یب یباز رفت کنندیفکر م ششونیپ یکه نرفت روزیبزن. د چارهیب یبچه ها نیبه ا یبرو سر_

و از خانه خارج شدم. به  دمیدم در کت باباجون را برداشتم و پوش یجا رخت یبلند شدم و از رو میسرعت از جا به

از  .کردند یم یطرف قفس کودکانم قدم برداشتم.  در قفس را باز که کردم هر سه باهم به طرفم آمدند. ابراز خوشحال
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 یخودشان به صورتم م یبه روش ها یمتوال ی. بوسه هاتندگذاش یرفتند دستم را در دهانش م یسرو کول ام باال م

را در دستم  شانیقالده ها کردم.  هر سه را با خود از قفس خارج کردم یبا آن ها باز یزدند. با خنده و خوشحال

بر  مابستم. جلو تر از من با عجله گ شانیدوست نبودند قالده برا ادیگرفتم. چون دختر ها خانه بودند و با کودکانم ز

 یاز خوشحال یپرنده ا دنیبا د ی. پدطرف بروند. قابل کنترل نبودند کیخواستند به  یداشتند هر کدام شان م یم

. با دمیز دور درا ا لمانیکرد غذا است. ا یفکر م وانهیو رفت. د دیاز ترس پر عیچنان هاپ، هاپ  کرد که آن پرنده سر

 زدم. با عجله به طرفم آمد. شیبلند صدا یصدا

 د؟یدار یبله خانم کار_

 بخورند؟ نایبه ا یداد یزیاره چ_

 تعجب جوابم را داد: با

 دادم خوردن. شهیساعتم نم کیندم بهشون.  یزیچ شهیاره خانم مگه م_

 تکان دادم و گفتم: دنیفهم یرا به معن سرم

 واسشون. ارین بباشه برو سه تا استخوا_

 چشم._

 و سه ستادیکنارم ا لمانیشدند. ا ی. آن ها هم مشغول خاک بازستادمیو ا میجلوتر رفت یبا عجله رفت. کم لمانیا

 استخوان را به طرفم گرفت.

 .یخوام برن جا یخودت بده بهشون من گرفتمشون نم_

شده باشند شروع  وانهیاستخوان ها انگار د دنیآن ها رفت و استخوان را نشان شان داد. آن ها با د یرو به رو لمانیا

 بروند. لمانیبه طرف ا خواستندیبه هاپ، هاپ کردند و م

 ییشان شد. به هر زور و ضرب و دعوا یحمله کردند. با هم دعوا یکه داد ان دو به مل یاستخوان را به مل یکی لمانیا

استخوان ها را به  عیگفتم سر لمانیبه ا آن ها را از هم جدا کردم ی. به سخترندیاستخوان را از او بگ استندخویبود م

 لمانیرا دست ا شانیمشغول شدند. قالده ها شانیآن دو بدهد تا دست از سر هم بردارند. هر سه با استخوان ها

اش شدم. بدنش را نگاه کردم.  یدم و مشغول بررسباال آور یرا به سخت یآن ها نشستم. سر مل یدادم و رو به رو
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و  دمیکش غیسر هر سه ج یآمد. عصب یهم کمرش خون م یلثه اش و گرگ یزخم اش کرده بودند. از آن دو هم پد

و ساکت  ستادندیا یم کجایکردم آرام  یشان م یو دعوا دمیکش یم غیشان کردم. باهوش بودن. هر وقت ج یادعو

کرد به داخل  یناهار دعوت م یکنار آن ها ماندم که با آمدن صنم که مرا برا یانداخت. مدت یم نییسرشان را پا

زدم و نشستم. مشغول  شانیبه رو یلبخندشده بودند.  داریجمع شده بودند، دختر ها هم ب زیرفتم. همه دور م

 که بابا جون گفت: میخوردن ناهار شد

 .رونیبوقته نرفتن  یلیپارک خ دیعصر با سگ ها بر _

. میو بعد با دختر ها باال رفت میماند نییپا یخودم را اعالم کردم. بعد از ناهار کم تیلبخند سرم را تکان دادم و رضا با

 انیکردم. به فردا که قرار بود با نو یفکر م شانی. من هم در سکوت به حرف هازدندیحرف م یزیهر کدام درباره چ

شدم. نگاهم را از سقف گرفتم و به  رهیتخت دراز و به سقف خ یکمر رو هرا با او آغاز کنم. ب یدیجد یبرگردم و زندگ

 ایپسر است  دانستمی. نمستیخوشحال بودم که او عقب مانده ن ی. تا حددمیکش شیبه رو یشکمم دوختم. دست

 لنه تحم گریباشد چون د هرچه که هست خوش دوارمیام دانمینه؟ نم ایکند  یم رییتغ یزیبا آمدنش چ ایدختر؟ ا

با  یاستراحت ظهر گاه کیرا دارم و نه حال و حوصله اش را. خسته شده بودم. بعد از  یو افسردگ یو زار هیگر

 فی. حوصله کیو شال بافت مشک یباردار یرنگ همراه با شلوار مشک یپالتو سورمه ا کی. میدختران آماده شد

 رداشتم. رو به دختر ها گفتم:پولم را ب فیو ک یگوش یبردن نداشتم. ول

 .دیایبچه هام آماده کنم شما هم ب نییپا رمیمن م_

کردن را نداشتم.  شیحال و حوصله آرا گریآماده شدن بودند از خدا خواسته قبول کردند. د یها که هنوز درحال آن

 نبودند. اطیدر ح میو از خانه خارج شدم. بچه ها دمیرا پوش میکفش ها نی. بخاطر همدمیباباجون و مامان جون را ند

 ،یکیشان را سر دهند در را پشت سرم بستم و  یفرار کنند تا بخواهند فضول نکهیطرف خانه شان رفتم. از ترس ا به

از خانه شان خارج  عیکه از زندان رها شوند سر یرا بستم. در را باز که کردم آن ها مانند کسان شانیقالده ها یکی

شروع به  دنشانیبا د یبودند. پد ستادهیدر ا شیند. من هم به دنبال شان رفتم. دختر ها آماده شده بودند و پشد

. به زور آرام شان خواستند به طرف دختر ها حمله کنند یکار را کردند. م نیهم هم گرید یهاپ، هاپ کرد و آن دو

 یم یمختلف یزهای. دختر ها  چمیبود قدم برداشت یکینزدکه در  ی. آرام به طرف پارکمیکردم باهم از خانه خارج شد

جلوتر از آن ها راه افتادم  نیآزاد کنم. بخاطر هم یزیدادم. دوست داشتم فکرم را از هر چ یمن گوش نم یگفتند ول

 رفتم یخاک نیرفت. به طرف زم یآنجا نم یوسطش. کس لهیم کیدر پارک بود و  یخاک نیزم کیو وارد پارک شدم. 
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گذشت که با قرار  یکردم و نشستم. مدت دایپ یکینزد آندر  ییوسط بستم و جا لهیو قالده آن ها را محکم به م

 متعجب سربلند کردم.  به بهناز نگاه کردم. که گفت: میجلو یوانیل یریگ

 هوا. نیداخل ا چسبهی. ممینسکافه گرفت_

ها از کنارمان  یلیفتم. دختر ها هم آمدند و کنارم نشستند. خرا از دستش گر وانیلبخند و از او تشکر کردم و ل با

 یم یو احساس بامز گ پراندندیم یا کهیت نکهیا ایکردند  یمتعجب نگاه م یو مل ی، گرگ یگذشتند و به پد یم

 کردند.

 .نیسرم_

 را به طرف سوگند برگرداندم. سرم

 بله._

 داره؟ یاونجا چ گمیم_

 گفتم: متعجب

 ؟یمثال چ_

 .یخوراک_

 خوبه. یلیخ شونیشون خوشمزست. مثال ترش زایچ یلیاها. خ_

 با ذوق گفت: بهناز

 خوشمزست؟ یاون چ ؟یچ ینیریش_

 شان نخورده بودم. یها ینیریفکر کردم. تا کنون از ش یکم

 نخوردم._

 با حرص گفت: بهناز

 کردم.. یهاشون امتحان م ینیریخاک تو سرت من جات بودم اول از همه ش_



 رمینس

 
339 

 

 ردم. سوگند گفت:ک یا خنده

 ؟یغذا درست کن ؟یکار کن دیداره؟ همش با یخانم خونه بودن چه حس_

 .دنیها رو انجام م نکارین بابا. سه تا خدمتکار هست ا_

 مگه مردم روستا هم خدمه دارن؟_

 کردم و گفتم: یا خنده

 هوم خانم خونه است. ستمی. بعدم منکه خانم خونه ننیخان اونجا ست. بخاطر هم ییکجورای انینو_

 :دیبا شک پرس صدف

 .نیمامان اشک_

 :دیرا به نشانه مثبت تکان دادم. دوباره پرس سرم

 باهات خوبه؟؟_

 حرصش دادم. یچند روز اخر حساب نینه. تازه ا_

 گفت: سوگند

 چطور؟_

 گفتم: طنتیش با

 یمهربون رو درم یزنا یو ادا دیچرخیم انیرو دوست داره. من هم همش دور ور نو انینو یلی. خانینو لهیبه وس_

 یطرفم اونم آنچنان حرص م ادیب شتریشد ب ی. باعث مشدیهم بنده خدا از خدا خواسته ذوق مرگ م انیاوردم. نو

 خورد.

 . بهناز که جفت ام نشسته بود گفت:دمیباهم خند همه

 .نهیآوردم. اصال کار هوو ا یخوب منم بودم حرص هوو رو در م یول ؟یبنده خدا دار کاریچ یبدجنس یلیخ_
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ه را دوست داشت انیکردم نو یم یسع دیبرگشتم من خانم خانه باشم. با یگرفته بودم وقت می. تصمدمیخند باهم

 داشت کم، کم گریکنم هوا د یباز شیزن خوب را برا کیو تا حد امکان نقش  میایحداقل با او کنار ب نکهیا ایباشم 

 دمیترسیباز کردم  و جلوتر از دختر ها را افتادم. م را میمان بلند شدم. سگ ها یجا شد.. با دختر ها از یم کیتار

. در ها داشتمیشان کرد. آرام و آهسته قدم بر م یشود جدا ینم گریگل کند. آن ها هم ترسو د شانیکار نیریش

ا گشتند تا ب یم یزیدنبال چ نکهیا ای دنیکش یرا بو م نیکردند زم یحرکت م میآمد و آن سه جلو یپشت سرم م

دانشگاه  ایروز ها در مدرسه  نیکه ا ی. از خاطرات خنده داردمی. تا خانه دخترا گفتند و با هم خندکنند یآن باز

 نیامیبن ی. سمند مشکدمیصدف در دانشگاه. به خانه رس یها یو خنگ باز یباز عیاتفاق افتاده بود. از ضا شانیبرا

 به دختر ها گفتم: وباز کردم و وارد خانه شدم. رزدم در را  یدر خانه بود. لبخند

 .امیداخل تا منم ب دیشما بر_

 :و گفتم ستادمیا شانیرفتند. رفتم داخل خان یکردم داخل نم یم یها رفتند به طرف خانه سگ ها رفتم. هر کار آن

 میکن یباز میخوا یم دیایب االیتو  دیایب_

 زدم و ادامه دادم: دست

 .دیزود باش گهید دیایمنم داخلم ب دینیبب_

ه ب ی. گرگبست. چشمانم چهار تا شد می. در را با پوزه اش به جلو هل داد و در را بروستادیجلو آمد و پشت در ا یگرگ

داد و زبانش را از دهانش خارج کرد. با حرص دستم را به صورتم  هیو دستانش را به در تک ستادمیا شیدو پاها یرو

 یکرده بودند. با صدا یزندان شانیآمدند و من راهم در خان ینمشان گرفته بود و داخل  یسرما باز نی. در ادمیکش

 بلند داد زدم:

 .ایب لمانیا ؟یکجا لمانیا لمانی.. المانیا_

ودم کرده ب ریکه درونش گ یتیوضع دنیو با د دیبه من رس لمانی. ادمیرا شن شیقدم ها یمنتظر ماندم که صدا یکم

 . با حرص گفتم:دنیشروع کرد به خند

 که انقدر پرو شدن؟! یبهشون داد ی. چرونیب امیب خوامیکنارش بزن م ایب االی ؟؟یخندیم یزهرمار. به چ_

در را باز کردن و از آن خارج  یو از در فاصله داد. ال دیرا در آغوش کش یجلو آمد و گرگ دیخند یهمان که م لمانیا

 گفتم: مانلیشدم. به ا
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 حواست بهشون باشه. یکنند ول یداخل بزار آزاد باشن باز رندیگرفته نم شونیباز نایا_

 چشم خانم._

 میزدم و کفش ها یبود. لبخند دهیچیدر خانه پ یخنده ها یکردم و از او دور شدم. وارد خانه که شدم صدا یتشکر

بلند سالم دادم و کنار بهناز نشستم. رو به پسر ها  یرا در آوردم و جلو رفتم. همه دور هم جمع شده بودند. با صدا

 کردم و گفتم:

 کمی میببر میایدخترعممون بعد مدت ها امده ب دیگ یطرف ها. نم نیا دیو امد دیاز ما کرد یادیچه عجب شما _

 دلش باز بشه. مشیبگردون

 و گفت: دیندبلند خ نیامیبن

 .ادیبهش بدم حالش سرجاش ب ییصفا کی رونیاتفاقا امدم دخترعممون ببرم ب_

که نشسته بود دستم را به دور دستش حلقه  یرفتم و درحال نیامیبلند شدم و به طرف بن میاز سر جا یخوشحال با

 گفتم: یضیکردم بلندش کنم با لبخند عر یم یکه سع یکردن و درحال

 .زمیعز میبر_

که با آن ها بودم حالم  ی. مثل قبال زمانمیو با خنده از خانه خارج شد میکرد یمامان جون و بابا جون خداحافظ با

. بچه ها هم به صورت فشرده میرفت نیو به طرف ماش میجلوتر از همه را افتاد نیامیخوش بود خوب بودم. من و بن

را بستم. به طرف ضبط خم شدم و آن را روشن  ندمربخنده ام گرفت. با خنده کم دنشانیعقب سوار شدند. با د

جلو  یکی ،یکیو داد صدف و سوگند که وسط آن دو نفر نشسته بودن از هم جدا شدند. آهنگ ها را  غیکردم. با ج

داشت احساس  ییقو یباند ها نیامیبن نیکردم و چون ماش ادیآهنگ را ز یخواست. صدا یم یزدم. دلم آهنگ شاد

 ضبط را کم کرد و گفت: یصدا نیامی. بنمیستادی. پشت چراغ قرمز الرزدیدارد م هم نیکردم ماش یم

 بچه ها؟ هنوز که واس شام زود. میحاال کجا بر_

 رو به من کرد و گفت: نیامی. بندادندیم یکدام نظر هر

 م؟یتو بگو کجا بر نیسرم_

 فکر کردم و گفتم: یکم 
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 .میبخور یآتش ینیزم بیبام س میتا موقع شام. بعد شام هم بر میداخل شهر بگرد _

رستوران  کی. بعد از آن به دمیخند یو م میآورد یدر م یباز وانهیها د ابانیما در خ ۲۰موافقت کردن. تا ساعت  همه

 حرف نداشت و شلوغ بود. رو به بچه ها گفتم: شیکه غذا ها میبا صفا رفت یول یمعمول

 و شما. دونمین مم دیسفارش بد یتکرار یبه حالتون اگه غذا یوا_

 گفت: بهناز

 مثال چرا؟_

 رفت گفت: یاش ور م یکه داشت با گوش یدر حال نیمب

 از همشون بخوره. نکهیبخاطر ا_

 زدم و گفتم: یلبخند

 ها.. یریگیزود م ادیخوشم م نیآفر_

من مرغ  یسفارش دادند. از همه غذاها خوردم. خوشمزه بودن ول یمختلف ی. به دستور من غذاهامیدیخند یهمگ

. میاز رستوران خارج شد ی. بعد با خنده و شوخمیما آنجا بود 1۰دوست داشتم. تا ساعت  شتریخودم را ب یسوخار

 یلیدور آتش کنار هم خ یسرد است ول یحساباالن آنجا  دانستمی. ممیو به طرف بام حرکت کرد میشد نیسوار ماش

آورد.  یدر م یباز وانهیو د دادیم راژیها و ابانیدر خ نیامیبنو  میدیو رقص می. تا خود بام ما با آهنگ زددیچسب یم

 رفت. یم جیگ یسر همگ ستادیا نیماش ی. وقتمیکرد فیک یواقعا خنده دار بود و حساب

 !رمیدارم کجا م دونمی. نمنیامینکنه بن کارتیخدا بگم چ_

 دستم را گرفت و کمکم کرد و گفت: نیامیآن را زدم. بن یکیرساندم و  نیامیتلو خوران خودم را به بن تلو،

 .یکنند مست یاالن همه فکر م یآبرو مون برد ایب نمیبب ایب_

 کردند.  با حالت مسخره و شل و ول گفتم: یزدم که با خنده نگاهمان م یچشکم هیو به بق دمیخند

 تو مستم کرده. نیمستم. عشق آتش زمیآره عز _
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خودم را به  یبا خنده مرا از خودش جدا کرد. حالم بهتر شده بود. با لوس نیامیخنده. بن ریز میزد یاز حرفم همگ بعد

 اش هم داده بودم گفتم: رییلوس و پر از عشوه که تغ یکردم و دستم را دور دستش حلقه کردم و با لحن کیاو نزد

 . لطافتت کجا رفته؟؟دیهمه خشونت از تو بع نیا زمیعز ییوا_

 گرید یآورم. بهناز جلو آمد و دستش را به دور بازو یرا در م یک یند که دارم اداگرفته ا دمیبچه ها فهم دنیخند با

 گفت: یتو دماغ یاو حلقه کرد و با صدا

 !ه؟یک گهید شیریدختره س نیا میبر زمیعز می. برینش کیو به عشق من نزد یبهتر حد خودت رو بدون زمیعز_

دو  یو به طور اتفاق میآمده بود نجایباهم به ا یکه همگ میافتاد یآن روز ادی. میتخت رفت کیخنده به طرف  با

منقل آوردند  کی. به خواست خودمان مینشست یتخت یبه رو ی.  همگمیدید نجایرا همزمان ا نیامیدوست دختر بن

هم آوردند. با ذوق منقاش را در دستم گرفتم و  انیها را هم دستم داد و قل ینیزم بیو وسط تخت گذاشتند. س

 یقرمز و نارنج یها را وسط ذغال ها گذاشتم و بعد تمام ذغال ها ینیزم بیس یکی ،یکیرا کنار زدم.  ذغال ها

 یتپه شد. با لذت دستم را باال آتش گرفتم و تا گرم شود. هوا سرد و و باد سرد کی. مانند ختمیر شانیاطراف را رو

. اوردیب ییچا مانیکه آنجا بود کردم و گفتم برا ی. رو به مردمیکه همه دور منقل حلقه زده بود یورآمد ط یهم م

 ینیزم بیو س انیو شاد همراه با قل یدوست داشتن یسرد ، جمع ی. کنار منقل ،هوادیچسبیواقعا در آن سرما م

 یها کیبود و طرف آن را پالست قیچهمه از سرما قرمز شده بود. تخت به شکل آال یداغ. دماغ ها ییو چا یآتش

 شد. یوارد م یکمتر یند. تا سرمابزرگ گرفته بود

 اد؟یم یشوهرت ک_

 کردم و گفتم: نیامیبن نگاه

 .ادیگفت فردا م_

 میاز و جنات براش بگ کمی. میکن یتستش م دمیدیدورش م یکم شیبرمیم میایخوبه م_

 بلند کردم و گفتم: خنده

 .یبابات هم ببر نکهیمگه ا_

 متعجب گفت: نیمب
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 چرا؟_

 گفت: دیکش یکه دماغش را باال م یدر حال سوگند

 چون سن باباته._

 گفت: یمسخره ا افهیرو به سوگند کرد و با ق نیمب

 نخود هر آش. ی. چقدر تو بامزه ادمیهرهر خند_

 کردم خنده ام را پنهان کنم گفتم: یم یکه سع یحال در

 بدبخت. گهید گهیخوب راست م_

 :داد و با اخم گفت رونیرا ب انیدود قل نیامیبن

 مگه چند سالشه؟_

_45. 

 هر دو باهم بلند گفتند: پسرها

 ؟یچ_

 گفت: نیو رو به مب دیوسط پر عیسر سوگند

 ؟یشد عیدهنت بسته شد نخود هر آش ضا_

 یرا آورد و صدف برا ییبا حرص صورتش را جمع کرد و چشمانش را به طرف سوگند برگرداند. همان موقف چا نیمب

 بی. سمیبرو میخواست یما نم یشد ول یهم گذشته بود و هوا هر لحظه سرد تر م 1۲. ساعت از ختیر ییهمه چا

 گفتم: اقیها تازه پخته بودند. با اشت ینیزم

 داره. یبانو زن خان چه دست پخت نیکه سرم دیکن فیتعر دیو بر دیو بخور دینیبب دییایبه به ب_

 دادم: را باال دادم و ادامه میابرو کی نیامیبه بن رو
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 چشم حسود ها. یبه کور_

 طرف لبش را باال داد و گفت: کیکرد نگاه ام کرد و  یتازه را آماده م انیکه قل یدر حال نیامیبن

م هنوز یبعد سه ساعت تازه درش اورد شیتو آت یگذاشت ینیزم بی. دوتا سدیانقدر زحمت کش یخسته شد یاله_

چه  گهیدستمون. اون وقت با افتخار هم م یدیتو آتش. نپخته م یبزار یتونیهم نم ینیزم بیس کی نپخته است

 کار.. نیمن جلو ما از ا خواهر شناسمتیم گهیگرفته ما که د یچ دونهیدارم. اون بنده ها نم یدست بخت

ام بلند  یگوش امیپ ی.  همان موقع صدادنیخند یلبش را گاز گرفت. با حرص نگاهش کردم. همه به حرف اش م بعد

 را باز کردم. نوشته بود: امیبود. پ انیاز طرف نو امیرا برداشتم. پ مینشستم و گوش میسرجاشد. در 

 توراج رو برام بفرست.. ی. آدرس خونه آقازمیسالم عز_

کردم و  پیتا شیبود. آدرس را برا داریموقع ب نیا انیبود نو بیبود. عج 1:45به ساعت انداختم. ساعت ینگاه

 کردند با اخم گفتم: یمشکوک نگاهم م یفرستادم. سرم را بلند کردم همگ

 به من؟ دیزل زد نجوریا هیچ_

 باال انداخت و گفت: یآبرو صدف

 آقاتون بود؟_

و  کردم زیبود. چشمانم را ر انیرا از کنارم برداشتم. نو یجوابش را بدهم که گوشم زنگ خورد. متعجب گوش خواستم

 رو به آن ها گفتم:

 .ادیکشمتون. صداتون هم در ن یمن م ینیزم بیدستتون بخور به س_

 را وصل کردم. تماس

 الو سالم._

 آمد. انیمتعجب نو یصدا

 ؟یسالم. خوب_
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 ؟یممنون خوبم تو خوب_

 گفت: انینو

 ؟یباش داریب یریبرات تا د ستیخوب ن یگ ینم ؟یداریآره منم خوبم. چرا تا االن ب_

 گفتم: الیخ یب

 .ستمیخونه ن_

 گفت: متعجب

 موقع شب؟ نیا ییپس کجا_

 با بچه ها امدم بام.._

 :دیپرس یعصب یصدا با

 ن؟یبچه ها ک_

 دختر خاله هام._

 آرام گفت: نیمب

 م؟یپس ما بوق_

 داد زد: یعصب انیجمع کردم که ساکت شود. نو شیرا برا صورتم

ا علّاف دوت دیگ ینم د؟یسرو صاحاب یبشه؟ مگه ب یکوه که چ یباال دیرفت دیموقع شب چند تا دختر بلند شد نیا_

واد جوابگو خ یم یک ؟یبچه امد چ ایسر خودت  یاگر بال ارن؟یسرتون ب ییافتند دنبالتون خفتتون کنند بال یب انیب

 باشه؟

 آرام گفتم: یصدا با

 پسرم باهامون هست. ستمیدختر که تنها ن ؟یزنیچه خبرت؟ چرا داد م_
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 بلند گفت: یبا صدا یعصب دوباره

 ها؟؟ دوست پسراشون اند؟ نیبدتر. پسر ک گهید_

 گفتم: کالفه

 هام اند. ییخودت پسر دا یبرا یگ یم یچ انینو ییوا_

 و گفت: دیخند نیامیبن

 کرد. سیشده دختر خودش خ یرتیعمومون غ_

 انیو. ندهیشن انیخنده اش را نو یصدا دانستمی. مدیبدتر کرد و بلند خند یبا پا زدم اش که ساکت شود ول یعصب

 گفت: یعصب

 نی.. سرمنی.. سرمنیسرم_

 یکند. بعد از مدت خواهد خودش را آرام یآمد. معلوم بود م یم دیکش یو پشت سرهم که م قیعم ینفس ها یصدا

 گفت:

 ها؟ شنومیکه هر و کرتون رو من هم م دیکن یکار م یمجرد؟؟ اونجا چ ایچند سالشون؟ متاهل _

 داشتم آرامش کنم گفتم: یآرام که سع یو لحن دیکش یبود و داد م یعصب انینو

 بهم خوش بگذره. کمیحال و هوام عوض بشه  کمی رونی! من امدم ب؟یکن یباز خواست م یدار انینو_

رد و در خو یخودش را م ینیزم بیداشت س ینگاه کردم  که دو لپ نیامیخورد متعجب به بن میکه به پا یلگد با

 من بود و گفت: ینیزم بیهمان حال چشمش دنبال س

 ؟؟یخور یها نم شهیسرد م_

 ام را از او دور کردم و گفتم: ینیزم بیگرفتم و س یاخم حالت دفاع با

 شکم. یکنم آقا یخوردم. دستت بهش بخور موهات م یخوبم م یلیخ_

 خود کردم و گفتم: کیرا نزد ینبود. گوش انیآمد. حواسم به نو انیگفتن پشت سرهم نو نیسرم یصدا
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 بله.. بله هستم._

 داد زد: یعصب

 شهیها فکر نکن هم امیمن فردا م نی. سرمیکن یخوش و بش م یبا پسر یدار یستیبا من ن یول یهست دونمیبله م_

 ...گهیاونجا حسابت د امیحاال فردا نشد پس فردا من بالخره م  یخونه بابا جونت

 حوصله گفتم: یهم نداشت حدس زدنش. ب یاز عمد نگفت. کارجمله اش را  آخر

 بهم خوش بگذره؟ یمن حق ندارم کم یعنی؟!  یکن یرو بزرگ م هیساده انقدر قض رونیامدن ب هیچرا سر  انینو_

من  یبفهم با اونا فرق دار نویا یزن متاهل کیپسر و دختر مجرد. تو  یشب با مشت ۲نه ساعت  یول یچرا حق دار_

 .رونیباهاشون بره ب نکهیجون و مجرد دم خور بشه چه برسه به ا یدوست ندارم زنم با پسرا

 و متاسفم گفتم: یعصب یطرز حرف زدنش بدم آمد. با حالت از

 واقعا برات متاسفم.._

ه ککند همه مانند خودش هستند  ی. فکر مشعوریرا قطع کردم و بالفاصله آن را خاموش کردم. مردک ب یگوش بعد

 .یدر هر سن و سال یکردن عشق واقع دایپ ینوجوان و جوان باشد برا یدنبال دختر ها شیراه به راه چشم ها

 گفت؟ یم یچ_

 اشم.کردم آرام ب یو سع دمیکش یقیکرد. نفس عم ینگاهم م نیغمگ دمیو شا یسوال یبهناز نگاه کردم که با نگاه به

 :گفتم

 چرت و پرت. یچیه_

 گفت: انهیدل جو یبا لحن نیامیبن

 تو بخور. ینیزم بیس یخواد خودت بخاطر چرت و پرت ناراحت کن یحاال نم_

 گفتم: یعصب
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نگران من شد.  کباری بیمنه.. گفتم عج ینیزم بیکارد بخور به اون شکمت که چشمت از اون اول همش دنبال س_

 مال خودم. ریچشمت ازش بگ

. بخاطر دندیگفت. که همه خند یبلند شیرا از من گرفت و ا شیدختر ها را در آورد و به حالت قهر رو یادا نیامیبن

 مدیکش نیامیو خودم را به طرف بن دمینمک پاش شیرا کندم و رو ینیزم بیپوست س اورمیحرصش را در ب نکهیا

 را باال میآبرو کیرا خوردم. چشمانم را باز کردم و  نزدم و چشمانم را بستم و با لذت آ ینیزم بیگاز بزرگ از س کی

 یبا گاز ها یرحم یکرد. من هم با ب یام نگاه م ینیزم بیدادم و نگاهش کردم که مانند گربه شرک داشت به س

 . دستانم را به هم زدم و گفتم:بزرگ آن را خوردم

 تموم.. چقدر هم خوشمزه بود._

ما هنوز دور منقل نشسته  یشد. ول یقابل تحمل م ریواقعا داشت غ گری.  هوا دنگاه ام کرد بیعج یبا حالت نیامیبن

هم  یاز سرما به رو میکه دندان ها ی. رو به سوگند که ساعت دستش بود در حالمیگفت یو چرت و پرت م میبود

 شدند گفتم: یجفت نم

 ساعت چند؟_

 به ساعتش کرد و گفت: ینگاه

 تحمل کنم. تونمیشده نمسرد  یلیهوا هم خ گهید میبر 3:15_

 کردم. دییحرفش را تا دمیلرزیکه از سرما خودم را بغل کرده بودم و م یهم در حال من

 .گهید میبر بندمیم لیدارم قند گهیراست م_

 نیسوار ماش دمیلرزیو م میکه خود را بغل کرده بود یدرحال یحساب همگ هیهم موافقت کردند بعد از تسو هیبق

 .میشد

رد و به را روشن ک نیماش نیامیگذاشتم تا گرم شود. بن شیام را جلو ینیکرد. دستم و ب ادیرا تا آخر ز یبخار نیامیبن

کردم. آن ها هم با  ادیرا ز شیبود صدا یراه افتاد. به سمت ضبط خم شدم و آن را روشن کردم. آهنگ شاد

 یو هنر نما یباز وانهید یرا برا تیهم موقع نیامیها خلوت بود بن ابانیو بزن و برقص را شروع کردند. خ یخوشحال

. تا در خانه خاله ام  او دمیکش غیو ج دمیدرد گرفته بودند انقدر خند میو شروع کرد. گونه ها دیمناسب د شیها
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ترمز گرفت.  یوحشتناک ی. در خانه خاله ام با صدامیکرد. دوبار احساس کردم االن است که چپ کن یباز وانهید

 گفت: یبا خوش نیامیشدند بن ادهیکرد و پ یداحافظصدف و سوگند خ

 م؟یکن یکه چ دهیسبک شد. االن حال م  یهم کم نیخوب ماش_

 زد: غیج یبا خوشحال بهناز

 .میکن یباز وونهیدوباره د_

کردم االن است که  یهم با خنده سرش را تکان داد و دوباره شروع کرد. انقدر دورمان داد که احساس م نیامیبن

خواهر و برادر ها به اضافه من  یباز وانهید ی. بعد از مدت نسبتا طوالنرفتیم جیسرم گ یواقع ید شود. به معناحالم ب

 در خانه نگاه داشت. رو به همه گفتم: نیماش

هم  نایا ییبه دا نمتونیقبل رفتن بب دیبهم خوش گذشت. ممنون. فردا حتما ببا یلیبچه ها دستتون درد نکنه. خ_

 .دی. به اون دوتا هم اطالع بددیبگ

 جلو نشست. یصندل یشد و به رو ادهیهم پ نیدست تکان دادم مب شانیشدم و برا ادهیپ نیماش از

 خداحافظ._

رفت. انقدر دورمان داده بود و چپ و راست رفته بود که  یم جیام را داد و رفتند. سرم گ یها هم جواب خداحافظ آن

داشتم. در خانه را باز  یآمد از حالت تهوع حس بد یتهوع گرفته بودم. بدم م رفت و حالت یم جیسرم به شدت گ

بود. آب دهانم را با ترس قورت  کیتار ک،یجا تار همهشدم در را پشت سرم بستم وارد خانه شدم  اطیکردم. وارد ح

 گرفتم تا اگر می. دستم را جلودمید یرا م میپا یجلو یآن هم در خانه بزرگ وحشت داشتم. به سخت یکیدادم. از تار

 تمگرف شیاتاقم را در پ ریکرده بودم. مس زیرا ت می. گوش هاباشد بفهم ام و کور مال کورمال جلو رفتم میجلو یزیچ

 و واردش شدم و با عجله چراغ را روشن کردم.

را به شارژ زدم. از  یگوش الیخ یآمد. ب انینو یتماس ها امیرا روشن کردم. پ میرا عوض کردم. گوش میها لباس

 سرم زود به خواب رفتم. یخستگ

*** 
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 دینکش یشد. طول یتخت نشستم. حالم هر لحظه بدتر م یچشمانم را باز کردم. به رو دیاحساس حالت تهوع شد با

 یبهداشت سیپتو را کنار زدم و به عجله خودم را به سرو گرمیدهانم و با دست د یکه حالم بد شد و دستم را جلو

 یشد و درد م یدلم منقبض م ریز زدمیفقط عق م گریدخورده بودم و نخورده بودم  باال آوردم.  روزیم. هرچه درساند

 گرفت.

حالت تهوع  یبه دست و صورتم زدم. هنوز هم کم یعق زدنم قطع شد دهانم را چند بار شستم. آب یاز کم بعد

به ساعت  یتخت نشستم. نگاه یخارج شدم. به رو یبهداشت سیداشتم. دست و صورتم را خشک کردم و از سرو

بلند شدم.  میکرد. از جا یخوابم نم گریدادم. خواب زده شده بودم. د رونیبود. نفس ام را با صدا ب 1۰انداختم ساعت

.  یهبلوز بافت گلب کیبا  یشلوار مشک کیخوب بود.  می. لباس هادمیکش میبه سر و رو یو دست ستادمیا نهیجلو آ

 یبرا انیآورد و نگاهش کردم. حلقه که نو نیی. دست چپم را پادیرا باال بستم. حلقه دورن دستم درخش میموها

 به یدر گوشم بودند. دست یهم از شب عروس شیکرد. هنوز گوشواره ها یم یایخود نم دستمتولدم گرفته بود در 

ام را برداشتم و از اتاق خارج شدم و به  یبار دوم مامان جون در دستم کرد   گوش یبرا نباریکه ا دمیکش یحلقه ا

خوابد و االن  یبابا جون م فتنخورد چون بعد از ر یمامان جون االن دارد صبحانه م دانستمیرفتم. م نییطبقه پا

ر گرفت متعجب س یکه داشت لقمه م یصبحانه رفتم. بلند سالم کردم. مامان جون درحال زیشود. به طرف م یم داریب

 هم کرد.بلند کرد و نگا

 !!یش داریتو زود ب دمیچند روز د نیمن ا بی.. چه عجریسالم. صبحت بخ کیعل_

 نشستم با عجله رفت. رو به مامان جون گفتم: دیزدم و در سمت راستش نشستم. صنم تا د یلبخند

 خوابم نبرد. گهیشدم. خواب زده که شدم د داریب نیحالم بد شد بخاطر هم_

 جون نگران دستم را گرفت و گفت: مامان

 چرا حالت بد شد؟_

 حالت تهوع دارم. یتر شد بعدم حالم بد شد. هنوزم کم دی. حالت تهوع داشتم شددونمینم_

 گذاشت که مامان جون گفت: میرا جلو ییچا وانیل صنم

 نبات بخور حالش بهتر بشه.. ییچا اریبرو واسش نبات ب_



 رمینس

 
352 

 

 یبود.  گوش انیبه صفحه اش انداختم. نو یزنگ خورد. متعجب نگاه میاش زدم همان موقع گوش یاز مهربان یلبخند

 را برداشتم و تماس را وصل کردم.

 الو؟_

 آمد: انینو یصدا

 ؟یالو سالم. خوب_

 ؟؟یممنون تو خوب_

 گفت: سرد

 اون جام. گهیدو ساعت د ای کیتا  دمیاره خوبم.. من رس_

 جوابش را بدهم. نیلنشآرام و د یکردم با لحن یسع

 ناهار منتظرتم. ی. باشه برایبه سالمت_

 باشه خداحافظ._

 خداحافظ_

قطع کردم و بعد خاموش کردم ناراحت  شیرا به رو یکه گوش شبیسرد و خشک اش معلوم بود از موضوع د یلحن از

 بود. رو به مامان جون گفتم:

 .نجایا ادی. واس ناهار مدهیرس انینو_

 مونه؟یهار کجا مپس تا موقع نا_

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 .دونمینم_

 خونه. صنم.. صنم ادیباشه زنگ بزن به بابا بگو زود ب_



 رمینس

 
353 

 

 آمد و مامان جون گفت: صنم

 .میخوب درست کن ظهر مهمون دار زیچ کی_

 درست کنم؟ دیدوست دار یچشم خانم چ_

 را که گرفته بودم در دهانم گذاشتم مامان جون رو به من گفت: یا لقمه

 دوست داره؟ یغذا چ انینو_

 فکر کردم. لقمه ام را قورت دادم و گفتم: یکم 

 .دونمینم_

 گفت: تیجون با اعصبان مامان

 و زهرمار. دونمی. نمدونمینم یگ یم گمیبهت م یهرچ ؟؟یدونیاز شوهرت م یپس تو چ_

 شده بود حرص اش گرفته بود. رو به صنم گفت: ینگاهش کردم. عصب متعجب

 ییباستخ هم درست کن با چا ینیریش یو با مرغ سرخ کرده. تونست یدوغ درست کن خورشت سبز ایآش بلغور _

 خوبه.

 به مامان جون نگاه کردم و گفتم: یگفت و رفت با ناراحت یچشم صنم

 که انقدر زحمت بکشند؟ ادیخواد ب یم یآخه ک ؟یدیها زحمت م چارهیب نیچرا انقدر به ا_

 درهم گفت: یجون با اخم ها مامان

 براش نیاز ا شتریب دی. زمان کمه وگرنه باادیخواد ب یبار اول م یخونه برا نیداماد ا ؟یچ یعنی ادیخواد ب یم یک_

خرت و پرت  یبهش بگم کم زنمیخواد بزار خودم زنگ م یاالن زنگ بزن به بابا جون. نه نم نیهم االی. میدیتدارک م

 .ستشیهم ن لمانی. ارهیهم بگ

بلند شدم. کم،  زیام را خوردم و از پشت م نیریش ییباال انداختم و مشغول خورد صبحانه شدم. چا یتوجه شانه ا یب

خواهم  یکه م میبگو آمد. بدون آنکه به مامان جون یگرفت. تازه خواب به چشمانم داشت م یکم داشت چرتم م
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را  یکردم. گوش میتنظ گریساعت و ربع د کی یبرا را. ساعت دمیتختم دراز کش یبخوابم به طبقه باال رفتم و له رو

را  شیرا برداشتم و صدا یچشم باز کردم. گوش یآالرم گوش یکه خوابم برد.  با صدا دینکش یکنار گذاشتم و طول

 میآمدنش است از جا کینزد نکهیا ایممکن است آمده باشد  انینو نکهیا یادآوریماندم با  میدر جا یخفه کردم. کم

رفتم. مامان جون و صنم در حال رفت و آمد بودند و بابا جون  نییرا برداشتم و به طبقه پا می.   گوشدمبلند ش

 . به طرفش رفتم و گفتم:دیدیمبل نشسته بود و اخبار م یبه رو لکسیر

 سالم بابا جون._

 زد و گفت: ینشستم سرش را به طرف برگرداند و لبخند کنارش

 ؟یدیسالم بابا خوب خواب_

 اره_

 ؟یحالت خوب نبود. االن خوب یگفت صبح یمامان م_

 زدم و گفتم: یلبخند

 اره بابا جون خوبم._

 دستم گذاشت و گفت: یرا به رو دستش

ه از ک یدونیرفته ببندشون. برو ببندشون م ادشیانگار صبح  ستیهم ن لمانیباز.. ا اطیبابا جون سگ ها داخل ح_

 .ارنیسر اون بنده خدا ب یممکنه بال ادیها خوششون نم بهیغر

 باشه بابا جون._

هم نبودند هر کدامشان  شی. پرا برداشتم شانیبرداشتم و از خانه خارج شدم. قالده ها یبابا جون را از جا رخت ژاکت

به  یبه طرفم آمد دست اقیترم بود رفتم. با اشت کیکه نزد یطرف پد بودند. به یگوش یمشغول باز اطیح یجا کی

 بلند شدم و گفتم: میبود از جا اطیآن ور ح ی. ملرفتم یو قالده اش را وصل کردم. بعد به طرف گرگ دمیسرش کش

 .یمل شیپ میعشق هام بر_
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شت پ توانستمی. من هم نمستادیا ینم یوا کجایاش گرفت و  یگوش یهم انگار باز یها جلوتر از من را افتادند. مل آن

انداخت.. من هم بغلش کردم که آن دو حسود  میانداختم. با خوشحال خودش را به رو رشیسرش بدوم. بالخره گ

. ستندیبا کجایرا هم بغل کردم تا  گری. آن دوتا دندیایب لمانداختند تا کنار برود و خودشان به بغ یمل یخود را به رو

و  ستادندیدر هر سه ا یرو به رو اطیدانستند کجا بروند. وسط ح یوصل کردم. انگار خودشان م را هم یقالده مل

را محکم در دستم گرفتم. همان موقع  شانیگارد مخصوص خودشان را گرفتند. متعجب نگاهشان کردم. قالده ها

 ریخواستند از ز یردند و مدر باز شد و هر سه باهم شروع به هاپ، هاپ ک هیدر آمد و بعد از چند ثان کیت یصدا

گ س یشد. ول انیرنگ نما یدر آن کت و شلوار مشک ینیریجعبه ش کیبا  انیدستم در بروند.  در باز شد و قامت نو

را گرفت بودم.  شانیکنند با زور قالده ها ملهح انیبه طرف نو خواستندیبدتر هم شدند. م چیها آروم که نشدند ه

لو به ج  انیبود نو دهیام چسب نهیکردم که دستم به قفسه س کیانقدر نزد دمیرا به طرف خودم کش شانیقالده ها

 گفتم: عیمن شود که سر کیقدم برداشت. خواست نزد

 سالم._

 سر به طرف چپ اشاره کردم و ادامه دادم: با

 کنند. یپارت م کهیطرفم ت ییایاز اون ور برو. ب_

 و گفت: ستادیمتعجب ا انینو

 .می! خوب آروم شون کن باهم بریسالم.. چه استقبال گرم کیعل_

 واس تو.. انیکه ولشون کنم ب یشدن تا زمان خیسرجا شون م انینو شهینم_

 یوحش یچه سگ ها_

 شدم و گفتم: یعصب

 .ادیها خوششون نم بهی. فقط از غرستندین یاونا وحش_

 را باال انداخت و گفت: شیابرو کی انینو

 .یحواسم نبود قبال هم گفته بود_

 شود. با ترس گفتم: یاز قالده ها دارد از دستم خارج م یکیکردم  احساس
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 نگهشون دارم. تونمیرو ندارم. نم نایمن زور ا انینو گهیبرو د_

 با اخم جواب داد: انینو

 که نگه شون داره؟ ستیخونه ن نیبه جز زن حامله من داخل ا گهیکس د یعنی_

 کردم آرام باشم گفتم: یشده بودم. سع یفردستش ک از

 دستام زخم شد،  گهیبرو داخل د عی.. سرانینو_ 

خواستند  یدادند. م یجهت م رییتغ انیسرش را تکان داد و از سمت چپم رفت. آن سه تا هم با هر قدم نو انینو

جون پشت در ظاهر شدند. با خواست در را باز کند که در باز شد و بابا جون و مامان  انیرا بکشند. نو انینو

بود  ستادهیو بابا جون به داخل رفتند. مامان جون که هنوز ا انیکردند. نو یبا او سالم و احوال پرس ییخوشرو

اخم وحشتناک عوض کرد و به طرف من برگشت و انگشتش را به  کینگاهش را از آن ها گرفت و لبخندش را با 

نگاه دستم  دمیکش یتکان داد و داخل رفت و در را بست. قالده سگ ها را ول کردم و نفس آسوده ا دینشان تهد

شده بودند. سگ ها دوان، دوان به طرف در  دهییرا زده بود سا من زبر بود و کف دو دستم نساز شا شانیکردم. قالد

کردم با بوس و بغل و حرف  یطرف خودم و سعبه  دمیشدند. به طرفشان رفتم و هر کدام را کش زانیرفتن و به آن آو

قفس شان  را بستم و به طرف  درشدند که به قفس شان برگردند.  یآرام شدند و راض یآرامشان کنم. بعد از مدت

کردم. کف دستم  داغ بود و  زانیخانه حرکت کردم. در را پشت سرم بستم کت را با نوک انگشتانم در آوردم و آو

 یا دهیآب سرد گرفتم. فا ریرفتم و دستم  را ز یبهداشت سیبدون توجه به آن ها به طرف سرو . به ناچارزدیسوز م

بکشم و  یقیکردم آرام باشم. نفس عم یخارج شدم. سع یبهداشت سینداشت. دستانم را خشک کردم و از سرو

ه زدم ب یهم کرد.  لبخندو با اخم نگا دیبه طرفم چرخ انی. به طرف آن ها رفتم که سر نویلبخند بزنم هرچند زورک

 آن نشسته بود رفتم. کنارش نشستم و گفتم: یبه رو انیکه نو یطرف مبل دو نفره ا

 ؟یامد ی...کریبخ دنتیرس_

 گفت: خشک

 .میدیبود رس 8ساعت  کیممنون نزد_

 را باال دادم و گفتم: میابرو کی

 ؟یامد یبا ک_
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 و زنش.. نیآسوده و زن داداشش با اشک_

 گفت: عیکه سر دیو زنش. خواست فکرم به طرف آن ها برود که مامان جون انگار فهم نیاشک

 نجا؟یا دیامدیچرا ن دیپس تا االن کجا بود امدن؟یپس چرا اونا ن_

 به مامان جون نگاه کرد و گفت: انینو

نه خو میفتخونشون بعدم ر میخونه پسرم عروس و داماد رو گذاشت میرفت میدیدستتون درد نکنه. صبح که رس_

 مادرم االن اونجا هستند.

 کرد مهربان باشد و گفت: یجون سع مامان

.. خوب شب میشد یکردم. خوشحال م یاون ها هم همراهتون هستند وگرنه خوب همه رو دعوت م دونستمیمن نم_

 .میکن یواسه شام دعوتشون م

 و تلخ گفتم: سرد

راحت  دیباشند که من هستم. بزار یدوست داشته باشند جا چون اصال فکر نکنم اونا یبش الیخیمامان جون بهتر ب_

 باشن.

 جون با تشر گفت: مامان

 .نیسرم_

 ییجا مستیرا نگفتم که من هم حاضر ن نیرا گفته بودم. البته ا قتیدوختم. حق نیینگفتم و نگاهش را به پا یزیچ

پرتغال در آن بود را برداشتم و مشغول  کیرا که  انینو یدست شیباشم که آن ها هستند. به جلو خم شدم و پ

ا را برداشتم و پرتغال ه زیم یاز رو گرید یستد شیهم برداشتم پوست کندم. پ گریپرتغال د کیپوست کندن شدم. 

 یکه پوست ها درون آن بودند را رو یدست شیرا از آن خارج کردم. پ شانیپر کردم و از وسط نصف کردم و دانه ها

پر پرتغال برداشتم و به طرفش گرفتم. متعجب سرش را به طرفم  کیشدم.  کینزد انینو به یگذاشتم. کم زیم

 زدم. دستش را بلند کرد و آن را گرفت و آرام گفت: شیرو به یبرگرداند. لبخند

 نرفته ادمیرو  شبیهنوز د_
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 خوردم گفتم: یکه پرتغال م یدرحال خونسرد

 بمون. ادتیکه نبود بخواد  یخاص یزیچ_

 بود. یمهم یزیبه نظر من چ یول_

 باال انداختم و گفتم: شانه

منم کم  یو ادامه داد یخودت نخواست ارمیدرب ینداشت خواستم از گمراه قتی. حقیزد یحرف م یالک یداشت_

 رو قطع کردم. یحوصله گوش

 بهم فشرده اش گفت: یدندان ها یاز ال انینو

 به روم قطع کردم و بعد خاموش. یادب یرو با ب یو گوش یکرد یتوجه یبه حرف من ب_

 زدم و گفتم: یخونسرد لبخند

 .یعاد زیچ_

 گفت: یگر یانجیم یبود برا دهیرا شن مانیجون که حرف ها مامان

 کارا رو با من و باباجونش انجام نداده. نی. کم انیسرم شهی. کار همدیریبه دل نگ_

 به او نگاه کرد و سرش را تکان داد و گفت: انینو

 داره. یعادت نیدرست اطالع نداشتم همچ_

 کرد و ادامه داد: نگاهم

 .ستین یهم ترکش کنه چون عادت خوب دوارمیام_

 سالم._

 یشد. وارد خانه شد و پشت سرش برادر عقب افتاده تر از خودش وارد شد. طول دهیهمه به سمت در کش نگاه

کردم. سر  یبلند سالم کرد. با حرص نگاهشان م یداکه خواهرشان هم با فرم مدرسه وارد خانه شد و با ص دینکش

 به طرفم برگشت و با اخم نگاهم کرد. آرام گفت: انینو
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 هستند؟! هیک نایا_

ها به طرفمان آمدند. بهناز به طرف مامان جون رفت و خود را در آغوشش انداخت. مامان جون هم متعجب او را  بچه

از او با  دیبه احترام بلند شد من هم به تبع انیه طرف ما آمدند نو. پسر ها هم بدیو سرش را بوس دیدر آغوش کش

 دراز کرد و گفت: انیرا به طرف نو دستشجلوتر بود  نیامیبلند شدم. بن میدر هم از جا یا افهیق

 .یخوش آمد یلیسالم خوب هستند حالتون خوبه؟ خ_

 را گرفت و متشخّص گفت: نیامیهم دستش را دراز و دست بن انینو

 سالم ممنون. حال شما خوب؟_

 انیهم مشغول سالم کردن با نو نیهم جوابش را داد و به طرف من آمد و دستش را به طرفم دراز کرد مب نیامیبن

 با لبخند به طرفم آمد و گفت: نیشد. با او دستم دادم بعد مب

 ؟؟یسالم چطور_

 را نگاه کردم و گفتم: شیو سرتاپا دمیکش یقیعم نفس

 ممنون_

 .دیستادیچرا ا ندیبچه ها بش_

سالم کرد و رفت به طبقه باال تا لباس  انیحرف بابا جون پسر ها رفتند و نشستند. بهناز مودب جلو آمد و با نو با

 گفت: یجد انیکه نو مینشست انیرا عوض کند. من و نو شیها

 ؟یکن ینم یمعرف_

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 چرا._

 طرفم بود گرفتم و گفتم: کیکه نزد نیامیرا به طرف بن دستم

 نیامیبن_
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 اشاره کردم. نیبعد به مب و

 .نایو خواهر ا مییاالن رفت دختر دا یدیمن و بهناز رو هم که د ییها ییپسر دا نیو مب_

 اشاره کردم و روبه بچه ها گفتم: انیبه نو بعد

 شوهرم. انیآقا نو_

نگ چ میاعصاب شده بود مدام به پهلو یکنارم کالفه و ب انیکردند. نو یها سرشان را تکان داد و ابراز خوشبخت پسر

 آرام گفتم: . کالفه به طرفش برگشتمدادیگرفت و فشار م یآن را در مشتش م ایو  زدیم

 پهلوم درد گرفت. ؟یکنیم نجوری؟ چرا ا انیچته نو_

 طرفم برگشت و آرام گفت: به

 زیچ هیبلند شو برو  ؟ی. اصال چرا باهاشون دست دادیکن یم وونمید یسرت کن دار یزیچ هیبلند شو برو  نیسرم_

 بپوش.. یدرست حساب

 دادم و گفتم: رونیرا صدا دار ب نفسم

 یکه وقت شهیداره نم یباهاشون گشتم. بعدم خوب مگه چه اشکال نطوریها بزرگ شدم و ا نیبا ا یمن از بچگ انینو_

 سرد و خشک جواب بدم! نکهیا ایکنند  من دستم ندم  یدستشون رو به طرفم دراز م

 حرص گفت: با

 بعد درباره اون االیراه ننداختم و دعوا رو شروع نکردم.  یابرو یب نایبپوش تا جلو ا یبرو لباس درست حساب االی_

 .میزنیموضع هم حرف م

 زدم: شیعجز صدا با

 .انینو_

 تر شد و گفت: یعصب

 .نجایاز ا رمیکنم م یاالن بلندت م نیهم نکهیا ای یپوشیم یت حسابدرس زیچ هی یریم یشیبلند م_
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 برگشتم. همان موقع صنم نییبه پا میلباس ها ضیبلند شدم.   بعد از تعو مینگاهم را از او گرفتم و از جا یناراحت با

 و گفت: انیبود که نو 15ساعت  کیصرف ناهار دعوت مان کرد. نزد یبرا

 ..میرفع زحمت کن گهیبلند شو آماده شو که د_

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 م؟؟یکجا بر_

 خونه مادرم.. میبر_

جمعشان هم جمع بود. تان زر خاتون،  گریعامالن عذابم ببرد. د شیخواست مرا پ یشد. م دهیدرهم کش میها اخم

 گفتم: انیو نخود آش شان زن برادر آسوده بانو. رو به نو میآسوده بانو، اسل

 .امیمن نم_

 و گفت: دیرا درهم کش شیاخم ها انینو

 ؟؟یاینم یچ یبرا_

 چرا.. یدون یخودت خوب م_

 شد و گفت: دهیدرهم کش شتریب انینو یها اخم

 ..یازش بپرس یحال یسر بزن یینجایمادرم چند روز ا شیپ ییایب ییخوا یتو نم یعنی که باشه یهرچ_

از من  یحال یبزن یزنگ تونستی. بعد مادرت زودتر امده خونش خوب نمدمید شیچند روز پ نیاول من مادر تو هم_

 دعوتم کنه به خونش؟ نکهیا ایبپرس 

 گفت: یبه جمع کرد و عصب ینگاه انینو

 .می. بلند شو برو آمده شو برستیبحث ن یجا نجایا نیبسه سرم_

 بلند شدم و گفتم: میدادم. از جا رونیرا با صدا ب نفسم

 دنبالم. ایجان بلند شو ب انیجمع. نوبا عرض معذرت از _
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برگشتم  انیشدم و به طرف نو نییطبقه پا یاز اتاق ها یکیبلند شد و همراهم آمد. وارد  شیهم متعجب از جا انینو

 و گفتم:

 ..میزنیراحت تر حرف م ستین یکس نجایا ایب_

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست انینو

 روستا. میگرد یبرم میکن یخونه مادرم بعدم فردا حرکت م میریاالن م ییایمن. م زیعز ستین یحرف یجا_

 بمونم.. نجایخوام ا یاونجا. م امیخوام ب یمن نم یوا_

 با حرص گفت: انینو

 کرده آخه؟ کارتیکردن؟ مادرم چ کارتیخوام؟ مگه اونا چ ینم یچ یعنی_

 بغض گفتم: با

شم  یم تیمجبورم نکن. دوست ندارم داخل اون جمع باشم. اذ نیا گهید یزیخوام. مثل هر چ ینم انیخوام نو ینم_

 کی ای یقاتل جان کینگاهاشون معذبم.. مثل  ری. زدهیکنم حرف ها و طعنه هاشون آزارم م یبودن م یاحساس اضاف

 جمع؟ ونداخل ا امیکه ب یمجبورم کن ییخوا یکنند چرا م یدزد نگاهم م

که از چشمم روان شده بود را  یلباسش را باز کرد. اشک یدکمه باال یو عصب دیبه صورتش کش یبا حرص دست انینو

سرم را نوازش کرد و مرا از خودش دور کرد و  دیجلو آمد و در آغوشم کش انینو پس زدم و منتظر نگاهش کردم

 گفت:

 خونه مادرم باشه. میریمن و تو امروز که م زم؟یعز یآخر که چ_

 گفتم: تی. با حرص از او جدا شدم و به عقب هلش دادم و با اعصباندمیکوب یداشتم آب درون هاونگ م انگار

 ؟یکن یتونم چرا درکم نم ی. نمانینو امیخوام ب ی. من نممیریم یبگ ییایهمه حرف زدم برات که آخر ب نیمن ا_

 گذاشت و گفت: میدو بازو یجلو آمد و دستانش را به رو انینو

 چند روز. نیروم بود داخل ا یچه فشار یدونیتو بخوابم. نمشب دور از  کی تونمینم گهیمن د زمیعز_
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 .یخوابیآسوده م شیو پ یاصال فکر کن باز باهم قهر نکهیا ایروش  نمیا یدیهمه شب خواب نی. خوب اانینو ییوا_

 و گفت: دیکرد و در آغوشم کش یخنده مردانه ا انینو

 میریم یبعد عصر میمونیم گهید کمیکردم  یهمه اصرار نم نیتونستم که ا یاگر م_

 داد زدم: کفر

ند . بابا جونم هست بچه هام هستستمیمن تنها ن گهید نجایا م؟یبه زور ببر ییخوا یم نمی. ببامینم ام،ینم ام،یمن نم_

 کنند. یپارت م هیبزنم واسشون تک یسوت ایبکشم  غیج هی یکاف

 نگاهش کردم. روزمندانیرا به کمرم گرفتم و پ دستم

 خونسرد گفت: انینو

 اونا که بستن.._

بدهم. با عجله از اتاق خارج شدم. به طرف در  انیبه نو یاجازه عکس العمل نکهیتا آخر باز شد. قبل از ا میها چشمام

 نیدر را باز کردم و از خانه خارج شدم. با آخر عیآمد. سر که از اتاق خارج شد و به طرفم دمیرا د انی. نودمیدو

 یکی ،یکیزدم.  شانیدرشان را با عجله باز کرد و صدا دمیدو شانحال در توانم بود به طرف قفسه که در آن  یسرعت

آمدند. بهشان اشاره کردم تا از قفس خارج شوند آن ها هم از خدا  رونیب شانیاز خان ایبلند شدند  شانیاز جا

فاصله در  نیب یان کردم. وقتش تیهدا یدر ورود یخواسته با عجله و سر و صدا از قفس خارج شدند. به جلو

 شان کردم و نفس زنان گفتم: دیو در خانه گذاشتم شان با انگشت تهد یوجخر

 ...نیخور یاز جاتون تکون نم_

رو به  انیآرام شود. نو مینفس ها تمیتا ر دمیکش یقیبه داخل برگشتم. در را باز کردم و وارد خانه شدم. نفس عم بعد

 یراستش را بلند کرده بود و به رو یبود و دستش را به لبه آن گذاشته بود و پا ستادهیدر پشت مبل سه نفره ا یرو

ر در س یانداخته بود. با صدا نییکمرش بود سرش را پا هب گرشیچپش گذاشته و دست د ینوک انگشت آن طرف پا

 و گفتم: ستادمیا شیرو به رو نهیبلند کرد و با اخم نگاهم کرد. دست به س
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در رو  ی. تونستیپاره شد کهیت یقدم بعد یدر رو باز کن ی. تونستیپاره شد کهیت یز اند.در رو باز کنبا گهیحاال د_

اگر در  ی. حتمونهینم یراه نیاز ا ریو به غ یپاره شد کهیرو برنداشته ت شیقدم بعد یقدم بردار کیو  یباز کن

 .دهیبه در نرس یخارج بش یکن دایهم پ یپشت

 عبوس ادامه داد: یا افهیحرفم را با ق انینو

 پاره شدم. کهیت_

. تازه منم باهات باشم چون یو منم با خودت ببر یخونه خارج بش نیکه از ا ستین یراه چیدر هر صورت ه  نیآفر_

 ..یپاره شد کهیبازم ت ستیقالده براشون نبستم و دستم ن

 چه طرز حرف زدن. نیا نیسرم_

 ه طرف مامان جون برگشتم و گفتم:ناراحت ب یا افهیرا جمع کردم و با ق لبانم

 دیدونیبمونم کنار شما م نجایخوام ا یخوام برم م یخواد منو به زور ببره خونه تان زر خاتون من نم یخوب م_

 به پسرش ادیرو م کباری یتان زر خاتون حداقل ماه یول مینیرو نب گهیهم د گهید یادیممکنه تا زمان نا معلوم و ز

 خواد ببرتم. یرفع نشده که م میشده. هنوزم دلتنگ گمن رو نداره. من دلم براتون تن دنید یاصال رو زنهیسر م

 گفت: انی. رو به نودیو سرم را بوس دیدر آغوشش گرفتم. او هم مرا در آغوش کش یطرفش رفتم و با ناراحت به

 .ندیما رو ببدوست دارن ش انیشب م نیسرم یی. خاله و دانجایا دیشب بمون دیباش لیخوب شما اگر ما_

 انداخت و گفت: نییسرش را به نشانه ادب پا انینو

 کار دارم.. یکل میبر دیبا یدستتون درد نکنه ول_

 گفتم: یمامان جون جدا شدم و با تخس از

 ؟؟یدار کاریمثال چ_

 زایچ میآماده بش دیسر بزنم. بعدم شب با کجایانجام برم و به  دیهست که با دیخر یخوام برم بازار کم یم یعصر_

 .میرو جمع و جور کن

 جون گفت: مامان
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 ادیم عصر باهاتون نمیتازه سرم دیشام آخر شب بر یبرا نجایا دییایبازار بعد ب دیبر نیبا سرم یعصر دیخوب بمون_

 بازار.

 زد. با عجز گفتم: یگشاد شده به طرف مامان جون برگشتم و که لبخند حرص در آر یچشم ها با

 مامان جون._

 تحکم گفت: با

 .ستیهم ن یاعتراض ییبهتر جا نطوریا نیبسه سرم_

 برگشتم.  انیدرهم و ناراحت به طرف نو یا افهیق با

استراحت  ادیخسته اند داخل راه بودند و فکر نکنم ز یشاه یآقا دیداخل اتاق  استراحت کن دیبهتره بر نیسرم_

 .بازار دیبر دیبعد خواست دیاستراحت کن کمی دیکرده باشند. بر

 که در آن حرف یرفتم دستش را گرفتم. به اتاق انیسرم را تکان دادم. به طرف نو نهیدر هم و دست به س یا افهیق با

 . در را بستم و گفتم:میرفت میزد

 راحت باش._

ف و کمد را باز کردم. لحا گریداد. در د انیاز آن خارج کردم و دست نو یرفتم و چوب لباس یواریبه طرف کمد د بعد

بودند و  ریاز رو برداشتم. تشک ها ز یلحاف دو نفره به سخت کیبودند. دو بالشت و  نیو سنگ میتشک ها ضخ

بود و حوصله نداشتم آن ها را  شانیرو یادیز حاف. لرونیکردن آن را بکشم ب یدستم را با آن گرفتم و سع نیسنگ

 یگرفتن با تشک بودم که دست یو بعد دوباره مرتب به حالت قبل باز گردانم شان. در حال کشت اورمیدر ب یکی یکی

 شانه ام نشست. یبه رو

 ..اری...انقدر به خودت فشار نارمیکنار خودم درم ایب_

 متعجب نگاهم کرد و با حرص گفتم: انی. نودمیکش یفیخف غیسرو وضعش ج دنیبرگشتم با د انیطرف نو به

 !؟!ه؟یسرو وضع چه نیا_

 گفت: الیخ یب انیبود. نو ستادهیا میجلو رشیرنگش و لباس ز دیسف یتنها با رکاب انینو
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 شه؟؟یم دیخواب شهیخوام بخوابم خوب با کت و شلوار که نم یم_

شال را از  یکالفگ. تشک ها را در آورد و پهن کرد. با اوردیرا از او گرفتم و منتظر شدم تشک ها را در ب میحرص رو با

بالشت ها را کنار هم مرتب کرد. لحاف را  انی.. نودمیکش نشانیب یرا باز کردم و دست میسرم در آوردم. موها

 . خواستم پشتم را بهدمیو لحاف را تا گردنم باال کش دمیهم کمکم کرد بعد دراز کش انیبرداشتم و بازش کردم. نو

اش را  یشانیخودش به پهلو برگرداند. فاصله مان را به صفر رساند و پبکنم که شانه ام را گرفت و مرا به طرف  انینو

 ام آرام زمزمه کرد: یشانیبه پ

شدم داخل سه چهار روز  وونهیروز تنهام نزار د کیواس  یوقت حت چیوقت، ه چیه گهیدلتنگت شدم. د یلیخ_

 تو دلت برام تنگ نشده بود؟؟ یبر ییجا ییتنها زارمینم گهید

من را از مامان  یگفتم ممکن بود دوباره بد و سرد شود آن وقت ک یاگر هم نم مینداشتم بگو یزیکردم چ سکوت

کرد. احساس درون  یباال بردم و در چشمانش نگاه کرد. منتظر داشت نگاهم م یکرد سرم را کم یجون رد م

 یتوانستم لبانم را کم یقرار دادم. ول اش یمتر یلیبود. لبانم را جلو بردم در فاصله چند م ییقو یلیچشمانش خ

مرا در آغوشش گرفت و فشرد. در  انیشد.  نو ینم میچانه اش گذاشتم. سخت بود برا یتر آوردم و به رو نییپا

اش گذاشتم و او را به عقب هل  نهیس ینشد. دستم را به رو یول رمیکردم از او فاصله بگ یآغوشش معذب بودم. سع

 گشاد شده نگاهم کرد و گفت: یرفت. با چشمان قبمتعجب ع انیدادم. نو

 .یریگ یچرا فاصله م ه؟یچ_

 را از چشمانش گرفتم. بهانه آوردم. نگاهم

 ..شمیم تیاذ ادیبه شکمم فشار م یدیفشار م_

 شکمم گذاشت و گفت: ی. نگاهش کردم. دستش را به رودیام را بوس یشانیبلند شد. پ انیخنده پر ذوق نو یصدا

 گلم.. دیبابا؟ ببخش یشد تیکوچولو نبود اذ نینش بشم اصال حواسم به اقربو یاله_

 در لحنش گفت: یو نگران زدیکه در چشمانش موجب م ی. با شاددیبه شکمم کش یدست

 زم؟یعز یشد تیاذ_

 گفتم: آرام
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 .ادینه ز_

 و گفت: دیآرام در آغوشم کش نباری. ادیدوباره سرم را بوس انینو

 کوچولو نبود. نیاصال حواسم به ا دیببخش_

 هم یبلند شد. چشمانم را به رو انیمنظم نو ینفس ها ینگفت. کم، کم صدا یزیهم چ انینگفتم نو یزیچ گرید

 کردم بخوابم. یگذاشتم و سع

*** 

را بست. به ناچار او را در  نیشوم. در ماش ادهیپ نیباز کرد. دستم را گرفت و کمکم کرد تا از ماش میدر را برا انینو

 نیماش یبنگا کی یجلو یبه راه افتاد بعد از مدت انیشدم و نو نیسوار ماش دیکردم. بعد از اتمام خر یهمراه دیخر

 دنیکه در خانه راه انداخته بود افتادم. با د یبحث ادیبنگاه شد.  واردشد. نگاهم به دنبالش رفت و  ادهینگه داشت و پ

 در هم رفت و گفت: شیسر و وضع ام اخم ها

 چادرت کجاست؟_

 گفتم: الیخیهم ب من

 ندارم._

 راه افتاد. که با پا در نمانیبار ب نیدوم یبرا دیو بحث جد یسرت کن ییخوا یو نم یشود تو دار یگفت نه مگر م یم

ه خودم ب نیبا بسته شد در ماش افتی صلهیرا آرام کند تا بابا جون نفهمد ف انیکرد نو یم یمامان جون که سع یانیم

 را روشن کرد و به را افتاد. رو به او گفتم: نیماش انیآمد. نو

 ؟؟یرو بفروش نیماش یخوایم_

 کرد و گفت: اخم

 نه چرا بفروشم؟_

 ؟؟یریگ یبهتر نم نیچرا ماش_

 گفت: خونسرد
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رو  پمیمدت که ج نیکردم. ا یهم فقط واس رفت و آمد خارج از روستا استفاده م نیماش نیندارم. از ا یازیچون ن_

 استفاده کنم. نیفروختم مجبور بودم از ا

 :دمیپرس متعجب

 ن؟؟یبنگاه ماش یرفت یپس واس چ_

 روستا. ارنشیپول و آدرس رو دادم که ب دهیسفارش دادم رس یخارج پیج_

 زدم و گفتم: یلبخند مچهین

 دوست دارم باهاش برم مسافرت داخل جنگل و کوه. یلیم. خدوست دار پیج_

 کرد و گفت: یخنده ا انینو

 .زمیجنگل و کوه عز یخوب برا_

 دمیپرس اقیاشت با

 باهاش مسافرت و جنگل؟ یبریمن  م_

 گفت: یبا خوشحال انینو

 .میری. بزار هوا که گرم تر شد مزمیچرا نشه عز_

 گفتم: یناراحت با

 سرد برم. یخوام. دوست دارم داخل هوا ینم_

 سرد تر.. یلیو هوا سرده جنگلم خوب هواش خ یچون باردار یشیم تیاذ_

 داره؟ من دوست دارم داخل سرما برم.. یمن چه ربط یبه باردار_

 یو تب و لرز م ضیهفته مر کیتا  یافت یخره م یبهت م یخونه باد سرد اطیداخل ح قهیدو دق یریتو م زمیعز_

 جنگل؟ یبر ییخوا یبعد م یریگ
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 فکر کردم و گفتم: یکم

 .میچادر بمون ایخونه  یوسط جنگل ب میخوا یپوشم. بعدم ما که نم یم ادیخوب لباس گرم ز_

 .یبش تیخوام اذ یگلم نم گمیمن بخاطر خودت م_

 گفتم: یتخس با

 اصال نخواستم._

 گفت: انهی. دل جودیدستم را گرفت و بوس انینو

 اونجا. میریهست م یخونه جنگل هی. میریامد م پیخونه ج می. رفتبرمتیباشه خانم لجباز م_

 ها. لمیف نیمانند ا یرا داشتم برم در خانه جنگل شیآرزو شهیهم یاز ذوق درشت شد. خانه جنگل چشمانم

 واقعا؟_

 کنند. یم یتوش زندگ یرمردیو پ رزنیپ هیاره _

 گفتم: متعجب

 تنها تو جنگل؟_

درست کردم و به اون دوتا  یپنج تا. منم اونجا خونه ا ایچهار  دینه گلم چند تا خونه اند و خانواده اند که اونجا شا_

اونجا درست کردم  یرو سرشون. منم خونه ا شهی. خراب مشهیدادم. خونشون اونجا بود که بارون و طوفان م چارهیب

 باهاشون حرف زدم تا قبول کردند. یو کل دیبر داریسرابعد گفتم که به عنوان  یکردند. ول یاول قبول نم

 گفتم: یناراحت با

 ارن؟یچقدر گناه دارن. پول از کجا م_

 .دمیبهشون حقوق م_

 گناه دارن دلم براشون سوخت.. یلیخ_
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 دستم را که در دستش بود نوازش کرد و گفت: انینو

 .ایراض شونیاز زندگ یلیناراحت نباش گلم. اونا خ_

شد و به طرف من آمد و کمکم کرد  ادهیپ انی. نومیآمده بود گرید دینگه داشت. به مرکز خر نی. ماشدمیکش یآه

 . که گفت:میزدیشوم. دستم را دوباره گرفت. آرام قدم م ادهیپ

 نیسرم_

 کردم. نگاهش

 بله؟_

 ؟یدوستم دار ؟یبا من راض تیتو از زندگ_

 انداختم آرام گفتم: نییدهانم را قورت دادم سرم را پا آب

 اره._

ه او که ب یاحساس بد نیباشم و حداقل ا یبودن راض انیاز کنار نو میکنم که از زندگ یرا م میبه بعد تمام سع نیا از

 دیمانند بچه ها ذوق زده شد. دستم را محکم در دستش گرفت و فشرد. باهم مشغول خر انیبرود. نو نیداشتم از ب

 انینو ی. برایلباس خواب باردار یبودم. حت دهیجون خر مامانداشتم با  ازیرا که ن یها زیچ دمینخر یزیمن چ شدم.

ش را چند بار تن ییپالتو. پالتو کیو  یراحت شرتیو دو ت راهنیمردانه و شلوار و بلوز و پ وریپل کیمن  قهیبه سل

و  مین رفتی. به طرف ماشردیباز اصرار داشت دستم را بگ یپر بود ول انیبود از آن. دست نو امدهیبودم. خوشم ن دهید

 را بشکنم گفتم: نیسکوت ماش نکهی. بخاطر امیو به طرف خانه بابا جن راه افتاد میسوار اش شد

 .یپوش یاون پالتو رو نم گهید انینو_

 گفت: متعجب

 چرا؟_

 ازش زشته. ادیخوشم نم_

 نو که. یول_
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 کردم و گفتم: نگاهش

 ازش. ادیکه باشه خوشم نم یهرچ_

 واسم. دهیآسوده اون رو تازه خر_

 و گفتم: دمیبه طرفش چرخ کامل

 بپوش. یجا یتازه. اون واس باغ دهیواست خر نیا نیحاال سرم_

 نشو. یبد یهوو_

 شوم که دستم را گرفت و گفت: ادهیخواستم پ ستادیدم در خونه ا انینشستم. نو میسر جا درست

 یخونه مادرم. دوست ندارم مثل ظهر میکه بعد شام بر یکن یچمدونت رو جمع م یریتو م میاالن رفت نیسرم_

 جمع باهم بحث مون بشه. باشه؟؟ یجلو

 اخم گفتم: با

 باشه._

 دیلک انیتوجه به نو یشدم و ب ادهیپ نیباز و بسته شدن در آمد. من هم از ماش یاز او گرفتم. صدا یرا با ناراحت میرو

 متوقف شدم. انینو یوردم و خواستم در را باز کنم که با صدادر آ فمیرا از ک

 .میزنی. بزار زنگ منیصبر کن سرم_

 گفتم: کالفه

 م؟یزنگ بزن گهیهست چرا د دیکل یوقت_

ورود به خونشون  ی. پس برایو عروس من یستیدختر اون خانواده ن گهیو تو د میخانواده ا کیاالن ما  نکهیبخاطر ا_

 سرو وضعشون مناسب نباشه.. دی. شامیزنگ بزن دیبا

دستش را به دور کمرم  انی. نومیدر باز شد به داخل قدم برداشت یکیت یزنگ در را زد. با صدا انیو نو دمیکش یپوف

 که گفت: رمیحلقه کرد خواستم از او فاصله بگ
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 ؟یدوستم دار یمگه نگفت یقرار بود قهر نکن_

هم پشت  انیگذاشتم. نو یرا در آوردم و در جا کفش میخانه شدم. کفش ها را ندادم و در را بار کرد و وارد جوابش

امد معلوم بود  یکه از سالن م یدم در و سرو صدا ها یو کفش ها اطیدرون ح یها نیسرم وارد خانه شد. از ماش

 جمعشان جمع است. جلوتر رفتم و وارد شدم.

 سالم_

بلند نشدند. همان  یلم داده بودند. جواب سالم را دادند ول یشدند و سرها به طرفم برگشت. هر کدام گوشه ا ساکت

هم به طرف مرد ها  انیبلند شدند. نو شانیدفعه همه مرتب نشستند و از جا کیجلو آمد و سالم کرد.  انیموقع نو

جلوتر رفت و پشتش به  انینو یو با او دست داد و خوش آمد گفت. وقت دیجلوتر به او رس مییقدم برداشت که دا

 تمدانسیناراحت و درهم سرش را به طرفم برگرداند. سرش را به نشانه تاسف تکان داد. م یبا چهره ا مییبود. دا مییدا

 مثل هر مییرا گرفت دا میبازهم راه گلو یباز هم شوکه شده است. بغض لعنت یخبر دارد ول انیاز سن نو نکهیبا ا

 اش بگذارد. نهیس یافتاد دوست داشت سر پدرم را ببرد و رو یم یمن اتفاق یکه برا یطیشرا

 ن؟؟یسرم ینیبش یایچرا نم_

. بغض داشتم حالم زدیزدم. در چهره تک، تک شان تعجب و اندوه موج م ینیبه خاله ام کردم و لبخند غمگ ینگاه

حرف به طبقه باال  یو ببلند شدم  میاز سن و سال همسرم. از جا دمیکش یخجالت م دیشا دانمیدگرگون بود  نم

. رفتم که با خود آورده بودمش یو چمدان دشدند به طرف کم ریسراز میرفتم. در را که بستم ناخداگاه اشک ها

که به روستا رفته بودم افتادم. ظلم بود واقعا ظلم بود در حق من  یروز ها ادیدر آن شدم.  لمیمشغول جا دادن وسا

 لیلبه د ؟یکردند به جرم چ انیکش نو شیمرا پ نگونهیارزش بود که ا یب شانیدر آنجا انقدر دختر برا یعنیدختر 

آمد که  یم شیقدم ها یرا پاک کردم و خودم را مشغول نشان دادم. صدا میاشک ها عیباز شد در سر یابا صد ؟یچ

 یبه طرفش برگرداندم خاله ام بود. لبخند کردم آرام باشم. با نشستنش در کنارم سرم را یشد. سع یم کیبه من نزد

لباس درون دستم را از من گرفت.. چمدان را به طرف  یحرف چیه یبه من زد و ب یزدم. او هم لبخند شیبه رو

هم شلخته گذاشته  یکرد. چون همه را بدون تا کردن به رو یو هرچه که در آن گذاشته بودم را خال دیخودش کش

 بودم.

 ؟یدیچرا خجالت کش_

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم
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 .دمیخجالت نکش_

د خو دیبا یرو بروز بد نیا دینبا ادیهر چقدرم هم از اون بدت ب یاز وجود شوهرت خجالت بکش دیدروغ نگو. تو نبا_

 .ینیهاش رو بب یخوب یجمع به شوهرت افتخار کن یجلو یدار باش

 زدم و ناخدا گاه گفتم: یپوزخند

 ش؟یبه زور گو ای ادشیافتخار کنم؟ به سن ز شیبه چ_

 .نیهاش رو بب یخوب_

 اضافه کرد: یبا شوخ بعد

 کیخوره سنش باال باشه ها مامان جون گفت خان روستاست گفتم االن  یو خوشگله. بهش نم پیچقدرم خوشت_

 هقیرکه انار دستشه و جلت هیباهاش حرف زد. بعد  شهیکه نم یاعصاب طور یهوا. اخم هاش تو هم و ب نیداره ا لیسب

 .زنهیرو م یکیترکه انار  ونو با ا دهیو دستور م رهیراه م یتنش با چکمه تا زانو ه یکرم رنگ

 ها را نداشت. با خنده گفتم: فیکدام از آن توص چیه انی. نوشیها فیکردم.. جالب بود توص یصدا دار خنده

 یول شهی. اخم هاش که تو هم هست همدمشیند یکه کرد یها فیتوص نیتا حاال با ا یعنی. ستین نطوریا انینو_

 هیو کنا شیو ن میریمن تند م نکهیبا وجود ا یکنه همش لبخند بزنه. حت یم یمن سع شیداخل اتاق پ ادیم یوقت

 شد. یاعصبان یچند بار ی. ولزنمیم

 لبخند گفت: کیام در چمدان را بست و کامل به طرفم برگشت و با  خاله

 رهیتا آرامش بگ شتیپ ادیها نگاه کن. اون شب ها خسته و کوفته م یخوب نیبه ا کمی زمیتموم شد. خوب عز نیا_

 ؟یدیم یقول کیبه خالت  نیاون باز مهربون. سرم یول یدیآروم بشه. بعد تو با زخم زبون اون رو آزار م

 کردم و گفتم: نگاهش

 ؟یچه قول_

 طرفم آمد و دستم را گرفت و گفت: به
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و فکر و ذهنت  تی. اون پسر رو از تو زندگیپدرش رو دوست داشته باش یبچه رو دوست داشته باش نیکن ا یسع_

نار مرد ک نیکن با ا ی. سعدیباهم باش دیتونستیکرد بازم شما نم یازدواج کرده.. اگرم ازدواج نم گهیحذف کن اونم د

و  کلتینگاهش به ه یکس ییخوا یدلش نم یکه حت یاز حرفات و رفتار اون معلوم چقدر دوستت داره طور یایب

 ای ینیبب یبیخواد تو آس یدوست داره و نم نکهیهاش بخاطر ا یریداره. سخت گ رتی. روت غافتهیشکم برجسته ب

 .ری. انقدر به خودت سخت نگزمیعز افتهیب یبرا یاتفاق نکهیا

 و ادامه داد: دیبه سرم کش یدست

داخل  ییخوا یکرده؟ چرا حس مادرانت رو م یاون چه گناه ه؟یاخل شکمت چکه د یطفل معصوم نیآخه گناه ا_

 کمی. شده لیکه از تو و داخل بدن تو تشک یقلب ؟یقلبش گوش بد یبه صدا یحاضر نشد یچرا حت ؟یخودت بکش

به لگد زدنش؟ من  یحاال دقت کرد ا. تادیچه بدت ب ادیچه از پدرش خوشت ب یبچه ا نیبهش فکر کن توام مادر ا

 شیلبخند قشنگت برگشته باشه و هد نییپا یامد یفکر کن. دوست دارم وقت کمی. توام بمون و نییپا رمیاالن م

 به همه به خصوص اون مرد دلباخته. یبد

 ودم.کرده ب یرا گرفته بود.. او حق داشت من کوتاه میرفت. بغض گلو رونیبلند شد و از اتاق ب شیزد و از جا یلبخند

که دارد در بدن من  یکه از پوست و گوشت و استخوان خودم است... بچه ا یکرده بودم در حق کس یکوتاه یلیخ

اش را  یمکیمردانه و قا یها هیداده بودم. گر انتیخ بارا  انینو یها یکند.. من جواب خوب یو رشد م ردیگ یشکل م

 گرفتم. دهیرا در باغ گرفته بود را ناد نیکه بعد از آن روز که مچ من و اشک

بود که ناخواسته و ندانسته عاشق معشوقه پسرش شده است. حال  نیگناه بود. تنها گناهش ا یماجرا ب نیهم در ا او

رابطه داشت بازهم  میدر ترم یبزرگ بازهم سع انتیکه با آن خ انی. نوانی.. فقط من بودم و نونبود نیاشک گرید

به  یبود.. دست نیباز هم مهربان و آرام و مت ینبود. ول اتفاققبل از آن  یرفتارش به گرم گرید نکهیا ادوستم داشت. ب

رفتم همه مشغول گفت و گو بودند.  نییرا عوض کردم و  از اتاق خارج شدم. به طبقه پا می. لباس هادمیشکمم کش

فس بود. ن یخال یجا انیب لبخندش را دادم.. کنار نوزد. متقابل جوا یلبخند دنمینفر خاله تورانم بود که  با د نیاول

به  یو به طرفش رفتم و کنارش نشستم. با نشستنم در کنارش با تعجب به طرفم برگشت. لبخند دمیکش یقیعم

 ساعتش را نگاه کرد و رو به من گفت: انیاز ده گذشته بود. نو یزدم. ساعت کم شیرو

 ..میبر اریب لتویبرو آماده شو وسا_

 گفتم: یدلم گرفت دوست نداشتم از خانواده ام دور شوم. با لحن بغض آلود شدم. ناراحت
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 ..ارمیب  المیخودم وسا تونمینم_

 دستم را گرفت و گفت: متیشد با مال میمتوجه بغض درون صدا انینو

 ..نییشون پا ارمیباال من م می. برزمیباشه عز_

ارد و دمیگفت و بلند به دنبالم آمد. به طبقه باال رس یاوهم با اجازه ا بلند شدم و به طرف پله ها رفتم، که میجا از

 هم پشت سرم آمد. انیکه نو دینکش یاتاقم شدم طول

هم کنار. پالتو ام را  دمیخر یها کیو پالست فیگذاشته بودم و ک شیام را بسته بودم و پالتو ام را به رو چمدان

 گفتم: ریآرام و سر به ز و ستادمیام ا یشیآرا زیبرداشتم و  کنار م

 .نییببرشون پا نانیا_

 ؟یدار یاتاق قشنگ_

و  یبا رو تخت یاسینفره  کیخواب  سیکرد. سرو یرنگم نگاه م یاسیرا بلند کردم که داشت به اتاق بنفش و  سرم

 ادیزدم به  یخواندم. لبخند یآن درس م یگرفت و مثال به رو یآن قرار م یمطالعه که لپ تاپ به رو زیپتو بنفش. م

 باباجون مهربانم و آرام گفتم:

 ممنون_

 تیشالم هدا ریزده بود را با دو انگشتش گرفت و به ز رونیشال ب ریرا که از ز میاز موها یبه جلو آمد و تکه ا انینو

 کرد و گفت:

 اتاق خانم خونه من قشنگ تره. یول _

ان ام زد و به طرف چمد یشانیبر پ یبوسه ا انی. نوجلوه دادنش کردم یعیدر طب یبه لب نشاند و سع یفیظر یلبخند

. اتاق را چک کردم و بعد از آن خارج شدم. سخت فمیها و ک کیپالست گرشیرفت و دسته اش را گرفت و با دست د

. به طرف را گرفته بود میکتش بود بغض تمام گلو دنیمشغول پوش انیرفتم نو نیی. به طبقه پانجایبود دل کندن از ا

 رفتم. انینو

 .میکن بر یخداحافظ_
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 ریسراز میاشک ها دمیاشک تمام چشمانم را پر کرد. به طرف مامان جون رفتم و او را در آغوش کش انیحرف نو با

شان گرفت از آن ها جدا شدم و به طرف مرد  هیهم گر مییبغل کردم. خاله و زن دا هیهمه را با گر یکی ،یکی. شدند

. او هم محکم مرا در آغوش گرفت و سرم را بوسه زد تمد و خودم را در آغوشش انداخجلو آم مانیا ییها رفتم. دا

 که فقط من بشنوم گفت: یگوشم آورد و طور کیسرش را نزد

 چطور حسابش برسم. دونمیو م رسونمیها زنگ بزن به خودم، اون وقت خودم رو م یکرد غصه نخور تتیاذ_

 :کردم. که ادامه داد یخنده ا هیگر انیم در

 راحت. التیحساب بابات هم جداست. خ_

 !دهیباباجون حسابش رس_

 .دمیمنکه نرس یول_

امن و پر از آرامش. او  ی. آغوشدمیبود. به طرفش رفتم و در آغوشش کش ستادهیاو جدا شدم. باباجون کنار در ا از

 انیرو به نو تیبه سرم زد و از من جدا شد. با جد یرا در حقم تمام کرده بود. بوسه ا یپدرم بود. او بود که حق پدر

 گفت:

 .ارمیسرت م یحواست به دخترم باشه. آب تو دلش تکون بخوره قبال بهت گفتم چه بال_

 دستم را گرفت و گفت: یبا خوش انینو

 راحت باشه. التونیخ_

کردم و سوار  یبا همه خداحافظ گرید ی. همه به دنبال مان آمدند. بارمیو از خانه خارج شد دمیرا پوش میها کفش

 یشدند. مدت ریگلوله. گلوله سراز میکرد و سوار شد و حرکت کرد اشک ها یهم با همه خداحافظ انیشدم. نو نیماش

د. معلوم نبو ادیز یزیچ یمعمول ینما کیبه جز  نجایاز ا مبه خانه انداخت ینگه داشت. نگاه یکنار خانه ا انیبعد نو

متوسط داشت که در سمت راستش  اطیح کیرا به داخل برد.  نیشد و در خانه را باز کرد. ماش ادهیپ نیاز ماش انینو

 ادهیپ خماز او با ا دیبه تبع شد من هم ادهیپ نیاز ماش انیدر آن بود. نو گرید یها زیباغچه بود که دو دخت و چ کی

به در  یتقه ا انی. نومیباهم وارد خانه شد رفتم انیبه طرف نو خانه نداشتم نیاز آمدن به ا یخوب ادیشدم احساس ز

 .میهر دو سالم داد میهم از من کردند. وارد سالن که شد یزد تا اهل خانه را از آمدنمان با خبر کند. چه استقبال گرم
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 یاو هم با ترش رو یرا از من برگرداند. زن برادر گرام  شیمن از خشم صورتش قرمز شد و رو دنیبانو با د آسوده

 هم با نفرت نگاهش را گرفت و با حرص گفت: مینگاهش را از من گرفت. اسل

 سالم بابا._

 سرد گفت: یو خونسرد و لحن الیخیب یجواب سالم پدرش را داد. فقط تان زر خاتون بود که با صورت فقط

 .یخوش امد سالم._

 با طعنه ادامه: بعد

 .یکن یبه مادر شوهرت عرض ادب یایافتاد ب ادتی یشهر بود نیهمه که تو ا نیچطور شد بعد از ا_

 گفت: یبا شوخ انینگاه کردم. نو انیبه نو نیدادم و خشمگ رونیرا با حرص ب نفسم

 .دیکرد یپاگشاش م دیناز داره. با گهیخوب تازه عروس د_

 .نشستم انیکنار نو یحرف چیه ی. پالتو ام را در آوردم و بمینیاشاره کرد بنش انینو

 کنند نه. یامده جلو؟ بعدم عروس رو پا گشا م بالیکه شکمش اندازه توپ وال یروسکدوم تازه ع_

 حرفش را قطع کرد. میاسل انیتشر نو با

 .میبسه اسل_

 یآرام یبود برا نیزد. جو سنگ ینم یحرف چیه یگذشت کس یو استقبال گرم شان. مدت یهم از احوال پرس نیا

 گفتم: انیخودم رو به نو

 که برم استراحت کنم. یرو نشونم بد یاتاق شهیم_

 کیکرد و خودش برگشت. در اتاق را بستم پالتو ام را  میراهنما یسرش را تکان داد و از جا بلند شد به اتاق انینو

 بلند آسوده بانو بلند شد. یگوشه پرت کردم همان موقع صدا

دق جلو چشمم باشه  نهیکه مثل آ شیاورد خوام دو روز آروم باشم یحاال که من م نجا؟یا یچرا اورد نیا انینو_

 ها؟ هیکارا چ نیقصد ت از ا ؟یباز کرد نجایحاال پاشم به ا ستیحضور نحسش داخل خونه کم ن
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 شد. یم دهیشن یبه سخت انیآرام نو یصدا

. اون بنده خدا که هیزیدرست صحبت کن خجالت هم خوب چ شنوهیتر م واشی کمیآسوده چه خبرت؟  سیه_

 ؟یکن یم نطوریرسونه چرا ا یبه تو نم یآزار

 :دیوسط حرفش پر آسوده

 وجود ش برام آزاره._

 :دیکالفه به آسوده بانو پر انینو

 میبر میکه ولش کن شهینم میبرگرد میخوا یآسوده. آرامتر اونم زنم ها بعدم فردا م_

راحت  المیکرم در آرامش باشه خف چند روز فقط چند روز از دستش راحت باشم یزاریچرا نشه ها؟ چرا؟ چرا نم_

 باشه

 انمیاز هردو انیحس متقابل است که نو نیا دانستیاز اتاق نشستم. آسوده بانو نم یگوشه ا یحوصله و عصب یب

وارد  انیحوصله فکر کردن هم نداشتم. نو گرید یصلب کرده است. مدت ها همانطور گوشه اتاق نشسته بودم. حت

 را عوض کرده بود. آرام گفت: شیانداخته بود و لباس ها نییاتاق شد. سرش را پا

 بود. یعصب کمی. آسوده دیببخش_

 شد. یاروم م یکم ششیپ یموندیم ؟یچرا امد الیخیب_

که  یرفت و تشک و لحاف ها را از آن خارج کرد. مشغول پهن کردن آن ها شد. در حال یواریبه طرف کمد د انینو

 گفت: یند به شوخرا عوض ک میداشت حال و هوا یسع

 ولش کنم برم؟ شهی. مگه مشمیزن جو نم تازه دوباره امده پ_

بلند شدم چراغ ها را خاموش  میزدم. از جا یکامال زورک یلبخند ضهینبود عر یخال یمن هم برا دیخودش خند بعد

. دمیو دراز کش دمیشان کش انیم یدست را باز کردم میتشک ام نشستم و شالم را برداشتم و موها یکردم به رو

 دم گوشم گفت: انینو

 ؟یعوض کن ییخوا یلباسا. م نیبا ا یراحت_



 رمینس

 
379 

 

 حوصله از حرف زدن با او پشتم را به او کردم و آرام گفتم: یب

 نه_

ه بود ب ینداشتم. به هر سخت یچاره ا یاز پشت بغلم کرد. در بغلش راحت نبودم ول انیچشمانم را بستم. نو بعد

 خواب رفتم.

