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 به عقب برگشتم.زده حشت ، وکرمی اخانم د فریااي که باصددم فتن بول راه رحادر 

 دار.پشت سر هم برت را هام قددار ، نگه ف صاات را سینه ا! صحر-

 چشم خانم.-

سینه ، باال گرفتم م را بدهم. سرم نجااست درهند امی خوازم که ري را کادم سعی می کرو می گفتم  "چشم "همیشه 

ي پاي شتم جااگذرا چپم ي شتم. پادامحکم برم را هام قد، تیز ك پاشنه بلند نوي کفش هاآن با دم و کرف صا امرا

ه اش را از روي خیره کرمی نگاالم . خانم ي اوبرگشتم سر جاره بادوبعد دم . پیمورا سالن ل طوو ستم را

 نگی گفت:ربا لبخند پرو شت داحرکتقدمهایمبر

 

 ي.برر راه برنامه هم همینطواي جراموقع وارم میداب ، ختر خودفرین آ-

 

ژ ماسام را پاهان نشگتاك است نودبا م و کندم پارا از سریع کفشهایم دم و لو کروصندلی ام را روي تنخسته 

برخاست . مینا با ا کرمی به هواخانم ك نااس هرد فریاد . می کرري بکااکه همیشه خرد یگر نوبت مینا بودحاال دادم.

خمی ابا و نشست رم بعد مینا کناداد . ضایت رکرمی این که خانم ابرگشت تا و فت رسالن ي نتهاابه ر بختیچند بابد

 گفت:رشکاآ

 

سخت ر ین قداپا هم ي ارومانکن هاس تو نمایش لباا ال به خدداره ، واکشته گی ر با من پدر نگا، احمق ي انیکه ز

 .هکرمی سخت می گیراین خانم انمیگیرند که 
 

 گفتم:م و خندید

 

 ن.هم نق نزر ین قدو ابرراه قت دبا ، کن ز بارت را کوي چشم ها-

 گفت:د و کرزك پشت چشمی ناد، نگاهم کرص باحر

یایی نیستند ي درهمه که مثل تو پره . می گیراد یرام اقیافه و هیکل زم از هم بدهمبار مانوم ، برراه ست هم درگه ا-

ذاره می ش سررو روي هم تو ز باي ، برراه کج کوله هم ام. ندش اهم خوو که هم خوشگلی نکن ه نگادت بهخو،

 می کنه.ا حلواحلو

 گفتم:و بیشتر شد ام خند ت شد

 

فقط م ، می گیرق من هم قد تو حقون ، ین همه به من بدبخت کنایه نزامین کجه . زبلد نیست برقصه میگه وس عر-

 ه.کمتررده یه خوش نادادگیر

 

گریم ل می شد.مسئوز غاآکرمی اخانم ي هاس لباوف نمایش معري هاي مشتراز یکساعت بعد سالن پر می شد 

صندلی گریممی روي که دم خرین نفر بوامن همیشه د. گریم بچه ها بوم سرگرد و بوه مداکه د یک ساعتی بو

غن و رونگ رهمه آن شد . با  رجگریم خاق تااز اموهایم می شد . مینا رت و گریم صوم سرگرو او نشستم 
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و یش بانمک تر ون آرابدزه تاد . بوده نکري هم هیچ تغییرز باش ، سري روي یبازمپیلی امیزان با ، تش رصوروي

ن یددگریم با ل ثذیا خانم مسئوم. شدق تام و وارد اسید با بی حوصلگی بلند شدرنوبت بهمن د. یباتر همبوز

 گفت:و منخندید 

 

 قت تنگه.وبیا بشین خوشگل خانم که ه ف میردر تن از بینم خستگیم که می رو تو -

 

 د .گریم کررا تم رقیقه صودچند ض عردر شت زي داست فرد . دکروع شررش را سریع کااو صندلی نشستم . روي 

 

م و آن سروي رنگ ه اي رنقرج نیم تاان جمع کد . با م سري باالرا نها ژل زد و اشت کمی دایی اکه فر خدم را موها

 م.مثل فرشته ها شدوس عرس لبالمد

 

د بوري لین بااوین دم . اکراز ندایبا خب برو زیش مالیم ان ارابا س و لبادم را در ان خودم و یستاي اینه قدي آجلو

ان گرس لبادم. ان بوه یبا شدزمد. اوخوشم دم خوم . از می شدوس عرس لباش پول مدس ، نمایش لباي کهتو

د. در کرازم ندابرب قصید. ثریا خانم خورتنم می ي تود بودم ست خور دیبایش که کازخت ان دوبا  وس ،قیمتعر

 گفت:ام زد و ستی به شانه دخشید درتحسینمی از نگاهش ازحالی که 

 

یبایی زهم بکشند به ن را شادکن که خوآب بخت ي دم ختر خانم هادین دل اقند تو و بر، ختر ي دشدز نار چقد-

 سند.رتو نمی  يلوندو

 به ثریا گفت:ب خمی ساختگی خطاابا و گریم شد ق تاوارد اکرمی اخانم 

 

 دي...نقد لفتش می ا ایر شد ثریا چرد-

 

 گفت:د و شتی کره زمن خندن یددکرمی برگشتم با ابهسمت خانم 

 

تبلیغ ات مشب کلی براعا کن . د منم به جاو شتی. برداخوشگلی هم و یبا ل زلبته مده ف امحشر شدف فرین ثریا آ-

 میشه.