*** 

 دایرا پ ییدستشو انینو یبلند شدم و با راهنما میچشمانم را باز کردم. صبح شده بود. از جا انینو یزدن ها صدا با

متوقف  انینو یو از آن خارج شدم. خواستم به اتاق باز گردم که با صدا دمیکش میبه سر و رو یدست کردم و رفتم

 شدم:

 صبحانه بخور.. نجایا ایب نیسرم_

را با حرف  مینشستم. گوش ها انیبه دور از نو یدور سفره جمع شده بودند. گوشه ا نیزم یروطرفشان رفتم به  به

را  فمیرا برد من هم پالتو و ک شانیچمدان ها انیمختلف کر کردم. بعد از صبحانه نو یها و آهنگ ها الیها و خ

 یصندل یرا به رو فمیرا باز کردم و ک نیبا تان زر خاتون از خانه خارج شدم.  در عقب ماش یبرداشتم و با خداحافظ

با لبخند به طرف آن ها رفت.  انیآمد. نو اطیبه ح هیهمان موقع آسوده بانو و بقپرت کردم. پالتو ام را تنم کردم. 

و فکر  دهیآسوده بانو هم معلوم بود ما را د یدر هم و حرص افهیشد از ق شیبا مادر و دختر اخمو یمشغول خداحافظ

 یگرفتم و جلو رفتم و با تان زر خاتون دست دادم و از دور فقط سرم را برا نیام را از ماش هیرده. تکک گرید یها

به طرف  انی. عقب نشستم و زن برادر آسوده بانو کنارم نشست. نومیشد نیسوار ماش یتکان دادم. همگ میاسل

 نایرو به نو یبا بدعنق اوردمیقت نتا طا گری. دبودنشست خسته ام کرده  نیروستا حرکت کرد. ساعت ها در ماش

 گفتم:

 بشم. ادهیخوام پ یجا نگه دار م کی انیخسته شدم نو_

 .افتهین یوقت واسه بچه دلبندتون اتفاق کینگه دار خانم خسته شده  کجای_

جلوتر کنار جاده که چند مغازه و رستوران بود  یکم انیرا پر صدا از حرص حرف آسوده بانو خارج کردم. نو نفسم

نشدند..  ادهیآن ها پ به بدنش داد یشد و کش و قوس ادهیهم پ انیشدم. نو ادهیرا باز کردم و پ نینگه داشت. در ماش

 آمد و لبخند به زد و گفت: به طرفم انینو
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 رم؟؟یبرات بگ یخوا یم یزیچ_

 به طرف صندوق عقب رفت و فالکس را برداشت. دستم را گرفت و گفت: انیرا به نشانه مثبت تکان دادم. نو سرم

 .ریبگ یخواست یتوام هر چ رمیمن آبجوش بگ میبر ایب_

که در آنجا بود رفت من هم به دنبالش وارد مغازه  یمغازه شد و بعد به طرف سماور بزرگ آب جوش کیوارد  انینو

 شدم و گفت:

 خواد بردار.. یدلت م یهرچ_

 .دیچسب یم ییبرداشتم با چا کیک کیرفتم.  کیک ینشانه باشه تکان دادم. به طرف قفسه ها را به سرم

 برداشته بود. به طرفم آم  و گفت: ریو ش کیها بود و چند ک یدنیها و نوش کیکردم که حواسش به ک انیبه نو رو

 ؟ییخوا ینم گهید یزیچ_

 راه برم. کمی رونینه. تو حساب کن من برم ب_

 شه؟یآقا حساب ما چقدر م زمیباشه عز_

از مغازه خارج شد و به  انیشده بود. نو تیتوجه به آن ها از مغازه خارج شدم. مشغول قدم زدن شدم کمرم اذ بدون

 نایبعد نو یرفت. در طرف آسوده بانو را باز کرد و به داخل خم شد. آرام به طرفشان قدم برداشتم. مدت نیطرف ماش

و  یصندوق گذاشت. آسوده بانو هم با فالکس چا یواز آن خارج کرد و به ر یسبدبه طرف صندوق عقب رفت و 

 بعد رو به من گفت: ختیر ییچهار چا انی. نودمیشد و بعدم زن برادرش به آن ها رس ادهیها پ کیک کیپالست

 ؟یخور یم ییچا_

را پرت  کیخورد. به طرف سطل آشغال رفتم پوست ک کیام را همراه ک ییرا به نشانه مثبت تکان دادم. چا سرم

 قدم عقب رفتم و سرم را بلند کردم و گفتم: کیبر خورد کردم و  یزیکردم تا برگشتم با چ

 .دیببخش_

 محترمانه گفت: یلیخ پسرک
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 حواسم نبود بهتون خوردم... دینه شما من رو ببخش_

 به ادب ا زدم و گفتم: یلبخند

 کنم.. یخواهش م_

 شرمنده خانم.بازم _

 کنم . ینه خواهش م_

 ساکت شد انیبلند نو بایتقر یزد که با صدا یلبخند پسرک

 .نیسرم_

رفتم که  انیبه طرف نو زدیم میاخم آلوده و در هم داشت صدا یکه با چهره ا دمیرا د انیرا خم کردم و نو سرم

 . متعجب نگاهش کردم..دیودش کشدستم را چنگ زد و به دنبال خ دمیصورتش قرمز شده بود. تا به او رس

 با ناخن هات.. ی. دستم زخم کردانیچته نو_

 ها؟ تو بغلش یشد رفت یچ زد؟یبهش که لبخند م یگفت یبراش چ یزدیگفت بهت که لبخند م یم یسرم. چ یفدا_

 به طرفم برگشت که گفتم: انی. نوستادمیو ا دمیکش رونیو کالفه دستم را از دستش ب یعصب

باهاش بخورد کردم بدبخت  دمشیخوردم بهش؟ من خواستم برگردم ند یبه آدم مگه من عمد یپریچته تو؟ چرا م_

 هیمشکل ما چ یدونیشه به فحش بکشم منم محترمانه جوابش رو دادم. م یکرد نم یمحترمانه عذر خواه یلیخ

 بنده خدا خوردم و نیکه ناخواسته به ا االن یکن یفکر م یبه من که زنتم اعتماد ندار یمشکوک زیبه همه چ نکهیا

تمام. من باهاش الس زدم باهاش قرار گذاشتم و از دست  گهیرو مثل خودش محترمانه دادم د شیجواب عذر خواه

 رفتم.

 و ادامه دادم: دمیدرهم کش شتریب تیقدم جلوتر رفتم و صورتم را از اعصبان کی

بچه  که داخل شکمم  نیاز ا یکش یفرق کرده از من خجالت نم یواقعا برات متاسفم. گذشته ها گذشت االن همه چ_

 خجالت بکش.
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 . مردکدمیشدم و در را به هم کوب نیآسوده بانو سوار ماش یاز کنارش گذاشتم. بدون توجه به پوزخند ها یتنه ا با

تا  دیگرفت و کشکتش را  یها قهی. ستادیرفت. کنارش ا انیکه آسوده بانو به طرف نو دمید شهی. از پشت شنکبت

هر دو باهم آمدند  دینکش یدانست که طول یخوب م رسردش نشود و مشغول حرف زدن با او شد. رگ خوابش را انگا

کرد. من هم کم  ینگاهم م نهیبا اخم داشت از درون آ انیافتاد. نو نیجلو ماش نهیشدند نگاهم به آ نیو سوار ماش

 ،به راه افتاد. کم نیشکّاک. ماش یشدم. مردک عوض رهیخ رونیرداندم و به برا برگ میبه او کردم و رو یو اخم اوردمین

خانه نگه داشت.  اطیداخل ح نیچشمانم را باز کردم.  ماش نیماش ستادنیکم چشمانم گرم شد و به خواب رفتم. با ا

رساندم.  یبه داخل رفتم و خودم را به بخار عیشدم. واقعا هوا سرد تر بود. بدون توجه به آن ها سر ادهیپ نیاز ماش

 به طرفم آمد و با لبخند گفت: دنمیبا د میمر

 دیسالم خانم. خوش امد_

 جوابش را دادم: یلبخند محو با

 ممنون_

 .ارمیبراتون ب یخوا یم یزیچ_

ر رفتم و با طرف پله ها کنا ینه گفتم و از کنار بخار کیوارد خانه شدند.  انیموقع در باز شد و آسوده بانو و نو همان

. شالم را در آوردم به طرف تخت رفتم که در باز شد. زی. وارد اتاقم شدم. مرتب و تمدمیرفتم و به طبقه باال رس

را از او گرفتم و خم شدم پتو را کنار زدم.  میبود در را پشت سرش بست و به طرفم آمد. رو انیمتعجب برگشتم. نو

گردنم فرو برد و بو  ی. سرش را خم کرد و در گوددیگرفت و از پشت در آغوشم کش خواستم دراز بکشم که کمرم را

 مهربان گفت: یزد و با لحن ی. بوسه ادیکش

 ؟یقهر_

 زد و نرم تر و مهربان تر گفت: گرینگفتم. کار نکردم. بوسه د یزیچ

ا ب یلی. تو برام خزنهیداره با زن خوشگل و جونم حرف م یحت یکس نمیشدم. دوست ندارم بب ی. عصبدیببخش_

 .یارزشمند

 حرص گفتم: با

 .ستیبه من ن یشکّاک نیا یبرا یخوب لیاصال دل نمیجا بود. ا یو ب یرفتارت الک_
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 ادامه دادم: یپر از زنانگ یلحن با

 کرده باشم. یقبال اشتباه دیشا_

 شکمم قرار اش دادم و آرام تر گفتم: یدستش گذاشتم و به رو یرا به رو دستم

 خبر نداشتم. نیاز وجود ا یول_

 قلبش گذاشتم یطرفش برگشتم و دستم را به رو به

زن شوهر دارم. که بچه  کی. من االن ستیاشتباه ن یبرا یلیحاال دارم و دل یخبر نداشتم ول نهیگنج نیاز وجود ا_

 .انینو ستیمن ن یبرا یقابل قبول لیدل نیکنه. ا یمن و تو داخل رحمم داره رشد م

در آوردم خم شدم تا از  یکی ،یکیرا  میرا از او گرفتم و از او دور شدم. به طرف چمدان ها رفتم. لباس ها میرو بعد

 گفت: انیکه نو اورمیدست لباس در ب کیدرون چمدان  یلباس ها

 اونا نه. لباسات داخل کمده._

طرف کمد رفتم درش را باز کردم. قبل از دوباره از آن لباس ها بپوشم. به  دینبود با ادمیدادم.  رونیرا با صدا ب نفسم

 یداد و م یبه دورم حلقه شد. مرا به خود فشار م انیو مردانه نو یدستم جلو برود و لباس بردارم دستان قو نکهیا

 . در گوشم زمزمه کرد.دیبو

 مهر نیا و ادیب ایبچه هم به دن نیا ترسمیزن از کنارت رد بشه م کیدوست ندارم  یحت یلیحسودم. خ یلیمن خ_

 رو که از من داخل قلبت رشد  کرده مال خودش کنه. یینوپا

 یاحساساتش را ب نگونهیشد ا ینم یقلبم خنده دار بود ول یمهر نوپا به پوزخند بود زدم هیشب شتریکه ب یلبخند

 یاغوا گرنه ا یقلبم قرار دادم و با لحن یبه رو نباریدستش گذاشتم و باال آوردم و ا یجواب بگذارم. دستم را به رو

 گفتم:

مهر  کی گهیبچه اون د نی. با تولد اشهیبلغز. بلکه محکم تر و استوار تر م نجایتو در ا یجا شهیباعث نم زیچ چیه_

 .ستیساده ن ینوپا

 شدم آرام لب زدم: رهیباال دادم و در چشمانش خ یپلکانم را به آهستگ دمیآغوشش چرخ در
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 دوست داشتن._

 یبار بود آن را در کمد م نیبود و گشاد اول دیتنم کردم. جد عیدست لباس برداشتم. سر کیمد او جدا شدم و از ک از

و با قهر خواستم از  دیرا در هم کش میهنوز همانطور پشت سرم خشکش زده بود. اخم ها انی. برگشتم. نودمید

 با اخم گفت: یو جد ستادیا میرا گرفت. آمد جلو میکنارش رد بشوم که بازو

 راست بود؟؟ یکه زد یحرفا نیا_

 و محکم گفتم: سرد

 .نمیبیدروغ گفتن نم یبرا یلیدل_

از  یکمرش گذاشتم. بعد از مدت یجان به رو یحالت ام را بلند کردم و ب یب یدست ها دیناگهان در آغوشم کش انینو

 گفت: یو با مهربان دیبه گونه ام کش یمن جدا شد. دست

 ؟؟یهنوز قهر_

 ایکردم که بخواهم با او قهر کنم  یاو را ادم حساب نم یعنیدوختم. با او قهر نبودم.  نیفتم و به زمرا از او گر نگاهم

 با مرگ نکهیا ایدرست شود و  زیکردم. انقدر ادامه  بدهم تا همه چ یم یباز دیدست خودم نبود. با یباشم. ول یاشت

 شد. نیسنگ سمفکر نف نیاز ا از ما دو نفر تمام شود یکی

 کردم. نطوریبود ا نیبخاطر هم میرتیغ یلیروت حساسم روت خ یلیمن خ زمیعز دیببخش_

 .یکن نطوریهر دفعه تو ا شهینم_

 .یرتیشوهر حساس و غ نیبه ا یعادت کن دی. باستیدست خودم ن_

 فت:گ انیرا درست کنم. نو میرفتم تا روسر نهیآ ینگفتم. از او فاصله گرفتم و جلو یزی. چدمیکش یقیعم نفس

 

اشه. ب دیخوام شکمت داخل د ی. نمیگفتم چند دست لباس گشاد برات درست کنند تا راحت باش یکه نبود یزمان_

 .ادی. خوشم نمدهیباز داخل د یهنوز انقدر بزرگ نشده ول

 :دمیشد. پرس شیمشغول عوض کردن لباس ها انیتکان دادم. نو دنیرا به نشانه فهم سرم
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 جنگل؟! میبریم یک_

 ..انا وکیب شیپ میریرو اوردن م پیکه ج یزمان_

 گفتم: متعجب

  ه؟؟یآنا ک وکیب_

 همون که بهت گفتم خونشون داخل جنگل. یشیباهاش آشنا م میرفت_

 اها._

 یحوصله بود. کس یکسل و ب ی. آسوده بانو انگار کممی. مشغول خوردن شام شدمیرفت نییبه پا شام یبعد برا یمدت

 نزد. یهم حرف

 یلباس خواب تور کی. دست آخر نگاهم افتاد به دمیم باال رفتم. به طرف چمدانم رفتم و آن را در کمد چاز شا بعد

 یمن قدم جلو م نباریا دیکردم. با یقبول م دیبود. با دهیشکم جلو آمده ام بود و مامان جون خر نیقرمز که مناسب ا

باور  انینو دیکردم. با یرا م نکاریا دیبا یتوانستم ول ی. نمترا گرف میسخت. بغض راه گلو یلیسخت بود خ گذاشتم.

شوم. چقدر سخت  یقدم م شیشوم و مشتاق ام و خودم پ یکیخواهم دوباره با او  یکرد که او را دوست دارم و م یم

. لباس خواب تور بود از یبزن یدست به هر کار یجبران اش مجبور شو یو بعد برا یرا خراب بکن یزیچ کیاست 

 یقیآن را با دست پس زدم. نفس عم عیسر ختیقطره اشکم که ر نیشد و کوتاه بود. اول یگشاد م نییبه پا نهیس ریز

 به تن کنم انیبود تا در خلوت با نو دهیخر میبرا ادیلباس ها ز نیتا بر خود مسلط شوم. مامان جون از ا دمیکش

را عوض  میکنم. لباس ها شیخواستم آرا یشدم. نم یآماده م دیشده بود. با 11ها با خودم کلنجار رفتم. ساعت  مدت

را با آرامش و حوصله باز کردم و شانه زدم.  میشکم برجسته ام به وضوح معلوم بود. موها ستادمیا نهیآ یکردم. جلو

گذاشتم و به طرف تخت قدم  زیم یآمد. شانه را به رو یکه دارد به طبقه باال م دمیشن یرا م شیقدم ها یصدا

ام. چقدر آن شب نحس بود.  یزدم. مانند شب عروس یآن نشستم و لباسم را مرتب کردم. پوزخند ی. به روبرداشتم

 ی. آرام سر بلند کردم و نگاهش کردم. جلودمیشن یرا نم شیقدم ها یدر باز شد و چند لحظه بعد بسته شد. صدا

 ریسست و متح یبا قدم ها انیزدم. نو یو اجبار مهیباز مانده بود. لبخند نصف و ن مهیبود و دهانش ن زدهدر خشکش 

 چند قدم جلو آمد و لب زد:

 .نیسرم_
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م به صورت ینشست دست میتخت رو به رو یرا باز و بسته کردم. او جلوتر آمد و خودش را به من رساند به رو چشمانم

 اش کردم ید همراهبع یمدت لبانم گذشت. ی. چشمانش را بست و سرش را جلو آورد و لبانش را به رودیکش

****** 

و از  دمیبه چشمانم کش یآمد. دست یم اطیچند مرد از داخل ح یشدم. صدا داریمختلف از خواب ب یسرو صدا ها با

 اطیرنگ وسط ح یمشک پیبود. با اخم به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. ج 1۰. ساعتبلند شدم میجا

 و دو مرد انیآمده بود. نو یو بد قول ریتاخ هفتهزدم. بالخره بعد از دو  یکرد و داخل چشم بود. لبخند یم ییخودنما

 کیرنگ  ی. دست و صورتم را شستم و لباس گلبهدیخند یزدند و م یبود و بلند حرف م ستادهیکنارش ا گرید

 شد. یپنج ماهم شده بود و کامل شکمم برجسته و معلوم بود و هر روز بزرگتر م دمیپوش یدست

 یبه رو یکلفت یکردم و روسر سیرا گ میهم باز شکمم معلوم بود. موها یرا عوض کردم. با وجود گشاد میها لباس

 نگ،یدستم کرده بود جر انینو شیکه چند روز پ ی. النگو هادمیلباسم پوش یبه رو یسرم انداختم و کت محل

 هیدو هفته واقعا شب نیگفته بود. در اراست  عاافتادم واق میحرف مر ادی ستادمیا نهیآ یدادند. جلو یصدا م نگیجر

 روستا شده بودم کیزن خان 

 تیتثب یگونه بوده است. خان ها برا نیآسوده بانو هم هم یمن نبوده بلکه برا یزودم فقط برا یباردار موضوع

نه تنها خان بلکه تمام مردم روستا  کنند یو تازه عروس شان او را زود باردار م یشان و نشان دادن مردانگ گاهیجا

داد. با کت پولک و سنگ  یاز آن شکم پنج ماه ام را نشان م یمخمل گشاد که هاله ا یگونه اند. لباس گلبه نیا

بود و شکمم معلوم نبود و  رهیو کتم ت میلباس ها یمخصوصا وقت دمیپوش یآن را م یکه وقت یشده سورمه ا یدوز

 .یشد یتا متوجه م یکرد یدقت م دیبا

 میقمست ریو زور و اجبار غ انیفراوان نو یدست چپم و انگشتر حلقه ام. گردنبند چشم نظر که به اصرار ها یها النگو

اصالح نکرده  نکهیدر امان ماندن جان نوه اش در گردنم. صورتم انگار حالت دخترانه اش را با ا یتان زر خاتون برا

با اخم و تخم از من خواسته بود تا صورتم را اصالح  انیبارها و بار ها نو یول بودن از دست داده بود و تپل شده بود

کند دختر  یهر کس نداد فکر م یندار یگفت هنوز با زمان قبل از عقدت فرق یزنانه به آن بدهم. م یکنم و حالت

 .مابرو ها و پشت لبم را گرفته بود نیاشک یعروس یالح کردم و براعقدم اص یبار برا نی. آخریهست یمجرد

 یکرد و م یگله م انیکه به نو دهیآسوده بانو شن یچندبار ناخواسته از حرف ها یندارم. ول یخبر چیاز او ه نیاشک

را از  یگوش نیاشک زندیهم که عروس منگلش زنگ م یزد. وقت یو حرف نم ردیگیبا او تماس نم گرید نیگفت اشک

الم کند. ح یخطاب نم زمیعروس منگلش را جز گلم و عز وکند. البته آسوده بان یتا حال و احوال ردیگ یعنتر خانم نم
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 لیکه داشت وسا دمیرا د می. مررفتم نییو آهسته به طبقه پا اطیخورد. از اتاق خارج شدم و با احت یاز شان بهم م

 رو به او گفتم: و سالم داد ستادیا درست دیکرد. تا مرا د یرا آماده م یرایپذ

 خورم. یم امیصبحانه ام آماده کن االن م یبرا یزیچ کی میمر_

 گفت: عیسر میخواستم به طرف در برم که مر بعد

 خانم. دیس یوا_

 به طرفش برگشتم که ادامه داد: متعجب

 رونیب دیبر میبودند نذار رونیب شونیو ا دیاگرم امد نییپا ادیب میآقا دستور دادن که نذار_

 و گفتم: دمیرا در هم کش میها اخم

 چرا؟_

. خوششون نهیشما رو بب یبعد آقا گفتن دوست ندارن کس شون رو اوردن پیآقا امدن که ج یآخه چند تا از دوستا_

 .ادینم

با خنده وارد شد و دو  انیبه طرف در قدم برداشتم که در باز شد و نو . هوس کردم لج کنمدمیرا درهم کش میها اخم

 شیبه من افتاد که باعث شد اخم ها انیپسر جوان وارد خانه شدند. چشم نو کیبودم و  دهیمرد که از باال آن ها را د

 آرام سالم کردم. انیودرهم رود. آب دهانم را قورت دادم و با ترس از ن

 سالم._

ر جوان جواب سالمم را دادند. پسرک جوان لبخند و دخت بایمختلف مانند خانم ز یو صفت ها ییمرد با خوشرو دو

 را باال انداخت و کش دار گفت: شیآبرو کیزد و 

 سالم. کیعل_

 کردم االن است که منفجر شود. از ترس اش با عجله گفتم: یقرمز شده بود. احساس م انینو

 با اجازه._
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 یقیوارد آشپز خانه شدم و نفس عم دمینش یرا م شانیتعارف کردن ها یبه طرف آشپز خانه پا تند کردم. صدا بعد

 دمیکش ینفس آسوده ا بود دهیکه در آشپزخانه گذاشته بود صبحانه را چ یسفره کوچک یبه رو میبرا می. مردمیکش

گ شده بود و ر شتریاش ب یکه قرمز یبا صورت انیشد. نو دهیبه شدت به عقب کش میکه بازو نمیو خواستم بنش

 کرد آن را کنترل کند گفت: یم یکه سع یباد کرده بود با صدا شیشانیپ

به تو  که چشمشون ییایخوام ب ی. نمرونیب ییایب خوامینباش؟؟ مگه نگفته بودن نم دید یمگه بهت نگفتند جلو_

 یفهم یو گوشت بدهکار باشه؟ چه مرگته؟ چرا نم یبهت بگن تا بفم دیرو چند بار با زیچ کی دیچرا با بخوره

 .ید انجام بدیخوامم و نبا ینم یعنی یبکن نکارویخوام ا ینم گهیم یهرت وقتشو

 زده گفتم: رتینگاهش کردم و ح متعجب

 ؟یکن یبزرگش م نطوریا یشده که تو دار یحاال مگه چ ؟یکن یم نطوریچرا ا ان؟یچته نو_

 از او فاصله گرفتم و ادامه دادم: یکم

 .یکن یم یخود خور نطوریا یکه تو دار فتادهین یاتفاق آنچنان دن؟یداره اونا زنت د یحاال مگه چه اشکال_

 به هم فشرده اش گفت: یدندان ها یاز ال انینو

 نیا دنتیطرز لباس پوش نی. با اآقا انیاشکال داره. اونا االن گفتند چه دخترت بزرگ شده نو یفهمیاشکال داره م_

 یفهم ینه زن حامله من. م یمیکنه اسل یندونه فکر م ی. صورتت هنوز دخترونست هرکستیشکم وامونده معلوم ن

 نه؟ ای

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 ؟یگرفت یتو زن جون دوندیبعدم مگه اونا نم شونه یخوب. خوب اونا از خنگ_

 و با حرص گفت: دیکش شیبه موها یدست انینو

 کمتر. دمیشا میکه خودمون داخلش هست یروستا نیمن زن دوم گرفتم. در حد هم دوندیها نم یلیهنوز خ_

 اخم نگاهش کردم و دستم را به کمرش زدم و گفتم: با

 .یکه اندازه دخترت و خجالت نکش یزن دوم گرفت یبه همه بگ یخواست یمشکل خودته م گهید نیا_
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که  یبزند او را کنار زدم و از آشپز خانه خارج شدم بدون توجه به آن سه مرد یبه او اجازه دهم حرف نکهیبدون ا بعد

ه ب یبه طرف تخت رفتم گرسنه ام بود ول یعصب دمی. وارد اتاق شدم و در را به هم کوبآنجا بود از پله ها باال رفتم

 نیبروم. همچن نییپا تمتوانسیجبهه را به طرف خود بکشم نم دمکه خداروشکر توانسته بو انیبا نو میلطف دعوا

تخت پرت  یو خودم را به پشت رو دمیکش یچشم آن ها باشم. پوف یخواهد من جلو یکرده بود که نم دیتاک انینو

 یکودکم را حس م زیر ی. لگد هازدمیشکمم ضربه م یشکمم گذاشتم و با سر انگشتانم به رو یکردم. دستانم به رو

 .ردمک

بود. در  فیآرام و ضع اریبس زدیهم که م یزمان زدیلگد نم ادیجان است. چون ز یتنبل و ب یلیکردم خ یم احساس

را جلو آورد و کنارم  ینینگاه کردم. س مینشستم و متعجب به مر میجا یوارد اتاق شد. به رو ینیبا س میباز شد مر

 گذاشت و گفت:

 خانم دستم پر بود نتونستم در بزنم. دیببخش_

 ه؟یچ نینداره. ا یاشکال_

 .دیبخور ارمیباال ناراحت شدند و گفتند براتون صبحانه ب دیامد دیصبحانه نخورد قهر کرد دنیآقا د_

بمانند.  نجایزدم نگران شده بود. مهمان ها هنوز نرفته بودند. شب شده بود انگار قصد داشتند شب را ا یپوزخند

 رادیا زیبود. بد اخالق شده بودم دوست داشتم از همه چ حوصله ام سر رفته یحساب بودم یهنوز در اتاقم زندان

 یحبس چند ساعته در اتاق به رو نیرا از ا تمیبر سرش غر بزنم و اعصبان یتا حساب دیایب یکیدوست داشتم  رمیبگ

 که به در خورد سرم را به طرف در برگردانم یتقه ا یکنم. با صدا یسر او خال

 تو. ایب_

 وارد اتاق شد و گفت: می. مرماندم تا شخص پشت در وارد اتاق شود تظرمن

 خانم وقت شامه._

 نشستم و با اخم گفتم: میجا یرو به

 ی. اصال نمیصدام کن یامدی. چرا واسه ناهار نشهیگرسنمه م دیگ یهم وجود دارم؟ نم یافتاد من ادتونیشد  یچ_

بچه  نیباشم ا ریشد؟ بابا من حامله خودمم س یم یباال مگه چ دیآوردیحداقل واسم م چیه نییپا امیب دیخواست

 ست؟؟یمن ن رخونه به فک نیداخل ا یچرا کس دیفکر یگرسنشه اخه چرا انقدر ب
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بلند شدم به طرف در رفتم.  میگفت. از جا ینم یزیانداخته بود و چ نییسرش را پا یحرف چیچاره بدون ه یب میمر

 گفت: میرا کنار زدم خواستم از اتاق خارج شوم که مر میمر

 یمعمول تونیمعلوم نباشه و روسر تونیکه جا دیبپوش یخانم آقا گفتند حلقتون داخل دستتون باشه. بعدم لباس_

 .دینیسرتون. بعدم سر سفره کنار آسوده بانو بش دیبزن

را درست کردم و از اتاق خارج شدم.  یروسر هنیآ ی. حلقه ام در دستم. با حرص جلودمیرا در هم کش میها اخم

همه سرها به طرفم  دمیبه آنجا رس یکرد. به طرف سفره قدم برداشتم. وقت یام م وانهیداشت د شیبا کارها انینو

و  یدانم اگر انقدر ناراض ینگاهم کرد. نم حضورماز  یتیبا اخم و نارضا انیزدند و نو یبرگشت. مهمان ها لبخند

و حساس است پس چرا مرا گرفته بود؟ او که از احواالت خودش خبر داشت پس چرا سراغ من آمده بود که  یعصب

قابم بش هیخودم بدون توجه به بق یکردم و کنار آسوده بانو نشستم. برا یمرا تلخ کند؟ سالم ندهیاوقات خودش و آ

 را پر کردم و مشغول خوردن شدم. واقعا گرسنمه ام بود..

 د؟یخون یدرس م یچه رشته ا شما داخل_

 یلبخند نگاهم م کینشسته بود نگاه کردم که داشت با  میکه رو به رو یسرم را بلند کردم و به پسر جوان متعجب

داشت نگاهم کرد. به پسرک دوباره نگاه کردم و  ینگاه کردم که عصب انیرا باال انداختم و بعد به نو میابرو کیکرد. 

 گفتم:

 ..خونم یمن درس نم_

 متعجب نگاهم کرد و گفت: پسرک

 خونه. یکردم دختر خان درس م یواقعا؟ من فکر م_

 .دمیشنیرا م انینو یعصب ینفس ها ینگفتم. صدا یزیدادم و خونسرد نگاهش کردم و چ رونیرا با صدا ب نفسم

دست چپم را بلند کردم که  یالیخ یتوجه به او با ب یدوست دارد االن سر من و آن پسرک را بکند. ب دانستمیم

که طرف پسرک بود دراز کردم. چشم  یبلند شد. بعد دستم را به طرف ترش میالنگو ها نگیجر نگ،یجر یصدا

 در چشمانم نگاه کرد و گفت: ییپسرک به حلقه ام افتاد. با پرو

ن اجازه داده دخترش . بعدم چطور خادیکه شوهر کرده باش دیداشته باش یچرا حلقه داخل دستتون؟ فکر نکنم سن_

 انگشتر داخل دست حلقه اش کنه؟
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 کرد و بعد رو به پسرک گفتم: انینگاه نو یچشم ریز

 زنش هستم . ستمیآقا ن انیچون من دختر نو دیاشتباه گرفت گهید یکیفکر کنم من رو با _

هم گذشته بود. بلند  1۲ز . شام ام را تمام کردم و به طبقه باال رفتم. ساعت ادمیرا در چهره تک، تک شان د تعجب

گشاد عوض کردم. به طرف چراغ ها رفتم  و خواستم آن ها را خاموش کنم  یلباس ما کس کیرا با  میشدم و لباس ها

او گرفتم و چراغ ها را خاموش نکردم و به طرف تخت رفتم و  ازرا  میوارد اتاق شد. با اخم رو انیکه در باز شد و نو

لبه تخت نشست چشمانم را در کاسه  انیهم در را پشت سرش بست و به طرفم آمد. نو انی. نودمیآن دراز کش یرو

 را از او گرفتم. میچرخاندم و رو

 م.. نیسرم_

 شدم و گفتم: رهیو به صورتش خ دمیحرفش را ادامه بدهد وسط حرفش پر نگذاشتم

 چرا؟ یزن جوون گرفت کی یزنمه پس چرا امد ستیخانم دخترم ن نیا یبگ شهیسوال تو که روت نم هی_

م نشون گرانیتو رو به د یکنم؟ تازه وقت یمعرف گرانیکشم تو رو به د یگفته من خجالت م یک ه؟یچه حرف نیا_

خوام  ی. نمیخوام تو چشم باش یمن نم ی. ولشهیم شتریکنم احساس تملکم نسبت به تو ب یاحساس قدرت م دمیم

 زنم نگاه کنه. هنامحرم ب شمیم یرتیغ از پسر ها و مرد ها روت باشه. یبعض زینگاه ه

 یمعرف گرانیمرا به د یهم احساس قدرت کند وقت دیزدم. با ی. احساس قدرت پوزخنددمیرا درهم کش میها اخم

از فرزندان او هم کوچکتر  یشده است که حت یکه زن کس یدختر نوجوان نیماند از ا یکند و آن ها دهانش باز م یم

را از او  می. با خشم رواوردیرا به تصرف خود در ب یهم احساس قدرت کند که توانسته است دختر جوان دیاست با

 گرفتم و گفتم:

 .ستین یقانع کننده ا لیمن دل یباز هم برا_

را عوض کرد و چراغ را خاموش کرد و به طرف تخت  شیاز لبه تخت بلند شد و به طرف کمد رفت و لباس ها انینو

دستش را  انیجلو آمده بود نو یبودم شکمم مانند توپ دهی. چون به کمر خوابدیت چپم به پهلو دراز کشآمد و در سم

که دستانش را دورم حلقه کرد و نگذاشت. در  وابمآن گذاشت و مشغول نوازش شد. خواستم پشت به او بخ یبه رو

 گوشم گفت:
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ه تو ک ندیخوام همه بب ی. میستیه فکر کنند حامله نو هم یبگرد نطوریخوام ا ینم گهیبرات لباس بدوزند د گمیم_

 ..نندیخواهم همه بچه ام رو که داخل شکمت رو بب یم ،ی. زن خانیزن متاهل و باردار کی

دندان  یکردم بر خود مسلط باشم. از ال یهم فشرد سع میرا از حرص به رو میدادم. لب ها رونیرا صدا دار ب نفسم

 گفتم: میها

 یبر م رتتونیبه غ .نهیشکم برجسته ات رو بب یکس ادیبدم م یگفت یم روزیعوض شد؟ تا د متیشد؟ تصم یچ_

 شکم رو. نیا ندیخوام همه بب ینه م دیگیخورد. حاال م

 کرد و گفت: کمینزد شتریام را نوازش کرد خودش را ب یبا انگشت اشاره اش گونه سمت راست انینو

 ..یو بگه تو دخترم ادیب یخواد کس یدلم نم یش رو انجام بدم تو زن منخوام درست یکردم حاال م یمن اشتباه م_

را هم دورم حلقه کرد. سرش را در گردنم  شیکه نگذاشت و پاها رمی. خواستم از او فاصله بگدیگونه ام را بوس بعد

 زدم: شیفرو برد. با عجز صدا

 .انینو_

 توجه گفت: یاو ب یول

 . سیه_

*********** 

داشت را  شهیپشم ش هیال کیام را که  میبلند کرد و از اتاق خارج شد. کت ضخ نیزم یچمدان را از رو انینو

در خانه  یرفتم. کس نییاز پله ها پا اطیسرم درست کردم و از اتاق خارج شدم. با احت یام را به رو ی. روسردمیپوش

 نیبه خانه پدرش رفته بود و مخالفت خودش را به بدتر  روزینبود. مهمان ها فردا آن روز رفته بودند. آسوده بانو هم د

را که  میماه و ن کی نیخودش با ما اعالم کرده بود. خدمتکار ها هم ا یسفر و همراه نیشکل و دعوا از آمدن من به ا

ا نجیا داریسرا ییکجورایدر بود و  کیکه خانه اش نزد یداشتند. فقط عل یمرخص شبیکس خانه نبود را از د چیه

را  میبکشد. کفش ها شیبه سر و رو یبزند و دست یو به خانه سر دیایاز خانم ها ب یکی یو قرار بود گاه ماند یبود م

 رفتم. نیبه در بود و در خانه را قفل کردم. به طرف ماش دیو از خانه خارج شدم. کل دمیپوش
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 لیو او دوست داشت صبحانه اش را آنجا م میتچهار ساعت راه داش ایسه  انیبود. به گفته نو شیهنوز گرگ و م هوا

 و میدر را باز کرد و ما را افتاد یشوم. خودش هم سوار شد. عل نیبه طرفم آمد و و کمکم کرد تا سوار ماش انیکند. نو

به  انیشد. نو شتریو ب شتریکمکم حجم درخت ها ب یاز مدت بعد. میزد. به طرف جنگل راه افتاد یبوق شیبرا انینو

آن رشد نکرده بود معلوم بود. هوا روشن شده  یکه سبزه رو نیچرخ ماش ینبود. فقط جا ی. جاده ادیچیسمت چپ پ

 هم افتاد و به خواب رفتم. یآمد. کم، کم چشمانم رو یبود. خوابم م

****** 

د چن می. رو به رومیانبود. متعجب درست سرج نیدر ماش انیچشمانم را باز کردم. نو میبه پاها یبرخورد باد سرد با

 یهم با خوشحال رزنیپ کیمرد بود و  کیدر آغوش  انیدر کنار بودند. نو ایپشت سرهم  دیسف مانیو س یخانه چوب

تا  هشت ایتعداد خانه ها به هفت  دیبود. شا یقشنگ یجا یلی. خدمیبه چشمانم کش یبود. دست ستادهیکنارشان ا

آمد. خوب که دقت کردم  رونیاز آغوش آن مرد ب انیشدم. نو ادهیو پ اطیا احترا باز کردم و آرام و ب نینکشد. در ماش

 یوه اقه میکت ضخ کیکاله به سر داشت و  کیکه  دیکم سف لیو سب شیمتوسط و ر یمرد الغر اندام با قد ریپ کی

 .یو شلوار مشک رشیز یمشک وریپلبا 

 ه؟یدختر خانم ک نیآقا ا انینو_

لبخند زد و به طرفم امد. دستش را پشت کمرم  دنمیبه طرف من برگشت. با د انیمرد پرت شد.  نو ریاز پ حواسم

 و گفت: ستادیزن  ا یکرد. جلو تمیگذاشت و به جلو هدا

 انا. وکیب دمیزن جد نیا_

 مرد هم با تعجب جلو آمد و گفت: ریانا با تعجب نگاه ام پ وکیب

 خانم مبارک باشه آقا. دیخوش امد_

 . گفت:زدیآنا هم جلو آمد هنوز تعجب در صورتش موج م وکیب

 عروس خان. یسالم خوش امد_

 کرد و ادامه داد: انیرو به نو بعد

 امدند؟یآسوده بانو ن_
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 گفت: انینو

 هوا سرده. رونیداخل ب میپدر و مادرش. بهتر بر شیداد بره پ حینه.. ترج_

 دستش را به طرف خانه دراز کرد و گفت: یبا مهربان رمردیپ

 .دیداخل.. بفرما میبر دییبله آقا بفرما_

انا  وکیاول مرا داخل فرستاد و بعد ب انی. نومیخودش جلوتر راه افتاد و در را باز کرد و منتظر ماند اول ما برو بعد

ه ک یادیز یبود با توجه به لباس ها واقعا سرد رونیب یی. هواستادیکنارم ا انی. نورمردیداخل آمد و بعد خودش و پ

 وسط هال کوچک شان ذوق زده شدم یکرس دنیخانه انداختم. با د هب یبازهم هوا سرد بود. نگاه یبودم ول دهیپوش

 برگشتم و گفتم: انیو ذوق به طرف نو یو با خوشحال

 هم که شده امتحانش کنم. کباریدوست داشتم  یلیخ !یکرس انینو یوا_

 کرد و گفت: تمیهدا یکرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و به طرف کرس یخنده ا انینو

 لذت ببر. یتونیتا م نیبش زمیعز ایحاال ب_

ت پش یام را به بالشت ها هیها نشستم و تک یکنار یگرفتم و به رو واریزده حرفش را گوش دادم. دستم را به د ذوق

مان گذاشت و  یپاها یهم کنارم نشست و لبخند لحاف را به رو انیداده شده بود. نو هیتک واریسرم دادم که به د

 گفت:

 .نیداخل ماش یراحت باش. پاهات دراز کن خسته شد_

. سرم را بلند کردم میجلو یخوش رنگ ییچا وانیگفته اش عمل کردم. واقعا هم خسته شده بودم. با قرار گرفتن ل به

 انی. متعجب نگاهش کردم رو به نودیچیم یکرس زیم یبه رو ینیصبحانه را از داخل س لیآنا با اخم داشت وسا وکیب

 کرد و گفت:

 خودم گرفتم. دیهم همون طور که دوست دار ریو سرش ریواستون نون تازه درست کردم. پن_

 دستانش را به هم زد و گفت: یبا خوشحال انینو

 .ستمیهمه زحمت ن نیبه ا ی. راضیکن یشرمندم م امیم دست گلت درد نکنه. هر وقت ن؟یبهتر از ا یبه به چ_



 رمینس

 
395 

 

 نشست و مشغول لقمه گرفتن شد و گفت: مانیآنا کنار شوهرش رو به رو وکیب

 درست کنم. یرو که دوست دار یزایهمه چ ییایم یاست. خودم دوست دارم وقت فهیوظ ؟؟یچه زحمت_

که معلوم  نطوریو مشغول هم زدنش شدم. ا ختمیشکر رام  ییداد. در چا انیرا که در دستش بود به نو یلقمه ا بعد

 به طرفم گرفت و گفت: یلقمه کوچک انیبودند. نو یسفره محل یرو یها زیبود همه چ

 . چقدر خوشمزست.هیزیچه چ نیبخور و بب ایب_

 کردم و گفتم: نگاهش

 خورم. یممنون. نم_

 ادامه دادم: آرام

 .یدونیخودت که م_

 .یش ینم مونیداغ و تازه. امتحان کن پش یو گردو با نون محل ریفرق داره. پن نیا گهینه د_

خوردم. واقعا خوشمزه بود.  یبرداشتم و خال یاز نان یبه آن زدم. بد نبود. کم یناچار لقمه را از دستش گرفتم و گاز به

 برداشتم و مشغول خوردن آن شدم. یتکه بزرگتر نباریا

 د؟یدون ینکنه قابل نم ؟یخورد یخانم چرا صبحانه نم_

 کرد و گفت: یدست شیپ انینگاه کردم. نو رمردیچهره مهربان پ به

 .هیچه حرف نینه آباقا ا_

 هم اضافه کردم: من

 انقدر خوشمزه باشند. شهیبخورمشون. باورم نم یخال ،یخوشمزه اند که دوست دارم خال ینون ها به قدر نیا_

 گذاشت و گفت: میو کره را جلو ریآنا بشقاب پن وکیب

 .دیها هم بخور نیاز ا شهیکه نم نطوریا_
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کتم را از  گرمم شده بود گریشدم.. د نیریش ییو گردو  با چا ریو مشغول خوردن پن اورمیکه ادب را به جا ب نیا یبرا

بلند شدم  میکمک به او از جا یآنا بلند شد تا ظرف ها را جمع کند من هم برا وکیتنم در آوردم و کنارم گذاشتم. ب

اتاق  کیرا برداشت و به  ینیانا در هم رفت س وکیب یخواستم کمکش کنم که چشم اش به شکمم افتاد اخم ها

بود..   یاز او دنبالش رفتم. آشپز خانه ساده و چوب دیو کره را برداشتم و به تبع ریرفت. من هم سبد نان و بشقاب پن

 :دمیپرس

 کجا بزارم؟ نارویا_

 درهم بود. جلو آمد و سبد و بشقاب را از دستم گرفت و گفت: شیآنا به طرفم برگشت هنوز اخم ها وکیب

 .دینیبش دیبر دیی. بفرمادیشما زحمت بکش ستیدست شما درد نکنه. الزم ن_

 یتپل که در لباس محل یکلیمتوسط و ه یکرد. قد یبا نمک م شتریبود که او را ب یظیکردنش با لهجه غل صحبت

که  یان وسی. با گیمتناسب با صورتش و چشم ابرو مشک یو لب ینیبا ب دشیسرخ اش و پوست سف یبود. لپ ها جالب

جمع شده بود  یکرس یآمدم. سفره رو رونیب خانه. معلوم بود حنا زده است. از آشپز دیسف یبا رگ ها رهیت یقهوه ا

دم و سفره را از او گرفتم و به آشپز خانه برگشتم. و در دست آباقا بود. به طرفش رفتم و دستم را به طرفش دراز کر

 گفت: ستادمیکه همانجا ا دنمیاش بود. با د لیانا درحال جمع و جور کردن وسا وکیب

 .یکرس ریز نیبرو بش ؟یستادیسر پا ا نجایا یچرا امد_

 یشما باشم تا اگر کمک شیپ نجای. گفتم اارمیکه من از اون ها سر در نم زنندیحرف م یها زیدارند درباره چ_

 کمکتون کنم. دیخواست

 آنا پشتش را به من کرد و گفت: وکیب

 .ستیبه کمک ن یازین_

 است. یهستم ناراحت و عصب انیکه زن نو نیکردم از ا یهمانجا ماندم. احساس م یول

 ه؟یاسمت چ_

 از فکر در آمد و نگاهش کردم. شیصدا با

 .نیسرم_
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 چندسالته؟_

_17. 

 و گفت: دیرا درهم کش شیباز نگاهم کرد. اخم ها یب به سمتم برگشت و با دهانآنا متعج وکیب

 !یاز دختر آقا که بچه آخرش کوچکتر یحت یدونیم_

 کرد. یام م یانداخت. عصب یم ادمیموضوع را  نیانداختم. اوهم ا نییرا پا سرم

 .دونمیبله م_

 نگه دارد گفت: نییرا پا شیکرد صدا یو سع دیلرز یاز خشم م شیصدا

 ؟یزنش بش یگرفت میشد که تصم یچطور با آقا آشنا شد؟ چ_

 دادم و در چشمانش نگاه کردم و گفتم: رونیرا پرصدا ب نفسم

 ازدواجم هم با آقاتون بود با من نبود. می. تصمدمشیسر سفره عقد باهاش آشنا شدم و د_

در را زدند.  دمیخارج شوم به درگاه در آشپز خانه که رسرا از او گرفتم و خواستم از آشپز خانه  میرو تیاعصبان با

خشکش زد و  انینو دنیپسر با سرو صدا وارد شود و با د کیبلند شد و در را باز کرد. اول از همه  شیآباقا از جا

 وارد شد و بلند سالم داد. لبخندبا  یبه او ماند. بعد از او زن جوان رهیهمانطور خ

 سالم آقا.._

هم به  انیجوان وارد خانه شدند. نو یگریو د انسالیم یکیتپل و بعد از او دو مرد  انسالیزن م کیاز آن زن،  بعد

سالم و احوال  شیبا مهمان ها ییآنا از کنارم گذاشت و با خوش رو وکیکردند. ب یو باهم احوال پرس ستادیاحترام ا

که جو آرام شد و نشستند آرام سالم کردم که سرها به  یکس متوجه حضور من نشده بود. کم چیکرد. هنوز ه یپرس

 آن هیکه در جمع بود اول جواب سالمم را داد و بعد بق یکردند. دختر جوان یمتعجب نگاهم م یطرفم برگشت. همگ

 ها جوابم را دادند.

 کیرا باز کرد.  در بلند شد. آباقا در یکه دوباره صدا نمینشسته بودند. خواستم جلو بروم و بنش یدور کرس یهمگ

پسر جوان. دوباره همه  کیزن و بعد  کیساله وارد خانه شد و بلند سالم کرد و پشت سرش  5۰حدود  انسالیمرد م
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اول از همه نشست  انیجو آرام شد نو یکردند. من هم جلو رفتم و سالم کردم. وقت یبلند شدند و سالم و احوال پرس

خال بود رفتم و کنارش نشستم.  یشت سر زن ها. کنار آن دختر جوان جااز او نشستند و پ دیو بعد مردها به تبع

 گفت: انیکه همراه با  دختر جوان آمده بود رو به نو یزن

 ؟یخبر ی. به سالمتدیکن ینم یآقا معرف_

 کرد و نگاهم کرد و گفت: یخنده مردانه ا انینو

 خانم. رهیزنمه من_

 :را باز کرد و گفت یآنا بلند شد و در اتاق وکیگفتند. ب کینگاه کردند و بعد تبر انیبا تعجب به من و نو یهمگ

 ۰داخل دییخانم ها بفرما_

انا از  وکینشستند و ب یگوشه ا کیبلند شدم زن ها وارد اتاق شدند و هر  میزن ها بلند شدند من هم از جا همه

صندوق  کیتا دور اتاق کردم. اتاق ساده با فرش قرمز و دور  یکردند. نگاه یاتاق خارج شد. زن ها با تعجب نگاهم م

نگاهم  یکنارش. دختر جواب با مهربان ی. و بالشت هادههم قرار گرفته ش یتپه بزرگ از لحاف و تشک رو کیچه و 

 کرد و گفت:

 ه؟؟یاسمت چ_

 .نیسرم_

 زد و گفت: یلبخند دخترک

 اسم من هم مارال._

 داد: سر بچه کنارش اشاره کرد و ادامه به

 سالشه اسمش آرمان. 3پسرم  نمیا_

 خانم خطاب کرده بود. رهیاو را من انیاش اشاره که نو یزن تپل کنار به

 خانم. رهیمادر شوهرم من نمیا_
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 خانم اشاره کرد و گفت: رهیمن یبه زن جفت بعد

 خانم. نیزر تک  نمیا_

 و با خجالت رو به آن ها گفتم: آهسته

 خوشبختم._

را به همه تعارف کرد و بعد بالشت به همه تعارف کرد تا  ییوارد اتاق شد. چا ییچا ینیانا با س وکیموقع ب همان

 آورد و خودش پشت کمرم گذاشت و گفت: یپشتشان بگذارند. بعد بالشت

 دختر جان آقا سفارش تو کرده. ایب_

 خانم در همان حال گفت: رهیمن

 چند ماهته؟_

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 .پنج ماه_

 :دیخانم پرس نیتک زر

 ؟یزن آقا شد یک _

 ماه.. وریشهر_

 کرد و گفت: زیانا در را ال زد و چشمانش را ر وکیب

 ؟یاز زن و بچش؟ آسوده بانو چطور اجازه داد؟ اصال چطور قاپ آقا رو دزد یدیخجالت نکش ؟یچطور زن آقا شد_

 آقا که خانم رو دوست داشت؟

 کرد و ادامه داد و گفت: دییانا را تا وکیخانم هم حرف ب رهیمن

جثه  نی. چطور با ایزنیبچه سال م یداشته باش یسن ادیز ادیبهتم نم ؟یچطور روت شد زن آقا بش گهیراست م_

 ؟؟یآقا رو خام خودت کن یو سن کمت تونست زتیم زهیر
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 . به آن ها نگاه کردم و گفتم:دمیکش یقیعم نفس

بعد از خطبه بعد از اون متوجه شدم آقا زن و بچه هم  دمیخواستم زن آقا بشم من اون رو سر سفره عقد د یمن نم_

 داره.

 ؟یزیچ نیهمچن شهیمگه م_

 آنا نگاه کردم که سوالش را با اخم گفته بود. معلوم طرفدار پرو پا قرص آسوده اند. مارال کنارم بود گفت: وکیب به

ما حت دیدورش کرد نطوریآقا سفارش و کرده و روش حساس. اگر بفهمه ا یگ ینا مگه نما وکیفعال که شده. بعدم ب_

 .شهیم یعصبان

 تو ساکت باش عروس._

 خانم گفت: نیخانم نگاه کردم که با تشر مارال را ساکت کرده بود. زر تک رهیمن به

 که آقا گرفت؟ یکرد کاریچ_

 .دمیاون رو ند گهی. ددمید بردمیدرم ناهار مپ یکه برا یاون رو دو بار وقت دینکردم. شا یکار_

 شده گفت: زیر یخانم با چشمان رهیمن

 مثل آقا و آسوده بانو؟؟ یچرا لهجه ندار_

مامان جونم  یول یبه زبان محل زنندی. تو شهر بزرگ شدم اونجا هم بودند که حرف مستمین ییچون روستا_

 حرف بزنم. تونمیحرف بزنم. دست و پا شکسته االن م یمحل ادیمن ز ذاشتینم

 کشف کردند. یبیعج زیکردند. انگار چ یبا تعجب نگاهم م یهمگ

 .یکه آقا رو تور کرد گهید یدر اورد یباز یدختر شهر_

نگفتم. زن ها مشغول  یزیچه مدل اش بود! سکوت کردم و چ گرید نی! ایباز یانا نگاه کردم. شهر وکیبه ب متعجب

باهم  یآمد تا همگ یزدم. م یآمد. پوزخند یکاش آسوده بانو م یگفتند ا یکه م دمیشن شانیند و از حرف هاشد

 .دیو مرا در جنگل سرنگون کن دیدست به دست هم بده
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 ؟یتا حاال جنگل امد_

 مارال نگاه کردم که پسرک اش را در آغوش گرفته بود. جوابش را دادم: به

 باره نینه. اول_

 و گفت: دیخند مارال

. تازه ساالر شوهرم دمیترسیم یلیامده بودم خ نجایکه ا یاول یحواست به خودت باشه من هم ماه ها یپس حساب_

 کرد باهام. یم یکرد و شوخ یم تمیاذ یلیخ

 زدم  و گفتم: یلبخند

 ؟ینبود نجایآروم باشه بعد مگه تو از اول ا یلیخ خورهیکه بهش م نجایجنگل کجاش ترس داره؟ ا_

 و گفت: دیکامل به طرف چرخ رالما

 رهیم یه نهیبیاونجا منو م یبهدار ادیخواهرش م مانیزا یبرا یاز روستا ها بود ساالر وقت یکینبودم. ماما  نجاینه ا_

 .مینک یزندگ نجایا میایبودند گفت که ب نجایکنه باهاش ازدواج کنم. چون پدر و مادرش هم ا یم میتا آخر راض ادیو م

 یمشک دیکش یسرخ. چشم و ابرو یبا گونه ها دیو سف دهیکش یصورت بایز افهیبا ق ینگاهش کردم دختر متعجب

و  نینه چهره دلنش ،یخوب تینداشت که بخواد عاشقش شود. نه موقع زیبود آن مرد چ فیح یو صورت یگوشت یلبان

 :دمی. متعجب از او پرسیو نه مال و ثروت یجذاب

 تا اون روستا؟ یبر نجایهر روز از ا ستیبرات سخت ن_

 کنم. یکار نم یداخل اون بهدار گهیمن د زمینه عز_

 چرا؟_

 به مادر شوهرش کرد و گفت: ینگاه یچشم ریزد و ز ینیغمگ لبخند

 ساالر و خانوادش بهم اجازه ندادند._

 ؟یمال اون روستا بود_
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 انداخت و گفت: نییبا غم سرش را پا مارال

 ه اجبار به اون روستا رفتم.طرحم ب ینه برا_

داخل شهر داشته  یتونستیکه م یشیپر آسا یاز زندگ ؟یداره که بخاطرش از شهر و کارت گذشت یآخه اون مرد چ_

 که بوده! یبهتر یها تی. موقعیباش

 زد و گفت: یلبخند مارال

ساالر  الیخ دمیهم به هم رس یوقت دمیتا بهم رس دمیکش یسخت یلیمن و ساالر خ فهمهیرو نم زایچ نیعشق ا_

 شد. شتریمن تازه ب یها یسخت یفقط راحت شد ول

صد برابر  یها یمارال باشم. با سخت یرا خوردم حاضر بودم من جا شیرا گرفتم و فشردم حسرت او و زندگ دستش

 نستمتواینم یحتانداختم.  نییاو اشک در چشمانم جمع شد. سرم را پا ادی.. با نیکنارم باشد اشک نیاشک یبدتر ول

 کنم. یریجلوگ میالتهاب و بغض در گلو یرو شیگذاشته بودند خوردم تا از پ میکه جلو ییبه او فکر کنم. از چا گرید

 . حواستون به عروس خان باشه.میبزن یطرف ها چرخ نیا میریخانم ما م_

بسته شدن در آمد همه زن ها از  یصدا نکهیانا حرفش را زده بود. بعد از ا وکیبه آباقا کردم که رو به ب ینگاه

 یدور کرس یها را جمع کرد. از اتاق خارج شدند من هم به دنبال آن ها رفتم. همگ وانیبلند شدند و مارال ل شانیجا

 :دمیخارج شد و امد کنارم نشست. از او پرس انهجمع شدند. شروع به حرف زدند کردند. مارال از آشپز خ

 .دمیاز چهار خانواده خونه د شتریکه امدم ب نجایا_

 جوابم را داد: یبا مهربان مارال

به  دیاز تول نجایهمه دام هامون ا یبزرگ برا یلیخ لهیطو کیحموم. با  شیکیو  یی. دوتا دستشوستندیاونا خونه ن_

 گرفتم.  ادیکنند. منم  یرو خودشون درست م زیمصرف همه چ

 گفتم: متعجب

 د؟یگاو و گوسفند دار یعنی_
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 یلو دوغ و ک ریکه بعد از اون ماست و کره و پن رهیش دیتول یبرا شتریب میکن یاز گوشتشون استفاده نم یره ولا_

 .ارنیاطراف م یاز روستاها رنیمردها م میدار ازیروهم که ن یها زیچ هی. بقمیکن یدرست م گهید یزایچ

 اخم گفتم: با

 ه؟یچطور زندگ نیاخه ا ست؟یکردن سخت ن یزندگ نطوریا_

 .میرو دوست دار نجایا میعادت کرد نجاینه ما به ا_

 یزهایو چ واناتیآوردم. چون درباره دام ح یسر در نم شانیاز حرف ها یزیتکان دادم. چ دنیفهم یرا به معنا سرم

زد  ینم یحرف چیکرد. ه یفقط داشت نگاه م به پسرک کنار مارال کردم ی. نگاهزدندیکه درست کرده بودند حرف م

 :دمیکرد. پرس ینم یطانیو ش

 کنه؟ ینم یباز زنه؟یچقدر پسرت آروم! چرا حرف نم_

 خانم از آن ور جوابم را داد: رهیمن

 کشه.. یها خجالت م بهیاز غر یشلوغ ول میلیو ماشاءاهلل خ زنهیپسرم حرف م_

 کرد و ادامه داد: هیرو به بق بعد

 ادتون؟یکه آسوده بانو امد رو  یاون سر_

 کرد. لیحرفش را تکم گرانید دییاز اعالم تا بعد

 باهاش اخت شد. قهیخواست باهاش برگرده روستا. همون دق یماشاءاهلل انقدر خانم خوب و مهربون بود که بچه م_

 بزنم و گفتم: یکردم لبخند زورک یهم فشرد و سع یرا به رو میکردند. پلک ها دییهم با خنده حرفش را تا هیبق

 .دیپس بهتر حرف آسوده بانو رو تموم کن گرشیمن با خان امدم. زن د امدهینو نحاال آسوده با_

ن در نگفتند و م یزیچ گریشد و د دهیمتفرقه وسط کش ینگفتند. بحث ها یزیچ گریمتعجب نگاهم کردند. د یهمگ

 کیبه آرمان کردم که بغل  یمردها به خانه آمدند. نگاه ی. بعد از مدت طوالندادمیگوش م شانیسکوت به حرف ها

بود. ساالر  فیح یلیاو خ یمارال برا ساالر بود ماالکه آمده بودند با آن ها بود نشسته بود. احت یمرد جوان که موقع

 یهمانند مادرش و دماغ یروش و چشمان مهین یبا پوست شیهمراه با ته ر میفر و ضخ بایتقر یالغر اندام بود با موها
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در  یدر جمعشان بودم ول یکه کنارش نشسته بود.  مدت یانسالیپدر بودش مرد م هیاه نکنم شباگر اشتب یاستخوان

رفتند.  یهم م یآمد چشمانم رو ی. واقعا خوابم مزدمیداشتم چرت م گریکردم. کم، کم د یشرکت نم شانیها حثب

 رو به من گفت:  انیخور رفتند. نو یبعد ناهار آمده شد بعد از ناهار همه به خانه ها یکم

 بخوابم. یکرس ریخوام ز یتو برو داخل اتاق بخواب من م_

 باشه._

از  یشده بودم خبر داریب یبه خواب رفتم. از وقت عیتشک و لحاف را پهن کردم و سر میانا به اتاق رفت وکیبا ب بعد

 :دمیرفتم و از او پرس انینو شیآنا و آباقا نبود به پ وکیب

 ان؟یکجا رفتن چرا نم گهیشب د ستشون؟ین کجان؟ نایانا ا وکیب_

 داد و گفت: یاش را به پشت هیتک انینو

 خواستن مزاحم ما بشن. یخانم به قول خودشون نم نیرفتن خونه زر تک_

 گفتم: یناراحت با

 .میها با امدنمون آوارشون کرد چارهیب_

 زد و گفت: ینگاهم کرد و لبخند انینو

 بمونند.  دیبا گمیبرن م زارمیاالن که شام اوردن نم زمینگران نباش عز_

 در فکر فرو رفتم گفتم: یرا تکان دادم. کم سرم

 .انینو_

 جانم؟_

 :دمیپرس

ند چ نیکنند ا یروستا زندگ رندیسخت؟ اصال چرا نم طیشرا نیکنند؟ داخل ا یم یزندگ نجایچرا ا نایانا ا وکیب_

 خانواده چرا امدن داخل جنگل؟
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 گفت: یاراحتبا ن انینو

 رهی. منانا وکیبرادر ب شهیخانم م نیببرند آقا بهادر شوهر زر تک نجایتونند از ا یخواست خودشون بوده نم نیا_

 دور از هم باشن. بخاطر تونستندیداشتن و نم گهیبا هم د یمیو صم کینزد یلیرابطه خ نای. اخانم هم دختر خالشون

 .نجایامدن ا نیهم

 :دمیپرس متعجب

 ؟یواسه زندگ نجایامدن ا نایانا ا وکیخوب چرا ب_

 شده و گفت: رهیبه رو به رو خ انینو

دوست  رشتیبچه هاش ب هیبچه اخر شون بود. بابر رو نصب به بق نیپسر داشتن به اسم بابر. ا کیانا و آباقا  وکیب_

 یهباننگ یافته برا یم یبود بابر واسه سرباز گهید زیچ کیاون براشون  یداشتند. پسر بزرگتر از بابر داشتند ول

بابر  یکلبه بود که برا کی میداخلش نشست یخونه ا نیمه یجا قیهمون جنگلبان. به بابر دق شهیم بایجنگل تقر

رفت غذا رو براش  یم ششیانا داخل اون مدت کوتاه حداقل هر روز به پ وکیرفت تا شب. ب یبابر از صبح زود م بود

 .ادیتا بابر ب موندیامد منتظر م یکرد م یاماده م

 کرد و ادامه داد: یمکث

ابر از ب یخبر یگذره ول یگذره دو روز م یروز م کی. ادیبابر نم مونهیمنتظر م یهرچ نجایا ادیانا م وکیروز که ب کی_

تند چند بارم آباقا هر دو شون داخل اون کلبه منتظر بابر بودن و اطراف هم به دنبالش گش ادیآباقا هم م نشده بود

 یکی یسبرر یکه برا یبابر زمان گنیدر خونه م انیم ی. بعد از مدتباشهاونجا  دیکه شا نهیرفته خونشون سر زده تا بب

کنند. چون زورشون رو نداشته نتونسته از خودش دفاع  یبهش حمله م یاز شغال وحش یاز منطقه ها رفته دسته ا

رو  مشه زارنینم یازش باق یچیهم نبوده کمک حالش. شغال ها ه یداشته. کسکنه و اجازه استفاده از تفنگ هم ن

 خورند یکنند و م یپاره م هیتک

 او ادامه داد: ینگاه کردم ول انیترس آب دهانم را قورت دادم و به نو با

ته و انا باور ندارند که بابر رف وکی. هنوز آباقا و باوردن یشده خون کهیت که،یت راهنیپ کیانا و آباقا  وکیتنها واسه ب_

 به دلشون نشسته. یو بعد بابر وارد خونه بشه داغ بد ادیدر به صدا در ب نیکه ا یهمش منتظر روز فوت شده
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داشته است.  همان موقع در زده شد و بعد از چند لحظه در  یچه دل خون چارهیانا فکر کردم. ب وکیکرده به ب بغض

 بود. ستادهیانا هم دم در ا وکیبه دست داشت وارد خانه شد و ب ینیس که یباز شد و آباقا درحال

 محترمانه گفت: یلیزدم. آباقا خ یلبخند دنشانید با

 ..میبر دیبا ما ندار یشام اوردم. اگر کار دیآقا بفرما_

 گفت: تیبا جد انینو

 .دیحتما انجامش بد دیدارم. با یکار کیدستت شما درد نکنه. چرا _

 د؟؟ینوش جان بله بفرما_

 گفت: دیداد و با تحکم و جد هیتک یدوباره پشت انینو

به  انجیا میخونه. ما امد دیگرد یو بر م دیاریخونه آقا بهادر م دیرو که بر یلیهر وسا دیریانا م وکیاالن تو و ب نیهم_

 د؟یمدن ما ناراحت. نکنه از ارهیکنه م یمهمون رو ول م یزبانی. کدوم ممیمهمونتون میشما سر بزن

زدم و به طرف آباقا برگشتم و  انیبه نو یلبخند دیاین یانا هم به داخل امده بود و در را بسته بود تا باد سرد وکیب

 جواب داد: نباریانا ا وکیمنتظر او را نگاه کردم. ب

گفته شما  یبعدم آقا ک دیتا شما راحت باش میما رفت میشیما ناراحت م دیحرف رو نزن نیا هیچه حرف نینه ا_

 دیشما صاحاب خونه ا دیمهمون

 گفت: انینو

کردم. بعد من که صبح ها با آباقا  فیتعر نیسرم شی. من انقدر از شما پشما شیپ میما امد دیپس خواهشا برگرد_

 ؟یو حامله من رو تنها بزار ییزن ترسو یخوا یشما م رونیب رمیم

 گفت: آباقا

 ه؟یچه حرف نینه آقا ا_

 گفت: انینو
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 .میتا باهم شام بخور دیایب میمونی. ما منتظر مادیب دیاریرو ب التونیوسا دیبر االی_

. شب موقع میشان برگشتند و شام را دور هم خورد لیبا وسا یچک و چانه زدن آن ها رفتند و بعد از مدت یاز کل بعد

 گفتم: انیخواب رو به نو

 م؟یبخواب یکرس ریز شهیم_

 چرا نشه. زمیاره عز_

 انا از اتاق خارج شد و گفت: وکینگذشته بود که ب یمدت

 .دیاستراحت کن دیبر دیآقا جاتون رو پهن کردم داخل اتاق بفرما_

 گفت: انینو

 .میخواب یم یکرس ریز نجایانا. ما هم وکیدستت درد نکنه ب_

 گفت: آباقا

 د؟یکن یچرا انقدر تعارف م دیداخل اتاق راحت باش دیبر دیبفرما ه؟یچه حرف نینه ا_

 یم جانیهم نجایا دیاریتشک ها رو ب شهیبخوابم اگر م یکرس ریدوست دارم ز گهیم نیکنم سرم ینه آباقا تعارف نم_

 .میخواب

 آخه .._

 و گفتم: دمیانا پر وکیحرف ب وسط

 .میما که با شما تعارف ندار گهیاخه نداره د_

ها را  یپهن کرد و پشت یکرس ریاورد همراه با دو بالشت، تشک را ز تشک دو نفره کیانا به اتاق رفت و  وکیب

 بلند شد و گفت: شیاز جا انی. نومیبالشت ها را گذاشت. از او تشکر کرد واریآن ها کنار د یبرداشت و به جا

 .ایب ییخوا یاگر م ییخوام برم دستشو یم_
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انا در آن  وکیبود و فقط چراغ خانه ب کی. هوا تارانیبلند شدم و همراه اش رفتم. اول من رفتم و بعد نو میجا از

آمد. آب دهانم با ترس قورت دادم  یم یشده بود. باد سرد شتریگرگ ها ب یزوزه ها یروشن بود. صدا کیجنگل تار

 لرزان گفتم: یزدم و با صدا ییبا ترس به در دستشو

 .رونیب ایب گهید االی ان؟ینو یکن یم کاریچ_

آب دهانم را قورت دادم. دوباره  دیخش، خش آمد. با ترس یبودن صدا میکیکه در نزد یبوته ها نیموقعه از ب همان

با  شود یتر م کیکردم هرلحظه دارد به من نزد یبود احساس م یچه جانور دانمینم دمیلرزیصدا امد از ترس م

 بکشم. غیج شتریکه باعث شد ب دگرفته ش یتوسط کس می.  شانه هادمیکش یبلند غیکه امد ج یصدا

 آورم باش چت شد تو؟_

 .دیاش پنهان کردم و بغضم ترک نهیانداختم و سرم را در س انیخودم را در آغوش نو دهیترس

 خانم؟ نیکنه؟ حالت خوبه سرم یم هیچرا گر د؟یکش غیشده؟ چرا ج یچ_

را پاک  میبا انگشتانش اشک ها نای.. نواوردم رونیب انینو نهیو سرم را از س دمیام را باال کش ینیانا ب وکیب یصدا با

 کرد و گفت:

 ؟یکن یم هیگر یدار نطوریچرا ا ن؟یشده سرم یچ_

 لرزان گفتم: یدست به طرف آن سمت جنگل دراز کردم و با صدا با

 . فکر کنم گرگ.ادیاز اونجا. از اونجا صدا خش، خش م_

اد. د انیآب قند دست نو یوانیانا ل وکینشاندم و ب نیزم یدستم را گرفت و کمکم کرد به خانه بروم. به رو انینو

 گفت: یانا با مهربان وکیاز آب قند را به من داد و ب یکم انینو

ب ها ش یساالر بوده بعض ای نیپسر زر تک نیاالن. احتماال شاه ستندین نجایاروم باش نترس گرگ نبود. گرگ ها ا_

حال برات خوب  نیاروم باش دختر ا ندازن،یدور و اطراف م به ینگاه رنیم ای ارنیدور ورا چوب کم م نیا رنیم

 .ستین

 گفت: انیآرام تر شدم نو یبودم. کم دهیراحت شد واقعا ترس یکم المی. خدمیکش یقیعم نفس
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 ؟یآروم شد یبهتر_

ک تش یماند و بعد رفت تا بخوابد. ارسالن هم کمکم کرد تا با رو یانا کم وکیمثبت تکان دادم. ب یرا به معن سرم

 و گفت: دی. به پهلو به طرفم چرخدیبخوابم و بعد خودش چراغ ها را خاموش کرد و آمد و کنارم خواب

 ؟یدیکش غیج نطوریشده ا یگفتم چ ستادیلحظه قلبم وا کی ؟ییچرا انقدر ترسو_

 کردم و گفتم: نگاهش

هنم بعد چون صدا زوزه گرگ داخل ذ انیم بیو غر بیو موجودات عج الیهمش فکر و خ ادیبدم م یکیمن از تار_

 .نجایفکر کردم ا دمیامد ترس یم

 کرد و گفت: یخنده آرام انینو

 کردم. یبود بعد منکه تو رو ول نم کیبود که صداش نزد نجایمن اگر گرگ ا زیآخه عز_

 . دست خودم نبود.دمیخوب ترس_

 گفت: یجد انینو

 ؟یکن کاریچ یخوا یباش. اگر من رفتم م ینترس قو_

 .امیباهات م یچیه_

. معلوم بود دمیمنظمش را شن ینفس ها یکه صدا دینکش ی. طولدیکرد و مرا در آغوش کش یتک خنده ارام انینو

 که خوابم گرفت. دینکش یبود زود به خواب رفت. من هم طول نیامروز خسته شده بود و بخاطر هم

******* 

و  یکردم که با شوخ یجابه جا کردم. به آن ها نگاه م انا به دستم داده بود را در دستانم وکیرا که ب یسبز سبد

که درست کرده بودند کاشته بودند و  یبودند که در باغچه کوچک یزمستانه ا یها یخنده مشغول جمع کردن سبز

 خیم  ا ینیبازهم سردم بود. ب یبودم ول دهیپوش یمیو ضخ ادیز یتازه بلند شده بود در آن سرما لباس ها یسبز یبو

 و گفت: دیخند دنمیسر. مارال با د میزده بود و گونه ها

 قرمز شدند. نشیکن تورو خدا چطور گونه هاش و ب نینگاه ا_
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نه به  یشان قرمز شده بود ول ینیسرما عادت داشتند. آن ها هم ب نیبه ا یکردم و نگاهش کردم. انگار یا خنده

به  دیشد یحس شده بودند و قرمز. از سرما یسرما باز  میشدت من. دست کش دست نکرده بودم و تمام دست ها

رش رساندم و کنا یرا که سبک بود در آشپز خانه گذاشتم و با عجله خودم را به کرس یسبد سبز عی. سرمیداخل رفت

مده بودم آ ی. انگار تازه از برف بازدندیکش یم ری. دستانم انچنان درد گرفته بودند و تدمینشستم و لحاف را باال کش

. همه آمد و کنارم نشستند و مانند من دمیام روان شده بود آن را باال کش ینیه دستکش دست نکرده بودم. آب بک

بچه مارال بلند شد. او به  هیگر یصدا ی.بعد از مدترا وسط گذشت یچا ینیو مارال س دندیلحاف را تا گردن باال کش

 انا گفتم: وکی. رو به بدیچسبیسرما م نیرا برداشتم و خوردم واقعا در ا ییسراغش رفت. چا

 کجا رفتن؟ نایا انینو_

 به منطقه کنند اگر خوب بود برن اون اطراف واسه شکار. ی. بعد نگاهاریچوب ب کمیدور ور بزنند و  یرفتن چرخ_

 و وحشت زده گفتم: متعجب

 شکار؟_

 خورد گفت: یاش م یکه از چا یدرحال یالیخیانا با ب وکیب

 شکار. رهیبا مردا م نجایا ادیت ماره آقا هر وق_

 :دمیپرس

 د؟یمونیبعد شما تنها م_

 گفت: مارال

 .مونهیاگرم نه م رهیحال و حوصله داشته باشه باهاشون م نیاوقات اگر شاه یاره بعض_

 د؟یکن یکار م یشما چ ؟یحمله کردن چ واناتیافتاد؟ اگر ح یکنه؟ اگر اتفاق یاز شما ها مراقبت م یاگر بره پس ک_

 و جوابم را داد: دیخند مارال

 یکس ستین اجی. احتمیچطور از خودمون مواظبت کن میبلد میپا مرد کیماهممون  ؟یدختر ما رو دست کم گرفت_

 هم بمونه.



 رمینس

 
411 

 

 دهانم را قورت دادم. آب

 د؟یترس یشما نم ادیب یوحش وانیاز ح یعنی_

 گفت: مارال

اون  یشیاشنا م یریگ یم ادی یمونیم یوقت یستیهاش اشنا نو با ینکرد یبا تو جنگل زندگ نجایا ییایاولش که م_

 ..ستین یبه کس ازیو ن یایچطور از پس خودت بر ب یبلد گهیوقت د

 خانم روبه مارال گفت: رهیرا تکان دادم که من سرم

 نیب. بارهیسر خودش ب یشکمش باال نیبشه با ا ریجو گ کهوی ترسمیم یبگ زایچ نی، از ا نیخواد با ا یحاال تو نم_

 .یهول کن نطوریخواد ا ینم نجایا ادینم یزیچ یوانیدختر جون اصال نگران نباش ح

هم  یدرست و حساب یسالم و خداحافظ یدست مارال را گرفت و برد. حت عیباز شد و ساالر از همان دم در سر در

کنارم آمد و  انیبلند شدم و سالم کردم. نو میهمه مردها وارد خانه شدند. از جا ینکرد و آرمان را نبردند بعد از مدت

آمد و به مردها تعارف کرد. چشم به دست  یچا ینیبا س مخان نیخانم به آشپز خانه رفت. زر تک نینشست و زر تک

 رو به آباقا گفت: انیلحاف برد. نو ریآن را به ز عیدور اش بود و بعد سر یدیافتاد که پارچه سف انینو

 خوب بود به نظرم جاش هم بهتر بود. میرفتکه  هیاون منطقه اخر_

 و بلند بدون توجه به بحث شان گفتم: دیرا درهم کش میها اخم

 دستت رو. نمیبب_

 دوباره تکرار کردم. تیکه با تشر و جد دیبگو یزیمتعجب نگاهم کرد و خواست چ انینو

 دستت رو.  نمیبب_

ا ول دستش ر تیدورش نبود در دستم گذاشت با عصبان دیدست چپش را که پارچه سف انیدستم را جلو بردم. نو بعد

 کردم و گفتم:

 .نمشیبب یکرد مشیلحاف قا ریکه ز یکینه اون  نیا_
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زن با شوهرش که ده ها سال هم از او  کیآن که  یتعجب هم داشت برا یکردند. جا یبا تعجب نگاهم م یهمگ

توجه به سمت اش خم شدم و دستش را گرفتم و  یب دمیرا که د انینو دیبرخورد کند. ترد نگونهیبزرگتر است ا

ا از آن بود ر یرا که لکه خون به رو یدینشستم و با اخم به دستش نگاه کردم. به پارچه سف می. درست سرجادمیکش

شد وسط دستش به طول و  یدلم خال ریزخم اش ز دنیبه دستش نگاه کردم. با د رتیکف دستش باز کردم و ح

 انیکردن کرده بود. نو یآمد بچه در شکمم شروع به ناآرام یدهانم را قورت دادم. از زخم بدم م بود. آب دهیبر قیعم

 دستش گذاشت. با اخم نگاهش کردم و گفتم: یو پارچه را به رو دیکش رونیدستش را از دستم ب

 ه؟یچ نیا_

 گفت: آرام انینو

 خانم نگران نباش. ستین یزیچ_

 توجه به جمع گفتم: یب تیعصبان با

 ست؟ین یزیچ یگیم نیتو به ا ست؟ین یزیچ_

 انا گفت: وکیکردم. ب انینگاه نو تیعصبان با

 شده دستت. یآقا چ اروم باش دختر._

 حرف بزند با خشم گفتم: انیندادم نو اجازه

هت ب ؟یبچه طرف با ی. فکر کردستین یزیچ گهیم دمیکنه بعد که فهم مشیخواد قا یکنه اول م یم یآدم اعصبان_

 نی. نگاه دستت کن وضعش رو ببافتهیب دیدستت قطع بشه اتفاق جد دی. حتما باستین یزیچ یگیشده م یچ گمیم

 بخواد. هیبخ دیشا

 اش نگاهم کرد و گفت: یشگیبا آرامش هم انینو

 یزیمارال امد دستم رو نگاه کرد گفت چ یخواستم نگران بش ی. نگفتم چون نمیکن یبابا چرا انقدر شلوغش م_

 خواد. ینمهم  هیبخ ستین

 انا کردم و گفتم: وکیحرص نگاه ب با
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 .ستین یزیچ گهیباز م دینیبب_

کمرم نشست با حالت قهر  یبه رو انیچانه ام. دست نو ریاز آن ها را ز یکیگذاشتم و  یکرس زیم یرا به رو دوستم

 :دیپرس یخانم با نگران نیبود زر تک یاقعا آدم حرص در آررا به سمت مخالف چرخاندم. و میرو

 کنه؟ یشد؟ االن درد نم نطوریشد که دستتون ا یچ_

 جوابش را داد: انینو

کنه مارال  یامد حواسم پرت شد. نه درد نم یبد یدفعه صدا کیکمکشون کنم که  یعنی خواستمی. مدیبا اره بر_

 خوابه. یمسکن هم داد خوردم. دردش داره م دیخانم زحمت کش

 انا گفت: وکیب

 خوب خدا رو شکر._

 رو به آباقا کرد و ادامه داد: بعد

 آقا کار کنه یشیم یچرا راض گهیمثال آقا اصرار کرد شما د_

 و گفت: دیخند انینو

 چرا کار نکنم من خودم دوست دارم._

ا از او ر میبا قهر رو میخانم سر بزن نیزر تک ایخانم  رهیبه خانه من میبرو ایشب گفت ب یشب با او قهر بودم. حت تا

 رونیکه آباقا ب یموفق نشد. زمان یول اوردیکرد از دلم در ب یم یسع انی. سر سفره شام نومیآ یگرفتم و گفتم نم

 گفت: انیانا به آشپز خانه رفت نو وکیرفت و ب

افته  یاتفاق م نیاونجا داخل باغ هم ا یعاد زیچ نیاگر بخاطر زخم دستم خوب بابا ا ؟؟یخوب چرا االن قهر کرد_

 .ستین یو تازه ا بیعج زیچ

 نگاهش کردم و گفتم: اخم با

 نبود. یزیحاال که چ یازم پنهوش کن یکرد یچرا سع_
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چه  گنینکن االن م . قهریدینشده توام زخم هم رو د یزینگرانت کنم حاال که چ یخودیخواستم ب یخوب من نم_

 گرفته خان. یزن قهر قهرو

 زدم: شیموضوع شکار  دوباره به طرفش و صدا یآور ادیرا از او گرفتم. با  میگفتم و رو شیا

 .انینو_

 کرد و جوابم را داد: نگاهم

 جانم؟_

 انا هم گفته بود. وکیب ه؟یشکار  چ هیقض نیا_

نج اش ار ریخواباند و بالشت را ز یلبه پشت یو سرش را به رو دیتر کش نییداد و خودش را پا هیتک یبه پشت انینو

 کرد و گفت: میتنظ

 ه؟؟یشکار چ یدونینم گه؟یشکار د_

 شکار؟ یبر یخوا یمگه م دیدنبالش ا یچ یبرا نکهیمنظورم ا اریدرن یبامزه باز_

 .میریم گهیاره چند روز د_

 گفتم: متعجب

 با هم!_

 .میریما مردا م یمونیخانم ها م شیشما پ زمینه عز_

 زده گفتم: رتیح

 ؟یافتاد چ یاتفاق یبعد اگر رفت ؟یبر یتنها بزار یخوا یمنو م یعنی ؟یچ_

 زد و گفت: یلبخند انینو

 التیاز همه لحاظ خ ییانا وکیب شیکه پ یبعدم تو تا زمان ستیبارم که ن نیاول شهینم یزیچ زمینگران نباش عز_

 کنه. یمواظبت م راحت باشه چون اون مثل چشماش از تو
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 کند. یبنشاند و مرا راض یاو موفق شد که حرفش را به کرس انیحرف زدن و کلنجار رفتن با نو یاز کل بعد

*** 

 .نیسرم_

 نیرمس شانیبود نگاه کردم. عادت داشتند هم ستادهیا میانا که بقچه به دست رو به رو وکیفکر خارج شدم و به ب از

 .زدندیم میصدا

 بله._

 کرد گفت: یبافت اش را سفت م یکه داشت روسر یدرحال

 ؟ییایخوام برم حموم م یم_

 خواستم امروز برم حموم. ی. اتفاقا مامیاره م_

 لباس گرم جمع کن. ایباشه دختر جون بلند شو ب_

 پارچه مربع بزرگ دستم داد و گفت: کیانا هم همراه ام آمد و  وکیبلند شدم و به اتاق رفتم و ب میجا از

 .نیبقچه کن داخل ا التیوسا ایب_

 کردم و گفتم: نگاهش

 .ستمیبلد ن_

ز ا یحساب چارهیخواستم از من گرفت و در بقچه گذاشت. ب یرا که م یو نشست و لباس ها دیکش یانا پوف وکیب

 یمپش یپتو مسافرت کیبلند شد و  شی. از جادانمیگفتم نم یگفت به او م یم یدستم کالفه شده بود چون هرچ

 :دمیتا کرد و در بقچه ام گذاشت. متعجب پرس ینازک  را به حالت رو دوش

 هیچ یبرا نیا_

 بست جوابم را داد: یکه بقچه را م یدرحال

 .ستیبرات خوب ن یبش ضیسرما بهت بخوره مر ترسمیتا خونه. م یایدورت ب یچونیبعد حمومت که بپ یبرا_
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و به طرف پشت خانه ها حرکت  میدنبالش رفتم. از خانه خارج شدبلند شد من هم به  شیرا بلند کرد و از جا بقچه

آنا در را باز کرد و به داخل  وکی. بیآهن یبا در یروانیش یبود با سقف یمانیاتاقک س کی. در پشت خانه ها میکرد

ه آنا ب وکیاتاقک جدا شده بود. ب کیاز  یواریسکو با د آنگذاشت  ییسکو ی. قفل در را زد. بقچه ها را به رومیرفت

 گید ریآنا نگاه کردم. مشغول گذاشتن چوب به ز وکیدادم و به ب هیآن اتاقک رفت . به درگاه بدون در آن اتاقک تک

د من د و بعیانا اول رفت و لباس پوش وکیواقعا هوا سرد بود. ب دمیرا با عجله پوش میبود. بعد از حمام لباس ها یبزرگ

دوشم گذاشت و مشغول خشک کردن  یپتو را به رو عیانا سر وکیگرفتند. ب یهم قرار نم یبه رو میرفتم. دندان ها

سرم  میبه رو گریشال د کیبست و  میموها یشال بافت به رو کی عیرا که گرفت سر میبا حوله شد. نم موها میموها

انم بدن لرز دنیانا با د وکی. بدیزلری. بازهم از سرما مدیچیو دور پ ختسرم اندا یباز کرد و رو شتریانداخت. پتو را ب

 گفت:

 تا خونه. میبر میخواستیخوب شد پتو اوردم وگرنه چطور م_

 شتریام گذاشتم و ب ینیدهان و ب یو رو دمیبه صورتم خورد. لبه پتو را باال تر کش یباد سرد میحمام که خارج شد از

در خانه  یکه جلو دمیرا د انیقامت نو میدیخانه که رس کیانا به راه افتادم. نزد وکیدر خود جمع شوم. پشت سر ب

 آمد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت: لوزد و ج یلبخند انینو دمیبود. به او که رس ستادهیا

 شده؟ چیکادو پ یچطور_

و  دیباال کش نشاندم و لحاف را ی. کمک ام کرد و وارد خانه شدم. کنار کرسخنده رینگاهش کردم که بلند زد ز یطور

 گفت:

 سردته؟ یلیخ_

 .شهیداره گرمم م_

 لحاف را مرتب کرد و گفت: انینو

 سرد؟ یهوا نیداخل ا یخوب مگه مجبور_

 حموم؟ نرم یعنی_

 ؟؟یچرا برو...موهات خشک کرد_
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 شانه ام گذاشت گفت: یباال انداختم که اخم کرد و دستش را به رو یرا به نشانه منف سرم

. بلند شو دختر یخور یبلند شو بلند شو برو سشوار رو از داخل چمدون بردار موهات خشک کن االن سرما م_

 خوب.