 

 گفت:د و کراز ندابررا یگر حریصانه من ر دشتش یکبازلبخند ن بعد با هماو 

 

 دم.خر شو با خواهم ر یه بادي ، می ن شو سار اول تو یه بام عزیزا ف صحر-

 

 به ثریا گفت:ب خطاو ینه نشست ي آصندلی گریم جلوروي بعد 

 

 من بکش.رت صوو سر روي ستی هم دب یه بجنن جوي ثر-

 

 ند.زدکف و کشیدند ي من جیغ بلندن یددبا وه گري بقیه بچه هام . شدرج خاق تااز اشد . ر ست به کادثریاسریع 

 

 گفتم:و صندلی نشستم روي مینا ر کنادم تشکر کري میزآتمسخر ه با خنددم و تعظیمکوتاهی کر
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 ؟لهخوشگدي خم کرره اباا دوچر-
 

 مینابا لحنی پر گالیه گفت:

 

 گرفت.اد یراشکل شمایلم و قیافه ، از نه ویودکرمی این ز اهیچی با-

 

 گفتم:و گرفتم را ستش د

 

 فتابی نشو.ش آجلود یازقتا ر وین جو، اشلوغه ش سر،لش کن و-

 

د و بوه پوشیدرا بهترینلباسش ، نامه ها همه بروع شد. مثل شررج گریم خاق تان از امااکرمی خرابع بعد خانم ریک 

سالن شد . پشت د . وارد می کروع شردش همیشه خورا برنامه د. بوه یبا شدر زبوي موهاو آن یش تند ان آرابا

ره شاابه من ده پرر کنااز هماهنگی سالن ول مسوري قیقه بعد خانم سودچند د . کروع شررا برنامه د و یتاافنومیکر

 نوبت توئه.ف کن وع شرا صحر-گفت:د و کر

 

ف طردي دو یازجمعیت م. سالن شدوارد هسته آخیلی د. مرتب کررا مینا پشت لباسم م. صندلی بلند شداز روي 

نها امینا همگی ل ند. به قودمدجامعه بودر اپر ف و قشر مراز ند که همه دطویل سالن نشسته بوو یک رباويهررا

شتند . اندي یگردمفید ر کاس لباي شوهاو ستانه دوگی ادخنوي مهمانیهادر نانی که جز شرکت دردو زمرفهین بی 

برگشتم و فتم رسالن ي نتهااقت به دبا و هسته آند . دمی کرج خردي یازمبالغ س لباي شوهانیادر معموال ن ناا

 گفت:ه با خندد کرمیتشویقم کراخانم ده پشتپر

 

 ست مثل همیشه.ن درجاا صحر-

 

ستم دکرمی انوبت من شد. خانم ره بادوبر می گشتند. نیم ساعت بعد و فتند رخل سالن می دابچهها یکی یکی به 

فتیم رخل سالن ر دابا تشویق حضاو برگشتیم و فتیم رسالن ي نتهاابا هم به و سالن شدیم وارد با هم و گرفت را

فتیم. ساعت هشت شب ده رپربه پشت ره باو دویم دکره یکتعظیم کوتا، خل سالن ر دابا تشویق حضاو برگشتیم و

ندگی زیک محله و او در شت. من دالی مینا مثل همیشه عجله ، وشتم افتن به خانه نداي ربراي من عجله د.بو

با یک م را شتم. موهادابرم را سرج روي تادم و کرض عوم رو هاس به سرعت لباد. یکی بون ماي مسیرهاویم دمیکر

ستم دمینا د. بوت خلوت خلون یم. خیابادپیمورا صلی ن اتاخیاباده پیاي پاون. یم بیرزدهتل از مینا اه همروکش بستم 

رت صوروي که ي یش تندن آرایددختم . با اندامینا نگاهی ه به چهر، ها ب شب تار یرنون زسط خیابا.وگرفت را 

 گفت:و  ادندزه جااما مینا دم استم برگراخوده ام. نکرك پارا تم رصوروي یش آراند دمایازه شت تا دا

 

 ون.حسابی ها بریم بیرادم تو مثل و هم من ر یه باار بذ،لش کن و-

 

 یم.دبووس عرل فته مامددت ریا، یش آراین الی نه با و-
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 گفتم:د گرفته بوه ام خندت فت . من که به شدداد و ربه تمسخر قر ، من فاصله گرفت از میناخندید . کمی 

 

 نه...زمی ن باال قرمال یه ماشین مدن الافتن ز راه رطرو یش آراین ابا  و.برآدم راه نه مثل ایود-

 

 

و کشید ي مینا جیغبلندم. شدب پرتان یگر خیاباف دبه طري ترمز شدیداي که با صدد بوه نشدم حرفم تماز هنو

د و بوه بی حس شدم مچ پاد . نبودم خول ستمماي راپار نگاانستم . انتوم ، بلند بشود هر چه کرم. سري مد باالاسریع

خم ه ام چهرروي نها از امدند . یکی اما ف طرب به سرعت و شدند ده تومبیلپیاان از اجود مرد . دو می کرذق ذق

 نیگفت:ابانگرو شد 

 

 ؟خوبهن حالتوف خانم متاسفم -
 

 گفت:د مینابا فریا

 

 ه.یسش واپاروي مگه نمی تونه ري کو، قا آنه ؟ خوبهن تول متاسفم حا-

 

 با لبخند گفت:ان جود مر

 

ین موقع م. اندیدرا شما و شد ت سم پرامن هم یکدفعه حو؟ یددمی کرر یکی چکارین تاابه ن سط خیابووخه شما ا-

 نفر...دو فرعی شما ن ین خیابوي اشبتو

 

 شتی گفت:زند بالبخد کراز ندابررا مینا و یش من از اراپر ه چهرب خو، تومبیل اغ انگ چررسفید ر یرنوز

 

 ن.ستاربیمان برسونمتوده ، فتان اتواتفاقی براگه ل ابه هر حا-

 

 گفت:ي با تندد و خله کرامینا مدز با

 

 شکسته ها!ش ینکه پاامثه ن ، ستارباید ببرینش بیما-

 

د یر شد. مرازشکمسرو ابرخاست ا به هودم که فریام ستم بلند شواشتم . خواندف زدن حران تود ، یااز درد ز

 گفت:ل زده هوانجو

 

 کنم.ن بدید کمکتوزه جاا-

 

 گفتم:و شتم اشانه مینا گذرا روي ستم د

 

 بلند می شم.دم نه خو-
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داد حرکت را تومبیل ابه سرعت ان جود ماشین شدیم . مرار سود با هر بدبختی بوم و بلند شدم پاروي باکمک مینا 

 گفت:د و کرینه نگاهم آخل از دابعد و

 

 دارم.شما از هشی اسیدیم فقط یه خوریکی هاست . کمیتحمل کنید دهمین نزن ستاریه بیما-

 

 خم گفت:امینابا 

 

 بفرمایید.-

 

 گفت:و خت دوبه عقب برگشت . مستقیما به من چشم ه نندد رامر

 

ن ستاربریم بیمارب ضاان من بعنوو فی دیه تصاان گه شما بعنواببینید ن دارم . متحااهم دا فرف نشجو هستم دامن -

از نیستم . منهم رب کنید که من ضاد نموري وابمونم. لطف کنید طوي کالنتري باید تورا مشب امطمئنا من ،

 م.میاندر خجالتتو

 

 حمق هم گفتم:ده ي امن سام. بداب رد یعنی که جوم زد . به پهلواي میناسقلمه 

 

ند . کمی دابرگررا ازم یش روخم ابا و مینا عصبانی شد ن. ستارسوندینبیمارو رما  قبوله! می گیم شما فقط-

 گفت:و یم گرفت زوبااز بعدنیشگونی 

 

 دي؟تو کرد بوآرزو ینم اکنم ت بر سرك خا-

 

 ؟نهویودچی می گی -
 

 گفت:و خندید 

 

یک ن الایم. نمی شد بگی دکردف تصانه که زمی ن باال قرمال یه ماشینمدن الاشتی می گفتی دانیست دت یا-

 ن؟پاموي میشه جلوت کیسهپر

 

 گفتم:ص باحر

 

 خفه شو مینا.-

 

 

یت انس هداورژاخل بخش دابه رد نکاایم. با کمک یک بردبون ستاربیماي در قیقه بعد جلودمیناساکت شد. چند 

عکس م مچ پااز نجا و در افتم ژي ریولودق راتاامعاینه پایم به از حاضر شد بعد م سري کتر باالدکمی بعد م.شد

منتقل ي یگرق دتاابه ر ست. با کمک پرستااشکسته م که مچ پاداد تشخیص م ، پاي یدین عکسهادکتر با دگرفته شد.