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب ریشانه ام را از ز زدیاخم نگاهش کردم. نگار داشت با بچه حرف م با

 .انیبمونم. سردمه نو کمیبزار _

 و اخم گفت: یبا لجباز انینو

 گرمت بشه. یکرس ریز نیبش ایبرو موهات سشوار بکش بعد ب یخور یاالن سرما م گهیبلند شو د گمیبهت م_

 شیآمد و لباس ها انیشدم که نو میبلند شوم و به اتاق رفتم. مشغول خشک کردن موها میغر و اخم و تخم از جا با

شال بافت  کی عیا جمع کردم و سرر میبالخره خشک موها میاش. موها نمیرا عوض کرد. پشتم را به او کردم تا نب

 گفت: انینشستم. تا نشستم نو انینو کناررفتم و  یسرم گذاشتم. از اتاق خارج شدم و به طرف کرس یرو

 .ادیقراره برف ب یانگار_

 :دمیپرس متعجب

 ؟یدونیاز کجا م_

 .ادیقرار برف ب نجایکه ا یهوا مثل روزا_

 کودکانه گفتم: یذوق با

 ؟یبرف باز میریم یعنی_

اش گذاشتم و منتظر  نهیس یتر کرد دو دستم را به رو کیدستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودش نزد انینو

 به چشمانش نگاه کردم. باالخره جواب داد:

 رو؟ یبرف باز یتو دوست دار_
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 یهم درست م یبرف آدم ی. حتمیکرد یم یبرف باز یو کل رونیب میرفتیبا بچه ها م امدیهر وقت برف م یلیاره خ_

 .میکرد

 ام نهاد و گفت: یشانیپ یو پر از آرامش به رو یطوالن یبوسه ا انینو

 .زمیچشم عز گمیمن فقط م یتو بگ یهرچ  یتو بخوا یهرچ_

کرد و لحاف را تا  تیاش هدا نهیس ی. سرم را با دست به رودیام را بوس یشانیپ گریزدم که بار د شیبه رو یلبخند

 و گفت: دیباال کش میشانه ها

 .یشیم تیراحت باش پاهات دراز کن اذ_

عد ب ،یلرزیکه بعدش از سرما م یحمام درست و حساب کیانا نبود. بعد از  وکیاز آباقا و ب یاش عمل کردم خبر گفته

دارد که ناخواسته تمام وجودت را  یمرد خواب چه لذت کی نهیس یو سرت به رو یابر یگرم و نرم، هوا یجا کیآن 

ه کار انا به بهان وکیبرد.  صبح زود ب یم گرید یایرا به دن توکند و  یو تو را در برابر خود خلع صالح م ردیگ یدر برم

تنم  میپالتو ضخ کیرا عوض کردم و  می.  لباس هامیخانم برو رهیکرد تا له خانه من دارمیب میهنرها دنیو د دیکش

م دست دمانند آب درونش بو یشفاف عیرا که در آن ما یا شهیانا ش وکیسرم گذاشتم. ب یبه رو یل بافتکردم و شا

ه ک دینکش یتا در را باز کنند. طول میو منتظر ماند می. در زدمیخانم رفت رهی. به خانه منمیداد و از خانه خارج شد

خانه آن ها هم مانند خانه  میکرد. به داخل رفت یزد و شروع به احوال پرس یمان لبخند دنیمارال در را باز کرد. با د

 نیخانم و زر تک رهیحرف زدن من ی. صداواریکوچک در گوشه د ونیزیدر وسط هال خانه و تلو یانا بود. کرس وکیب

اش راهم در  یوشگذاشت و  رو د یکرس کینزد واریانا سبد درون دستش را کنار د وکیآمد. ب یخانم از آشپز خانه م

رفت و من هم  انهانا به آشپز خ وکیام را همانجا گذاشتم. ب لیاز او وسا دیگذاشت. من هم به تبع یآورد و گوشه ا

 . رو به مارال گفتم:یپشت سرش رفتم و مشغول سالم و احوال پرس

 د؟یدرست کن یخوان چ یم_

 .میره درست کندوبا میخوا یتموم شدن م میو حلوا درست کن ینیریش میخوا یم_

 چه جالب._

 هل به من داد با چاقو و هاونگ و گفت: یو بسته ا دیانا دستم را گرفت و کش وکیرا گفتم ب نیا تا
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رد رو خوب خ نایبعد ا یسر پا بمون ادیز ستیواست خوب ن نیرو بش ریرو بگ نایا ایهم قرار جالب تر بشه. ب نیاز ا_

 حواست باشه ها. ادیدندون ن ریکن و بعد له کن. طور که ز

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 .ستمیچطور؟ من بلد ن_

 انا با اخم و حرف گفت؛ وکیب

که آقا  یکرد یدختر؟ چ یگرفت ادیداخل خونه بابات  یزن بزنه؟ پس چ کیکه  هیحرف نیاخه ا ستمیبلد ن گهیباز م_

 ؟یتگرف ادی یها پس تو چ ستمیبلد ن یگیم ای دونمینم یگیم ای گمیبهت م یخوشش امد ازت گرفتت. منکه هرچ

 دادم و گفتم: رونیرا ب نمیینگاهش کردم و لب پا مظلوم

 .دمیهم انجام نم انیدادم. خونه نو یخوب اونجا آشپز بود منکه کار انجام نم_

 طلب کار ادامه دادم: بعد

 .یدیانقدر بهم کار بهم م میبکش یخوا یم یکشیشما همش از من کار م_

 انا با حالت تاسف نگاهم کرد و گفت: وکیب

رو که گفتم انجام بده انقدر وقتم  یبرو کار االی هیزی.. دختره گنده خجالت هم خوب چیکن یانقدر کار م یرینم یو_

 عقب موندم. یکل ریرو نگ

د کنار و از آشپز خانه خارجم کر دینگاهش کردم من وقتش را گرفتم! مارال با خنده دستم را گرفت و کش متعجب

 بود مشغول شد و گفت: شیکه جلو یها زینشاندم و خودش با چ یکرس

 ..نیانا اخالقش ا وکیها ب یریبه دل نگ_

 زدم و گفتم: یلبخند

 و با نمک. نیریش یلیانا خ وکینه بابا ب_

 گفت: کهوی مارال
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 ه؟یچ ارتیو یراست_

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 .نیهوس کردم. هم یترش یچندبار یدقت نکردم. ول ادیتا حاال ز دونمینم_

 زد و نگاهم کرد و گفت: یلبخند مارال

 رمایبهت نسازه. من و ینیریش یترش ارتیاالن که حلوا خواستن درست کنند نرو داخل آشپز خونه چون احتماال و_

 شدم تا یو زنده م مردمیخورد م یبهم م یترش ایسرکه  یدرست کنند بو یخواستن ترش یم یبود وقت ینیریش

 شد. یتموم م

 تا بکوبم گفتم: زاشتمیم یخرد شده را در کاسه فلز یکه هال ها یرا تکان دادم و درحال سرم

 . تا حاال دقت نکرده بودم.دونستمیچه جالب نم_

 نانا کنارش نشستم و در کلوچه بخت وکیخانم دادم. بعد به گفته ب نیآشپز خانه رفتم و هل ها را دست زر تک ه

را بلند کردم و از خانه خارج شدم و آن را کنار تنور گذاشتم. کنارش ماندم و هر  ینیبعد کمکش س کمکش کردم.

داد تا بخورم و  کلوچه داغ را دستم کیانا  وکیو ب میداشت انجام دادم. واقعا خسته شده بودم به داخل رفت یکار

 برگشت و رو به من گفت: به خانه رفت. بعد از ربع ساعت یزیآوردن چ یخودش برا

 ..شکنهیم زمیآقا ت برگشته خونه داره ه_

 دنیمشغول چ ینیزد بروم دنبالش. در س میانا به آشپز خانه رفت و صدا وکیباشه تکان دادم و ب یرا به معن سرم

ها به من  در استکان یچا ختنیر یحلوا و کلوچه و باستخ شد که فعال فقط تازه آن ها را درست کرده بودند. درحال

 گفت:

 رو ببر برا آقات. نایا ایبپوش و بعد ب یگرم زیچ کیبرو _

 باشه._

آنا دستش بود را از او گرفتم و از  وکیرا که ب ینیو س دمیبودم دوباره پوش دهیرا که هنگام آمدن پوش یها لباس

جمع  یها زمیشد که درحال شکستن ه انینما انیبرداشتم. کم کم نو انا قدم وکیخانه خارج شدم. به طرف خانه ب

 کردم. سالمکردم لبخند بزنم. جلوتر رفتم و با لبخند  یکرده بود. سع
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 سالم._

نه ضرب محکم درون ت کیزد تبر درون دستش را با  یضیلبخند عر دنمیسر بلند کرد و با د میصدا دنیبا شن انینو

 را از دستم گرفت و گفت: ینیس یبا خوشحال بود فرو برد و به سمت من آمد. نیزم یکه بر رو یبزرگ چوب

 .نیبش ای.. بایچه کرده. ب نیسالم خانم. به.. به بب کیعل_

 اننمیرا ب ینیس انیپله گذاشتم و نو یرا به رو میسکو نشستم و پاها یکرد. به رو تمیخانه هدا یسمت سکو به

 و مرتب اش معلوم بود گفت: دیسف یکه دندان ها یگذاشت و نشست. رو به من کرد و با لبخند

 ؟یدیچرا زحمت کش_

 .چسبهیم شتریب نطوری. ا. تا داغ اند بخورارمیگفت برات ب ینیانا گذاشت داخل س وکینبود. ب یزحمت_

نصفش را به طرف من گرفت. آن را از  کیتکه کلوچه برداشت و از وسط نصفش کرد و  کیگفت و  یچشم انینو

از حلوا را برداشت و با قاشق جلو دهانم گرفت خواستم حلوا را با  یکم انیدستش گرفتم و مشغول خوردن شدم. نو

 و گفت: دیقاشق را عقب کش انیقاشق بردارم که نو یدست از رو

 دهنت باز کن_

 .شهیم فیکث_

 کرد و گفت: یاخم انینو

 .گهی. بخور دشهیم فیگفته کث یک_

در دهان   نباریدوباره قاشق را در حلوا زد و ا انیگفته اش عمل کردم و حلوا را خوردم. خوشمزه و داغ و تازه نو به

 را درهم کردم و گفتم: میاخم ها خودش گذاشت

 !؟؟یبا قاشق دهن انینو_

 مال خانمم خوشمزست. گهیاره د_
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 یاو چ ینیریش انینو یها یمنوال لوس باز نی. به همدیخند انیم. نوزد شیضربه به بازو کیدادم و  نیام را چ ینیب

داد و مرا در  هیو بعد خود به چوب نرده تک دیرا کنار زد و مرا به طرف خودش کش ینیس انی. نومیرا خورد مانیها

 گفتم: عتراضآغوش گرفت خواستم از آغوشش جدا شوم که نگذاشت. با ا

 .ادیم یزشته االن کس انینو_

 .ادینم یراحت کس التیاش زشته؟ بعدم خکج_

 زدم: شیصدا زیآم اعتراض

 .انینو_

 اش گذاشت و گفت: نهیس یلبانم گذاشت و بعد سرم را به رو یرا به رو انگشتش

 یشکار تو که نم رمیم گهیدو روز د ،یکیخواد لمست کنم. من  یتنگ شده. دلم م یلی.. دلم برات خنیشش.. سرم_

 ؟ییخوا یم ؟یریحق رو از من بگ نیا ییخوا

 بر سرم زد و ادامه داد: یبوسه ا انینگفتم که نو یزیچ

 .زمیباشه عز_

 گفتم: یتیلرزان و پر از ترس و نارضا یصدا  با

 باشه._

 و گفت: دیخند انینو

 ؟یکش یهنوز خجالت م_

ه بلند شد و ب شیاز جا انیبعد نو ینگفتم. مدت یزیدادم. من در چه فکر بودم و در چه فکر چ رونیرا پر صدا ب نفسم

آن تنه بزرگ قرار داد و با تبر آن را نصف کرد. آرنج دوستم را به  یچوب برداشت و به رو یها رفت. تکه ا زمیطرف ه

چاره او هم گناه داشت. ناخواسته بعد از سال ها عاشق شده بود یشدم. مردک ب رهیگذاشتم و به او خ میزانوها یرو

 که یباهم نداشتند. دختر یو تفاهم یوجه تشابه چیکه ه یکوچکتر از خودش بود. دختر یلیخکه  یعاشق دختر

مرد  انیزن و پسرش شکست. نو انتیکمرش از خ چارهیو پسرش دخترک را. مرد ب دیپرسیعاشقانه پسرش را م
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 نرویشد. نفسم را بگذاشت و بازهم با محبت مرا خواستار  میاست. انقدر دوستم داشت که از خطا یفیمهربان و شر

 یسرم را از رو یبعد از مدت دمی. صورتم را با دستانم پوشدمیبه صورتم کش یبودم. دست یدادم. من واقعا آدم بد

زدم. دستانم را دورم حلقه کردم  یرو به رو شدم متقابل به او لبخند انیدستانم بلند کردم. با چهره خندان و آرام نو

 گفت: انیکه نو

 .ادیانا االن صداش در م وکیب شیبلند شو برو پ_

 کردم و گفتم: یا خنده

هم ب دونمینم ای ستمیبلد ن گمیکشه تا حاال انقدر کار نکرده بودم. بهش م ی. همش ازم کار مانیخسته شدم نو_

 .زنهی. همش غر مپرهیم

 ؟یمنو بکن یچو قول ایواس اقات  یاریب ییچا نجایا یامد دهیبر سیدختر گ_

نا رو ا وکیقلبم گذاشتم. آب دهانم را با ترس قورت دادم. ب یو دستم را به رو دمیکش یبلند نیا هان وکیب یصدا با

 گفت  دیخند یکه بلند م انیبه نو

 .کنه یم تیبعدش همش شکا دهیانجام نم ی. کار که درست حسابیکه گرفت یاز زن نمیا ایب_

 تم:گف دیخند یکه همچنان م انیتکان داد. بعد به داخل خانه رفت. با اعتراض رو به نو میرا به حالت تاسف برا سرش

 .نیاالن ناراحت شد بب ادیانا داره م وکیب یگینخند چرا نم انینو_

 با خنده گفت: انینو

 .شهیانا ناراحت نم وکی. بزمینگران نباش عز_

 و به گفت:ر انیانا از آن خارج شد. نو وکیموقع در باز شد و ب همان

 .یزود شهیتا حاال کار نکرده خسته م دیانا شما هم انقدر به زن من کار ند وکیب_

 انا گفت: وکیب

. آنا شیگرفت یرفت نیا ی. تو به چستمیبلد ن .دونمینم گهیکار بلد که بگم انجام بده. همش م یلینه که زنت هم خ_

 ؟یاصال دستپختش رو قبل از عقد خورد
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 گفت: انیکه متعجب به او نگاه کردم. نو دیسوزک ناک کش یانچنان آه انینو

 کنه. یآشپز نکهیچه برسه به ا زنهینم دیو سف اهیانا اصال دست به س وکینه ب_

 زد گفت: رتیانا ح وکیب

 ؟یگیراست م_

 اعتراض گفتم: با

قجر هم حداقل اسم و  دوره عهد ؟دونستمیاسمت هم م ی. مگه اصال حتدمیمگه من اصال تو رو قبل از عقد د انینو_

آدماش به جا موندن  یاز کدوم دوره عقب افتاده ا ستیمن بدبخت که معلوم ن یعروس. ول دونستیرسم داماد رو م

 واسم؟؟ ینکرد یآشپز یگیاسمت هم نگفتند بعد تو م یشدن قاتل جونم حت

انا  وکیجان خانواده نامردم بودند. ب یمنظور از قاتل ها دنینگفت. انگار او فهم یزیچ گریتلخ کردو د یخنده ا انینو

 گفت: میدور شد انیکه از نو یرا برداشتن و دنبالش رفتم. کم ینیگفت دنبالش بروم. س

مخصوصا که ازت بزرگترم هست و احترامش  یحرف بزن نطوریتو با شوهرت ا ستیدختر جان. اصال درست ن نیبب_

با شوهرت با  یخوایم ینم نجوری. تو که اشهیزود خسته م کنه شیکه همش بهش بپره و اعصبان یواجب. مرد از زن

که خان هست و مورد احترام و توجه  قات. مخصوصا آداشته باش استیس کمیحرف بزن دختر جان  یو دلبر متیمال

 .هیبق

ساده شدم.  یحرف مشغول کار ها یآمد ب یم ینیریش یبو مینگفتم. باهم وارد خانه شد یزیرا تکان دادم و چ سرم

 شیمشغول شدم. فکرم پ یحرف چیه یکنم. ب نیگذاشت تا آن را تزئ میو حلوا ها را جلو ینیریش ینیخانم س رهیمن

 واهمخیبشقاب غذا بکشد. م کیدرون  انیمن و نو یبرا تاخانم ناهار دست کرده بود. رو به او گفتم  رهیبود. من انینو

بشقاب غذا را با انواع مخلفات  ینیس کیخانم هم قبول کرد و در  رهی. منمیخانه بخور یکیببرم تا باهم در آن 

انا راه افتادم.  وکیخانم خارج شدم و به سمت خانه ب رهیبود از خانه من نیرا به دستم داد. سنگ ینیگذاشت و س

د و بو دهیدراز کش یکرس ریز انیسر و صدا در را باز کردم.  نو جادیبدون ا دمیکش یقیو نفس عم ستادمیدر ا تپش

شکم اش در را  یلحاف رو یسرش گذاشته بود و چشمانش را بسته بود و دست راستش را به رو یدست چپش را رو

از  عیبزرگ سر ینیبا آن س دنمی. با ددیچشمانش را باز کرد و به طرف من چرخ انیشد. نو جادیبستم که صدا ا

 در هم رفت و گفت: شیم گرفت اخم هارا که از دست ینیبلند شد و به طرفم آمد. س شیجا
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 ؟یاورد نجایرو تا ا ینیخودت تنها س_

 و سرم را تکان دادم و گفتم: دمیدردناک ام کش مهیبه کمر ن یدست

 اره؟یب یپس ک گهیاره د_

 با اخم و سرزنش گفت: انیگذاشت. من هم رفتم و نشستم. نو یکرس زیم یرا به رو ینیس انینو

حواست به خودت  چیه ؟یاطیاحت یشد؟ چرا انقدر ب یچ یاون سر ستین ادتیمگه  ؟یکنیبلند م نیسنگ زیچرا چ_

 .ستیو بچه ن

 گذاشتم و گفتم: شیبازو یاخم نگاهش را از من گرفت و کنارم نشست. دستم را به رو با

ل و تن بتن یلیمن خ گهیانا م وکینبود. تازه ب نیهم سنگ ادی. زیکن یکه انقدر شلوغش م ستین یزیخوب حاال چ_

 یکارا یکل نیرفت سر زم یکرده بعدم م یخونه رو جا به جا م هیگفت خودش که حامله بوده اسباب اثاث یپرورم م

 هم نشده. شیچیه دادهیسخت، سخت انجام م

 تاسف بار گفت: یبا حالت انینو

اون وقت خودت رو با  ادیزنم جوونت باال م یبهت م یتو دست ؟یکن یم سهیتو خودت رو با اون مقا زهیآخه خاله ر_

 ؟یکن یم سهیمقا ستین یزیکرده و براش چ یم نکارایاز ا یانا که از بچگ وکیب

 گفتم: یحالت اعتراض با

جونم  یزنیم که دست بهم نیو دستات بزرگ و سنگ یانقدر گنده ا نیبب یگنده ا یلی. تو خستمین زهیمن خاله ر_

 .ادیباال م

 خودت رو مسخره کن بچه من کجام گند ست؟_

قرار داد و مرا بلند کرد و  میدو بازو ی. دو دستش را به رودیکردم که او هم خند ینیانداختم و خنده نمک ریرا ز سرم

را م انی. نودمیکش یاز او خجالت م نگونهیبود که ا یبار نیانداختم. اول رینشاند. با خجالت سرم را ز شیپا یبه رو

لقمه بزرگ را به سمتم گرفت. آن  کیمحکم به سرم زد. مشغول لقمه گرفتن شد.  یسفت به خودش فشرد و بوسه ا

خودش گرفت و تمامش را در دهانش گذاشت.  یهمان اندازه لقمه را برا انیبه آن زدم. نو یرا از او گرفتم و گاز

 زده نگاهش کردم و گفتم: رتیح
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 بزرگ، بزرگ؟ ! چرا انقدریشیاالن خفه م_

 که در دستم بود گفت: یلقمه ا دنیبا د انینو

 بود که. کیانقدر بزرگ. کوچ یگیمگه چقدر لقمه که م گهیبخورش د_

لقمه کوچک و متناسب گرفتم. به طرف  کیتکه نان برداشتم و  کیزده نگاهش کردم. لقمه ام را تمام کردم.  رتیح

 برگشتم و گفتم: انینو

 .یریگیکه تو م یمه نه اونلق گنیم نیبه ا ایب_

 متعجب گفت: انینو

 ریبخورم که تا فردا هم س ینجوری!! اگر بخوام اکیبزارم تو چشمم انقدر کوچ خوامیمگه م نویخانم؟ ا هیچ نیا_

 شمینم

 کردم و گفتم: اخم

 بخور. ایهم متناسب. ب یلیخ رینخ_

تر کردم که سرش را جلوتر آورد و لقمه را همراه با انگشتانم در دهانش گذاشت  کیدستم را به طرف دهانش نزد بعد

 یجا انگشتانم را از دهانش در آوردم و نگاهشان کردم عیبه هوا رفت. سر ام غیکارش ج نیآن ها را گاز گرفت با ا

 مانده بود. شیدندان ها

 جاش موند رو انگشتم. نیبب_

 انیون ی. فکر کنم برامیمنوال تمام کرد نیبه آن زد. ناهارمان را به هم یرد و بوسه او انگشتم را بلند ک دیخند انینو

موضع دور کنم تا حالم  نیکردم فکرم را از ا یمن. سع یبود که باهم خوردم و واقعا او لذت برد. ول یناهار نیاول نیا

 داد و گفت: هیاش تک نهیبه س ابا دست سرم ر انیدوباره دگرگون نشود. نو

 ؟یکیچقدر انقدر تو بغلم کوچ_

 یجا که به بالیتوپ وال کینسبتا کوتاه و الغر با  یمن با قد ،یکلیهم در آغوش او کوچک بودم. او قد بلند و ه واقعا

 شکمم بود.
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 ***** 

 یصورت چیکه در ه دیمن خواب یانا رفتند تا بخواب اند چراغ ها را خاموش کرد. جلو وکیآخر شب که آباقا و ب انینو

 را آرام نگه دارد گفت: شیکرد صدا یم یکه سع طنتینداشته باشه. با خنده و ش دید

 خانم من چطوره؟_

 اش زدم و آرام گفتم: نهیبه س یکیکردم و  یخنده اجبار تک

 برو اون ور._

 زده گفت: رتیح یبا صدا انینو

 .خوامت ی. دلم واس بغلت تنگ شده. بد جور دلتنگتم و مکجا برم تازه امدم_

 زده گفتم: رتیح

 نجا؟ی. االن! اانینو_

 گفت: یتر کرد و جد کیبه من نزد شتریخودش را ب انینو

 تو جنگل؟ میبر یخوا یپس کجا؟ م گهیاره د_

 زدم: شیحرص صدا با

 .رونیشدند و از اتاق امدند ب داریب دی. زشته. برو اون ور شاانینو_

 راحت باشه بسپارش به من. التی.. اگرم امدن تو خرونیب انیراحت نم التینه خ_

 :دمینال دردمند

 .انینو_

ونم ت یتو نم ی. من برارسهیم چیداره که در برابر به ه یحد کی. منم طاقتم ارمیطاقت ب تونمینم گهیجونم خانم. د_

 .ارمیتحمل کنم و طاقت ب
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.. دست چپ اش را به دورم حلقه کرد و با دست دیبوس یخم شد و لبانم را شکار کرد و با خشونت م میبه رو بعد

 .دیسرمان کش یراستش لحاف را  به رو

********* 

عقب رفت و رو  یسرم نشاند. کم یبه رو یشانه اش گذاشت و جلو آمد و بوسه ا یاش را به رو یتفنگ شکار انینو

 انا گفت: وکیبه ب

 راحت باشه؟ المیسفارش نکنم خ گهید_

 گفت: یانا با مهربان وکیب

 .یتخت جاش رو چشمام تا برگرد التمیبرو آقا برو در امان خدا خ_

ار سو انی. نونیرفتند جز شاه یرفتند. همه مردا م نیسبد پر از تنقالت را به دست ساالر داد. همه به طرف ماش بعد

 انا وکیداشتم. ب شیادادم. حداقل چند روز بدون او آس رونی. نفسم را آسوده بزد و به راه افتاد یشد و بوق نیماش

 رو به مارال کرد و گفت:

 ستیدختر باش شوهرش ن نیا شیپ نجایا اریب ییخوا یرو که م یخونه مادر شوهرت برو لباسا یخواد بر ینم_

 حوصلش سر نره و حواست بهش باشه.

 یرو گریرا جمع کند. د شیها زیگفت و جلو آمد و دستم را گرفت و همراه خودش به خانه اش برد تا چ یچشم مارال

 بار بود نیهم فضول بود وارد خانه مارال شدم اول یلینبود خ یآرمان هم باز شده بود برخالف تصورم اصال پسر آرام

 رفت و بلند گفت: یتر. مارال به طرف اتاق قهیخوش سل یخانه ها ول هیآمدم آن هم ماندن بق یم

 .نیسرم نجایا ایب_

کرد نشستم و  یاش را جمع م لیاتاق کامال ساده. کنار مارال که داشت وسا کیتاق شدم. طرف اتاق رفتم و وارد ا به

 گفتم:

 مارال. گمیم_

 جانم؟_
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 شدم و گفتم: رهیصورتش خ به

 نیه همب یعنی ؟یداد حیترج نجایرو به ا یو داشت یداشته باش یتونستیکه م یاون همه امکانات یتو چطور تونست_

پدر شوهر و مادر شوهرت  شیپ نجایا نینخست یمثل آدما یایو ب یبگذر زیمرد از همه چ کیبخاطر  یتونست یراحت

 خواست اونا تنها باشن. یچون شوهرت نم یکن یداخل جنگل زندگ

 گفت: یکرد و با لبخند تلخ نگاهم

ن که امد بخاطر آرما یشدم ول مونیپش یواقع ی. سال اول و دوم به معناستین یگیکه تو م میها یراحت نیبه هم_

 ساکت شدم. گهید

 حامله بشه؟ دیبا دهیاعتقاد ها ندارند تازه عروس به ماه نکش نیاز ا نایا ای ینذاشت ؟یچطور تو زود حامله نشد_

 زد و گفت: یپوزخند تلخ مارال

سخته خانواده شوهرت تورو نخواند تا شش ماه بعد  یلی. خدمیکش یچقدر من سخت یدونیدلت خوشه. نم یهع_

. رونیخواست از خونه پرتم کنه ب یمادر شوهرم م یبهم حت زدنیم یکردم. همشون انگ نازا یریازدواجم جلو گ

نگفت. فقط من رو حامله کرد. نه  یچیه مدا یکه ساالر نبود. ساالر هم وقت یاونم نه داخل روستاها وسط جنگل زمان

. فقط یچی. هدیبخورد کرد نطوریرو حل کنه و نه رفت با خانوادش دعوا کنه که چرا با زنم ا یزیه چزد ک یحرف

کاراشون. اون موقع عشقم به ساالر کم شد. بخاطر  یساالر به رو دییشد مهر تا نمینگفت و ا یزیساکت موند و چ

 .امدمیبا خودش و خانوادش کنار ن دیکه با نجوریکه کرد. هنوز ا یکار

 . میانا رفت وکیرا جمع کرد و دست آرمان را گرفت و به طرف خانه ب لشیوسا رالما

********* 

 

 به سه کی. نزدزدیسرو کله م دنیخواب یانا به خواب رفته بود. مارال همچنان با آرمان برا وکیبود. ب کیجا تار همه

کردم  یکه احساس م یاز قبل شده بود. طور کترینزد یلیخ شبیزوزه گرگ ها از د یرفته بود. صدا انیروز بود نو

خانم  رهیمن یواشکی یحرف ها یکشند. امروز صبح از ال یماند و زوزه  ستادهیچند متر آن طرف تر از خانه ا نیهم

 نیبه مشام شان خورده و به ا نجایا یو انسان ها لهیدرون طو واناتیح ینکرده اند و بو دایکه انگار غذا پ دمیشن

 را گرفته بود. می. ترس سرتا پابردینم به ما حمله کنند خوابم نکهینبال غذا آمده اند. از فکر اده د یکینزد



 رمینس

 
430 

 

 ؟یدیهنوز نخواب_

 .شیآمده بود سرجا یک دمیبه مارال نگاه کردم که مرا از فکر خارج کرده بود. نفهم دهیترس

 ؟یدیترس_

 گفتم: کردو نگاهش

 .برهیگرگ ها خوابم نم ی. از صدادمیاره داخل فکر بودم. ترس_

 آهسته گفت: یخودش مرتب کرد و با صدا یپتو را به رو مارال

 نداره. ی. گرگ که با ما کارشهینم یزینگران نباش. چ ی. ولدمیترسینترس. منم اوالش م_

 و مدیکش یگرگ ها ساکت شد. نفس آسوده ا یافتاب طلوع کرد صدا ی. وقتامدیمن تا صبح خواب به چشمانم ن یول

 که خوابم برد. دینکش هیبه ثان یخواب یچشمان ام را بستم. از شدت ب

********* 

 میانا و مارال امده بودند و صدا وکیچشمان ام را باز کردم. در اتاق تنها بودم. بارها و بارها ب ی. الدمیچرخ میجا در

دست از سرم برداشتند. واقعا خسته بودم و  گریشدم و با آن ها برخورد کردم که د یکرده بودن. دست آخرم عصبان

در خانه نبود. از خانه  ی. از اتاق خارج شدم. کسداشت ریتاث نآ یبه رو یلیهم خ شبید یخواب یآمد. ب یخوابم م

. دستانم را دور به صورتم خورد یآمدم. باد سرد رونیها رفتم. بعد از اتمام کارم ب ییخارج شدم و به طرف دستشو

 دمیرس وکرد. به طرف اش رفتم تا به ا یم یدگیرس واناتیداشت به ح نیکردم. از دور نگاه کردم. شاه خودم حلقه

 انداخت و سالم کرد. جواب سالم اش را دادم و گفتم: نییسرش را پا

 کجا اند؟ هیانا و بق وکیب_

 خونه ما هستند._

 آنجا بودند و یرفتم. همگ شانیشتم و به طرف خاندادم و از کنارش گذ هیاشاره کرد. سرم را تک شانیبعد به خانه  و

 کی. از غروب میو بعد به خانه برگشت میغروب آنجا بود کی. تا نزددادندیانجام م یمختلف یکارها شهیمثل هم

عد از ترس چه کنم.  ب دانستمیگرفت. نم یام م هیگر اقعاداشت و گریگذشته بود که دوباره صدا ها بلند شد. د یساعت

 گفت: یدفعه ا کی. مارال میاز شام دور هم نشسته بود
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گفت  یهم م نیترن. شاه کیشده و نزد شتریکنم امشب تعدادشون ب ی. تازه احساس مکینزد یلیگرگ ها خ_

 .دهیرو د شونیکی شبید

 در یکیمن  دنیانا با د وکیکردند. ب دنیاز ترس شروع به لرز میشد. دست و پا یباز نم نیاز ا شتریب چشمانم

 را گرفت و تکان داد و گفت: میصورتش زد و با عجله به طرفم آمد. دو دوستش بازوها

 بگو. یزیچ کی  ؟یچت شد دختر؟ خوب_

 و همانطور خشکم زده رو اخم رو به مارال گفت: دهمیجوابش را نم دید

 دختر از دست رفت. االی اریبرو آب قند ب_

ن از آن آب قند را به م یانا کم وکیآب قند برگشت. ب یوانیکه با ل دینکش یبا عجله به آشپز خانه رفت و طول مارال

 داد و با تشر رو به مارال گفت: رونیراحت ب الیانا نفسش را با خ وکیبهتر شد. ب یداد. حالم کم

 یبشه ک شیزیدست ما امانت چ نیاخه؟ ا زنندیحرفا م نیجلو زن حامله از ا ؟یریاون زبونت رو بگ یجلو یتونینم_

 خواد جواب آقا رو بده؟ یم

 رو به من کرد و گفت: بعد

 ؟یآروم شد ؟یبهتر_

 انا گفت: وکیبله تکان دادم. ب یرا به معن سرم

 .شتمیبخواب من پ کمیخوب الحمدهلل. بخواب _

ه خواب ب عیاست سر داریانا کنارم است و باال سرم ب وکیب نکهیراحت از ا الیبا خ نباریانا مرا به زور خواباند. ا وکیب

شده بود. همان  داریانا هم کنارم وحشت زده ب وکی. بدمیبه در وحشت زده از خواب پر یزیکوبش  چ یرفتم. با صدا

 گفت: دهیترس مارالبلند آرمان آمد و بعد مارال.  هیگر یموقع صدا

 باشه؟ تونهیم یک یعنی_

 زدم: غیوحشت ج با

 نکنه گرگ._
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 بلند شد و گفت: شیانا از جا وکیب

 ؟یگ یدار جک م رویگ نیتوام داخل ا زنهیاخه دختر مگه گرگ در م_

 به طرف در رفت و بلند گفت: بعد

 ه؟یک_

 در رو باز کن. عجله کن. االی. نیانا منم شاه وکیب_

داد  رونیبه داخل آمد و در را پشت سرش بست. نفسش را ب عیفانوس سر کیبا  نیدر را باز کرد شاه عیانا سر وکیب

 و گفت:

اند. االن که امدم خودم  کینزد یلی. گرگ ها خخونه ما. همه اونجا جمع شد میبر دیبا دیجمع کن عیسر االی_

 .ومدی. آتش که دستم بود جلو ندمیچندتاشونو د

 کرد به طرفم آمد و گفت: یکه پسرش را آرام م یالچه کنم. مارال درح دانستمی. نمدمیکش یغیج دهیترس ناخداگاه

 .میجلو بعدم ما داخل خونه ا امدنینترس فعال که ن زمیآروم باش عز_

 با عجله گفت: نیشاه

خونه ما که مامانم و خاله  میبر دیآماده ش دیبر االی. شهیتر م ادیداره تعدادشون ز یاز سرشب تا االن ه گهید االی_

 اونجا منتظرند.

انا باعجله به طرف اتاق  وکیاش شد. ب یانا داد و  اش را از کمرش در آورد مشغول بررس وکیفانوس را دست ب بعد

د تا پتو برگشت کمکم کر کیو شال و  میکت ضخ کیآنا با  وکیب یرفت. مارال هم رفت تا لباس بپوشند. بعد از مدت

 گفت: نیبعد مارال آمد. شاه یسرم انداخت مدت یور اگذاشت و بعد پتو ر میروسر یو شال بافت رو دمیکت را پوش

 د؟یآماده ا_

نگاه کرد دوباره  رونیاز پنجره آشپزخانه به ب نیتر کرد. شاه ادیانا فانوس را در دستش گرفت و نور اش را ز وکیب

 گفت: دیبرگشت. با تاک

 .دیایب عیسر دیتونیتا م دیکن ی. داخل راه رفتن فس، فس نمدیایبعد شما م رونیب رمیاول من م_



 رمینس

 
433 

 

 انا را صدا زدم که دستانش را دور بازوانم حلقه کرد و به جلو هل ام داد و گفت: وکیب دهیاز خانه خارج شد. ترس بعد

 .میهست شتیآروم باش دختر. ما همه پ سیه_

بود و  دهیچیپ یبست و قفل کرد. آرمان را در پتو عینفر آمد و در را سر نیو مارال آخر میباهم از خانه خارج شد بعد

در توانم بود به راه افتادم. واقعا از ترس و استرس  طیکه در آن شرا یسرعت نیفشرد. با آخر یمحکم به خود م

اصله با ف ی. آتشدندیکش یکرد. گرگ ها انگار کنار گوشم زوزه م یم تیانا بود که مرا هدا وکیچه کنم ب دانستمینم

ما  تا ستادیکه به در زد در باز شد. منتظر ا یضربه ا نیبا اول دیانه رسبه خ نیبود. شاه لهیچند متر دور تا دور طو

را از  انخانم جلو آمد و آرم رهیو بعد خودش آمد و در را پشت سر خود بست و قفل اش را انداخت. من میداخل رفت

 :گفت دهیام ترس دهیرنگ پر دیخانم با د نی. زر تکنمیبنش نیزم یانا کمک ام کرد تا بر رو کیمارال گرفت. ب

 دختر؟ دهیشده چرا انقدر رنگت پر نطوریچرا ا نیا_

 انا گفت: وکیب

 .دهیترس ستین یچیه_

واقعا خارج از حد توانم بود. زر  گری. دهیگر ری. با ترس زدم زدمیکش غیاز پنجره زد از ته دل ج نیکه شاه یریت با

 گفت: نیخانم با خشم رو به شاه نیتک

 .یدر کن ریخبر ت یبعد تو ب  دهیترس نجاستیزن حامله ا ینیبیچته پسر مگه نم_

 رو به مادرش گفت: یعصب نیشاه

 مادر من. گرگ ها امدن داخل محوطمون. ستین یحرف ها نیاالن وقت ا_

حرف  یآور ادیآن اثر داشت  دیتشد یام که به رو یزیچ نیشتری. بدمیلرزیخود صبح من از ترس و استرس م تا

کرد  انا کمکم وکیکه صداها قطع شد ب یزمان توانستمینم یعنیکردم.  ینم هیگر گریمارال درباره گرگ ها بود. د یها

انا را در دست گرفتم و محکم  وکیبودند. دست ب داریمن ب یاستراحت کنم آن ها هم پا به پا یدراز بکشم تا کم

 د.کردم. کم، کم خوابم بر یوج ول نم چی. دستش را به هفشردیم

*********** 
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 میحالم بهتر شده بود. سرجا نبود یخبر یو کسل یحال یاز آن ب گریکنارم نبود. د یرا باز کردم. کس چشمانم

ا خانم ب نینشستم. زر تک میجا یباز شدن در به رو یخانم بودم. با صدا نیدر خانه زر تک یقبل ینشستم. همان جا

گذاشت و به طرفم خم شد و  نیزم یرا کنارش رو ینیبه  طرفم آمد و س عینشسته سر دنمیوارد شد. با د ینیس کی

 گفت:

 ؟یخوب_

 به نشانه تشکر زدم و گفتم: یلبخند

 ممنون. خوبم بهترم._

 به طرفم گرفت و گفت: شدینان تازه که داشت از آن بخاطر خارج م کی

 .انیقبل از صبحانه م انیها برگردند. اگر ب . امروز احتماال مردایجون داشته باش کمیبخور  نویا ایخوب خداروشکر ب_

بود. من..  بیواقعا عج به خانه انیباز گشت نو یبار خداروشکر کردم برا نیاول یزدم و از او تشکر کردم. برا یلبخند

 ! انی! نویبرگشتن شوهرم. آن هم ک ی.. خدا را شکر کنم برانیسرم

 یرفتند. مدت رونیباهم از خانه ب یبلند شد. همگ شیانا خوشحال از جا وکیآمد. ب نیموتور ماش یموقع صدا همان

برداشتم و به طرف در بلند شدم. ارام قدم  میاز جا واری. با کمک ددیچیهمه در فضا پ یسالم و احوال پرس یبعد صدا

نش معلوم بود دارد از چرخش چشما یبود ول یدر گرم احوال پرس انیرفتم. در را باز کردم و از خانه خارج شدم. نو

تر شد.  قی. لبخندش عمدیمرا د انیدادم به طرفشان قدم برداشتم. نو رونیگردد. نفسم را پر صدا ب یدنبالم م

را  هیبق انیزدم و جلو رفتم. آرام سالم کردم. نو یعیلبخند هرچند طب دیبار یاز سر و کول اش م یدگیو ژول یخستگ

 گفت: یبا نگران دیسرم را بوس و میکنار زد و جلو آمد. باهم دست داد

 ده؟یحالت خوبه؟؟چرا رنگ و روت پر_

 کش دادم و گفتم: یرا زورک لبخندم

 ؟؟یستیخسته که ن ؟یتو خوب ستین یزیاره خوبم.. چ_

 .دارم یحموم حساب کیبه  اجی. فقط احتیگشتن و خوشگذرون عتیطب نیداخل ا شهیخسته م یاره منم خوبم. ک_

 انا جلو آمد و گفت: وکیب
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 .میکن یماهم صبحانه رو آماده م دیایحموم تا از حموم در ب دیخوب آقا شما بر_

 میدور سفره صبحانه جمع شد یحمام شد. بعد از آن همگ یراه انینو

*** 

 یمام خوبما در جنگل با ت میماه و ن کی. بالخره اقامت میدر آورد و باهم وارد خانه شد نیچمدان ها را از ماش انینو

کردند. باهم وارد  یآمدند و دوباره شروع به کار م یاز فردا م یدر خانه نبود. همگ یتمام شد. کس شیها یها و بد

 انیاز حمام در آمدم نو یحمام کوتاه رفتم. وقت کیو بالفاصله به  م. همه جا سوت و کور بود. به اتاق رفتمیخانه شد

آن هم شب  نی. سخت تردر آنجا واقعا سخت بود ینسبت به آنجا خوب است. زندگ نجایراهم فرستادم. واقعا چقدر ا

مردا ها بازهم  هیو بق انیبعد از آمد نو یکردند.  حت یکردن غذا احاطه م دایپ یبود که گرگ ها خانه ها را برا یها

هم از هر راه  چارهیب انینو کردم. یم هیو گر دیلرز یم انیآمد و من چگونه در آغوش نو یگرگ ها به مدت چند روز م

و  دمیپوش یلباس راحت کی   دیشد یخواب یو ب یکرد. احساس خستگ یآرام کردن من  استفاده م یبرا یو روش

را خشک کرد چراغ ها را خاموش کرد و به خواسته من پرده ها  شیهم موها انیتخت انداختم. نو یخودم را به رو

 که خوابم برد.  دینکش یکرد. طول پیک

**** 

بلند شدم. فکر کنم بخاطر وجود  می. از جامیایتا به خودم ب دیطول کش یچشم باز کردم. کم رونیب یسرو صدا ها با

 میاز اتاق خارج شدم. مر دمیپوش یرفتم. بعد لباس مناسب یبهداشت سیبلند شدم و به طرف سرو میبچه بود. از جا

ه ک یدرحال میصبحانه آورد. رو به مر میبرا دنمیبا د میبودند. مرخانه  زکردنیکه همراه با آق گل در حال تم دمیرا د

 گرفتم گفتم: یداشتم لقمه م

 آقا کجاست؟ انی. نومیمر_

 هاشون و چند نفر سر بزنند. نیخانم رفتن به زم_

 :دمیآسوده بانو افتادم. بعد از قورت دادن لقمه ام پرس ادیرا تکان دادم و لقمه را در دهانم گذاشتم.  سرم

 آسوده بانو آمده؟؟_

 نه خانم. ظهر قرار آقا بره دنبالشون._
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 رهیخ رونیبلند شدم. به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و به ب میتکان دادم. از جا دنیفهم یرا به معن سرم

گذاشتم. سرما از سر انگشتانم  شهیش یبودند. دستم را به رو وهیسه مرد در حال رفت و آمد در باغ م ایشدم. دو 

درحال جمع کردن سفره بود. به طرف  مینفوذ کرد و تمام بدنم را گرفت. پرده را انداختم و از پنجره فاصله گرفتم. مر

 یحوصله و عصب یجور ب کینداشتم.  یدادم. احساس خوب هیتک یآن ها نشستم. سرم را به پشت یرفتم و رو یکنار

 ل؟یشود دلشوره بدون دل یواقعا مسخره بود. مگر م لیدل یب یتم. ولبودم. انگار دلشوره داش

 یو به درست رو دمیبه صورتم کش ی. دستدیچیدر خانه پ نیموتور ماش یها گذشت. وقت ناهار بود که صدا ساعت

 کیهم پشت سرش با  انیخندان وارد شد. نو یبعد در باز شد و آسوده بانو با چهره ا یها نشستم. مدت یکنار

پشت چشم نازک کرد و به طبقه باال رفت.  دنمید اچمدان. به احترام ان ها از جا بلند شدم. سالم کردم. آسوده بانو ب

بود. بعد از آمدن آسوده  14کردم. ساعت یم ی.. دوباره احساس گرسنگجواب سالم را داد و به دنبالش رفت انینو

رفت. وسط  ی. آسوده بانو لبخند از لبش نممیدور سفره جمع شد یآق گل گفت ناهار آماده است. همگ انیبانو و نو

 گفت: کهویناهار بود که  یها

 .انینو یراست_

 متعجب نگاهش کرد که آسوده بانو با ذوق ادامه داد: انینو

 .یمشتلق بد دیبا_

 و گفت: دیرا در هم کش شیاخم ها انینو

 شده؟ یچرا چ_

 گفت:  یبانو با خوشحال آسوده

 حامله است. ینازل یشیبابا بزرگ م یدار_

دارد  نی..اشکیعنی.. یعنیممکن نبود  می. باورش واقعا برازدمیو نه پلک م دمیکش یخشکم زد. نه نفس م همانطور

 شود؟ یم نیدارد مادر بچه اشک ینازل یعنیشود  یپدر م

بغضم را گرفتم. آب  یبود جلو یکردم. به هر سخت یحس م یخود به خوب یآسوده بانو را به رو ثیو لبخند خب نگاه

 یکردم نفس ها یم یآب ام را برداشتم. سع وانیرا جمع کردم و لام  یقورت دادم. تمام انرژ یدهانم را به سخت

به حال  یکمک چینداشت. ه یری.. بازهم تاثدمیشرا جرعه، جرعه نو وانیو پشت سرهم بکشم. آب درون ل یطوالن



 رمینس

 
437 

 

فقط خودم تنها هستم و  دمیسرم را بلند کردم که د ی. زماندمینفهم یچیه یگریکرد. د یمن نم ونزیخراب و نا م

بلند شدم. به طبقه باال رفتم در اتاق را باز کردم و  میاز جا یکنند. به سخت یو آق گل دارند سفره را جمع م میمر

 میو افتادم. ناخواسته بغضم شکست. اشک ها در اتاق نبود در را بستم و همانجا به در سر خوردم انی. نوموارد شد

 شدند. ریپشت سرهم سراز

هم م یو سرم را در بالشت فرو کردم. برا دمیتخت خواب یبلند شدم و به طرف تخت رفتم. به شکم رو واریکمک د با

 شتریب یلیکه دوباره به سراغم آمده بود خ یکشم. درد قلب یمهم نبود که درد م می. برادیآ ینبود که به بچه فشار م

 یلیشوک بزرگ بود. خ کیمانند  میکردم. برا یخفه م بالشتخودم را در  یو صدا زدمیاز قبل بود. از ته دل ضجه م

 شود که من از یاتفاق ها باعث نم نیهمه ا یاست. ول یبه چ یچ دمیشده بودم. انگار تازه فهم داریبزرگ. انگار تازه ب

 نیا مگذار ینم یحت نمیداشته باشد اگر من سرم نیبا اشک یراحت و خوش و خرم یبگذرم و بگذارم زندگ یزلنا ریخ

 یاو را نه. از آن دختر به تمام معنا متنفر بودم. شخص یول نمیبب نی. حاضر بودم هر کس را کنار اشکدیایب ایبچه به دن

توانستم. من به خودم قول داده  یتوانستم همانطور ولش کنم به امان خدا. نم یبود. نم میبرا یمنفور و حال بهم زن

فکر ها خودم را آرام ساختم.  نی. با ارونیخانه و خانواده پرت کند ب نیرا از ا اوکنم که خود آسوده بانو  یبودم که کار

 شد.  یجانم تمام م متیاگر به ق ی. حتدادمیمن اجازه نم

*** 

که  یخوابد. تنها کس یآسوده بانو م شیدوباره سرد شده است و شب ها پ انیگذرد. نو ینحس مماه از آن خبر  کی

 یم وانهیدارم د گریسخت و طاقت فرسا است. د یلیخ یخانه خوشحال است آسوده بانو است. هفت ماهگ نیدر ا

درد دل کردن ندارم  یرا برا جز او ی. کسنداشتمخانه  نیرا در ا یشوم. با بچه درون شکمم انس گرفته ام. جز او کس

 خانه فقط خودم هستم و خودم. نیدر ا

جلو  نکردم یسع گریهربار مرا پس زده است. من هم د یشوم. ول کینزد انیمدت به نو نیکردم در ا یسع چندبار

 یبعد خودم را زدم به آن راه. به خود م یداد. ول یآزارم م یکم شیها یمحبت یو ب انیسرد شدن دوباره نو لیروم. او

 یاز ته دل محبت م یتفاوت بودم ول یخواستم. هر چقدر در ظاهر ب یمن محبت م ی. ولستیمهم ن میبرا گریگفتم د

 بچه نیخواستم دوست داشتم حداقل او نگرانم باشد تمام حواسش به من و ا یو حساس بودن را م یخواستم. نگران

جلو آمده بود. خودم را  یلی. شکم ام خدادیاش به آسوده بانو آزارم م یرکیز ریمحبت ز دادیمباشد. رفتارش آزارم 

را دوست نداشتم. احساس  یتپل نیکرده بودم و تپل شده بودم. اصال ا رییتغ یشناختم. حساب ینم میدیم نهیدر آ

و  دیاش به سه ماهم نکش جهینت یهمه او و خاله بامن حرف زدند. ول نیبودم. ا یکردم. واقعا من چه آدم یم یزشت

به طرفم  یخواست قدم یشده بود. انگار نم خیو  ردبود و س دهیهم عقب کش انینو نباریاز نو. ا یشد روز از نو روز
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 ینم نییار و شام پاناه یاوقات برا یبردارم. من هم که همش در اتاق بودم و گاه یبردارد. انگار او منتظر بود من قدم

 آوردند.  یغذا را به اتاق م میرفتم و برا

 یکار کیآمدن بچه  ایشام صدا زد. بهتر بود تا قبل از به دن یوارد اتاق شد و مرا برا میدر به خودم آمد مر یبا صدا 

تم را به کمرم رفتم دس رونیبلند شدم و از اتاق ب میداشته باشد. از جا یکردم تا حداقل از مهر پدر هم سهم یم

 رفتن از پله ها. به طرف سفره رفتم. ناهار نییشد موقعه باال و پا یم تیاذ یلیرفتم. کمرم خ نییگرفتم و به طبقه پا

 میرا به شکم گرفتم و آرام  و با کمک مر گرمیو دست د میدستم را به مر کیبود.  دهیبخاطر هوس من کباب کوب

 گفتم: مینشستم. رو به مر

 شب درست کنه. یهوس آش رشته ام کردم. به سدره بگو اگر تونست برا_

اال و ره؟یگ ینم یرمونیتوش س یزیریم زیکه انقدر چ یخاور اینداره. اون تو بچه است  یکه تموم اراتیماشاءاهلل و_

 .میبخور زایچ نیاز ا میما هم بخاطر تو مجبور

  یزیسر هر چ ستیبا یو م ستیدست خودم ن دانستیعا نمواق یعنیرا به طرف آسوده بانو کردم.  میرو متعجب

 طعنه بزند. آرام گفتم: ایاندازد  یب کهیت

 درست کنند. دیبگ دییخوا یم یزیخوب شما هم اگر چ_

 ؟مونه یاوامر خانم رو اجرا کنه مگه وقت واسش م ادیکار کنه؟ تا ب تونهیچقدر م چارهیاون زن ب_

 به او نگاه کردم. آرام گفتم: ناراحت

 در خواست درست کنه. یهرچ درست کنه. یبگ ستیالزم ن میمر_

 گفت: میمر

 اما.._

 و با تحکم گفتم: دمیحرفش پر وسط

 که گفتم. نیهم_
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اجازه نداده بود  یخواهد. حت یدانست بچه دورن شکمم م یانصاف نم یرا گرفت. ب میکور شد. بغض گلو میاشتها

همه خط و نشان  یبه من گفت بود و برا هیبق یاز دهانش در آمد جلو یدرست کنند با تمام وقاحت هرچ نهارایو میبرا

 چیگفت و نگفتنش ه ینگفت. ول یزیبود که چ بیجکباب هم ع نیا ی. برادیمن ندار یبرا یکار چیکه حق ه دیکش

 تکه از کباب ها را نخوردم. کی یرا هم زهرمارم کرده بود  و من حت نیباهم نداشت چون هم یفرق

از آن هم گذشته بود. طاقت نداشتم که  طمیداشت که بخاطر شرا یهم حد یرا گرفته بود دل نازک میراه گلو بغض

و  یزند. در خونسرد ینم یبازهم الم تا کام حرف یول دید یرا با من م شی. رفتار هادیگو یبه او نم یچیارسالن ه

 یاو وجود ندارد. انگار من یبرا ینیسرم گری. انگار درود یشود و م یورد و بعد بلند مخ یکمال آرام اش ناهارش را م

نه با من  دید یو کذب بود انگار مرا نم یآن دستت دارم ها الک گریگفت دوستت دارم وجود نداشت. انگار د یکه م

از  لشروع شده بود. قب شیتمام شده بودم. انگار آسوده بانو دوباره برا شیکرد. انگار برا یو نه نگاهم م زدیحرف م

 میها که بغضم شکست و اشک  دمیاز جا بلند شدم. و با عجله به اتاقم رفتم. در را بهم کوب عیبغضم بشکند سر نکهیا

 شدند.  ریسراز

. دمید نهیبلند کردم. خودم را در آام بلند نشود. سرم را  یکردم صدا یم یسمت تخت رفتم و لبه آن نشستم. سع به

که به توراج بودنش افتخار  ینبود. آن دختر مغرور و زبان دراز. دختر نیسرم نیشناختم. ا یزن را نم ایدختر  نیمن ا

که پاشا خان به  یبزند که مال او بودند. دختر یها زیچ هدست ب یکس دادیاجازه نم یکه حت یکرد. آن دختر یم

بود پر از فکر ها و  یزندگ دیکه پر از ام ی. دخترندیبه او زور بگو دادیکه اجازه نم یرد. دخترک یبودنش افتخار م

 ساختن فردا. یروشن برا یها دیام

به او  کهیداد ت یبه خود اجازه م دیرس یخور که هر کس از راه م یو تو سر یزن ساده روستا کی نهیحاال. در آ یول

زن بد لباس و  کیبود االن شده بود  یفکرش لباس و آراستگ شتریکه ب ی. دختردیبه او زور بگو ایاندازد و  یب

 برده بود. ادیاش را از  یزندگ زهیانگ و دیزن که ام کینداشتند.  تیاهم شیها برا نیکه ا دهیژول

زن  نیاز هم یکیشده بود به  لیعاشقش شده بود آن دختر تبد انینبود که نو ینیآن سرم نینبود. ا نیآن سرم نیا

و عشوه در کارش نبود. ناز کردن و تشنه  ینداشت. لوند یو کشش تیجذاب چیه انینو یکه برا یروستا یها

 را از دست داده بود. دشینداشت. چون ام گریگذاشتن د

ر راهش نبود. اگ نیلبخندش. ا ینبود. نه رفتارش نه لباسش و نه حت نجایشده بود که از جنس ا یعاشق  کس انینو

بخاطر  دیهم بدون بچه من با دیشوم. شا یروستا م نیبچه آواره ا کیبا  گریجلو روم چند سال د نگونهیبخواهم ا
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 دیکردم. با یم رییتغ دیبلند شدم. با میکردم از جا کانجام دهم. اشک صورتم را پا یکار کیخودم و بچه ام  یزندگ

 به طرف حمام رفتم. لتیقبل. به طرف کمد رفتم و حوله ام را برداشتم همراه با ژ نیشدم همان سرم یم

 میخفه شدم تا تمام شد. از دم در اتاق مر دمیکش یساعت اتمام کارم از حمام خارج شدم. نفس آسوده ا کیاز  بعد

است را باز کند. مامان جون در آن  یباردار یرا که لباس ها میکه آمد. گفتم تا چمدان ها دینکش یرا صدا زدم. طول

به اتو داشت اتو زد  ازیرا که ن یآن ها میها به دردم بخورد. مر نیا یکردم روز یفرشته است. اصال فکر نم کیواقعا 

 میو مر دمیتخت خواب یرا خشک کردم و به رو میرا برداشت. موها یمحل یکرد و لباس ها زانیو به چوب لباس آو

 صورتم را اصالح کرد 

 لیبا  وسا یچند ادکلن و اسپر می. به مامان جون زنگ زدم تا برادمیچ زیم یام را در آوردم و رو یشیآرا لیوسا تمام

لند ب نیلباس بافت کرم رنگ است کیشد را پست کند. بعد از اتمام  یم ازمیکه ن یضرور لیو لباس و وسا یشیآرا

ردم و ک می. رو به مریراحت یشلوار مشک کیبا  دیرس یتنگ و بلند بود و تا انگشتانم م شیها نیکه است دمیپوش

 گفتم:

 ؟یدیفهم یبگ ستیالزم ن یزیکس چ چیبه ه_

 بله خانم._

 دیانجام دادم. با یساده و کم شیآرا کیشد و رفت. شب شده بود.  کارش تمام میبعد مر یرا تکان دادم. مدت سرم

نم و سرد ک انیرفتارم را با نو دیمن هستم که با نباری. اشدم یگذاشتم و دوباره مثل قبل م یرا کنار م یحوصلگ یب

شانه ام گذاشتم. الک  یکردم و رو سیطرفه گ کیرا  میهازدم و مو یبه سمت خود بکشم. لبخند میمستق ریاو را غ

 نیشناختم. ا یرا م نهیفرد در آ نینگاه کردم. حاال ا نهیو باحوصله الک زدم. به آ قیروشنم را برداشتم و دق یاب

ارد م ویکردم در باز شد و مر یآن قالب ته کیبا در نگاه کردم.  دهیکه به در خورد ترس یبود. با تقه ا یواقع نیسرم

 یشدم چطور م یم نگونهیتقه در ا کیسرم گذاشتم. من که با  یو دستم را رو دمیکش یاتاق شد نفس آسوده ا

 ظاهر شوم؟ انینو یخواهم جلو

 خانم._

 و منتظر نگاهش کردم تا حرفش را بزند.را بلند کردم  سرم

 شام حاضر._
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خواهم انجام دهم درست  یکه م ینکاریشده بود.. شک داشتم. ا جادیدرونم ا یحس دوگانگ کیشده بودم.  کالفه

که  میاینم میبرگشتم و خواستم بگو میاش نکند؟ به طرف مر کینشود. آسوده بانو تحر یعصب انینه. نو ایاست 

 و بیعج واناتیو ح یکیجز تار زیچ یچین ها هیقبل از ا نیگفتم و او از اتاق خارج شد سرم یشدم. باشه ا مانیپش

را بکنم دوباره خود خودم شوم. نفس  میتمام سع دی. خودم هستم و بانمیترس نداشت. من هم همان سرم بیغر

طرف در اتاق قدم برداشتم و از آن . به دمیکش میبه موها یخودم را چک کردم و دست نهیو در آ دمیکش یقیعم

. حواس آن دو به آمد. به طرف صداها رفتم یو آسوده بانو م انیحرف زدن نو یرفتم. صدا نییخارج شدم. به طبقه پا

 من نبود.

با  نشستم. اطیکردم آرام باشم و آن را رفع کنم. به طرف سفره رفتم و با احت یباز هم سع یاسترس داشتم ول یکم

حرف  یو مشغول خوردن شدم. صدا دمیخودم برنج و خورشت کش یو بدون توجه به آن ها برا یکمال خونسرد

 یمتعجب و اخمو نگاهم م یا افهیزدم و به آن ها نگاه کردم. هر دو با ق یزدنشان قطع شد. سرم را بلند کردم و پلک

 نیینزدند سرم را پا یکدام حرف چیبعد از چند لحظه که ه به خود گرفتم و نگاهشان کردم. الیخیب یکردند چهره ا

بود در را قفل کردم. قدم دوم.  11ساعت کیانداختم و شام ام را تمام کردم. به طبقه باال رفتم. وارد اتاق شدم. نزد

 شود. کمینزد انینگذارم نو بودالزم 

و بعد چراغ ها را خاموش کردم تا بخوابم  ام ور رفتم یبا گوش یرا عوض کردم و کم میرا شستم و لباس ها صورتم

 یبود. نفس ها انیدر آمد. با ترس آب دهانم را قورت دادم دوباره کارش را تکرار کرد نو رهیدستگ یهمان موقع صدا

 از پشت در آمد: شیتا آرام شوم. صدا دمیکش یم قیعم

 در رو باز کن.. نیا ایبا توام.. ب نیدر رو باز کن.. سرم نی.. سرمنیسرم_

 داد و بلند گفت: یبد یبه در زد که صدا ینگفتم. مشت محکم یزیچ بازهم

 ؟یشنوینم یبا توام.. کر االی_

 هم کم، کم انیو خواستم بخوابم. نو دمیخود کش یخواستم جوابش را بدهم.. پتو را به رو ینگفتم. نم یزیچ بازهم

 شد و رفت.  الیخیب

***** 

. بالخره زبان باز رمیبه خود بگ الیخ یب افهیکردم ق یکرد سع ینگاهم م نشسته بود و داشت میوبا اخم رو به ر انینو

 کرد و گفت:
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 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه سر وضع نیا_

 به خودم کردم و گفتم: ینگاه

 ؟یمگه سرو وضعم چه مشکل_

 گفت: تیاعصبان با

 نیدور ا ؟یلباسا بپوش نجوریخوام از ا ینم گهینگفتم دنداره؟ مگر من از همون روز اول بهت  یتو بگو چه مشکل_

 بگرده؟ یشکل نیزنم ا ادی. مگه نگفتم خوشم نمادیمگه نگفتم بدم م یجور لباسا رو خط بکش

 و گفتم: دمیرا درهم کش میهم اخم ها من

نکرده بود. خودتم من رو با  اجبارت یکس م؟یامد پس چرا گرفت یبوده. بدت م ینجوریمن هم از اول سرو شکلم ا_

ها؟ من  یبود دهید یقبل از ازدواج با لباس محل یو به قول خودت ازم خوشت امد. وگرنه منو ک یدیسرو شکل د نیا

 .یقبلش خوب فکر کن یخواست ی. مادیچه ن ادیب تبود که هست. چه تو خوش یطور نیسرو شکلم هم همون آدمم و

 گفت: تیو با اعصبانبلند شد  شیاز جا انینو

. یخوام باش یاونجور که من م دیبا یچطور بگرد. االن که زنم شد یکه بهت بگم چطور بپوش یاون موقع زنم نبود_

. من گفتم لباس درست و یکن یم یچیکس جرات نداره رو حرفم حرف بزنه اون وقت تو سرپ چیه نجامیمن خان ا

 .یبپوش یلباس محل دیبا یعنی یبپوش دیبا یمحل

 و در چشمانش نگاه کردم و گفتم: ستادمیاش ا نهیبه س نهیبلند شدم و س میهم از جا من

منم زور دارم.. تو  یمنم قدرت دارم. تو زور دار یمنم زن خانم. تو قدرت دار یخان. تو خان ستیدر کار ن یدیبا_

 منم پول دارم. یپول دار

 را باال آوردم و با انگشت شصتم به خوردم اشاره کرد و ادامه دادم: دستم

 دارم. یمحکم و قو یا بانهیمن پشت_

 با انگشت اشاره به او اشاره کردم و با طعنه اضافه کردم: بعد

 . من...یتو ندار ی. من راه روش خاص خودم رو دارم ولیدارم و تو ندار ی. من زنانگیتو ندار یول_
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 و گفت: دیوسط حرفم پر تیاعصبان با

از  یچیسرپ یجواب قانع کننده برا نایکدوم از ا چیه ؟ی. خوب که چیراه انداخت یندار یمن و تو و دار یبسه ه_

 .شهیحرفام نم

 زدم نگاهش کردم و گفتم: یو با  پوزخند ستادمیا شیجلو نهیبه س دست

 .یگرفت یآمد من رو نم یگردم. توام خوشت نم یمن هر جور بخوام م نکهیجوابت ا_

 زد و گفت: یمتقابال پوزخند انینو

 .یشد نطوریشبه ا کینبود  نطوریچرا تا االن ا_

 قدم از او دور شدم و بعد به طرفش برگشتم و گفتم: چند

رو گذاشتم کنار از االن به بعد خود،  میکردم و خود واقع یچه اشتباه دنیچون تازه دوباره به خودم امدم. چون فهم_

 ودمم. پس مواظب خودت باش خان.خ

شد. اخالقش داشت دوباره  یکم، کم داشت تشنه م انی. نومیشد یم کینزد دیگذشت و به ع یم هم یروز ها از پ 

 یکرد منتظر گوشه چشم یبا اخم و تخم نگاهم نم گری. ددیایدادم به اتاق ب یشد. شب ها اجازه نم ینرم و مهربان م

را که خواسته بودم مامان جونم فرستاده  یلیکرد. وسا یتوجه م یتا حد میارهایاز طرف من بود. به خواسته ها و و

داشتم  میشان باشم تصم شیذره شده بود. دوست داشتم پ کی شانیاز آنچه که گفته بودم. دلم برا شتریب یبود حت

مانند  نجایسرم باشد نه ا یباال یآنجا باشم و حداقل کس انمیآن ها بروم که موقع زا شیام را به پ یماه اخر باردار

 .شتریب میها. شکمم بزرگ تر شده بود و ناز و ادا میتیبچه 

***** 

داشتم. دوست نداشتم با آن ها رو  ی. حال بدندیایامروز قرار بود ب یو نازل نیو اشک میمانده بود. اسل دیروز به ع کی

 دایخواستم. هر چه دلم فر یرا نم یزندگ نیبود. من ا میشده بودم در گلو داریکه ب یاز زمان یبه رو شوم. بغض بد

 جادیدر من ا داًیکه جد یآمد از آن عادت ها یبودم. بدم م ستهخ دیشن یکس نم چی. هدیرس یکجا نم چیبه ه زدیم

و به ا شتریهر روز ب یبودم ولخود ممنوع کرده  یشد. او را برا ینم یول دیایبچه بدم ب نیخواستم از ا یشده بود. م

 شدم. یوابسته م
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دادم پا به  یمن هنوز به او اجازه نم یگشت. ول یمثل قبل شده بود. دوباره دور برم م بایتقر انیخراب بود. نو حالم

 .دمیکش یچارگیاز ب یکردم افسرده شده ام. آه یزدم. احساس م یغلت میشده بود. در جا صیاتاق بگذارد. انگار حر

 میباز شدن در به خود آمدم. مر یبرگردم. با صدا باباجونممامان جون و  شیواقعا خسته بودم. دوست داشتم به پ

 یگشاد سورمه ا کیتون کی. دمیکش یقیبلند شدم و نفس عم میوارد اتاق شد و امدن مهمان ها را اطالع داد. از جا

 نییسرم گذاشتم. به طبقه پا یبه رو یشال نیطر همحساس است بخا انینو دانستمیم یشلوار مشک کیبا  دمیپوش

 بودند. دهیخر نیماش نیاشک ی. انگار برادیچیدر ساختمان پ نیموتور ماش ی. همان موقع صدامرفت

دوشم گذاشتم و از خانه خارج شدم.  یبرداشتم و به رو یاز جا رخت یرو دوش کیبودند.  ستادهیمنتظر ا رونیب همه

بودند و آسوده بانو به  ستادهیو تان زر خاتون کنار هم ا انی. نوستادمیبه طرف آن ها رفتم و کنار آن ها با فاصله ا

شد و به آغوش مادرش رفت و بعد از آن  ادهیپ میاسل یو بعد از مدت ستادیا نیبود. ماش تر و منتظر نییپله ها پا یرو

حال  ،یزدم. دهات یبود. پوزخند دهیکردم مانتو شلوار پوش شیبه سرتا پا یشد. نگاه ادهیخانم با ناز و ادا پ تهیعفر

 .دیو بد دیند یبهم زن، عقده ا

نگاهش را از من گرفت و به طرف آسوده بانو  عیبه من افتاد. من هم با پوزخند و حقارت نگاهش کردم که سر نگاهش

و تار  رهیت میبرا ای. دنستادیآن انگار قلبم  از کار ا کیشد.  ادهیپ نیاننده باز شد و اشکدر طرف ر یرفت. بعد از مدت

و  یدر آورده بود چشمانش گرم لیو سب شیمردانه شده بود. ر شبود. چهره ا انیآن نما نیدر ب نیشد و فقط اشک

در هم بود. آسوده بانو خواست در آغوشش بکشد  شیرا نداشت. سرد و مغرور شده بود. اخم ها یشگیهم یمهربان

 اجازه نداد آسوده بانو او را ببوسد. ای دیاو را نبوس یکه اجازه نداد و فقط به او دست داد حت

از  یزدم. حق شان بود. آن آدم ها یسالم هم نکرد. لبخند یحت انیبه نو یرفتار را کرد. ول نیتان زر خاتون هم ا با

 یخود م یخواسته ها یاحساس و قلب فرزندشان را قربان یاه حق شان بود. حق شان بود وقتخود متکبّر و خودخو

 کنارم آمد و انیتند او بود نو یفقط نفس ها دارید نیاز کنارم گذشت و سهم من از ا یبا مکث کوچک نیکنند. اشک

 اش را. کینزدخواستم  یاز او جدا شدم نم عیکرد سر تمیدستش را پشت کمرم گذاشت و به داخل هدا

. آسوده بانو با ذوق و دمیبه صورتم کش یدست ی. عصبزندیدور هم جمع شده بودند و نشسته بودند و گپ م یهمگ

 یداد تان زر خاتون هم با لبخند و مهربان یگشت و دستور تنقالت مختلف م یخانم م تهیدور بر عفر یخوشحال

ن قلب م زدندیکه م یگفت. با هر حرف یبه او م شا یو نکات مهم در باره باردار زدیکنارش نشسته بود و با او حرف م

 سوختم که آسوده بانو در چشمانم نگاه کرد و به آق گل دستور داد. ی. زماندیکش یم ریت
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خوام سنگ تمام  یم یعنیمفصل  گمیم یمفصل فقط مختص عروس گلم و نوه ام درست کن. وقت ارونهیو کی_

 بشن. تیتقو دی. بایبگذار

شدم؟ مگر من از آن دختر حال  یم تیتقو دیهم فشردم. مگر من باردار نبودم؟ مگر من نبا یرا با حرص رو چشمانم

. طاقتم طاق شده بود. مگر من چند سالم بود که با من دمیبه صورتم کش یجان تر نبودم؟ دست یبهم زن کوچکتر و ب

در  شیدو ماه پ ،یکیآسوده بود هنوز هوس آش رشته  یبخاطر دستور و خودخواه چارهیکردند؟ من ب یکار را م نیا

 یبخورم. عصب یمقو یها زیکنم بخور. چ یرا که هوس م یزیخانه حق نداشتم چ نیدر ا یدلم مانده بود. من حت

 یتا من حرفکنم. او هم  یاعتراض انیفشردم. جرات ام هم نداشتم به نو یبودم بغض داشتم. دستانم را با حرص م

مدت رشته ام را پنبه  نیتا هرچه در ا  میبگو یزیچ دمیترسیبست. م یم نیرابطه قبل من و اشک بهآن را  زدمیم

افتاد که با اخم  انی. ناخداگاه نگاهم به نومیشد یو ناآرام م یانگار خودم و بچه دورن شکمم هر دو با هم عصب کند.

 دهیهمه زحمت نکش نیگذرد. من ا یآسان بود که چه در ذهنش م شده بود. حدس اش رهیخ نیدرهم به زم یها

 رود.ب نیمرده بود از ب میکه در ظاهر برا یو برگرداندن عالقه او که حاال با آمدن کس مینگه داشتن زندگ یبودم برا

و  هدیخم یجوان با کمر یصدا زن یدر باطن در کنج قبرستان دلم ب یمن مرده بود. ول یفقط در ظاهر برا نیاشک یآر

و  زندیخواند و بر سر و صورت خود چنگ م یم هیخود مرث یکند. برا یم یشده باال سر مزار او عزا دار دیموها سپ

 انیام گذاشتم و کنار نو یدست شیپرتقال در پ کیو  شدمبلند  میکند. از جا یم یو زار دادیخود را چک م بانیگر

را به  یدست شیپ یبچه گانه ا یال آورد و به من نگاه کرد. با تخسخورد و بعد سرش را با ینشستم با نشستنم تکان

 گذاشتم و گفتم: شیپا یرو

قال حداقل برام پرت یرسیبه من نم چی. توام که هستیمن براش مهم ن اریو یکه کس نجایبرام پرتقال پوست بکن. ا_

 پوست بکن.

رد ک یهمانگونه متعجب نگاهم م انیناراحت به خود گرفتم. نو یدادم و حالت رونیب یلبانم را غنچه کردم و کم بعد

دستم  یکی ،یکیرا در آورد و  شیپر، پر کرد و دانه ها میچاقو را برداشت و مشغول شد. پرتقال را برا یبعد از مدت

د تان زر آسوده بانو و اخم آلو یعصب ینگاه ها ریز انینو ستپرتقال از د یداد تا بخورم. واقعا خورد آن پرها یم

 خانم لذت بخش بود. تهیو عفر میخاتون و حرص خوردن اسل

 ؟؟یدرو بکنه انجام ب نکاریا دیزنت که اون با یسن و سال تو زشت باشه  که برا یها برا نکاریا یکن یپسرم فکر نم_

 :گفت انیسن و سالش زشت نبود؟ که نو یبرا یگرفت یم شیآن موقع که من را برا میزدم خواستم بگو یپوزخند
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 یکیخواسته کوچ نیداره من به عنوان شوهرش همچ یکرده پرتقال بخوره. چه اشکال اریمادر من؟ زنم و یچه زشت_

 رمیگ یجوون نیبودم که زن به ا ری. اگر پشمیرو براش انجام بدم. بعدم کدوم سن و سال؟ من تازه دارم دوباره پدر م

 امد. ینم

 یبود برا یدرست بود جواب شی. حرف هادمیکش یم قیعم ی. نفس هاام را آرام کنم یحرص یکردم نفس ها یسع

تمام وقت دورم بگردد. شام  انیکه برداشتم باعث شد نو یبا همان قدم من. گرید یبود بر درد ها یدرد یآن ها. ول

که  انیوزده به ن رتی. تا وارد اتاق شدم حرفتمخواب به اتاقم  یتمام حواسش به خورد و خوراک من باشد. شب برا

 و گفتم: دمیرا درهم کش میابروها تیبود نگاه کردم. با اعصبان دهیتخت دراز کش یرو

 ؟؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 خونسرد نگاهم کرد و گفت: یا افهیبا ق انینو

 ب؟یعج زیاتاقم امدم بخوابم چ_

 .ستیاتاق تو ن نجایا یامد یاتاق رو اشتباه یول ستین یبیعج زینه چ_

 را باال داد و گفت: شیابرو کی انینو

 پس اتاق من کجاست؟_

 هم فشار دادم و گفتم: یبه رو تیهم فشردم و چشمانم را با اعصبان یرا به رو میحرص دندان ها با

 .یدیخواب یهمونجا که تا االن م_

بلند شد و به  شیزد و از جا یلبخند انیدادم و به او نگاه کردم. نو رونیرا باز کردم و با حرص نفسم را ب چشمانم

 اجازه نداد و در گوشم گفت: ی. تقال کردم که از آغوشش خارج شدم ولدیسمتم آمد. مرا در آغوش کش

 آسوده. شیپ رفتمیقفل بود منم م نجایخانم. در ا یحسود شد_

 ! با طعنه گفتم:انیبه آسوده بانو بخاطر نو یزدم. حسود. واقعا خنده دار بود حسود یپوزخند

 هتون بد گذشت.ب میلینکه خ_

 آورد و مقابل صورتم قرار داد و گفت: نییسرش را پا انینو



 رمینس

 
447 

 

 .یدونستیم یحسود شد یلیخ_

حسادت من نبست به آسوده برداشت کرده بود. واقعا خنده دار بود. به طرف  میدر دل زدم. او حرف ها یپوزخند

 کرد و گفت: تمیتخت هدا

 ه؟یوقت چ یهمه وقت اگر گفت نیحاال بعد ا_

 افتاد.  میتخت نشاندم و به جات لب ها یزده نگاهش کردم که به رو تریح

**** 

که به سوگند عکسش را  یکت و سارا فون بادمجان کیرا خشک کردم و  میآمدم. موها رونیحمام رفتم و بعد ب به

 می. موهامیضخ یهمراه با جوراب شلوار دمیبود، پوش یبخرد و بفرستد که مخصوص باردار مینشان داده بودم تا برا

 میکرده بودم. دست و پاها رییانجام دادم. تغ تیالکامل و  شیآرا کیشدم.  شیرا ساده دورم رها کردم. مشغول آرا

م لباس ریتوپ بزرگ در ز کیکرد  یکرد واقعا فکر م یاز روبه رو نگاهم م یورم کرده بودند و لپ در آورده بودم. کس

. به طبقه آمد یم نییشان از پا یو از اتاق خارج شدم. سرو صداها دمیرا پوشام  یمشک یها یکرده ام. رو فرش میقا

در راس نشسته بود آسوده بانو در سمت راستش و  انیدور هم جمع شده بودند. نو یرایرفتم. همه در سالن پذ نییپا

 نیام به اشک هوو، دو هوو داشتم. چشم کی یبه حال خودم زدم من به جا یتان زر خاتون در سمت چپ. پوزخند

کنارش نشسته بود و مشغول گفت و گو با  یآب قرمز یخانم با آن لباس محل تهیکرد و عفر یافتاد که داشت نگاهم م

 شده بود به طرفم قدم بر رهیبلند شد و به طرفم قدم برداشت همانطور که در چشمانم خ شیاز جا نیبود. اشک میاسل

هر  نیقورت دادم اشک یخشکم زده بود. آب دهانم را به سخت میشد. سرجا یتر م کیو نزد کیو به من نزد داشتیم

 شد.  یتر م کینزد نلحظه به م

 نیدر هم نگاهش ب ینگاه کردم که با اخم ها انیدهانم را قورت دادم. به زور چشمانم را در کاسه چرخاندم و به نو آب

انداخت و از کنارم گذشت..  نییند سرش را پاک یبدون آنکه مکث دیبه من که رس نیگذشت. اشک یم نیمن و اشک

. واقعا سخت که نکرده بودم. سخت بود یها ایها و رو کرچه ف هیچند ثان نیدر دل به حال خود زدم. در هم یپوزخند

 .یقبولش کن یتوانستیکه نم یزیبود باور چ

و به خود آمدم. آرام به جلو قدم برداشتم در گوشه به دور از آن ها نشستم و  دمیکش یقیخوردم و نفس عم یتکان

سر نکردن است.  یبخاطر روسر دانستمی. مکرد یمعذبم م انیو اخم آلود نو رهیخ یانداختم. نگاه ها نییسرم را پا

شد  یآورده م نیم اشکبود. مانند تمام مواقع که نا هشد شتریآمده بود ب نیاشک یاش نسبت به من از وقت تیحساس
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که حال وضع و اوضاع  تهیعفر یعکس العمل از من. مثال خبر باردار کیتا مدت ها حواسش به من بود و فقط منتظر 

 بود. دهیکش نجایمان را به ا

 خوره. یبر نم یبه جا یسرت کن یزیچ کی_

 شدم که ادامه داد: هریبه او خ یحرف چیه یشده بودم. ب رهیرا بلند کردم و به تان زر خاتون خ سرم

چه  نی. استغفراهلل. اییخواد مثل زنا یرفت و آمد داره هرجور دلت م نجایمرد ا یدونی. مهیزیخجالت هم خوب چ_

 یگه و مراعاتت رو م ینم یزیچ تتی. حاال پسر من بخاطر وضعبهیجلو مرد غر یکش یوضعشه ها؟ خودت خجالت نم

 داره.. یحد یزی. هر چیکن یسوءاستفاده م یدار گهیتوام د یکنه ول

 نییگفت و سرش را پا ینم یزیموافق بود چون چ شیهم انگار با حرف ها انیحوصله بحث کردن نداشتم.. نو واقعا

 انداخته بود. آرام گفتم:

ر کرد اگ یرو م نجاشیفکر ا دیبود و با دهیشکل د نیمن رو ا میکه من رو انتخاب کرد و امد خواستگار یزمان انینو_

 .ذاشتیامد پا جلو  نم یخوشش نم

االن هن  یهرجور که قبال بود شهینم لیدل گهید یخوشش امده گرفتت درست. ول دهیپسر من تو رو اون جور د_

ا ب ییچه نخوا یچه بخوا دی. بایشوهرت و به حرف شوهرت یبرا یستیخودت و به حرف خودت ن ی. تو االن برایباش

 یو سکوتش سوءاستفاده کن ی. نکه از سادگیخواسته شوهرت جلو بر

ها به  نی! واقعا خنده داره بود. همه اانی! نو؟یو سکوت. آن هم ک یکردم. سادگ یانداختم و خنده ا نییرا پا سرم

دهانم گذاشتم و  یساله ساده است. دستم را جلو ۲۰پسر  کی انیکه انگار نو زدیحرف م یکنار تان زر خاتون طور

حرف سرش را  ینشست و ب میوارد سالن شد و آمد رو به رو نیسرم را بلند کردم همان موقع اشک .دمیصدا خند یب

 انداخت. نییپا

. انگار قلبم تازه شروع به زدن کرده بود. تند، تند. سرم . دل آشوب شدمختیدر دلم فرو ر یزینشستنش انگار چ با

 یقرار یدل آشوب خودم و ب نیدلم گذاشتم تا از ا ریهم فشردم. دستم را ز یانداختم و چشمانم را به رو نییرا پا

 ممکن. ریغ فشیبود و توص یبد طیکودکم بکاهم. واقعا شرا یها

خواند. چشمانم را  یقرآن را باز کرده بود و قرآن م انیشروع شد. همه دست به دعا شدند و نو لیسال تحو یدعا

اده افت یخواستم با مرور اتفاق ها یاالن کجا؟! نم لیال قبل کجا و سال تحوس لیبستم. بغض کرده بودم. سال تحو
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افتاد که به دور  یفرو ببرم. چشمم به دستان نازل ندوهدر باتالق غصه و ا شتریحال خودم را خراب کنم و خودم را ب

م را اشک یانستم جلونتوانستم بغضم را قورت دهم. نتو نباریحلقه شد. چشمانم را بستم. ا نیدستان مردانه اشک

 یا دهیادامه دادن فا نجوری. اندیآن را نب یانداختم تا کس نییشد. سرم را پا ریاز چشمانم سراز ی. قطره اشکرمیبگ

 نداشت. یا دهیو مقاومت کردن فا دنیتمام شده بود جنگ زیهمه چ ینداشت. وقت

خودم و فرزند درون شکمم را بسازم.  یبه خودم. زندگ نباریا یبار هزارم قول دادم. ول یساختم. برا یرا م یزندگ دیبا

خود ممنوعه نکنم. آزادانه دوستش داشته  یبرا گریدوست داشتن فرزندم را د .انیخواهم در کنار نو یآن طور که م

 شد. اشکم را پاک لی. سال تحومیبه او به رساند.. چه به او چه به زندگ یبیآس یاش کنم نگذارم کس تیباشم و حما

مهمان اش کردم  یحیکرد. لبخند مل یشدم که داشت نگاهم م رهیخ انیبه نو میردم و سرم را بلند کردم و مستقک

 بابلند شدم.  میمن هم شروع شد.  از جا دیجد یزندگ شروع شد دیاز هم باز شود سال جد شیکه باعث شد اخم ها

 و با لحن دمیدر آغوش کش هیاو را بدون توجه به بقبلند شد.  شیهم از جا انیرفتم. نو انیهمان لبخند به طرف نو

 گفتم: یدلبرا نه ا

 مبارک. دتیع_

و آرام  دیفاصله داد و سرم را بوس یسرش را کم انیرا دور کمرم احساس کردم. نو انینا محسوس دستان نو فشار

 گفت:

 تو هم مبارک عروس خان.. دیع_

کند.  یآور ادیخواست نسبتش را به من  یکه گفت م یلقب نیتر کنم. متوجه شدم با ا ضیکردم لبخندم را عر یسع

آسوده بانو. من  یبا او دست دادند. حت هی. از او جدا شدم. بقیکن یآور ادی نیخواست حد و حدود ام را با اشک یم

که هر نفر  یپول بود. جلو یباز کرد. در آن مقدار راآن  یخم شد و قرآن را برداشت. ال انیهم کنارش ماندم. نو

همان کار را کرد. من هم با لبخند دستم را باال آوردم و با  دیکرد. به من که رس یاز قرآن را باز م گرید یال دیرسیم

 ان قرآنی. پول را برداشتم. نودمیابروانش را د دنیقرار دادم که پر دشیام را در د رهیآن انگشتان الک زده بنفش ت

مشغول حرف زدن  ی. همگانیمن کنار نو نباریا یشان نشستند. ول یدوباره سرجا ها ی. همگستادیرا بست و کنارم ا

 داده بود. آرام گفت: هیتک یبه کنار انیشدند. نو

 .ادیبه دستات م یول ادیاز الک خوشم نم_

 ادامه داد: انیرا به طرفش برگرداندم و با لبخند جوابش را دادم. نو سرم
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 نزن. گهید یقشنگه ول_

 لبم رفت متعجب به طرفش برگشتم و گفتم: خند از لب

 قشنگه؟! یگ یچرا؟ مگه نم_

 من. یداخل اتاق تو خلوت خودمون بزن برا میمن هر وقت دوتامون تنها بود یفقط برا یاره قشنگ هست. ول_

 چجورش بود؟! گفتم: گرید نیچشمان درشت شده نگاهش کردم. ا با

 ه؟یچه کار نیا ؟یوا خوب واس چ_

 شتریب شیدیظرافت و سف یالک که زد فیو ظر دی. دستات سفنهیبب نطوریجز من دستات رو ا یکس ادیخوشم نم_

 شده. دستات آدم رو.