را ستم ي راپار ، یک پرستاو شتم. کمینا اندرا ما تحملش ازد ف اجا بیاندك را کتر مچ پادتا م بیداتختخوم و رويشد
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و فت رمی ا جیغ من به هود ، بگیررا ست مچ پایم اکتر می خودلی حریف من نیم شدند. تا ف وند دمحکم گرفتهبو

 بهمینا گفت:ب خطاد کتر با فریام. دمیکشاندر کنام را پا

 

 م.بدم نجارم را اتا من کاه بگیررا ین خانم ي اپاد بگو بیاد بون هتواقایی که همرآخانم لطفا به -

 

مد آساله به نظر می و دو که بیست ان جود شدند. مرق تاه وارد انندد رابعد با مراي لحظه و شد ج رخاق تااز امینا 

 کتر گفت:د. دیستااتختم رکنا

 

 م.گچ بگیرازم و جا بندش را بگیرید تا منمچ پاش رو قا لطف کنید محکم پاآ-

 

محکم چسباند به را پایم م و نوروي زاشت اگذرا ستش ط دحتیاابا و خت انده ام ابه چهرددي مره نگاان جود مر

کتر هم با حرکتی ناگهانی ه ام.دچهرف ند طردابرگرش را سر، شته باشد اندرا پایم ن یددتحمل ر نگااتخت روي

شت به ار دانویم قرروي زاکهد را مرزوي ان بادم . نبودم شتم کهمتوجه خور درد داقدان جا پیچاند. را سریع مچ پایم 

درد نیم ساعت تحمل ازبعد ه یختم. باالخررشک می زدم و اجیغ می دادم. می ر فشات به شدم و دست گرفته بود

 کاسته شد.م پاازدرد که کمی د یق کرربه من تزرا بخشی ل آرام مپوآکتر دگچ گرفتند. بعد را نو زاتا م شدید مچ پا

 

 گفت:ه شد مینا با خندت خلوق تااینکه از ابعد 

 

 ره.لعنت به هر چی چشم شودي . بوه خیلی خوشگل شدس لباان تی وز مراند. زدت چشما صحرا به خد-

 

 دت.خواول لبته ا-

 

 گفت:ري لخودمینابا 

 

 روم.می ات صدقه ان من همیشه کلی قربو، خیلی بیمعرفتی ره . یعنی من چشمم شوواه ، -

 

 ه.شدت یردخیلی ي . یگ تو بره دبهتردم . شوخی کر-

 

 حتی گفت:راخت با ناانداانگاهی به ساعتش مین

 

د بیادم خبر می درت به ماراه سر م.تر برزودمی شناسی باید را شد. تو که مامانم م یردست می گی خیلی را-

 ن.ستاربیما

 گفتم:س لتماابا 

 

می ن خبرشوري ویجدم شد خوزم گه ال، امی شه ان نگررد طفلکی بی موي نیست به مامانم خبر بدزم الو نه تو بر-

 کنم.

 

 گفت:و یک گوشم گرفت دنزش را میناسر
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ین پا حاال حاالها نمی انی با دومن می از که بهتر دت خوده کرر ناکات را پا، زده نکنه ار فره نندش راظب باامو-

 ر.سرکاي تونیبر

 

 گفتم:و ختم اندد استش صحبت یم کردوبا د و نشسته بوري تخت کناي لبه روي که ه نندد رانگاهیبه مر

 

 نمی کنه.ار فرش مطمئن بان ف ستارسوند بیمارکه ما د بود مرر قدان حت باشه. راخیالت و بر-

 

ن ین که با هماابمتا ابخودم سعی کرو بستم را فت.چشمهایم د و رحافظی کراخد، بوسید ام را گونه و میناخم شد 

 م.شدار بیده نندد رامرايصد

 

 ؟وبهخن خانم حالتو-
 

 می کنه.م درد فقط پا، قا من خوبم آبله -

 

 هم متاسفم.ز بادم ، کنید من به عمد به شما نزور با-

 

 گفتم:زدم و لبخندتلخی 

 

 می شه.ب خوم پام. ست ندرم رو از دعا کنید کادفقط -

 

ست اخوم . یدرا دتش رصوي عضله زش لرح ضووبه رد و خوه گرش نافذه سیاه نگادر یک لحظه نگاهم اي بر

 گفت:م . او چرخاندي یگرف دبه طرم نست. سرانتور نگاالی وحرفیبزنه 

 

 نم.دانمی را سم شما ز امن هنو-

 

 کیلی.ا وصحر-

 

 هستم.ر یدین سرشاآمن هم -

 

 گفت:د و کرره شاد ابودش خول ساو ستش که هم سن دوبعد به و 

 

 گفتم:زدم و کی. لبخند کمرنگی زوضا پارمنهستند. حمید ن تاسدوبهترین از قا هم یکی آین ا-

 

 قتم.ش وخو-

 

 گفت:و خت انداتم ربه صووي کنجکاه نگا

 

 ؟یندمی کرر فرعیچیکان خیابواون سط ومی تونم بپرسم شما -
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 تلخی گفتم:ه باخند

 

 ؟هستیماري خترفردستم و دوحتما فکر می کنید من -
 

 ؟نیدزمی ف رو ین حرا اچردم ف نکري شما چنینیفکرود مرا در بدانه خانم من -
 

مشب هم امی کنیم. ر کاس لباون یه مزي ستم توو دوستم. من رد دوبرخوز طرن و تمورصوروي یش ارابه خاطر -

 م؟هم توضیح بدز با، شتیمس دالبا "يشو"، هتل يتو

 