 .انینو_

 تان زر خاتون قطع شد. تان زر خاتون ادامه داد: یبا صدا  انینو حرف

 .شهیم داشونیکه آماد ست؟ مهمون ها هم کم، کم االن پ زیهمه چ انیان شاءاهلل فردا خواهر برادرات از شهر م_

 سرش را تکان داد بعد رو به من کرد و گفت: انینو

 رو هم پاک کن. شب دوباره بزن. نایسرت کن. ا یزیبرو چ_

 تو.._

 اش گذاشت و گفت: ینیب یاشاره اش  را به رو انگشت

 .انیبرو االن مهمون ها م االیکه گفتم  نیهم سیه_

. خانواده دندیخند یگفتند و م یدور هم م یآشنا شدم. همگ انیا آمد. خانه شلوغ شد. با خواهر زاده ها نوه مهمان

کردند و بعد سال  یم یبود زندگ کینزد نیکه در ا یو دو خواهرش در شهر کوچک انیآسوده بانو هم امدند. برادر نو

 نیچهار بچه بزرگ داشت. کوچکتر یکنند. سارا یسپر ادرشانرا در باغ و خانه بر یراه افتادند تا چند روز لیتحو

 ۲3سال داشت و نامش فرامرز بود. فرزند سوم اش هم پسر بود  ۲6بود. فرزند اولش پسر بود و  میشان همسن اسل
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به نام آساره و دختر آخرش ساره نام  نیدختر داشت همسن اشک کیبود و بعد آن ها  نیسال داشت و نامش فرز

 خان بود. ریشوهرش هم اردش

پسر. دختر بزرگش سودا نام داشت و دختر دومش سوگل دو قلو  کیخانواده سارا که سه بچه داشت. دو دختر و  بعد

و  یرکیز ریز یبود. از نگاه ها نیبزرگتر بود و نامش شاه میسال از اسل کیسال شان بود. پسرش هم  ۲۰بودند و 

بود که  موری. نام شوهر سارا هم تدمیفهم یها زیچ تمنظر داش ریکه در گوشه بودم و همه را ز یلبان خندان شان من

. تندرفیمغزم راه م یپر سرو صدا بودند و انگار داشتند رو یلیبزرگتر است. دو فرزند طرالن خ یلیمعلوم بود از او خ

کز کرده  یوسط فقط من بودم در گوشه ا نی. ادیخند یگفتند و م یباهم م یبود. همگ اشامیو  اشارینامشان هم 

 یحرف زدنشان رو یکس در جمع حواسش به من نبود. خسته شده بودم. صدا چیکردم. ه ینگاه م هیو به بق ودمب

 خانه را پر کرده بود. یحرف زدنشان تمام فضا یو صدا زدندیمخم بود. بلند، بلند حرف م

کرد. زن ها دور هم جمع شده بودند  یبه من نم ینگاه مین یو حت دیخند یگفت و بلند، بلند م یدر آن وسط م انینو

بر حضور من در جمع نداشتند بلکه به طور نا محسوس پشتشان را به  یمبن یکدام اصرار چیزدند و ه یو حرف نم

من  به حال خود زدم.. یپوزخند زدندیحرف م زینشسته بودند و درباره همه چ یپیمن کرده بودند. جوان تر ها هم اک

ن متوجه  رفت یبلند شدم و به طبقه باال رفتم. کس میجمع نداشتم. از جا نیدر ا یخواستم جا یاگر خودم هم م یحت

زدم.  یرا برداشتم. لبخند یام بلند شد. به طرف تخت رفتم و گوش یزنگ گوش یمن نشد. وارد اتاق شدم صدا

 بود. تماس را وصل کردم. ادشیوسط مرا  نیا یکیحداقل 

 الو سالم مامان جون._

 امد. یمامان جون از آن شلوغ یصدا

 مادر؟ یخوب زمیسالم عز_

 بابا جون خوبه؟ د؟یمن خوبم شما خوب یممنون مامان_

 .میاره گلم ما خوب_

 گفتم: یناراحت با

 شلوغ.. یلیچقدر دور و برت پر سرو صدا. معلوم اونجا خ_

 ..میفقط تو رو کم دارجمع شدند.  نجایاره مادر مثل هر سال بچه ها ا_
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 کردم با بغض گفتم: بغض

 شما. شیپ امیخوام ب یباشم. م نجایخوام ا یدلم براتون تنگ شده من نم اونجا امیخوام ب یم یمامان_

 گفت: یبا لحن ناراحت دیبغض دارم را که شن یجون صدا مامان

االن انقدر  دیریم یواستون مهمون ادیمون ممه ،یدار دیخانواده جد کیتوام االن  ؟یکن یاروم باش گلم چرا بغض م_

 .رهیم ادتیکه ما رو  شهیدورت شلوغ م

 گفتم: یزدم و با تلخ یپوزخند

داخل  یجا نجایمن ا یول هم مثل اونجا شلوغ نجایا ست؟یشلوغ ن نجایاالن ا یدلت خوش مامان جون. فکر کرد_

که من ازشون دور باشم پشتشون به من باشه. پام بزارم  ندیش یم یجا داخل جمعشون طور چیجمعشون ندارم ه

و  جوابش رو بدم دیبا یکنه. منم آدمم تا ک یبارم م کهیکنه ت یم رمیتحق گهیخواد م یدلش م یجلو آسوده بانو هرچ

حداقل اونا به شکل  یهم هستند. ول انینو ی. تان زر خاتون هم هست. خواهرهاستیفقط اون تنها ن سمیجلوش وا

 .زنندیحرفاشون رو م میمستق ریغ

 دلگرم کنند گفت: یجون با لحن مامان

 بندازنت. شوهرت پشتت. رونیکه ب شهینم یتوام جز اون خانواده ا شهیدرست م زیناراحت نباش گلم همه چ_

 صدا دار زدم و گفتم: یپوزخند

 الشهیفامهم وجود داره. انقدر سرش گرم  ینیسرم ستین ادشی یاالن حت انیهه شوهر دلت خوشه مامان جون نو_

 که نگو.

 و ادامه دادم: دمیتخت دراز کش یکمر رو به

 تنها. یدور فقط خودم باشم و خودم. تنها یجا کیبرم. برم  نجایخواد از ا یدلم م_

 امد یبدت م یکردن؟ تو که از تنها کاریکم با تو چ زیعز_

 شوند. آرام گفتم: ریسراز از گوشه چشمم میزدم که باعث شد اشک ها پلک

 مرگ. دمیشا یخواد تنها یکه دلم م یزیخانواده من رو عوض کردند االن تنها چ نیکنند. ا یم رییآدم ها تغ_



 رمینس

 
453 

 

از من نگرفت.  یکس سراغ چیرا قطع کرد. تا شب در اتاق ماندم و ه یبامن صحبت کرد و بعد گوش یجون کم مامان

سفره بزرگ و پر از مخلفات  کیبود  ادیز تیکه رفتم چون جمع نییزد. به طبقه پا میامد و صدا میموقع شام مر

 یکس حت جیسهم من در آن سفره شد. ه انینقطه از نو نیدورش جمع شده بودند. دورتر یبودند و همگ دهیچ

که چگونه  دمیدیرا م یکور شده بود. نازل یتوج یب نیاز ا یتا حد میزدم. اشتها یمتوجه حضورم نشد. پوزخند

به او توجه کرده بود و از او خواسته بود  یهم چند بار انینو یکند. حت یحواس شان به او است او چگونه ناز م یهمگ

که هوسم بود و دور از دسترسم بود  یکاسه ترش کی یکس حت چیه ی. ولدیایب ایاش سالم به دن نوهبخور تا  زیچ ادیز

کس از من نخواست مواظب  چیبشقابم را پر از برنج و مرغ نکرد. ه یکس با لبخند و مهربان چیبه من تعارف نکرد. ه

تا  میبگو عیکردم سر اریرا که و چهکس از من نخواست تا خوب غذا بخورم و به خود برسم و هر چیخودم باشم. ه

هم به من نکرد. انگار دورش  ینگاه مین یحت انیباشد. نو یکم نداشته باشد و مقو زیچ چیحاضر کنند تا فرزندم ه

که از او به شدت نفرت  یسخت بود خودت و کس یلیکه شلوغ شده بود مرا فراموش کرده بود. واقعا سخت بود. خ

 مینخوردم. اشتها یادیز زیندهد. چ یکس به تو محل چیاو باشد و ه یهمه توجه ها به رو یهم زمان باردار باش یدار

دور هم جمع شدند. خانواده آسوده بانو به خانه خود رفتند  یبودم. بعد از شام همگواقعا کور شده بود. حساس شده 

شدند من هم  ریبود رفتند و جا گ شدهدر نظر گرفته  شانیکه برا یماندن به اتاق ها یکه م انیو خواهر و برادران نو

حس و  چیرفتارشان ذوق ام را کور کرده بود. حالم را گرفته بود ه یامشب برنامه ها داشتم ول یبه اتاقم رفتم. برا

 یراقب یلباس خواب صورت یگشاد به جا یرا با لباس ها مینگذاشته بود. لباس ها میبرا میانجام برنامه ها یبرا یحال

 قهیماندم. دق انی. منتظر نودمیتخت دراز کش یبودم عوض کردم. چراغ ها را خاموش کردم و به رو رفتهکه در نظر گ

 دیایدادم االن است که ب یم دیبه خود ام امدیهرچه منتظر اش ماندم ن امدین انینو یهم ساعت ها ول دیها گذشت شا

از  یقطره اشک دمیچرخ میح داده بود. در جایرا به من ترج دیآسوده بانو خواب شی. انگار امشب به پامدین یول

به  یشدم. نگاه داریاز خواب ب ادیز یخواستم.  با سرو صدا ها ینبود که من م یشروع نیشد ا ریچشمانم سراز

بلند شدم و به حمام  مینکرده بودند. از جا میصبحانه ام صدا یبرا یزد حت یبود. پوزخند 1۲ساعت انداختم. ساعت 

شلوار  کیمد رفتم انجام دادم و بعد به طرف ک یساده ا شیرفتم. بعد از آن مشغول حاضر کردن خودم شدم. آرا

 آن یخورد ول یرنگ م یطوس ریکم کمر بند حر کی نهیس ریکه از ز یسورمه ا ریگشاد حر کیهمراه با تون یمشک

م سال دنمیوارد اتاق شد با د میبردارم که در زده شد و بعد مر یکرد. به طرف کمد رفتم تا روسر یقسمت را تنگ نم

ود. به شده ب شتریرفتم. سرو صداها ب نییگفتم و او رفتم. به طبقه پا یا صرف ناهار به خبرم کرد. باشه یکرد و برا

 متوجه شدم که ساناز هم آمد است. دمیکه رس نییطبقه پا

سه نفر دادند. ساناز با لبخند بلند  ایجمع ساکت شد و فقط جواب سالمم را دو  یکردم که تا حد ینسبتا بلند سالم

به وضوح در  یتینارضا نکارشیجمع زنان نشاند. با ا نیکرد و مرا در ب یشد و به طرفم آمد. گرم با من احوال پرس
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افتاد که داشت  انیبا پوزخند از آن ها گرفتم. چشم ام به نو راشد. نگاهم  یم دهیخانم  د تهیچهره آسوده بانو و عفر

که الک قرمز به آن ها زده بود  میرا از او گرفتم.. از عمد با ناخن ها میو رو دمیرو در هم کش میهارد اخم ک ینگاهم م

 ادی دیه او بود بایحس کرد. امروز روز تنب انیشد در چهره نو یم یام را درست کردم. خشم را به راحت یگوشه روسر

 کند.اش را تکرار ن روزید ستیگرفت تا دوباره رفتار ناشا یم

 ارات؟یاز و یخور یهم م یزیچ ه؟یچ ارتیو ؟یکن یم اریتو و نیسرم یراست_

 زدم و گفتم: یساناز به خودم آمدم به او نگاه کردم به آسوده بانو نگاه کردم و پوزخند یصدا با

 تا حاال دقت نکردم.. دونمینم_

 شه؟یمگه م_

 چشمانش نگاه کردم و گفتم: در

 .شهیم یهوو مثل آسوده بانو داشته باش یوقت_

درهم  یمتعجب ساناز گرفتم. تان زر خاتون با اخم ها افهیزدم و نگاهم را از ق یآن زنان ساکت شدند. پوزخند کی

 گفت:

 ..هیزیخجالت هم خوب چ یچ یعنیحرف ها  نیا ؟یگ یم یدختر مواظب باش چ_

 رو گفتم. قتیدروغ که نگفتم. حق_

 ناهار.. دییسفره پهن بفرما_

. بازهم آخر سفره نشستم. می. دور سفره نشستافتیبلند شدند و بحث خاتمه  شانیاز جا یآق گل همگ یصدا با

 یماه یوضوح بو نیدماغم گذاشتم. تا به حال به ا یسرخ کرده دستم را جلو یماه یبود از بو یپلو با ماه یسبز

خوردم باز مانند بچه ها  یبرنج خال یکم قطها نزدم و ف یلب به ماه نیسرخ کرده را حس نکرده بودم. بخاطر هم

 حواسش نبود؟ انیکس حواسش به خورد و خوراک من نبود. همه به کنار چرا نو چیبغض کردم. چرا ه

بلند شدم و بدون توجه به جمع به آشپز  میبلند شد از جا  انینو دیاز همه بدون توجه به قانون مسخره که اول با اول

پرتقال برداشتم و پوست کندم و بعد از آشپز خانه خارج شدم و به  کی خچالیاز داخل  هیتوجه به بق یبخانه رفتم. 

رفتم. حوصله جمع را نداشتم هم دوست داشتم تنها باشم و هم دوست  قیرفتم. به پشت خانه طرف آالچ اطیح
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شود.  ریرو برود. نگذاشتم قطره اشکم سرازبغض ام ف دیکنار باشد. پرتقال را پر، پر کردم و خوردم تا شا انیداشتم نو

 دنبل میآنجا نشستم. زمان دستم نبود از جا یبند آمدنش با خدا بود. مدت گریشد د یم ریچون اگر اول قطره سراز

زدم.  یکردم دارم تمام باغ را دور م یداشتم. احساس م یقدم بزنم. آرام، آرام در باغ قدم بر م یشدم تا در باغ کم

 دادم و نشستم. هیدرد گرفته بودند خسته شدم و به درخت تک میپاها گرید

دند. آم یسمت م نیگذشت دستم را به درخت گرفتم و خواستم بلند شوم که چشمم افتاد به دو نفره که به ا یمدت

متوجه حضورم شوند خود را پشت  نکهیو آن پسر عمه اش است. قبل از ا میشدند متوجه شدم اسل کیکه نزد یکم

 کردم. یدرخت پرتقال پر از شاخ و برگ و بزرگ قاط

 تیفدا .زمیچند کلمه مانند عز توانستمیم یدور بود و به سخت شانینشست. صدا میلب ها یرو زیآم طنتیش لبخند

از  شد یم شتریب زمیآم طنتیحرف ها هرلحظه لبخند ش لیقب نیو از ا میشویمال هم م یشوم. قربانت بروم. به زود

فاصله از او  نیدر کمتر نیداده بود و شاه هیتک تخانم به تنه درخ میبرگ درختان نگاهشان کردم. اسل یال به ال

کردم و درست  یرکیز ریداده بود. خنده ز هیاز ارنج به تنه درخت تک میشانه اسل یبود و دستش را باال ستادهیا

ا کند. چر تمیرا از دست بدهم تا او بعد ها دوباره اذ تیبه دست آورده بودم چرا موقع میاز اسل ی. حاال که اتوستادمیا

شت آرام از پ نهیجمع کنم. لباسم را درست کردم و دست به س توانستمی! لبخندم را نمم؟یمن و اسل مینشو ریبه  ری

 انداختم و با سرو صدا راه رفتم. نییآمد و بعد نگاهم را پا رونیدرخت ب

 یزده هر دو نگاه کردم و لبخند رتیو ح دهیرف زدنشان قطع شد نگاهم را باال آوردم و به صورت ترسح یصدا

 و گفتم: ستادمیآن ها ا یهر دو دادم.. جلو رفتم و در دو قد لیتحو ضیعر

 .می. من راز دار خوبدیادامه بد دیچرا خشکتون زده؟ راحت باش ه؟یچ_

 انیکرد. نو یکرد و فقط وحشت زده نگاهم م یکار نم زشیدراز و تند و ت به تته پته افتاده بود. آن زبان میاسل

خندم لب هیقض نیا یآور ادی. با دیترس یمانند سگ از او م میحساس و اسل اریمسائل بس نیبود سر ا یرتیغ یحساب

 نگاه کردم و گفتم: میمتعجب گرفتم و در صورت اسل یتر شد چشمانم را گردو حالت ضیعر

 ؟یدینکنه ترس ؟یچرا خشک زده؟ ساکت شد زم؟یعز هیچ_

 شانه اش گذاشتم و چند ضربه زدم و ادامه دادم: یکه اجازه ندادم دستم را به رو دیبگو یزیچ خواست

 گم. ینم یزیچ ی. به کسمیخوب و راز دار یراحت من زن بابا التینه گلم خ ؟یدیبگم ترس انیبه نو نکهیاز ا_
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آن ها گذاشتم. چند قدم رفتم بعد به  نیزدم و از ب یکرد. پوزخند ینگاهم م دهیکردم که اوهم ترس نیشاه نگاه

 آمده باشد به طرفش ان ها برگشتم و گفتم: ادمی یزیچ نکهیحالت ا

 حواست رو به اون زبونت بده. شتریبه بعد ب نی.. از ازیچ کی یاها راست_

در را باز  ضیعر ی.  با لبخندتازانمیحال من م یاندخانم تا االن تو تاز میزدم و به راهم ادامه دادم. اسل یپوزخند

 یدر هم بود. لبخند را از رو شیسبز شدم. اخم ها میجلو رو انیآن نو کیکردم و وارد خانه شدم. چند قدم برداشتم 

خواستم از کنارش بگذرم که اجازه نداد و دستم را گرفت.  ردمک نشیگز یرا جا یو سرد یصورتم کنار زدم و دلخور

 با اخم گفت: انیخواستم بروم که نو دمیرا در هم کش میآنجا نبود. اخم ها یو کس میدر بود یجلو یراه رودر 

به  نییپا یامد ریها؟ چته تو امروز؟ د یامد رونیزده بود که تازه از ب بتیکارت دارم؟ تا االن کجا غ سایکجا؟ وا_

رفت تو هم رو  یکردم اخمات م ی. نگات میگرفته بود افهیکارت بعد همش هم ق نیبا ا یکرد یاحترام یمهمونا ب

 .یکرد یترش م

 گفتم: یو با بد اخالق رونیب دمیرا از دستش کش میبازو

 .انیولم کن نو_

 درست درمون جوابم رو بده. ستای. وازنمیرو ولم کن؟ دارم باهات حرف م یچ ،یچ_

 زدم و گفتم: با دستم چند ضربه ارام به شانه اش دمیرا در هم کش میها اخم

رده که به اونها ک نمیبینم یاحترام یبعدم من ب ن؟ییامدم پا ریکجا بودم و چرا صبح د یمن دار کاریبه تو چه؟ تو چ_

که  یاون یاحترام ی. بشهیکه مادرت و اون عروست امده داره هر روز به من م یکه از زمان هیزیچ یاحترام یباشم. ب

 دونند. ن.. ینم نوادهاز خا یکنند. عضو یخواهر هات من رو آدم حساب نم

 ابروانش بود نگاهم کرد و گفت: نیکه ب یظیبا اخم غل انیادامه بدهم که نو خواستم

 .یکن یم فیرد یواس خودت پشت سر هم دار یچ نمیبب ای. بشنوهیم یکیاالن  نییپا اریصدات رو ب_

مچ دستم را گرفت و به زور دنبال خود کشاند و به طبقه باال برد. در را باز کرد و اول مرا به داخل فرستاد و بعد  بعد

 و گفت: ستادیا میبا اخم جلو خودش آمد و در را بست.

 ؟یاحترام یکدوم ب ؟یچ یعنی یزدیم نییحرف که پا نیچته؟ ا نمیخوب بگو بب_
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نگاهش کردم و  دهیدر هم کش یدلخور و اخم ها یو لطافت ام را حفظ کنم با لحن یکردم زنانگ یم یکه سع یحال در

 گفتم:

من بود رو  یکه رو یرفته بود. فشار ها ادتیمنو  روزید ی. تو حترهیهم از تو انتظار نم شتریب نیاز ا گهیاره د_

نخوره کمتر  ارونهیون ووقت کمتر از ا کینکرده  ی. همش حواست به مهمونا و عروس حاملت بود که خدایدیند

 به خودش و بچه اش برسه. یمقو یزایو چ نیتامیو

 کردم  و بعد صورتم را جمع کردم و سرم را کج کردم و ادامه دادم: یمکث

 یچ یگیبه من م ییایتازه در م یکشوند نجایبه ندونستند که االن من رو ا یخودت رو زد ای یدیواقعا نفهم انینو_

 شده؟

 را باز تر کرد و گفت: شیدستانش را عقب برد و به هم گره زد. اخم ها انینو

و حرص  یکن یحسادت رو م یدار نطوریشده که تو ا ی. حاال مگه چنیسرم ستین یخوب زیکردن چ یاصال حسود_

 م؟یکم گذاشت ایتوام کم بود  یمگه برا ؟یخور یو جوش م

 به شانه چپش زدم و بلند گفتم: یمحکمرا به شدت در هم دادم و ضربه  میشدم اخم ها یعصب

 ؟یکم گذاشت یزیمگه تو برام چ زمیکدوم حرص و جوش؟ اره عز ؟یکدوم حسود ان؟ینو یگیچرا چرت و پرت م_

 ینیبه س ینیهر روز به هر روزم که س یها ارونهیداخل و یبرام کم گذاشت یبود که برآورده شد؟ مگه چ ارمیکدوم و

 ی. نگران حالم و چشم ازم برنمپرسهیرو م حالم ادیم یتو اتاقم. هر روز صبح مادرت با مهربون ارنیهر روز صبح م

از اونجا که من مامان جونم و خاله ام و زن  یدونیم یول گنینکات الزم رو بهم م شنیداره. خواهر هات دورم جمع م

سرش را  انیتا دل زده نشم. نو گندیات نمخواهر ه گهیکنند د یرو بهم گوش زد م زایچ نیهر روز کنارم و ا مییدا

بغض که زود به زود به  نیلعنت به ا دیلرزیاز بغض م میبود. صدا دهیرا درهم کش شیبود و اخم ها انداخته نییپا

 آمد. یسراغم م

 ..نیسرم_

 گفتم: عیسر دیبگو یزیچ نگذاشتم

 .دمیشن ی. به اندازه کافرونیبشنوم برو ب یچیخوام ه ی. نمانینو رونینگو فقط برو ب یچیه سیه_
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اس گذاشتم و به عقب هل اش دادم و خودم را  نهیس یجلو امد خواست در آغوشم بکشد با دستانم را به رو انینو

 یاز اتاق خارج شد. گر گرفته بودم. روسر نییپا یدهم با سر یرا به او نم یکار چیاجازه ه دید انیدور نگه داشتم. نو

 دمیجو یتخت نشستم لب هام را م یتنم کردم. به رو یشادپرت کردم و تاپ گ یو گوشه ا ام را در آوردم کیو تون

من  یخودم اعتراف کردم. آر شیآرام شود. پ میبرود. درد گلو نیبغض از ب نیا دیدادم تا شا یدهانم را قورت م یآ

من باردارم آن دختر حال بهم زن هم باردار است. او کم سن است و من کم سن و  ادیز یلیخ دیآ یم ام یحسود

هرچه را که من دوست دارم  دیتمام توجه ها مختص او باشد؟ چرا با دیجان تر از او. چرا با یو ب فیاز او و ضع ترسال 

 داد. یوجود اش آزارم م رد؟یاو از من بگ

 شیکردم. جزا ینم رونیخانه ب نیآوردم و او را از ا یسر آن دختر نم یبال که یشدم تا زمان یشدم. آرام نم ینم آرام

از من به او  شتریهم ب انینو یکردند. حت دایبالخره راه خود را پ می. اشک هادمیخر یرا هم هر چه بود به جان م

 را پس زدم. میگرفتم. اشک ها یقرار م تیکرد. او هرچه که بود بازهم من در اولو یتوجه م

با هر کس مانند خودش عمل کرد.  دیروم. با ینم نییاست پا یاحترام یب انینو ینرفتم به مهمان ها نییکه پا لحا

 یزد ول میصداشام  یآمد و برا میبود من در جمعشان نباشم. مر شانیشد. آن ها از خدا یتازه به نفع آن ها هم م

ساناز هم به دنبالم آمد حال نامساعد خود و فرزندم را  ی. حتاوردیبه اتاق ب میروم و شام هم را برا ینم نییگفتم پا

از آتش قرار داشتم. گر  یمساعد نبود. هنوز بدنم گرم بود انگار در کوره ا ادیبهانه کردم و نرفتم. واقعا هم حالم ز

 دیایکردم االن است نفسم بند ب یگرفته بودم احساس م

کرد. کم، کم نفسم راحت تر شد. هنوز  دایپ انیدر اتاق جر ید خنک. بادمیکش شیرا باز کردم و پرده را رو پنجره

آن تماما باغ و درخت و جنگل بود. هنوز با  کیمانند زمستان بود چون پر از درخت بود و در نزد نجایا یشب ها

 اطیح .  با همان سر و وضع پرده را کنار زدم و بهدآم اطیاز داخل ح شانیگشتم. صدا یهمان تاپ نازک در اتاق م

تخت  یدرحال چرخاندن ذغال بود. مرد ها به رو یجمع شده بودند. پسر بزرگ سارا اطیدر ح ینگاه کردم. همگ

 آن طرف تر قرار داشت نشسته بودند. یبود کم یکه در گوشه سمت چپ در ورود یبزرگ

فرش بزرگ قرمز رنگ پهن کرده بودند و  کیآن طرف تر  یمنقل هم پر از ذغال در کنارش قرار داده بودند و کم کی

آن نشسته بودن و چند زن که  یاز زن ها و پسر ها رو ی. بعضیپر پر دیسف یبا چند بالشت گرد قرمز با روکش ها

تخت بودند. من هم هوس  یبه رو انینو یاز خواهر ها ادوت ای یکیاز آن ها تان زر خاتون بود و آسوده بانو و  یکی

 .نمیآن ها بنش کردم بروم و کنار
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وم به بر رونیب نکهیسرم کردم. از اتاق خارج شدم. قبل از ا یشال مشک کیو  دمیپوش یسبز لجن دهیشنل پوش کی

ا طور با آن ه کی دیباشند با نجایبرداشتم. حال که قرار بود آن ها تا چند روز ا ینیزم بیآشپز خانه رفتم و چند س

 آمدم یکنار م

رفتم به جمع پر سروصدا و خندان شان نگاه کردم. همه بودند به جز. سرم را  نییخانه خارج شدم و از پله ها پا از

 نشسته بودند و یقال یدختر ها به رو هیتکان دادم تا درباره اش فکر نکنم. به طرف آن ها رفتم. ساناز و طرالن و بق

 کردند. یوسط را چاق م انیداشتند دو قل نشانیپسر ها هم ب

را  شیداده بود و پاها هیدستش گذاشته بود و آرنجش را به آن تک ریدو بالشت گرد ز انیبه تخت انداختم. نو ینگاه

. خنده ام گرفت. واقعا دیکش یم انیانداخته بود و داشت قل شیشانه ها ینازک به رو یپتو کیجمع کرده بود و 

جا در کند خودش  یبود که متوجه حضورم شد. لبخند زد و کم یکس نیشده بود. ساناز اول یواقع یبه خان ها هیشب

 باز کرد و گفت:

 .نیسرم نجایا ایب_

 زدم و سرم را تکان دادم و گفتم: ی. لبخنددیرنگش پر دنمیبا د میاسل

 .امیباشه االن م_

 توانمیآمد نم ادمیتوانم. تازه  ینم دمید یها را بگذارم ول ینیزم بیطرف منقل رفتم. خواستم خم شوم تا س به

در دستم و با  یها ینیزم بی. همانطور مانده بودم با سنمیبنش میدو پا یرو ایدرست مثل آدم خم و راست شوم و 

 .گذرمب یکیتوانستم از  یکردم. واقعا نم یحرصت به آتش نگاه م

 .ییبدش من واسط بزارم تو آتش زن دا_

 یپر بود. صورت یکلیقد بلند با ه یساله کنارم نگاه کردم. فرامرز پسر ۲6_۲5را باال انداختم و به پسر  میابروها

. لبانم گرد یپر با فک یو لبان یگوشت ی. دماغیبا ابروان مردانه مشک یمتوسط قهوه ا یچشم ها یلیو مستط دهیکش

در آتش  یها نیزم بیهم خم شد و مشغول گذاشتن س وها را دستش دادم. ا ینیزم بیهم فشردم و س یرا به رو

 شد. در همان حال گفت:

 .یاورد یواس ما هم م یکرد یم یخوب لطف ییزن دا_

 کرد. با حرص گفتم: یکرد. من نصف او سن داشتم آن وقت مرا مسخره م یخطاب م ییگرفت مرا زن دا یام م حرص
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خجالتم  ییزن دا یبه من بگ شهیتو سن دارم چطور روت م من. من نصف ینکن برا ییزن دا ییاوال انقدر زن دا_

بخورم؟ فرامرز لبش را به دندان گرفت و ابروانش را باال داد  ینیزم بیهمه س نیا تونمی. بعدم مگه من مهیزیخوب چ

 و گفت:

 ..ییزن دا هیچه حرف نیا_

 اضافه کرد: عیبه او کردم که سر یوحشتناک اخم

شوهر خودت چهارتا  نیلشکر؟؟ هم هیواس  یاورد ینیزم بیشما پنج دونه س نیخانم. خوب بب نیسرم دیببخش_

 خواد بخوره. یرو تنها م نیا

 نگاهش کردم و گفتم: یجد

 .اوردمیواس اون ن_

 چه خشن._

ا از آن ر یرنگ بود. درش را باز کرد و کم یمس یعیرفت که در آن ما یدیو بلند شد به طرف بشکه سف دیخند بعد

 و عقب رفتم با اخم گفتم: دمیکش ینی. هختیآتش ر یرو

 رو ذغال ها. یزیریم نیچرا بنز ؟یکن یم کاریچ_

 شیتا بو دمیکش ی. تند، تند نفس مادمیبکشم.. ادامه حرفم به کل  یقیکه بلند شد باعث شد نفس عم نیبنز یبو با

 داشت حاضر نبودم از آن دل بکنم. فرامرز گفت: یلذت وصف نشدن کیرا استشمام کنم. 

 خوب بخاطر.._

 ادامه بدهد گفتم: نگذاشتم

 در بشکه رو بده._

 ؟یواس چ_

 یتوجه او را کنار زدم و در بشکه درون دستش را باز کردم و جلو یشدم ب یتاب م یرفته بود. داشتم ب نیبنز یبو

 نیداشت. در همان حال که در بشکه بنز یخوب ی. واقعا بومدیکش یم یدر پ یو پ قیعم ی. نفس هادماغم گذاشتم
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 نی. او و طرالن به ادیپرس میها اریکردن و از و صحبتدر دستم بود رفتم و کنار ساناز نشستم. ساناز شروع کرد بت 

الق اخرا هم خبر کردند. ساناز از  انینو عیاست چون کم خون هستم و سر نیبنز میها اریاز و یکیکه  دندیرس جهینت

 هماخانم افتاد که داشت با اخم نگ تهیزدم نگاهم را از او گرفتم. چشم ام به عفر شیکرد. لبخند به رو یم فیام تعر

 آمد را هم خوب داشتم.  یکه از او بدم م یبرد شخص نیاز ب استیرفته بود. س ادشیرا  زیچ کیکرد. ساناز  یم

آمد. به طرف من و ساناز آمد. ساناز  نییبلند شد و از تخت پا شیرا در دست گرفت و از جا انشیقل انیهمان موقع نو 

 شیتا وسط ما نشست پشت چشمم را برا انی. نوندیبنش انیکرد تا نو جادیمن و خودش ا نیب یفاصله ا یبا خوش رو

دو  نیگذاشت. حال انگار ا انیدست نو ریگرد آورد و ز تدو بالش عینازک کردم و از او  فاصله گرفتم. ساناز سر

بالشت ها گرفت. و سرش را به طرف  یهمان ژست قبلش را به رو انی. نوردیمیدستش م ریبالشت را نداشته باشد ز

 :دیکنجکاوانه پرس انیبه طرف ساناز بودند. نو شیمن و پاها

 ؟یکشوند نجایکه ما رو تا ا هیخانم چ نیسرم نیا اریو_

 داد و گفت: انیرا که پوست کنده بود را به سر چاقو زد و به نو یبیاز س ی. ساناز قاچدیدو خند هر

 اند. بیو غر بیعج اراتیتوام و نی. سرمنیخانم شما بنز اریخان داداش و ایب_

 داد و سرش را به طرفم برگرداند و گفت: رونیرا ب انیرا گرفت و دود قل بیس انینو

 .ایچجورش. ب گهید نیبنز_

را از او  میزدن و از عمد رو یبه او کردم و پوزخند ینگاه میتش را به طرفم گرفت. من هم ندرون دس بیبعد س و

دفعه رو به خواهر زاده اش داد زد که  کیداد و  رونینفس اش را ب یعصب انیزدم. نو دنیگرفتم و خودم را به نشن

 باعث شد بترسم و از جا بپرم.

 عوض کن. نیبرو ذغال ا ایب االیپسرم انقدر تنبل. _

د. از را بر انیفرامرز بلند شد قل یبه جا نیفرز نباریکرد. ا یآن ها خال یرا به رو تشیاعصبان انیآن ها که نو چارهیب

 او را دوست دارد. طرالن که آن کنارم بود گفت: یلیمعلوم بود که خ انیساناز به نو یها یدگیرس

 کنار. یبزار نیا یخوا ینم_
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با اخم به در درون دستم نگاه کرد. دستش را به طرفم دراز کرد و در  دیهم به طرفمان چرخ انیسر نو شیصدا با

دراز کردم که او با اخم دستش را عقب  انیکارش مانند بچه ها نق زدم و زدم را به طرف نو نیبشکه را گرفت. با ا

 :گفتماش گذاشت. لبانم را جمع کردم و  ینیب یو آن را جلو دیکش

 .شهیبدش بهم. بدش االن بوش تموم م انینکن نواِاِاِاِ. _

 .یخودت و اون بچه رو داغون کن هیر یخوا یدختر. م یا وونهی. مگه دتینیجلو ب یهمش گرفت هیچ نیا_

 زدم و او در بشکه را به من نداد. طرالن گفت: شیصدا هیحالت گر با

 .ارشی. وستیخان داداش دست خودش که ن دینکن تشیاذ_

 با اخم گفت: انینو

 .اریهم شد و نیبنز یآخه بو_

 اره._

 ساکت شدم. طرالن گفت: انیدرهم نو یاخم ها با

کنه.  اریخاک آب خورده و ای نیبنز یکه کم خونه ممکنه به بو یکه داره. زن حامله ا یگناه داره. بخاطر کم خون_

 دکتر. یرفت یواس کم خون نیسرم یراست

 کرده جوابش را دادم: بق

 نه._

 و واس بچه خطرناک. شده باشه دیشد یممکن باشه داخل دوران باردار یرفت یم یکاشک_

من کرد.  یدرهم  نشست و شروع به گفت و گو و جدال با طرالن درباره کم خون یحرف با اخم ها نیا دیبا شن انینو

اره دوب دیقل رفتم. فرامرز تا دبلند شدم و به طرف من میحواسش پرت شده بود در را برداشتم.  از جا انیمن هم تا نو

ها  نیزم بیس یشد و به طرفم آمد. نشست و مشغول بررس لندب شیاز جا کنم یدارم انچنان مظلومانه نگاه اتش م

 شد. آرام در همان حال گفت:

 ..یسن و سال ببر نیمارو تو ا ییدل دا یخوب تونست_
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 آرام اضافه کرد: و

 با پسرش._

 نکنم آرام باشم. آرام گفتم:کردم آرام باشم. بغض  یعزدم. س دنیرا به نشن خودم

 از وجود اون خبر نداشتم. یخودش جلو آمد. من حت تیینکردم. دا یکار چیمن ه_

 گفت: ثیخب ینگاهم کرد و با لبخند فرامرز

که ازش  هیساله من ک یو خورده ا 4۰ ییدر برابر دا یهم به اندازه تو ناز داشته باشه حت ی. هر دخترگهیاره د_

 .ادیخوشش ن

 و گفتم:. دمیرا درهم کش میها اخم

 .یکنیو مسخرم م یندازیم کهیبشنوم. بار آخرت باشه ها بهم ت کهیاز تو ت گهیمونده د نمیهم_

 .ییچشم زن دا_

 زدم و گفتم: شیمحکم به ساق پا میکرد که با حرص با نوک پا انیب ظیرا غل ییزن دا آنچنان

 زهرمار._

 گفتم: تیدادم. با اعصبان رونیب را با حرص نفسم

 واسم . اری. بعدم باریهام واسم در ب ینیزم بیس االی_

 و در چشمانم نگاه کرد و گفت: دیاز خنده دست کش فرامرز

 بد اخالق. ییچشم زن دا یبه رو یا_

 .تیترب یب شعوریب_

رفته  فرو یکیدر تار نیپله ها افتاد. اشک یبرگشتم. چشمم به باال یرا از او گرفتم و به طرف قال میبا حرص رو بعد

نشوند آب دهانم  ریسراز میشد. چندبار پشت سرهم پلک زدم تا اشک ها نیکرد. نفسم سنگ یبود و داشت نگاهم م
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انداخت و در همان  نییمعلوم بود. سرش را پا نجایا زفقط ا نیتا بغضم خفه شود. اشک دادمیرا تند، تند قورت م

 م.بکش ادیخواست فر ی. دلم مدمیبه صورتم کش یسرو صدا وارد خانه شد. دست یدر رساند و ب خودش را به یکیتار

 رو خدا لعنت کنه. یزندگ نی. ایلعنت ،یلعنت ،یلعنت_

ز شد را ا یسبز م میآن را بکشم کنم و نابود کنم. دوست داشتم هر کس جلو دیآ یداشتم هرچه جلو دستم م دوست

 بردارم نیزم یرو

 ..ییزن دا یستادیا نجایچرا ا_

ه نشست اطیکه در ح یبر سرم خوردم. تا زمان یمانند پتک محکم ییکلمه زن دا ییو منگ نگاهش کردم.. زن دا جیگ

 یبه رو یآن ها چه گفتند. کم، کم همگ م؟یها خوردم؟ نخورد ینیزم بیاز س دمیمن فکرم مشغول شد و نفهم میبود

 کم، کم همه یشد. وقت ینم انیاز ترس نو یول برومخواست به داخل خانه  یمپهن کرده آمدند و نشستند. دلم  یقال

 بلند شدم و به داخل خانه رفتم. میاز جا عیجوان ها شروع به رفتند کردند من هم سر

م عال نیکه به من چون در ا ی. با تنه ادیچرخ نیپله ها که باال رفتم ناخداگاه چشمم به طرف در بسته اتاق اشک از

بود.  یبرگشتم به پشت سرم نگاه کردم. نازل ریشانه چپم محکم به جلو پرتاب شد و چند قدم جلو رفتم. متحنبودم 

و با حالت  ییکرد و با پرو یدست شیکه پ میبگو یزیکرد. خواستم چ یبود و داشت نگاهم م ستادهیهمانجا هم ا

 و طلبکارانه گفت: یتهاجم

 پرو نگاه هرزت جمع کن. کهیزن_

ان خشم سر تا سر وجود ام را  کیباال رفتند. در  مینگاهم کرد. دو ابرو روزیپ یرا باال داد و با نگاه شیابرو کی بعد

 شیگران تمام شده بود صدا میدادم. حرفش برا رونیب تیهم فشردم و نفسم را با اعصبان یگرفت. چشمانم را به رو

 آمد:

 ....یبب گهید کباری_

 ینگاه میقدم خودم را به او فرستادم. ن کیش را کامل کند. چشمانم را باز کردم و با اجازه بدهم حرف نکهیاز ا قبل

را جمع کردم و تحکم  میا افهی. قدمیاش را در دستم گرفتم و به طرف باال کش قهیراحت  الینبود. با خ یکردم کس

 گفتم:
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من  یچرت و پرت بگ یمن باز کن یاون دهن گشادت رو برا گهید کباریفقط  گهید کباری. یدختره دهات نیبب_

 .یتو خانواده ندار یجا چیه یچه نخوا یتو چه به خوا نیو تو. بب دونمیم

 و گفت: دیمچ دستم گذاشت و وسط حرفم پر یرا به رو دستش

 .یکن یدق م یاز حسود یاره از رفتارا شون باهام معلوم. دار_

ر کردم و د لیآن را به عقب متما یصورتش بردم و کم کیدکردم. صورتم را نز شتریاش ب قهی یدستم را به رو فشار

 شدم و گفتم: رهیچشمانش خ

 بگو که من بهت حسادت کنم. زیچ کیکنم؟  یکه من بخوام به تو حسود یدار یعقب افتاده تو چ نیبب_

 ادامه دادم: یرا باال انداختم و با لبخند نا محسوس میابرو کی

اصال تا  ن؟یش یسفره کنارت م یجمع همه حواسش به تو؟ رو ی؟ جلوکنه یشوهرت دوست داره؟ بهت محبت م_

اره دست بز کباریشده  ن؟یباهات بش یزونیآو نجایکه ا یروزا نیاز ا ریسفره به غ هی ای زیم کیحاال شده باهاش سر 

 یکن یدهنت برام باز م یستادیا نجایحاال ا بعدرو شکمت و قربون صدقه خودت و اون عقب افتاده تر از خودت بره؟ 

 ؟یگیچرت و پرت م

. نگذاشتم رمیلبخندم را بگ یکردم جلو یزدم و سع یخانم پوزخند تهیعفر یحرص افهیدرهم و ق یاخم ها دنید با

 حرف بزند و ادامه دادم: یکالم

 کباریبشه. پس اگر  بشینص یافتخار نیتا همچ رهیمیخونم. شوهرم با دوبرابر سن از هم خونت م نیمن خانم ا نیبب_

که  یپله طوالن 3۲برگرد و پشت سرت نگاه کن.  یخوا یو تو.. م دونمیمن م یکن یمن زبون دار یبرا یبخوا گهید

کنم و تو و اون بچه حروم زاده ات رو که معلوم  رفاصله رو صف نینکن ا یپس کار یلیفاصله ات باهاشون چند م

 سقط کنم. ایرو از دن هیاز ک ستین

 که از خشم یآن با صدا کی. زدیم یبه کبود تیاش از اعصبان افهی. قدمیاش را ول کردم و خودم را عقب کش هقی بعد

 خواست باال رود گفت: یو نم دیلرزیم

 و هفت جد و ابادت. یحروم زاده خودت_
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 یگارد دنیبخوابانم در گوشش که با د یکیو دستم را باال بردم تا  دمیلبه طرفش چرخ عیادامه بدهد سر خواست

 هم فشرده بود و صورتش را کنار گرفت و دستش را حائل آن ها کرد. گفتم: یزدم. چشمانش را به رو یگرفت لبخند

 .یکی یچه بترسون یا یبچه رو چه بزن_

. دمیکش یخفه ا غیج یدهانم گذاشتم و از خوشحال یدر را که بستم دستم را به رو راهم را گرفتم و به اتاق رفتم بعد

حس خاص به من داده بود  کیبخش باشد.   یجالب و انرژ میکردم جدال با او انقدر برا یمن جالب بود.  فکر نم یبرا

 آوردم یرقص تانگو را در م یخوردم و ادا یو به دور خود دور م دمیچرخ ی. در اتاق مستین فیاصالً قابل توص

انده م میمدت انگار در گلو نیرا که در ا یص و خشمنفرت و حر ت،یجور اعصبان کیرفت. باالخره  یاز لبانم نم لبخند

 یزدم واقعا آدم ب یکردم. قهقهه ا هیسرش تخل یعقده شده بود به رو کی میرا گرفته بود برا دمیبود و راه نفسم کش

و  یکه به شدت از مدت ها از او متنفر یآدم یها یدراز زبان یاست در خفا جلو ینیریبودم. واقعا حس ش یجنبه ا

 دایمدت  پ نیتلنبار شده ا یکردن عقده ها و حرف ها یخال یبرا یفرصت عال کی. انگار یستیبا یبه دل دار نهیک

به دوران  هشده بود انگار دوبار وانهیام واقعا اوضاع ام و طرز رقص ام خنده دار بود. انگار د ی. با آن شکم توپیکردها

 یواقعا انرژ دمیخندیدادم و م یخودم را تکان، تکان م ی. الکمیها یباز وانهیتجرد ام برگشته بودم، دوران تمام د

ز کردم که در اتاق با یو تکه خنده ا دمیتخت به کمر دراز کش یرو یکار را کردم که از خستگ نیگرفته بودم. انقدر ا

 به در نبود. میرو شد.

بود که داشت به  انیام بردم. نو یشانیپ کیحد نزد نیرا کامل از پشت خم کردن و مردمک چشمانم را تا آخر گردنم

 گردنم را درست کرد و با شماتت گفت: دیآمد. به تخت که رس یطرفم م

 .رهیگیوقت م کینکن.  نطوریگردنت رو ا_

لبم را غنچه  یلبخند پر از ناز زدم و کم طنتیش یسرم بود. از رو یباال قیماندم به صورتش که دق رهیخ همانطور

 کیآورد به طرف صورت من نزد نییمانده بود سرش را پا رهیبه من خ انیت قبل برگرداندم. نوکردم و دوباره به حال

صورتش کنار رفتم و نشستم. پشت به  ریغلت زدم و از ز میتر که شد چشمانش را بست تا چشمانش را بست در جا

 رده بود. ور تخت و او آن ور تخت. خنده ام گرفته بود احساس شرارت ام گل ک نیاو بودم. من ا

من باعث  یجا خال یکرد. انگار یدرهم نگاهم م یها با اخم انیرا عوض کردم و به طرف تخت رفتم. نو میها لباس

. دمیتخت دراز کش یکرد. به رو یو دارد نگاهم م دهیرا درهم کش شیاخم ها نطوریشده بود بد در پرش بخورد که ا

را عوض کرد و چراغ را خاموش کرد و  شیو لباس ها شدبلند  شیکرد. بالخره از جا یهمچنان با اخم نگاهم م انینو
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 دنیادامه بدهم چون بدجور مزه ناز کشو قهرم  یداشتم هنوز به دلخور می. تصمدیتخت دراز کش یآمد و به رو

 میلب ها یه روب تیشد. لبخند رضا انیپوف بلند نو یکه صدا دمیدندانم آمده بود. پشت به او چرخ ریز انینو

 نشست.

 دمیچرخ میکم دارم. در جا یزیکردم چ ی.. احساس مبردیکردم خوابم نم یم یهر کار یساعت گذشته بود ول کی

 یب گونهنیچه کم دارم که ا دانستمیچه کنم؟ اصال نم دانستمیشدم. نم یبود. داشتم کالفه م دهیرو به باال خواب انینو

 .زنمیغلت م میتابانه در جا

 میلب ها یبه رو یرا مرور کردم. لبخند شیپ یشدم. خاطرات ساعت رهیو به او خ دمیچرخ انیپهلو به طرف نو به

خواهم. دستم  یافتاد که چه م ادمیزده چشمانم درشت شد. تازه  جانیخاطرت ه نیدر ب نیبنز یآور ادینشست. با 

 زدم: شیکردم.. آرام صدا یباز ،یآن شروع به باز یگذاشتم. با انگشتانم رو انینو نهیس یرا باال آوردم و به رو

 .انینو_

 زدم: شیبود. دوباره صدا خواب

 آقا. انی.. نوانی.. نوانی.. نوانینو_

 زدم: شینداشت. خواب، خواب بود. بلندتر صدا یا دهیفا زدمیم شیصدا هرچه

 .انینو_

شد. نگران به دور و اطراف اش نگاه انداخت. تا نگاهش به من افتاد  زیخ مین شیوحشت زده در جا چارهیب انینو

 گفت:

 ؟یکرد یصدا نطوریچرا ا ن؟یشده سرم یچ_

 و چشمانم را مظلوم کردم و به صورتش نگاه کردم و گفتم: افهیق

 .یدیصدات زدم نشن یخوب هرچ_

 :دیکرده بود. پرس زیدرهم بود و چشمانش را ر شیها اخم

 .یخوا یم یشده؟ چ یچ_
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 جمع کردم و گفتم: یو لبانم را کم دمیرا باالتر کش سرم

 .نیبنز_

 !؟یچ_

و  دیدرهم کش شتریرا ب شیاخم ها انی. نونمیتخت بنش یباعث شد من بهم بلند شوم و به رو انیبلند نو یچ یصدا

 گفت:

 ؟ی. مسخرم کردنیواس بنز یکرد داریتو منو از خواب ب_

خواد  یم نیتونم بخوابم. دلم بنز ینم شهیکمه، نم زیچ کیکنم انگار  یم یهر کار برهی. خوابم نمنینه به جان سرم_

 بوش کنم تا خوابم ببره. دیبا

 و نگاهم کرد و گفت: دیبه صورتش کش یدست انینو

 . پس چرا برم؟یشما که با من قهر_

 :دمینال

 .رفتمیکه خودم م تونستمینکن. اگر م تی. اذانینو_

 نگاهم کرد و گفت: یکیدر آن تار انینو

 کن. یکار کی یباش. ول_

 و گفتم: دمیرا درهم کش میها اخم

 ؟یچه کار_

 .شهیبودن دستمزد نم یکار چیخرج داره خانم. ه_

 :دمینگاهش کردم. پرس ریمتح

 گرفته؟ تیشوخ ینصف شب انینو_
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 شد و گفت: یجد انینو

 خوام. یم نیبنز یگیم یما رو مسخره خودت کرد یگرفته نصف شب تینه خانم تو باز_

 انداختم و با اعتراض گفتم: شیاز خودم را به رو یمی.. به طرفش رفتم و ندیدراز کش شیجا یبه رو بعد

و فقط بر یتو بگ یخوام. باشه هرچ یم نیمن بنز برهیمن خوابم نم ؟یچ ینکن باز تیبلند شو اذ انی.. نوانینو_

 بوش کنم. اریب نیبنز یواسم کم

 را پشت گوشم داد و گفت: میچشمانش را باز کرد و سرش را به طرفم چرخاند. دستش را باال آورد و موها انینو

 .یانقدر سرد با من رفتار نکن هیبق یکنار و جلو یقهر مسخره رو بزار نیا نکهیاول ا_

 آورد که تحمل نداشتم و تند گفتم: یبود و به من فشار م دیانقدر شد ارمیو

 .اریبلند شو برو بباشه.. باشه _

 هم داره.. یدوم_

 باشه بگو.._

 تا برم. شیاریاز دلم درب دی. بایقبل از خواب که در رفت یجبران اتفاق_

 نگاهش کردم و با عجز گفتم: دردمند

 .نیآفر ارینکن.. برو واسم ب تیاذ انینو_

 سرش را باال انداخت و گفت: انینو

 .ارمیتو جبران کن تا برم ب_

ام نشان نداد و همانطور منتظر  افهیق رییبه تغ یعکس و العمل چیه انینو یام را مظلوم کردم و نگاهش کردم ول افهیق

 یا معلوم شد چاره انینو یجد افهیداشتم. با ق اجیاحت نیبنز یشدم. به شدت به بو یکرد. داشتم کالفه م ینگاهم م

 لبانش نگه داشتم. بعد از یلو بردم. لبانم را در چند سانتو سرم را به ج دمیکش یقیجز انجام حرفش ندارم. نفس عم

به دور کمرم حلقه شد و و دست چپش را باال آورد  انیلبانش گذاشتم. دست راست نو یمکث به ناچار آن ها را به رو
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جدا  او از یبه کارش ادامه داد. بعد از مدت صانهیو پشت سرم گذاشت. خواستم از او جدا شوم که اجازه نداد و حر

لبانش گذاشتم و فشار دادم و  یو مرا ببوسد که انگشت اشاره ام را به رو اوردیشدم. خواست دوباره سرش را جلو ب

 گفتم:

 .اریرو انجام دادم حاال تو برو برام ب یکه گفت ی. حساب، حساب کاکا برادر. من کارگهینه د_

 انگشتم زد و گفت: یبه رو یبوسه ا انینو

 ..گهیکوچولو د هی_

 کردم و گفتم: یا خنده

 بکشونه. کیبار یکارو به جا گهیکوچولو د هی نیا ترسمینه م_

داشتم.  یبه دماغم خورد احساس خوب نیبنز یبو یرفت. وقت رونیبلند شد و از اتاق ب شیو از جا دیهم خند انینو

 .ردیبود تا بو بگ ختهیر نیبنز یپارچه مقدار کم هیتک کی یبه رو انینو

**** 

د زو دیایگفت ب یم انی. نودمیشدم و لباس پوش داریشدم. بال جبار از خواب ب داریاز خواب ب انینو یصدا زدن ها با

امروز  انیو. نمینیباشم تدارک بب داریقبل از مهمان ب دیبا میهست زبانیچون ما م میبرو نییو به طبقه پا میشو داریب

کند.  رونیدو روز را از سرم ب نیا یخواست دلخور یم یک جور های.. نشان داد یشتریقبل توجه ب یبرخالف روزها

ا ها ب بهیمانند غر دیهم به طور نا محسوس گوش زد کرد که حواس شان به رفتارشان با من باشند و نبا یبه خواهر ها

 خراب گفت: یبغض دار و حال یافتاده بود اتاق شد. جلو آمد و با صدا یبا سر میمن برخورد کنند.  در باز شد و مر

 .نییپا دییخانم ناهار امادست. بفرما_

 و نگاهش کردم. خواست از اتاق خارج شود که گفتم: دمیرا درهم کش میها اخم

 شده؟ ی. چمیمر سایوا_

نگفت. دوباره  یزیچ میدرهم رفت. مر شتریب میکند. اخم ها یم هیمعلوم بود دارد گر یبود ول نییسرش پا میمر

 گفتم:
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 شد.. یبگو چ االیبا توام دختر د  م؟یشده مر یچ نمیبب نجایا ایب_

ش ا تیبلند شدم و به طرفش رفتم دستش را گرفتم و آرام به طرف تخت هدا میشد. از جا شتریب میمر هیگر شدت

 اش آرام شد که گفتم: هیگر یکردم. کم

 نه؟ ایشده  یچ یگیبالخره م_

 هق هق گفت: با

 نشده. یزیچ دیخانم شما خودتون رو نگران نکن_

 زدم: شیبهم فشرده ام صدا یدندان ها یال از

 .میمر_

 به حرف آمد و گفت: بالخره

 خانم خواهرم. خواهرم باردار بود._

 خوب._

 .35 ای 3۰ کیبود نزد یباغ دارا. مرد سن و سال دار نیاز ا یکیبابام دادش به _

 تر شدم و گفتم: کنجکاو

 شده حاال؟ یخوب چ_

 و گفت:  دیدماغش را باال کش میمر

خواهرم هوو داشت. هووشم بچه داره. سه تا دختر. خواهرم حامله شد شوهرش بردش شهر دکتر بهش گفت بچه _

 پسره.

 شروع به هق هق زدن کرد. دوباره
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امروز صبح بهم خبر دادند  نیخواست زندش بزاره. تا هم ینم یعنیکرد.  امتیرو براش ق یزندگ دیهووش تا فهم_

گرفته تا بردنش دکتر و بعدم فرستادنش شهر بچه اش مرده. دکترا هم  دیشد یزیش خونرسرجا شبیخواهرم د

 .هیچ لشیهنوز نگفتند دل

 تر ادامه داد: دیگربه شد با

 نیا ریهمش تقص دونمیم دونم،یاز دستم رفت. من م گهیرحمش رو درآوردن. خواهرم د دیشد یزیبعد از خونر_

 هووشه.

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 کرده؟ کارشی. هووش مگه چمیروم باش مرا_

 .هیچ یبرا دونمیعالئم رو م نیداده. ا یزیحتما به خواهرم چ دونمی.. مدونمیخانم من م_

 مگه؟ هیبرا چ_

 کرد و با شک گفت: نگاهم

 .اهیآب مرداب س_

 :دمیبابا رفت. متعجب پرس میابرو کی

 ه؟یچ اهیآب مرداب س_

 و گفت: دیاش را باال کش ینیب میمر

 کی اگر یآمد. ول ینم شیبراش پ یمشکل چیمرد بخوره ه کیبو. اگر  یمزه و ب یرنگ، ب یمثل خود آب. ب یعیما هی_

 ایزن باردار بخوره بعد از سه روز  کیاگر  یرحمش رو خارج کنند. ول یزیزن بخوردش احتمالش هست از خون ر

 .رهیمیوگرنه م ارنیدرش ب دیبا نکهیتا ا نهک یم یزیرحمش انقدر خونر نکهیهم ا شهیچهار روز هم بچه سقط م

 چهار تا شد گفتم: چشمانم

 .شنیبوده حتما دکترا متوجه م یزیچ نیاگر چن زمیچه وحشتناک. خوب عز_
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 :دیزار نال یبا حال میمر

در رو خراب حال ما ی. آب مرداب مثل آب. بعد از سه اال چهار روز  به طور ناگهاندینباش الینه خانم انقدر خوش خ_

. انگار او آب شهیمعلوم م زاشیچ نیافته. روز آخر ا یاتفاقا م نیا کیحرکت کوچ کی ایاتفاق  کیکنه مگر با  یم

. بعد از سه، چهار شهیکنه و بعد دفع م یرو همون روز م رش. اثزارهیاز خودش داخل بدن به جا نم یاثر چیمرداب ه

 همون موقعه. ایکنند بخاطر اتفاقات قبلش  یکه خبر ندارد فکر م ی. اونایزینه چ مونهیازش م یروز نه اثر

 تواند چند یرا آرام کردم و به او گفتم م میبود. مر یوحشتناک زیکردم. چه چ ینگاه م میمانده بودم و به مر ریمتح

آن پشت  کی انیکردم خواستم به داخل برگردم که نو یرا راه میخواهرش. مر شیو برود پ ردیبگ یروز را مرخص

 گفت: انیبکشم. نو یخفه ا غیسرم ظاهر شد و باعث شد من ج

 شده؟ یچته؟ چ_

 و گفتم: دمیکش یقلبم برداشتم و نفس آسوده ا یرا از رو دستم

 .دمیترس یچیه_

 اخم کرد و گفت: انینو

 ؟یرو کجا فرستاد میسر سفره؟ مر یایچرا نم ؟یکجا_

 رفته بود انداختم و گفتم: میکه مر یبه راه ینگاه

 کردم. شیشد. منم راه یداغون م موندیرفت. اگر م یم دیامده بود. با شیبراش پ یمشکل هی می. مریچیه_

 بده؟! یبه مستخدم ها اجازه مرخص دیآسوده با نجایا یدونیم یاها. ول_

 گفتم: متیزدم و با مال یشدم و در صورتش نگاه کردم و لبخند کینزد انینو به

رو که درست انجام  یزیالزمه وارد عمل بشم و چ یزیچ کجای دمیخونه ام. پس حق دارم اگر د نیمنم خانم ا زمیعز_

 بدم.

سرها همه به طرف  میو به طرف سفره رفت میباال رفتند و بعد سرش را تکان داد. باهم وارد خانه شد شیابروها انینو

 یلبم نشست و نگاه نازل یبه رو ی. لبخنداهیافتاده. دخت.. آب مرداب. آب مرداب س یما برگشت. چشمم به نازل



 رمینس

 
474 

 

و  زدیخانواده که بچه مخصوصاً پسر حرف اول را م نی. در ا یکردن نازل رونیب یبود برا زیچ نیکردم. آب مرداب بهتر

 نیتوانم اجازه دهم در ا ینم یول باشد یبد جنس دیکار بود.  شا نیشد بهتر یداده نم تیتا آن اندازه اهم یزیچ چیه

 یرامناسب ب یفرصت دیشود.  با یکار م نیانجام ا یمن برا کیکه از او در دلم داشتم باعث تحر یخانواده بماند. نفرت

وع موض نیاز ا دیکس نبا چیدادم. ه یکار را انجام م نیمناسب ا یدر فرصت ستیبا یکردند. م یم دایکار پ نیانجام ا

 کند. وگرنه کار من تمام است. دایخبر پ

ند از ک یم رونیرا از خونه ب یکه خود آسوده بانو نازل یرفت. فکر زمان ینم میسفره نشستم. لبخند از لب ها یرو به

که  یزمان نیلذت بخش بود. واقعا بد جنس شده بودم. با خودم عهد کرده بودم در ا اریشد و بس یذهنم خارج نم

دهم.                                          چون  یامدند انجام اش م گرید کباریاگر  یدهم. ول یانجام نمرا  نکاریهستند ا نجایا

خواستم. بعد از  یدرصد هم باشد نم کیاگر  یشک را حت نیمن ا یماجرا شک کند. ول دیبعد از شن میممکن بود مر

که  ینزما انی. نوکنندرفتند تا استراحت  شانیصبح که به باغ رفته بودند به اتاق ها یخستگ لیناهار مردها به دل

 زد تا من هم بروم باال. میرفت صدا یداشت باال م

بود. به طرف تخت  شیدرحال عوض کردن لباس ها انیطبقه باال رفتم و وارد اتاق شدم در را پشت سرم بستم. نو به

 دی. به طرفم چرخدیتخت دراز کش یبه طرفم آمد و به رو شیهالباس ضیبعد از تعو انیآن نشستم. نو یرفتم و به رو

 :دمیگذاشت. پرس شدست ریگاه سرش کرد و بالش را ز هیساعد دست راستش را تک

 ؟یدار یباهام کار _

 شد و گفت: یجد انینو 

 اره.. باهات کار دارم مهم. _

 را باال انداختم و گفتم: میابرو کی 

 ؟یدار کارمیچ_

 و گفت: دیرا در هم کش شیاخم ها 

 .دمیامروز داخل باغ بابات رو د _

 و گفتم: دمیرا در هم کش میها اخم
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 خوب. _

 گفت: انینو

 .نتتیخواد بب یسراغ تو رو گرفت. گفت مادرت م شمیامد پ_

 ادامه داد: انیشد. نو دهیدرهم کش شتریب میها اخم

 .نتتیخواد بب یتابته..دلش برات تنگ شده. م یگفت مادرت ب_

 گفتم: یجد

 گفت دلش برام تنگ دونمیحرف زدم م یو مامان جونم باهاش تلفن ستین نجایبابا جونم ا دونمیکه من م یتا اونجا_

 .ششیشده و دوست داره هرچه زودتر برم پ

 . پس خودت رو نزن به او راه.استیکه منظورم با ک یدونی. خوب منیبس کن سرم_

 و گفتم: مدیرا درهم کش میها اخم

 ام. یمن خودم رو نزدم به اون راه کامال جد_

 بلند گفت: یبا صدا یعصب انینو

 یرفتار نیهمچ یکردن که دار کاری. اونا مگه باهات چنندیخوان تورو بب یاونا پدر مادرت اند و م بس کن نیسرم_

 ؟یکن یرو باهاشون م

 گفتم: تیهم با اعصبان من

به او راه. از االن  یخودت رو بزن یکن یم یچرا همش سع دونمینم یکردند ول کاریباهام چ یدونیهم خوب م یلیخ_

کنند. پدرم حاج توراج پاشا ست و  ینم یروستا زندگ نی. تو استندین نجایگم. من پدر و مادرم ا یم شهیهم یبرا

 قبولش. نیو همچن  یباور کن دیبدون با یباور کن یخوا یبدون و نم یدونی. نمیمادرم ماه پاره سلطان

 گفت: متیکرد آرام باشد. با مال یو سع دیبه صورتش کش یتخت نشست. دست یبه رو یعصب انینو

 ؟ینیبب یخوا یاون روهم نم یحت ؟یخواهرت چ_
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 :دمینال

شکل ممکن بشکنند. دوستشون داشته  نیو اعتمادت رو به بدتر یسخته اعتماد کن یلی.. نه.. باور کن خانینه نو_

 کردم. ینه اشتباه م یسواست. ول هیکردم حساب اون از بق یقلبت رو بشکنند. منم اول فکر م نطوریو ا یباش

 آمدم و گفتم: رونیحرف در آغوشش بودم. از آغوشش ب یب یو مدت دیسرم را در آغوش کش انینو

 .یاستراحت کن.. خسته ا_

 زد و گفت: یلبخند انینو

 ..برهیمنکه بدون خانمم خوابم نم_

 زدم و گفتم: شیبه بازو یکردم و ضربه ا یا خنده

 مرد گنده هم انقدر لوس؟_

 دا زدم:را ص انینو یکم شده بود. با ناراحت شیکنار تختم را برداشتم و بو کردم. بو ینی. پارچه بنزدمیهر دو خند بعد

 .انینو_

 :دینگاهم کرد و متعجب پرس انینو

 بله؟_

 را نشانش دادم و گفتم: پارجه

 کجا ست؟ نی. بوش کم شده بنزنیبب_

 منکه کنارتم سرم درد گرفت. ؟یپارچه رو بو کرد نیانقدر ا یبهتر. خفه نشد_

 کجاست؟؟ یگ ی. حاال مستیکنم دست خودم ن کاریخوب چ_

 قاطعانه گفت: انینو

 نه._
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 یبه رو یداش گذاشت. خودم را تا ح یشانیپ ی. چشمانش را بست و مچ دستش را به رودمیرا به طرفش کش خودم

 تنه اش گذاشتم و خودم را لوس کردم و گفتم: مین

 ..انینو_

کنار  نیرا نداشتم. بخاطر هم نییرا نداد و خودش را به خواب زد. حوصله جمع زنانه پا زدم جوابم شیصدا هرچه

آمدم. اصال حوصله نداشتم.  یبه سراغش م ریبه د رید گریوقت بود د یلیام را برداشتم. خ ی. گوشدمیدراز کش انینو

 یمخف یعکس ها یبرا دیلغز یمناخداگاه دستم  اوقات یدست گرفتن آن نداشتم. بعض یبرا یبهانه ا گریانگار د

 بخواهم. دینبا یعنیخواستم.  یلغزش را نم نی. من ایشده گوش

ام را کنار گذاشتم. تان زر  ی. و گوشدمیکش یبرگرداندم. خواب، خواب بود. آه انیتکان تخت سرم را به طرف نو با

را به طرف من برگرداند.  شیکرد. رو یم انیب مانیو دستورات اش را برا شاتینشسته بود فرما شهیخاتون مثل هم

 .دهید من یبرا یباز معلوم نبود چه خواب ستمیدر دل به حال خود گر

 .نیسرم_

 کردم و جوابش را دادم که گفت: نگاهش

 اد؟یم ایبه دن گهیحال پسرم چطوره؟ چقدر د_

 :دمیپرس متعجب

 پسرتون؟_

 زر خاتون تا تحکم گفت: تان

 اره پسرم نوه ام که داخل راهم._

 گفتم: متعجب

. دمیرسبچه رو نپ تیکه رفتم جنس میبار نیبار و اخر نیو اول ینرفتم سونوگراف داًیپسره؟ منکه جد دیدونیاز کجا م_

 پسره؟ دیگ یبعد شما چطور م

 خوام. یپسر باشه من از تو پسر م دیمن با ینوه پسر ؟یدیباشه فهمپسر  دیچون با_
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 را درهم فرو بردم و گفتم: میها اخم

 د؟یگ یم نطوریا دیداره که دار یمگه دختر چه اشکال ؟یاگر دختر بود چ_

 پسر باشه. دیداره. گفتم با یمن نگفتم مشکل_

 و گفتم: دمیدرهم کش شتریرا ب میها اخم

 ؟یکنم. اگر بچه من دختر بود چ یاصال حرفاتون درک نم_

 و گفت: دیرا درهم کش شیزر خاتون هم اخم ها تان

 ان شاءاهلل. شیدور. اون وقت بعد مشیکه بنداز شهی. نممیکن کاریچ گهیخوب د_

 .یندار نیگفت حق سزار یم انی. البد االن هم مانند نوشیبود. بعد الیچه خوش خ ش؟ینگاهش کردم. بعد ریمتح

 قابل فهم و درک نبود. میبرا شیها دهیعق نیواقعا مسخره بود. اصال ا

 اد؟یم ایبه دن یک_

 تان زر خاتون نشسته بود نگاه کردم و جوابش را دادم: کیطرالن که نزد به

مامان جونم بعدش برم دکتر تا وقت  شیبرم پ یزود دی. بادونمینم قی. دقگهیدوماه د میماه و ن کیبه  کینزد_

 بشه. ریخوام د ی. نمرمیبگ نیسزار

 ؟یواس چ نیسزار_

 و گفتم: دمیکش یقیتان زر خاتون نگاه کردم. نفس عم به

 اوردن بچه. ایبه دن یبرا_

 شکل گفت: نیزر خاتون با اخم و بدتر تان

ه تو اون دکترا ک یبرا زیبر یونیلیم یاریب یعیطب یتونیتو م یالزم نکرده مگه پسر من پولش از سر راه اورده وقت_

دردت  یوقت یمونیم نجای. همستین یخبر یی. الزم نکرده. از خونه مامان جون و باباجون خاله و دایکن نیسزار

 نوه حاج توراج. الی. چه خوش خنجایهم یبهدار برنتیگرفت م
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 گفتم: یصبرم را تمام کرده بود. عصب گرینگاهش کردم. د تیاعصبان با

اگر من خودم بخوام مامان  یبعدم حت د؟یکن یرفتار م نطوریکه همش ا دیبا من و خانواده ام دار یشما چه مشکل_

 .دهیجونم اجازه نم

 بشنوم. یخوام حرف ینم گهیبسه، بسه د_

 یآرام نمکنم.  هیخود را تخل تیچگونه اعصبان دانستمیبودم. نم یبلند شدم و به اتاقم رفتم. عصب میاز جا یعصب

 یو تکان م نشستمیتخت م یگرفتم رو یضرب م میطور که شده خود را آرام کنم. با پا کیگرفتم و دوست داشتم 

کرده بود. با باز شدن در با اخم  ریگ میدر گلو یزیچ کیشدم. انگار  ینم یخال یزدم ول یخوردم. به بالشت ضربه م

 درهم بود. جلوتر آمد و گفت: شیوارد اتاق شد. اخم ها انیدرهم به طرف در برگشتم. نو یها

 .زنهیم که مادرم هیحرفا چ نیا_

 .دنیکش غیبودم. تحمل نکردم و شروع کردم به ج یعصب

مگه من  د؟یاورد ریگ ریفهمم حرفا و رفتاراتون رو. مگه اس یاصال نم گه؟یبه من م یتو به من بگو مادرت داره چ_

بهم بگه چطور بچم رو  دیبا یکه حت یچ یعنیاطاعت کنم؟  دیرو من با دیگ یم یکه هرچ برده حلقه به گوش شما هم

 یکه همش هر چ دیبا من و باباجونم دار ی. چه مشکلباباتخونه  یبر یحق ندار گهیبه من م یچ یعنی. ارمیب ایبه دن

 د؟یدیرو به من و اونا نصبت م شهیم

را  انینو قهیکردم گر گرفته ام.  یقرمز شده بودم و به نفس، نفس افتاده بودم احساس م تیرفتم از اعصبان جلو

 :دمیکش غیگرفتم و ج

 لیدل یمن اظهار نظر کنه. بزرگتره احترام و نظرش واجب ول یهمش به من دستور بده و تو کار دیچرا مادرت با_

؟ برم خونه باباجونم دیکه من نبا یچ یعنیشه. اگر غلط با یبگه و من بگم چشم حت ینظر کی یزیتو هر چ شهینم

 من. یبرا اریب یمنطق لیدل کیفقط  لیدل کیها؟ 

 درهم گفت: یکرد. با اخم ها ینگاهم م تیبا اخم و اعصبان نگونهیبرخورده بود که ا انیبه نو میحرف ها انگار

 ..دونهیدرست م نجوریچون مادرم ا گمیچون من م_

 اش فشردم و گفتم: نهیهم فشرد. به تخت س یرا با حرص در صورتش فوت کردم و لبانم را به رو نفسم
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 نکن به آخرش برسه. یداره کار یخان صبر منم حد نیخواد. ب یدلت طالق م یلیخ یانگار_

 شانه ام زد و گفت: یهم به رو انینو

 بشه ، بشه. دیاونچه که نبا آخر و مینکن بزنم به س یداره. کار یحد کیخانم صبر منم  نیبب_

 زدم و دستانم را به کمرم گرفتم و گفتم: یپوزخند

 بشه؟ یمثال قراره چ_

 .یفهمیاون وقت م یاگر انجام داد ینکن که اونطور بشه ول یکار_

 را از او گرفتم. در همان حال گفتم: میرو یعصب یدادم و با خنده ا رونیرا با حرص ب نفسم

 خونه باباجونم. رمیو م دمیخواد بشه، بشه چون من کار خودم رو انجام م یم یهرچ_

به، به واقعا مسخره بود. به  گرانید یبرا یمن اَخ، اَخ بود ول یها برا زیچ نیبود. ا ادیز شیتان زر خاتون رو واقعا

صفحه نوشته  یبه رو اسم باباجون را هم که بزرگ یبه باباجونم زنگ زدم. حت انینو یام رفتم و جلو یطرف گوش

 بلند گو گذاشتم. یوصل شد و آن را به رو ماسشده بود و درحال زنگ خوردن بود به او نشان دادم. ت

 معرفت من. یالو.. سالم دختر ب_

 زدم و گفتم: یلبخند

 مبارک. دتیبابا؟ ع یسالم بابا جون مهربون و بخشنده من خوب_

 خنده باباجون بلند شد و گفت: یصدا

 تا ازت بگذرم؟ یکن یم ینیری. حاال خود شوختهآخ پدرس_

 کردم که باباجون ادامه داد: انیحرص درآر نو یا خنده

 ؟بابا جان ی. تو خوبهیرو بق نمیباشه ا_

 د؟یشما خوب یاره باباجون.. نگفت_
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 مامان جونت مو نیا ؟یایم یباباجون ک ی. راستمیماهم خوب و شاد یشاد باش ی.. تو خوب باشمیتو خوب یما به خوب_

 اتاق یبرا لیخودش و دخترهاش افتادن دنبال وسا یکه رفت یبه سرم نزاشت انقدر غر زد و کار بارمون کرد. از زمان

 کرد انقدر غر زد باباجون. رمیحالت کنند. پ شامد خو ایبه دن یبچه ات که ان شاءاهلل بچت به سالمت

 کردم و گفتم: یبلند خنده

 ذوق داره. یمامان جونم به اون مهربون یدار کارشیباباجون.. چ_

 کرده. یاره بابا جان فقط منو آس_

 بلند مامان جون آمد. یصدا

 .یبهش نگ یزیخودت گفتن؟ مثال قرار بود چ تیبچه از مظلوم نیواس ا یباز تو شروع کرد_

 کردم و گفتم: انیکردم. نگاه به نو یبلند خنده

 نگ زدم.باباجون اتفاقا درباره امدنم به شما ز_

 بهم فشرده نامم را صدا زد: یدندان ها یاز ال انینو

 .نیسرم_

 زدم و ادامه دادم: یلبخند

 دنبالم. دیاون زمان راننده رو بفرست شهی. لطفاً اگر مامیم بهشتیخواستم بگم من ارد یم_

 دوباره گفت: انینو

 .نیبس کن سرم_

 نه باال انداختم. باباجون گفت: یرا به معن میابرو دو

 ست؟ کاریپس اون مردک اونجا چ_

 دنبالم. دیرو بفرست یکیگفتم بهتون بگم که  نیکار داره. بخاطر هم یلیو بمونه باباجون خ ارمیب تونهینم_
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 .فرستمیمن راننده رو م یباشه باباجون تو نگران نباش.. هر وقت گفت_

 .دیرو بفرست یکیهر وقت مامان جون گفت  بهشتیارد یوسطا گهیممنون باباجون خودتون د_

 کرد و گفت: یخنده ا باباجون

 االن. نیگه هم یاگر به مامان جونت باشه که م_

 نگاه کردن و گفتم: انیو در چشمان نو دمیهم خند من

 منکه از خدامه._

 شیکه کف دستم را رو به رو دیبگو زینگاه کردم. خواست چ انیبه نو یرا قطع کردم و با لبخند حرص در آر یگوش

 یحیاش گذاشتم و لبخند مل نهیس یاش دستم را به رو نهیبه س نهی. سستادمیا شیشدم و رو به رو میگرفتم و از جا

 :فتمزدم. با ناز سرم را بلند کردم و در چشمانش نگاه کردم و گ

و و من ر یادامه بد ی. اگر بخوامانیزا یمامان جونم برا شیپ رمیم گهیمن چند هفته د یراحت نیبه هم زمیعز نیبب_

 گلم؟ یدی. فهمرمیگ یهم طالقم م یراحت نیبه هم یاز اونا دور کن

 با حرص گفت: انیباز شود. نو نشانیآن گره ب ستیوقت قرار ن چیدرهم رفته بود که انگار ه یطور انینو یها اخم

 ..یگذرونیاز حدش م یتو دار یداره ول یحد کی.. اعصاب و صبر منم نیسرم یاریشورش رو درم یدار گهید_

 یکه از حرف ها یرو خواستم که دوست دارم. ناراحت شد یزیرو خواستم که حقم. چ یزیکردم؟ چ کاریمگه چ_

 ناحق مادرت گفتم؟

 اش بود و گرفت و گفت: نهیس یمچ دستم را که بر رو انینو

 یت رو انجام مخود یکارا یول ادیبدم م یدونی. میکن یم یچیکه شوهرتم سرپ یاز حرف و خواسته من ینه دار_

 .دید

 و گفتم: دمیرا درهم کش میهم اخم ها من

 حرفات تا من قبولش کنم. یبرا اریب یمنطق لیدل کی_
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 گفت: یعصب انینو

 اد؟یکار بدش م نیشوهرت از ا نکهی. باالتر از اادی. خوشم نمادیاصال بدم م_

 گفتم: یعصب

 یطقمن لیدل کیبرام  گمی. من میمنطق لیکه نشد دل ادیو خوشم م ادیبدم م یهست یتو مرد بزرگ انیبس کن نو_

 .اریب

 درهم گفت: یبا اخم ها انینو

 منم حق دارم. یباشم. همون طور که تو حق دار ششیپ کنهیم مانیزنم زا یخوام وقت ی. میبر ادینم اصال خوشم_

 و گفتم: دمیکش یپوف

 شه؟یم یاونجا چ یای. مثال بایخوب توام ب_

 گفت: یعصب انینو

که داخل زمستون  میماه کی. همون نجاستیا می. من همه زندگشتریب میماه و ن کی ستیدو روز ن ایروز  کی_

 نیاز هم ارم؟یخونه رو و آدم هاش رو از کجا م نیپول خورد و خوراک و ا نیمن ا یبود. فکر کرد یلیخ مینبود

 نیب نجایامد هم ایپسرم به دن یخواد وقت یکه اگر خودم باالسرشون نباشم به باد فنا رفته. من دلم م ناستیزم

 .گهید یجا کیکه پدر و عموش متولد شده متولد بشه. نه  یخودمون داخل جا

 گفتم: یعصب

دختر شد  دیکه پسره. شا نیداد ریبچه پسر. چرا همتون گ نی. اصال از کجا معلوم ایگیچرا چرت و پرت م انینو_

عهد قجر؟  ای یمتولد بشه! مگه مسخره باز نجایا دیبا نمیمتولد شدم ا نجایمن ا هیحرفا چ نیبعدم ا ؟یاون وقت چ

 ایدن به یعیبچه رو طب نیا امیاون وقت ب افتم؟یاز پا م زودرو ندارم؟  شیمن توانا یدیهمه مدت هنوز نفهم نیتو بعد ا

 نارویا دیتو با یرو بهم بگ نایا دی. مثال تو بایکن یم وونمیبا حرفات د یبدن؟ دار لتیکه بعدش جنازم تحو ارمیب

 .یکن یم وونمید یبا کارات و رفتارات دار ی. ولیسال ازم بزرگتر ۲8. مثال یگوش زد کن

 کرد. گفت: یداشت نگاهم م یعصب انینو
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 یبه درد ال گمیکه من م یزیهر چ یعنی ؟یو الک دیسن و سالم حرف هام و کارام نسنج نیمن با ا یعنی ؟یچ یعنی_

 یالقبا کیجوون  هیسن و سالم و اهم و تلوپم کمتر از  نیتجربه ام. من با ا یخوره چون البد خام و ب یم واریجرز د

 فکر ترم ها؟ یخوشگذرون انگل جامعه ام و نفهم تر و ب

 و گفتم: دمیصورتم کش یبه رو یدست کالفه

 زیچ کیمن  ینبود. چرا از حرفا نینبود. اصال منظور و حرف من ا نی.. بس کن.. اصال اصل حرف من اانیبس کن نو_

 ؟یکنیبرداشت م گهید

 حرفات سرپوش بزار. ینخواه رو ی. الکنیتو بس کن سرم_

 گفتم: نیکردم. بخاطر هم یجمعش م دیرا که زده بودم با یگند

 که تو یکه اون ی. در صورتیکنیمن برداشت م یخواد از حرفا یدلت م یو هرچ ی.االن تو عصبان انیتو بس کن نو_

 .یکنیبرداشت م گهید زیچ کیبود تو  گهید زیچ کی. اصال من منظور ستین یکن یکر مف

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر انینو

 بود؟ یمنظورت چ_

 ..ماندم

******* 

انداخت. خوشحال  نییچمدانم را دست راننده داد. بعد دستانش را پشتش گره زد و و صورت پر از اخمش را پا انینو

 و گفتم: ستادمیا انینو یرفتم. جلو رفتم و رو به رو یبودم .داشتم م

 .ی. موقع تولد بچه اونجا باشییایو ب یکن خودت رو برسون یبرم. توام سع دیبا گهیمن د_

 گفتم: اورمیاز دلش در ب نکهیکردم و بخاطر ا یفیفقط سرش را تکان داد. اخم ظر انینو

 .نمتیم موقع رفتن ناراحت ببخوا ینم رمی.. نگاهم کن. من دارم مگهیاخم نکن د_

 با طعنه گفت: انینو
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 .یموند یو م یدادیبه حرفم گوش م یخواست یاگر نم_

 رو ندارم. شییتوانا یعنی. تونمیمن نم یدونیو خودت خوب م میما باهم حرف زد انینو_

 زد و گفت: یپوزخند انینو

 کرد. خواهر هام هم بودند. یم مانی. اونجا زانجایهم کیشهر نزد بردمتیسختت بود م یلیخوب فوقش خ_

 کنم. مانیزا یخانوادم و داخل شاد شیبهتر داخل آرامش و رفاه و پ ییجا کیخوب چرا نرم _

 تر گفت: دیشد نباریدرهم رفتند. ا انینو یاخم ها دوباره

مگه شاد  ؟یستیداخل رفاه و آرامش ن نجایتو. مگه ا یخواهرها شندیمن م یخواهرها ستند؟یمگه اونا خانوادت ن_

 ؟یستین

 دادم و گفتم: رونیرا با حرص ب نفسم

 کنم. ی.. خواهش مانینو_

که  ییشانه اش گذاشتم و تا جا یرا از من گرفت. به ناچار  دستمانم را به رو شیزد و رو یپوزخند صدا دار انینو

ز گونه اش کاشتم. ا یبر رو یاو بوسه  ستادمیا میپنجه پا یاو را به طرف خودم خم کردم و با تالش به رو توانستمیم

 دست تکان دادم و گفتم: شیاو دور شدم و برا

 .ییایمن رفتم.. منتظرتم ب_

 نیبار دوم از ا ی. برادمیکش یاز در خانه گذشت نفس آسوده ا نیبه راه افتاد. تا ماش نیشدم و ماش نیسوار ماش بعد

نشان  یاطراف دوختم. بهار در ماه دومش خود را به خوب یبای. نگاهم را به مناظر زافتمی یرها شیخانه و آدم ها

به هر  ریگ رادیبد اخالق شده بود و ا انینو دیدعوا در ع آن. کم، کم از تعداد درخت ها کاسته شد. بعد از دادیم

شب را  کیدهد زن به دور از شوهرش اصال  یم یگفت چه معن یخواست بگذارد من بروم. م یکه شده بود نم یقیطر

 اش کردم. یبالخره راض یاش. ول مانیزا یبگذراند چه برسد به دوماه. آن هم برا

 میبرا یعیطب مانیماه زا کی نیآمد. در ا یم ایبه دن گریماه د کیاحتماال کمتر از  یعنیبود پس  یخرداد فرزندم

 یاندکتر بروم تا زم کی شیله به پان بالفاص دنیداشتم بعد از رس میشده که از آن مدام در فرار بودم. تصم یکابوس

 مخالف سرسخت آن بودند. انیکه تان زر خاتون و نو یزیکند. چ نییام تع نیسزار یبرا
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 دیگفت بچه ام با یم انیتو خرج شود و نو مانیپول پسرم که بخاطر زا فیگفت ح یتمام م یزر خاتون با نامرد تان

. از تیاهم یمسخره بود و ب میشان برا یها لیشکمت را پاره کنند. دل دیآ یخوشم نم دیایب ایبه دن یبه روش سنت

به استقبال ام آمده بودند. اول در آغوش مامان جون  شادهگ یشدم. مامان جون و بابا جون هر دو با رو ادهیپ نیماش

 خوشش را استشمام کردم. گفتم: یبو قینفس عم کیتنگ شده بود با  شیدلم برا یفرو رفتم. حساب

 دلم برات تنگ شده بود. یلیخ_

 و گفت: دیجون گونه ام را بوس مامان

 طور گلم. نیمنم هم_

 باباجون فرو رفتم. باباجون گفت: تیبه آغوش گرم و پر از امن بعد

 دلت واسه من تنگ نشده بود؟!_

 گونه اش کاشتم و گفتم: یبر رو یزدم و بوسه ا یلبخند

 گذشته بود. یکارم از دلتنگ_

 گفت: یباباجون به شوخ میمبل ها نشست ی. به رومیبه داخل خانه رفت باهم

 وقتش سرشون رو ببرن بخورنشون. گهیگوسفندا که د نی. مثل ایخوب چاق و چله شد_

 و گفتم: دمیدرهم کش یرا تصنع میها اخم

ش عوارض بعدم من کجام چاق شده؟ من اصال هم چاق نشدم. هم ؟یسر من رو ببر ادیباباجون چطور دلت م_

 .یباردار

 گفت: یجون با مهربان مامان

 .شهیامد رفع م اینوم به دن یتپل شده اونم ان شاءاهلل وقت کمینکن دخترم رو کجاش چاق شده؟ فقط  تیاذ_

لحظه ها و ساعت بودم.  نیما بعد مدت ها دوباره شکل گرفت. دلتنگ ا یها یکرد و بحث و شوخ یخنده ا باباجون

شام جمع  زیبه دور م ینعمت بزرگ بود. همگ کی میداشتم وجود آن ها برا ازین هیروح دیتجد یواقعا به آن ها برا
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تا  راه به اتاقم رفتم یخستگ لیبعد از شام به دل یمدتدرست کرده بودند و انواع مخلفات.  یانیمرغ بر می. برامیشد

 شوم و با مامان جون به دکتر بروم. داریاستراحت کنم که فردا صبح ب

 یصدا دمیتخت دراز کش ی. تا به رودمیدرون چمدانم  را مرتب در کمد چ یرا عوض کردم و بعد لباس ها میها لباس

 فمیام رفتم و آن را از داخل ک فیبلند شدم. به طرف ک میگفتم و به ناچار از جا یزنگ تلفن همراهم بلند ش اّه بلند

و  یانعصب یاالن حساب دانستمیگفتم. م یبلند یزدم و وا ام یشانیمحکم به پ یکی انیاسم نو دنیخارج کردم. با د

رفته بود. تماس را وصل کردم و با ترس  ادمی یول رمیها با او تماس بگ نیزودتر از ا یلیاست چون قرار بود خ یکفر

 گفتم:

 الو._

 را از خود دور کنم. یباعث شد صورتم جمع شود و گوش دیکه کش یداد

دلم هزار راه  یکجا بود ؟یزنگ هم نزد کیکه  یبود یکدوم گور ؟یمگه قرار نبود بهم زنگ بزن ؟یتا االن کجا بود_

شده، با توام چرا الل  تیزیافتاده چ یمن گفتم برات اتفاق ؟یکجا بود یجوابم رو نداد یرفت ده دفعه زنگ زدم ول

 الت.دنب امیافتم م یم هرا شمیاالن بلند م نیاصال هم ؟یزنیحرف نم یگرفت یمون

 :دمینال

 که وونهیبودم. د نییکه باال بود داخل اتاق من پا فمیرفت. ک ادمیآروم باش. بخدا  کمیکنم..  یخواهش م انینو_

 آروم باش. انیتماسات رو جواب ندم. نو ستمین

 دنبالت. امیمن م_

 عجز گفتم: با

 .. نه.انینو_

 گفتم: یبا ناراحت شروع شده بود انینو یها و بهانه ها رادیغرغر ها و ا دوباره

 نیکنم حداقل ا ی. خواهش میکن یبه من فشار و استرس وارد م یکارات فقط دار نیکنم. با ا یخواهش م انینو_

 راحت تر باشه. مانمیرفتار کن تا زا متیبا مال کمی نجامیچند روز رو که ا

 آمد و گفت: انینفس بلند نو یصدا
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بعد مجبورم اون  یکن یم یکه با حرفا و کارات من رو عصب یخود نیباهات داشته باشم. ا یخوام کار یمن نم_

 انجام بدم. لتیرو که باب م یزیچ

 گفتم: یناراحت با

 .یهست یچه آدم لجباز دونمیبله م_

 تک خنده مردانه اش آمد. گفت: یصدا

 دکتر؟ یریم یک ؟یدیرس یحاال ک_

دورم را گرفتند تا خود االن که امدم باال  اطی. مامان جون و باباجون از همون داخل حدمیرس گهیعصر بود د_

نشدم. مامان  یبود متوجه زنگ خوردن گوش نیو چمدونم رو اورد باال بخاطر هم فیاستراحت کنم. راننده هم ک

 .رمیجونم واس فردا نوبت دکتر گرفته. صبح م

 .ریفردا حتما بعد از دکتر باهم تماس بگ ی. ولیباشه.. برو استراحت کن.. خسته ا_

پرتش کردم. کمر دردناکم را جا به جا کردم.  یپاتخت یرا قطع کردم و به رو یگوش یگفتم و بعد از خداحافظ یا باشه

ردم ک یمسکن بخورم. فقط دعا، دعا م توانستمیو نم بردیخوابم م ی. به سختشتریروزها ب نیا بودم و درد کمرم تیاذ

 یرا حس م شیراحت شوم. لگد ها نیبار سنگ نیمن از دست ا و دیایب ایبچه به دن نیا زودتر بگذرد و اروزه نیا

لگد  یگذاشت و جا یشکمم م یشب ها دستش را به رو یگاه انی. نودمید یشکمم م یرا به رو شیکردم.. رد پا

 .زدیبوسه م ایکرد و  یرا نوازش م شیها

دوست داشتن ها و محبت ها تمام شود. چون  نیبچه اگر دختر باشد همه ا نیبودم. نگران بودم بعد از تولد ا نگران

عروس زشت اش  یمن وگرنه پسر برا یآن ها به شدت پسر دوست بودند.. لبته به جز آسوده بانو آن هم فقط برا

 و گفتم: دمیشکمم کش یبه رو یخوب بود. دست

طور هم به جونم  نیخانواده کنم که هم نیرو وارد ا یخواد بچه مشکل دار یباش. دلم نم فقط سالم کنمیخواهش م_

بابات  گهیاگر د ی. حتکنمیخودم ازت مراقب م یپسر. اگر دختر بود ای یدختر باش ستیتشنه است. مهم ن

 گهید دمیاز دست رفت اجازه نم میدوستمون داره. حاال که زندگ شهیتا مامانت هست بدون بابات هم ینخوادمون. ول

 بدتر بشه.

******** 
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 گرشیرا در دستش جا به جا کرد و دست د فمیشدم. مامان جون دستم را گرفت و کمکم کرد. ک ادهیپ نیاز ماش آرام

قبل هم آمده  یکه سر یو به مطب خانم دکتر میرا پشت کمرم گذاشت و کمکم کرد. وارد مجتمع پزشکان شد

. مامان جون اول به داخل رفت و بعد من پشت سرش وارد شدم. دکتر به میکه وارد شد دینکش طول ادی. زمیبود

 نییشد. سرم را پا دهیدر هم کش شیمن لبخند از لبش رفت و اخم ها دنیبلند شد. با د شیاحترام مامان جون از جا

 کرد یرا بررس می. دکتر سرتاپامینشست ها یصندل یانداختم و وارد شدم. آرام سالم دادم و او هم جوابم را داد. به رو

 و گفت:

 .نمتیکردم دوباره بب یچه عجب.. فکر نم_

 گفت: متیجون با لحن مال مامان

 بکنه. دیخوا یم نی. سزاردیکن نییرو تع مانشیزمان زا نکهیواسه چکاب و ا میامد_

 را باال انداخت و گفت: شیابرو کی دکتر

 ؟یعیطب یداره برا یمگه مشکل یباشه. ول ن؟یسزار_

 که دکتر ادامه داد: دیبگو یزیجون خواب چ مامان

 .یهست یتیدر چه وضع نمیبب رمیازت سونو بگ ایب_

 یآمد. بعد از مدت یم شکمم زد و پروب را به حرکت در آورد. قلقلکم ی.. دکتر ژل را به رودمیتخت دراز کش یرو به

 گفت:

 ؟یندار یعیطب مانیزا یبرا یخوبه. مشکل تتیوضع_

 گفتم: ناراحت

 .نیی. تحمل دردم پاارمیب ایبه دن یعیخوام طب یمن نم یول_

 با طعنه گفت: دکتر

 ؟یپس چرا باردار شد نییتو که تحمل دردت پا_

 نگفتم، دوباره گفت: یزیچ
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 ؟یقلبش رو بشنو یصدا یخوا یهنوزم نم_

 چشمانش نگاه کردم و آرام گفتم: به

 چرا._

 رهیخ توریلبم نشست. به مان یبه رو ی. لبخنددیچیدر فضا پ یضربان قلب محکم و تند یاز چند لحظه صدا بعد

 گفت: متیمال یکرد. دکتر با کم ینگاه م توریشدم. مامان جون هم کنارم با لبخند به مان

 آروم. یلیدخترت خ_

را نداشتم ترس سرتا  یعکس العمل چیزده سرم را به طرف دکتر برگرداندم.  زبانم بند آمده بود. قدرت ه وحشت

 ی. زبانم به معنامیاز مطب خارج شد یرا فرا گرفته بود. به کمک مامان جون از تخت بلند شدم و بعد از مدت میپا

چه  ستمدانی. نمردیام بگ هیگر یچارگیچه کنم. فرزندم دختر بود. کم مانده بود از ب دانستمیبند آمده بود. نم یواقع

انگار از حال درونم   میرنگ و رو دنیبود. مامان جون هم با د هیرا گر می. بغض بدجور راه گلوزمیبر سرم بر یخاک

به  همباباجون  می. وارد خانه که شدبه طرف خانه راه افتاد نیبود. ماش دهیرا درهم کش شیباخبر شده بود. اخم ها

 کرد. مین صداگذاشتم مامان جو یپله اول یرو هیرا  میمبل ها نشسته بود. تا پا یرو

 یرادیمگه دختر چه ا ؟یبُم کرد نطوریگفت دختره چت شد که ا یوقت ؟یچ یعنیرفتارها  نی. انیصبر کن سرم_

 حواستم نبود. ی. حتینداد یجواب یچیمن و دکتر صدات کرد ه یداره که هرچ

مامان جون بغضم به شدت شکست. به طرفش برگشتم و به سرعت خودم را در آغوشش انداختم. مامان  یحرف ها با

تحمل نکردند و من  گرید میبلند شد و به طرفم آمد. پاها شیاز سر جا دهینگاهم کرد بابا جون هم ترس ریجون متح

 .دیست و مرا در آغوش کشکنارم نش و دیکش یخفه ا غیکنار مبل ها افتادم. مامان جون ج نیزم یبه رو

 ؟یکن یم نطوریآروم باش. چرا ا کمیجان مامان  نی. سرمنیسرم_

 :دمینال هیگر انیشدم و در م رهیچهره نگران مامان جون خ به

 بدبخت شدم._

 شده؟ یمگه چ زمیچرا عز_

 نگران گفت: یرا پاک کرد و با صدا میو اشک ها دیبه صورتم کش ینشست و دست میهم کنار پا باباجون
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 مگه من مردم؟ ؟یبابا جان؟ چرا بدبخت شد هیچ_

مبل نشاند و خودش و  یکه آرام شدم مامان جون دستم را گرفت و به رو یزار به هر دو نگاه کردم.  کم یحال با

 را میآب دستم داد و مجبورم کرد از آن بخورم. مامان جون شانه ها وانیل کیباباجون دو طرفم نشستند. باباجون 

 داد. گفت: یماساژ م

 ؟یکن یم نطوریچرا ا زم؟یشده عز یحاال بگو چ_

 با بغض گفتم: آرام

کرد که به نفعمه  دمیتان زر خاتون تهد ی. حتادیاز دختر خوششون نم یخواند. انگار یو خانوادش پسر م انینو_

ه اونجا نگه ام داره که داخل خواست به زورم که شد یاون بود که م یو من. حت دونهیبچم دختر نباشه وگرنه اون م

 یم دییاون رو تا یگفت که حرف ها یم یها زیو چ زد ینم یهم به خاطر اون حرف انیکنم. نو مانیهمون روستا زا

 کرد.

خوب بشه تان زر  انی. نوادیب ایبچه به دن نیکه ا یبه حالم وقت ی. واامیاز پس خودم بر م یخودم اونجا به سخت من

 گرفت بود. روبه باباجون کردم و گفتم: هی. گرمیبه جونم و زندگ ندازهیخاتون که همش اتش م

داخل اون خونه و  کنه یدر حقش کردم که اون بامن رفتار م یکردم؟ مگه من چه ظلم کارشیباباجون مگه من چ_

 رفتارش از خدمتکار ها هم با من بدتر. یخانواده حت

 دمیترسیباباجون به شدت م نیرا مشت کرده بود. از ا شیت هاشد. دس یباباجون هرلحظه قرمز و قرمز تر م چهره

 و گفت: دیرا از او گرفتم که باباجون سرم را بوس میرو

 وگرنه ؟یها به من خبر نداد نیکنند. چرا زودتر از ا تیتورو اذ گهیکنند د یتو نگران نباش بابا جان اونا غلط م_

کنم. نگران نباش.  یحساب و اتمام حجت م هیزر و باهاش تصو تان شیپ رمیشدم. االن هم م یزودتر دست به کار م

 .رسمیهم م انیحساب اون نو

 ینم جرات یبود و کس نیو خشمگ ی. عصبردیباباجون را بگ نیا یجلو توانستیکس نم چینگاهش کردم ه دهیترس

 آرام گفتم: توانستمیمن م ی. ولدیبگو یزیکرد. چ

 کنند باهام. ی. بدتر میشناسینه تورو خدا باباجون. اونا رو نم_
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 محکم گفت: باباجون

 رفتار کردند. نطوریکه با تو ا شناسندیاونا که من رو نم یبابا ول شناسمیمن اونارو م_

تنش بود. نگاه مامان جون کردم  رونیدم در کتش را برداشت و رفت. لباس ب یبلند شد و از جا رخت شیبعد از جا و

 که گفت:

 تیاذ ایکنند نوه من رو دوست نداشته باشند  یکنه که به نفع تو اونا هم غلط م یم یت کارنگران نباش. باباجون_

 جاش رو چشمم. امدهیمن هنوز ن یکنند. دختر کوچولو

 کردن جو گفت: رییتغ یزد و برا یبه او زدم. اوهم لبخند یقدر شناسانه ا لبخند

 بکنم. یاعتراف کیبزار _

 گفتم: متعجب

 ؟یچ_

 اتاقم درست کردم.. کی. براش دمیاز خانم دکتر پرس یعنیبچه دختر..  دمیاولت فهم یمن از اون سونوگراف_

 زده گفتم: جانیو ه متعجب

 واقعا؟_

 جون با لبخند مهربان سرش را تکان داد. ادامه دادم: مامان

 نمش؟یبب شهیم_

 شد و گفت: یجد

 نه._

 چرا؟_

 بود. انیخارجش کردم. نو فمیام بلند شد. از ک یوشزنگ گ یرا بدهد صدا خواست جوابم تا



 رمینس

 
493 

 

 .دیچیپ یدر گوش انینو ینگو بهش تماس را وصل کردم صدا یزیفعال چ یجوابش زود بده ول_ 

 ؟یچرا زنگ نزد ؟یکجا نیالو سالم سرم_

 جوابش را دادم: آرام

 .خواستم بهت زنگ بزنم یخونه دکتر بودم اتفاقا االن م دمیتازه رس ؟یسالم خوب_

 گفت؟ یدکتر چ ؟یندار یمشکل ؟یممنون من خوبم. تو خوب_

 دهانم را قورت دادم مامان جون اشاره کرد آرام باشم. گفتم: آب

 کرد. نییرو تع مانمینگفت. فقط چکاب کرد و زمان زا یخاص زیچ یچیاره خوبم. ه_

 گفت حاال؟ یک ؟یاِ جد_

 هفته دوم خرداد._

 کرد و گفت: یمکث انینو

 ؟یگرد یبرم یآها ک_

 .مانمیروز  بعد از زا 4۰_

 را از گوشم فاصله بدهم. یباعث شد گوش انینو داد

 یخواست مانمیپس فردا موقع زا ای. فردا یگرد یبر م ری. نخکال اونجا بمون گهید یخوا یاصال م ؟یچ یعنی ؟یچ_

 .یکن یم مانیزا نجایهم

 گفتم: کالفه

رو  نیانقدر ا گهیگردم. خواهشا د ی. من برنمیکن یم وونمیکارات د نیبا ا یکنم بس کن دار یخواهش م انینو_

 تکرار نکن.

شوهرت. اصال کدوم  شیخونه خودت پ نجایهم یخوام برگرد ی. میخواد اونجا بمون یرو تکرار نکنم. آقا دلم نم یچ_

 تا چند ماه بعد؟ رهیکنه م یکه انقدر خونه و شوهرش رو به امان خدا ول م یزن
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 شدم. گفتم: یبعص دوباره

 نداره. من کار دارم خداحافظ. یریتاث ادی. پس تو نبود من زیام دار گهیزن د هیاونجا  نیبب_

 .دادیو مرا حرص م زدیبود زنگ م نیام کرده بود. کارش هم یرا قطع کردم. عصبان یگوش بعد

 ؟یباهاش حرف زد نطوریشده؟ چرا ا یچ_

را برداشت  یشد و گوش یبازگو کردم. او هم عصب شیرا برا انینو یدر چشمانم نگاهش کردم. حرف ها قیعم یغم با

هستند که حال و  یکسان ایدن نیو کف دست باباجون گذاشت تا حسابش را برسد. خوشحال بودم که حداقل در ا

باشد تا آب در دلم تکان نخورد.  جور داشته هرا هم میکنند. هوا یم یمهم است و از من طرف دار شانیمن برا یهوا

قدر کارش طول  نیا یعنیتعجب داشت.  یبود. جا امدهی. هنوز باباجون خانه نوستندیسر ناهار بچه ها هم به جمع ما پ

کردن من  تیمسخره اش افتاد و شروع به مسخره کردن و اذ یها یشوخ ادیمن دوباره  دنیبا د نیامیبن ده؟یکش

 و گفتم: اوردمیدم. دست آخر هم طاقت نکر یم نگاهشکرد. با حرص 

 نکبت.. لی. خودت رو مسخره کن کورگودشعوریب بیبدقواره بد ترک القیافتاده، د ختیزشت از ر نهیبوز_

 انداختم که نییو سرم را پا دمیکرد. خجالت کش یباز نگاهم م یهمانطور با دهان نیامیآن همه ساکت شدند. بن کی

کردم. حقش بود پسره پرو از  ی. خنده ادیخند یهم م نیامیبن یهمه باال رفت. حت یخنده ها یهمان موقع صدا

هم  ییزد. عصر خاله و دا یم میصدا ای دادیممختلف به من نسبت  یکرد و اسم ها یآمده بود مسخره ام م یوقت

 تم:نگفت جلو رفتم و آرام گف یزیآمدند. شب شده بود که باباجون هم آمد. منتظر نگاهش کردم. چ

 شده باباجون؟ یچ_

 بر سرم زد و گفت: یو بوسه ا دیبه سرم کش یام داد و دست لیمهربان تحو یلبخند

 فکر نکن. میزیو به چ زمینکن عز تیتو خودت اذ_

جمع  نیبر وفق مراد من است. خوشحال رفتم و ب زیهمه چ یعنی نیبه لبم نشست. ا یاز من جدا شد. لبخند بعد

 و رونیبه ب یپس فردا همگ یعنی. به خواست من قرار شد پنج شنبه زندیحرف م یزینشستم. هر کدام درباره چ

 .میبرو حیتفر

**** 
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. میداشتم به جنگل برو میشدم. تصم نیصدا گذاشتم و سوار ماش یب یرا به رو میخبر دهم گوش انیانکه به نو بدون

نبود. حقش  یخبر انیامروز از زنگ و تماس نو یعنی نشست میلب ها یروبه  یطانیکه انتن نداشت. لبخند ش یجا

مگر؟                                                       تمام روز  ودش ینگران شود چه م کمیکرد حال  تیهمه مرا اذ نیهم بود. ا

ت. رف یشود دلم غنج م یو نگران م زدندیمدام زنگ م انینو نکهیو خوشحال گذراندم. با فکر ا ثیخب یرا با لبخند

 عزم رفتند کردند که روبه بچه ها گفتم: ی. عصر که شد همگگریبودم د ماریب

. رمیگب یزیچ یمغازه ها تخم مرغ نیاز ا میبعد فردا صبحانه ام بر داریتا صبح ب نجایا می. شب رو بمونمیبچه ها ما نر_

 کنم. یخواهش م

کردند چه خوب چه بد. بهناز هم بخاطر برادرانش قبول  یقبول م یگفت یه را که مهرچ شهیکه هم نیو مب نیامیبن

 خبر شروع کرد به غر زدن: دیدادند. مامان جون با شن تیکرد و سوگند و صدف هم رضا

 ؟یشد چ شیزیبچه چ یدیاگر ترس ؟یشد چ تیاگر طور ؟یبمون یخوا یحالت کجا م نیآخه دختر تو با ا_

 گفت: نیامیادامه بدهد که بن خواست

 کنم. یم کسرهیشد همونجا خودم کارش رو  یزینگران نباش مامان اگر چ_

 ریام را در آوردم. آنتن نداشت. تا د ی. گوشمیو چادر زد میاش ماند یحیبود ما در جنگل قسمت تفر یهر زور به

گل کرده  شانیکار نیریشب تازه ش 3اعتس نیو مب نیامی. بنمیگفت یو چرت و پرت م میبود داریوقت کنار اتش ب

 یپسر و دختر بودند که آن ها هم از سر و صدا پیاک سه ایبود و همه را زهر ترک کردند. به جز ما چند خانواده و دو 

 تیگذشته بود که بالخره رضا 4کردند. از ساعت  یم یدختر و پسرها ما را همراه یها پیاک یما در آمان نبود و گاه

پسرها در چادر شود. صبح با  یتا گرم مان شود و هم جا دمی. هوا سرد بود و ما دخترها فشرده خوابمیدادند بخواب

 .دمیزد از خواب پر یلگد م میکه به پا نیامیبن یصدا

 دادن؟ ادتی یچ یازدواج کرد نمیبلند شو برام  صبحانه درست کن. بب یه_

 گفتم: نگاهش کردم و یو خواب آلودگ یترش رو با

 .ادیزهرمار، برو گمشو اون ور خوابم م_
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 نیرت کیبود. به زور مرا از جا بلند کرد و با خود به نزد ستادهیسرم ا یدست بردار نبود و مانند عجله باال نیامیبن

تخم مرغ صرف نظر  دنیکمبود امکانات ظرف از خر لی. به دلمیصبحانه بخر لیبود برد تا وسا نجایکه ا یدکه ا

 .میخورد فحش یو کل میکرد داریبچه ها را هم با چک و لگد ب .میکرد

دور از شهر نبود  ادیکه ز میرستوران نگه داشت کیبه سمت شهر در راه کنار  می. راه افتادمیظهر در جنگل بود تا

 ادینشستم بچه ها مشغول انتخاب غذا شدند.  یصندل یخوشمزه. به رو یطور غذاها نیداشت و هم یبایز یفضا

کردم. صفحه اش را روشن کردم. پر بود از  خارج فمیام را از ک یلبم نشست. گوش یبه رو یناخواسته لبخند انینو

 انینو ی. آخیشد پر بود از نگران یتر م کیو هرچه به آخر نزد دیپر بود از تهد شانیها یها اول امی. پامیتماس و پ

 جان نگرانم شده بود.

رفت. انگار دوست داشتم  یغنج م شتریدلم ب نیا دنی. با دانیاز طرف نو تماس از دست رفته داشتم آن هم ۲3

 داشت. ینگرانم شود. حس خوب انینو

 ه؟ی. خبریزنیتپل جون لبخند مکش مرگ ما م هیچ_

 همان لبخند نگاهش کردم و گفتم: با

 جون.. لیدوست دارم کورگود_

. دهمیو اگر من دلم خواست جوابت را م یجان حاال اگر زنگ زد انینو یصدا خارج شدم. آخ یرا از حالت ب یگوش

 بود. جوابش را ندادم. انیام زنگ خورد. نو یکه گوش میناهار بود یآخر ها بایناهار را آوردند. تقر

 ؟یدیچرا جواب نم_

 بهناز نگاه کردم و جوابش را دادم: به

 !ده؟یوسط ناهار تلفن جواب م یک_

 گفت: سرش را تکان داد و سوگند

 پوستت کندست دختر._

 زدم و گفتم: یلبخند
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 جراتش رو داره؟! یک_

 11کردند و خودشان رفتند. ساعت ادهی.  بچه ها مرا در خانه پذیلذ ن،یریبود، ش ی. حس خوبدمیسرخوشانه خند بعد

گاه ن لمیو ف مبل نشسته بودند یبه من خوش گذشته بود. وارد خانه شدم. مامان جون و باباجون به رو یشب بود. کل

ند بل شیو جوابم را دادند. مامان جون با اخم از جا برگشتکردم که سر دو نفر شان به طرفم  یکردند. سالم بلند یم

 و گفت: ستادیا میشد و رو به رو

 یاراک نیا دونمینم یتو باشه. ول لی. باب میرو بخاطر تو درست کرد که تو آرامش داشته باش زیبابات رفت همه چ_

 ؟یستیما ن یها؟ فکر آبرو یاریاز خودت درم هیچ ایبچه باز نیا ده؟یم یتو چه معن

 :دمیپرس متعجب

 کردم؟ کاریمگه چ_

ر . فکیاسترس و نگران یزنگ زده با کل ؟یدیعقلت هنوز رشد نکرده؟ چرا جواب اون بنده خدا رو نم ای یمگه بچه ا_

دنبالت. چون تو درست به شو  امیخوام ب یم گهیم یدا حق داره هبرات افتاده. اون بنده خ یشده. اتفاق تیزیکرده چ

 .یستین

 رو کرد به باباجون و ادامه داد: بعد

 .گهید یپروش کرد زایچ نی. با همیکن یم یکار نیا یکارات. بار آخرت باشه برا جهینت نهیا نیبب_

. آن ها را هم با خود یعوض انی. اشک در چشمانم جمع شده بود. نومیچه بگو دانستمیکردم. نم ینگاهش م مبهوت

 میختم شود.. گوش نیباال رفتم و به اتاقم پناه بردم.   مرد شور آن حس خوب را ببرند که به ا هیهمراه کرده بود. با گر

 گفتم: یرا برداشتم و با تند یگوش هیو گر تیبود. با اعصبان انیزنگ خورد. مطمئنا نو

باباجونم محروم  تیسرزنشم کردند و به لطف تو از حما یراحت دعوا ها شده. به خوب التیخ ؟یخوا یم یچ ه؟یچ_

 ها؟ یزنگ زد یواس چ گهیخواست بهم گفت و بارم کرد. د یکه تو دلت م یشدم و مامان جونم هرچ

 گفت: یآرام یبا صدا انینو

خودت  شهیشم. م یکارت نم لی. من هنوز متوجه دلیبه کار اشتباهت برده باش یخودت پ دوارمیبسه. ام نیسرم_

 ه؟یکار بچگانت چ نیا لیدل یبگ
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 گفتم: یعصب

 دوست داشتم. دلم خواست نخواستم جوابت رو بدم._

 گفت: یخسته تر یبا صدا انینو

نکنه  ده؟یحقم بدونم زن باردارم چرا جواب تماس هام رو نم نی. اشمینگرانت م یآخه چرا؟ من شوهرتم. تو باردار_

 افتاده باشه. یبراش اتفاق

 تر داد زدم: یعصبان

 .ادیخوام. چون ازت خوشم نم یچون نم_

که داشتم بدم  یادیبخاطر غرور ز یبودم کارم اشتباه است. ول دهیرا قطع کردم. خسته شده بودم. فهم یگوش بعد

ادامه داد. تا  یوقت ریام تا د هی. گرنیشد ا یاش م جهیشدم و نت یم یبه من گوش زدش کند. عصب یآمد کس یم

گرفت. دل نازک بودم.  یشکست. آتش م یم مافتادم دل یم انیناراحت و شکسته نو یصدا ادیشدم  یآرام م یکم

 افتادم. یبه غلط کردن م یواقع یشد به معنا یطرف ناراحت م یدادم و وقت یانجام م یکار کی

********* 

. دادیم امیو نه پ زدینبود نه رنگ م انیاز نو ی. خبرشتریشد و استرس من ب یم کترینزد مانمیزا خیبه روز به تار روز

 یدلم شکست. مانند بچه ها بغض کرده بودم و از رو شتریکارش ب نیجوابم را نداد. با ا یدو بار به او زنگ زدم ول

کردم. دو، سه بار هم حالش را از مامان  هیساعت من گر کیشدم. دست آخر هم بغضم شکست و تا  یتختم بلند نم

 به من گفت: یاو هم با کمال نامرد یول دمیجون پرس

 به تو چه._

را داشت. واقعا بچگانه فکر کرده  میهوا یرکیز ریباباجون همچنان ز یشده بود. ول انیجون انگار طرفدار نو مامان

رم به س ی. همه نوع فکردمیمترس یلیمانده بود خ نممایدارد. سه روز به زا یعاقبت نیکارم همچ دانستمیبودم و نم

و  به عواقب بعد از عمل نکهیا ای دیایب ایدخترم مرده به دن دمیترسی. مامیب رونیزنده از اتاق عمل ب دمیزد. مترس یم

 بود. یخودش کابوس یاوف آن برا کردم یشدند بچه دختر است فکر م یو خانواده اش متوجه م انینو یوقت
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اب از آن دو را انتخ یکیتا  میبگو انیآمد به نو ایبه دن یخواستم وقت یدو اسم انتخاب کرده بودم م شیبرا دخترکم

که  یبلند شدم. بس بود هرچ میو از جا دمیکش یا ازهیالما. خم یسلن و دوم یکند. چون هر دو را دوست داشتم. اول

 خانه نبود جز صنم. یکس تمرف نیی. به طبقه پاداشت ی. خواب ظهر هم حددمیخواب

رفتم. سه استخوان برداشتم و به  مینوایب یبچه ها خچالیاز خانه خارج شدم و به طرف  یحوصلگ یو ب یحال یب با

نشستم، هر سه به دورم جمع شدند. با عشق  نیزم یطرف قفس شان راه افتادم. در را باز کردم و وارد شدم. به رو

 یباز شدن در آمد توجه یآن ها سرگرم کردم.. صدا ارا ب را دادم. خودم شانیهر سه را بغل کردم و استخوان ها

بلند شدم. به طرف خانه را افتادم. قبل از  میبا کمک فنس از جا ینکردم و با کودکانم مشغول شدم.  بعد از مدت

به آن ها باشد پاک شود. در را باز کردم و وارد خانه شدم. کفش  یرا تکاندم تا اگر خاک میورودم به خانه لباس ها

آن  کیمبل ها  یبه رو یراست به طرف پله ها بروم که جسم کیرا در آوردم و از راهرو گذاشتم. خواستم  میها

 و سرم را به طرف مبل ها چرخاندم. ستادمیچشم را گرفت. ا

 را درهم شیانداخته بود و اخم ها ریابهت نشسته بود و سرش را زلبم نشست. مردانه و با  یبه رو یلبخند ناخداگاه

و  ستادمیمبل سه نفره نشسته بود. کنار دسته مبل ا یبود. به طرفش گام برداشتم. پشتش به من بود و به رو دهیکش

 زدم: شیبهت زده و با شوک صدا

 !ان؟ینو_

 بلند شد و خشک شی. از جاستیرا نگر میسرتا پا انیتر شد. نو قیدرهم. لبخندم عم یبلند کرد. با همان اخم ها سر

. با عجله خودم را به او یلیدلتنگ اش هستم خ یلیکردم خ یدستش را به طرفم دراز کرد. احساس م یو جد

اش فشردم. قدم  نهیکردم. سرم را به س حلقهرساندم و خودم را در آغوشش رها کردم و دستانم را به دور گردنش 

دستش  بالخره انیبود. نو میبرا یمتفاوت یرا استشمام کرد .ادکلن سرد و تلخ اش. بو شیاو بود. بوکوتاه تر از  یلیخ

 داشتم با بغض گفتم: اجیمرد احت نی. چشمانم را بستم. من به ااطیرا به دور کمرم حلقه کرد. آرام و با احت

 ..یخودت از همه بچه تر یول هیچ ایبچه باز نیا یگی. تو ه من میلیخ انینو یبد یلیخ_

 آهسته گفت: انیرا از او گرفتم. نو میاز او جدا شدم و رو بعد

 کارا الزم. یبعض زا،یچ یبعض_
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م قد یسپس صدا دمیرا شن انیآمدن نفس حرص دار نو رونیب یجلو آمده از بغض به طرف پله ها رفتم. صدا یلب با

پشت سرم وارد اتاق شد و در را  انیآمد. نو شیبه جا بغضم رفت و لبخند شیقدم ها یصدا دنیرا. با شن شیها

 گفت: انیآلودم را حفظ کنم. به طرف اش برگشتم نو هیگر افهیکردم ق یپشت سرش بست. سع

 یبارم م گهید زیخوره و دوتا چ یبهت برم یبچه ا گمیحرف که بشکنه؟ بهت م کیو آماده  یاالن چرا بغض کرد_

 مراعات من رو بکن. کمیکردم رفتم زن جون گرفتم. توام  یخبط کیازم گذشته. حاال  یمن، من سن زیعز .یکن

 بغضم برگشت و چشمانم لبالب پر از اشک شد.. آرام گفتم: دوباره

 خبط؟_

 کالفه گفت: انینو

 .یکن یکالفم م اتیبچه باز نیبا ا یاره خبط. تو دار_

ند پنجه پا بل ی. به روستادمیاش ا نهیبه س نهیداشتم. ساستوار به طرف قدم بر ی. با گام هادمیکش یقیعم نفس

لبانش را شکار کردم. محکم و  یحرکت آن کیشدم و دو دستم دو طرف صورتش گذاشتم و سرم را جلو بردم و در 

از او جدا  یهنوز بهت زده بود. بعد از مدت انیکارم دست خودم نبود. نو چی. دست خودم نبود. هدمیبوس یم صانهیحر

 . مظلومانه گفتم:یکردن یباز لمیگونه ف چی. بدون هیدروغ چیشدم و در چشمانش نگاه کردم. بدون ه

 خواست.  یبچه تو رو م نیاشتباه، ا نیخبط، ا نیا_

زدم و از  یصورتش حس کرد لبخند یشد در تک، تک سلول ها یکرد. تعجب را م ینگاهم م ریهمانطور متح انینو

شکمم گذاشتم و چشمانم را بستم.  ی. دستم را به رودمیآن دراز کش یه طرف تخت رفتم و به رواو جدا شدم. ب

م دست یدستش را به رو انی. نوشستلبم ن یبه رو یشد. لبخند نا محسوس نییکه تخت باال و پا دینکش یطول

 انینشست. چشمانم را باز کردم. نگاه نو یطوالن یآن بوسه ا یکه دستم باال برده شد و به رو دینکش یگذاشت. طول

 کرد. آرام گفت: یبه من نگاه م رهیکردم، خ

 چقدر نگرانتون شدم. یدونی. میاون کار مسخره رو نکن گهید یحقت بود. تا تو باش_

 :دمیو پرس دمیحرفش پر وسط

 بچه؟ اینگران من _
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 گوشم آورد و جواب: کیرا نزد سرش

 تو._

 داد:ادامه  انیزدم. نو یلبخند

 کنه. ینم تتیحال بچه چطوره؟ اذ_

 گفتم: یلوس با

دو روزم  یکی نیکنم ا ی. دارم فقط دعا، دعا مکنه یم تمیهم تا دلت بخواد. جونم رو گرفته انقدر اذ تیخوبه. اذ_

 بگذره تا راحت شم. نفسم رو گرفته.

 شکم برآمده ام زد. گفت: یبه رو یزد و خم شد و بوسه ا ینیلبخند دلنش انینو

 کنه.. یم تیو اذ یاز االن معلومه مثل مامانش بچه بد_

 اِاِ من کجا بدم؟_

 .یبدجنس یلیواسه من خ یکن یم تیاذ یلیخانم فقط من رو خ یستیشما بد ن_

 نازک کردم و جوابش را دادم: یرا باال انداختم و پشت چشم ابروانم

 خوب البد حقته._

 .یکه شد یبخاطر تنبه یکن هیگال دی. اون وقت بعدش نباگهید یبدجنس_

 اخم گفتم: با

 ؟یافتاد چ یواسه بچه م یگرفتم اتفاق یشدم استرس م ی. من باردارم اگر نگران میمگه من بچم که تنبهم کرد_

 شد و گفت: کتریگاه سرش کرده بود. به من نزد هیباال انداخت. دست راستش را تک میابرو برا کی انینو

 ؟یشیما نگران هم م یمگه شما هم برا_

 .یشینگران م یپس فقط خودت_
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 سرش را تکان دادم و گفت: انینو

 !؟یکه نگرانم شد یتو من رو دوست دار یعنی. شهیرو دوست داره نگرانش م یکس یهرک یدونیاها. آخه م_

 مدانستیآمد؟ پس چرا نگرانش شده ام؟ نم یبدم نم انی. مانده بودم. مگر من از نومیچه بگو دانستمیکردم. نم گپ

 زدم و گفتم: یجی. لبخند گایدلم را  قتی. حقمیچه بگو

 بچه اش رو دوست نداره. یبابا یخوب معلومه. ک_

 بچه؟ یفقط بابا_

 کردم و گفتم: کیهم مانند خودش سرم را به او نزد من

 و شوهرش._

 ی. نه حرف هامیدر همان حال باهم درحال گفت و گو بود یتام نشاند. مد یشانیپ یبه رو یو بوسه ا یلبخند انینو

مامان جون از طبقه  یروز ها گذشته بود. با صدا زدن ها نیمتفرقه از هر کجا و هرچه که در ا یعاشقانه. نه. حرف ها

ا لبش آمد و محترمانه ب یبه رو یما اول تعجب کرد و بعد لبخند دنی. با دمیرفت نییبه طبقه پا انیمن و نو نییپا

 کرد. یسالم و احوال پرس انینو

سر مامان جون بود..  ریمدت همش ز نیدر ا انینو یها یخبر یجون از همه بد جنس تر بود. زنگ نزدن ها و ب مامان

 و آرام گفتم: دمیبه کنارش رس

 .یلیمامان جون خ یبدجنس یلیخ_

 ییو خاله آمده بودند. زندا ییخانه باباجون شلوغ شد. خانواده دا ناهار طبق معمول یبعد برا ی. مدتدیخند زیر اوهم

بود. شب  انیبخاطر حضور نو یدعوت  کرد. در اصل مهمان شانیرا به خان یهمگ یهم به نشانه احترام و مهمان نواز

کرد و  ینم در طول راه دستم را ول انینشستم. نو انینو نیاشرفت در داخل م ی. برامیهم رفت مانیا ییبه خانه دا

 گفت: بیعج یآن نشاند.. با حالت یبه رو یبار بوسه ا کی

 .یبر ذاشتمیکاش نم یگفتم ا ی.. همش میلیخ نیدل تنگت بودم سرم یلیمدت خ نیداخل ا_

 زدم و نگاهش کردم و گفتم: یلبخند
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 خجالت بکش مرد گنده._

 و گفت: دیهم خند انینو

 قد و قواره بدجور پابند خودش کرده.  نیمرده گنده رو با ا نیخانم کوچولو که ا نیآخ از دست ا_

 دمیکه رس مانیا ییشد. به خانه دا یم بندیمن پا یبود با آن کارها انینو یهم جا یسر دادم. هر کس یبلند خنده

 به استقبال مان آمدند. یهمگ

**** 

زنده از آن   دمیترسیعمل را تنم کردم. ماتاق  ی. با کمک مامان جون لباس هادنیلرز یم میاسترس دست و پاها از

سر کردم و با کمک مامان جون از اتاق  یکه بچه دختر است. چادر انینو دنیاز فهم دمیترسیاتاق خارج نشوم. م

و تان زر خاتون دم در اتاق  انیکرده اند. نو وصل میبه پاها ییلویک1۰۰ یکردم وزنه ها ی. احساس ممیخارج شد

 سرم مرتب یجلو آمد و چادر را به رو انیداشتم. نو یتان زر خاتون حالم بدتر شد. احساس بد دنیمنتظر بودند. با د

 . آرام در گوشم گفت:میکرد و بعد بازوانم را گرفت و به طرف اتاق عمل گام برداشت

 هم فکر نکن. یچیآروم باش. اصال هم نترس و به بچه ه_

 استرس نگاهش کردم و گفتم: با

 اگر.. انینو_

 حرفم را ادامه بدهم و گفت: اشتنذ

 باش. آروم کمی ؟یچ یعنیفکر نکن  یچیبه ه گمیبهت م_

 یاتاق کیو آن ها پشت در ماندن. در  میآمد و باهم وارد اتاق عمل شد یباشه تکان دادم. پرستار یرا به معن سرم

اق عمل ات دنیبرد با د ین را به اتاقمنتظر نشستم. کالفه شده بود. به غلط کردن افتاده بودم.. پرستار آمد و م یمدت

و دو پرستار مشغول  دمیتخت دراز کش یخودم را گرفتم تا بغضم نشکند. به رو یو آن دم و دستگاه به زور جلو

 دیکرد و بعد چند سوال از من پرس قیبه من تزر یآمد. سرنگ یهوشیانجام کارها شدند. دکترم همراه با متخصص ب

 هم افتاد. یچشمانم را رو دینکش یکه طول

**** 
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 یکمک پرستار آمد و مالفه ا کیبود.  نیبود. سرم سنگ بیو غر بیگنگ و عج میبرا زیرا باز کردم. همه چ چشمانم

باز بودند.  مهیآمد و تخت را هل داد و از در اتاق خارج کرد. چشمانم ن یکیبعد  یام انداخت و مدت انیتن عر یبه رو

گنگ بودند. انگار زبانم  میبرا یول دمیشن ی. صداها را مدمیدیمبهم م یو تان زر خاتون را هاله ا انیمامان جون ، نو

 حرف زدن نداشتم. یبود و توانا نیسنگ

تخت  یکه  تخت را آورده بود مرا به رو یآمد و به کمکم کمک پرستار گرید یشد. کمک پرستار یوارد اتاق تخت

 یکردم. کلمات ی. احساس سرما مزدیسرم آمد و حرف م یدرون اتاق گذاشتند و آن تخت را بردند. مامان جون باال

از  یادیانداخت. انگار خون ز میبه رو ییپتو یکالفگو  تیجلو آمد و با اعصبان انیآمد. نو ینامفهوم از زبانم در م

افتادند و گرم  هم یتوجه به اطرافم کم؟ کم به رو یشمانم بشد. چ یگرمم نم یراحت نیدست داده بودم که به ا

 شدند. 

***** 

به اطراف انداختم.  یگفتم. چشمانم را باز کردم. نگاه یبلند یشدم. ناخواسته ا داریدلم ب ریز دیاحساس درد شد با

 و گفت: دیکش به سرم ی. مامان جون دستمیپا نییسرم بودند و تان زر خاتون پا یباال انیمامان جون و نو

 ؟یدرد دار زم؟یعز یخوب_

 به سرم زد و گفت: یبوسه ا انیو سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. نو دمیرا درهم کش میها اخم

 بتونم جبران کنم. دوارمیام یول یاالنم درد دار دونمی. میشد تیاذ یلیخ_

 هم فشردم و سرم را تکان دادم. مامان جون گفت: یرا از درد به رو چشمانم

 گرسنش بود. یلیخ یدو بار بچه رو اوردن و بعدم بردنش. انگار یکیبود.  یطوالن یلیخوابت خ_

هم فشرد به  یبه مامان جون نگاه کردم. که سرش را تکان داد و چشمانش را به رو دهیرا باز کردم و ترس چشمانم

 زد و گفت: یند مهربانلبخ انیآرام باش. نو یمعنا

 .ارمشیدخترم کجاست ب نمیمن برم بب_

 برگشت و رو به من گفت: قهیاز اتاق خارج شد و بعد از چند دق انیلبم نشست. نو یبه رو یچه لبخند مین ناخواسته

 .یبد ریبهش ش ینیبش یتونی. مارنشیگفتن االن م_
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پرستار با تخت نوزاد وارد اتاق  یبعد از مدت گل انداخت. میانداختم و گونه ها ریفکرش بدنم مو، مور شد، سرم را ز با

 با خنده و ذوق نگاهم کرد و گفت: دیبه طرفش رفت و دخترم را در آغوش کش یشد. مامان جون با خوشحال

 .نیامیبن هیشب یلی. خنیسرم یوا_

 گفتم: یفیضع یو صدا دمیرا درهم کش میها اخم

 ؟یزاریم بیمامان جون.. چرا رو بچم ع_

 کرد و به طرفم آمد و گفت: یجون خنده ا مامان

 ...ستیخودت ن هیاصال شب یکردم مامان ول یشوخ_

 گفت: انیزر خاتون جلو آمد و به بچه نگاه کرد و با لبخند رو به نو تان

 از نوع دخترش. یول یخودت.. انگار دوباره متولد شد نیمادر ع_

سد مرا ببو نکهیا یچه؟ به جا یعنیکردم.  یزد. بق زده نگاهشان م نایبه سر نو یبا ذوق جلو رفت و بوسه محکم بعد

 بق کرده ام گفت: افهیق دنیمامان جون با د د؟یرا بوس انینو

 بده. ری. بلند شو مامان جون به بچه شبرهیزمان م هیک هیبچه شب ستیالبته؛ االن که معلوم ن_

 یگرفت و ناله م یرا فرا م میخوردم درد سرتاپا یکه م ی. با هر تکاننمیتخت بنش یجلو آمد و کمکم تا به رو انینو

بود را  میوجب و ن کیکه انگار  یتخت نشستم. مامان جون جلو آمد و بچه ا یدنگ و فنگ به رو یکردم. بعد از کل

از  کردم آن وقت یدهم. چون احساس م یرا تکان تمدس دمیترسیمزه و کوچک بود م زیر یلیدر بغلم گذاشت. خ

 اش کردم. صورتم جمع شد بق کرده به مامان جون نگاه کردم و گفتم: افهی. نگاه قردیمیافتد و م یدستم م

 !ه؟یچ نیچقدر زشته. ا_

 درهم رفت و جوابم را داد: شیزر خاتون اخم ها تان

 زشته؟ انمینو یگیتو م یعنیبچه زشته؟ بچه کپ بابا شه.  نیا یکجا_

 نگفتم که تان زر خاتون ادامه داد: یزیچ
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 ؟یبزار ییخوا یم یحاال اسمش را چ_

 خفه شدم. انینو یکه با صدا میمنتخبم را بگو یسرم را بلند کردم تا اسم ها یخوشحال با

 .انین_

 و گفتم: دمیرا درهم کش میها اخم

 ؟یچ یعنی_

 نگاهم کرد و گفت: انینو

 سم از همه قشنگ تر بود.ا نیمن قبال فکر کرده بودم، به نظرم ا_

 اون وقت چرا؟_

 ..انیو ن انینو گهید ادیچون به اسم باباش م_

که مامان جون با حرکت نا محسوس سر و ابروانش مرا به  میبه او بگو یزیو خواستم چ دمیرا درهم کش میها اخم

 باشد هم انینو هی.. شکل اش شبیلیدادم. مسخره بود خ رونیشدم و نفسم را با خشم ب یسکوت دعوت کرد. عصب

 یام م یعصب شتریزد و ب یدر بغلم نق م بچهاز من بگذارد. کالفه شدم.  یگونه اظهار نظر چیاسمش را او بدون ه

 کرد. یآمده بود و ولم نم یدادم. انگار قحط ریخواست  پرتش کنم. به زور و حرف مامان جون به او ش یکرد. دلم م

هم به نشانه احترام از  انیاند. نو ستادهیا رونیو بابا جون ب ییام هم آمدند و گفتند دا ییخاله و زن دا نیب نیا در

 خوردن بچه تمام شد او ریش یخودم را آرام کنم. وقت توانستمیبودم. نم ی. عصبستادیرفت و کنار آن ها ا رونیاتاق ب

 که زد مرا به آتش کشاند. یزر خاتون به حرف آمد و با حرف انکه گذاشت ت یبه مامان جون دادم. کم عیرا سر

برامون  تیبعد مانیکه سالمه. پسر رو هم داخل زا نینداره مهم ا یبچه ات دختر شده اشکال ستیدختر جان مهم ن_

 ان شاءاهلل. ینگرفته دوباره حامله ا ریاز ش نی. امیکن یکه ما ولت نم یاریتا پسر رو ن یاریم

 خواست یسرم بگذارم. دلم م یرا به رو مارستانیبکشم و تمام ب غیخواست ج یکردم. دلم م ینگاهش مدهان باز  با

 به پتو دمیکش یم قیکنم. هر چه نفس عم زیرا و دست آخر خودم را حلق آو انیاول تان زر خاتون خفه کنم و بعد نو

 شدم. یم وانهیدو  یعصب شترینداشت. فقط ب یا دهیفا زدمیمالفه چنگ م ای



 رمینس

 
507 

 

آب دستم داد و به زور چند قلپ آب خوردم. همان موقع در باز  وانیل کیام با خبر بود  یجون که از حال درون مامان

تان زر خاتون درهم رفت. باباجون  ی. با ورود بابا جون اخم هاانیو نو ییشد و باباجون وارد اتاق شد و پشت سرش دا

از من نبود من  زشیچ چیداد. او دختر من نبود چون ه انینو دختربه  ادکیپالک وان  کیو  دیجلو آمد و سرم را بوس

 یو بزرگش کن یهمه بچه را در شکم خود رشد ده نیزور داشت ا یلیانگار فقط نقش حمل کننده اش را داشتم. خ

 شود. دهیاز تو پرس ینظر یو نه حت یتو باشد و نه تو اسمش را انتخاب کن هیاش شب افهیبعد نه ق

هم سکه داد خاله هم به بچه  ییزن داهم به من داد که با لبخند نگاهش کردم و از او تشکر کردم . یدستبند نباباجو

نم نگاه ک یجعبه کادو اش را به من داد بدون انکه حت انینو یگشاده تشکر کردم. وقت یداد. از آن ها با رو ریزنج کی

خواست االن آن ها  یرا به مامان جون دادم. اصال دلم نماصال جعبه اش چه رنگ است فقط دستم را چرخاندم و آن 

 باشند. نه خودش و نه مادر محترم اش. شمیپ

 به یاصرار داشت خودش بماند ول انیبعد وقت مالقات تمام شد. نو یاذان خواند و کم انیدر گوش دختر نو باباجون

که رفت  یکه گفتند مرد اجازه ماندن در بخش زنان را ندارد. وقت یرفت تا زمان یزور مامان جون او را فرستاد نم

 گفتم: یکه عصب دییبگو یزیچ. مامان جون نگاهم کرد و تا خواست دمیکش ینفس آسوده ا

 .ارمیسر خودم ن یبال دمیپرم. تازه دردم دارم قول نم یمامان جون جان مادرت ولم کن امروز به اندازه کاف_

 چشمانم گرم یخواستم بخوابم. تا کم یخودم گذاشتم. م یو پتو را به رو دمیتخت دراز کش یبه رو یبه سخت بعد

 بچه بلند شد.  هیگر یشد صدا

****** 

 تمیاذ یلیخ میها هیدو طرف کمرم را گرفت و در راه رفتن کمکم کرد. بخ انیشدم. نو ادهیپ نیاز ماش انیکمک نو با

فقط تان زر خاتون و خانواده ساناز. بچه هم  شدیکه م انیهم خانواده نو کردند. همه بودند هم خانواده خودم و یم

 باشد. انیاو ن سمخواستم قبول کنم که ا یدست مامان جون بود. هنوز نم

انم را ج شتریب نیبود بخاطر هم فیام ضع هیبودم، درد داشتم بن تیکردند. اذ یمن و بچه گوسفند قربان یپا یجلو

. مرا به داخل خانه برد اطیهم آهسته و با احت انیبود. نو انینو یوزنم به رو شتریگرفته بود و در هنگام راه رفتند ب

 کیتخت  کیساده با  ی. اتاقمیدر نظر گرفته بود. به آن اتاق رفت تماقام یرو برا نییپا یاز اتاق ها یکیمامان جون 

ور ها ت لهیخورد و از آن م یم لهیم کی شیکه باال یصورت یفلز یکه گهواره ا یکخا یسوخته با رو تخت ینفره قهوا

گذاشت  ارهتخت نشستم و مامان جون بچه را در گهو ی. به رودیرس یم نیبود و تا زم زانیآو یکم رنگ یصورت یها
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 یگرم تر یکردم لباس ها یم یبود سع نییبدنم که پا یرا عوض کنم. دما میو به طرفم آمد و کمکم کرد لباس ها

. همه وارد اتاق شدند البته به دمیکش میدادم و پتو رو به رو هیو به آن تک دمیتخت عقب کش یبپوشم. خودم را به رو

 گفت: کهویکرد. بعد  یبه بچه نگاه م وبود  ستادهیگهواره ا یجز مردها. ساناز باال

 .انیاون عکس نو هیچقدر شب انیمامان ن ییوا_

 اتون مهربان رو به دخترش گفت:زر خ تان

 نه. یگفت یم یکرد یباور نم گفتمیمن م یه گهیاره د_

 با خنده رو به بچه گفت: ساناز

 .یعمه فدات شه که به بابات رفت یوا_

 ادامه داد: جانینگاهم کرد و با ه بعد

 اند. هیچقدر شب ینیبب ارمیبزار فردا عکس رو ب_

 کیشناسنامه دستم داد و با  کیجلو آمد و  ریوارد اتاق شد. سر به ز ایگو ااهللی انیموقع در زده شد و نو همان

شناسنامه را باز کردم.                       یخواست از اتاق خارج شود که ساناز او را نگه داشت به حرف زدن. ال دیببخش

ناخداگاه و ناخواسته به                                                                                                       ی: شاهلیفام  ان،ینام: ن

 انیشد..                                                  نام پدر: نو دیناام دمیام ینام پدر گشتم. ول یدر جا نیدنبال اسم اشک

 یم نیاز اشک یدنبال نام دوارانهیام یم شده است ولتما زیدانستم همه چ یم نکهیبه حال خود زدم. با ا یپوزخند

ل دخترم قبو یبه رو دیاسم راهم با نیبلند شد. ا انین هیگر یشناسنامه.. همه جا.. صدا نیدر ا نجایکشتم. نه فقط ا

 افتاده بود و من مجبور به قبول آن ها. اقاتف میکه ناخواسته برا یها زیچ هیکردم مانند بق یم

را  انیرا به لبه تخت کشاندم و ن خودم یحرف چیه یبود. ب انیمتعجب سرم را بلند کردم. نو میجلو انیقرار گرفت ن با

 یکند. فقط همانطور نگاهش م یم هیگر نگونهیخواهد که ا یچه م دانستمیکرد. نم یم هیوقفه گر یاز او گرفتم. ب

مامان جون جلو آمد و لبه تخت نشست و ساکت شود.  ودشبه او بدهم  و منتظر بودم خ یکردم بدون آنکه تکان

 گفت:

 کنه؟ یم هیداره گر ینیبیمگه نم یگرفت یطور نیچرا بچه رو هم_
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 بودم. گفتم: جیگ

 کنم؟ کاریخوب چ_

 داد و گفت: رونیجون نفسش را صدا دار ب مامان

تکونش بوده تا آروم بشه. االنم اون بچه  یطور نگاهش کن نیهم نکهیا یکنه به جا یم هیبچه گر ینیبیم یوقت_

 بخوره. ریش دیگرسنه است با

 گفت: یرا تکان دادم و دوباره همانطور به مامان جون نگاه کردم که عصب سرم

 .گهیبده د ریبچه مرد بهش ش یکن یچته منو نگاه م_

 زد گفت: یکه لباسم را باال م یابرو به جمع نگاه کردم که مامان جون خودش جلو آمد و دست به کار شد. درحال با

چه تو  یبد ریباال بهش ش یلباست بد دیکنار. هر کجا که بچه گرسنه اش بود با یخجالت رو بزار دیاز االن به بعد با_

 .ابونیخونه تو جمع چه تو خ

 .هیچه حرف نیدِ.. دست شما درد نکنه ا_

 ادامه داد: انیکه نو دمیاز جا پر انینو یبلند و ناگهان یصدا با

 جا به جا بشه. شیروسر کمی دمیمن اجازه نم رهیهم بم ی. بچه اونجا از گرسنگابونیتو خ یچ یعنی_

 ریحواسم دستم را از ز یگفتم و ب یاخ بلند دیچیام پ نهیکه در س ی. با درددیجون سرش را تکان داد و خند مامان

به  ین هنوز گردنش نگرفته بود و بدنش سل بود به شکل بدافتاد و چو نیاز دستم رها شد و به زم انی. ندمیکش انین

 هیو گر هیبق غیج یکردند و فقط صدا دنیبه لرز روعش میچه کنم دست و پا دانستمیعق برگشت.  وحشت زده نم

باز به مامان  مهین یبرداشت. در شوک بودم با دهان نیزم یرا از رو انیجلو آمد و ن ی. دستدمیشن یرا م انین یها

 داد یبود. صدا ستادهینگران کنارشان ا انیتکاپو بودند و نو یکردم که هر دو درحال یجون و تان زر خاتون نگاه م

 :دیچیدر گوشم پ انیون

 ش؟یبکش یخواست یم ؟یولش کرد نطوریکه ا یحواست کجا بود؟ مگه تا حاال بچه بغل نگرفت_

 آمد: یشانه نشست و صدا یبه رو یرفته بود. دست ادمیهم از  دنیکردم. انگار نفس کش ینگاهش م همانطور
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 که خودش هنوز تو شوکه از عمد که بچه رو ننداخت. ندیبیم دیزنیچرا سرش داد م یشاه یآقا_

را گرفت و  وانیقرار گرفت. خاله توران ل میدورنش که درحال هم خوردن بودند جلو یآب با قند ها یوانیل بعد

خودم را به طرف مامان جون  یکه به خودم آمد به سخت یاز آن را بخورم. کم یلبم آورد. وادارم کرد کم کینزد

بود و تان زر  انیآرام کردن ن ی. مامان جون درحالدمندا یتیاهم یشد ول جادیدلم ا ریدر ز یدرد بد نکهی. با ادمیکش

 به مامان جون گفتم: . رودادیرا ماساژ م انیداشت گردن و کمر ن یخاتون به آهستگ

 بدش به من._

 گفت: یجون به آرام مامان

 درد داره بچم. یاروم بشه انگار یبزار کم_

 :دمیعجز نال با

 کنم.. ی. بچه رو بده من آرومش ممامان جون_

 ..دمیناخواسته عقب کش انینو یعصب یصدا با

 .شیبدنش دست تو که دوباره بنداز ؟یمگه بچه باز_

 زدم: شیبغض صدا با

 .انینو_

 را از من گرفت و نگران به تان رز خاتون گفت: شیرو یعصب انینو

 دکتر؟ مشیببر ستیبهتر ن _

ردم. ک یم انینگاه ن یکردم. با ناراحت یشد. ناراحت نگاهش م ریبه اشک شد و دانه، دانه از چشمم سراز لیتبد بغضم

الخره ب انیخواست.  نو یم ریکه بچه گرسنه بود و ش یم درحالرا بغلم کن انیآنجا بود اجازه نداد ن انیکه نو یتا زمان

گذاشت تا دوباره  انین ریاط تمام بغلم داد و دستش را به عنوان محافظ زیرا با احت انیاز اتاق خارج شد. مامان جون ن

 بود. ی. حس واقعا بداندازمیاو را ن



 رمینس

 
511 

 

که در اتاق  یکردم همه آن ها ی. احساس مانقدر شرم زده نباشم یداشتم همان موقع خودم را بکشم ول دوست

امان م انیخوردن ن ریبرسند. بعد از ش انیکردم به داد ن یهستند چهار چشم مراقبم اند و گارد گرفته اند تا اگر خطا

 زیچ چی.   تا شب هیلیکوچک بود خ یلیگذاشت. خ وارشجون او را از من گرفت و بعد از انجام کارهاش او را در گه

 نجایگفت ا یم اخم و تخم به خانه مادرش رفت یهم شب با کل انینرفت. نو نییپا میاز گلو یزیچ یعنینخوردم 

 درست بخوابم. توانمیمعذبم و نم

را دستم ندهد  انین ادیکه ز دادیکه به مامان جون م یو دلخور بود و از تذکر ها یعصب اریاز دست من بس دانستمیم

ن از م یبا مهربان ایهم به سرم نزد و  یبوسه ا یباشد. موقع رفتند حت انیسش به نکه امکان دارد تمام حوا یو تا جا

 ایو  یارزش به عنوان چشم روشن یگل هرچند کوچک و ب خهشا کینکرد. انتظار داشتم امروز حداقل  یخداحافظ

 سر به بالشت گذاشتم و به خواب رفتم. یتشکر به من بدهد. شب را با اشک و ناراحت

اجازه نداد. مامان جون هم پا  انین یعنیهم نگذاشتم.  یتا صبح چشم به رو یول میخواستم بخوا یخوشم م الیخ به

آرام  یبود که کم 8ساعت یکرد. صبح طرف ها یم هیگر کباری قهیتا خود صبح هرچند دق انیبود. ن داریمن ب یبه پا

 شد. مامان یباز نم میچشم ها گریشدم. د داریب انیه نیدو ساعت بعدش دوباره با گر ای کی یول دمیخواب یشد. کم

 گرسنه اش بود. نباریآورد. ا رونیرا از گهواره اش ب انیچاره باز بلند شد و ن یجون ب

را محکم  انیآمدم و ن یبه خودم م عیسر یول زدمیو چرت م دمیکش یم ازهیمدام خم بودم. انیدادن ن ریش مشغول

. با باز شدن سرم را به طرف در دمیپریام از چرت م نهیس یبه رو انین یبا فشار لثه ها یگاه ای گرفتم. یتر م

ا ر انین یتا شب وقت انیلب جوابم را داد. نو ریکردم که ز مبود. وارد اتاق شد و جلو آمد. ارام سال  انیبرگرداندم. نو

 یکه کس داشتیدست از سرم برم یانحساس شده بود. فقط زم یلیخ دادیو تذکر م زدیگرفتم مدام غر م یدست م

کالفه شده بودم. هم از دست  گریکرد. شب د یآمد آن موقع بود که اتاق را ترک م یم دنمیب د یچشم روشن یبرا

بود ان وقت  هیگرسنه اش بود. مدام در حال گر نکهیا ایخودش را خراب کرده بود  ایکه مدام  انیهم از دست ن انینو

 .دیخواب یم یک دانستمینم

 حواست کجاست بچه ها. نیاَه سرم_

 :دمیپر انیسر بلند کردم و وسط حرف نو کالفه

 دیاب دونمیحساس م دونمیم کیبچه کوچ دونمیم ستیعروسک دستم ن دونمیحواسم هست بله م انیاَه بس کن نو_

 حواسم هست. دونمیخسته شدم بابا م یگیرو م نایا یمواظب گردنش باشم. از صبح دار
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 :دیبه اطراف اش کرد و بعد به من پر ینگاه یعصب انینو

 .یبچه رو اونجور انداخت روزیاره حواست بود که د_

 گفتم: یناراحت با

بشه. خودمم به اندازه  شیزیکه چ ندازمیشد وگرنه منکه از عمد بچه خودمو نم یچ دمیخوب اون لحظه اصال نفهم_

 تو بگو. یو ناراحتم حاال ه مونیپش یکاف

وم و او را بلند ش میاز جا انیبا ن دمیترسی. هنوز مدیباریم شیاز سر رو ی. کالفگدیبه صورتش کش یکالفه دست انینو

 را صدا زدم کالفه گفت: انیدر گهواره اش بگذارم. آهسته نو

 بله؟_

 میاست و من اصال برا انیکرد انگار که فقط او است که نگران ن یم تمیبغض نگاهم را از او گرفتم. رفتارش واقعا اذ با

 . آهسته تر گفتم:ستیمهم ن

 رو بزار سرجاش. انین_

و بدون  یبغلش بود و بعد آن را در گهواره اش گذاشت. به سخت یرا بغل کرد. کم انین اطیجلو آمد و با احت انینو

ابه ج یبودم که تنها تی. هنوز اذدمیسرم کش یکردم و پتو را به رو انیو پشت به نو دمیتخت دراز کش یکمک به رو

 .گرفتیدرد م میها هیجا شوم و بخ

 .نیسرم_

 گفتم: یبه آهستگ دمیرا که شن انینو یصدا

 خوام استراحت کنم. یبرو م_

 باشه خداحافظ._

 شدند.   ریسراز میبسته شدن در آمد و اشک ها یکه صدا دینکش یطول

********* 
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جلو آمد و لبه تخت  انیبه او انداختم و سالم کردم. نو ینگاه میم نسالم کردم و من ه ریوارد اتاق شد. سر به ز انینو

شد به را در دست گرفت و خم  انیبود. دست آزاد و مشت شده ن نیشد هنوز با من سر سنگ رهیخ انینشست و به ن

 زد. آرام گفت: یآن بوسه ا یرو

 .رمیمن فردا م_

 :دمیپرس متعجب

 کجا؟_

 روستا._

 :دمیپرس جیگ

 .میباهم بر یمونینم_

 به من کرد و دوباره نگاهش را گرفت و گفت:. یکالفه نگاه انینو

که  یمن. فقط عل یجا ستیهم اونجا ن یبمونم کس گهیتا چهل روز د تونمیکار دارم. نم ی. اونجا کاستمیکه ن کاریب_

 بکنه. تونهینم یکار ادیاونم دست تنهاست و ز

. دمیکش نییلباسم را پا عیام معلوم باشد از خودم جدا کردم و سر نهیس از یزیچ نکهیا را بدون انینگفتم. ن یزیچ

 یهمچنان لبه تخت نشسته بود و ب انیگرفته بودم. نو ادیدو مورد را  نیفقط ا یباد معده اش را گرفتم. از بچه دار

 گفت: یجلو آمد و او را بغل کرد. بعد از مدت دهمینم ریش انیبه ن گریکه د دید یکرد. وقت ینگاهم م یحرف چیه

 چله بچه رد بشه؟ دیخونه؟ حتما با یزودتر برگرد یندار میتصم_

 بله تکان دادم و گفتم: یرا به معن سرم

 ؟یپرسیم یواس چ_

 نگاهم کند گفت: نکهیبدون ا انینو

 .دنیخواهرام و برادرم بچه رو ند هیبعدم بق .گهیبالخره اونجا خونته د_
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 ؟یبر یخوا یم ی. کنششیبیامدم م یوب وقتخ_

 در خواب را در گهواره گذاشت و گفت: انیبلند شد و ن شیاز جا انینو

 فردا بعد از اذان._

 تنها؟_

 کرد و گفت: نگاهم

 باشه. انیمواظب تو و مخصوصا ن تونهیبهشم گفتم تا م .ادیامدم دنبالت اون موقع م یاره. مادرم وقت_

 کردم و گفتم: اخم

 .ستمین شونیبه زحمت ا یمامان جون و باباجونم هست. راض_

 شد به من خبر بده. یزیخوام باشه که اگر چ ی. مستیزحمت ن_

 درهم رفت. گفتم: شتریب میها اخم

 ؟یرو فراموش نکرد هیتو هنوز اون قض_

 فراموش بشه. شهیبود که نم یزیچ_

 گفتم: کالفه

 . یکن یم تیاذ یدیتو هنوز ادامش م یول گمیبچه رو ننداختم االن هم م. صد بار گفتم من که از عمد انیبس کن نو_

 وحشتناک گفت: یبه سمتم خم شد و با اخم انینو

 دم؟یزدمت؟ سرت داد کش ؟یتیها چه اذ یتیچه اذ_

 و آهسته گفتم: دمیحرفش پر وسط
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تا  ینتونست یول یزدیکتکم هم م یکتک بزن یتونستیاگرم م یدلت خواست گفت یهرچ ،یهمه بهم حرف زد یجلو_

عا . واقیو بچه رو ازم گرفت یبغلم بازم بهم حرف زد دید یبچه رو بغل کنم تا امد نیمن ا یذاشت یروز بعدش نم کی

 که.

 به طرفم خم شد و گفت: شتریبا اخم ب انیبه حالت اولم برگشتم و با اخم نگاهش کردم. نو بعد

ه حواست رو به بچ دیبا شتریبمونه ب ادتیتا  گرفتمیازت م یزهر چشم دیبا یشد یم هیتنب دیچون حقت بود با_

 .یبد

 و تو ها. دونمیمدت من م نیتار مو ازش کم بشه داخل ا کی ستیصاحاب که ن یب

م بدتر ه چیاخمش را باز کنم. باز که نشد ه نیاز ا یخواستم امروز حداقل کم یرا از او گرفتم. م مینگفتم و رو یزیچ

حواسش است  یچشم ریز یکه گاه میدیرا م انینگفتم.  نو یزیمان گرفت. من هم با او قهر کردم و چ یشد و دعوا

کرد و رفت. از دستش ناراحت  یخداحافظ انیوقت نو ری. شب ددادمیآورد و من هم محل نم یخودش نم یبه رو یول

 بودم.

شورش را در آورده بود  انینو یخودم بود ول یاطیاحت یکار بودم و همش از ب ریتقص انیبود من در انداختن ن درست

و من  گذشتندیخواستم اون را بکشم. روز ها م یرا از قصد انداخته ام و م انیکرد که انگار من ن یرفتار م یطور

ا ر انیهر روز با من در تماس بود و حال خودم و ن انینوبود.  یبودم. بچه پر سروصدا انیبه ن یدگیسخت مشغول رس

وابسته شده بودم دوست داشتم  انیامد. به حضور ن یم انین دنیبه د کباری. تان زر خاتون هم چند روز دیپرسیم

 رفتم. ینم انیبخاطر ن یبروم ول ییکردند تا با آن ها جا یاوقات اصرار م یلیهمه جا کنارم باشد. بچه ها خ

 یاو را صدا یگوناگون یبا اسم ها نیعروسک هم کوچکتر بود. بخاطر هم کیاز  یحت یلیکوچک بود خ یلیخ انین

او را صدا  خواستیدلش م یهرچ یجوجه اردک زشت و بره کوچولو.. هرک زه،یکه شامل: بچه قورباغه، خاله ر زدندیم

 یم رشیز ییپتو ایبلند کردنش تشک و  یبرا شهیبود هم ختهیاو را بغل کنم. ترسم نر دمیترسیزد. هنوز م یم

. دیایبه دنبال مان ب انیچهار روز بعد از چله بچه نو یعنی گری. قرار بود دو روز دردیحجم بگ یگذاشتم تا حداقل کم

 انین یلباس برا یرا بفرستند به روستا و فقط گهواره و چمدان انیاتاق ن لیباباجون امروز صبح دستور داد تمام وسا

 ماند.

 ****** 
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 مفصل و همراه با بغض سوار یو بعد از خداحافظ دمیکش انین یوبه ر شتری. پتو را بدیآمد و وقت رفتن فرا رس انینو

.قرار بود تان زر میرا به حرکت در آورد. به طرف خانه تان زر خاتون رفت نیهم نشست و ماش انیشدم. نو نیماش

د صق دیرس یرا گرفته بود و به نظر م پلمشیبود و د شدهمدرسه اش تمام  می. اسلندیایهمراه ما ب میخاتون و اسل

 اش معلوم نبود. فیخواهد کنکور بدهد. تکل یندارد و نم لیادامه تحص

اش  ریدر آغوشم بود. دخترکم خواب بود ش انیچشمش به ن کیچشمش به جلو و  کیکوتاه  ریمس نیدر هم انینو

گذاشتم  میپاها یرا به رو انینداشت. ن یمشکل چیه یرا هم عوض کرده بودم و تا مدت شیرا تازه خورده بود و جا

 گفت: دیتا د انیدستانم خسته شد. نو

 افته. یبچه م نیبود که ا یدست انداز ایدورش. االن اگر ترمز کردم  ریمواظب باش. دستت رو بگ_

 کردم و گفتم: انیرا در کاسه چرخاندم و دستانم را حصار ن چشمانم

 مواظبم. دونمیبابا خودم م یدیو انقدر تذکر م یدیبه خرج م تی. چرا انقدر حساسباشه انیباشه نو_

 با طعنه گفت: انینو

 .ینداخت ینم کیفشار کوچ هیبچه دو روزه رو بخاطر  یاگر مواظب بود_

 از انینو میستادیدر خانه تان زر خاتون ا یانداخت. جلو یم کهیبود و ت ادشیدادم. هنوزم  رونیرا با حرص ب نفسم

با دو چمدان از خانه  انیتا دوباره در باز شد و نو دیطول کش یشد و زنگ را زد و به داخل رفت. مدت ادهیپ نیماش

شدم.  ادهیرا باز کردم و از آن پ نیآغوش گرفتم و در ماش دررا  انیو تان زر خاتون. ن میخارج شد و پشت سرش اسل

 .ندیتا مثال خواهرش را بب بود امدهیبه خانه بابا جون ن لمیبودم اس نجایکه ا یمدت نیدر ا

 سالم._

 هم میبه طرف من برگشتند. تان زر خاتون جواب سالمم را داد و به طرفم آمد. اسل میبا صدا میزر خاتون و اسل تان

 را از آغوشم گرفت و گفت: انی. تان زر خاتون ندمیرا به او د انینگفت. چشم غره نو یزینازک کرد و چ یپشت چشم

 دلم براش تنگ شده. دمشیند روزیحال نوم چطوره از د_

 برگرداند و ادامه داد: میسرش را به طرف اسل بعد

 .نیجلو خواهرت رو بب ایب میاسل_
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نگاه کرد و  انیزد و به من و بعد به نو یبه دخترکم کرد. پوزخند ینگاه میجلو آمد و ن یبا اکراه و ترش رو میاسل

 گفت:

 تابوتت مبارک. یقدم زنگوله پا مبارک باشه خان بابا_

با  انیداشت. نو یهم حد یادب یبود که به بچه ام نصبت داده بود. ب یچه لقب گرید نیو با بغض نگاهش کردم. ا ریمتح

 گفت: میرو به اسل نیخشمگ یاخم به طرف در راننده رفت و با چشمان

 .میبر دیدرست حرف بزن. سوار ش_

 میهم بغلش بود. اسل انیبه احترام تان زر خاتون عقب نشستم و او جلو نشست و ن سوار شدم. یحرف و با ناراحت یب

گذشته بود و هوا  یادیز ی. مدتمیدوخت. وارد جاده شد رونیراننده نشست و نگاهش را به ب یکنارم پشت صندلهم 

 یو از پشت تان زر خاتون به او نگاه کردم که سع ستمدرست نش انین هیگر یشده بود. با بلند شدن صدا کیهم تار

به  طایرا با احت انیبا طرفم برگشت و ن زدیکرد و نق م یم یتاب یهنوز ب انیکه ن یکرد آرامش کند. بعد از مدت یم

 دستم داد و گفت:

 خواد.. یم ریگرسنش ش رشیبگ_

 گفت: انیم کردم. لباسم را باال داد که نومانتوا یتمام گرفتم و شروع به باز کرد دکمه ها اطیرا با احت انین

 یهات معلومه. صد دفعه بهت گفتم چادر بزن بهونه اورد نهیرو بنداز رو س یمواظب حجابت باش. اون شال کوفت_

 . بپوشن اون صاحب مرده رو.ییایب زارمیم یبدون چادر یباره که جا نیاخر

 ری.  دزدیراحت حرف م نطوریهستند که ا نیرفته بود مادر و دخترش در ماش ادشیانگار  انیخجالت آب شدم. نو از

 انی. ننیدرون ماش نیو جو سنگ کسرهیراه  نیخانه نگه داشت. خسته شده بودم از ا اطیدر ح نیوقت بود که ماش

آمد و با  ونریب نی. آهسته از ماشامدین اطیح دربه استقبال مان  یکس یخواب بود. جز عل طبق معمول در آغوشم

 گفتم: انیرو به نو یآرام یصدا

 داخل اتاق خودمون. اریگهوارش هم ب یاریرو ب انین یها لینره وسا ادتی_

سالم و  یباز بود و صدا مهیجلوتر به داخل رفته بودند. در ن میبعد به طرف خانه راه افتادم. تان زر خاتون و اسل و

را در آوردم و  میدر آغوش آسوده بانو است. کفش ها میکه اسل دمیآمد. وارد خانه که شدم د یشان م یاحوال پرس

را از خود جدا کرد و به من نگاه کرد و بعد  میاسل میصدا دنیسالم کردم. آسوده بانو با شن یآرام یداخل رفتم با صدا
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خواب بود و در  انی. ندیپتو را کنار کش یشده بود. جلو آمد و کم دهیچیدر حجم کوچک درون دستم که در پتو پ

 زد و گفت: یدستانش را دو طرف صورتش گذاشته بود. آسوده بانو پوزخند دلخراش

بتونم تحملش کنم و  دیبره اون وقت شا انیاخالقش هم به نو یکاشک انینو هیقدم دخترت مبارک. چقدر شب_

 بزرگش کنم.

به خود فشار دادم که همان موقع  شتریرا ب انیبودم شروع کرده بود. ن امدهیدادم. هنوز ن رونیرا با حرص ب نفسم

ند. و آن ها باال رفت میوارد خانه شدند. از سر راهشان کنار رفت انیگو ااهللیبا دستان پر  یو بعد پشت سرش عل انینو

 :مام برگشتم و رو به آسوده بانو گفت یقبل یبه جا

 .یو بزرگش کن یمهربان تر از مادر بش هینداره شما براش دا یاجیبچه من خودش مادر داره احت_

و  نای. وارد اتاق شدم نودمیشن یغر زدنش را م یرا از او گرفتم و به طرف طبقه باال رفتم. از پشت سر صدا میرو بعد

تخت گذاشتم و به طرف  یرا به رو انیکردند. ن یرا کنار تخت سرهم م انیبا کمک هم داشتند گهواره ن یعل

و بعد از اتمام کارشان تشک را در گهواره اش  دمپتو و بالشتش رفتم و آن ها را در آور بزرگ تشک،  کیپالست

گذاشتم. به طرف کمد رفتم و درش را باز کردم. چشم ام به لباس ها  شیرا مرتب کردم و سرجا شیگذاشتم و جا

 نوزاد دختر.  کیهمراه با  نباریا یاز نو ول یافتاد. دوباره روز از نه روز

****** 

 هیرا که گر انی، ن انیشدم. چشمانم را باز کردم. سرم را به طرف سمت راستم برگرداندم. نو داریب یا هیگر یصدا با

 نشستم و گفتم: میداد. بر سرجا یکرد را بغل کرده بود و تکان م یم

 بدش حتما گرسنشه._

 سرش را بلند کرد و گفت: میبا صدا انینو

 .ایکرد. ب دارتیب_

را در آغوشم گذاشت. خودش را خراب کرده بود و هم گرسنه اش بود. پوشک اش را عوض کردم و به اتاق  انین بعد

ام را در دهان  نهیتخت نشستم و لباسم را باال دادم و س یکرد به رو یرا عوض م شیداشت لباس ها انیبرگشتم. نو

 یرا م راهنشیپ یکه داشت دکمه ها انیه نو. رو بردزده ها شروع به خوردن ک یماننده قحط گذاشتم و او هم انین

 بست. گفتم:
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 ساعت چنده؟_

_7. 