 شتیم.ت دامالقاار نجا قراستانم از دوبا چند تا مدیم اهتلمی ن همااز ما هم م متوجه شد، نه خانم -

 

ف مستقیما به طرو شد ق تا، وارد است دکیف سامسونت به ، سته ر آرابسیاي سالی با ظاهرن میاد لحظه مرن هما

 نی گفت:ابا نگرل سان میاد مرم داد. یدین بالفاصله سالآمد.اما

 

 ده؟فتااتفاقی اچه م ، پسرم سال-

 

 نگی گفت:رکم  یدینبا لبخندآ

 

 شکسته.ن ستشاي رامچ پادم . کردف ین خانم تصاافقط با ، هیچی بابا -

 

 نی گفت:ابا نگرد و یستااتختم ر کنال سان میاد مر

 

 ره؟چطون متاسفم خانم. حاال حالتو-

 

 شته باشه.داثر ابخش آرام مانیکه زلبته تا اقا . آخوبم -

 

 ؟یددادخبر ن توادبه خانو-
 

 بالبخند تلخی گفتم:

 

می کنه ر هم تصون الامی کنم. ر قت کاویر دتا ، خونهرم یر می دبشه. من هر شب ان نگردرم می ترسم ما، نه 

 رم.سرکا

 

 ه.بهترري ینجوا

 

 گفت:د و خله کرایدینمدآ

 

 ه.گیر ندن ستارست بیمااکنه حرا یگه مرخص می شید. فقط خددتا یک ساعت -
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 گفت:د و به من کررو باشد د اورده به یازه اي را تاي چیزر نگاا بعد

 

 ین خانم صحبت کنم.اتا من با ه شدر چقدن ستارببین هزینهبیماو بر، شنایی نیست آقت وحاال -

 

 یکتر شد . گفت:دنزر سرشاي قاآشدند. رج خاق تااز استش اه دویدینبه همرآ

 

عقب بیفته . ه نشگاو از درس و دامشکل بشه ر چاارم دست نددونشجوست. من دان یدیآمتاسفم. ق تفااین زم از ابا-

 شکایت صرفنظرکنید.از متقبل می شم. شما هم را شا ي به پارت وارده هم خسان و ستارمنهم هزینهبیما

 

 هسته گفتم:آخیلی 

 

اده خانودم و ندگی خوران زمد گذدراتنها منبع ن هستم. چورم کاان فقطنگرارم ، شکایتی ندن پسرتوو شما از من -

 مه.

 

 گفت:دي سرن باخو

 

 ؟یندارحرفی زم با، بکنم ن توربه کال مشغودم شرکت خوي توم حتیحاضردم . می رت وارده را گفتم که خسا-
 

 ارم.گفتم شکایتی نداز اول من -

 

 گفت:داري زد و لبخندمعنی 

 

 دم.بر می گر، هماهنگ می کنم ن ستارست بیماامن با حرب خور بسیا-

 

گچ ان با د و می کرت درد به شدم پا؟ لی مگر می شدوبنشینم دم شد . سعی کررج خاق تار از اسرشاي قاآ

نشست و تختم ر یدین کناآشدند . ق تارش وارد اپداه یدین به همرآقیقه بعد دچند د . بوه سنگین تر هم شددورش،

 گفت:و 

 

هر وارم میدن. اسوند منزلتورمی را شما رم پدن دارم . متحادا افر، خونه م متاسفم . من بایدبرق تفااین زم از ابا-

 کنید.ا پیدد تربهبوزودچه

 

 قت کنید.دنندگیبیشتر راین موقع از اشما هم بعد ن ممنو-

 

 گفت:و یدینخندید آ

 

 حافظ.افعال خد، باشید ن تودوظب خابیشتر مو، موقع شب ن ستتوو آن دوین گریم اشما هم با ، چشم-

 

 م.تخت بلند شود از روي کمک کرو شد ق تاوارد ایلچر وبا یک ري شد. پرستارج خاق تااز ابعد و 
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مد. ن آهمااهمرر سرشاي قاآماشین ر تا کنار شدیم. پرستارج خاق تار از اسرشاي قااه آیلچر نشستم. به همرروي و

و نشست رل پشت ر سرشاي قاآفت. د و رکردآوري یازم را الت شارسفا صندلی جلو بنشینم.د روي بعدکمک کر

 شد گفت:رج خان ستارمحوطه بیمااز قتی د . وحرکتکر

 

 بدید.ن را منزلتوآدرس لطف کنید -

 

 بالبخند تلخی گفتم:

 

 ؟بلدینرا شما پایین شهر -
 

 گفت:و خندید 

 

 بدید.ن را سم خیابوامی کنم شما فقط ا پید-

 

 گفت:و شکست را یم که سکوتش دبوه سیدرخانه ي یک هادنزد . نندگی می کرت راسکورا دادم. او در خانه آدرس 

 

 ؟نم بپرسم چند سالتونهامیکنید. می تور کاون یدین می گفت شما تو یک مزآ-
 

 یپلم گرفتم.زه دتال. ساه هیجد-

 