 بود. آرام گفتم: دهیپوش یمردانه خاکستر راهنیهمراه با پ یبه سر وضعش انداختم. شلوار مشک ینگاه

 .یممکنه سرما بخور ستین یبپوش هوا هنوز سرده. بهش اعتبار یژاکت کی_

عد به سر من و ب ینشاند. بعد دست میبر موها یآرام و طوالن یزد جلو آمد و بوسه ا یبه طرفم برگشت و لبخند انینو

 و گفت: دیکش انین

 .دارمیبر م امیکار دارم اگر سردم شد م نجایچشم فعال داخل باغ ا_

 یرا که دوباره غرق خواب شده بود را در گهواره اش گذاشتم و کم انیگذشت ن یرا تکان دادم و او رفت. مدت سرم

همراه  انیآمد کنجکاوم کرده بود. به طرف پنجره رفتم. نو یباغ خانه م اطیکه از داخل ح یتکانش دادم. سرو صداها

جره را از پن میخواباندن. رو نیزم یبعد گوسفند با زور به رو یبودند. مدت ستادهیگوسفند بزرگ ا کیبا چند مرد و 

 . نمیخواستم بب یگرفتم. نم

خواب بود. به حمام رفتم و  انیرا برداشتم تا به حمام بروم. ن خانه شلوغ شود. حوله ام یزود قرار است به دانستمیم

. از حمام خارج شدم. دمیرا سشوار کش میحموم را تمام کردم و همان جا موها عیشود سر داریب انین نکهیاز ترس ا

ت تخ یرا بغل کردم و به رو انیعوض کنم نشروع به نق، نق کرد. به ناچار بدون انکه لباسم را  انیآمد ن یخوابم م

را به خودم  انیبالشت گذاشتم و ن یشد سرم را به رو نیدادم. چشمانم کم، کم سنگ ریو به او ش دمیدراز کش

 کردم. کترینزد

را  یبدن کس یشد. گرما نییحوله ام را مرتب کرد و بعد تخت باال پا یکیبودم که احساس کردم  یداریخواب و ب در

باز کردم و سرم را برگرداندم و  مهیرا ن بعد دستانش دور حلقه شد. چشمانم هیپشت سرم احساس کردم که چند ثان

 که اهسته در گوشم گفت: نمشیخواستم بب

 .انمیبخواب، نو_

عد بپوست گردنم نشست و  یرا به رو شیلب ها یرا دوباره بستم و سرم را برگرداندم که چند لحظه بعد داغ چشمانم

 و کنارم ماند. زود خوابم برد. دیکش مانیپتو را به رو انی. نوقشینفس عم
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******* 

ه ناخداگا می. اخم هاانیبود و نه ن انیبه اطرافم انداختم نه نو یشدم و چشمانم را باز کرد. نگاه داریب میمر یصدا با

 گفتم: میتخت نشستم رو به مر یبه رو عیدرهم رفت و سر

 کجاست؟ انین_

 منتظر شماند. نییدخترتون هم بردن با خودشون ، خواهرهاش امدن پا نییکه رفتن پا یزمان انیا نوآق_

تم برداش دیو سف یمردانه راه، راه اب راهنیلباس مانند پ کیبلند شدم.  میتکان دادم. از جا دنیفهم یرا به معن سرم

تم به صور یرا نداشتم. دست انیچون حوصله بحث با نو دمیپوش ی. لباس گشاد و موقریطرح ل یهمراه با شلوار کش

 آمد.  یتا باال م شانیدارفتم. سرو ص نییساده کردم و به پا شیآرا کیو  دمیکش

شد.  یدست به آن دست م نیبود که مانند پر گاه از ا انیکه توجه ام را جلب کرد ن یزیچ نیاول دمیکه رس نییپا به

. دیکه بچه ام را که حاال دو وجب شده بود را داده بودند دست بچه کوچک نو بود نیکرد ا تمیاذ یلیکه خ یزیچ

سالم کردم. همه سر ها به طرفم  ینسبتا بلند یصداکردم. به جلو قدم برداشتم و با  ینگاه آن صحنه م ریمتح

 را از دست انیکه کردم ن یکار نیگرفت. به طرفشان رفتم و کنارشان نشستم و اول اشامیرا از  برگشت طرالن دخترم

نداشتم. حرف  یحرف یعنیحرف در جمعشان نشسته بودم.  یب شهی. مثل همدمیکش یآن ها گرفتم. نفس آسوده ا

 را جلب کرد. متوجه ا یسارا

 ان؟یب ستیزن داداش چه خبر از بچه ها قرار ن یراست_

 شد. آسوده بانو جواب داد: زیناخداگاه ت میها گوش

 ..یرفته سونوگراف ینازل ی. راستانیپس فردا م ان شاءاهلل فردا_

 و گفت: اوردیکردند. تان زر خاتون طاقت ن یزده نگاهش م جانیه همه

 ه؟یخوب بهش گفته بچه چ_

 شد و گفت: قیبانو با فخر و افتخار سرش رو باال نگه داشت و در چشمانم دق آسوده

 بچه پسره. یبهش گفته به سالمت_



 رمینس

 
521 

 

 کی حداقل داندیآمدند و امان نم یوقفه م یدوتا نبود. پشت سرهم ب یکیکه  میها یبدبخت کردم. زبانم بند آمد کپ

لوم ور دل من آن وقت مع دیایمانده او با پسرش ب نمیبدبخت شوم. هم نیاز ا شتریب گریگذاشتم د ی. نمرمینفس بگ

آن را  دیاز کجا با دمیفهم یهرجور شده م دی. بامردمیو م رفتمیم دیفقط با زمیبر سرم بر یچه خاک دیبا گرید ستین

کردم.   یخودم حلش م دی. فقط بامیبگو ایاعتماد کنم و  توانستمیکسم نم چیمتوجه نشود. به ه یکه کس یبخرم طور

 گفتم: باشد آمدهادمی یزیکه انگار چ یو بعد طور میحرف زد یرا به اتاق کشاندم. کم میمر انیبعد از ناهار به بهانه ن

 

 از خواهرت چه خبر حالش خوبه؟! یراست_

 و نگاهم کرد و بعد دوباره مشغول شد و گفت: دیدست کش انیلحظه از ن کی یبا ناراحت میمر

کنم الغرتر و  یاحساس م نمشیبیهربار م ستیو نه حال جسمش اصال خوب ن شیبگم خانم؟ نه حال روح یچ یهع_

کنند مخصوصا هووش اون  یبارش م کهیو ت زنندیبهش حرف م یلیحال تر از قبل شده. خانواده شوهرش خ یب

نامرد  . اونمرهیرو از شوهرش بگ قشخواد طال ی. حاال مارندیکرد که رحمش رو در ب یبچه اش رو گرفت و کار یعوض

 .ستین لیم یب یبچه دوستم انگار

خواسته  یمانند من قرباناو هم دیبودم شا دهینبود. و را تا به حال ند میمثل خواهر مر یحق کس دیشدم. شا ناراحت

 و گفتم: دمیکش یهم خودش خواسته بود و مقصر بود. آه دیروز افتاده بود. شا نیشده بود که حاال به ا یکس

 .هیوحشتناک زیبوده؟ اگر اون بوده واقعا چ یکوفت نیحاال واقعا از ا_

 اره خانم مطمئنم از وحشتناک هم وحشتناک تره._

 :دمیپرس کنجکاو

هست چرا  یزیچ نیهمچ دوندیکه هووش رفته گرفته خوب مگه مردم نم ادیانقدر راحت به دست م یعنیبعد _

 ببرن؟ نشیاز ب رندینم

 را در گهواره گذاشت و گفت: انین میمر

 شیوقت پ یلیزن ها چندبار اعتراض کردند و بعد خ شتریب یعنیفروش مردم  یم یدارو اهیگ یمرد ریپ کیاره. _

 فروش.. یم یواشکیمرده آب مرداب رو به صورت  نیا یپدر، آقا فروشش رو ممنوع کرد. ول
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 چرا؟ مگه دشمنتونه؟_

 کرد و جواب داد: ینگاه مین میمر

 فروشه. یم یمحتاج پول به صورت مخف فروش. اونم یگرون م یلینه خانم چون خ_

 :دمیپرس متعجب

 .دیفهم یخودش م ای انیوخوب پدر ن نطوریاگر ا ؟یدونیتو از کجا م_

ازشون متوجه  یپدر آقا اجازه نداده کس یعنیفروشه خانواده ارباب هم خبر ندارند ازش.  یم گهیخانم به اسم د_

 رو؟ هیقض دیو بهش بگ دیبا آقا حرف بزن شما شهی.. مشهیو آقا. حاال هم شما م دونندیها م تیفقط رع بشه

 گفتم: متعجب

 ؟یگیچرا خودت بهش نم_

 آرام گفت: میمر

خواد کار و  یچون نم گهینم یچیام ه رمردیندارم اون پ  یسند و مدرک چیکنند چون ه یچون حرف من رو باور نم_

 .کنهیهاشم انگار معجزه م ییدارو اهیفروشه بعد گ یم ییدارو اهیکه گ یکساد بشه چون تنها جا شیکاسب

 تکان دادم و گفتم: دنیرو به نشانه فهم سرم

 ..جالبه_

مدت با کمبود خواب مواجه شده بودم. به  نیبه خواب داشتم. در ا اجیبلند شدم احت میرا فرستادم برود. از جا میمر

 خیلحظه س کیو شلوارم را در آوردم و مشغول گشتند در لباس ها شدم که در باز شد. در  راهنیطرف کمد رفتم. پ

خودم گرفتم و بلند  یکرد. دستانم را جلو ینگاهم م عجبمت داخل آمده بود و انیو به در نگاه کردم. نو ستادمیا

 گفتم:

 در رو ببند. رونیبرو ب_

گشتم  ینرفت. در کمد با عجله به دنبال لباس م رونیب یدر را بست ول عیانگار به تازه به خودش آمده باشد سر انینو

 دم:ز شیو صدا دمیکش یبلند نیو دستش به دور کمرم حلقه کرد و به خود چسباند. ه دیبه پشتم چسب انیکه نو
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 .انینو_

 لبان داغ اش را به گوشم چسباند و گفت: انینو

 ششش.. االن وقتش._

 :دمینال

 .ستیاالن وقتش ن انینو_

 زد و گفت: میبه پهلو یچنگ محکم انینو

تا االن به حال خودت گذاشتمت چون  ییکه تو بخوا یاالن وقتش. هر وقت من بخوام وقتش نه زمان نیاتفاقا هم_

. هر وقت، هر جا، هر زمان، هر ستیخبرا ن نیاز ا گهی. از االن دیپرو شد یبشه ول شیزیبچه چ دمیترس یحامله بود

 ؟؟یدی. فهمیکن نمیو تمک یبد جامرو ان فتیوظ دیو داخل هرحال با هیهر ثان قه،یمکان، هر دق

 دنیکرد. اشک در چشمانم  جمع شده بود. سرم را به نشانه فهم یم شتریو با هر کلمه فشار دستش را ب هیثان هر

 :دمیشد نال شتریتکان دادم که فشار دستش ب

 .دمیاره.. اره فهم_

تخت انداخت.  یندم کرد و بعد به روبل نیزم یزد و از رو میپا ریبر سر شانه ام زد و دستش را به ز یبوسه ا انینو

شده بود. بچه اش که پسر  شتریب شیجلو آمده بود و ناز و افاده ها یو همسرش آمده بودند. شکم نازل نیاشک روزید

امدن  با امدهیبه دنبال ن یسوخت که هنوز پسر نازل یسر او بودند. دلم به حال خودم و دخترکم م شتریبود توجه ها ب

و  میشو ی. حتما از صفحه روزگار هم حذف مادیب ایچه برسد به آنکه بچه اش هم به دن میفراموش شد نگونهیا ینازل

 افتاد. یمن م ادیکرد و فقط در تخت خوابش  یهم ما را فراموش م انینو یبرا یحت

در خانه شوهرم برسم. هرلحظه  یتوج یهمه ب نیدرد ناک بود. سخت بود از آن همه توجه در خانه باباجون به ا واقعا

االن بود که جمعشان جمع  نیآن راه نجات هم دیخر یوقت برا نیشدم. بهتر یمصر تر م میگذشت در تصم یکه م

 من کمتر. یبود و توجه ها به رو
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ببرد. چون آسوده بانو منتظر بود دست از پا  ییبو یبعد ممکن بود کس یگذاشتم برا یکردم و م یم یاگر تنبل یول

ه ب ینازل یگرفته بودم زبانش کوتاه شده بود ول میکه از اسل یتان زر خاتون. حداقل خوب بود با اتو ایخطا کنم 

 آمده بود و بدتر از او. شیجا

و مردان تا ناهار خوردند  انیپله ها به او زده بودم هنوز در دلش بود. ظهر بود. نو یکه باال یعقده آن حرف ها انگار

کردم همه به اتاق  یصبر م شتریب یخواب بودند و اگر کم ایدور هم جمع شده بودند و  این ها به باغ رفتند و ز

شدند. پسر ها هم  یو مشغول گفت و گو م رفتندیم میاسل اتاقجوان به  یرفتند تا بخوابند و دختر ها یم شانیها

را عوض کردم و بعد پستانک را در  شیدادم و جا ریرا ش انیساعت گذاشته بود. ن کیشدند.  یگم و گور م کجای

 اش بلند نشود. هیگر اینق و نوق  یدهانش گذاشتم تا صدا

پول. آن ها  یعوض کردم و چادرم را از داخل کمد برداشتم و همراه با مقدار قابل توجه یرا با لباس محل میها لباس

 کردم. نجایزنان ا هیرا در دستم گرفتم کامل خود را شب

از  ینبود. به آهستگ یانداختم کس رونیبه ب یدر را باز کردم و نگاه یگرفتم و به طرف در رفتم. الرا در دستم  چادر

. ندیمرا بب یگرفتم تا مبادا کس ینظر م ریو هم جا را ز رفتمیراه م اطیاتاق خارج شدم.  از خانه خارج شدم. با احت

باغ رساندم.  یانتها واریو خودم را به د عیسر یکردم. با قدم ها میقا ندرختا یخودم را به باغ رساندم و در ال به ال

 .دمیباغ رس یزنگ زده انتها بایو تقر یرا ادامه دادم تا به در آهن واریانقدر د

از آن استفاده کند..  یبودم کس دهیبودم و تا به االن ند دهیآمدم آن را د یبه باغ م ادیبودم و ز نجایکه ا یاول یها ماه

م آن را گرفت یرفتم و در را پشت سرم بستم چادرم را سر کردم و حجاب رونیبود باز کردم. از باغ ب یه هر سختدر را ب

روستا معلوم  یخانه ها یکرد یکه در سمت چپ را نگاه م دمیرس یکردم تا به جاده ا یرا ط یریو به راه افتادم. مس

 بود. یکوتاه ریبودند و مس

زن  کیوسط روستا بودم. جلو  بایتقر گریگشتم. د یبه خانه باز م عیسر دیتند کردم با را میروستا شدم. قدم ها وارد

 گرفته بودم از طرز حرف زدنشان گفتم: ادیکه  یرا گرفتم و با لهجه ا

 خانم.. خانم_

 برگشت و با اخم گفت:طرفم  به

 بله؟_
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 بخرم. یاهیخوام دارو گ یکجاست؟ م یعطار_

در که به  کی. از دور داشتمیبر م با دست به پشت سرش اشاره کرد و آدرس را داد. به راه افتادم. تند، تند قدم زن

، در را نبود ی. به طرف در رفتم. کسیشده بود نوشته بود. عطار دیکه رنگش رفته بود و سف یاش با قرمز شهیش یرو

 دیسپ یها شیروشن همراه با ر یو اخم آلود و پوست دهیروکچ یا افهیبا ق ینکیع یمرد ریباز کردم و وارد شدم. پ

درب و داغون نشسته بود. در را پشت سرم بستم. آب دهانم را قورت دادم و به جلو قدم  یچوب زیم کیپشت 

 مرد با اخم نگاهم کرد. آرام سالم کردم که گفت: ریبرداشتم. پ

 !؟ییخوا یم یسالم.. بفرما چ کیعل_

کس نبود. نگاهش کردم و آب دهانم را قورت دادم و با ترس  چینگاه کردم ه رونیبه دور و اطراف انداختم به ب ینگاه

 گفتم: یو لهجه محل

 .اهیآب مرداب س_

 و گفت: دیدر هم کش شتریرا ب شیاخم ها رمردیپ

 .ستمی.. برو دنبال دردسر نمیندار یزیچ نیهمچ نجایبرو خانم ما ا_

و درب و  یچوب زیم یتومان را به رو ۲۰۰لرزان  یدادم. استرس داشتم. با دست ها رونیبا ترس ب را صدا دار و نفسم

 داغون گذاشتم. نگاهش کردم و گفتم:

 ؟یهنوزم ندار_

 بلند شد. شیبه پول ها و بعد به من کرد. سرش را تکان داد و با غرغر از جا یمرد نگاه ریپ

 .امیتا ب نجای. صبر کن امیافتاد یریبابا چه گ یا_

شد و در را پشت سرش  اطیخارج شد. انگار وارد ح زشیزنگ زده پشت م یمرد از در آهن ریرا تکان دادم. پ سرم

را  میو ناخن ها دمیجویامد. لبم را م یرفتم و م یتکه جا مدام م کیماندن را نداشت. در آن  کجایبست. دلم طاقت 

 زشیمرد از آن خارج شد. پشت م ریباز شد و پ دوباره میبا در رو به رو دیطول کش ی. مدتبردمیدر کف دستم فرو م

ه بود را ب یرنگ همچون آب درونش بود و خاک یب یعیکه به اندازه دو بند انگشت بود و ما یکوچک شهینشست و ش

 گذاشت و گفت: زیم یرو
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فقط  دهیورت کارش رو انجام مخورد. در هر ص شهیطور هم م نیهم ی. خواستدهیجواب م یزیبر ی. داخل هرچایب_

 شعله مثال داخل غذا رو گاز. یرو یبزار دینبا

را عقب  شهیرا بردارم که ش شهیگذاشتم و خواستم ش زیم یبه رو گریتومان د۲۰۰باشه تکان دادم.  یرا به معن سرم

 و گفت: دیکش

 ..یفقط حواست باشه کس_

 گفتم: یو جد دمیحرفش پر وسط

صبح  ایبرد بدون شک بدون غروب آفتاب  ییاز کار من بو یاگر کس یول برهینم یماجرا بو نیاز ا یمطمئن باش کس_

 .ینیبیفرداش رو نم

 مرد نگاه کردم و گفتم: ریبه آن انداختم و بعد به پ یو نگاه دمیرا از دستش کش شهیش

 !؟یاگر جواب نداد چ_

 اخمو گفت: رمردیپ

 .ریپولت رو پس بگ ای.. اگر جواب نداد بدهیراحت جواب م التیخ_

از آن مغازه پر از رعب و وحشت خارج شدم. چادرم را سفت گرفتم و با  یگریحرف د چیرا تکان دادم و بدون ه سرم

 را بلند بردارم. تا زودتر به خانه برسم. میکردم گام ها یم یلرزان و سست شروع به حرکت کردم. سع یگام ها

هوس بازگشت زود از موقع به  انیکردم که نو ینه؟ فقط خدا، خدا م ایمتوجه نبودم شده است  یتا االن کس دانمینم

انم زب ریتا از ز ندیمرا بب یو وقت ردیگ یکند سراغ مرا م یکه م یکار نیسرش نزدند و به خانه بازگردد. آن وقت اول

 .ستینکشد ول کن ن

در را همانطور مثل قبل انداختم. چادرم را از سرم  رهیدستگ وارد شدم یو آن را باز کردم. وقت دمیرس یدر پشت به

خانه  یانداختم. با عجله از باغ گذاشتم و به جلو شیرا در مشتم گرفتم و چادر را رو شهیبرداشتم و تا کردم و ش

به  مکه از خود سراغ داشت یسرعت نیدر سالن نبود با اخر یرا خوب چک کردم و بعد به داخل رفتم. کس اطیرفتم. ح

نظر گذراندم  ری. اتاق را از ززدمیدر را قفل کردم. نفس، نفس م عیطبقه باال رفتم و خودم را در اتاق انداختم و سر

 در آن نبود. یکس
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توانستم از  یسرخوردم. بعد از مدت نیزم یسست شد و همانجا پشت در به رو میدادم و پاها رونیرا آسوده ب نفسم

 بلند شدم. میجا

خداروشکر هنوز خواب بود و پستانک کار خودش را  انیرا عوض کردم. ن میتخت گذاشتم و لباس ها یرا به رو شهیش

سه گوش  یها هیکردم. دورن پا دایرو پ شهیکردن ش میقا یمناسب برا یرو کردن جا ریز یکرده بود. بعد از کل

 دمیتخت دراز کش یآسوده به رو الی. با ختنداش دید یشدیهم دراز م نیزم یاگر به رو یبود که حت ی. طوریپاتخت

منتظر  دیلبم نشست. حاال با یبه رو ی. چشمانم را بستم. ناخداگاه لبخندزدیهنوز قلبم از ترس و استرس تند م

 نقشه بود.  یاماده اجرا زیبودم. همه چ یم یفرصت مناسب

***** 

 یروز آنجا بودند. در جمعشان کامال ساکت بودم و در موقع لزوم صحبت م 4به مدت  انیخواهر و برادر نو خانواده

 یرا م انیبهانه ن یگاه بار خواستار رابطه شده بود و من به ناچار قبول کرده بودم. ۲چهار روز  نیدر ا انیکردم. نو

 یبچه را بغل نکن ممکن است بغل دایگفت ز یکرد. با مامان جون مدام در ارتباط بودم. م ینم یاو توجه یگرفتم ول

 شود.

 یشد. خدا رو شکر م یبا او مشغول م یکرد و تا مدت یآمد او را بغل م یم انیتا نو یکردم ول یکار را م نیهم هم من

بود. نصف  یزندگ نیآرامش بخش در ا زیچ کیرفع شده بود. حداقل  انیاز بابت نو یکردم که آن همه ترس و نگران

و  دی. به کمر خوابدیآن دراز کش یتخت آمد و به رو متاتاق را خاموش کرد و به  س یچراغ ها نایشب بود که نو

 اش گذاشت. یشانیپ یدست چپش را به رو

 یزیر یلیبه صورت خ شیبه او کردم اخم ها ی. نگاهدمیچرخ انیدر خواب کردم و بعد  به طرف نو انیبه ن ینگاه مین

شانه  یمعلوم بود. دستم را به رو یبه خوب انیرنگ روشنش در آن نور کم چراغ خواب گهواره ن راهنیدر هم بود. پ

 زدم: شیاش گذاشتم و آرام صدا

 !انینو_

 گفت: یگنگ و کلفت یصدا با

 هوم._
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 رامنگه داشتم. آ یمتر یلیگوشش بردم و با فاصله چند م کیشدم و سرم را نزد کتریرا غنچه کردم و به او نزد لبانم

 زدم: شیدوباره صدا

 !ان؟ینو_

 بله؟_

 زدم: شیتشر صدا اینشست.  میابروها نیب یفیرا کج کردم و اخم ظر لبانم

 .انینو_

 یکه در آن نور کم و آب یو با اخم ها دیسرش برداشت و به طرفم به پهلو خواب یگفت و به دستش را از رو ینچ انینو

 چراغ خواب معلوم بودند گفت:

 خوام بخوابم. یفردا هزارتا کار دارم م ،یراه انداخت انینو ان،ینو ینه؟ ه ای یگ یکارت رو م ؟یدار کاریچته؟ چ_

همه صدا زدن  نیکه کامال پرپر شدم. چه انتظار داشتم چه شد.  انتظار داشتم جواب ا یدر پرم خورد. طور بدجور

را از او گرفتم و  ینگاه ی. با ناراحتتشرباشد. نه با هوم و بله و بعدش اخم و تخم  یجان خشک خال کیحداقل  میها

 گفتم:

 مزاحم خوابت شدم بخواب.. دیببخش یچیه_

 گفت: زدیکه حرص درونش موج م یبا صدا انیدر هم بود. نو می. اخم هادمیو پشت به او به پهلو خواب دمیچرخ بعد

 دفعه؟ کیشد  یچ ؟یداشت کاریناز کردن و قهره؟ بگو چ یوقت شب جا نیا_

 و آهسته گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 نبود. یکار خاص یچیبخواب. ه ریقهر و ناز نکردم بگ_

با طرز جواب دادنش خودم جواب سوالم را  یمن مهم بودم. دوست داشتم جوابش را از دهان او بشنوم ول یبرا یول

 کالفه گفت: انی. نودمیفهم

 ؟یبگ یخواست یم یچ گمیبهت م_
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 هم مانند خودش جواب دادم: من

 سوال داشتم که جوابش رو گرفتم. حاال هم ول کن. کی یچیه_

 ؟یسوال چ_

 شانه ام کردم و گفتم: فیرا هم رد سرم

 .انیول کن نو یچیه_

 .یبهت م_

 اطیرا با احت انینشستم و ن میدر جا عیفرار از دست او سر یحرفش را قطع کرد. بغض داشتم. برا انین هیگر یصدا با

گرسنه اش بود چون حدوداً  ادیبود، و االن هم به احتمال ز رشیموقع ها وقت ش نیاز گهواره اش خارج کردم. اصوال ا

 نخورده بود. ریشد که ش یم یدو ساعت

که زد چشمانم را  یمک نیگذاشتم. با اول انیام را در دهان ن نهیرا باال زدم و س راهنمیدادم و پ هیتاج تخت تک به

تر کرد. با  کینشست و خودش را به من نزد میبا صدا انیاز درد بلند شد. نو میهم فشار دادم و صدا یمحکم به رو

 فت:بکشد گ رونیب انیقفل شده ن یلثه ها یتا از ال دیکش یام را م نهیس یکه با دستش باال ینگران در حال یصدا

 االن؟ یشد؟ خوب یچ_

 ادامه داد: دیشد شن یم یول زدیم که انگار داشت با خودش حرف یآرام یبا صدا بعد

 بچه اه. گهیولش کن د _

 ید براکر یکرد و تالش م یبا او صبحت م نگونهیکه او ا دییگو یچه م انینو دیفهم یم انیکردم انگار ن یخنده ا تکه

 جدا کردن او از من.

***** 

 یتو من هم با ناراح دیام را پرس نیسر سنگ لیدل کباریبودم.  نیسر سنگ انیهنوز با نو یوجود گذشت چند روز ول با

 یهم بدتر از او بود انگار من هوو ینازل یبودند. حت انیپا یب شیو طعنه ها کهی.ئآسوده بانو تیچیگفتم ه یو به سرد
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ام مصمم تر  میدر تصم شتریرفت ب یمخم رژه م یهربار که به رو دام کرده بو وانهیمادر شوهرش. د یاو بودم نه هو

 جلو بردن نقشه ام خوب و کارساز بود. یبود که برا یخوب یزیچ بودم دهیکه درباره اش فهم یزی. چشدمیم

بودم عادت دارد هر شب آب بخورد و  دهیآق گل به اتاقشان قبل از خواب فهم یو از رفت و آمده ها شیگفته ها از

 ینیس کیخورد و هر شب آق گل  یشود و آب م یم داریدوباره از خواب ب نکهیا ای بردیاگر آب نخورد خوابش نم

بودم و تا  یخوب م تیموقع کیمنتظر  دیفقط با وبرد. راهش هم راحت بود  یبه اتاقشان م وانیحامل پارچ آب و ل

 شدم. یدست به کار م دینشده بود با رهید

 .نیسرم_

 تا آرام شوم. نگاهش کردم و گفتم: دمیکش یقی. نفس عمدمیاز جا پر دهیترس انینو یصدا با

 ؟یدار یبله کار_

 تکان داد و گفت: یسر

 .اریب یچا رو چاق کن و واسم ونیبرام قل رونیب ایاره ب_

 بود. بهانه آوردم. ۲۲به ساعت کردم، ساعت ینگاه

 ..انیآخه ن_

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 تخت منتظرم. یرو اطیداخل ح اریبهونه واسم ن_

قندان و  وانیفالکس و ل یحاو ینیس میبلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. از مر میناچار قبول کردم و از جا به

اال از پله ها ب اطیرفتم.  در را بستم و با احت اطیرا به آن ها کردم و به ح انیرا گرفتم و سفارش ن نیریش یها یخوراک

 کیمنقل نشسته بود و با منقاش درحال گذاشتن ذغال در  یپا هک دمیرا د انیبود. نو نیسنگ میبرا ینیرفتم. س

 ینینام شان. س دنیپرس یکنجکاو نشده بودم برا یول نیو مب نیامیبودم دست بن دهیبود. بارها د یظرف کوچک فلز

را که به ظرف وصل بود را در دستش گرفت  یبلند میس انیتخت گذاشتم و خودم هم لبه تخت نشستم. نو یرا به رو

 طرفم آمد. متعجب نگاهش کردم که آن را به طرفم گرفت و گفت:به  و

 بلند شو دور بده._
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 :دمیتعجب پرس با

 من؟!_

 هست؟ ام گهید یاره به جز تو کس_

 کردم و گفتم: نگاهش

 .ستمیبلد ن_

 را گرفت و بلندم کرد و گفت: دستم

 نگاه کن. دمیم ادتیبلند شو _

ول بار. مشغ نیاول یداد. من هم مشغول شدم جالب بود براو بعد دستم  رمیبگ ادیانجام داد تا  کباری انینو ستادمیا

 یراب انیماه فصل تابستان گذشته بود. نو نیاول نینخست یروز ها نکهیشد با ا یچرخاندن بودم. شب ها هوا سرد م

 داد و گفت: هیتک تتخ یو بعد به دو بالشت گرد قرمز رو ختیر یخودش چا

 ادتی ودمخ کسالی. نکه بعد یباش نجایا یمثل زن ها یگرفتیم ادیکمکم  دیبا یبود نجایکه ا کسالی بایبعد تقر_

 .یلباس بپوش نجوریو بازهم ا یآمده کن رو واسم ونیتازه چطور قل بدم

 که بشنود گفتم: یطور یمانند پوزخند بود. آرام ول شتریزدم که ب یلبخند

 .ستمین نجایا چون از جنس_

 چشمانش نگاه کردم و اضافه کردم. در

 .ستمین نجایا یچون برا_

 زد و گفت: یهم پوزخند انینو

 

 نبود گرفتمت. نجایو از جنس ا یچون فرق داشت_
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نشستم و منقاش را برداشتم و ذغال ها را  نیزم یرفتم و به رو انیبه طرف قلرا از او گرفتم. بعد از اتمام کارم  میرو

ردم و ب انیبرداشتم و به طرف نو اطیرا با احت انیبلد بودم. قل میها دهیرا طبق د شینجایتا اگذاشتم.  انیبر سر قل

 ینشستم و با پشت انیحرف کنار نو ی. بختمیر ییخودم چا یراتخت نشستم و ب یگذاشتم. خودم هم رو شیجلو

 رد و گفت:زبان باز ک یبود. بعد از مدت انیقل دنیمشغول کش انیدادم. نو هیقرمز تخت تک یها

 شده؟! یچ یکنیسرد رفتار م یریگ ینم لیچند روز مارو تحو نیتو ا_

 :دمیشدم و پرس رهیخ انیتخت گرفتم و به نو یقرمز رو ینگاهم را از گل قال متعجب

 من؟_

 باال انداختم و گفتم: یرا تکان داد که شانه ا سرش

 .یچیه_

 داد و گفت: رونیگرفت و دودش را ب انیکام از قل کی انینو

 یم یشده؟ چ ی. بگو چیبخوابم و اخر هم حرفت رو نزد یکه نذاشت یهست از همون نصف شب تیزیچ کینه تو _

 ؟یبگ یخواست

و  کرد یواقعا مسخره ام م نباری. امیمانده بود و فراموش نکرده بود. دوست نداشتم بگو ادشی بیزدم. عج یپوزخند

 دادم و گفتم: رونیپر صدا ب ینیکرد. نفسم را از راه ب یبارم م دیجد کهیت کی

 نشده. یچیگفتم که ه_

 یخوب به خوب یول دهیسالم هنوز نرس کیمدت کوتاه که حاال هرچند به  نیتو ا شناسمتیمن م یچیبه من نگو ه_

 شده؟ یجوابم رو بده بگو چ یچیشناخمت. رفتارات دستم امده به من نگو ه

 ی. وقتمیخواستم بگو یبازهم نم یاخالق و رفتارم دستش آمده بود. ول یمدت به راحت نیگفت. در ا یم راست

 شود هرچه که بود و نبوده. بدون آن که نگاهش کنم گفتم: یتمام م گریشوم د یناراحت م

 .هگید یدونیم نمیاخالقم دست امده ا یگی. بعدم تو که مگهید یشب ها یاون شب بود نه برا یبرا یگیخودتم م_

 کرد و گفت: یخنده ا انینو
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 .یریگ ینم لمونیو با ما قهر کرد و تحو یاز همون موقع شما ناراحت شد دونمیم دونم،یبله خانم م_

 .یدونیخوبه م_

و دستانم را به دورم حلقه کردم.  دمیآن به خودم لرز کی. انقدر سرد بود که دیوز یسرد ی. هوادیبازهم خند انینو

 گفتم: یمشب قرص خنده خورده بود. عصبانگار ا دیبازهم خند انینو

 کجاش خنده دار؟ ه؟یچ_

 ام. با تشر اسمش را صدا زدم که گفت: افهیبه ق نباریا دیدوباره خند انینو

 شوهرت تا گرمت بشه. شیپ نجایا ایخانم ب ایب ا،یب_

 

. گذاشت شیشانه ها یبود که به رو ییگذاشت. عبا شیشانه ها یرا برداشت و بازش کرد و به رو یقهوا زیچ کی بعد

 و تحکم گفت: یو به کنار خودش اشاره کرد و با لحن دستور

 یتب و لرز و سرماخوردگ یتو دوران باردار ی. به اندازه کافیخور یسرما م ستین یهوا اعتماد نیبه ا نجایا ایزود ب_

 نشه. ضیمر گهیدو روز که خوب شده د نیکرده. بزار ا تیو به او بچه سرا یداشت

 کیام که داشتم بعد از  یدر دوران باردار یمتداول یها یضیو مر یعصب یفشار ها لیبه دل انیگفت ن یم راست

داشتم با او  یکه در دوران باردار یضیمدت متوجه حال خرابش شدم و به دکترش مراجعه کردم و او گفته بود که مر

بچه ام.                                              سوراخ،   رهچا یو سرم حالش بهتر شد.ب قیدارو و تزر یمانده است و با کل

کردم مامان  یم هیاو گر یکرد من هم پا به پا یم هیاو گر یآخر وقت یسوراخ ا ش کرده بودند در آن مدت روز ها

 رفتم. انیو به طرف نوبلند شدم  میشدم. از جا یمن آرام نم یکرد ول یاو را آرام م هیجون گر

 بایبزرگ و تقر کلیبا آن ه انیگذاشت. انقدر بزرگ بود که من و نو میشانه ها ینشستم او هم عبا را به رو کنارش

عبا بود را به دورم  ریرا گرفته بود و دست راستش را که ز انیقل یبا دست چپش ن انی. نومیجا شد رشیپهنش ز

 حلقه کرد و گفت:

 باهات. هم ندارم یشوخ یبمون نجایتا صبح ا زارمتیم ینگ شده. یحاال بگو چ_

 :میمجبورم کرد بگو انیکلنجار با نو یرا از او گرفتم. بعد از کل میرو یترش رو با
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 ؟یرو دوست دار انیتو ن_

 و گفت: دیبلند خند انینو

 ها؟ ؟یچه سوال مسخره ا نیا_

 پسر باشه. دیپسر. بچه حتما با دیگفت یهمش م دیخواست یخوب شماها دختر نم_

 گفت: یجد انینو

که بچه خودمو که از گوشت و پوست خودمه رو دوست نداشته  شهینم لیدل یول میخواست یدرسته که ما پسر م_

 باشم.

 سرم را به طرفش چرخاندم. میمر یزدم و سرم را تکان دادم. با صدا یلبخند

 شده گرسنشه. داریخانم بچه ب_

و دوباره به حالت قبل  دیدستم را گرفت و کش انیبلند شوم که نو میرفت. خواستم از جا میگفتم و مر یا باشه

 آورد و گفت: گوشم کیبرگشتم. سرش را نزد

 گهید کمیبه خودت برس منم  کمینشه. بعدم اتاق رو مرتب کن و  داریب گهیبرسه که تا صبح د انیبرو خوب به ن_

 . تا صبح باهات کار دارم.امیم

 تا از من دور شود گفتم: اش زدم نهیکردم. به س یو خنده ارام دمیکش خجالت

 .تیترب یبرو اون ور ب_

 یکه فرار م یروز ها و نگاه نیرا بغل کردم و به طبقه باال بردم. بدون مکث ا انیبلند شدم و به داخل رفتم. ن میجا از

عوض  را شیدادم و جا ریش انیتخت نشستم به ن یسخت بود چشم برداشتند. به رو میکرد به اتاقم رفتم. هنوزم برا

 .دمیپوش ریبدون لباس ز یلباس خواب تمام تور مشک کیو به طرف کمد رفتم.  بلند شدم میکردم. از جا

را باز کردم و مشغول شانه  میزدم. موها یساده شدم و رژ لب قرمز شیآرا کیان رفتم و مشغول  شیآرا زیطرف م به

وارد اتاق شد و بعد در را  انیشده بود. نو دهینگذشته بود که در باز شد نگاهم به طرف در کش یکردنشان شدم. مدت

 را دورم حلقه کرد و به طرف گوشم خم شد و گفت: تشبه طرفم برگشت و به سمتم آمد. دس یقفل کرد. با لبخند
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 .یخوشگل شد_

 کرد.  شتریرا به دورم ب بعد فشار دستانش و

**** 

 گریخواستم کار را تمام کنم. د ی. امشب مدیلرزیم میشده بودم حالت تهوع داشتم. دست و پا داریصبح که ب از

. مدام درحال رفت و آمد بودم. ستمیجا با کی توانستمیبود. انگار نم دیهم شد یلیطاقت نداشتم. استرس داشتم خ

کنم.  برخورد انیبا ن یحرف بزنم. عاد انیباش با نو امکردم آر یم ی. سعنییرفتم پا یمدوباره  رفتمیبه طبقه باال م

ه قرار است ب یبودم نازل دهی. شندادمیجوابش را م شهیمثل هم لکسیر زدیم یحرف ای دیپرسیم یاز من سوال یکس

فرصت بود  نیبهتر نیکار برود. بخاطر هم یهم قرار است به شهر برا نیمدت چهار روز به خانه مادرش برود و اشک

 دادمیمانجام اش  دی. امشب بامیبرا

هن، کش پ کی نشییکه پا یبلند نیاز شام تمام حواسم به آشپز خانه بود. به اتاقم رفتم. از صبح لباس است بعد

ا ر شهیش هینشستم و از پا نیزم ینشستم. به رو یبودم. با عجله به طرف پاتخت دهیمحکم و سفت داشت پوش

سفت بود. بعد دوباره درش را  یلیکردم. خ بازو نگاهش کردم. پر بود. درش را  نشستم نیزم یبرداشتم. درست به رو

 ام گذاشتم. نیدورن است اطی. با احتختیشل تر شد. برعکس اش کردم نر یگذاشتم کم

همه خدمتکار ها رفته بودند جز آق گل.  دمیکه رس نییهم گذشته بود. به طبقه پا 11رفتم. ساعت از  نییطبقه پا به

 آمد. ینازل یصدا

 آق گل.. آق گل پارچ آب رو ببر باال._

که  آق گل  دمید واریمتوجه ام شود به طرف آشپز خانه رفتم. از کنار د یبه اطراف انداختم و بدون آنکه کس ینگاه

کردم که آرام  یکند که به داخل رفتم سع گذاشت و خواست بلندش ینیکند. بعد دورن س یدارد پارچ را پر از آب م

 باشم و به خود مسلط. رو به آق گل گفتم:

 آب بهم بده. گرم باشه از لوله. وانیل کی_

 گفت: یگل با ترش رو آق

 رو برم باال. نیخوام ا ی. مدیخودتون بردار_
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 گفتم: عیسر

 رسه؟یم نیآسمون به زم یآب دست من بد وانیل کیحاال تو _

و به طور نا  عیگذاشت. پشتش را به من کرد. سر نتیکاب یرا به رو ینیبه من رفت و س یه اگل چشم غر آق

ام خارج کردم و درش را باز کردم. تا آق گل لوله را باز  نیرا از است شهیمحسوس به طرف پارچ رفتم و همزمان ش

 کردم. یرا درون پارچ خال شهیکرد ش

را دوباره درون  شهیقبلم باز گشتم و تا خواستم ش یو چشمم به آق گل بود. به جا دمیدستم را عقب کش عیسر بعد

دم. ز میرا به طور نا محسوس در دستم گرفتم و بعد دستم را پهلو شهی. شام برگردانم که آق گل برگشت نیاست

 یآب را به دستم داد سع وانیگرفته بود. آق گل ل فرا. استرس و ترس کل وجود ام را دیلرزیمانند چه م میدست و پا

 را برداشت و از آشپز خانه خارج شد. نفسم ینینباشد. آق گل س انیکه لرزش دستم نما رمیرا محکم بگ وانیکردم ل

را از من  ستادنیا یانقدر شل شده بودند که توانا میپا یها چهیو انگار ماه زدیتند، تند م دادم. قلبم رونیرا آسوده ب

ام فرستادم. چند قلوب از آب را خوردم و بعد آن را در  نیلرزان به درون است یبا دست ها را شهیگرفته بودند. ش

 کردم و از آشپز خانه خارج شدم. یخال نکیس

آن رها شدم.  یخودم را به تخت رساندم و به رو یباز گشتم. به سختمتوجه شود به اتاقم  یآن که کس بدون

نش گم و گور کرد یبرا یبرگرداندم تا فردا فکر یقبل یرا به سر جا هشیش شیکه حالم سرجا یچشمانم را بستم کم

آمد و به اتاق آسوده  ینم نجایبه ا انینو امشبتخت آوردم  یرا کنارم به رو انیکنم. چراغ ها را خاموش کردم و ن

 . رفتمیکه داشتم حتما لو م یادیرفت. خداروشکر کردم چون از استرس ز یبانو م

 ،یبود. حالت تهوع، دل درد، نفس تنگ ختهیام از استرس بهم ر یبدن ستمیصبح کردم. تمام س یرا به سخت شب

 انین نکهیا یتوانا یجمع شده بودند و باعث بدتر شدن حالم. حتدرونم  کجایدرد همه و همه  چهیو ماه جهیسرگ

جان  داشتم گری. ددمیپریاز جا م یداسر کردم با هر ص یرا نداشتم. تا صبح به سخت بدهم ریبغل کنم و به او ش راهم

 صبح بودم که بالخره خوابم برد. ی. دم دمادادمیپس م

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

 الیهم کنارم. نفسم را با خ انینشستم. به دور و اطرافم نگاه کردم. در اتاق بودم و ن میو سرجا دمیکش یبلند نیه

شد.  یو حالم خراب م دمیدیکه خوابم برده بود مدام خواب آشفته م یدو ساعت یکی نیدادم. در ا رونیآسوده ب
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بود که من انجام دادم که حال به  یمن چه کار یخدا .متخت رها کردم و با دو دست صورتم را گرفت یخودم را به رو

 کنم. دایدست پ دیاسترس شد نیا

 میاز جا ینشستم به سخت میسرجا دمیرا شنآسوده بانو  یصدا یوقت یآمد. اول محل ندادم ول اطیاز داخل ح یصدا

 یکرد. نگاهم به رو یرا بدرقه م یو نازل نیبلند شدم و به طرف پنجره رفتم. پرده را کنار زدم. آسوده بانو داشت اشک

رش را س دیکرد. بعد انگار با ترد یکه مکث دیرفت و در را باز کرد خواست بنش نیثابت ماند. به طرف در ماش نیاشک

 نییسرش را پا یطوالن یپس از مکث نیلبم نشست. اشک یبه رو یرد و به من نگاه کرد. ناخواسته لبخندبلند ک

 بود.. زیمن همه چ یبود. برا ایدن کیاندازه  مینگاه برا نیانداخت. استرسم انگار دور شد. هم

 را در دهانش انی. پستانک نبردیپرده را انداختم. خوابم نم یجان مهیبا لبخند ن اطیاز داخل ح نیخارج شدن ماش با

بح ص یرفته بود. شب را به سخت ادمیبه طرف حمام رفتم. انگار همه آن استرس ها  انیآسوده از ن یالیگذاشتم و با خ

 درد چهیو ماه جهیسرگ ،ی. حالت تهوع، دل درد، نفس تنگدبو ختهیام از استرس بهم ر یبدن ستمیکردم. تمام س

 ریبغل کنم و به او ش راهم انین نکهیا یتوانا یشده بودند و باعث بدتر شدن حالم. حت درونم جمع کجایهمه و همه 

 ی. دم دمادادمیداشتم جان پس م گری. ددمیپریاز جا م یسر کردم با هر صدا یرا نداشتم. تا صبح به سخت بدهم

 صبح بودم که بالخره خوابم برد.

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

 یبه خودم م یکم دیکرده بودن با تیخودم را اذ ینشده بود. بس بود هرچ یخبر چیسه  روز گذشته بود و هنوز ه

و از عمد الک زدم که  دمیرس به خودم ی. کمدییایاصالح صورتم ب یرا صدا زدم تا برا می. به حمام رفتم و مردمیرس

 کردم. شیآرا یمقدار وزدم  ییآلبا لو فکر کند به حرفش گوش دادم. الک انینو

اش بند بودند و  نیاست یکه حلقه ها یحلقه ا نیطرح دار است یتاپ نخ کی. ختمیشانه کردم و به دورم ررا  میموها

. تاپ و دمیخوردند، همراه با شلوارک ست اش که باز از همان طرح و جنس بودن را پوش یشانه گره م یبه رو

بود.  یو صورت دیسف یکوچک گربه ها چک؟کو یآن طرح ها یداشت که به رو یسورمه ا یا نهیشلوارک ام زم

تخت  ی. به رودادیتکان م یرا کم شیخودش دست و پاها یبود و برا داریرفتم که ب انیدخترانه بود. به طرف ن

 یوبه ر ی. لبخنددمیکش یقینشستم. دو دستش را در دستم گرفتم و نفس عم شیگذاشتم اش و خودم هم رو به رو

 بود. ذیخوش بو و لذ یلیخ میبچه برا یشق بوبو بودم عا نیلبم نشست. عاشق ا

 انیکردم که او ن یدو دستش ماند. با ذوق خنده بلند یرژ لبم به رو یدو دستش کاشتم که جا یبه رو یمحکم بوسه

که دو دستش در دست من بود به  یو درحال دیدوستش زدم. او هم خند یبه رو ی. دوباره بوسه محکمدیهم خند
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غلت زدن  ی. دختر کوچکم هنوز تواناندخواست غلت بز یکرد و م یشد. سرش را مدام خم م یطرف چپ من خم م

 تیداد اذ یم فی. کدمیکه نتواند غلت بزند و بلند خند دمیرا نداشت. دستش را گرفتم و به جهت مخالفم کش

 کردنش.

 ؟یکن یم تیبچه رو اذ نیچرا انقدر ا_

 نایکه کرد بر سر ن یکار نیدور بود. به جلو آمد و لبه تخت نشست. اولاز ما  یچرخاندم. کم انیرا به طرف نو سرم

 . با خنده گفتم:دیام را بوس یشانیزد و بعد به طرف من برگشت و دستش را پشت سرم گذاشت و پ یبوسه ا

ور شونه و  کی رهیسرش م رمیگیکنه غلت بزنه جلوش رو م یم ی. کوچولو بعد همش سعدهیم فیک یلیاخه خ_

 ور.. کیهم  دستاش

 کیکه  یدر حال انیدرهم رفتند. نو شیرا از دستم گرفت. بعد از چند لحظه اخم ها انیو دست ن دیخند انینو

 دست گرفت و با اخم گفت: کیرا در  انیبرداشت و به حالت اول باز گشت. دستان ن یپاتخت یدستمال از رو

 رو دست بچه؟ هیچ نایا_

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 رژ._

 به نکهیچه برسه به ا یمضر سرب داره من مخالفم خودت بزن نایا یدونیکنه مگه نم یم کاریچ انیدست ن یرو_

 گفتم: یبخوره. با حالت مغموم زده ا انیپوست ن

 هم. رهیجاش موند رو دستش. م دمشیشده. فقط بوس یخوب حاال چ_

 یمن برا زمیرو نکن عز نکاریا گهید ؟یش چداخل دهن زاشتیکرد م ایبه چشمش  دیمالیخوب اگر دست هاش رو م_

 .گمیم انین یسالمت

برد و دستانش را هم  یرا با دقت پاک کرد. حت انین یدست ها انیگفتم. نو یانداختم و باشه ا نییرا پا سرم

نق و نوق دختر لوسم بلند  دهینکش قهیامر باعث شد به دق نیاو را آرورد در گهواره اش گذاشت که هم یشست.وقت

 زد. یو نق م ستادیا یبود در گهواره نم داریب یشود.وقت
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تخت گذاشت. به طرف کمد رفت تا لباس  یاو را دوباره از گهواره در آورد و رو نیهم خبر داشت بخاطر هم انینو

 نکهیا مگر دیپوش یم یکمش یاوقات رکاب شتریآمد. ب یمشک یو رکاب یبعد با شلوار راحت یرا عوض کند. مدت شیها

 بپوشد. دیسف یبود که رکاب یلباسش رنگ روشن م

 کیحلقه کرد و در  میداد و بعد پاهاش را دراز کرد. به طرف من خم شد و دستانش را دور پهلو هیتاج تخت تک به

 گفتم. یبلند ینینشاند. ه شیپاها یبه رو یحرکت ناگهان

 خانم قهر قهرو. نمیبب نجایا ایب_

مرد  نیشدم. چقدر خوب بود ا رهیاش خ نهیس یاش گذاشتم. به موها نهیس یرا از او گرفتم و سرم را به رو میرو

 ادامه داد: انی. هر روز خوش بود تر از روز قبل بود نویدیگند عرق را نم یوقت بو چیه

 تو هم ها؟ رهیگم اخمات م یم یزیچرا تا ما چ_

حاال شوهرم جز  یآمد ول یداشت بدم م نهیس یکه مو یگرفتم. از مرد یزاش را به با نهیس یانگشت اشاره موها با

به دورم و فشرده شدند  یحاال. با حلقه شدن دست یآمد ول یکه بدم م یها زیاز چ یلیآن دسته مردان بود. مانند خ

 صبح بود. 7نگاه کردم. ساعت اعتبه اطراف انداختم و بعد س ینگاهچشم باز کردم. با اخم 

به  نهیو س دمیچرخ انیسروکله زده بودم. در دستان نو انیو نو انیصبح با ن ینبود که خوابم برده بود. تا دم دما ادیز

را  صورتش چانه اش یصورتم رو به رو دنیچشمانش را باز کند. با د یکم انی. تکانم باعث شد نودمیخواب انینو نهیس

که دستانش محکم دورم حلقه شده بود  یدرحال انیکه نو بستم. من هم چشمانم را دیسرم گذاشت و خواب یبه رو

اش گذاشتم و  نهیس یسرم را به رو انی. من هم مانند ندیخودش کش یو من را هم به رو دیو به کمر خواب دیچرخ

 .دمیخواب

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

 بلند شو. انی.. نوانینو_

 هم امد. انینو جیگ ی. صدادیشن یم داریآسوده بانو را در عالم خواب و ب یصدا

 هوم._

 .یدیخواب ینطوریزشته تو ا انیشده بلند شو االن بچه ها م ادیخوابت هم ز یدیخواب نیا شیبلند شو انقدر پ انینو_
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. چشمانم را باز نکردم یتر شدم ول اریام هوش انیتنه عر میپوشانده شدن ن یشدن پتو تا گردنم برا دهیباال کش با

 گفت: یگرفته و خش دار یرا کرد. بعد با صدا نکاریشده بود که ا اریهوشو  داریکامال ب انیانگار نو

 .امی. باشه تو برو من هم االن میکن یم کاریچ نجایتو ا_

کنار بکشد.  شیخم شد تا مرا از رو یکم انیبسته شدن در نو یپوزخند صدا دار آسوده بانو آمد. با صدا یصدا

جا گذاشت ک از من  یبه رو اطیمرا با احت انیحلقه شد نو انیچشمانم را باز کردم و ناخداگاه دستانم را دور گردن نو

 تخت نشست با خنده گفت: یفاصله گرفت. به رو

. االن یمن رو هم نذاشت یبلند نشد میچقدر گفتم بلند شو لباس بپوش یخانم. بفرما ابرومون رو هم برد ریصبح بخ_

 آسوده رفته. شیابرومون پ یحساب

به خود گرفت از  هیبلند شد و خنده ام حالت گر انین هیگر یکردم که صدا یو من هم در عالم خواب خنده ا دیخند

پوشد و به طرف حمام  یشود و لباس م یتخت بلند م یمسخره و خنده دارش از رو یبا حرف ها انی. نویدرماندگ

 یتدادم. وق ریرا بغل کردم و به او ش انیو با دستانم گرفتم ن دمینشستم و پتو را باال کش میرفت من هم در جا یم

 انیخندان نو یو به طرف در حمام رفتم که صدا دمیچیشده بود را دورم پ فیاز حمام خارج شد مالفه را که کث انینو

 آمد.

 .میبرد ضیتمام و کمال ف شبیما که د یکن یم یاز ما مخف یرو دار یخانم چ_

 زهرمار._

 انیدانم نو یچون م دهمیانجام م یآسوده حمام طوالن الیشوم. با خ یو وارد حمام م پرمیبه او م یترش رو با

را خشک کردم و طبق خواسته  میتوانم حمام کنم. از حمام خارج شدم و موها یاست و من راحت م انیحواسش به ن

 .دمده بودم را پاک کرز شبیرا که د یچند مدت الک ها نیمثل ا انینو

 یهمراه با شلوار مشک یبلند بنفش نیکند. لباس است یام م یعاص شیها تیو حساس رتیغ نیاوقات ا یبعض

و احساس  دیلرز یم میدست و پا ینازل یادآوریآمد مشخص بود آمده بودند. با  یم نییکه از پا ی. از صدا هادمیپوش

به سر کردم و از  یاو را برده. شال انیکه نو ردمبودنش خدا را شکر ک یکردم. به طرف گهواره رفتم و با خال یضعف م

 اتاق خارج شدم.
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نار ک انیآمده بودند و کنار هم نشسته بودند. ن یو نازل نیشان جمعشان جمع بود. اشک یهمگ ستادمیپله ها ا یباال

حال  دنیبا د دمیکش یقینشسته بودن. نفس عم انیسوده هم کنار نوهم جفت اش. آ میتان زر خاتون بود و اسل

 نیدق کنار اشک نهیسرو مور گنده مانند ا ینازل یشدم. پنج روز کامل گذشته بود ول یکجوری یخوب و سرحال نازل

 . دستم داده بود یگول ام زده بود و آب خال رمردیآن پ ینشسته بود. انگار

شستم و ن انی. کنار ندمیآسوده بانو را د یرفتم. به جمع سالم کردم که نگاه اخم آلود و عصبان نییو پا دمیکش یپوف

استراحت رفت و بعد  یبرا نیاشک یبه دستش زدم. بعد از مدت یانگشتم را در مشتش گذاشتم خم شدم و بوسه ا

 کردم. انیاز خانه خارج شد. سرم را گرم ن انیهم نو

 .ی.. تا بچه داریکن یعروسک باز ادیبهت م شتریب ؟یدارخوب بچه  یلیسن خ نیتو ا_

 زدم و گفتم: یدادم و سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. لبخند رونینفسم را با حرص ب ینازل یصدا با

ر که انگا یزنیحرف م ی. بعدم گلم طوریکن یدرک م گهیاز بچه خودش مراقبت کنه. توام چند ماه د ادیبدش م یک_

 به عقل. ستیبه سن ن یها. بعدم بزرگ کسالهیفوق فوقش  ی. ولیازم بزرگتر چند ساله

از آن که او دهان باز کند و  شیآسوده بانو را پ نیخشمگ یدرهم از خشم نگاهم کرد که صدا یبا چهره ا ینازل

 :دمیشن دییبگو

 ؟یگیم یمواظب باش چ_

 گفتم: خونسرد

 رد؟یگ یحاال چرا به خودتون م زم؟یگفتم عز یوا مگه چ_

 ام دادم و اضافه کردم: افهیبه ق یحالت متعجب بعد

 !؟ینطوریمگه واقعا ا_

 امدیتا شب ن انیبلند شدم و به طرف آشپز خانه رفتم. نو میبغل کردم و از جا انیحرص درآر سر دادم. ن یخنده ا بعد

ر ت زیتند و ت یلیخ میانداخت به آن ها شدم. زبان اسل کهیها، و ت کهیو من هم تا شب مشغول جواب دادن طعنه و ت

که از او داشتم  ییخداروشکر بخاطر اتو یاز مادرش بود. چون هم ارث مادرش را برده بود و هم تان زر خاتون. ول

 . زدیحرفش را در لفافه به من م یخوب گاه یو ول زدینم یحرف
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 هفته بعد******** کی********

رفتم. او را  انیبلند شدم و به طرف ن میبود. از جا 8شدم. ساعت  داریاز خواب ب انیوقفه ن یب یها هیگر یصدا با

 دادنش شدم. ریرا عوض کردم و مشغول ش شیبرداشتم و جا

 اطیشد از داخل ح یلحظه هم قطع نم کیاش که  یمتوال یداد ها یصدا ینبود ول انیبه دور اتاق انداختم. نو ینگاه

روز ها عادت کرده  نیزود تمام شد. ا انیخورد ن ریکرد. ش یم نداشت بلکه داشت نگرانم یمامت شیامد. داد ها یم

 یکار سخت یو گرسنه اش بود. واقعا بچه دار دادیسر م هیساعت گر میساعت به ن مین یخورد ول یم یکم ،یبود کم

 بود.

 یبرداشتم. داد ها عیسر یدست دراز کردم و لباس محل عیتخت گذاشتم و به طرف کمد رفتم. سر یرا به رو انین

لند ب انین هیگر یانداخت. به طرف در رفتم که صدا یانقدر بلند و وحشتناک بود ناخداگاه ترس به دل آدم م انینو

رفتم و در پتو گذاشتم اش و در آغوش  انیکردم. به طرف ن انیبه ن یبه در و بعد نگاه یگفتم و نگاه یشد. نچ

ود و ب ستادهیرفتم. آسوده بانو کنار پرده ا نییاش. با عجله از اتاق خارج شدم. دامنم را گرفتم و از پله ها پا دمیکش

 :دمیجز او در سالن نبود. نگران پرس یکس

 کشه؟ یداد م نطوریچرا ا انیشده؟ نو یچ_

 بانو سرش را به طرفم برگرداند و گفت: آسوده

 .یچیه_

 آسوده بانو آمد: ی. با عجله به طرف در رفتم که صدامیدیاز جا پرکه امد هر دو  یداد یصدا با

 .یکن یبد ترش م یاعصبان انینو رونینرو ب_

به آن ها نگاه  فشردمیرا به خودم م انیکه ن یو درحال ستادمیپله ها ا یحرفش توجه نکردم و در را باز کردم باال به

 انینو یدر آنجا ماندم ول یاز مردان را گرفته بود. مدت یکی قهیکامال قرمز شده بود و  تیاز اعصبان انیکردم. نو یم

 یم که صدابرو نییرفتم و تا خواستم از پله دوم پا نیی. از پله پاشد یتر م یاعصبان شتریمتوجه حضورم نشد بلکه ب

 دهیترس و پشت سرهم شدند یها متوال غی. سپس جدیاز داخل خانه آمد. ناخداگاه سرم به طرف در چرخ یبلند غیج

 کمتر شد. انینو دادیداد و ب یی. صدادیلرزیم میچه کنم. دست و پا دانستمینم
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 که توان ییرا تا جا انیبود به در رساندم. ن یآمده را باال رفتم و خودم را به هر سخت نییپله پا کیترس و لرزه  با

زد  یکه بر سرو صورت خود م دمید یداشتم سفت گرفتم آرام به جلو قدم برداشتم. جلوتر که رفتم آسوده بانو را م

 .دیکش یم غیبود و ج ستادهیپله ا نیاول یبه رو میکرد و اسل یبه آن نقطه نگاه م دهیتان زر خاتون نگران و ترس

بسته و  یشد با چشمان انینما یبود. جلوتر رفتم سر نازل ستادهیهوت اپله ها مات و مب یباال نیجلوتر رفتم اشک یکم

شده بود. جلوتر که رفتم خون دورش قلبم را فشرد نفسم بند آمد و  یجار شیشانیکه از پ کیبار یخون یرگه ها

و  حس بود یکه من خورد به جلو خم شدم و چون بدنم ب یا.. همان موقع با تنه دمیکش یبلند و طوالن غیناخواسته ج

 بر سرش زد و داد زد: یدو دست انی. نوافتمیخودم را کنترل کردم تا ن یجان نداشتم به سخت

 .مارستانیب مشیببر دیبا اریرو ب نیبرو ماش االیچرا اونجا خشک زده _

از  او را ینازل نیو دامن خون راهنیتوجه به پ یب انی. نودیهم با عجله به طرف در رفت و در را محکم بهم کوب نیاشک

 گفتم: میبه دنبالش رفتند. رو به مر یبلند کرد و با عجله از کنارم گذاشت. همگ نیزم یرو

 .ریرو ازم بگ انین ایب االی_

 انیاز در خانه خارج شد. نو نیاشک نیرا از من گرفت. از خانه خارج شدم. ماش انیبا عجله جلو آمد و ن میمر

 اش را آورد. جلو رفتم و گفتم: نیدستانش را شست و ماش

 .امیمنم ب ییخوا یم_

 گفت: یو با لحن تند یعصب انینو

 باش. میکه بمون مواظب بچه و اسل یمهمون میبر میخوا ینم ییایب ییخوا یکجا م_

 یعرفتم که س میرفته بود. به طرف اسل نیشد و همراه با تان زر خاتون رفتند. آسوده بانو با اشک نیسوار ماش بعد

 را  روشن کرد و به راه انداخت و از خانه خارج شدند.  نیاجازه نداد و ماش انیداشت با آن ها برود. نو

خودم  ی. به سختدیلرزیم میداشتند. دست و پا یرا برم نیخون یآق گل و سدره داشتند قال را به داخل بردم. میاسل

کرد.  یم هیگر زیر کیها نشست.  یکنار یو به رو هم آمد میآن رها شدم. اسل یها رساندم و به رو یرا به کنار

ها آن طرف بود و دستش کنار صورتش.  یکنار یرو هدر خواب نگاه کردم که ب انیاست. به ن دهیمعلوم بود ترس

 ی. نکند.. نفسم به سختدیآن وجود ام لرز کیآمده است.  یسر نازل ییشود چه بال یچه م دانستمینگران بودم نم

 سر بلند کردم. میآب قند جلو یوانیل یری. با قرار گشدیخارج م
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را  یداد. دو مرد آمدند و قال میکه در دستش بود را به اسل یگرید وانیرا از او گرفتم و او رفت ل وانیبود. ل میمر

 یاه مربلند شد و مدام  نباریبود. ا ستادهیا میاسل هیشد. گر یقال ییکردن جا زیبرداشتند و بردند. آق گل مشغول تم

ام. او هم با راه  ردیمیخراب بود و داشتم از ترس و استرس م حالمکرد. من خودم  یام م یداشت اعصبان گریرفت. د

 و بلند گفتم: اوردمیدست آخر دوام ن رفتیمغزم رژه م یرفتنش انگار به رو

 .یکرد وونمید میاسل کجای نیدِ بش_

عصر! هر دو ساکت و در  ایظهر شد  دانمی. نممیدر همان حال بود یادیز یراز همانجا نشست. مدت ها یبا حال او

 آمد. شیصدا یرفت. بعد از مدت ییرایو به طرف سالن پذ اوردیطاقت ن میفکر. دست آخر اسل

 الو بابا._

_..... 

 چطوره؟ خوبه بهوش امده؟ بچه سالمه؟ یحال نازل_

_.... 

 ؟یچ یعنیآخه  ؟یاتاق عمل واس چ ؟یچ_

_.... 

 بهم خبر بده. باشه خداحافظ. رونیاز اتاق عمل اوردنش ب یوقتباشه _

 گفتم: دیآمد. با ترد میاسل یاز مدت بعد

 حالش چطوره؟ م؟یشد اسل یچ_

 و گفت: هیگر ریدفعه زد ز کی میاسل

 بهش خورد. یضربه بد یاز پله ها که افتاده انگار ستیحالش خوب ن ادیدکترا گفتند ز_

 یبود و حت امدهیکس به خانه ن چیه یگذشته بود ول 1۲نبود. ساعت از  یخبر چیدادم. تا ه رونیرا صدادار ب نفسم

پاسخ  یکس یول زدیزنگ م میشدم. مدام اسل ی. کم، کم واقعا داشتم نگران مدادندینم را هم مانیجواب تلفن ها

 او نبود. یگو
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ام را  یماند. به اتاقم رفتم استرس داشتم گوش کنارمان میما تنها نباش نکهیا یشب بود و آق گل برا 1 کینزد ساعت

 .دیچیپ یدر گوش انیخسته و کالفه نو یرا گرفتم. بعد از چند بوق صدا انیشماره نو دیترد یبرداشتم و با کل

 الو؟!_

 جواب دادم: عیسر

 م؟یماهم نگران دیگ ینم ده؟یکس جواب مارو نم چیچرا ه د؟یکجا انیالو نو_

 خودم اعصاب ندارم حوصله ندارم بدتر نکن. نیانقدر سوال نپرس سرم_

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 ؟ییاالن کجا_

 گفت: کالفه

 .مارستانیدم در ب_

 گفتم: دیترد با

 چطوره؟ خوبه؟ یحال نازل_

 .ستینه اصال خوب ن_

 بند آمد گفتم: نفسم

 ه.شد یخوب درست جواب بده بگو چ یدیجواب م نطوریچرا ا انیشده؟ نو یچرا چ_

 و گفت: دیچیپ یدر گوش انینو ینفس بلند و طوالن یصدا

 یزیو پشت سرهم به شکمش وارد شده و بچه اش مرده خون ر یضربه بد نکهیبچه اش سقط شده. بخاطر ا چارهیب_

 .رهیمتا ب ینجوریبزارن هم نکهیا ای ارنیرحمش رو در ب دیکنه با دایادامه پ ینجوریداره دکترا هم گفتند اگر ا دیشد

 انینو یبه شماره افتاده بود. با صدا زدن ها یکردند. نفسم انگار دنیشروع به لرز می. دست و پادمیکش یبلند ینیه

ا گفتند چه؟ نکند واقع یکه م یضربه ها یکردم. نکند اثر کرده بود؟! ول یچگونه با او خداحافظ دانمیبه خودم آمد نم
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به دو  کیاز زمان که آن را به او دادم نزد یو بچه مرده بود چه؟ ول دبوکه به او وارد شده  یصدمه ا یکار آن بود؟ ول

 گذرد!! یهفته است که م

 ریکه ش انیبخاطر ن ینداشتم ول زیچ چیبه خوردن و ه لیبه صبح رساندم. ظهر بود وقت ناهار. م یرا به سخت شب

ت وق چی. همیبگو میرفتم. جراتش را نداشتم به اسل نییبه طبقه پا انیبخورم. با ن یزیخورد مجبور بودم چ یم

 غم بغل کرده بودند و یهمه ناراحت زانو دمید دمیرسکه  نیینبوده که بخواهم اعالم کنم. به طبقه پا یخبر نگونهیا

 :دمیپرس دهیکرد. ترس یهق، هق م میاسل

 شده؟ یچ_

 را از بغلم گرفت و گفت: انیجلو آمد و ن میمر

بوده امروز صبح هم رحمش  دیکه بهش وارد شده شد یضربه ا گنیسقط شده م روزینم. بچه اش دخا ینازل چارهیب_

 نداره. دهیفا یکنند ول یدارن بهش مدام خون وصل م روزیرو در آوردن. از د

خواستم پس  یرا نم نیخودم را کنترل کردم. مگر هم یباز نگاهش کردم. رحمش را در آوردند. به سخت یدهان با

 بود؟ یچه حال نیا گرید

ده کند ش میگرفتم. نفس ها یدهانم گذاشتم. لبم را گاز م یو دست راستم را محکم جلو دمیبه صورتم کش یدست

را گرفتند؟ نه.. نه..  انیگرفتم؟ اگر ن یدر سرم م یچه؟ آن وقت چه خاک دندیفهم یبود. اگر بخاطر آن بود چه؟ اگر م

ن وج م چیبودم؟! نه هرگز به ه ینازل ی. اگر من جاکنمفکر  دینبا یعنینحس فکر کنم.  زیچ نیخواهم به ا ینه نم

 اتفاق افتاده بود؟ نیمن.. چرا ا یوقت. خدا چیوقت، ه چیوقت، ه چیو نخواهم بود. ه ستمیاو ن یجا

 .نیسرم_

ک چرو شیشده بود و لباس ها دهیژول یحساب انیسرم را به سمت اش برگرداندم. نو دهیترس انیخش دار نو یصدا با

در هم بود و  شیاخم ها انیدر هم و ناراحت جلو آمد و نشست. نو یا افهینظم. تان زر خاتون هم با ق یشده بودند و ب

 خراب گفتم: یاش به شدت آشکار بود. با حال یخون. کالفگ یچشمانش کاسه ا

 !د؟یامد یسالم ک_

 نشست و گفت: کمیجلو آمد و نزد یعصب انینو
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 .میاالن امد_

 آرام گفتم: لحن با

 راسته؟!_

 تان زر خاتون بلند شد. یسرش را تکان داد. صدا انینو

 زیافته براش همه چ یحالش خوب بشه اتفاق خوب ب کمی ادی. تا مامدهیبهش ن ی. پسرم مظلومم خوشچارمیپسره ب_

 رو طلسم کرده؟ شیزندگ یانقدر تلخه. ک شیکرده که زندگ نیپسرم رو نفر یخدا ک ی. اشهیخراب م

آنقدر خسته  انیکرد. نو یم فیرد نیرا درباره سرنوشت بد اشک شیطور پشت سرهم حرف ها نیزر خاتون هم تان

در  یکرد ول ینم هیگر گرید میاستراحت. اسل یبود که بدون ناهار رفت تا بخوابد و تان زر خاتون بعد ناهار رفت برا

 . آرام گفتم:شتمشانه اش گذا یشدم و دستم را به رو کیخودش بود. به او نزد

 یفهمیم یو مادر شد یازدواج کرد یمادر. ان شاءاهلل وقت کی یاتفاق واقعا بد و وحشتناک مخصوصا برا نیدرست ا_

ل . حایانقدر خودت رو ناراحت کن ستیالزم ن یکنه. ول یم خیفکر کردن بهش مو رو به تنت س یچقدر سخته و حت

 .توش بود ی. حتما مصلحتستیحکمت ن  یخدا ب ارک چی. هشهیر هم محال تو بدت دنیپدرت و مادر بزرگتر بد با د

 از من دور شد و با پوزخند نگاهم کرد و گفت: میاسل

خونه مامان و مادربزرگم طالقش رو  نیپاش رو نذاشته داخل ا ینازل نکهیتوشه اون هم ا یاره مصلحت و حکم_

 .ینازل یبخت شدن ابد اهی. مصلحتش سرندیگیم

 زد و اضافه کرد: ینگاهم کرد و پوزخند صدا دار ریتحق با

خونه خراب  یمهربان تر از مادر. خودت از همه بدتر هیدا یبش ستیبشنوم. الزم ن تیمونده بود که از او نصح نیهم_

 . چارهیافتاد نه اون ب یتو م یاتفاق برا نیا دی. بایکن

ر د یو سع میدست انداخته بود به دور گلو یگار کسداشتم ان یحالم را بد خراب کرد. احساس خفگ میاسل یها حرف

 خفه کردنم داشت.

را هم با خود آورده بود. مدام غر  نیاشک یخراب به خانه بازگشت. حت یبانو بعد از دو روز با حال و اعصاب آسوده

کس  چیآسوده بانو از صبح اجازه خروج ه یمرخص شود ول ی. امروز صبح قرار بود نازلزدیزشت م یو حرف ها زدیم
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کردم آسوده بانو آنقدر ابهت داشته باشد. در ها را  یو فکر نم مبود دهی. تا به امروز ندانینو یرا از خانه نداده بود حت

 همه را بدون آنکه متوجه شوند برداشته بود. دیقفل کرده بود و کل

زد  برادر آسوده بانو زنگ یوقت یآسوده بانو بود. حت شیر نماگوشه نشسته بود و نظاره گ کی یحرف چیه یب نیاشک

 دیر. خودتان او را به خانه بباوردیبرود و او را ب یکه به دنبال نازل ستیکس ن چیگفت که ه ندیآ یم یتا مطلع شوند ک

هر  انیه گفت. نودر هم و اکرا یرا با اخم ها شی. همه حرف هامیآ یما به دنبالش م افتیحالش بهبود  نکهیو پس از ا

راست بود. چون تان  میاسل ی. حرف هانداشت یا دهیفا چیچه با داد ه متیکرد با او حرف بزند چه با مال یچقدر سع

 نشان داد. واش موافقت خودت را از کار آسوده بان یرکیز ریز یها دییتا یاش و گاه یالیخیزر خاتون با سکوت و ب

ه خواسنتد ب یم شانیآسوده بانو و تان زر خاتون که با کار ها یاز رفتارها یداشتم. از نبود نازل یبیاحساس عج کی

 نکهیخوردم که آن دو با ا یسوخت و تاسف م یدلم م گریخواهند و از طرف د یاو را نم گریبفهمانند د یخانواده نازل

مخالف او  یهمجنس بودند ول نکهیستند با اخوا یبچه م قصدباز هم زن پسرشان را فقط به  یهر دو زن هستند ول

من هم  ییناکرده سرنوشت دختر زا یکه خدا یبه روز یخانه و خانواده باشد. وا نیدر ا گریخواستند د یبودند و نم

 گریدخواست و  یشوهرش او را از ته دل م یکیبود. که  نیتفاوت اشکار و مهم ما دو نفر در ا یشود. ول یمانند نازل

 بود. یلیخواست و تحم یشوهرش او را نم

 ماه بعد****** کی******

به دنبالش نرفته بود آسوده بانو و تان زر  یکس یعنیهنوز به خانه برنگشته بود.  یماه گذشته بود. نازل کی حدود

 یرا از زبان کس اول تا اسمم یکردند. روز ها ی.دو مادر دو پسرشان را کنترل  مدادندینم یاجازه را به کس نیخاتون ا

 ایود واقعا کار من ب دانمیاکنون بهتر بود. م یبودم. ول دهی. ترسواختن یآمد و تند، تند م یقلبم به دهانم م دیشن یم

 مرد به من گفته بود گذشته بود. ریکه آن پ یاز وقت یادیواقعا اثر افتادن از پله ها؟ چون زمان ز

 یکالفه و عصب یآمده حساب شیبخاطر مسائل پ انی. نوافتی یم شیابر افزاهر روز هزاران بر انیام با ن یعاطف رابطه

 یکردم که اثر آن نباشد و کس یرفت. فقط خدا، خدا م یدر هم بود و در فکر فرو م شیکه مدام اخم ها یبود طور

 نبرد. ییبو

برد.  یمدت در سکوت به سر م نیدر ا نیشد. اشک یحتما ارزان تمام نم میبرا یهم آب بود ول شهیاگر آن ش یحت

ا که پاسخ آن ها ر دندیپرسیاز او م یسوال نکهیکم حرف و ساکت شده بود. مگر ا یلیبعد از لو رفتن قرار فرار مان خ

 یبرود ول ینازل دنیخواهد به د یگفت م لیبار همان اوا کینزده بود فقط  یتا کنون حرف یداد. درباره نازل یجواب م

 .دادیرا نشان م یداشت نخواستند نازل یواقع یبه پا کرد و اجازه نداد. به معن یغوغا دیتا آسوده بانو فهم
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که در خواب بود کردم. به طرف  انیبه نو یبلند شدم. نگاه می. متعجب از جادیچیدر خانه پ نیموتور ماش یصدا

ر ت قیباال رفتند و دق می. ابروهاستادیا یدر ورود یبود که جلو یینا آشنا نیپنجره رفتم و پرده را کنار زدم. ماش

از  یرفت. در را باز کرد و دستش را دراز کرد. دختر نندهشد و به طرف در کمک را ادهیاز سمت راننده پ یشدم. مرد

است.  بهت زده از پنجره فاصله گرفتم. به طرف تخت رفتم  یکه دقت کردم متوجه شدم نازل شتریشد ب ادهیپ نیماش

 تم:و لبه آن نشستم و گف

 امده. یشو نازل داریب انی.. نوانی.. نوانینو_

 تخت نشست و گفت: یبه رو کهوینگاهم کرد بعد  جیگ یچشمانش را باز کرد اول کم هیبعد از چند ثان انینو

 !؟یچ_

 گفتم: عیسر

 شد فکر کنم باباش اوردنش. ادهیپ نیکه از ماش دمیامده االن از داخل پنجره د ینازل_

 من را کنار زد و گفت: انینو

 آسوده. ییوا_

 شیکه دکمه ها یو درحال دیاش پوش یراهنیپ ریز یبرداشت و به رو یراهنیباعجله بلند شد و به طرف کمد رفت و پ 

بست با عجله به طرف در اتاق رفت و از اتاق خارج شد. من هم پشت سرش با عجله از اتاق خارج شدم. به  یرا م

 هیشکمش بود. بعد از چند ثان یکه دستش به رو دمیددر  یحال جلو یو ب دهیپر یرا با رنگ ینازل دمیکه رس نییپا

 و گفت: دیرا بوس یجلو رفت و سر نازل انیچمدان وارد شد. پدرش بود. نو کیبا  یمرد

استراحت  شتریب دیبا یاز دست داد یادیو خون ز فهیچون تو بدنت ضع یدخترم؟ درست زمان گذشته ول یبهتر_

 .یکرد یم

 گفت: یحال یآرام و ب یبا صدا ینازل

 شوهرم. شیدادم خونه خودم باشم پ حیخوبم. ترج_

ها نشستند. من هم رفتم و  یکنار یکرد و به رو تیها هدا یاو و پدرش را به طرف کنار انینگاهش کردم. نو متعجب

 گفتم: دیبا ترد ینشستم. بعد از مدت ینازل کینزد
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 !؟یبهتر_

 حال و زرد رنگش گفت: یآن صورت ب یبه رو قیعم یبا خصم نگاهم کرد و با پوزخند ینازل

 .یلیحسود و چشم شور دورم خ یبه لطف آدما_

 بود. امدهیهم به او ن یخوب یدادم حقش بود حت رونیرا با حرص ب نفسم

 د؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 بلند شد و گفت: یپدر نازل یمتعجب آسوده بانو همه سرها به طرفش برگشت.  صدا یصدا با

 امده خونش._

 گفت: مهیلبخند نصف و ن کیبه آسوده بانو رفت. آسوده بانو نشست و با  یچشم غره ا انینو

 استراحت کنه. شتریب یمگه قرار نبود نازل نکهینه داداش منظورم ا_

سرد تان زر خاتون نشان از  افهیخارج شدند و به کنار ما آمدند. از همان اول ق شانیاز اتاق ها یبعد همگ یمدت

گونه  چیبدون ه یبا چهره ا نیاشک را بغل کرد و کنارش نشست یرفت نازل عیتا آمد سر میاحوال درونش داد. اسل

 خودش برد. انشست و نگاه مرا هم ب ینازل یکیاحساس سالم کرد و در نزد

ند آماده کرد ینازل یرا برا نییپا یاز اتاق ها یکیکرد و رفت. به دستور آسوده بانو  یخداحافظ یبعد پدر نازل یمدت

 یتا م میو اسل انیدرد داشت. نو شیها هیبخ یرفت از پله ها سخت بود و جا نییباال و پا شیچون انگار هنوز برا

 قبل نبودند. یزر خاتون و آسوده بانو به مهربان تان یکردند. ول یبا او رفتار م ییتوانستند با خوش رو

********* 

تمام شد..  میبرا زیکه همه چ یروز سالگرد آن روز نحس بود. گریگذشت. سه روز د یدر خانه م یاز حضور نازل یمدت

رود و من  یم شیخوب پ زیکرده است. همه چ رییتغ زیبدهم که همه چ دیخواستم فکر نکنم، و به خودم ام یمدام م

 نبود. نگونهیواقعا ا یهمراه با دخترک سه ماه مان. ول میکنار آمده ام و هر دو کنار هم خوب هست انیبا نو گرید

و  اددیخوب شده بود. تلخ شده بود و زبانش تند تر از قبل. مدام به خدمتکاران دستور م بایحالش تقر گرید ینازل

 یم یسع یخوب بود. ول میبا اسل یکرد که انگار همه کاره او است. تا حد یرفتار م یشد. طور یم یاعصبان عیسر
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تان زر  در برابر آسوده بانو روز به روز سرد تر. یتمام رفتار کند. ول متیکرد در برابر آسوده بانو و تان زر خاتون با مال

 هم به من اضافه شده بود. یچند روز نازل نیدر ا یاست ول نگونهیکردم فقط با من تنها اخالقش ا یخاتون فکر م

ا از ر انیحرف زدن نو یخواستم به اتاقم بروم صدا یکه م یزمان یاتفاق کباریاز همه مهربان تر بود و  یبا نازل انینو

 گفت: یم نیکه به اشک دمیو داخل نرفتم. شن دمیداخل اتاق شن

ت مهم فقط زن هیرفتار و خواست مادر و مادربزرگت چ ستیمهم ن یحواست رو به زنت بد شتریب دیبه بعد با نیاز ا_

تو  یول یوحشتناک زیزن چ کی یاتفاق برا نی. ایو سخت یبحران تیداخل موقع یا گهیاز هر زمان د شتریکه االن ب

 باشه اون زنت. ی. هرچیکن یپشتش رو خال دینبا

 ینم یروز عمرم بود. انقدر بد که حت نیبروم. امروز بدتر رونیتخت و اتاق  دل بکنم و ب نیخواست از ا ینم دلم

ام. واقعا چقدر من  تی. روز خراورمیاش را در ذهنم ب هیثان کی یخواستم حت یخواستم خاطرات اش را مرور کنم. نم

 احمق تر از من هم هست؟ دانمیاحمق بودم. نم

زد. نرفتم و  میناهار صدا یآمد و برا میآمد. مر یاحساس نفرت و دلشوره داشتم. از خودم بدم م کیحوصله بودم  یب

ا ببرد چون حوصله خودمم نداشتم چه برسد به آن طفل معصوم. را هم دادم ت انینشان دادم. ن ضیخودم را مر

است. چشمانم را  انیکه متوجه شوم نو وددو ساعت بعد در باز شد. حدس اش سخت نب ایساعت  کیبه  کینزد

 یصدا                  بستم و خودم را به خواب زدم.                                                                                                  

و  ا تخت باالو سر و صد یاز مدت بعدتخت دراز بکشد و کنارم بخوابد.  یبه رو دیایخواستم ب یآمد. نم یم شیقدم ها

 .به خواب رفت یو بعد از مدت پهلوم ام گذاشت یو دستش را به رو دیشد. پشتم دراز کش نییپا

 یفراموش م عیکاش من هم مثل او بودم انقدر سر ی. خوش به حالش ااست یرفته بود امروز چه روز ادشی انگار

بلند شدم. از  میردم. دستش را کنار زدم و از جاک یآمد و تمام مناسبت ها را فراموش م ینم ادمیها  خیکردم. تار

 که محل یخارج شدم و به باغ رفتم. درست همان جا خانه. از آنجا نبود یرفتم کس نییاتاق خارج شدم و به طبقه پا

 شیو بو دمیبه آن کش یدادم. دست هیداد تک یم هیتک نیاشک شهیکه هم یبود..  به درخت مانیانیمخف یقرار ها

 آن کاشتم. یبه رو یکردم. بوسه ا

بلند شروع به  یدرون قلبم خودش را نشان دهد. با صدا نیگذاشتم آن سرم شدند. ریسراز یکی ،یکی میها اشک

 الیخیام بلند تر شد. انگار مانند آن موقع ها ب هیگر یآمدند و صدا یپشت سرهم م میکردن کردم. اشک ها هیگر

 ا بشنود.ام ر هیگر یصدا یشده بودم کس



 رمینس

 
552 

 

و دم  دمید یرا با آن نازل نی. خسته شده بودم از بس که اشکگرانید یکردند جلو یشده بودم از خوددار خسته

را به او  انیحاضر بودم ن یحت خواستم یرا نم یزندگ نیخواستم. من ا یکردن. نم ینزدم. خسته بودم از نقش باز

 خواست. یباز هم دلم م یخام بود ول الیخ نکهیارا داشته باشم. با  نیطالقم دهد تا من دوباره اشک یبدهم ول

 روح و جان و نیسخت. اشک یلیسخت بود قبولش خ مینبودم. برا نیقادر به قبول کردن محرم بودن من و اشک هنوز

هم با ان مراکردند. ج اریاخت شیکه برا یزمستان به شهر  رفت بدون من. با زن یام بود. وقت یزندگ ریقلبم بود. اکس

 خودش برد.

 .نمی. تا آن بدرقه پرشور و شوق تازه عروس داماد را نبنمیعمد به خانه پدر بزرگم رفته بودم تا رفتنش را نب از

 زدم. یشد. دوباره حالم بد شد. بلند، بلند زجه م یناخواسته با مرور آن خاطرات تلخ و نحس دوباره چشمانم اشک

شکنج گاه نجات دهد و ببرد. فقط ببرد. جا و مکان اش مهم  نیبود جانم را از ان ینبود به دادم برسد. کس یکس

.  اش بودم ییرایبا آغوش باز پذ دییایاگر مرگ ب یمهم است. حت میخانه و افراد اش برا نیفقط دور بودن از ا ستین

خراب از باغ خارج  یبلند شدم. با حال میکردم و از جا اکرا پ میرفت. اشک ها یم جیبود. سرم گ یکیهوا رو به تار

 شدم.

از اثر  یکم دیبود رفتم و آن را باز کردم. خم شدم و صورتم را چندبار آب زدم تا شا اطیکه در ح یطرف لوله آب به

که داشت با چند مرد که  دمیبه در د کیرا دورتر از خودم نزد انی. نوستادمیام کم شود. لوله را بستم درست ا هیگر

که به گوشم  یزیچ نیاز آن ها گرفتم و وارد خانه شدم. اول ار میکرد. رو یبر تن داشتند صحبت م یخاک یهالباس 

که  دمی. از راه رو گذاشتم آسوده بانو را ددمیکش یبود. چشمانم را در حدقه چرخاندم و پوف انین هیگر یخورد صدا

 زد و گفت: یپوزخند دنمینشسته بود. با د

جور تورو  دیسالگرد ازدواجت چرا ما با یبرا یبچه ات سرمون رو خورد. تو ناراحت یا شدفرم فیچه عجب تشر_

 .وق زدن بچه ات یبا صدا میبکش

 و گفت: دینگاهش کردم که خند متعجب

 خوب من نه. یکنه ول یها رو فراموش م خیتار نیا ادیز انی. درسته که نورهینم ادمیها  خیتار گهیخوب منم زنم د_

م را آرا انیرفت و ن یکردم. داشت راه م دایرا در آشپزخانه پ میقدم برداشتم. مر تیرا از او گرفتم. با اعصبان نگاهم

گرفتم و همانجا نشستم و  میرا از دست مر انین تیکرد. با اعصبان یدرست م شیبرا ریکرد و سدره داشت ش یم
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خوردنش از آشپز خانه  ریخفه شد. بعد از اتمام ش شیدادادنش شدم. بالخره ص ریلباسم را باال دادم و مشغول ش

 متوقف شدم. انینو یخارج شدم. خواستم به طبقه باال بروم که با صدا

 .نیسرم_

 .نیبش نجایا ایب ؟یریکجا م_

شروع به تکون خوردن کرد و  انیرا کنارم گذاشتم. ن انیشدم و ن ریها جا گ یاز کنار یکی یرو هیحرف رفتم و  یب

 تمام حواسم را به او دادم.

 ؟یدیپوش یچرا لباس مشک_

د با آسوده بانو بلند ش یروز نحس است، که صدا نیبخاطر ا میینگاه کردم. خواستم بگو انیرا بلند کردم و به نو سرم

 خنده و تمسخر گفت:

 و خاطرات قشنگشه. ومیروز خوش  نیبخاطر ا_

با اخم نگاهم کرد و رو به  انیداد. نو یطور به مسخره کردن ادامه م نیبه آسوده با انداختم که هم پر حرص ام را نگاه

 آسوده گفت:

 ؟یمگر امروز چه روز_

 و طعنه گفت: نهیبانو با ک آسوده

 خانم. نیسالگرد ازدواجت با سرم اد؟ینم ادتی_

 انینو یهم شد. اخم ها شتریب تیو باعث اعصبان و پر از تمسخر گفت که حالم را بد کرد دهیاش را انچنان کش خانم

 بلند شد و گفت شیاز کجا انیبلند شد و رفت و ما را تنها گذاشت. نو شیدرهم رفتند. آسوده بانو از جا شتریب

 داخل اتاق. ایب_

 در را بست انی. وارد اتاق شدم نوانیرا برداشتم و پشت سرش رفتم. حوصله خودم راهم نداشتم چه برسد به نو انین

 و گفت: ستادیا میرا از دستم گرفت و در گهواره اش گذاشت. رو به رو انیو ن

 بود درسته؟ ادتیتو  یرفته بود. ول ادمیشرمنده من _



 رمینس

 
554 

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .ادمهیبود و  ادمیاره خوبم _

 کرد و گفت: شتریابروانش را ب نیگهر ب انینو

 ؟یدیپوش یپس چرا لباس مشک_

 در اعتمادم. انتیبود و خ یندارم. فقط نامرد ادیاز اون روز به  یخوب چون خاطره_

 مچ دست چپم را در دست گرفت و محکم فشار داد و گفت: انینو

 . زن بهیدیچشم سف یلیهندوستان کرده؟ اره؟ خ ادی لتیاالن منظورت با من ؟ نکنه دوباره ف ؟ینامرد یچ یعنی_

 .یکه دوباره بر ییخوا ی. نکنه باز طالق مدمیتو ند یدیچشم سف

 :دمیکش غیو ج دمیحرفش پر وسط

 نیداخل ا گهیاون روز برام درد داشته و داره تو د یبار من نکن به اندازه کاف ادیاز دهنت در م یبسه خفه شو. هرچ_

 ساله مثل 16دختر  هیاون همه ظلم در حق  یادآوریمن بود با  یجا یا گهیبد ترش نکن. هر کس د یسالگرد کوفت

چقدر فشار روم. اون روز چه شک بزرگ  یکه بفهم ینک یو حالم رو درک نم یستیمن ن یوقت جا چیشد. ه یمن م

خودت  یانقدر برا انیبود. بس کن نو یبه خودم امدم از درد وحشتناک زنانگ یکه زمان یبهم وارد شد طور یبیو مه

 نه بر و ندوز. بس کن.

ف که حر یکرد. زمان یمتعجب نگاهم م انیکرد. نو یم هیوقفه  وحشت زده گر یب انیبلند بود که ن میها غیج انقدر

نشستم و با دو  نیزم یکردند. همانجا به رو دایهم دوباره راه خود را پ میکردم اشک ها انیب ادیو فر غیرا با ج میها

رات بد داشتم که اکنون از آن روز نحس خاط یبه اندازه کاف یلیخ سخت بود. یلیدست سرم را گرفتم و زار زدم. خ

 کرد. یم هیهنوز گر دهیترس انین یام آرام شد ول هیدر سالگردش هم به آن اضافه شد. گر

 کیرا در گهواره اش گذاشت و به طرفم آمد.  انیرا ساکت کرد. ن انیپدرانه ن یقربان صدقه و رفتار یبا کل انینو

مرا  انینو دمیبلندم کرد. محکم به او چسب نیزم یگذاشت و از رو میزانو ریدستش را ز کیدستش را پشت گردنم و 

 به ی. سرش را در گردنم فرو برد و بوسه ادیکش وشمو محکم در آغ دمیخواب میتخت گذاشت و خودش به رو یبه رو

 در گوشم گفت: انیشد. نو ریآن زد. اشک ام سراز
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 نکن.. هیگر زمیعز دیببخش د،یببخش_

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

و  دمیکرد. خند یم یتات ،یکرد و تات یخنده کنان نگاهم م انیرا گرفتم و سرپا نگهش داشتم. ن انیخنده دست ن با

 گفتم:

 ؟یکنیمامان جلوت رو نگاه کن چرا من رو نگاه م زیعز_

که آمد  یادیو فر غیج یآآ کردن ساده بود. با صدا شتریآورد که ب یم رونیاز دهانش ب بیغر بیعج یصداها انین

کردن کرد. نگاهم را از در اتاق  هیافتاد و شروع به گر نیزم یبه رو دهیهم ترس انیوحشت زده سرم را بلند کردم. ن

. طفلک ام هنوز بعد از مدت ها به دمیرا در آغوش کش کرد یم هینشسته بود و گر نیزم یرا که به رو انیگرفتم و ن

 کرد. یم هیاو همچنان گر یام چسباندم ول نهیس یصداها عادت نکرده بود. سرش را به رو نیا

 یهمه دعوا و کش مکش ها نیشد. خود من هم خسته شده بودم از ا یتازه شروع شده بود و حاال، حاال تمام نم دعوا

ا همراه ب ی. آسوده بانو اجازه نداده بود نازلندیایآخر کدامشان قرار از کوتاه ب دانستمینم یآسوده بانو و نازل نیب

هم که  شیدو هفته پ ای کیکنند. خودش را به آب و آتش زد و اجازه نداد.  یبه شهر برود و باهم زندگ نیاشک

 جمع گفت: یآسوده بانو جلو یترمشان بود که به دستور آسوده بانو آمد و وقت انیم یلیتعط نیاشک

 .یرو طالق بد ینازل دیبا _

 گفت: یعکس العمل چیهم بدون ه نیاشک

 به عقدم در امد به خواست خودم نبود که حاال طالقش به خواست من باشه. یوقت_

را گرفت و به دنبال  نی. آسوده بانو هم از همان موقع وکالت اشکانیو نو نیاشک انیم یحرفش شد شروع جنگ نیهم

 یدر نگه دار یر سعاز همان زو یشد. نازل لیپا وک کیخودش  یشد برا یتا بحث نازل یطالق افتاد. انگار یکارها

خواست کامال نابود شده بود و به  یکه م یو تکه اصل دگوشه افتاده بو کیشده اش دارد که هر تکه اش  رانیو یزندگ

داد  یبروم.  صدا نییگرفتم به پا میشد تصم یآرام نم انیاش نبود. ن یماندگار یبرا یراه چینظر آسوده بانو ه

 شد. شتریب انین هیشدت گر دیچیآسوده بانو در سالن که پ
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 نیپول دادم تا به ا یرو جور کردم. کل طیشرا نیا یبه سخت یکن یو برگه طالق رو امضا م یایفردا با من م نیهم_

ببرمت  یآبرو یاجازه بدم بخاطر تو ناقص همه زحمت هام هدر بره. شده با اوج ب تونمینم رمیطالقت رو بگ یزود

 فردا از دستم بره.. تیموقع دمیاجازه نم یول برمتیم

 و با اخم گفتم: دمیبالخره حکم طالق را گرفته بود و فردا نوبت شان بود. به آن ها رس یزدم. انگار یپوزخند

. بچه من آرامش اعصاب نداره شبا به زور ردیگیکه هر روز معرکه م ستیجنگ ن دونیکه م نجایچه خبرتونه؟ ا_

 یی. شک کرده اگر بخواهیچ لشیدل گهیم انینو شهیم داریوحشت از خواب ب هیهر دفعه ام که با گر خوابونمشیم

 .شهیهر روزتون با خبر م یاز جنگ دعوا انینو دیادامه بد یطور نیهم

 لحن گفت: نیبا بدتر ینازل

 آقا خبر داره. انیخونه خراب کن خود نو یتو الزم نکرده به فکر باش_

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 ساکتت کنم. تونمیکه م یدونیم ادیاز دهنت در م یمواظب باش چ_

 گفت: تیبا اعصبان ینازل

 که به تو ربط نداره دخالت نکن. ی. خفه شو و تو مسائلیکن کاریچ ییخوا یمثال م_

 گفتم: ینسبت بلند یصدا با

 .رونیآسوده بانو خودم از خونه بندازمت ب ینکن به جا یکنار یخفه شو دختره دهات_

 .نیبسه. ساکت شو سرم_

 بحث سر من تمام انی.  با داد نوزدیم ی. چهره اش از خشم به قرمزنگاه کردم انیبه سرم را برگرداندم و به نو دهیترس

کرده بود که حق  دیحساس بود و بارها و بارها تاک اریموضوع بس نیا یبه رو انیمن نبود. نو یبدتر برا نیشد. از ا

هم غافل  انیاز ن یدر جانم افتاده بود باعث شد حت انینو واکنشکه از  یشرکت کنم. ترسآن ها  یندارم در دعوا

 رو به آن ها کرد و سر آن دو داد زد: انیشوم. نو



 رمینس

 
557 

 

ون ا نجایا امیآدم م یهر روز دعوا، دعوا، دعوا من خسته کوفته بعد از سروکله زدن با مشت دیخستم کرد گهیبسه د_

 به جاش یدارم ول ازیمن داخل خونم به آرامش ن دیخستم کرد گهیشما رو تحمل کنم. بسه د یدعوا دیبا نباریوقت ا

 یطور نیهم دییخوا یاگر م دمین بار به دوتاتون هشدار میآخر ی. برادیندازیهر روز جنگ اعصاب داخل خونه راه م

 .دیخونه ندار نیداخل ا یجا گهیدوتاتون د دیادامه بد

 رو به من کرد و گفت: بعد

 .میبفرما باال خانم ما باهم حرف دار_

از  مبردیشد. اگر او را با خود به باال م یم هوشیداشت در بغلم ب گرید هیاز شدت گر انیرا با ترس تکان دادم. ن سرم

 سست یسپردم و با گام ها میرا به مر انیدستم. ن یرو افتدیو م شودیکه در انتظارم است حتما حالش بد م یدادها

دم. وارد اتاق ش دیو با ترد دمیکش یقیرا آرام کرد نفس عم خودممکث کردم و  یبه طبقه باال رفتم. پشت در اتاق کم

ده ش یحد اعصبان نیواقعا در ا  دانستمیواقعا وحشتناک شده بود. نم زدیم یافتاد. به کبود انینو افهیچشمم به ق

 است.

 اش هوا رفت. ادیفر دیتا مرا د انینو

خودت رو داخل بحثشون  ادیدوتا شرکت نکن مگه بهت نگفتم خوشم نم نیا یمگه من به تو نگفتم داخل بحث ها_

ون ا یو دعوا یترکش کن دیو با یرفتار خاله زنک نیاز ا ادیآتش. مگه بهت نگفتم بدم م زمیه یو بش یشرکت بد

 نداره. یربط چیدوتا به تو ه

 گفتم: ینسبتا آرام یصدا با

 به من گفت که من مجبور شدم جوابش رو بدم. یدختره چ نیا یدونیتو اصال م یریم یطرفه به قاض کیچرا _

 برداشت و با پرخاش گفت: زیبه سمتم خ انینو

 یآنچنان غرق دعوا بود دمیکه من د یطور ی. ولیدادیهم م دیو نبا یجوابش رو بد ینبود یتو مجبور یهرچه ول_

 .شدیکه اصال حواست به بچه داخل بغلت نبود که داشت تلف م

 گفتم: تیدرهم رفتند و با اعصبان میها اخم

 ت.. انینو_
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 و گفت: دیوسط حرفم پر انینو

 بشنوم. یزیخوام چ ینم گهیبسه ساکت د_

 یآمدند و وقت ینازلظهر که آمدند بدون  کیخانه نبودند. نزد انیو نو یشدم آسوده بانو و نازل داریاز خواب ب یوقت

 گفت: یسراغ او را گرفت آسوده بانو با افتخار و خوشحال میاسل

 بالخره شرش کم شد._

 برادر یانجام داده است و نازل یو کار اشتباه ستیکردند که طرز حرف زدنش خوب ن یسرزنش اش م میو اسل انینو

 آن ها مهم نبود. یحرف ها شیاو برا یکرده است. ول یانصاف یزاده اش است و در حقش ب

******** 

 یزمزمه ها انیآسوده بانو و نو یحرف ها نیبهار پارسال نه. از ب یبه تلخ یشد. ول دایدوباره سروکله اش پ بهار

در تعجب بودم پسرش هنوز بچه  یدست به کار شده است. ول میعمه اسل دادمی. احتمال مدمیفهم یخواستگار را م

نداشت. از صبح که  یکار و خانه ا چیاش بود و ه گاهرا نداشت. تازه سال دوم دانش یزندگ کیاداره  یبود و توانا

 شده بودم متوجه درهم بودن اوضاع شدم. داریب

. دیایاش در خانه است قرار است ب یرکیز ر،یماه است زمزمه ز کیبه  کیکه نزد یآخر هفته آن خواستگار دمیفهم

کرد و قرار بود بعد از ازدواج به همان جا بروند. از  یاز پسر از بزرگان روستا بود که در شهر کار م یکیخواستگار  یول

 گفت: یمدام م میاند. اسل شتهرا با هم دا یهر سه معلوم بود که چه دعوا افهیق

 دییخوا یم ن؟یمثل اشک دیمن رو هم بکن دییخوا ی. مدیریبگ میمن تصم یزندگ یبرا دیخوام، شما حق ندار ینم_

 .رمیطالق بگ دهیهنوز به سال نکش

کند  یچگونه جرات م میاسل دانمیو به غلط کردن افتادم. نم دمیلحظه من ترس کیکه  دیبانو آنچنان به او پر آسوده

از صبح درحال انجام تدارکات بودند.  انیآمدن خواستگار ها آسوده بانو و نو ی. براستدیآسوده بانو با یجلو نگونهیا

از کمد ام انتخاب کرد و دستور داد که  یدست لباس محل ویو  تاقمداد و به ا ریبه سر وضع من هم گ یآسوده بانو حت

را به  انینو یآسوده بانو و تا حد نگونهیکه ا نمیداماد را بب یآقا نیکنجکاو بودم ا یلیرا بپوشم. خ نیا دیحتما با

 .داخته بودتکاپو ان
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 یکرد و نم یم انیمخالفت اش را ب یقیکه به شدت و به هر طر میاسل یآمدن مهمان ها آماده بود.. حت یبرا زیچ همه

اس خواستم لب یکه آسوده بانو انتخاب کرده بود را بپوشم م یخواستم لباس محل ی. نمندیداماد را بب یخواست حت

 ها را تن کنم. انمجبور شدم هم انیبا برخورد نو یخود را تن کنم. ول یها

ن م ستادمیدر ا یجلو انیرا همراه با خدمتکار ها به آشپز خانه فرستاد و خودش و نو میزنگ آسوده بانو اسل یصدا با

او را  نیکرد بخاطر هم یم تمیبد عنق شده بود و اذ یلیخ انی. نستادمیاز آن ها پشت سرشان ا دیهم به تبع

 بودم. دهیشدند آن ها را تا به حال ند انهمهمان ها آمد. وارد خ یسپردم.  صدا میخواباندم و دست مر

 یمتوسط رو به باال داشت به آن م یبه دست داشت. قد یآن ها دسته گل یشش مرد وارد خانه شد که سوم اول

 یوانپر پشت و ابر یمشک یچاق بود. موها یشد گفت تا حد یم بایدرشت داشت تقر یکلیباشد. ه 18۰خورد 

 .شیو البته ته ر اشتهم لپ د یمتوسط کم یو لب ها یگوشت ینیمتوسط به رنگ شب. ب یو چشمان دهیکش

 یکردند و پشت سر آن ها چهار زن وارد شدند که اول  یگرم یسالم و احوال پرس انیمردان با کمال احترام با نو تمام

بودند که دو  گریدر دستش انگار مادر داماد بود. پشت سرش سه زن د ینیریآن ها از همه سن باالتر بود و جعبه ش

 دستش را گرفته بود. یگریبغلش و د چهب کیجوان که  یبود و آخر انسالیم بایآن ها تقر یتا

و آسوده بانو  انیکرد و من هم مودبانه سالم کردم. نو یباز و خوشحال با آن ها سالم و احوال پرس یبانو با رو آسوده

آن دختر  یخود به راه انداختند. گاه یمتفرقه و ب ینشستند و بحث ها یدعوت کردند. همگ یرایها را سالن پذآن 

کردم تعجب  یکه نگاه م انیآسوده بانو و نو دیی. به داماد مورد تادادمیو من هم جوابش را م زدیجوان با من حرف م

 یتیو زمزمه اش بود. به نظر من اصال جذاب دندید یک متدار شیماه پ کیاز  شیکرد. مگر چه داشت که انقدر برا یم

 مادر داماد به خودم آمدم. ی. با صدایکار خوب نکهینداشت مگر ا

 دخترم شما چند سالته؟_

 باال انداختم و پاسخ دادم. یابرو متعجب

_18. 

 کرد و گفت: یخنده آرام زن

 .یزنیحرفا م نیبچه سال تر از ا ادیماشاءاهلل بهت نم_
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به مادر داماد و خود داماد داشت و  یادیکه شباهت ز انسالیم یاز خانم ها یکیزدم و تشکر کردم.  یزورک لبخند

 خواهر داماد بود گفت: یانگار

 ؟یخون یدرس م_

 از آن ها باشد؟ آرام گفتم: یکیگذاشته بود که درس هم  میکردم. چه برا انیبه نو ینگاه مین

 خونم. ینه نم_

 رو به آسوده بانو کرد و گفت: بعد

 شیبق گهیانتخاب کنه د یدار هیزرنگ باشه و شوهر خوب و ما دیاز اونش شوهر با شتریواس دختر خوب ب پلمیتا د_

 .چیه

 یحرفش پرداخت. بعد از مدت دییداشت. آسوده بانو هم به تا یخوب یمال تیام گرفت. پس برادر محترم وضع خنده

نگاه صورتش کردم  دیبه من رس یآمد. ول یچا ینیبا س میرا صدا زد و بعد از چند لحظه اسل میآسوده بانو اسل

هم آنکه او هنوز  نیمن و او بود. ا انیتفاوت م کی یکردم. ول یچشمانش قرمز و لبالب اشک. حالش را درک م

 نداشتم. یگونه فرصت چیمن ه یبودن با فرد دلخواهش. ول یفرصت داشت برا

 

و  نددیخود بر یرا شروع کردند. برا یهم بزرگتر بود و پدر داماد بود مراسم خواستگار انیکه از نو ی مردبسم اهلل با

 یکار م مارستانیدر شهر دارد و هم مطب دارد و هم در ب نیداماد پزشک است و خانه و ماش یآقا دمیدوختند. فهم

م .  مراسانیمن و نو ینه به اندازه فاصله سن یبود. ول تر ادیم زی. سن او هم از اسلردیگیکند و تخصصش را هم دارد م

 یو آقا داماد که نامش باشکان آذر میزن ها و مرد ها کنار هم بودند گذشت. اسل نکهیبا تفاوت ا نیسرم یخواستگار

 دو کالم حرف بزند. ینرفتند تا در تنها یپور بود حت

 یخواستگار یبوده که جواب مثبت را داده اند و حال برا میقبل بدون خبر من و اسل یبود. انگار مراسم ها جالب

 گفت: انیآمده بودند و تا قرار مدار را بگذارند. پدر باشکان رو به نو یرسم

خون بدند. ان شاءاهلل  شیدوتا جون همراه با مادر و خواهراشون برن آزما نیبا اجازه شما و خانم محترمتون فردا ا_

 بله برون. یبرا میخدمت برس لیهفته با ا نیجواب مثبت بود پنج شنبه هم
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چشم گرداند و نگاهش به آسوده  انیکه با التماس به چشمان او چشم دوخته بود. نو میبه اسل ینگاه دیبا ترد انینو

 با تحکم گفت: انی. نودیکش یبا چشم خط و نشان م شیبانو افتاد که برا

 چشم. یقدمتون رو ستین یآخر هفته هم حرف یابدن. بر شیکه برن آزما انی. فردا صبح بستین یمشکل_

ل باشکان با پرسن ییآشنا لهیدادند به وس شیشد. قرار شد فردا که آزما دهیوسط کش رهیو طال و غ هیبحث مهر بعد

 و طال میاسل یکه بعد آسوده خاطر از همانجا بروند و برا رندیبگ لیآنجا جواب را همون موقع بدهد و بعد برگه را تحو

 نشان و لباس بخرند.

که  گریماه د کیبخوانند تا  غهیص کیکردند و قرار شد در بله برون  نییو وقت ها را تع دندیبرنامه ها را چ همه

 گفت. خوب ینم یزیبود و چ ریبود. سر به ز میچشمم به اسل کی. مدام ناخواسته ندازندیرا به راه ب یمراسم عروس

سرم را کاله گذاشتند با اسم   چارهیمن ب یر از محبوب اش. ولیغ یاست او را بدهند به کس قرار دانستیبود الاقل او م

 .دیرس یم میکاله گشاد و بزرگ که تا  سر زانوها کیسرم گذاشتند  ی. بد کالهنجایرسم و رسومات ا

نداشت جز حرص و جوش و افسوس. در  یا دهیفا چیفکر کردن به آن موقع ه گریدادم د رونیرا با حرص ب نفس

. تسیروستا ن نیا یآدم ها نیب یفرق چیه فهممیباز هم م نمیبیرا م میحال که اسل یول دمیدیفقط خودم را م نجایا

اش چه خان اش.. امروز چهار  تیو.. چه رع فکرطرز  کی ده،یعق کیفرهنگ ،  کیجور هستند. با  کیهمه آن ها با 

 مراسم فردا. یاپو براشنبه بود و همه در تک

آمدند. در بدون  یم نیتان زر خاتون و اشک ادیآمدند و امروز هم به احتمال ز یفردا صبح م انیو برادر نو خواهرها

تخت نشستم. آسوده بانو وارد اتاق شد. با تعجب نگاهش کردم. با اخم  یبه رو ریتقه به آن بخورد باز شد. متح نکهیا

 درهم گفت: یها

 کارت دارم. نییپا ایب_

 نییاش بود را بغل کردم و به طبقه پا یو رنگ یکیپالست دیبا دسته کل یرا که درحال باز انیبعد از اتاق خارج شد. ن و

شستم و ن میشد. جلو رفتم کنار اسل شتریآسوده بانو نشسته بود. تعجبم ب یبود و رو به رو نییهم پا میرفتم. اسل

 آسوده بانو سرم را بلند کردم. یکند. با صدا یباز ترشتم تا راحت گذا نیزم یرا به رو انیخم شدم و ن

 .یاون هم داشته باش یننه مرده ات رو جلو افهیق نیخوام ا ینم می. اسلانیم انینو یفردا برادر و خواهرها_
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 یکه راض یرفتار کن یطور دیبا یریرو به خودت بگ افهیق نیا دیکه مادر بزرگت امد نبا یاصل امروز هم از وقت در

 و گفت: دیوسط حرفش پر می. اسلیهست

 یرفتن ها رونیب نیرفتار کنم. اگر داخل ا یا گهیجور د دیبا ادیخوامش ازش بدم م یو نم ستمین یراض یچرا وقت_

 خانوادش. یجلو یگفتم حت یبه خودش م یکرد یکنارم نبود و همش سوک و نوکم نم یگاردیتو مثل باد یکوفت

د نگاهم کرد و بع دهیکه اول ترس انین چارهیب دمیبودنش از جا پر یاز ترس و ناگهان دیانو کشکه آسوده ب یغیج با

 .انداخت میپا یبه رو هیخودش را با گر

 هیبا  یبمون یخوا یکم داره؟ ها؟ البد م یپسر؟ چ نیبهتر از ا ی. کیکن یما باز یبا ابرو یکن یساکت شو تو غلط م_

 رونیهم از سرت بنداز ب ی. فکر عشق و عاشقستندیپسره ن نیهمه که مثل برادرت و ا ؟یازدواج کن القبای کاریپسر ب

قل ع کمی گهیدو روز د یفهمینم یتو هنوز بچه ا یاریمن ب یورو جل یاسم عشق و عاشق یکنیاصال تو غلط م میاسل

 .یفهمیامد تو سرت م

 رو به من کرد و ادامه داد: بعد

 نمینب یپوشیهم م یازدواج مخالف. لباس درست حساب نیبا ا میاسل یگیکس نم چیه ی. جلوادیدر نم کتیتوام ج_

کن گم  میقا کجایدخترتم  نی. ایپوشیم یلباس درست و حساب یمهمونا ابرومون رو ببر یجلو ییایاتا آشغال ب نیبا ا

 .زهیریبهم م ومجلس ر ندازهیو سر و صدا راه م کنهیم هیگر یلیو گور کن خ

را محکم بغل کردم و از جام بلند شدم و رو به روش  انیرا از حد گذرانده بود. ن یز ماند واقعا پروگاز تعجب با دهنم

 و هم مانند خودش داد زدم: ستادمیا

ماه من انقدر  1۰تو و رفتارات که باعث شده بچه  نیهم  آروم ا یلیدرست صحبت کن درباره بچه من. بچه من خ_

بچه چه  هیشدم صدام در امده. از  یو عصب یهر روزت عاص یداد ها یداد و ب کنه. منه آدم بزرگ از دست یتابیب

 گهید یندازیکه را م یهر روز تو از دعوا ها یاو داد ه غیخراب شده از ج شیبچم انقدر حال روح ؟یدار یانتظار

شده حاال شد مجلس خراب کن  نجوریتو ا ی. بچه من بخاطر رفتارهاپرهیاز خواب م هیشب هم خواب نداره با گر

ن به م دنی. بعد لباس پوشهیزیخجالتم خوب چ یکنیتو بدتر م گمینم یچیه یمواظب حرف زدنت باش آسوده بانو ه

 ینداره که بخوا یو به تو ربط هیباشه و راض یراض دیکه با یکه هست کس نهیهم هم دنمیپوشخودم مربوطه لباس 

 .یبا من و بچه ام رفتار کن نطوریا
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 پشت سرهم شیکرد. اشک ها یم هیشده بود و بلندتر گر شتریترس اش ب انی. نزدمینفس، نفس م تیاعصبان از

 .زدمیحرف م انیرفتم در همان حال با ن ییامدند. نگاهم را با خشم از آسوده بانو گرفتم و به طرف روشو یم نییپا

 نکن فدات شم. هیگر زمیعز دیمامان؟ ببخش یدیترس ؟یواسه چ هیششش.. آروم باش دختر قشنگم گر_

 اش هیگر قهیتا آرام شود. بعد از چند دق زدمیدادم و با او حرف م یرا با آب شستم. تکانش م انیپر از اشک ن صورت

ده ش یوابسته شده بود و مانند تمام دختر ها بابا یلیخ انیمدت به نو نیدر ا انیشد. ن لیتبد یزیر یبه هق، هق ها

 امد مدام بغلش بود. یم انینو یقتبود و و

در آمد. به طرف در  یهق، هق کوچکش هم تمام شود. صدا نیتا ا  زدمیحرف م انیو با ن رفتمیسالن راه م در

اووم، اووم راه  هیاشاره کرده و با گر انیو تپل اش به نو زهیم زهیر یبا دست ها انیوارد خانه شد. ن انینو دمیچرخ

شانه اش  یتمام سرش را به رو یهم با لوس انیلبخندش رفت. جلو آمد و بغلش کرد ن انین دنیبا د انیانداخت. نو

 گفت: یبا نگران انیکرد. نو هیگذاشت و دوباره گر

 ؟یکن یم هیشده بابا؟ چرا گر یچ زم؟یعز هیچ_

 :دینگاه من کرد و با اخم پرس بعد

 کنه؟یم هیچشه؟ چرا گر_

 فتم:گ یسر بلند کردم و با پرخاشگر انیو حرص نگاهش کردم با تشر نو یدادم و با ناراحت رونیرا با حرص ب نفسم

 نی. امیحاال هم اسل یاول نازل ندازهیبشه؟ خسته شدم هر روز آسوده بانو داره دعوا راه م یخواست یم یچ گهید_

من                                                           و دعوا ست.                       دادیخونه داد و ب نیداخل ا زیر کیچندماه 

 زیر کیبچم  یدیشب هاش که خودت د لرزهیبچه. هر روز تنش داره از ترس م نیچه برسه به ا گهیشدم د یعاص

 یرو رو هخون نیاول ا ادیسر بچم ب ی. اگرم بالادیسر بچم م یبره بال شیبخواد پ ینجوریاگر ا انی. نوکنهیم هیداره گر

 خونه باباجونم. رمیم انیبعد با ن کنمیسر همتون خراب م

و دستش را پشت کمرش گذاشت  دیرا بوس انی. بعد از اتمام حرفم سر ندادیگوش م میبا اخم داشت به حرف ها انینو

 و آرامش کرد. بعد جلو آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت:

 درستش کنم. دمیداخل. قول م میبر ایفعال ب_
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 آمد گفتم: یهم پشت سرم م انیگذشتم و نو یکه از راهرو م یدرحال

 .میدار ازیخواهشا فقط زودتر هم خودم و هم بچم به آرامش ن_

 باشه. زمیباشه عز_

 انیشد. من و نو شتریب میاخم ها دنشیرا داشت. آسوده بانو هنوز در سالن نشسته بود با د شیهنوز اخم ها انینو

م تا دراز کرد انیبا سر اشاره کرد که بروم دستم را به طرف ن انیسالم کرد. نو انیبه نو یی. او با خوش رومیهم نشست

 کردن. کالفه گفتم: هیکرد به گر عکرد دوباره شرو شیتا از خودش جدا انیبغلش کنم نو

 گذاشته. ریروش تاث زایدعوا چ نیاز رفتار هاش که ا نمیا نینه بب نیبب_

 کرد گفت: یرو ساکت م انیکه ن یدرحال انینو

 . اصال بزار همون بغل خودم باشه تو برو استراحت کنشهیباشه بچه است االن اروم م_

 یصدا نیا یامد خشکم زد. حت ینیموتور ماش یبلند شدم خواستم به طبقه باال بروم که صدا میحرص از جا با

 .. یزندگ نیا. لعنت بر بردیهم ناخواسته ضربان قلبم را باال م نشیماش

********** 

ه در ک یانقدر اصرار کرد تا دست آخر مجبورم کرد با او به شهر انیمانده بود. نو میاسل یهفته به عروس کیاز  کمتر

 دخترم. یخودم و هم برا یبخرم. هم برا یلباس محل کیاست بروم و من  یکینزد نیا

ودم و خ یبا سوگند تماس گرفتم و از او خواستم برا میبه خانه برگشت یمن قصد نداشتم آن ها را تن کنم وقت یول

انتخاب  کند. به مامان جون هم تماس گرفتم و از او خواستم تا پول شان را حساب کند و  بایز یدخترم لباس مجلس

سر کردم. مامان جون بامن تماس گرفته بود و گفته  یشالبفرستند و حتما بسته به دست خودم برسد. مانتو و  میبرا

م را باز کرد اطیرفتم و از خانه خارج شدم. در ح نییاست و پشت در منتظر است. به طبقه پا دهیود که بسته ام رسب

 بود. سالم کردم و او گفت: ستادهیا دیپرا نیکنار ماش یمرد

 خانم توراج؟_

 بله._
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او تشکر کردم و به داخل از آن خارج کرد و دستم داد. از  یکارتون یرا باز کرد و بسته ا نشیصندوق عقب ماش در

تخت نشاندم.  یوارش بود را بلند کردم و به رو یرا که درحال راه رفتن پنگوئن انیخانه رفتم. وارد اتاقم شدم و ن

کاور کوچک بود.  کیپاره اش کند. کنارش زدم و بسته را باز کردم. اول  خواستیبسته انداخت و م یخودش را به رو

که  یعروسک یلباس صورت کیبود. با ذوق نگاهش کردم  انیبازش کردم. لباس نتخت گذاشتم و  یآن را به رو

رگ بز یقسمت باال تنه و دامن سه گل صورت نیبا طرح گل و ب پوریپهن گ یبندها شیها نیدامنش تور بود و است

 انیتور بود و دوباره در همان قسمت سه گل بود. با ذوق آن را نشان ن یبندها نیهم کمرش فقط ا شبودند و پشت

 دادم و گفتم:

 نگاه کن چقدر قشنگه.. انین نیبب_

کردن کرد. لباس را  غیج غ،یخودش را با ذوق به من رساند و لباس را که در دستم بود و بغل کرد و شروع به ج انین

 بود. زیبه فکر همه چ شهیمامان جون در کاور گذاشته بود. همکه  یصورت یعروسک یتنش کردم همراه با کفش ها

 یقیااش ق قهیسه ربع بود و  نیمخمل سبز رنگ بلند که است یلباس مدل راسته اندام کیبزرگتر را باز کردم.  کاور

د. با نبل نیباز نباشد و است ادیباز و از پشت تا وسط کمرم لخت بود. خنده ام گرفت خوب به او گفتم ز یبود و کم

رد.  ک یپاره اش م دیدیکرد و اگر پشتش را م یمخالفت م دشیدیاگر م انینو یبود ول دهیپوش نکهیا یتا حد نکهیا

. بعد از چند به در خورد. در کمد را بستم و اجازه ورود دادم یدرحال جا دادن لباس ها داخل کمد بودم که ضربه ا

آمد  جلو میسل. با تعجب به او نگاه کردم. ادندیهر دو باال پر میوارد اتاق شد. ابروها میدر باز شد و اسل یلحظه طوالن

 و در را پشت سرش بست.

 نشست و نیزم ی. در چشمانم که نگاه کرد ناگه بغض اش شکست و به روستادیا میبه طرفم امد و رو به رو میاسل

 کرد گفت: یم هیکه بلند، بلند گر یدرحال میکردم. اسل یو شوک نگاهش م رتیرا گرفت. با ح میپا

 مبوسیدست و پات رو م کنمیتورو خدا التماس م نیگرفتم. سرم نتیکردم و آخر نفر تتیهمه اذ نیا یدید ،یدید_

با بابام حرف بزن ازت خواهش  کنمیبکنه. التماست م تونهینم یکار چیاون نخواد مامانم هم ه ریبابام رو بگ یجلو

 کنه که مراسم رو بهم بزنه. شیتو رو جون دخترت قسم باهاش حرف بزن و راض کنمیم

 یشانه اش گذاشتم. با تعجب نگاهش م ینشستم و دستم را به رو شیشد. من هم رو به رو شتریاش ب هیگر شدت

 دستم را گرفت و گفت: نباریا میکردم. اسل
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و اون هم دوست داره جدا  یکه دوستش دار یسچقدر سخته از ک یدونیتو که م یدیرو کش ییتو که طعم جدا_

 زیکنم همه چ یاگر من عروس یچقدر بده  تو که شکستش رو خورد یدونی. تو که منیکنم سرم ی. التماست میبش

 کنمیبعد دانشگاهش التماست م یبره سرباز دیبه زمان داره با ازین نیباشم. شاه نیبا شاه تونمینم گهیتموم د گهید

براش همون رو حرف،  یتو بگ یدوستت داره هرچ یلیمجلس بهم بخوره بابام خ نیکن ا ین و کاربا بابا حرف بز

 .زنهیحرف نم

 گفتم: ینگاهش کردم و با لحن آهسته ا یرا از خودم جدا کردم و با ناراحت میاسل

 .زنمیباهاش حرف م_

سوخت.  یم شیبرا یلیاز اتاق خارج شد. دلم خ زنمیحرف م انیمن با نو نکهیحاصل کرد از ا نانیاطم یوقت میاسل

شده بود.  کی. هوا تاردیکشیمن را م شیسال و نه ماه پ کیاو داشت حاال درد  ی. ولمیدرد دار کیگفت  شدیم دیشا

را  شیوارد اتاق شد. لباس ها یبعد از مدت انی. نوندشان رفته بود یشام شان را خورده بودند و در اتاق ها یهمگ

 مشغول کرد. من هم رفتم و کنارش نشستم. آهسته گفتم: انیخودش را با ن عوض کرد و

 باهات حرف بزنم. یزیچ کیدرباره  خوامیم انینو_

 ؟یدرباره چ_

 چشمانش نگاه کردم و گفتم: به

 . اون مخ..میدرباره ازدواج اسل_

 گفت: تیو با جد دیوسط حرفم پر انینو

 .یپس بهتر دخالت نکن شهیموضوع به تو مربوط نم نیا_

زدم. امروز  یغلت میشدم. در جا داریآمد ب یم نییکه از پا یادیز یکالمش دهانم را بست.  با سرو صدا ها تیقاطع با

آن گونه با من برخورد  انینو یهفته اش بدجور در گوشم است. وقت کی نیا یها هیبود. هنوز گر میاسل یروز عروس

 یبا لحن تند نباریا انیباز هم جواب نداد و نو یکردم ول رحموضوع را مط یقت مناسبنگفتم. دوباره در و یزیکرد چ

 جوابم را داد.
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رار زده دست به ف ی. حتیلیگناه داشت خ یلی. خدیگفتم انگار از هم فرو پاش میرا به اسل نیتمام ا یبا شرمندگ یوقت

د. آسوده بانو و من آرام ش یانیبود که او را کتک زد و با پا در م یآنقدر اعصبان انیکردند. نو دایاو را تا عصر پ یبود ول

به من هم جرات داد تا  یشوم آسوده بانو که او را عقب کشاند کم انینو کیالبته؛ من جرات نداشتم آن موقع نزد

 بودم. دهیند یانمدت آنقدر او را اعصب نیرا کتک بزند. اصال تا به حال در ا میاسل انیکردم نو یشوم. فکر نم کینزد

مهمان ها آمده بودند و خانه پر از سرو صدا و  روزیو پر روزی. از دمیکردم و باهم به حمام رفت داریرا ب انیشدم و ن بلند

 یکه م یشدم. همه خانم ها انیخودم و ن یبود. از حمام خارج شدم و مشغول خشک کردن موها یجشن و شاد

و با  ندیایقرار بود صبح خانواده داماد به دنبالش ب می. اسلدرفتن یم نییپا یاز اتاق ها یکیکنند به  شیخواستند آرا

 در شهر بروند.. یشگاهیبه آرا گریدو نفر د یکی

االن در آن اتاق همه جمع شده اند و رفتنم فقط  دانستمیرا درست کنم. م میکنم و موها شیخواستم آرا یهم م من

نشسته بودند و خانم ها داخل. خانواده برادر  اطیو مردان در ح انیرفتم. نو نییقه پااست. به طب دهیفا یو ب یمعطل

 قهر کرده بودند و قطع رابطه. گریدبا بعد از آن ماجرا  یبود. انگار امدهیآسوده بانو ن

اوقات  یبود و بعض نیو آآ آآ کردن. تا به االن اوج حرف زدنش هم دیکش غیشروع کرد به ج دنیرا د انیتا نو انین

جلو آمد و او را از  یشود که دست ینم میآورد. بوس اش کردم و خواستم به اون بگو یدر م بیو غر بیعج یصداها

 و گفت: دیبغلم کش

 قشنگ من. یخوشگلم؟ ماشاءاهلل چقدر تپل شد یعمه. خوب زیعز یبابا شیپ یبر شهینم_

 ر کردم.لبخند به ساناز نگاه کردم. با چشمان و زبانم از او تشک با

 تپل شد. یدفعه ا کیممنون اره  ؟یسالم خوب_

 کاشت و گفت: انین یلپ ها یبوسه محکم به رو کیو  دیخند ساناز

 خوام ها. ی. من عروس تپل نمیخور یعمه مگه تو چقدر م ؟یسالم ممنون تو خوب_

است آن وقت  یکاف هفت نسل بعدم یدخترم. خودم برا یگذاشتند به رو یآمد اسم م یشد. بدم م یحرص لبخندم

ت بدبخ نگونهیکه دخترم را هم مانند او بخواهد ا یبه روز یافتادم. وا میاسل ادیبدبخت کنم.  یدخترم را هم دو دست

 ایخواست باال برود و  یمدام از سرو کول ام م انین. نمیبنش شگریدست آرا رینفر نوبت من شد که ز نیکنند.  آخر

 کند. شیهم او را آرا یکم دیخواست خودش را در بغلم بنشاند تا شا یشد م یکه م یبخورد به هر بهانه ا ریش
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 لیبه طرف وسا انیبار که ن کیحساس.  زهایچ نیا یهم به رو انیبود و نو زهایچ نیداره بود از االن به فکر ا خنده

گرفت.  یاش م هیگر دیدیشد و او را م ینم کشیزد که دخترم تا چند ساعت نزد یام رفته بود چنان داد شیآرا

. بعد از ندیبنش انیصورت ن یام به رو یشیآرا لیوسااز  یذره ا یکرده بود که حق ندارم حت دیهم مرا تهد انینو

 گرید یکیرا  میخواستم شد. موها یکه م یزیآن چ یتا حد انین یکردن ها تیو اذ شگریدادن به آرا ریگ یکل

 انیگرفت و وسط سرم نبود. ن یباالتر از گردنم قرار م یزد که کم میباال برا یدرست کرد و به خواست خودم مدل مو

 ام. دهیکه لباسم را پوش یمخصوصا زمان ندینب نگونهیمرا ا انیو به طبقه باال رفتم. به صالح ام بود نو ردمرا بغل ک

را  بود دهیکه خر یلباس محل شیکمرنگ کنم و لباسم را نپوشم و به جا ایام را پاک  شیکرد آرا یمجبورم م وگرنه

آن  گشت تا یبود و دنبال پسرش م دهیکه آماده شده بود لباس پوش دمیخواستم. ساناز را د یرا نم نیبپوشم و من ا

 . او هم قبول کرد.میآ یآن ها بروند و من با خود او م دییبگو انیشده بود. از او خواستم به نو ریرا هم آماده کند. د

انجام شده قرار دهم. به طبقه باال رفتم و وارد اتاقم شوم. لباس ها را در آوردم. اول را در عمل  انیخواستم نو یم

رفته بود را شانه زدم و تل مو  انیاش را که به نو ییطال یکردم. موها شیرا پا شیرا تنش کردم و کفش ها انیلباس ن

به شکل  نیو نگ دیچند مروارداشت و در وسط گل  یپر پر گبزر دیگل سف کیاش را که در سمت چپش  یدیمروار

ام را  یپاشنه بلند مشک یو کفش ها دمیپرچم گل بودند را سرش کردم. بعد با عجله لباس خودم را پوش یگل به جا

تقه  یچاق شده بود. با صدا یام کم کلیکرده بودم. ه ریینگاه کردم. چقدر تغ انیبه خودم و ن نهیهم به پا کردم. در آ

 به در نگاه کردم.  دهیکه به در خورد ترس یا

را با  نایرا دستش سپردم و او ن انی. نمی. گفت همه رفته اند و فقط ما مانددمیکش یوارد اتاق که شد نفس راحت ساناز

و به طبقه  دمی. آن ها را پوشیشمیکردم و همراه با شال  دایپ یمشک ریمانتو حر کیخود برد. به طرف کمد رفتم و 

 شدم گفت: کیمانده بود. تا به او نزد نتظرمم نیماش رونیم ساناز بشد اطیرفتم. وارد ح نییپا

 .نمونیرو س زارهیم برهیخان داداشم امشب سر دوتامون م_

 و گفتم: دمیخند

 چرا؟! گهیتو د_

داشت شما رو همراه خودش ببره و من نزاشتم ردت  یدیاز مرز خان داداش که اصرار شد یقاچاق نکهیبخاطر ا_

 کردم
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ساله ساناز گرم  5سرش با محمد پسر  یحساب انیبه را افتاد. ن نیو ماش میشد نی. هر دو سوار ماشدمیخند دوباره

دادم تا او  انی. تمام حواسم را به ندیخند یکرد و بلند، بلند م یم یکار ایو  زدیم یمحمد حرف یوقت زدیبود. ذوق م

 یدر خانه باغ خانواده داماد بود. روسر یعروس. شدیم شتریب یمحل یقیموس یشدن به مقصد صدا کی. با نزدافتدین

ور ن نیکه به دورن ماش ستادیا یدر جا نیماش یکه زده بودم نگاه کردم. وقت یمات یشمیام را درست کردم. به الک 

 نگران ساناز آمد. یام بلند شد. صدا ییوا یصدا دیتاب یم

 شده؟! یچ_

 رفت بزارم. ادمیرو  سمیحلقه و سرو_

 کرد گفت: یم یبررس نیماش نهیکه داشت خودش را در آ یشد و ساناز در حال ادهیکرد. شوهر ساناز پ یپوف ساناز

 بهت نباشه. یزیامشب چ هینداره بابا  یاشکال_

 را بلند کردم و لباسش را مرتب کردم و گفتم: انیزدم و ن یپوزخند

 .برهیسرم رو م گهیواقعا د ستیحلقه دستم ن نهیندارم. مشکل خان داداشته که اگر بب یمن که مشکل_

و  انینو ی. کنار در ورودمیرفت یو به طرف در ورود میشد ادهیپ نیکردم.  از ماش انیداداش را با تمسخر ب خان

 و  دمی. ناخداگاه تا توانستم شالم را جلو  کشییخوش آمد گو یبودند برا ستادهیداماد ا یو پدر و برادر ها نیاشک

آقا  نیانداختم و تا حس نییبغل گرفتم که پشتش به طرف آن ها باشد. سرم را پا یرا طور انیرا برگرداندم و ن میرو

 آن ها گذشتم. یاز جلو کیو تبر یسالم و احوال پرس یشوهر ساناز جلو رفت برا

از  نوازنده  یمردان گروه یبرا رونیآمد. ب یم یو امروز یشاد یقیموس ی. از داخل صداستادمیا یدر ورود کینزد

. با هم به داخل دیایتا ساناز ب دیطول کش یشد. کم یپخش م یامروز یبود و داخل هم آهنگ ها یمحل یقیوسم

و اوهم با تعجب به من. همان موقع اعالم شد  ردمقطع شد. با تعجب به ساناز نگاه ک یقیموس میو تا وارد شد میرفت

رف ط کیشلوغ بود. زن ها همه  یلی. خمیبودند رفت دهیکه در آن سفره عقد را چ ی. به سالندیایکه عاقد قرار است ب

نل ش شیکه را رو دیلباس عروس سف کیافتاد در  می. چشم به اسلمیستادیکنارشان ا میبودند. ما هم رفت ستادهیا

بود. آسوده بانو با چادر به طرفش رفت. او را بلند کرد و در  نییو کالهش را هم گذاشته بود. سرش پا بود دهیپوش

 .یاست و نه دلدار دیتمامش تهد میبگو نیقیبه قطع  تونستمیکه م زدیم یکه با او حرف ها یحال
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سوخت. گناه داشت هرچند که باهم بد  شیمعلوم بود قرمز است. دلم برا نجایسر بلند کرد. چشمانش از ا میاسل

 رگید یکیاست به عقد  یگریکس د شیکه دل و ذهنت پ یاو هم دل داشت، عاشق بود سخت بود در حال یول میبود

باشد ن یراض میکه دل اسل یعقد تا زمان نی. اهماندرا به آن ها بف نیا دیبا یکیعقد باطل و حرام است.  نی. اییایدر ب

 شود. یگاه حالل نم چیباطل و حرام است و ه

که از دخترش  یلشد من زن دوم او باشم درحا یباورش م یک بیجمع غر نیوارد شد. در ا انیها وارد شدند. نو مرد

سالش شده است. از  کیهم داشته باشد که تازه  گریدختر د کی انیشد که نو یباورش م یکوچک تر هستم. ک

 یشده سر جمع به زور صد نفر م نینفرآن شب  یآمده بود مهمان ها ادمیکه  یساناز و خاطرات گنگ یگفته ها

 شدند.

 ارهچی. خطبه عقد خوانده شد. بندیبب یخواستند شاهکار خان را کس یرا دعوت نگرفته بودند. انگار نم یکس چون

که همه آن را به حساب تک  زدینمانده بود. فقط توانست چند قطره اشک بر شیبرا ینا گرید هیکه که از گر میاسل

 به پدر و مادرش خواندن. دشیشد یدختر بودن و وابستگ

رفتند و فقط داماد ماند. مانتو و شال ام را در آوردم  رونید ها بگرفت. مر یخنده ام م دمیشن یرا که م شانیها حرف

 که به یکس حجاب اش را برنداشته بود جز کسان چیرا هم کنارم نشاندم. هنوز ه انیاز ها نشستم. ن یکی یو به رو

مانتو و  کی حجاب ام فقط میرفت یم یکینزد یآمد عروس یم ادمیکه  یمهم نبود. از زمان میبرا داماد محرم بودند.

 برگشت. یبرا یکردم حت یتن نم گریآوردم و د یآن ها را در م دمیرسیشال بود که به باغ که م

کرد. تا به حال با  یداشت کالفه ام م انی. ناوردمیمردها آمدند مانتو و شالم را در ن یبود وقت انیهم از ترس نو االن

 هیگرفتمش گر یبارم بود آن هم با بچه خودم. خسته ام کرد تا م نیاول نینرفته بودم. ا یعروس ایو  یبچه به مهمان

 امتیق دیدیم انیبودند. اگر نو رونیاز سالن کشاندن. مرد ها ب رونیب بهدر آورد تا مرا  یکرد. انقدر کله شق باز یم

 در رفتم. دست آخر او را دست محمد سپردم و با عجله به طرف امدیکردم داخل ن یکرد. هر کار یبه پا م میبرا

خورد که همان موقع به طرف من سر بلند کرد. با عجله  انیرا چک کنم نگاهم به نو انیآخر که برگشتم تا ن لحظه

باشد. تا وقت شام چند بار به  دهیکردم  ند ینه فقط خدا، خدا م ایاست  دهیخودم را داخل انداختم. مطمئن نبودم د

 دیمرا د یبودند. آسوده بانو وقت دهیچ یو صندل زیم نجاشد در آ ی. شام در قسمت باغ صرف مدمیاصرار ساناز رقص

 و گفت: یبه گوشه ا دیدستم را محکم گرفت و کش

که  یانیبفهمه که زن دوم نو نایاز ا یکیاگر  یما رو ببر یآبرو یخوا ی. مدهیبر سیگ یآخر کار خودت رو کرد_

 چاشون هست.پچ پ یطور نی. همرهیم تمونیثیح
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شام رفتند. فقط من ماندم و عروس و  یالنه کرد. همه آماده شدند و برا میدستم را ول کرد و رفت. بغض در گلو بعد

را سر کردم.  به آن ها بودند. چشمانم لبالب اشک بود مانتو و شال ام یدگیکه مشغول رس گریداماد و دو سه نفر د

ناخداگاه دستم به  دمیکه د یزیچشم چرخاندم. با چ تین جمعیشدم. در ب افتادم. با عجله از سالن خارج انین ادی

رد کنار چند م نیشب که تمامش نحس است. اشک نیبد.. لعنت به ا یلی. خدیکش یم ریقلبم رفت. قلبم بد ت یرو

 شد.  ریهم بغلش بود. اشک از چشمان ام سراز انیبود و ن ستادهیا

 را پاک میرا برگرداندم. اشک ها میهم فشردم و رو ی. حالم بد شده بود. چشمانم را محکم به رودیکش یم ریت قلبم

م. بودند رفت دهیچ یو صندل زیکه م یرفتم و به سمت نییتا آرام شدم. از پله ها پا دمیکش قیکردم. چند نفس عم

باشد.  انیآمد پدر ن یچقدر به او مکرد.  داین سوق پیدست آخر باز هم نگاهم از کنترلم خارج شد و به سمت اشک

کردم حال  یاگر آن کار را نم دیکرد. شا یم تشیکرد. او هم با خنده اذ یم طنتیو ش دیخند یدر بغلش م انیچطور ن

 ثرادر اثر افتادن اش سقط نشد در  ی. بچه نازلتونمیاو هم صاحب فرزند بود. هرکه را بخواهم گول بزنم خودم را که نم

جا گرفته بود. رفتم و کنارش نشستم  می. سر برگرداندم ساناز بود. براستادمیا یکس یآن دارو بود. با صدا زدن ها

 کردم معلوم نبود چه کار خواهم کرد. یبه او نگاه م گرید کباری. بهتر اگر میپشت به مردها بود

 کجاست؟ انین_

 نشسته بودند. دروغ گفتم: زیم نیا یبه رو انینواده نونشسته بود. همه خا میساناز نگاه کردم که رو به رو به

 جاها. نی. همدونمینم_

دانم.  یم دانستینگاهم کرد و گفت آهان که حساب کار دستم آمد. م یرا باال انداخت و طور شیابرو کی ساناز

 که البد داشت. یمسخره ا یها لیدل یبرا دیاز عمد پرس یانگار یحالم خراب شده است ول دانستیم

 سالم._

به آن  توجه یکردند. ب انیگفتند به نو کیشروع به تبر یرا بر نگرداندم. همگ میرو یول دمیاز جا پر انینو یصدا با

 کردم. یباز میانداختم و با ناخن ها نییها سرم را پا

 خانم. نیسرم_

بغلش  انین دنیسرم را به طرفش برگرداندم. با د ی. پر بود از حرص و خشم پنهان. به آهستگستادیقلبم ا شیصدا با

 آورد و گفت: کمیرا بغلم گذاشت و سرش را نزد انیکامال فاتحه ام را خواندم. ن
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 ها؟ یشد الشیخ یب گهید رونیب شیگذاشت یکه با اون سر وضع امد یها. از زمان یستین انیاصال به فکر ن_

 اضافه کرد. انیجان نداشتم. نو خواست بلند شود. خودم یحلقه کردم که م انیرا به دور ن دستم

 ندارم شب در خدمتت هستم. تیکه من متوجه نشدم. فکر نکن کار یگرفت یرو ک نیهم مبارک ا دتونیلباس جد_

وشم در گ انینکنم.  نو هیخودم را گرفتم تا گر یجلو یکرد. به سخت انیواضح ب تیآخرش را به خشم و اعصبان جمله

فشردم  یهم م یرا محکم به رو میگرفتم تا بغضم نشکند. لب ها یخودم را م یجلو یکرد و من به سخت یم دیتهد

 تا بغضم نشکند.  آخر سر گرفت.

چشم ازش  ؟یدیپر از مرد فهم تیجمع کیداخل  یکن یول م یکس و کار یب یبار آخرت باشه بچه رو مثل بچه ها_

 .یداریبر نم

 آمد گفتم: یم رونیب میفشرده ام صدا یلب ها یبه زور از ال که یو در حال دمیطرفش چرخ به

 .شیبریو با خودت م  یکن یاالن بغلش م نی. پس همینگهش دار فتیوظ یتوام پدرش هست_

 .دیغر تیبا اعصبان انینو

 .شهینم_

 .دمیهم مثل خودش غرّ من

دونند  ینم نایکدوم از ا چیخبر ندارم ه یمردم بدوند دخترت. اونم از زن دومت. فکر کرد یخوا ینم شه؟یچرا نم_

 .یشون که اصال خبر ندارند تو زن دوم دار ایدخترت. بعض نمیکه من زنتم ا

 .دیدر گوشم غر انینو

 کردم کار نکن امشب دایهفته دسته بزن پ نیا یدونی. میچوب خطت رو پر کرد یزبونت رو کوتاه کن به اندازه کاف_

 ابرو کنم. یادرم و خانوادهاشون بخواهرها و بر یدوتامون رو جلو

 و گفتم: اوردمیکم ن یشد ول ریاز چشم سراز یبغض از او فاصله گرفتم و نگاهش کردم اشک با

 بعدشم خودم و ارنیپدرت رو در ب انیتا ب مییباباجونم و دا زنمیکنم. زنگ م یم چارتیامشب دستت بهم بخوره ب_

 ..میریبچم باهاشون م
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 شد گفت: یهر لحظه قرمز تر از قبل م تیکه از اعصبان یدر حال انینو

 .ینیبیرو م انین نیبب گهی. بعد دتییکنم بعدم زنگ بزن به همون بابا جونت و دا یم کاریامشب چ نیباشه بب_

صاف  یبرزخ یبا همان چهره ا انیمحکم تر کردم. نو انیاز او فاصله گرفتم و حلقه دستانم را به دور ن رتیح با

را از  انیحرکت دستش را دراز کرد و ن کیو کتش رو درست کرد. در چشمان لبالب اشکم نگاه کرد. در  ستادیا

 و با خودت برد.  دیکش رونیآغوشم ب

 یم دیتر از او هم مگر بود که زن خود را با بچه اش تهد یکردم. عوض ینگاه م انیبه دور شدن نو رتیبهت و ح با

 یکم دیتا شا ختمیخودم ر یآب که خودم برا وانیل کینخوردم. جز  زیچ چیدر اصل ه دمینفهم یچیکرد. از شام ه

باشند. بعد از شام به سالن  دهیبودم نشن دواریام ینه. ول ایاند  دهیما را شن یآرام شوم. مطمئن نبودم حرف ها

 انیلن هر چقدر سر گرداندم نبد حالم را گرفته بود. موقع بازگشت به سا انیبود. نو دهیهمه حس و حالم پر میبرگشت

 .انیبدون ن یبود ول انی. نودمیرا ند

ماندن و مردها داخل  کیدرجه  یها رفتند و مهمان ها بهیغر گریکه د یزمان ی. حتدمینفهم یزیمراسم چ یباق از

عبوس نشسته بودم و با چشم مدام به دنبال  یا افهیمهم نبود. تنها با ق می. برادمیسر کردم نه پوش یزیآمدند نه چ

بود. دستانش را در جلو بهم گره داده بود.  ستادهیا کجای دهیخورد. تنها و تک نیگشتم. چشمم به شاه یم انین

 شده. دهیکمرش خم نگونهیبود. مگر او چند سال داشت که ا دهیکمرش خم

که چشمانش قرمز بود و  دمیپوش رس دیسپ یدختر نقطه. نگاهش را دنبال کردم. به کیقفل شده بود بر  نگاهش

کنارش نشسته بود و با خنده در گوشش حرف  یبود. داماد نیبه شاه یرکیز ریشد. نگاهش ز یم یمدام پر و خال

را  میبه خودم آمدم. اخم ها دمیرفتن د نی. با از بدنبو ایدن نی. انگار اصال در اتوجه نداشت زیچ چیاو به ه ی. ولزدیم

 انیبا من کار داشت. اعصابم خراب بود. نگران ن انیاز نو ریمجلس به غ نیدر ا ی. سرم را بلند کردم. کدمیدرهم کش

 را گرفتم و محکم به طرف انیکت نو قهیکردم.  ینم شیدایگشتم پ یگشتم و با چشم دنبالش م یبودم. هر چقدر م

 . با بغض داد زدم:دمیکش مخود

 کجاست؟ انین_

 زد و گفت: یپوزخند انی. نودیرس یبه زور به گوشش م میرو صدا صداآن س در

 انین ی. الزم ادبت کنم. جاینداد تی. به حرفم اهمیکرد یغلط اضاف دمید یباهات نداشته باشم ول یخواستم کار_

 ها رو بپوش. یو کبود ت نکردم او زهرمار اهیجمع نگرفتم س ی. االن تا جلوشهیهم به تو مربوط نم
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 یپشت سرهم م میدادم. اشک ها هیتک ی. درمانده به صندلجان کنارم افتاد یکتش سرخورده و ب قهیاز  دستانم

خودم را حفظ کردم تا مثقال  یبه سخت ؟یریهم را بگ انین یخوا یم نباریا ؟یتا کجا؟ تا ک یمن بدبخت یآمدند. خدا

 زد گفت: یپوزخند انیو شالم را سر کردم. نو دمیپوش امانتوام ر یجان یو ب یمانده نرود. به سخت میهم برا یآبرو

 شال؟ اینخه  نیکرد؟ بپوشون اون موها رو ا یچه فرق_

تا خواست برود دستش را محکم گرفتم. با اخم به طرفم  انیسر کردم. نو یرا تا حد امکان باز کردم و حجاب شالم

 گفتم: یبرگشت با لحن التماس آلود

 کجاست؟ انیحاال بگو ن_

 دادم ببرنش._ 

 ترس و خشم گفتم: با

 .رشیببرش؟ کجا ببرش؟ بچم االن گرسنشه وقته ش یک_

 و گفت: دیکش رونیدستش را از دستم ب انینو

 .میزنیخونه حرف م میرفت ی. وقتستیحرفا ن نی. االنم وقت استیکارا ن نیا یکه جا نجایخودت رو جمع کن ا_

تما ام ح انین چارهیگونه بود؟ ب نیا شیکرد. چرا با بچه ها یم نگونهیا انیچرا نو دانمیرفت. نم تیبه طرف جمع بعد

جوابم را  یک دیایسرش ب ی. اگر باالدیایسرش ب یاو را برده است؟ نکند بال یکجاست؟ ک یعنیکند.  یم یتاب یاالن ب

کردند. جشن  یاعصاب و حالم را خراب تر م شتریو ب رفتند یدر سرم رژه م بیو غر بیعج یخواهد داد؟ فکر ها

 غم بود. شترشینداشت بلکه ب میبرا یشاد چی. باز هم مراسم شان هدیوقت طول کش ریشان تا د

متاسفم بود.  شانی. واقعا برااورندیخواهند مراسم مسخر شان را به جا ب یرفتند. معلوم بود م رونیها همه ب مرد

کشاند. همه  نجایرسم مسخره آن ها کار مرا ا نیاز رسم و رسومات شان واقعا مسخره و حال بهم زن بود. ا یبعض

خواست برود.  ینم میاز اتاق ها کردند. اسل یکی یراه راخوانند عروس و داماد  یم یخانم ها با کل و دست و شعر ها

 توانست؟ مگر جرات داشت؟ یمگر م یول
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سرسام آور و وحشت زده اش  یها غیوحشت زده سر بلند کردم. ج یغیج یگذشت با صدا یاتاق بسته شد. مدت در

خوانند. اشک  ینو م یو شعر دیکش یکل م غیکرد. همه با هر ج یبه آن ها توجه م یک یهمه جا را برداشته بود. ول

 . چارهیب میاسل یخودم برا ینه برا نباریشد ا ریسراز میها

همه  رفت. رونیدخترش ب یاز دور یاشک یبا چشمان ندیرا بب میاز اتمام رسم مسخره آسوده بانو بدون آنکه اسل بعد

 دنیبا اخم و تخم و تشر فهماند که سوار شوم. با د انی. نومیها شو نی. تا سوار ماشمیرفت رونیو ب میکرد یخداحافظ

حرکت کرد. تا خود خانه  نیپنجره برگرداندم. ماش طرف. به سرعت سرم را به ستادیپشت فرمان قلبم ا نیاشک

ت؟ اس یاو چگونه مادر دانستمیمتاسفم بود واقعا نم شینظاره گرش بودم. برا ی. با پوزخندختیآسوده بانو اشک ر

 همبا آسوده بانو هم با انیشان رفتند و نو ی. همه به اتاق هامیدیاصال مهر و محبت مادرانه در خود دارد. به خانه رس

 بود. یدم. خالرسان انیبه اتاق شان رفت. با عجله به اتاقم رفتم و خودم را به تخت ن

با سر  انیکه نو دینکش یو آسوده بانو رفتم. محکم در زدم و طول انیعجله از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق نو به

باز. معلوم بود داشت  شیبود و تمام دکمه ها رونیاز شلوارش ب راهنشیشلخته امد. کتش را در آورده بود و پ یوضع

 م:کرد. با خشم گفت یرا عوض م شیلباس ها

 کجاست؟ انین گمیکجاست؟ ها؟ بهت م انین_

 :دیبه من پر تیرا گرفت و به اتاق خودمان برد. با اعصبان میبازو تیبا اعصبان انی. نودمیکش یم غیج

 .ینصف شب یندازیو داد راه م غیهمه خسته اند چرا ج ینیبیچته مگه نم_

 زدم: غیج

برو  االیبچم رو  یکجاست؟ کجا برد ستیمعلوم ن یوقت ستیبچم داخل جاش ن ینصف شب یوقت یدار یچه انتظار_

 .ارشیواسم ب

 تخت افتادم با خشم دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: یبه عقب هل ام داد که به رو انینو

خوان  ی. صدات رو ببر مردم میاعصابم رو خورد کرد یرو سرت. امشب به اندازه کاف یصدات انداخت یچته هار شد_

 .استراحت کنند

 گفتم: هیگر با
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 .. بهم بگو بچم کجاست؟به جهنم_

کنه. خط و نشون  یحرف پدرش حرف بزنه و قلدر یخواد که رو ینم یخواد. مادر یسر وضع نم نیبا ا یمادر انین_

 بکشه.

چه؟  یعنی. رمیخواستم آن لحظه بم یکرد. م یرا با حرص ادا م شیتمام حرف ها انیزده نگاهش کردم. نو وحشت

 یرفتم و به رو شیخواست برود که با عجله خودم را به او رساندم و جلو انیتخت بلند شدم. نو یوحشت زده از رو

 گفتم: هینشستم و با التماس و گر نیزم

من همون  یتو بخوا یهرچ یتو بگ یکنم. اصال من غلط کردم اشتباه کردم تو ببخش اصال هرچ یخواهش م انینو_

 غلط کردم.. تو ببخش من شمیم

 با تکبر گفت: انینو

داخل  یتونی. فقط میکن یرو هم فراموش م یشهر ی. اون لباسانمتیجا بب چیسر وضع ه نیخوام با ا ینم گهید_

رو سرت و تو روم  یصدات مثل زن خراب واسم بنداز گهید نمی. نبفتیکه اونم وظ یلباس بپوش نیخلوت از ا

 .یستیوا

 نگاهش کردم و گفتم: درمانده

 واسش. رمیکجاست؟ خودم م انی. فقط بگو نیتو بگ یچشم، چشم هر چ_

 شد گفت: یکه از اتاق خارج م یاز من فاصله گرفت و درحال انینو

 .ارنشیگم ب یفردا م_

 یکرد. فقط خراب ترش م یرا درک نم من نبود. حالم ی. جایلیوجدان بود خ یب یلیگفتم. خ یته دل نه بلند از

 کرد..

 سال و شش ماه بعد******* کی*******

 .برهیها االن تو رو نم رهیبابا داره م انی. نگمیبهت م نجایا ایب انی.. نانین_
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 نییرا عوض کردم و دستش را گرفتم و به پا شیبه من رساند. لباس ها دنیخودش را به دو دیتا اسم بابا را شن انین

رفت.  انیزد و با عجله به طرف نو شیصدا غیبا ج دیرا که د انیپله ها نو یاز رو انیمنتظر نشسته بود. ن انی. نومیرفت

 گفتم: یبا نگران

 ..یافت یآروم تر م انین_

 گفت: یزبان نیریدراز کرد و به او اشاره کرد و با ش انیکوچکش را به طرف نو دست

 نه.. بابا._

وابسته شده بود. دامنم را  انیاز حد به نو شیانداخت. با لبخند نگاهش کردم. دخترم ب انیخودش را بغل نو بعد

به مردم  یزد. با مهربان یسرم بوسه ا یکه به رو ستادمیا انیخودم را به آن ها رساندم. تا کنار نو عیگرفتم و سر

مهربان تر از قبل شده بود.  یلیخ انی،نو انی. امر فقط امر نوانیکه گفتم حرف فقط حرف نو یشدم.  از زمان رهیخ

 را باال گرفتم و گفتم: انیبود. کاپشن ن انیطر نفقط بخا میهمه کارها

 بپوش. انین االی_

 گفت: یبا بد اخالق انین

 نه._

 اخم گفتم: با

 بپوش. االی ؟یبزن خی یبر یخوا ینه؟ م یچ یعنی_

 خوام. ینم_

 گفتم: محکم

 بره. دیبا نییاز بغل بابا پا ای. بیبر یپس حق ندار_

ارش ک نی. از ایالک هیشروع کرد به گر انیکه ن اورمیب نییپا انیبازو اش گذاشتم تا او را از بغل نو یرا به رو دستم

 . با اهم گفتم:اوردیخواهد به دست ب یرا که م یزیهر چ هیخوردم. دوست نداشتم با گر یحرص م یلیخ

 .یرینم نکهیا ایبپوش  اینکن  یالک هیبسه گر_
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 گفت: یانیبا پادرم انینو

 .یخواد بپوش ینکن بابا اصال نم هیکنم. گر یبده من تنش م_

 کردم و گفتم: انی. با حرص نگاه نودیخند عیسر انین

 .یلوسش کرد یلیخ_

را به زور به او  شیکرد. شال و کاله و دستکش ها یانجام دهم او خرابش م انین یخواستم به رو یکه م یتیترب هر

 گفتم: انیتپل اش زدم. رو به نو یآن لپ ها یمحکم به رو یبوسه اواقعا هوا سرد بود.  رونیپوشاندم. ب

 .انیکشمت نو یها. سرما بخوره م یمراقبش باش_

 م؟یما بر ستین یا گهیچشم خانم امر د_

 ها. ینکن تیبابا رو اذ انینه به سالمت. ن_

. هر بود انیو گشتن در باغ ها همراه نو یعاشق اسب سوار انیرفتم. ن رونیرفتند. من هم به دنبالش ب رونیخانه ب از

 انیگرفته بود با نو ادیکه راه رفتن را  یرفت از وقت یهم حضور داشت. بار اولش نبود که م انیبود ن انیجا که اسم نو

 رفت. یم رونیب

ام دست تکان  یتنها عشق زندگدست تکان داد و من هم با عشق تمام به  میبا ذوق برا انیدو سوار اسب شدند. ن هر

.  انیدوام آورده ام. فقط بخاطر ن نجایا انیتلخم بود. به عشق ن یروزها نیاز وجود ام بود عشق ا یتکه ا انیدادم. ن

 یبه بعد سع میاسل یرساندم. از روز عروس یخودم را به بخار اعجلهآن ها رفتند به داخل رفتم و ب یهوا سرد بود وقت

گذاشت که هرگز دوست  ادگاریدر ذهنم به  یروز خاطره تلخ کی ییکنم. آن جدا انیام را وقف ن یکردم تمام زندگ

بر  و بوسه مآوردش انقدر بغلش کرد میمر یروزه وقت کیبند بود. در آن نبود  انیندارم دوباره تکرار شود. جانم به ن

 امانت بود. میروز هم دست مر کیاش گرفت. آن  هیزدم که گر شیسر و رو

دوبار آمده بود. رابطه اش به  ای کیسال فقط  نیآمد و در ا ینم نجایبه ا ادینداشتم چون ز یخبر ادیز نیاشک از

 نیدوباره زمزمه عروس آوردن را به راه انداخت که اشک یشدت با خانواده اش سرد شده بود. آسوده بانو مدت

 به او گفت: میمستق

 .یدخالت کن میو داخل زندگ یریبگ میخوام تو برام تصم ینم گهید_
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بعد از ازدواج اش آن جور که خبر  یرابطه اش بهتر بود. مدت یول میبود. اسل امدهیبعد هم رفته بود و تا به االن ن و

اش شده بودم  عیمط انیبخاطر ن یاز وقت انیبود و االن باردار بود. نو یاش با شوهرش رو به بهبود انهیداشتم م

به پا  امتیکه ق میاسل یکه آن هم بعد از عروس کباری. جز داشتها را ن ادیرو داد و ف یآن بد اخالق گریرفتارش د

 یوقت انیمن، نو یآن هم برا ر،یامر خ یآمد برا نجایمادر شوهرش دوباره به ا میاسل یماه بعد از عروس کیکرد. 

و  میرساند مارستانیه بتا مرز سکته رفت. قلبش درد گرفته بود و با هزار خواهش و تمنا او را ب تیاز اعصبان دیفهم

 گوشش گذشته.  خیدکتر گفته خطر سکته از ب .مینظر ماندن به خانه باز گشت ریروز ز کیبعد از 

 دیگو یچه م دانستیچه کند و نم دانستینم تیآن روز از اعصبان .ردیگ یافتم خنده ام م یم ادشیاالن به  یوقت

از  کرد یفکر م نکهیا یام برا دهیکش کیکند و  یجور خال کیرا  تشیاعصبان کردیم یو سع گفتیچرت و پرت م

کرد و دست آخر  دادیبودم نثار کرد که بعد از آن شروع به داد و ب دهیعمد حلقه دست نکرده بود و آن لباس را پوش

 حالش بد شد. تا مدت ها با او قهر بودم.

تند گف یبود. م انیاز حدش به نو شیب یبستگکه داشت وا یبد یشد. ول یتر و بامزه تر م نیریروز به روز ش انین

 که یزیکرد چ یاو را داشت لوس م انیو نو شدیدر کار نبود و روز به روز وابسته تر م یخوب شدن یشود ول یخوب م

افتاد. بدنش  یقلبم بود. بدون او قلبم از کار م انی. نودلوس شده ب یادیآمد. البته تا به االن هم ز یاز آن بدم م

 مارستانیبود که داشتم. بارها شده بود او را به ب یبد یها عوارض باردار نیو همه ا شدیبود و زود حالش بد م فیضع

دوباره حالش بد شود و  انی. با آمدن دوباره زمستان دوباره ترس را به جانم انداخت که نمیاش کن یو بستر میببر

ق و از عش یخبر یهم دوستش داشتم ول دیشده بودم. شاوابسته  انیمدت به نو نیبکشد. در ا مارستانیکارش به ب

 .ستینبود و ن  یعاشق و دوست داشتن و افراط

هم موفق شده بود.  یکند. و تا حد یکرده بود هم نقش شوهرم و هم نقش پدرم را باز یمدت سع نیدر تمام ا انینو

به  مانیبرا یادیما باعث شده بود مشکالت ز ادیز ینه.  اختالف سن ادیشوهر.. ز نیبهتر یبود. ول نیبهتر انین یاو برا

به نظرات هم احترام  یتا حد دیو شا  می. بسازمیکن رامدا میکرد یسع یبر سر موضوعات مختلف. ول دیوجد آ

گار به کارم نداشت و ان یبه آن صورت کار گری. آسوده بانو دمیانداز یبه راه ب یدعوا نکهیا ای میو سکوت کن میبگذار

 گرفت شدن است. دهیناد یواقع یکه به معنا یرفتنیبود. پذ رفتهیرا پذ انین حضور من و

داشتم مانند شب  یبود که حداقل خواب آرام نیا انیبا نو انیرفتن ن رونیب یخواب ظهر. خوب یاتاقم رفتم برا به

بارو  میکن یسروصدا م یلیخ دیدیآورد و اگر م یدوام م ییهم تا جا انینبود. نو انیبا ن یپر از شب زنده دار میها

با  ایبا او برود  خواستیگذاشت که م یمن م یرا برا انین هیو گر رفتیکرد و به اتاق آسوده بانو م یرا جمع م لشیبند

 کند. یباز انینو
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کند. به  دارمیتا ب امدهین انیبود. تعجب کردم چرا تا به االن ن 19به ساعت انداختم  یشدم. نگاه داریخواب ب از

 :کردم و گفتم یرفتم. آسوده بانو فقط در سالن بود. سالم نییرفتم و بعد از اتمام کردم به طبقه پا ییستشود

 امدند؟یهنوز ن نایا انینو_

 به من کرد و گفت: ینگاه مین

 نه_

. منتظر رفتیآورد خانه و خودش م یرا م انین نکهیا ایآن ها خانه بودند.  17:3۰ ای 17ساعت  شهیکردم هم تعجب

را  میسر تا پا یاز آن ها نبود. نگران یخبر یبود ول ۲۰تلفن اش را هم همراه خودش نبرده بود. ساعت  انیماندم. نو

. دمیباز شدن در از جا پر ی. با صدادادمیتکان م یرا از استرس و نگران میبود کجا مانده اند. پا بیفرا گرفته بود. عج

 دادم و گفتم: رونیهم دستش. نفسم را آسوده ب انیکاپشن نآمده بود و  انیبه طرف در رفتم نو

؟ کجاست انی. دلم هزار راه رفت. نمیریازت بگ یکه خبر یهم نبرد تیگوش د؟یامد ریچرا انقدر د دیکجا بود انینو_

 رونه؟یب

 را در آورد هرچه منتظر ماندم جوابم را نداد گفتم: شیحرف کفش ها یب انینو

 داخل. ارشیبمونه هوا سرد ب رونیرو نذار ب انیمگه هزار دفعه بهت نگفتم ن انینو_

نبود و پس به  اطیرفتم در ح یعل شیاز خانه خارج شدم. همه خانه را گشتم و آخر سر به پ زدمیکه غر م یدرحال

فت. قلبم داشت از را فرا گر میسرتا پا یداخل نبود. نگران یخانه اش رفتم چراغ اش خاموش بود و هرچه در زدم کس

رفتم و با هزار  انیبا اخم به طرف نو دمیهم د یرا رو به رو وو آسوده بان انیافتاد. با عجله به داخل رفتم. نو یکار م

 :دمیترس و دلهره پرس

 کجاست؟ انین_

 اش را گرفتم و داد زدم: قهیانداخت و جوابم را نداد  ریسر به ز انینو

 ست؟یچرا بچم خونه ن شیدخترم کجاست؟ کجا برد گمیم_
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 گفت: زدیدورنش موج م یکه شرمندگ یفیضع یانداخت و با صدا نییسرش را پا انینو

 گم شده._

گفت؟ با  یداشت؟ اصال چه م یکلمه چه معن نیچه؟ ا یعنی! کردم. گمشده! گمشده ینگاه م انیبه نو ریو متح مات

 :دمیپرس دیآهسته و پر از ترد یو صدا یجیگ

 گمشده؟!_

 گفت: عیسر انیبودم. نو جیانداخت. هنوز گ ریز شتریسرش را ب یبا شرمندگ انینو

لحظه حواسم ازش پرت شد سرم با کارگرها گرم شد  کی. شهیبشه بردمش باغ مثل هم نطوریا خواستمیبخدا نم_

 ی. ولمیجنگل رفت یوسطا کیتا نزد می. همه جا رو دنبالش گشتستشیبه خودم امدم متوجه شدم ن یرفت. وقت ادمی

 کجاست؟ دونمینبود. نم

 لحن قبل گفتم: با

 کجاست؟ گمشده؟ یدونینم_

و داد کردن.  غیشد شروع کردم به ج ریبد درونم سراز یسرش را که تکان داد منفجر شدم همه احساس ها انینو

 :دمیکش غیرا در دستانم گرفتم و ج انینو راهنیپ قهی

من اون رو دستت  ؟یسرش اورد یچه بال ؟یگمشده؟ بچم کجاست؟ کجا بچم رو گم و گور کرد یچ یعنی یعوض_

 یعنیگمشده  شهینم میحرفا حال نیدخترم کجاست؟ من ا ؟یکرد کاریامانت سپردم بهت گفتم مواظبش باش. تو چ

 . بدونیزارینم نجایاون پات رو ا بدونخونه  یگردیبر م انمی. با نیاریم یکن یم دایبچم رو پ یریاالن م نیهم یچ

 کشمت. یم یاون امد

که به سمت  ی. درحالکردم تا از دستشان رها شوم یشدم. مدام تقال م دهیبه عقب کش میگرفته شدن دو بازو با

 زدم: ادیخم شده بودم و آماده حمله به او فر انینو

بچه من رو  ؟یاحساس دار یاصال مگه تو پدر ؟یهست یخونه؟ اصال تو چه پدر یامد ییبچه من گمشده تو با چه رو_

 چله زمستون بچه من بدون لباس گرم و غذا کجاست؟ نیداخل ا ستیکجاست معلوم ن یدونینم یگم کرد

 گفت: انینو
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 گردند. من هم امدم خونه تا.. یدارن دنبالش م_

 :دمیکش غیج

 ها؟ نجا؟یا یخونه.. تو چطور بدون دخترم روت شد پات رو بزار یامد یتو غلط کرد_

 کرد مرا آرام کند گفت: یم یکه سع یدرحال انینو

 . من رفتم.رمیاروم باش اروم باش دارم م_

حکم م یافتادم. دوست نیزم یبلند شکست. دستانم را ول کردند به رو یاز خانه خارج شد. با رفتنش بغضم با صدا و

سرش آمده بود. نکند  یوقت شب کجا بود؟ چه بال نیا انمی.. نانی. نزدمی. از ته دل زجه مدمیپا و سرم کوب یبه رو

 .رمیمیمن م دیایبه سرش ب یبه جانش بسته است بال جانمنه.. نه  به سرش آماده باشد. جانش در خطر باشد یبال

 گردند. یکنند و باهاش برم یم داشیآب قند بخور ان شاءاهلل االن پ نیاز ا کمی ایخانم ب ایب_

 گفتم: هیزدم و با گر آب قند را کنار وانیل

که بدبختم  انیکنه نو کارتیخدا بگم چ یسرش امده. ا یکجا ست؟ چه بال ستیزهرمار بخورم.. بچم معلوم ن_

صاحاب رفته باشه که من  ینصف شب بچم کجاست؟ اگر تو اون جنگل ب نی. االن ای. بچم رو گم و گور کردیکرد

 .رمیمیبخت م اهی. من سشمیبدبخت م چارهیب

و سدره اصرار داشت از آن آب قند به خوردم بدهد. آن ها را پس زدم با عجله از  دادیرا ماساژ م میشانه ها میمر

 یشان را م یزدم. پشت سرم صداها رونیو از خانه ب دمیرا پوش میبلند شدم و به طرف در رفتم. کفش ها میجا

. با عجله خودم را به او رساندم و بدون توجه به شد هخان یدر باز شد و عل دمی.ه در که رسزدندیم میکه صدا دندیشن

 دستش را گرفتم و با التماس گفتم: انیو خشم نو ینامحرم ایمحرم 

 د؟یکرد داشیدخترم کو؟ کجاست؟ پ ؟یشد عل یچ_

 گفت: یو شرمندگ ریز یوبا سر دیکش رونیو مودبانه دستش را از دستم ب اطیبا احت یعل 

 نه خانم._

 :دمیکش غیج
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 خونه؟ یپس چرا برگشت ؟یپس چ_

 جوابم را داد: یبه آهستگ یعل

 امدم تفنگ ببرم.._

 ترس گفتم: با

 ؟یچ یتفنگ؟ تفنگ برا_

 رفت داخل جنگل. شهیشده شب بدون تفنگ نم دایسرو کله شغال ها چند روز پ_

را  میشم هاصورتم، چ ی.  با برخورد قطرات آب بر رودمینفهم یزیچ گریبود. د یسقوط من کاف یحرفش برا نیهم

باال سرم بودند. داخل دست آسوده  میبه دور و روم نگاه کردم. آسوده بانو، آق گل و سدره و مر یجیباز کردم. با گ

 گفت: میرکردم. م ینگاه م شانیبه هم یجیآب بود. با گ یوانیبانو ل

 درمانگاه؟ متونیببر ییخوا یم د؟یخانم خوب_

 امد گفتم: یکه به زور در م یصدا با

 نه._

 . با همون صدا گفتم:میجام نشستم. داخل سالن بود یرو یسخت به

 .انین_

دستانم را گرفتند و  عیسر میدخترم را گم کرده است. هول زده از جا بلند شدم که سدره و مر انیآمد نو ادمی تازه

 :دمینشاندن. نگران پرس میسرجا

 برگشت؟ انیبا ن انیکردند؟ نو داشیکجاست؟ پ انی.. نانین_

 گفت: سدره

 گردند. یآقا و مرد ها دارن دنبالش م شهیم دایپ یخانم ان شاءاهلل به زود دیاروم باش_

 اندوه تمام و بغض گفتم: با
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 نشده؟ دایهنوز پ_

 جوابم را داد: ریسر به ز سدره

 نه._

از  یرفتم و لباس گرم یبلند شدم. به طرف جا رخت میبلند بغضم شکست. با دست آن ها را کنار زدم و از جا یصدا با

 دنیو بعد از پوش دمیهم برداشتم و در آغوش کش انیبود برداشتم. کاپشن ن زانیکه به آن آو انینو یلباس گرم ها

 با عجله از خانه خارج شدم. میکفش ها

 !؟یریم یکجا دار_

 گفتم: هیبود. با گر ستادهیپله ها ا یآسوده بانو سر برگرداندم. به رو یصدا با

 نبال دخترم.د رمیم_

 را گرفت و گفت: میآمد. خودش را به من رساند و بازو نییبانو با عجله از پله ها پا آسوده

 ؟یتا خوراک شغال ها بش یبر ییخوا یرفته دنبالش؟ م انینو ؟یکیتار نیداخل ا یبر ییخوا یکجا م_

 زدم: ادیفر

چم ب نکهیمهم ا ادیسرم م یچه بال ستینکرد. برام مهم  یم دایکنه تا االن بچم رو پ داشیخواست پ یاگر م انینو_

 کنم. دایرو پ

 بلند گفت: یبانو هم مانند خودم با صدا آسوده

 انیهم با ن انیداخل نو ایب گهید یها؟ احمق یکن دایپ ییخوایدخترت رو چطور م ادیسرت ب یاحمق اگر بال_

 .گردهیبرم

 رفتم گفتم: یبه طرف در مکه  یو درحال دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو

کنند بچم االن سردش اگر رفته باشه داخل جنگل حتما  داشیپ تونندیبرم دنبال بچم. اونا نم دیخوام خودم با ینم_

 کنم تا االنم حتما گرسنش شده. داشیپ رمی. مستی. کاپشنش باهاش نشهیم ضیمر
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که دم در  یآمد و چراغ ها یچراغ ها روستا م هیاز پا یبود. فقط نور کم کیرا باز کردم و از خانه خارج شدم. تار در

 انی. خودم را به روستا رساندم. تمام روستا را گشتم. نداشتمیگام بر م هیرا تند کردم. با گر میخانه بودند. قدم ها

 شیدایپ خواستم هرچه زودتر ی. مداشتمیگرفتم. با عجله گام بر م یم اوسراغ دخترم را از  میدیرا م ی. اگر کسنبود

با عجله خودم  دمیرا د ی. مردشدیم ضیبود زود مر فی. دخترم بدنش ضعشدیگذشت هوا سرد تر م یکنم. هرچه م

 زدم: شیصدا هیرا به او رساندم و با گر

 که لبا.. دیحدود دو ساله ند کیدختر بشه کوچ هیآقا... آقا.. آقا شما _

م ادامه ده میرا از او برگرداندم خواستم به جست و جو میرو هیگربرگشتن مرد زبانم بند آمد. بارالس خان بود. با  با

 :دیکه راهم را سد کرد و با اخم پرس

 افتاده. انین یبرا یکنه؟ اتفاق یم هیچرا گر نیشده؟ سرم یچ_

 را گرفت و گفت: میشدت گرفت. خواستم بدون آنکه جوابش را بدهم که بازو ام هیام گر یبدبخت یآور ادی با

 شده؟ یچ گمیبهت م_

 زدم: ادیو فر دمیکش رونیرا از دستش ب میخشم بازو با

 ندمیو آ یبه زندگ یزدیو گند نم یکرد یاگر اون کار مسخره رو نم یتو.. اگر تو نبود ریبه من دست نزن همش تقص_

 گشتم. یروستا دنبال دخترم نم نیا یها ابونیاالن من در به در کوچه و خ

را  شیصدا خواستمینکردم. نم یتوج شیها نی.. سرمنیگرفتم. به سرم شیرا در پتوجه به او راه جنگل  بدون

دخترم هم اکنون در جنگل باشد لرز  نکهیشد. از ا انیجنگل نما زیخوف برانگ یکیبشنوم. کم، کم درخت ها و تار

 هیکم پا یوارد جنگل شده بودم و آن نورها بایتقر گری. دمیفکرش هم عذاب آور بود برا یبه جانم نشست. حت یبد

دا را ص انیآهسته و پر از ترس و لرز ن یبه خود فشردم. با صدا شتریرا ب انیچراغ ها روستا کامال محو شد.کاپشن ن

 زدم:

 .انی.. نانین ان؟ین ؟؟ییمامان کجا انی.. نانی.. نانین_

در جنگل  ی. مدتدمیشن ینم یصدا یکردم. ول یکث م. بعد از هربار صدا زدن مشدیبلند تر م میرفته صدا رفته،

فراوان به طرف صدا سر  دیآمد. با ام یم یخش، خش یکردم صدا زیرا خوب ت میرفتم. گوش ها یبودن و جلوتر م

 برگرداندم. صدا زدم:
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 ؟ییمامان تو انی.. نانین_

 دهی. ترسستین انین دمیرس نیقیآمد. به  یخرخر م یشد. صدا شتریخش، خش ب یفقط صدا امدین یصدا چیه یول

 کلیآن ه یتر آمد و آن نور کم ماه بر رو کیکه نزد یبود کم وانیعقب برداشتم. ح یآب دهانم را قورت دادم و گام

گلوله همراه شد و باعث شد  کیشل یصدا بابلندم  غی. جدمیکش یبلند غی. شغال بود. جدمشید دیقناص اش تاب

 تاد.اف زدیجان افتاده بود و دست و پا م یجسم شغال که ب یبه رو یتر بکشم. نور چراغ قوه ا یبلندتر و طوالن غیج

 .ستیتو ن یجا نجایا میبر ایب االی نیسرم_

 گفتم: یتهاجم یبارالس خان سرم را به طرفش برگرداندم. با حالت یصدا با

 دنبال دخترم بگردم. خوامی. مامینم ییمن با تو جا_

 گفت: دیکش یکه به دنبال خود م یرا گرفت و درحال میازوطرفم آمد و ب به

 .افتیراه ب االی یاسلحه و نور چیه یب یدنبال دخترت بگرد نجایا دیتو نبا_

د بو کباریبود که اگر  فیآمد. آنقدر ضع یدر پ یو پ یفیضع یلیخ یها غیج ی. همان موقع صدامیخارج شد جنگل

و به طرفم برگشت. زمزمه  ستادیا دیخشکم زد. بارالس خان  هم انگار صدا را شن می.  سرجادیشن شدیآن را نم

 کردم:

 ؟یشنویتوام م_

 گفتم: بلند

 ..انهین_

 یم غی. جدیطرف جنگل برگشتم خواستم به طرف آن صدا بروم که دست دور کمرم حلقه شد و مرا به عقب کش به

 کنم. دایرا پ انید تا من به طرف صدا روم و نکن میکردم تا رها یکردم و التماس م یم هیگر دم،یکش

ن دخترم. ولم ک یبرم برا دیولم کن با دهیصدام شن دیخواد شا یولم کن. دخترمه کمک م کنمیولم کن. التماست م_

 خواد. یکمک م کشهیم غیداره ج انمی. نیعوض

 گفت: دیکش یخان همان طور که مرا م بارالس
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 .ایب گمی. بهت میکن یم الیخ یدار ستین یی. صداایب_

جان بود. تا خانه مرا همان طور کشان، کشان برد.  یاز زور من ب شتریکشاند. زور او ب یزور مرا به دنبال خود م به

ه به ک یدر خانه اش ماندم. زن یمدت میدیبه در خانه خودش رس یمقابله نداشتم. وقت ییخسته شده بودم. توانا گرید

 انیفقط کاپشن ن یحرف چیه ی. بدیپرس یآورد و سوال م یم زیچ میامد و برا یم رفت و یاصطالح مادر بود مدام م

بلند شدن و به طرف در رفتم که بارالس خان دستم  میاز جا یحرکت ناگهان کیرا محکم در آغوش گرفته بودم. در 

 دبه طرفم آمد و راهم را س عیبود دستم را آزاد کردم و به طرف خارج خانه قدم برداشتم. سر یرا گرفت به هر سخت

 کرد و گفت:

 .یریکجا م_

 گفتم: هیرا کنار زدم و با گر او

 خونه خودم._

 .امیپس تا اونجا همراهت م_

و  شتریآمد و دلم هرلحظه ب یام بند نم هیلحظه هم گر کیکردم.  هی. تا خود انجام گرمیرفت یحرف چیه یخانه ب تا

ثل م انیداشتم اکنون نو دیام شدیم شتریداشتم ب یکه به طرف خانه برمام با هر گام  ی. نگرانزدیشور م شتریب

مرد به دور هم  نیچند دمی. وارد خانه که شدم دندبغلش نشسته است درخانه منتظرم باش انیکه ن یدرحال شهیهم

 شد یتر م نیآمد. نفسم هر لحظه سنگ یزنانه م یها هیمردانه و گر یا هیگر یآن صدا یحلقه زده بودند. از ال به ال

به حالت چهار دست و  یافتادم.. به سخت نیزم یآن نفسم بند آمد و به رو کیتر در  نیتر و سنگ نیسنگ میگام ها

که حلقه زده  یبود به مردان یتعادل ام را حفظ کردم. خودم را با هر زور یبلند شدم. به سخت نیزم یاز رو وبارهپا د

دو نفرشان گذاشتم و به کنار فشار دادم  یشانه ها یامحرم بودن دست به رون ایبودند رساندم. بدون توجه به محرم 

بود. نفسم هر لحظه تنگ  شیبه رو یخون یپتو کی هکوچک آن وسط بود ک یکه آن ها خودشان عقب رفتند. جسم

صورتش را دو زانو اش نشسته بود و با دست  یبه رو یباال تر سوق دادم. مرد یشد. نگاه ام را کم یتر و تنگ تر م

 بود. انیبه نو هیپوشانده بود. قامت اش شب

و به  دمیکش نیزم یافتادم. خودم را به رو نیزم یبود. به رو یبد یلیخ یبود. فضا ستادهیبانو هم باال سرش ا آسوده

 نیقیخواستم به  یبه طرف لبه پتو دراز کردم. م دیجان رساندم. با دست لرزان و پر از استرس و ترد یآن جسم ب

 یگرفتم. چشمانم را بستم و پتو را کنار زدم. به آهستگ ستبود در د ی. لبه پتو را به هر سختستین انیبرسم که ن
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 ییطال یچشمانم را باز کردم. کپ کردم. نفسم کامل قطع شد. لرزش بدنم هزار برابر شد. دستم را جلو بردم. موها

 بکشم. غیاز ته دل ج صورتش کنار زدم. فقط توانستم یرنگ و کوتاهش را از رو

 ..انی.. نانی.. نانین_

 ********سه سال بعد*********

دات ص ی. تو که انقدر تنبل نبودزمیعز گهیدختر قشنگم؟ بلند شو د یبلند ش ییخوا یجان مامان نم انی.. نانین_

 .یشدیم داریب یزود زدمیم

. خم شدم و دمیاش کش یطال یآن موها یبه رو یدادم. لبه تخت کوچک اش نشستم. دست نییتختش را پا حفاظ

 بغلش کردم و گفتم: اطیاش زدم. آهسته و با احت یشانیپ یبه رو یبوسه ا

 ؟یش داریب ییخوا یمامان جان نم_

 .نیسرم_

از بغلم  یگر یرو با وحش انیامد و عروسک ن با خشم به طرفم انیسر بلند کردم.  نو انینو یزده با صدا وحشت

 پرت کرد. دستم را گرفت و بلند کرد و داد زد: یوشه اگ کیو  دیکش رونیب

بس  نی. بس کن سرمیدیخودم و خودت رو عذاب م یفقط دار ؟یها رو تموم کن یمسخره باز نیا ییخوا یم یک_

اخل د ییایم رونیب کشمتیاز قبرستون م ؟یتصورش کن انین یو جا یعروسک رو بغل کن نیا ییخوا یم یکن تا ک

 کنم. یتمومش م گهی. امروز دیکن یعروسک شروع م نیاتاق با ا نیا

 کردم گفتم: یکه تقال م ی. در حالدیکش یم رونیرا محکم تر گرفت و با خودش به طرف ب میبازو

 خوام با دخترم تنها باشم. یولم کن م یعذاب بکشند قاتل عوض دیولم کن. قاتال با گمیولم کن بهت م_

 و به طرف مخالف هلم داد و در رو قفل کرد و به طرفم برگشت و گفت: دمیام کش رونیب انیاز اتاق ن انینو

 .یباور کن ییخوا یم یک نیمرد. سرم شیکدوم دختر ها کدوم دختر؟؟ دختر ما متاسفانه سه سال پ_

 التماس کردم. هیگر با
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دردش گرفت. در رو باز کن برم  یکه پرتش کرد یاونطور ینه دخترم زند ست تو در رو به روش قفل کرد انینه نو_

 براش.