 ؟می کنیر قته کاوچند -
 

 شتیم.س دالباي هتل شوي هم تووز مرایک ساله. -

 

 گفت:و شد ه خیردردم پر رت ند. به صودابرگرف به طررا تش رصو

 

 ي؟می گیرق حقور چقد-

 

 گفتم:ردم و جا خودي اش عاو لحن صمیمی از 

 

 نتوماار صد هز-
 

 باتعجب گفت:

 

 ي؟ست نداز دهم رت را نی کاانگرقت ي؟ اون ومی گیرن توماار صد هزو می کنی ر ین موقع شب کااتا -
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 گفت:و شکست را یم که سکوتش دبوه سیدرخانه ي یک هادنزد . نندگی می کرت راسکورا دادم. او در خانه آدرس 

 

 ؟نم بپرسم چند سالتونهامیکنید. می تور کاون یدین می گفت شما تو یک مزآ-
 

 یپلم گرفتم.زه دتال. ساه هیجد-

 

 ؟می کنیر قته کاود چن-
 

 شتیم.س دالباي هتل شوي هم تووز مرایک ساله. -

 

 گفت:و شد ه خیردردم پر رت ند. به صودابرگرف به طررا تش رصو

 

 ي؟می گیرق حقور چقد-

 

 گفتم:ردم و جا خودي اش عاو لحن صمیمی از 

 

 نتوماار صد هز-
 

 باتعجب گفت:

 

 ي؟ست نداز دهم رت را نی کااقت نگري؟ اون ومی گیرن توماار صد هزو ی کنی مر ین موقع شب کااتا -

 

 گفتم:ي زدم و خندزپو

 

هم به دم و می را خونه ره جااهم ، من نه. من با همین مبلغ اي لی بر، وکمی یهل تومن پوار شما صد هزاي البد بر-

نمی ن تورکادادن ست ان از دنگر، من باشید ي ا جانم. شمرومی گذدرم را ماادرم و برو هر اندگی خودم ، زغیرخو

 ؟شید
 

 گذشت. بعد گفت:ت سکودر لحظاتی 

 

قعا واعزمت ب ، ختر خودفرین آنکنه. ي ین همه ناشکرو اببینه رو نی تو انگرش و یدین من کجاست تا تالآ-

 نییه بهت تبریک میگم.دستو

 

پا به چنین منطقه ر نگااست که ري الین بااوکه م فهمیدش ظاهرو  هنگاد. از تومبیلکمی بعد مقابل خانه توقف کرا

را خانه ي در بعد تا جلوو ماشین گرفتم ي ست به بدنه م. دشوده ماشین پیاد از کمک کرارد. فقیر نشینی می گذاي

د. کره انگرا ظاهر شد . کمی با تعجب من ي در جلوم هراصبا خوزود خیلی دم. فشررا نگ بلبلی خانه زفتم. رلی لی

 گفت:و یر گریه زد زید ام را دگچگرفته و شکسته يقتی پاو
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 ه؟چی شدت پان جاا صحر-

 

 گفت:ه با خندر سرشاي قاآینکه حرفی بزنم از اقبل 

 

 همین.ه شکوندرا خانم شما ا صحري پاده قتی کردقا پسربد بی آخانم کوچولو شما گریه نکن . یه -

 

 تم:گفي زدم و خندزبرگشتمپو

 

 ن.ممنو-

 

 گفت:و تش رصوي توزد پایم ن یددبا در برگشت .مادرم با ماو خل دافت رصباسریع 

 

 ي؟ینشکلی شدا اچرا، صحره چی شده مرگم بدا خد-

 

 همین.دم کوچک کردف یه تصان هیچی ماما-

 

با کمک د. پرسی کرال حوم و اسالم دربا مان داد و تکاش را سرو خندید دم . کره نگار سرشاي قاه آبعد به چهرو 

م یی. با یک حمااهم سالن پذیرد و بون بمااخوق تااشتیم که هم داکوچک ق تااما فقط یک م. خانه شددروارد ما

به در خانه شد. مار وارد سرشاي قادر ، آپی مادر پی ي فهارشت. با تعاار داقرط حیاي شپزخانه که توآیکو کوچک 

 گفتم:م و شدان نگرد. خانه نبواب در سهرم. بیداخود. یمجاپهن کراسرعت بر

 

 گفت:ن ماما؟ کجاستاب سهرن ماما-

 

 کنه.زي فته خونه مریم با علیرضا بار-

 

 خونه.ر بیااب را سهرو صبا بر؟ ین موقع شبا-

 

 حتی گفت:رابا ناو نشست رم کنادر ما

 

 ر؟سرکاي براي می خوري ین پاچطواحاال با ؟ می کنهدرد خیلی ت پا-

 

 میشه.ب خوزود نیست ي چیز-

 

 گفتم:و ختم ر دوسرشاي قاه آبه چهررا شکم اچر ه بعد نگاو 

 

 ره؟من می خودرد به ر تومن چقدار صد هزاون حاال فهمیدین ب خو، منندر کاان ینجا خیلی ها نگرامی بینید -

 

 فت:گدر مااب جون داد و در تاسف تکاي از روي سرر سرشاي قاآ
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به ل من مشغود شرکن مهندسی خوي تواز اون حت کنه. بعد استراخانم یه ماهیباید ا نباشید خانم. صحران نگر-

 می کشم.را خانم ا صحرر هم من جوت ین مداباال. ق همبا حقواون می شه. رکا

 

 گفت:و د کرره شاابه پایم ه با خندر سرشاي قاآشپزخانه. آخل دافت ربا خجالت بلند شد در ما

 

 ؟بزنمت پاروي من را مضا الین ي اومیدزه جاا-
 

 گفتم:م و خندیددل ته از 

 

 مضا بزنید.اشما صد تا -

 

 ر.نوشت: معینسرشازد و مضا را اگچ پایم ي باالدر آورد و جیب کتش را از نویسش دخوه باخند

 

 گفت:و شد ق تاي وارد ابا سینی چادر ما

 

 یی ما مناسب شمانیست.اذیرسایل پوببخشید -

 

 با متانت گفت:ر سرشاي قاآ

 

 کافیه.ي نفرمایید همینچاري کاب هش می کنم چواخو-

 

 گفت:رم و شتکنااتومانی گذار هزس سکنااتا بسته د و دو کرز بارا کیف سامسونتش ي ، چاردن خواز بعد 

 

 شم. حم میامززم بادا تا فرن ین باشه خدمتتوب الحسااعلی -

 

 ستم.امت نخواشما غراز من ؟یهرین چکاا-

 

 هم نیست.این همراز ابیشتر ن الافقط م دادم. نجاام را اظیفه و-

 

بسته روي شت اگذد و آن را شت کرددایاي چیزرت شت . پشت کاداخل کیفش بررا از دایزیتی رت وبالبخند کا

 گفت:س و سکنایاها

 

ز سونم. بارمی دم را هم پشتش نوشتم. سریع خول را منزره بگیر. شماس تما رهین شمااگه حالت بد شد با ا-

 ممنونم.دي ازت ینکه شکایت نکرو از اهممتاسفم 

 

 گفت:و نشست رم برگشت کنادر فت . بعد مار رسرشاي قاد. آکراش هی اخانه همردم تا در ما

 

 دي؟کردف تصادش با خو-
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گچ گرفتند. م را پان و ستارسوندنم بیماد. ربوم هتل. مینا هم باهااز وتر کمی جلدم، کردف تصاش نه با پسر-

 خونه.را آورد من دش بعدخو

 

 گفتم:در به مادم.بورده نخوي صبح چیزاز پیچید. ه ام معدي توي شدیددرد 

 

 دارم.حسابیضعف رم، بخور بیاام بري یه چیزن ماما-

 

 فت.رشپزخانه آخل دابه و بوسید را تم رحتی صورابا نادر ما

 

 گفت:و تمکشاند رصورا روي کوچکش ي ستهادنشست. رم کنام پان یددبا اب شدند سهرق تااب وارد اسهرو صبا 

 

 ه؟چی شدت پان جوا صحر-

 

 گفتم:ه باخند

 

 می شم.ب خوزود خیلی ش حت نباراتو ناه ، شداوف شی داداهیچی -

 

 با بغض گفتم:زدم و بوسه ش موهاروي یر گریه. ز و زدچسباند ام به سینه ش را سر

 

 کوچیکت بشم.اي دل لهی من فدا-

 

اب سهرد. بوم هم خیلی مظلوو شت دایبایی ه زکه هم چهراب ند. مخصوصا سهردبوام ندگی زصبا همه اب و سهر

د. من کوچکتر بول از ند. شش ساامیخورا هنمایی س اول راصبا هم کالد. یی بوابتدس دوم اشت کالل داهشتسا

کوچک. ادر برو هر اتا خوو دو پا و ست دبی در یک مادم و منبود. گذشته بودرکبد ن ثر سرطااقبل بر ل سارم دوپد

ن ماري کناي همسایه ، خانم ه ست شکووردکه دم ساله بود دارم ده شتم بخوبی یادابچه گیبه خیاطی خیلیعالقه از 

داد.از می را خانه رج بهسختی مخاو شت داکمی ق حقود. خانه پتو بافی بورکاده گر سارکارم گرفتم. پددیارا خیاطی 

خیاطی می و گل زفتم خیاطی نارعصرها می ، برتحصیل وه عالم. شدر کام یک خیاطی سرگري سالگی توده پانز

ه زتام. شدر کام کرمی سرگراخانم ون مزي تو، یپلم گرفتم دتر ل زودقتی با بدبختییک ساوگذشته هم ل سادم.کر

خانم ل قبورد موزود خیلی د ، خیلی عالی بوام خیاطی ر کان چودم. کرا هم به سختی پیدرا کرمی اخانم ون مزر درکا