 گفت:  هیکردن کرد. با گر هینشست و شروع به گر میرو به رو نیزم یدرمانده به رو انینو

 ؟یادامه بد نجوریا ییخوا یم یتا ک ایبه خودت ب_

 زدم: داد

 .امیکه قاتلش زند ست به خودم نم یتا زمان_

 :دینال انینو

 رات. جنازه هاشون رو اوردم.منکه فرداش شغال ها رو کشتم و ب_

 :دمیکش غیج

رم دخت گهیکردم. قاتل د کهیت که،یکردن منم اونا رو ت کشیت که،یدختر من اون شغال هان که ت یاز قاتال یکی_

 .یریبم دیاصال با یعذابش رو بکش دیتوام با ییتو

رو قاتل صدا  انیاوردم مدام نو یو اسم دخترم رو م زدمیما خونه رو پر کرده بود. زجه م یهر دوتا هیگر یصدا

 .در بلند کردنم داشت یشونه ام نشست و سع یبه رو ی. دستزدمیم

حساس بود  تیرفته رو گر ادتیبشه  تیاذ انین یدوست دار ؟یکن یم هیبلند شو بلند شو دختر خوب چرا گر_

 کنه. هیاونم گر یدوست دار

 کرد به اتاقم بروم گفت: یکه کمکم م یخوردم. آسوده بانو درحالام را  هیگر عیافتادم. سر انیاخالق ن ادیحرفش  با

 خوبه؟ انین شیپ میباهم بر دمیقول م یآروم که شد میشوریدست و روت رو م میریاالن م_

سابق  یآن هوو گریروز ها کمک حال و آرامش روحم بود. د نیآره تکان دادم. آسوده بانو ا یسرم را به معن عیسر

از  صدا یب یا هیکس آن آدم سابق نبود. الاقل در برابر من.  هوا روشن شده بود. با گر چیه گرید انمینبود. بعد از ن

پاره شده  میاز اتاق پرت شده بودند. نگاه کردم. لباس ها یاکه هر کدام گوشه  میتخت بلند شدم. به لباس ها یرو

 میاز جا یبه سخت                                                                        خورد.                                    یبه درد نم گریبود د
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کمدم  در گرید یرنگ اهیبرداشتم و تن کردم. جز س گرن اهیس یدست لباس محل کیبلند شدم و به طرف کمد رفتم. 

کردم تا قبل از  ادیرا ز میرعت گام هااز خانه خارج شدم. س یسرو صدا چیه ینبود. لباس ها را با عجله تن کردم. ب

 از خانه خارج شوم. ندیمرا بب یآن که کس

شده بهشت زهرا رساندم.  دهیروستا نبود. از روستا گذشتم و خودم را به محوطه حصار کش یها ابانیکس در خ چیه

زده بود.  بانیسا کیقبرش  یباال انیجان به طرف دخترم گام برداشتم. نو یدرش را هل دادم و به داخل رفتم. با ب

سنگ قبرش زده بود. سنگ عکس اش را بغل  یسنگ جداگانه که به شکل گل بود بال کی یعکس اش را به رو

نگ ت ایدن کیاندازه  شیتا به االن دلم برا روزیعکس اش نشاندم. از د یبه رو یدر پ یپ یتابانه بوسه ها یکردم. ب

 .دمیکش شیرا در آغوش گرفتم. دستم را نوازش گونه به رو انیو ن دمیسنگ قبرش دراز کش یشده بود. به رو

 یدونیکه مجبور شدم تنهات بزارم. تو که نم دیمامان؟ ببخش یدیکه نترس شبید زم؟یعز یدخترم؟ خوب یخوب_

ه ک دونهیشدم نم وونهیکنه من واقعا د یگوشه پرت کرد فکر م کیکرده. عروسکت رو  دایپ یبد یقاتل چه اخالق

از  یراست، راست دیمامان شا دونمیکنه. نم یم هیگر یوقت دهیم یفیچه ک یدونیهمش بخاطر عذاب دادن اونه. نم

 به اندازه اون ضربه چاقو حالم رو خوب نکرد. نایکدوم ا چیه یشدم. ول وونهید تیدور

. دمیکش یم غیوقفه ج یب شدم وانهید دمیرا د انیجسد ن یآن خاطرات تلخ از همه طرف حمله کردند. وقت بازهم

دفن  ریروز تاخ کیبکنم. دخترم با  توانستمیهم نم هیگر ی. حتامدیدر ن گریگرفت و د میکه صدا دمیکش غیانقدر ج

چنبره زده  انیکنار جسد ن انیهنوز من و نو یولاست صبح شده بود  ادمی. فقط دیآ ینم ادمی لشیشد هنوز هم دل

جلو آمد او  یزدم. دست یرا صدا م انیآمد ن یکه در نم یکرد و من مات و مبهوت با صدا یم هیگر انیبودم.          نو

هم بعد از  انیو با خود برد. نو دیبود که دخترم را در آغوش کش نیرا بلند کرد. هول زده دست را دنبال کردم. اشک

 بلند شد و تفنگ اش را برداشت و همراه چند مرد رفتند. یمدت

پله ها نشسته بودم و درخود جمع  ی.. تا صبح روز بعد به روبلند شوم میا بودم و قادر نبودم از جامن هنوز آنج یول

 و با خود به داخل ببرد. اوردیحضور مامان جون و باباجون نتوانست مرا از شوک در ب یشده بودم حت

ها  آن نکهیا یآور ادیکردند.. با  فیرد میبه ده ها شغال جلو کیپر.. نزد یبا آن مردها برگشت. با دست انینو صبح

م آمد که دست یچاق نیبزرگتر یتوجه به شلوغ یقاتل دخترکم هستند با عجله بلند شدم و به آشپز خانه رفتم ب

 میشده بودم کارها وانهیبا چاقو تکه، تکه کردن. د اشغال ها ر یکی ،یکیبرگشتم شروع کردم  اطیبرداشتم و به ح

کرد و نگذاشت به دنبال دخترکم بروم که  یدر حقم نامرد که باز هم یو آن پدر ییو دا دست خودم نبودم. باباجون
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را عوض  میهنوز در گوشم است. به زور بلندم کردند و به اتاقم بردند در آنجا مادر جون لباس ها شیها غیج یصدا

 . میو به بهشت زهرا آمد دکر

پوشم را از من جدا کردند و به خاک سپردند. آنجا بود که  دیسف انیالتماس و کلنجار رفتن با من ن یزور بعد از کل به

 هم پا به انیدخترم تکان نخوردم. نو یممکن هم شکست. تا دو روز از کنار خانه ابد وهیبغضم شکست به بدتر ش

کدام  چیه یآوردند ول یم یمان خوراک ی. برامیدو روز و دوشب در بهشت زهرا ماند یآب و غذا چیه یماند. ب میپا

 گذشت. یوج نم چیبود به ه یسخت و طاقت فرسا ی. روزهامیزدیلب نم

 هوانید یبه سرم زده بود. بخاطر کارها یخواب یرفتند ب شانیهمه به خانه ها نکهیداد. چند روز بعد از ا یزجر م فقط

خواستم حضورش را  ینم وج چیبود. وگرنه من به ه دهیکنارم خواب انیکه در آن چند روزها انجام داده بودم نو یوار

 را که با آن ییجا بلند شدم و به آشپز خانه رفتم. همان چاقو ازحس کنم. انقدر فکر کردم که دست آخر  یکنارم حت

 کردم و برداشتم و به اتاق باز گشتم. دایشغال ها را تکه، تکه کرده بودم پ

و مانع ام شد. فقط توانستم شانه اش را  دیخواب پرتا خواستم چاقو را در قلبش فرو ببرم از  ستادمیا انیسر نو باال

کرده بود دوباره  یسه سال سع نیدر ا انی. نومیایبه خودم ب دیخوردم تا شا یلیس کیهم  انیکنم و از نو یزخم

هم  یکه برا ی. هم خوابمیآن خاطرات تلخ را از ذهنم پاک کند. بارها با هم همخواب شده بود یشود. کم کمینزد

 و گفتم: دمیکش یحکم شکنجه را داشت. آه شتریب

 ؟ییایب یدارشیب ییخوا یم یدختر مامان بس ک_

. خسته دنینتوانست بب گرید یعاشقش بود. ول انمیکه ن یروزها قرار بود برف ببارد. برف نیسرد ا یلیسرد بود. خ هوا

در  شتریرا ب انیچشمانم را بستم و ن خواستم. یبود. خواب م امدهیخواب به چشمانم ن روزیآمد از د یم بودم خوابم

 و به خود فشردم. دمیآغوش کش

******** 

سرو  ادیروزا ز نیکه ا ییآشنا بودم. درمانگاه روستا جا ییاحساس فرو رفتن سوزن در دستم چشم گشودم. جا با

 که یجان به دختر جوان یکردم. تشنه ام بود ب یسه بار. احساس گرما م ایدو  یهفته ا دیافتاد. شا یکارم به آن م

 گفتم: دادیرا انجام م میآمدم او کارها یآمده بود و هر وقت م نجایگذراندن طرح اش به ا یماما بود و برا

 تشنمه._
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 یلبه تختم نشست و با لحن شهیآورد و کمک کرد بخورم. بعد مثل هم میآب برا وانیل کیرا تکان داد و  سرش

 اخم آلود گفت: یصورت یمهربان ول

 کوچولو. کیدفعه با  نیا یشد.. ول داتیپ نجایباز که ا_

 گفتم: یجیگ با

 منکه تنها امدم._

 و گفت: دیخند

 نبود. نیمنظورم ا_

 شکمم گذاشت و ادامه: یرا به رو دستش

 کوچولو. نیمنظورم ا_

 که گفت: دیاز حدم را د شیو تعجب ب رتیاول به دستش و بعد به او نگاه کردم. انگار ح رتیح با

 خواسته دخترت رو بهت بر گردونه. یبش تیاذ امدهیدلش ن نیاز ا شتریخدا ب ی.. انگاریباردار_

 شدند. بهت زده گفتم: ریسراز میاشک ها ناخداگاه

 !؟یگیراست م_

 زد و گفت: نیدلنش یلبخند

 اره._

 ؟؟یدیاز کجا فهم_

 و گفت: دیکش یپوف

. منم امدم فشارت رو گرفتم احساس کردم نبضت نجایاوردت ا یاسترس و نگران یبا کل چارتیطبق معمول شوهر ب_

 کنم. نتیبارداره. به شوهرت گفتم اونم ازم خواست معا یمثل زنا
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 را پاک کردم و گفتم: میها اشک

 دونه؟یم_

 مثبت تکان داد و گفت: یرا به معن سرش

 چقدر خوشحال شد. یدونینم چارهیاره. ب_

د تخت بلن یکوتاه. سرم ام را بعد از اتمام از دستم خارج کرد. از رو یلبم نشست. ول یبه رو یاز سه سال لبخند بعد

ها نشسته بود.  یاز صندل یکی یمنتظر به رو انیآهسته از اتاق خارج شدم. نو یجان بودم. با قدم ها یب یشدم. کم

ر آنجا بودند. به طرف در قدم خلوت بود و حدود چهار نف بتابه طرفش قدم برداشتم که متوجه ام شد. درمانگاه نس

 گفت: یآمد که م شیهم سوار شد و به راه افتاد. صدا انیشدم و نو پیبرداشتم. سوار ج

 .دهیبهمون لطف کرده و دوباره داره بهمون بچه م تیوضع نیخوشحالم که خدا داخل ا یلیخ_

 گفتم: فیضع یشدند با صدا ریاجازه سراز یب میبغض کردم اشک ها دوباره

 نداشت. یمشکل چیما ه تیتو نبود وضع یتیمسئول یبخاطر ب اگر_

حال  نیامد مادرش رو داخل ا ایبه دن یبچه تمومش کن. نزار وقت نیبخاطر من نه بخاطر ا کنمیخواهش م نیسرم_

 .نهیبب

خبر به او  نیسرحال بود و انگار ا انیخانه شد. نو اطیوارد ح نیرا پاک کردم. ماش مینزدم و فقط اشک ها یحرف چیه

 گفت: یسدره را صدا زد و با سر خوش انی. نومیساخته بود. باهم وارد خانه شد

ا ت یو آق گل و عل میهممون کباب کن. از خودت مر یخانم جگر گوسفند کباب کن با چنجه و دنده کباب. برا یبرا_

 .اطیسفره مفصل داخل ح کیسر  نمیشیخونه است. امشب همه م نیکه داخل ا یهرک

 نگاه کرد و گفت: انینو یپر از انرژ افهیروح من و ق یب افهیبا تعجب به ق هسدر

 باشه آقا؟ ریخ_

 گفت: یبا سرخوش انینو

 خوام بهتون شام بدم. یخانم حامله است. م_



 رمینس

 
594 

 

باشد. از ته دل گفتم ان شاءاهلل دستم را به طور نا  ریگفت و گفت ان شاءاهلل قدمش خ کیبا خوشحال تبر سدره

 با خود گفتم: دمیشکمم کش ریمحسوس به ز

 تنگت. یکه دلم حساب ایزود تر ب انین_

 حامله است؟ یک_

 گفت: یبا خوش انی. نودیآسوده بانو سرم به طرفش چرخ یصدا با

 .نیسرم_

 زد و گفت: یچه لبخند میبانو ن آسوده

 د؟یدیجا فهممبارک باشه.. از ک_

 یادیس زصبح رفتم لبا یبسته بودم. وقت خی رونیب ینشستم از سرما یکرد. رفتم و کنار بخار فیشروع به تعر انینو

 جهان بگذارد. دخترکم دوباره متولد شود.. نیدوباره پا به ا انمیتابانه منتظر بودم تا ن یبه تن نداشتم. ب

 *****پنج ماه بعد*****

 .. لباسی. سورمه ادمیپوش یاز مشک ریبه غ یو از جا بلند شدم. بعد از مدت ها لباس دمیشکمم کش یبه رو یدست

فقط  یقبلم جلو آمده بود ول یاز باردار شتریشکم ام ب نباریشد و بلند بود. ا یگشاد م گرید نهیس ریکلوش که از ز

 انیرفتم. همان موقع در خانه باز شد و نو نییبه طبقه پا والغر بود.  از اتاق خارج شدم  میجا ها هیشکم داشتم بق

 یبه طرفم آمد و دستش را به رو انیخانم خنده کنان.  جلو رفتم و سالم کردم. نو کیوارد خانه شد و پشت سرش 

 گذاشت  و گفت: شانه ام

 همسرم هستند. شونیا یزدیخانم ا_

 به من نگاه کرد و گفت: بعد

 که برامون فرستادن. دیجد یماما یزدیهم خانم ا شونیا_

 سرد گفتم: یرا دراز کردم و با لحن دستم

 خوشبختم._
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کند  یرا صدا زد تا او را به اتاق مهمان راهنما میمر انیکرد. نو یابراز خوشحال ییهم با من دست داد و از آشنا یزدیا

 یول نداشت یبه او ربط نکهیبا ا انیام گل کرده بود. نو یبه باال طرفم. فضول انیو چمدان اش را ببرد. به ناچار با نو

وارد اتاق شدم و به طرف  انیآمدند خانه آماده کرده بود. پشت سر نو ینجا میکه به ا ییدکتر و پرستار و ماما یبرا

 کمد داشت یجلو انیگاه قرار دادم. نو هیآن نشستم به عقب خم شدم و دستم را پشت سرم تک یتخت رفتم و به رو

 گفتم: عیرا که تنش بوده است در کمد بگذار سر یراهنیکرد تا خواست پ یرا عوض م شیلباس ها

 یم کاریچ نجایدختره ا نیشن. ا یم فیو کث رنیگ یاالن همه لباسا بو م دهیو بو م یاون رو نزار داخل کمد. خاک_

 کنه؟

 رفت گفت: یکه به طرف حمام م یدر حال انیراست رفتم سر اصل مطلب. نو کی

 بمونه. نجای. امده مدت طرحش رو ادیجد یگفتم که ماما_

 گفتم: یحمام شد با کنجکاو وارد

 بهش؟ یمگه خونه نداد_

 حمام خارج شد و دوباره به طرف کمد رفت و گفت: از

شبا خوابم  میداخل اون خونه بمونم. دور از روستا منم آدم ترسو تونمیگفت نم شمیچرا دادم چند روز موند امد پ_

 داره. ریبه تعم ازین حرفا. خونه هم نیو از ا ترسمیم ادیم ییاز ترس تا صدا برهینم

 اخم گفتم: با

 نجا؟یا شیچرا اورد خوب به ما چه_

 به طرفم آمد. دسته تخت را گرفت و به طرفم خم شد و گفت: دیپوش یرا م راهنشیکه پ یدرحال انینو

سفارشش رو کرد. منم دلم سوخت براش بعدم  یلید پدرش خام یبعدم وقت نجایروستا امده ا نیخوب اون بخاطر ا_

به خودت و بچه  ادیب یتا هر وقت شما امر کرد میو حاضر داخل خونه داشته باش یماما ح کیبهتر  نیاز ا یگفتم چ

 مراقبت هم هست. شتریب ینجوریبرسه خوبه ها؟ ا

 و گفت: دیبه شکمم کش یدست انینگاهش کردم که نو دیترد با
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 فسقل بابا چطوره؟_

 گفتم: یبد خلق با

 .یحالش رو بپرس خوادینم شینکش انمیزنده بمونه مثل ن نیبه تو چه حالش چطوره؟ بزار ا_

شام جمع  زیبه دور م ی. همگدمیبلند شدم و از اتاق خارج شدم و در را محکم بهم کوب میتوجه به او از جا یب بعد

 یو او برا ستیبود که حال پدرش خوب ن دهینه پدرش رفته بود. خبر رس. چند روز بود که آسوده بانو به خامیشد

 مراقبت از او رفته بود.

 !دیداشته باش یزن جوون نیهمچ ادیآقا بهتون نم انینو_

 یآن هم گاه نجایاز خدمه ا یجز تک و توک گرانی. دانیشده بود با نو یمیتعجب به او نگاه کردم. چه زود صم با

 انی. نوزدندیحرف م یو با او رسم زدندیصدا م لیصورت او را به فام نیا ری. در غزدندیم شیصدا آقا انیاوقات که نو

 و گفت: دیخند

 رم؟یانقدر پ یعنیچرا؟ _

 و گفت: دیهم بلند خند یزدیا

 نبود. نیمن منظورم ا دیرینه بابا کجا پ_

 گفت: یبا مسخرگ انینو

 .رهیپ نیاها پس سرم_

مزه  یب یها یشوخ نیخنده هر دو بلند شد. از ا یزدم. که صدا شیگشاد شده نگاهش کردم و صدا یچشمان با

رد. ک رمیبه دلم گذاشت پ انیکه نو یشده بودم.. داغ ریپ یعنیبودم.  ریگفت. من پ یناراحت شدم. راست م شانی

 گرم گرفته بود. نگونهیبا ان دختر ا انیکرد. بدم آمد نو ریروزه پ کیمرا  انیداغ ن

 

****** 
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رفت و شب هم هر دو خنده کنان  یکه نامش فرشته بود هم همراه اش م یزدیرفت ا یم انیکه نو یروز صبح زمان هر

 ی. آسوده بانو هم انگاردیچیپیدخترک م نیبه دور ا یادیز انیکردم نو یگشتند. احساس م یبا هم به خانه باز م

کردم.  یاحساس خطر م یجورا کیچرا  دانمیکند و دخترک برود. نم یکار کیقصد بازگشت نداشت تا الاقّل او 

جلو  یکرد. بار اولش خودم بودم، که حال با شکم یم دایپ یدختر سر و سر نیبار اولش نبود اگر با ا انینو نکهیا یبرا

 .میدخترک بشود هوو نیا دمیترس یم دمیچرخ یآمده در خانه اش م

 رفت یم سهیر شانیبرا انیمزه اش که نو یب یها ی. از شوخشیآقا کردن ها انیآقا نو انیاز نو شیگرم گرفتن ها از

. من دمیترسیم شیها یاز چاپلوس ش،یها دنیاز هر روز به  خود رس ش،یها دنیپوش یامروز یو لباس ها شیاز آرا

 ریتا د انی. نودانمیرا مقصر م انینو نکهی. مخصوصا اشتمها را ندا نیکدام از ا چیدل و دماغ ه گریبعد از دخترکم د

 کردند. یم دایکه پ ی. از هر درزدندیحرف م شانی قیمورد عال یها زیماند و با دخترک درباره چ یوقت م

ز دو رو دمیترسیرا داشت. م سانسیل یآن دختر باال یبدهم. ول لیمن نتوانستم ادامه تحص انیازدواج با نو بخاطر

د. او کرده بو تیسرا انمیبه ن میها یتاب یعالمه ترس داشتم ب کیسرم.  یرا چوب کند و بزند بر رو نیا انینو گرید

 . گفتم:دیتخت دراز کش یبالخره آمد. به رو انینوزود که  ۲ کیکرد. ساعت نزد یم یتاب یاز حد ب شیهم ب

 .یچه عجب امد_

 به طرفم برگشت و گفت: انینو

 .دیطول کش یکمیاره بحثمون  ؟؟یداریاِ ب_

 و گفتم: دمیطرفش چرخ به

 هم قصد نداره بره؟ گهیکشه امده خونه ما و تا دو سال د یدختره خودش خجالت نم نیا انینو_

 گفت: یبا تند انینو

و تا  بهیغر نجایکه بره؟ اون دختر ا یچ یعنیخداست  بیمهمون، مهمون هم حب ؟یزنیم هیچه حرف نیا نیسرم_

 مونه. یم نجایآخرش ا

 که انگار قصد رفتن نداشت.  ی.. عجب مهمانزدم. مهمان یخندپوز
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آمد.  غیج ینبود. دوباره آن صدا انیبه دور و اطرافم انداختم. نو ی. نگاهدمیوحشت زده از خواب پر یغیج یبا صدا 

 غیج یرفتم. صدا نییآمدم. به طبقه پا رونیرا عوض کنم از اتاق ب می. بدو آن که لباس هازدیقلبم از ترس تند، تند م

 انیوضع رو به روم کپ کردم. فرشته سوار اسب نو دنیزدم. با د ناربود. به طرف پنجره رفتم و آن را ک رونیها از ب

 .دادیدهانه اسب را گرفته بود و با خنده او را دور م انیشده بود و نو

ش رفت و دستش را به دور کمرش گفت که او هم با خنده به طرف انیبه نو یزیشود چ ادهیانگار خواست پ فرشته

خراب به  ی. با اعصابانینو ؟یزنیتا به حال به دختر نامحرم دست م یاز ک انیکرد. نو ادهیحلقه کرد و او را از اسب پ

شکمم  یبپلکد و با او باشد. دستم را به رو انیمدام دور ور نو نکهیکار نه ا نجایدخترک آمده بود ا نیاتاقم بازگشتم ا

 گفتم: گذاشتم و

 خراب تر بشه. نیکردم و نذاشتم وضع از ا دایمنم اون دل و دماغ قبل رو پ دیتا شا ایزودتر ب انین_

ام را  یمشک یمحل یو کالهک و روسر دمیپوش یاهینداشت. لباس کلوش س یمن تمام یها یبدبخت دیام لرز چانه

بازهم الغر بودم. فقط شکمم  ینمانده بود. با وجود باردار یاز من باق یزیزدم. چ یخود پوزخند دنیسر کردم. با د

ود ب یاش بهتر شده بود. بد داغ یاز گود یچشمانم کم ریروح بود و ز یام سرد و ب افهیکرد. ق یرشد م یادیبود که ز

 او را از من گرفتند. یبود. ول یزندگ نیبه ا دمیداغ فرزندم. ام

 ؟یدیپوش اهیس یچرا اول صبح_

آن  یبرا شیمن و خنده ها یبه طرفش سر برگرداندم. اخم تمام صورتش را پوشانده بود. اخمش برا انیون یصدا با

 بلند شدم و گفتم: میدختر. از جا

 دخترم. شیخوام برم پ یم_

 راهم را سد کرد و گفت: یاخم جلو با

 االن؟_

 توجه به او از اتاق خارج شدم.  یب

************* 
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بودم که دستش را گرفته است  دهی. چند بار دشدیتر م کینزد انیبود و هر روز به نو نجایماه بود که به ا کی دخترک

 شد و او یدورتر م انیکنم هر روز از نو یکار نکهیا یکند. من هم به جا یلبخند در گوشش پچ، پچ م کیدارد با  ایو 

 یس و العملعک چیبازگشتم ه یو تا شب باز نگشتم وقت انین شیپ فتمر انیخبر از نو یب کباریهم با من بد اخالق تر. 

م دعوا گشت یبه خانه باز م رید ایرفتم و  یخبر م یکه قبل از آن اگر ب یکجا بوده ام. در حال دینپرس ینشان نداد حت

 انداخت. یبه راه م

 درست دمیپرسیم یو نه سوال زدیحوصله ام را سر برده بود و خسته ام کرده بود. نه با من حرف م انیواقعا نو روزید

ود. نب یخبر چیرفته بودند تا به حال باز نگشته بودند. ه رونی. امروز هم از صبح که به آن دخترک بدادیجوابم را م

 گفت: دمیرساز او سوال پ یرا برد. وقت نیآمد و ماش یفقط عل

 آقا تا ببردشون شهر. یرو ببرم برا نیاشخواند. منم امدم م یم لهیوس یسر کیداخل شهر کار دارند و  یزدیخانم ا_

 . بازدمیکش یگردن او بود. پوف شیداشت که همه کارها انیبه نو یآن دختر چه ربط دانمیخورد. نم یخونم را م خون

 گفتم: دادمیکه شکمم را ماساژ م ی. درحالشتریب انیشده بودم و جنب و جوش ن یعصب

 .شمینم یعصب گهی. بخاطر توام که شده دباش مامان جان آروم باش آروم_

 زدم و ادامه دادم: یکه زد لبخند یلگد با

 هست. ادمیدکتر  یو حرفا انمیدر جر زمیبله عز_

 دیاعالم کرده بود. گفته بود با یرا بحران ام یو روح یجسم تیرفته بودم دکتر وضع یکه به سونوگراف یماهگ چهار

دارد. را ن یباردار ییبه سر ببرم. بدنم توانا یگرید یزیو غم و هر چ جانیگونه ه چیمانده را بدون ه یپنج ماه باق نیا

 انیمدت به لطف نو نیدر ا یحواسم جمع باشد ول دیاست و با فیضع اریباردار شده ام. گفت جسم و روحم بس یول

 شود. یبا وجود آن دختر به من وارد م دیشوک جد کیام و  یهر روز عصب

 یبغضم گرفت. فرشته بازو دمیکه د یزیبود. پرده را کنار زدم. با چ 11از جا بلند شدم. ساعت   نیموتور ماش یصدا با

ا ت دیطول کش ی. دم راهرو منتظر شان شدم. کمدمیرا در هم کش میرا گرفته بود و لبخند به لب داشت. اخم ها انینو

مم شک ریتر شد. ز دیشد میبود وارد شد. اخم ها انینو یبه بازو شو بعد فرشته که هنوز دست انیو اول نو در باز شد

و  دیدستش را کش عیگذاشتم و فشردم. هر دو متوجه من شدند. فرشته سر شیکرد دستم را به رو یدرد م یکم

 به لب زد و گفت: یلبخند احمقانه ا
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 ؟یجون خوب نیسالم سرم_

 از خشم گفتم:پر  یلحن با

 سالم.. بله. کیعل_

 یکه سع یهم درحال انیدار به او انداختم که خودش گرفت. نو یمعن یدوختم. نگاه انیرا از او گرفتم و به نو نگاهم

 باشد گفت: یکرد عاد یم

 .یباش داریموقع شب ب نیتا ا ستیبچه خوب ن یبرا یدیخواب یهنوز؟ م یداریب_

 زدم و با حرص گفتم: یپوزخند

 .ستیهم خوب ن یبچه نگران یبرا_

 انی. منتظر نودمیتخت دراز کش یرا از آن ها گرفتم و به طبقه باال رفتم. چراغ ها را خاموش کردم و به رو میرو بعد

ه ام را ب هیتخت نشستم و تک یوارد اتاق شد. به رو انیبالخره در باز شد و نو یول دیطول کش یادیماندم انتظارم ز

 سرش را به طرفم چرخاند و گفت: انینو تخت دادم. یپشت

 .یدیفکر کردم خواب_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .یاشتباه فکر کرد_

 :دمیحرف به طرف کمد رفت. پرس یب انینو

 کار؟یشهر چ دیخونه؟ رفته بود دیامد ریچرا انقدر د_

 دست لباس از کمد برداشت و گفت: کی انینو

 .دیبهت نگفت. فرشته کار داشت ازم خواست منم بردمش تا کارش رو انجام بده طول کش یمگه عل_

 طعنه گفتم: با

 !د؟یفرشته!! چه زود باهم گرم گرفت_
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 حوصله گفت: یب انینو

 خوبه؟ یزدیخانم ا_

ه زدم. فرشت یآب بلند شد. فرشته. پوزخند یبعد صدا یبه طرف حمام رفت و واردش شد و در را بست. کم بعد

 خراب شد من بزند. یخواهد به زندگ یم یچه گند ستیمعلوم ن نباریا

 میروز ها نیا یها تیو حساس تیرا هم فرشته خانم نا فرشته گفته بود. اعصبان نیبود و ا یماه حساس یشش ماهگ  

راه رفتنش، رفتارش ،  ش،یها دنیحرف زدنش، سوال پرس یفرشته حساس شده بودم. به رو یشده بود. به رو شتریب

گرفت. درست بود  یجانم را م گریکه د شیکردن ها اآق انیآقا، نو انیو  نو شیگرفتن ها انیغذا خوردنش، سراغ نو

 خوب یسه سال مدام در حال تالش برا نی. در اخوب شوهرم بود یبودم. ول امدهیکنار ن انیهنوز با نو انین هیسر قض

گذاشت آب در دلم تکان  یرا داشت و نم میهوا شتریبود، ب دهیعشق ورز شتریبود. ب مانیکردن حالم و بهبود رابطه 

 وانهیشده بود د رمیدامن گ یکه از آن شب لعنت یداشت. حال هرچند کم. درد یریرفتار ها تاث نیو مسلما ا وردبخ

 کننده بود.

باشند و به  انیخواستم در جر ینگفته بودم چون نم یزیو فرشته چ انیکرد. به نو یحرام م میها خواب را برا شب

 .بردمیدر قهر به سر م انیبا نو یگونه ا

ام از هم معلوم نبود. از صحبت  یسه سال قهر و آشت نیچون در ا برمیدر قهر به سر م دانستیهم احتماال نم انینو

. اگر هم دیایقرار است آسوده بانو ب یک دانستمینم نداشتم یو فرشته احساس خوب انینو یمکیو قا یشب گاه یها

من نه. طبق معمول هر  یول دندید یبود. همه او را مهمان م ادیمنوال ز نیرفتن اوضاع به هم شیآمد احتمال پ یم

شام  زیرا عوض کند. به طرف م شیرفت تا لباس ها انی. نودندیرا چ زیو فرشته باهم به خانه بازگشتند. م انیروز نو

 انیمنتظر بمانم آمدن نو گریآمد. گرسنه ام بود و درد داشتم نتوانستم د یفرشته هم بعد از مدترفتم و نشستم. 

 و مشغول شدم. دمیخودم غذا کش ی. به ناچار برادیطول کش

 اد؟یآقا ب انیتا نو دیکن یصبر نم_

 را در آوردم و گفتم: شیآنکه نگاهش کنم در دلم ادا بدو

 نه توام گرسنت شروع کن._
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منتظر  1۲:3۰حرص ام را در آورد.. تا ساعت  شتریکارش ب نیآمد با او شروع کرد که ا انینو ینزد وقت یحرف گرید

تخت دراز  ی. به رومیبلند شد و باهم به اتاق رفت شیو از جا به اتاق بروم و بالخره آقا دل کند انیماندم تا با نو

 م که کم ،کم به خواب رفتم.درد داشتم با دست شروع به ماساژ دادن شکمم کرد دمیکش

***** 

 گرفته گفتم: یبعد با صدا یشدم. مدت داریاز خواب ب یدیاحساس درد شد با

 .ستیبلند شو حالم خوب ن انی.. نوانینو_

 ۲:45به ساعت کردم  یبود نگاه یبرگرداندم. خال انینو یسرم را به طرف جا دیآ ینم انیاز نو ییصدا دمید یوقت

 رونیبلند سد و از اتاق ب میتخت بمانم تا خوب شود. چراغ حمام هم خاموش بود از جا یبود. درد اجازه نداد به رو

 شکمم گذاشتم و فشار دادم. یرفتم دستم را به رو

م. رس به طرفش رفترفتم همه چراغ ها خاموش بود جز چراغ اتاق مهمان. با ت نییبه طبقه پا یباال نبود به سخت طبقه

دم. . کپ کرنمیسرم را کج کردم تا بب دمیاضافه شد. به در رس یباز بود. استرس و دلشوره به آن درد کوفت مهیدر ن

ت در . دردم شدت گرفزدیبود و لبخند م ستادهیا شیتخت نشسته بود فرشته جلو یبه رو انیعر یبا باال تنه ا انینو

 دادم و داد زدم: هیتک واریدستم را به د برخورد کرد واریه دب یبد یرا محکم هل دادم که با صدا

 د؟یکن یم یچه غلط دیشما دوتا دار_

ام نشان بدهند  یاز حضور ناگهان یبه طرفم برگشتند. قبل از آن که بتوانند عکس و العمل رتیآن ها با ح یدو هر

رفته بدنم را گ ی. درد همه جادمیکش یبلند تر غیفشار دادم و ج شتریشکمم ب ری. دستم را به زدمیکش یبلند غیج

افتادم و شروع کردم به  نیزم ی. از درد به روبردیم مگرفت نفسم را ه یم یشد. وقت یم شتریبود شدت ا هر لحظه ب

 و ناله کردن. دنیکش غیج

 یها غیجکرد.  یتر م سیتر و خ سیشد و دامنم را خ یم شتریکردم که هرلحظه ب یاحساس م یرا به خوب یسیخ

گرفته بود و اشک تمام صورتم را پر کرده بود.  ام هیبود از درد در خود جمع شدم. از درد گر یدر پ یبلند تر و پ

 گفتم: هیبا گر انیصورت نگران نو دنی. با ددنیشانه ام نشست و مرا به طرف خودش کش یبه رو یدست

 دخترم. انی. نواز دستم بره انمینزار ن انم،ین انی.. نوانینو_

 .دمیرا شن انینو یو دادم صدا غیج یو صدا هیگر نیب در
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 افته. یبراش نم یاتفاق شهینم یزیچ زمینه عز_

 داد زد: انی. نودمیکش یبلند غیج

 ؟یکن یم کاریچ یدار_

 .دیچیپ میفرشته در گوش ها یصدا

به  یعیبط تونهیبوده نم نیچون سزار شیقبل مانیشهر زا مشیببر دی. باادیب ایخواد شش ماه به دن یفکر کنم بچه م_

 .ارهیب ایدن

بلندم کرد و با عجله از  انیآشفته ام نشست. نو یموها یبه رو یروسر یگوش کر کن بودند. بعد از مدت میها غیج

 نیماش انیعقب خواباند و فرشته هم کنارم نشست. نو یها یصندل ی. من را به رومیشد نیزد. سوار ماش رونیخانه ب

و  دمیکش یم غیبه کجا چنگ بزنم. ج دانستمینم ادیدرد ز ازبود. ادیکرد و با عجله به راه افتاد. سرعت اش ز را روشن

 یبه سخت هی. با گرمیچقدر در راه بود دانمی. نمدیچیپ یم نیکوچک ماش یگوش خراش ام در فضا یها غیج یصدا

 گفتم:

 .انی.. نوانینو_

 جواب داد: عیسر انینو

 ؟یخوا یم یزیچ ه؟یچ زمیجانم عز_

 گفتم: هیو با گر دمیکش یغیج

 شیبار دخترم طور نیاگر ا یی.. اانیکنم نو یبخشمت. حاللت نم ینم ادیب انمیخدا.. سر.. سر ن ی.. وایاگر.. اگر بال_

 بخشمت. ی.. نم کشمی.. خودم.. میبشه من تورو با دستا

 دمیرس مارستانیبه ب ی. وقتدمیکش غیکردم و ج هیدرد به نفس، نفس زدن افتاده بودم. تا شهر من از درد گر از

 گفتم: هیآمد و باز بغلم کرد و با عجله به طرف بخش اورژانس رفت. با گر انینو

 اگ.. انینو _

 گفت: عیاجازه نداد حرفم را کامل کنم سر انینو
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 .یچیه شهینم یچیه_

تر بعد دک یآن گذاشت فرشته مشغول حرف زدن با آن ها شد. مدت یمرا به رو انیآورد نو یبرانکارد دنمیبا د پرستار

 یمشغول انجام کار ها بود. آن ها درک نم انیام کرد. دستور داد به اتاق عمل برده شوم. نو نهیاورژانس آمد و معا

 کند. زیپول را وار انیعمل منتظر هستند تا نو اتاقآنکه مرا ببرند  یبه جا رمیمیکردند دارم از درد م

 ی.. به رودیپرسیاز من م یسوال ها نیح نیرا عوض کردم. در هم میلباس ها یاز پرستار ها با سخت یکیکمک  به

ار آمدند. پرست یم نییپا یکی ،یکی میاتاق آمده بودم. اشک ها نیبه ا کباریمرا دراز کرد و به اتاق عمل برد.  یتخت

 ی. صدا گنگ و گنگ تر دست پرستار را به روشدیتار م دمیبه من شد. کم، کم د یها زیمشغول وصل کردن چ

م ه یتوان باز نگه داشتن چشمانم را نداشتم. چشمانم به رو گرید ی. ولزندیکردم که دارد ضربه م یصورتم حس م

 افتاد.

 

 

********** 

با فرشته  انینو حرف زدن یشکمم احساس کردم. چشمانم را باز کردم. صدا ریشدند. درد را در ز ادیکم، کم ز صداها

 را صدا زدم: انیگرفته نو یکردم. سرم را به طرف صدا برگرداندم. با صدا یم ینیآمد. در سرم احساس سنگ یم

 انی.. نوانینو_

 که سرم را عقب فرستادم. گفت: دیبه سرم کش یسرش را به طرفم برگرداند. به طرفم آمد و دست انینو

 ؟یدرد دار ؟یخوب_

 گفتم: شیتوجه به سوال ها یب

 کجاست؟ دخترم سالمه؟ انین_

 ریکرد. زدم ز یم یتداع میآمد خاطرات تلخ را برا یم حالت چهره بدم نیمغموم نگاهم کرد. از ا یا افهیبا ق انینو

 گفتم: هیاش را گرفتم. با گر قهیشدم و  زیخ مین میدر جا یبه هزار درد و سخت هیگر
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 یبخشمت نه تو رو نه اون دختره عوض یآشغال. نم یرم رو کشتدوباره دخت یآشغال یلیخ یعوض ،یعوض ،یعوض_

 نیدوم یبه تو رسوند که برا یمن چه آزار ی. مگه بچه یکشمت خائن عوض یخودم م گهید نباریتر از خودت رو. ا

 ؟یکن یرو م نکاریا انیمن و ن بادختر توام بود.. چرا؟ چرا  یفهمیها؟ آشغال دخترت بود م شیبار کشت

شانه ام گذاشت  یشد.  فرشته جلو آمد و دستش به رو ریاز چشمش سراز یبا اندوه نگاهم کرد و قطره اشک انینو

 و گفت: دیعقب کش یکم

 امده داخل دستگاه. ایشش ماه به دن نکهیفقط بخاطر ا ستین شمیچیبچت سالمه ه ؟یکنیم نطوریچه خبرت؟ چرا ا_

 :دمیپرس دیکردم و با هزار شک و ترد نگاه انیام قطع شد. با شوک به نو هیآن گر کی

 گه؟یراست م_

شد. از  یتر از قبل م ضیپاک کردم. لبخندم هرلحظه عر عیرا سر میسرش را تکان داد. اشک ها ریسر به ز انینو

شد. اشک اندوه  ریسراز میام گرفت. اشک ها هیگر میخنده ها نیو مدام خداروشکر کردم. ب دمیبلند خند یخوشحال

مکن نحوه م نیبار به بهتر نیفرستاده است. ا میبرا رهرا دوبا انینبود اشک شوق بود هزاران بار خداروشکر کرده که ن

 نیرا که باعث ا ینخواهم داد. انقدر خوشحال بودم که اتفاق نحس انیاز او مراقبت خواهم کرد و هرگز دست نو

 گفتم: انیش کردم. با ذوق رو به نوپر درد و زود رس بود را فرامو مانیزا

 نمش؟یبب شهیم_

 نگاهم کرد و گفت: انینو

 استراحت کن. ریاالن نه. بگ یاره ول_

 گفتم: عیکردم. سر مانیبار اول زا یافتادم برا یزمان ادیرا تکان دادم.  سرم

 ان؟یم یک ؟یخبر داد نایبه مامان جونم ا_

 سرش را تکان داد و جواب داد: انینو

 .ارنی. مادرم هم با خودشون ممیافت یاره گفت صبح راه م_

 :دمیتان زر خاتون دوباره پرس ادی با
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 ارن؟یم رونیاز دستگاه ب یرو ک انیخودشه؟ ن مثلانه؟یشکل ن_

 زد و گفت: یلبخند انینو

 .ارنیحالش خوبه درش م دنیاره شکل خودشه.. هر وقت د_

 گفت: دیزد و با ترد یلبخند استرس انینو

 .نیسرم زیچ کیفقط _

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب

 ؟یچ_

 ور و آن ور را نگاه کرد. بعد گفت: نیا یکم انینو

 .ستیبچه.. بچه دختر ن_

 گفتم: رتیشدم و با ح زیخ مین میجا یکردم. به رو کپ

 ست؟یدختر ن یچ یعنی ؟یچ_

 خواباند و گفت: میجا یشانه ام گذاشت و به رو یدستش را به رو انینو

 از دستگاه درش گهیمدت د هینارس سالمه.  نکهیکه با وجود ا میخداروشکر کن دینداره. .بچمون پسره. با یچ یعنی_

 خوبه. ارنیم

 بغض گفتم: با

 داشتم. آخه.. آخه.. نمیا یداشتم به رو انین یرو که به رو یارایاما.. اما من تمام حس و و_

 گفت: انینو

همش از سر  ادیب یکی نیسر ا ی. اگر بالیکن یدست دادنش من رو سرزنش مبخاطر از  یسه سال دار نیبسه سرم_

 .یخودت رو تا آخر عمر سرزنش کن دیبا یمقصر خودت گهید نباریخودته. ا ینا شکر
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از  یا مهین یبودمش ول دهیند نکهیو بهت نگاهش کردم. بغضم را قورت دادم.. حق با او بود. آن هم با ا یناراحت با

 با او بود. میزهایدر بطنم او را حمل کردم. با اون هم صحبت و همدل شدم. همه چ شتریجانم بود. شش ماه ب

پسرم قبول کردم.  دنیپسرم ببرد. من هم از شوق د دنیاستراحت کنم. تا عصر مرا به د یداد تا کم شنهادیپ انینو

را درهم  میداغ دلم تازه شد. سرد و بد اخالق شدم. اخم ها.. قبل از آن که چشمانم را ببندم چشمم به فرشته افتاد

 گفتم: ی.  با لحن سرددمیدرد کش یآن ها  کل بخاطرمسبب اتفاق االن ام بودند. من  انی. او و نودمیکش

 ..رونیب دیبر_

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: انینو

 !؟یچ_

 خشم گفتم: با

 .رونیب دیبا زبون خوش گفتم بر_

 نگاهم کرد و گفت: انیبه فرشته کرد. فرشته از اتاق خارج شد. نو ینگاه انینو

 کهو؟یچرا؟ چت شد _

 ابروانم به در اشاره کردم و گفتم: با

 .رونیبرو ب_

 چرا؟ گمیبهت م_

 گفتم: ینسبتا بلند یصدا با

 .رونیگفتم گمشو برو ب_

 وحشتناک گفت: یشد و به طرفم آمد و با اخم ها یعصب انینو

 ؟یکنیم نطوریشده که ا ی.. چته؟ چیدختر مردم برد ی. ابرومون رو جلونییپا اریچته صدات رو ب_

 زدم و نگاهم را از او گرفتم و با طعنه گفتم: یپوزخند
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 اره دختر مردم._

 کالفه گفت: انینو

 ؟یگیم کهیطعنه و ت یکنیم نجوریال اله اال اهلل.. چته تو چرا ا_

 گفتم: یا حالت پرخاشگرانه اخشم به طرفش برگشتم. ب با

 .قتهیحق ستین کهیطعنه و ت_

 تر از من گفت: یعصب انینو

 قته؟یحق یچ_

 گفتم: یحوصله و عصب یب

 ها. دختر مردم دخترم مردم کردنا. کهیطعنه و ت نیهم_

 کالفه تر از قبل گفت: انینو

 یگی. من رو مشهیکه روز به روز اخالقت بدتر م میکرد کارتیچ چارتیمن و اون دختره ب ؟یچ یعنیحرفا  نیبسه ا_

و امده داخل روستا به دور از  دهیرو به دوش کش یهمه سخت نیبنده خدا ا ؟یچ چارهیدختره ب نیا انیبخاطر ن

 نکشند. یبدبخت انقدر سخت یازن نیخانوادش که کمک حال مردم باش مشکالتشون رو برطرف کنه ا

 به باال نگاهش کردم و گفتم: نییزدم و از پا یپوزخند

 فقط زنا؟!_

 گفت: رتیبا ح انینو

 ؟یچ یعنی_

 گفتم: یتهاجم یحالت با
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که   یاز خداشه. کدوم مرد ادیدختر مردم داره که مدام دورشه دختر مردم که بدش نم کاریمرده چ کی نکهیا یعنی_

نصف شب لخت داخل اتاق دختره مردم با که  یمرد . کدومرونیوقت با دختر مردم ب ریخبر تا د یب رهیاز صبح م

 سابقه درخشان.

 گفت: یآغشته به ناراحت یو لحن تیبا اعصبان انینو

 ؟یگیرو م نیا یکردم که دار انتیچندبار بهت خ_

 خشم گفتم: با

 بار دوم براش راحت تره. دهیرو انجام م یکار کباریکه  ی. کسیمن رو سرش اورد یکرد انتیبه آسوده بانو که خ_

 گفت: تیبا اعصبان انینو

. خجالت بکش. بحث اون جداست. من احمق دوست داشتم بعد مدت ها تو یگیخواد م یدلت م یبسه ببندش هرچ_

 یبه اون بدبخت الک دمی. اجازه نمشهیاروم م شهیخوب م میکردم زندگ یسن عاشقت شدم گرفتمت فکر م نیا

 .یبه خودمم حق ندار یتهمت بزن

 زدم و گفتم: یپوزخند

 مرد. کی یمن رو با باال تنه کامل لخت جلو یتو باش_

دستش رو همون  انیاجازه نداد حرفم رو کامل کنم که دستش رو باال برد تا بزنه تو دهنم  که جمع شدم. نو انینو

 جور نگه داشت و گفت:

. گهیبسه د یکرد رو برام جهنم یبد ترش نکن. زندگ یخورد کرد یرو به اندازه کاف ببند دهنت رو ببند اعصابم_

 .یزیها از اول حرفت رو م یباز یکول نیا ییاحمق به جا

شده بود و  یچیکتف سمت راستش تماما باند پ یاش را از پشت باال داد  و به طرفم برگشت. رو راهنیپ انینو

 گفت: تیقرمز بود. با اعصبان شترشیب

 یزی. از صبح کارام رو کرد. گفتم چامدمیتا شب ن چارهیدختره ب نیهمون روز که از صبح رفتم با ا رهیجا ت نیا نیبب_ 

ز .. واقعا هنوزیبه همه چ یگند بزن یکرد. فقط بلد یکه حالت بد نشه. امروز هم داشت باندش رو عوض م میبه تو نگ

 .یبچه ا
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 یرنگ و رو شدم. رهیباز به در خ یاش را درست کرد و از اتاق خارج شد. با بهت و دهان راهنیاز اتمام حرفش پ بعد

. چون همان کندیاز بدنش درد م یجا ایشده است  ضیکردم مر یآمد. جمع شدن صورتش فکر م ادمیاش  دهیپر

اش نگاه کردم.  یخال یبه جا یکرد.  با ناراحت یمشدم و او تا صبح ناله  داریب شیناله ها یآمد با صدا ریشب که د

نه به فرشته نگاه کنم و نه به  توانستمینم گریبود زود قضاوت کردند. از خجالت االن د یزیزود قضاوت کردم. بد چ

 .انینو

م سر یحساسم کرده بود. چشمانم را بستم و دستم را به رو شتریشک و قضاوت دامن زده بود و ب نیهم به ا یباردار

ش کردم. غرور ا را شکستم. در مرگ در آوردم. هرچه دلم خواست بار بهیدختر غر کی ی. اشک اش را جلوگذاشتم

 و یها لیشدم. با دل نیمن تند رفتم و من بد ب نباریاتفاق االن چرا.. ا یبرا ی. ولدهمیجوره به او حق نم چیه انین

داشتم. چشمانم را بستم و  یو خواب آلودگ یسرهم کردم. احساس کسل بیغر بیعج یزهایخودم چ یفکر ها

 که خوابم برد. دینکش یطول

**** 

 .زمیعز دارشوی.. بدارشوی. بجان مادر نیسرم_

 گفتم: یگرفته ا ینگاهش کردم و بعد لبخند زدم. با صدا یجیچشم گشودم. اول با گ عیمامان جون سر یصدا با

 سالم._

 و گفت: دیبه طرفم امد اول سرم رو بوسهم  باباجون

 ؟یسالم بابا.. خوب کیعل_

 زدم و گفتم: یلبخند

 د؟یدیرس یک دیممنون شما خوب_

 جون گفت: مامان

 تو دل نگرونت بودم. شیپ میراست امد کی ستین ادیز_

 که گفت: نمیبنش میکردم درست سر جا یتان زر خاتون سع دنید با
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 کجاست؟ انینو ؟یسالم. راحت باش. خوب_

 به دور ور اتاق انداختم و گفتم: ینگاه

 دنش؟؟یند دی. شما امدبود نجایابم ابخو نکهیقبل از ا دونمینم د؟یسالم. ممنون شما خوب _

 و گفت: ستادیآمد و کنار مامان جون ا جلوتر

 ممنون. نه واال.. بچه خوبه سالمه؟_

 ام گفتم: دهیپسر ند یادآوری با

 امده داخل دستگاه. ایچون شش ماه به دن یاره خداروشکر ول_

 جون گفت: مامان

 تو؟ شیدید_

 گفتم: یناراحت با

 .شینیبب برمتی.. گفت عصر مدشیفقط د انینه هنوز نو_

 زر خاتون گفت؛ تان

 پسر؟؟ ایدختر _

 نه چندان خوشحال و نه چندان ناراحت گفتم: یا افهیق با

 پسره._

که خواهرانش و زن  ی. درحالداشیبعد از دو ساعت سرو کله اش پ انیلب تان زر خاتون نشست.. نو یبه رو لبخند

دند و باز گشته بودند. تان زر خاتون هم چندبار به او زنگ زد. تا امد تان زر خاتون او برادرش آمده بودند و سر زده بو

 را بغل کرد و گفت:

 گرد غم و غصه از خونت پاک بشه. نیباشه ا ریمبارک باشه پسرم ان شاءاهلل قدمش خ_
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. شروع به احوال ستادین اهم آمد و کنار باباجو انینگاه کنم. نو شیدر رو توانستمیانداخته بودم. نم ریرا ز سرم

 مامان جون گفت: یاز بابا جون و مامان جون کرد. بعد از مدت یپرس

 .میبعد باهم بر دیایتا ب میشما بود میمنتظر میکه امد یاز زمان م؟ینیبچه رو بب میاالن بر زارنیم_

 آمد. انینو یصدا

 .پرسمیم رمیاالن م دیبزار دونمینم_

 باز گشت و گفت: یرفت و بعد از مدت انینو

 .مشینیبب شهیاره م_

 جون به طرفم آمد و گفت: مامان

 برات؟ ارنیب لچریبگم و ای یبلند بش یتونیم_

 زدم و گفتم: یجان یب لبخند

 .تونمینه م_

به بخش نوزادان  ی. وقتداشتمیدرد گرفت. آرام قدم بر م میها هیآمدم. بخ نییکمک مامان جون از تخت پا با

د بود. بعد چن یاتاق به رنگ آب کی شهیها رفت و ماهم پشت سرش. پشت آن ش شهیش یکیبه طرف  انینو میدیرس

 بود. مامان جون با ذوق گفت: دهینوزاد خواب کیدستگاه که در هر کدام 

 کن. به نظرت کدوم؟ ناینگاه ا نیسرم یوا_

 نظر گذراندم و گفتم: ریرا از ز همه

 شکل اند. کی.. همشون زشت و دونمینم_

 و تان زر خاتون گفت: دنیجون و بابا جون خند مامان

 فرق داره. هیکجا شون زشته.. اتفاق نوم از همه خوشگل تره و با بق یزاریم بیچرا سر بچه ها مردم ع_

 نگاهش کردم و گفتم: متعجب
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 کدوم؟ یدونیمگه شما م_

 دستگاه اشاره کرد و گفت: کیدست به  با

 ان؟ینو گهید یبود که گفت نهی. همیاز سمت چپ برو باال سوم_

 کیرا که تان زر خاتون گفته بود دنبال کردم..  یسرش را تکان داد. نگاه ام را از آن ها گرفتم و با چشم آدرس انینو

 یجمع شد و ب یاشک در چشم ها انین ادیکوچکتر. با  یلیهم خ انیاز ن ی. حتزدیم یجسم قرمز انقدر که به کبود

 ی. درحالدیشانه ام گذاشت و در آغوش کش یدخترکم..  مامان جون دستش را به رو چارهیشدند. ب ریاجازه من سراز

 کرد گفت: یکه با دستش کمرم را نوازش م

به تو  گهید هیهد کیخوب نگاهش کن خدا  نی. ببیکنیم هی. چرا گریخوشحال باش دی.. االن بازمیآروم باش عز_

 داده.

 .زمیباش عز اروم

 گفتم: هیام شدت گرفت با گر هیرگ انین ادی با

 سالش بود.. اون دخترم رو کشت. 6بود االن  انمیاگر ن_

 جون در گوشم گفت: مامان

قاتل اون هم  یگیو بهش م یافت یم ادشی نطوریهم بغض گرفته. هر وقت تو ا چارهیاون ب نیاروم باش گلم. بب_

حکمت  یکار خدا ب چیجا رفتن ه نیاون جاش خوبه. البد به نفعش بوده از ا زمی. آروم باش عززیریاشک م نطوریا

 ..ستین

 یدرست بودند ول شیگرفت. حرف ها یآمد و بلکه شدت م یام بند نم هیمامان جون گر یاز حرف ها چکدامیه با

 بار دوم یبرا ری. شمی. به اتاقم بازگشتدادیآزارم م یکجورهایکرد بلکه  یدوا نم یدرد چیه دهیمن مادر داغ د یبرا

ر دهم. با خجالت د ریبه آنجا بروم تا به او ش توانستمینم ونوزاد ام در دستگاه بود  یشده بود. ول یجار میها نهیدر س

 که مردها نشنوند گفت: یبچه را گشت و بعد آرام رو به تان زر خاتون طور فیگوش مادر جون گفتم. او هم داخل ک

 دوش بچه رو اورده؟ ریبپرس ش انیاز آقا نو_

 باز گشت و گفت: یو بعد از مدت رونیگفت با او برود ب انیزر خاتون هم به نو تان
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 .رهیگفت نه رفت از دارو خونه بگ_

ودم. ب انیتابانه منظر برگشت نو ی. بزدیم رونیاز آن ها ب یکم ،یو کم دندیکش یم ریت ادیز ریهام از حجوم ش نهیس

رساند. به کمک مامان جون و تان زر خاتون  انیانتظار وحشتناک را به پا نیگشت و اساعت باز میبعد از ن انینو

. مامان دمانینفر م کیو فقط  رفتندیم دیو به پرستار دادند تا به پسرم بدهد. از آن چهار نفر همه با دندیرا دوش رمیش

 به اتاق آمد و گفت: انیماند و تان زر خاتون خواست برود نو شمیجون پ

 .گردمیمادرم رو برسونم برم رمیمن م_

هم نگذاشته بود. با خجالت  یشده بود چشم بر رو داریصبح که ب روزیچشمان قرمز و خسته اش نگاه کردم. از د به

 گفتم:

 .یدیصبح نخواب روزیاز د ایباباجون هست. برو استراحت کن فردا ب یبرگرد خوادینم_

 کرد و رفت.  یظباشه تکان داد و خداحاف یسرش را به معن انینو

********** 

و  زهیم زهیر یلیمان دادن. خ لیسفارش تحو یبعد از مدت ها که پسرم در دستگاه بود او را در آوردن و با کل امروز

شدم. تان زر  نیسوار ماش اطیباز کرد آهسته و با احت میدر عقب را برا انی. نومیرفت نیحساس بود. به طرف ماش

از من خوشش  ادیز دی. هر چند که نومیزحمت داده بود دیوبه خانواده ن یمدت حساب نیخاتون جلو نشسته بود. در ا

مرخص شد و به خانه  مارستانیپسرم از ب یآمد. مامان جون بعد از مرخص شدن من رفته بودند. قول دادند وقت ینم

 .ندیایب دنشیخودم رفتم به د

قرمز پسرک نگاه کردم. چشمانش را بسته  افهیروستا. به ق میرفت ی. ممی. به طرف خانه حرکت کردسوار شد انینو

 یبود. کاله زهیم زهیر شیکوچک بود و دست و پاها یلیخواب بود. خ رفتمیم دنشیکه به د یبود و مانند تمام مدت

 هیببودم ش دواریام ینگرفته بود ول . هنوز شکلاشتد یخنده دار افهی. قشیبزرگ بود برا یسرش بود کم یکه به رو

 .میبایشود. دختر ز انیبه ن

 د؟یبزار دییخوا یم یاسمش رو چ_

 تان زر خاتون سر بلند کردم. گفتم: یصدا با
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 .زارمیبخوره م انیکه به ن یپسر شد اسمش رو هرچ یکردم دختره. ول ی.. فکر مدونمینم_

ن جا یکباب شد حت شیجانش نق زد. دلم برا یب یبا آن صدا یاسم ام تا خود روستا خواب بود. فقط کم یب پسرک

که آمد  یباد سرد شدم ادهیپ یآمد و در را باز کرد. به آهستگ انینو میدیرس ینق بزند. وقت ایکند و  هینداشت که گر

ته و شاسپند دود کرد. فر میو مر دیمان گوسفند سر بر یجلو  ی. علچانمیبه دور پسرم بپ شتریباعث شد پتو رو ب

 نشستم و یبه بخار کی. نزدمی. به داخل رفتدمیکش یفرشته خجالت م یآسوده بانو هم به استقبال آمدند. از رو

 به صورت غرق در خوابش زد و گفت: یپسرم را کنارم گذاشتم. آسوده بانو به طرفم آمد و کنار پسرم نشست. دست

 ه؟؟یباشه و سرنوشتش خوب. اسمش چ ریقدمش خ_

سر بلند کنم.  بعد از خوردن ناهار به باال  شیجلو دمیکش یخجالت م یحت دیسوال را پرس نیهم آمد و هم فرشته

.. به طرف آن رفتم و پسرک ام را در انیگهواره ن یکنار تخت بود. درست جا دیجد یرفتم. وارد اتاقم شدم. گهواره ا

.  دادمیرا تاب نم یگهواره خال گریهواره شدم. دگ ادنمشغول تاب د یگهواره گذاشتم. لبه تخت نشستم و به آرام

 بار دوم پر بود. یبرا

ت داش نجایا یتخت گهواره ا کی. دیخواب ینم دادمیشب ها تا تکانش نم یدو سال و شش ماه داشت ول نکهیبا ا انین

. تا مدت ها بعد از مرگش شب ها رفت یبرداشتن عروسک به اتاقش م ای یباز یو فقط برا دیخواب یآن م یو به رو

شد و  یاز دست کارم عاص انی. نوبردیخواندم تا خوابم م یم ییو قصه و الال دادمیاش را تکان م یانقدر گهواره خال

 تختش را از اتاق مان برداشت.

ه بعد، به اتاقش آن روز ب یکس قادر به آرام کردنم نبود. از فردا جیبه راه انداختم که ه یروز آن چنان دعوا آن

داشت مرا از آنجا دور کند بارها درش را قفل کرد و باز دعوا  یکه سع انی. نودمیخواب یشب ها آنجا م یلیو خ رفتمیم

 گریرا نکند و د نکاریکرد که با التماس از او خواستم ا شیها لیوسابه جمع کردن  دیبه راه انداختم و چندبار هم تهد

 کردم. یمن باز هم کار خودم را م یول. رومیم انیکمتر به اتاق ن

وارد اتاق شد. به طرف گهواره امد. خم شد و بوسه  انیباز شدن در به نگاهم را از گهواره گرفتم و به در دوختم. نو با

 :دمیپرس دیبود. با ترد نیزد. هنوز باهام سر سنگ شیشونیپ یبه رو یا

 م؟یبزار یبه نظرت اسمش رو چ_

 مکث گفت: بدون
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 .نینو_

 تعجب نگاه اش کردم که گفت: با

 .انیو اگر دختر بود ن نینو میخواستم اگر پسر بود بزار یبار حامله شد نیاول یبرا یوقت_

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یچ یعنیقشنگه.. _

 تخت نشست و گفت: یلباس هاش رو عوض کرد و کنارم رو انینو

 .دیتازه، جد_

 .دیببخش قشنگه.._

 ادیهم ز ینیبدهکار بودم. از مقدمه چ یعذر خواه کیکه به او زده بودم  یزدم. بخاطر تهمت مقدمه اصل حرفم را یب

 گفت: انیآمد.. نو یخوشم نم

 ناراحت شده بود.  یلیخ یول ارهیخودش نم یکه به رو شی.. از خوبیکن یاز فرشته معذرت خواه دیبا_

*********** 

را در گهواره اش خواباندم.  نی. نوندیایروز بود که به خانه باز گشته بودم. امروز قرار بود ساناز و خانواده اش ب دو

بود. زود رنگ  فیضع یلیخ شیها هیخارج شود. گر یجان یو ب یحالت کوچک نیدوست داشتم هرچه زودتر از ا

 .زدیم یبازتر شده بود به قرمز یصورتش که کم

. حاضر بودم تا آخر عمر خواب نداشتم دمیکش یشب ها خواب نداشتم. آه انیبود. من با ن یبچه آرام انیبه ن نسبت

ا روست یخاک یها ابانیرا در خ ینوزاد ی. وقتشدیآمدن برادرش سرمست م ایاکنون دخترم کنارم بود و از به دن یول

 کرد. یم ین یو ن دیکش یم غیو مدام ج شدیذوق زده م یحساب دیدیم ونیزیتلو ای

 شیراینداشتم. بلکه با آغوش باز پذ یترس چیآسان شده بود ه میاش مرگ برا یبراش تنگ شده بود. از دور دلم

فرشته  نشسته بودند. ونیزیتلو یجلو انیساعت از شام گذشته بود. آسوده بانو و نو کیرفتم.  نییبودم. به طبقه  پا



 رمینس

 
617 

 

 شیصدا یبه در زدم. بعد از مدت یو نرفتن. ضربه ا رفتن نیشتم. بدا دیکنار آن ها نبود. به طرف اتاقش رفتم. ترد

 آمد.

 .دییبفرما_

 زدم و گفتم: یرا باز کردم و داخل رفتم. لبخند خجول در

 داخل؟ امیاجازه هست ب_

 بلند شد و گفت: شیزد و از جا یلبخند فرشته

 داخل راحت باش. ایب هیچه حرف نیا_

 نشستم که گفت: نیزم یرفتم. کنارش به رو جلو

 حال پسرت خوبه؟_

 زدم و گفتم: یلبخند

 اره._

 کردم.  یاز او عذرخواه یسکوت و شرمندگ یاز کل بعد

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

اش  رخوردنیدادنش شدم. ش ریو مشغول ش دمیتخت باالتر کش یرا به رو را در بغلم جا به جا کردم و خودم نینو

به  یتقه ا بود. فیضع یلیمک زدن. خ یدر بدن نداشت برا یخورد. جان یم ری. آهسته و با مکث شدیکش یطول م

 گرفتم و گفتم: نیرا از نو در خورد. نگاهم

 .دییبفرما_

. ندیایب نجایو به ا ردیبگ یشوهرش توانسته بود مرخص نیماه بعد از تولد نو کیباز شد و ساناز وارد اتاق شد.  در

را که کنارش بود را گرفت و  نیطرفم آمد و لبه تخت نشست. دست آزاد نوبودند. با لبخند به  دهیظهر رس روزید

 به دستش زد. با لبخند گفت: یبوسه ا
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 چقدر کوچولو. عمه فدات بشه خوشگلم. زمیعز_

 به محبتش زدم و گفتم: یلبخند

 خدا نکنه._

کم شده بود. ساناز  شیاهیو س یاز آن قرمز یخوب کم یهنوز به نظر من زشت بود. ول نیبود. نو ادیساناز ز محبت

 جا به جا شد و گفت: شیدر جا یکم

 ن؟یسرم_

 بله؟_

 من، من گفت: یکم با

 .رونیشام ب میداد بر شنهادیپ نیحس شیچند روز پ_

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 خوب؟_

 فرستاد و گفت: رونیرا ب نفسش

 یگفتن و م یدستش رو گرفته بود باهم م دختر که کیبا  میدیرو د نیاشک میداخل رستوران که نشسته بود_

 .دنیخند

از دختر؟! سان کیبا  نی. اشکشدیمگر م یجلوه بدهم. ول یعیکردم طب یداشتم. سع یشد یکردم. احساس خفگ کپ

 گفتم: یطوالن یخراب کرده بود. با مکث یدفعه ا کیحالم را 

 خوب._

 را باال داد و گفت: شیابرو

 .نشونیبشه ب ییدعوا ترسمینه؟ م ایبه داداش و زن داداش بگم  دونمینم نکهیخوب ا_

 قورت دادم. گفتم: یدهانم را به سخت آب
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 بگه بهتر. نی. خود اشکیکه خبر دار نشونی. از رابطه بیبهتر بهشون نگ_

تخت  یودر گهوارش اش گذاشتم. خودم را به ر یدر خواب را به سخت نیرفت. نو یتکان داد و بعد از مدت یسر ساناز

را  نکاریا دیکردم. با یرا م نکاریا دی. بادندیلرزیام را برداشتم. دستانم م یام افتاد.  گوش یرها کردم. چشمم به گوش

 . شروع به نوشتن کردم:مکرد یم شدیقلب نا آرامم که هرگز آرام نم یبرا

کنه. عشق  یمن رو خوشحال م نیتو خوب باشه. مطمئنم که حالت بهتر از منه و ا یروز نیدارم حال ا یسالم. آرزو_

رو کنار  میعاشق یبد. از ته دل خوشحالم که روزها یخوبه و گاه یکنه. گاه یو مجنون م وانهی. آدم رو دبهیعج زیچ

 8. نه بعد از رهیم نیز بعشق ا گنیفرصت هرچند کوتاه رو به من داد. دورغ که م نیتو گذروندم. خوشحالم که خدا ا

 سال هنوز داخل قلبم به همون شدت پا برجاست.

سال و شش ماه کنارم  ۲که فقط  یبار دوم عاشق شدم. عاشق دخترم دختر ی. من براادیکنارش م گهیعشق د یول

                                      گرفتم.                            یبه خودکش میبار دوم عشقم رو از دست دادم. بارها تصم یبود. برا

مرده  کیکرد. من مرده بودم  یرو از من دوا نم ینمانده بود. طالق درد یباق من یبرا ایدن نیداخل ا یزیچون چ

کنند.                   یکنند خودش رو هم باهاش قبر م یکه اون رو قبر م یزمان دهیکه بچش رو از دست م یمتحرک. مادر

من دوباره بچه دار  یخبر دار که دونمیکدوم از کارهام دست خودم نبود. م چیگذروندم ه یوانگیمن سه سال رو به د

ناخواسته  نینو   .                                                                                                          نیشدم. پسره اسمش هم نو

که  بار اول یرو برا نینو یلرو دوباره بغل کنم. و انمیدختر باشه دوست داشتم ن خواستیحاال که امد دلم م یبود. ول

کنم.  یحاال شده عشق سومم.جونم روهم براش فدا م نی.. نوخوامیم انیاون رو هم اندازه ن دمیدر آغوش گرفتم فهم

 فقط و گهید ایکنم داخل دن نیو حضورشون صرف نو گرانیرو بدون توجه به د میخوام تمام حواسم و وقت زندگ یم

 یخورم نفس م یاز من گذشته من غذا م گهیکردن د یو بزرگ بشه. زندگ رهیبگ ابرام مهم که زودتر پ نیفقط نو

 رو خودم بزرگ کنم و ازش مراقبت بکنم. نیکشم تا باشم و نو

 یم پیتا نیاشک یکه در دلم انباشته شده بود را داشتم برا یکردم. حرف ها یهق، هق م نوشتمیطور که م همان

 کردم. ادامه دادم:

 هشیهم یبار دوم تو رو عاشق خودش کرده برا یکه برا یکن و با کس یمن زندگ یتو به جا ینکردم ول یمن زندگ_

 یدروغ ول ایراسته  دونمی. نمدیدارباهم  یکیرابطه نزد یکه انگار یهست یکه با دختر دهیکنارش باش. خبر بهم رس

 یرو با تمام وجود ابراز کنه. اگر واقعا دوستش دار قشراست باشه و تو رو خوشحال و شاد بکنه و بهت عش دوارمیام

نداشت چون همه در ها به رومون بسته بودند. ما شده  یا دهیفا دنیما جنگ ی. برایبراش بجنگ و نزار از دستش بد
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 ست؟یده دار ن.                                                                                                                    واقعا خنمادر و پسر میبود

 دونمیخواهش م کی یحرف ها رو هنوزم که هنوز باور ندارم. ول نی. امیپسر ناتن یتو و تو شد ینامادر من شدم

 ربعد از ازدواجت با ه ایب نجاینابود و داغون نشم کمتر به ا نیاز ا شتریمن ب یخوایاگر نم یول یو گستاخ یخودخواه

حسودم. پس بهت  یلیکه خ یدونی. منهیبیرو نم یکس نیمن به جز تو و نو ی. چون چشم هاییخوایدختر که م

.   چون من رینگ یعروس نجایداخل شهر ا یول ریبگ یداغون بشم براش عروس نیاز ا شتریکنم نزار ب یالتماس م

که داخل اون مراسم شرکت کنم و  ستمین یرو ندارم انقدر قو شیتوانا یعنیشرکت کنم  یداخل اون عروس خوامینم

. من هنوز دوست دارم و جات داخل قلبم هست. یتر از اونچه که تو فکرش رو بکن فیضع یلیشدم. خ فیضع یلیخ

 کن و یمن زندگ یمن خوشبخت شو. تو به جا یتو به جا یکنم. من خوشبخت نشدم ول یم یخوشبخت یبرات آرزو

 .ریعشق بورز و عشق بگ

 را ارسال کردم. امیلرزان پ یگرفت. با دستان یام هرلحظه اوج م هیگر یصدا

 *******چهار سال بعد*******

 داد زدم: تیاعصبان با

 .یخور یاالن سرما م نمیبب نجایا ایپسره لوس ب_

ره . بالخدیو من را هم به دنبال خود کش دیاتاق دو گریکه به تن داشت به سرعت گوشه د یبا همان حوله نازک نینو

 انداختم و گفتم: ریآن را در گوشه اتاق گ

 .لباسات رو بپوش ایمثل بچه آدم ب ایب االیانداختم.  رتیبالخره گ_

. با تعجب نگاهش کردم. دستش رو جلو اورد و تکان داد و دیکش غیج ارمیدست جلو بردم که حوله اش را در ب تا

 گفت:

 .یلباس تنم کن یخوا یادب حاال م یحموم ب می. به زور بردینیمن بب دیزشته.. خجالت بکش تو که نبا_

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 یش االن سرما ملباس بپو ایب االی ؟یداخل خونه بگرد کروبیطور مثل م نیهم یخواستیپس م یادب خودت یب_

 .یخور
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 چسباند و گفت: واریبه د شتریخودش رو ب نینو

 کشم. یتو نه.. خجالت م ی. ولپوشمیبابا امد م ی.. وقتخوامینم_

او را  دمیترسیکوچک بود م یلیخ نکهیاش بخاطر ا ی. از نوزاددیکش یاز من خجالت م یوجب میام گرفته بود ن خنده

من  دادیاجازه نم نینو نیکرد. بخاطر هم یرا تن م شیو لباس ها بردیاو را به حمام م انیحمام کنم و از همان موقع نو

 یهم از صبح به دنبالش بودم تا او را به حمام ببرم و بعد از کل نرا تنش کنم. اال شیاو را به حمام ببرم و لباس ها

 ادیتان زر خاتون رفته بود. حالش ز شیپچند روز بود به شهر  انیداد و دعوا بالخره موفق شده بودم. نو غ،یج ه،یگر

 مساعد نبود.

 بابا._

بلند  میو از جا دمیکش یرساند. پوف انیدستم در رفت و خود را به نو ریتند از ز نیبه عقب برگشتم. نو نیداد نو با

 را از من شیلباس ها انیتند، تند شروع کرد به گزارش دادن. نو نیبودند و نو یشدم. آن دو گرم مشغول احوال پرس

 :فتگ عیسر نیرا تن کند نو شیگرفت و تا خواست لباس ها

 بهش بگو نگا نکن._

 را در کاسه چرخاندم و پشتم را به او کردم. چشمانم

 ریآسوده بانو رفتند و در گ انی.  نوردیخواهد زن بگ یم نیخبر آمد که اشک نیبه اشک امیسه ماه بعد از  آن پ حدود

 یها یحواس یخراب شده بود و آن هم از ب یحالش حساب نینو یبهانه کردم. هنگام عروس را نیکارها شدند و من نو

و خاطراتمان را مرور  ختمیداخل شهر نروم. آن شب تا صبح اشک ر یمن تا به عروس یشد برا یمن بود و بهانه ا

 نیداشت. زن اشک یخوب افهیبودم ق دهیبعد خبر آمد که زنش باردار است. عکسش را د میسال و ن کیکردم. 

شد.                                                                                   انیدختر به نام ن کیصاحب  نیاورد. اشک ایبه دن یدختر

بار  یاو برا یتوست. انگار انیبه ن هیشب اریدخترکم بس دییام بگو یداده بود که به نامادر غامیبعد از تولد دخترکش پ

 یگذاشته ام.                                               وقت انینام دخترم را ن تیبایدخترک ز ادیدوم متولد شده است و من به 

کردم و حالم خراب  هیتولد دخترکم انقدر گر ادیانداخت. آن روز به  انین ادیمرا به  دمیرا که د نیاشک انین عکس

ار سال . چهنمیرا بب یکس خواستمینم یشد. با همه قطع رابطه کرده بودم حت دیشهر کش مارستانیشد که کارم به ب

 شدم.                             یدخترکم از خانه خارج م دنید یبرا انگذاشته ام فقط روزه رونیروستا پا به ب نیبود که از ا
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و توجه اش را صد برابر کرده بود از فکر خارج شدم بوسه  یکه بد از آن همه اتفاق مهربان یحلقه شدن دستان مرد با

 گونه ام نشاند و گفت: یبر رو یا

 سالم خانم. کیعل_

 محکم به خود فشار داد و سرش را در گردنم فرو برد و گفت: مرا

با  ا روکه چرا شم فرستادمیبشم هر روز هزار بار خودم رو لعنت م وونهیدلم برات تنگ شده بود. کم بود که د یلیخ_

 خودم نبردم.

به لبم نشست. خودم را به او فشار دادم و به طرفش برگشتم دستانم را به دور گردنش حلقه کردم و سرم را  یلبخند

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس یبه رو

 برات تنگ شده بود. یلیمن هم دلم خ_

کرد. من هم تمام  یکش م شیروز پ چهار سال خالصانه عشقش را هر نیمن نبود. او در ا یها ینامهربان انینو حق

که  یزن یبود و حقش بود مهربان یو مهربان دهیکش یدوست داشته باشم. او مرد سخت شتریرا کردم تا او را ب میسع

گرم شده  یام کم یو دروغ نثارش کردم. زندگ ایاز هر گونه ر یدوستش دارد. من هم از همان روز ها محبت ام را عار

ه بود پرو شد یلیآمدم. خ رونیب انیو از بغل نو دمیکش یپوف نینو غیکرد. با ج یو گرم ترش م گرم نیبود و وجود نو

 و داد زد: دیکوب انینو یجلو آمد و محکم در پا تیگرفته. با اعصبان ادی انیرا هم از نو نیو ا یلیخ

تو که  نیسنگ یگیبه من م ؟یکه بغلش که خودت بر برم یزاریها؟ من رو نم یبغلش کن یمگه بهت نگفتم حق ندار_

 .یتر نیاز من سنگ

ه او اش ب یفیدر ضع انیکه نو یشده بود و بخاطر عادت نیاو را بغل کنم چون سنگ دادیاجازه نم انیکردم. نو یا خنده

 یو حسود خواستیخودش م یتپل شده بود و پر خور. البته حسود هم بود او هر کدام مان را برا یداده بود حساب

بلند شد. هر دو به  نینو غینشاند که ج شیپا یبه رو مراتخت نشست و  یبه رو انیما. نو یها یکیز نزدشد ا یاش م

 و گفت: دیخم شد او را در آغوش کش انیو نو دمیاو خند

 کنم. ینداره که توام بغل م یبابا جان حسود ایب_

 گوشم آورد و گفت: کیسرش را نزد انینو
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در  ستمیمن انقدر خانمم رو دوست دارم که حاضر ن دونهیبچه لوس نم نیا یخانمم رو هم بغل کنم. ول تونمینم ایب_

 .گذرمیاز بغلش نم یطیشرا چیه

 بلند شد: نینو غیج یصدا

 در گوشش حرف نزن. ؟یگیبهش م یدار یچ_

 یها یو پرو گر ینیریش نیکوچک خوش بود. به هم یها یخوش نی. دل غم زده ام به هممیسر داد یبلند خنده

 شد و گفت: شتریبه دورم ب انینو ی. فشار دست هانینو

 دوست دارم. یلیبهش گفتم من شما رو خ_

 زدم و دستم را به دور گردنش انداختم و گفتم: یلبخند

 ن؟ی. مگه نومیدوست دار یلیماهم تو رو خ_

 و  گفت: دیرا بوس انیگونه نو ینیریبا خود ش عیسر نینو

 اره._

 

 .انیپا

1397/3/۲۲ 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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