ي شو لباسهاي توو مانکن م می شده ام کشیدب خوام ندو ایبا ه ي زخر هفته ها هم به خاطر چهرآقعشد. واکرمی ا

 دادم.می ي ام را ندرج زمخاج و ی گرفتم به سختی خرکرمی ماخانم از با حقوقی که دم. شهرشرکت می کروف معر

 

دم به خودم و بول خوشحادم هم می کرافررا ندگی رج زمخاج و خرد مثل یک مردم و گرفته بور را پدي ینکه جااز ا

کند. ازدواج من دن نکرر کاو ما ه فارمد به خاطر آنمی ش هم بددش خوو شت ر داستگااچند تایی خودر مام. میبالید

ش کاد و اي بواب سهرو باشد. فقط بخاطر صبا ن سرماي باالو نکند در ازدواج لیماوتن بدهم ري به هر کادم حاضربو

 د.می کرب نتخارا است و راه درمی فهمید را یندر اما
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********** 

 

 

ت گرما گر گرفته شو از دشتم داتب م. می نالیددم و گریه می کران ، ستخوزش اسودرد و پا از شب تا صبح آن 

و مسکن ص که با کلی قرد صبح بود. دم بش براخوو خسته شد زود لی خیلی د وبوار بیدرم یک ساعتی کنادر .مادم بو

م کنداب دل خواز مینا اي با صدد. بخش بوت قعا لذاب واخو، گریه درد و همه از آن فتم. بعد اب ربخش به خوآرام

 د.صحبت می کردر مابا د و نشسته بوم سري باالم. شداربیدو 

 

 ؟خوبی خانمم سال-
 

 ي؟مداوتو کی م سال-

 

 ره؟چطوت پاي. بیداصبح تاحاال خواز مامانت می گفت ؟چه خبرم ، سیدزه رتا-

 

 ؟شکستهم کرمی فهمید پا؟ اچه خبرون مزاز فعال هیچی حس نمی کنم . ، نمدونی -
 

 گفت:و میناخندید 

 

بچه ها می گفتند ا نی صحردوشد. می ان نگره یندآهفته س شو لبااي . مخصوصا برحسابی حالش گرفته شدآره -

 ؟متانده و ابه چهرد بوه شده هیز خیرد مث یه مرري ته چه طودیازده. نه چشمت ویودکرمی اهمین
 

نا شد . میرج خاق تادر از امام. من می خندیدو می گفت ت پرت و چرري مینا همینجودم. بوده غش کره خنداز 

 گفت:

 

 د.بوده خونه خرید کراي می گفت کلی بردي . بواب تو خو، بپرسهرا تاحالت د بوه مده اپسري مامانت می گفت بابا-

 

 ه.بهترش پسراز قل احد، خوبی یه آره ، ادم -

 

 گفت:زي لسودنشست با رم مد کناآلتی ن روچند تا نال و پرتقاان آب با یک لیودر ما

 

 دي.ضعف کرردي بس هیچینخواز تاحاال وز یردر بگیر بخو-

 

 گفتم:م و سر کشیده را بمیواري از آمقد

 

 ن؟ماماد ینجا بور اسرشاي قاآ-
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ا خده ي نه. بندزکنم. گفت حتما یک سر بهت می ارت بیداد ندزه جادي. ابواب مد تو خواوصبح م عزیزآره -

 یه.ه اي فهمیدد چه مرد. بوه حمت کشیدزکلی

 

 گفتم:دم و تایید کردر را ماي سر حرفهان باتکا

 

و ترحم ن که کسی به حالمود تحمل کررا ین همه بدبختی ایم. من اگشنه ا ظب باشس فکر نکنه گدامون ماما-

 نکنه.زيلسود

 

 گفت:د و خله کرامینامد

 

شب دو قل احدش قا پسردي، آرمی کده گه شکایت کرانی دومی م داده. نجاش را اظیفه وبد عنقی ر تو چقداوه -

 می شد.ل آزاد پوو بعد با کلی سند رد، خنک میخوان آب ندزتو

 

 کنیم.ده ستفاء اسوازش لیل نمی شه که ما دین ا-

 

 گفت:ص مینابا حر

 

ن الاتو باید ، بدبخت؟ چیهده ستفاء اقت می فهمی سوي اون وشدر بیکاو شت اگذت جارا یگه دکرمی یک اقتی و-

 تا مدتی تامین باشی.ي شدر قتی بیکاوبتیغی که ازش کافی ازه دنابه

 

 گفتم:م و گوشهاروي شتم اگذرا ستم د

 

 م.بشنوي چیزام یگه نمی خو، دکافیه مینا-

 

ره باو دوشستم را تم رصوو ست دبعد و ستشویی دفتم در رفت . با کمک مارقیقه بعد دچند د. نزف یگر حردمینا 

ماهیچه پ سوم شااي بردر مادم. کمککرن سهایشاي درگیردیااب در سهرو بعد کمی به صبا م. بیداجایم خويتو

د. بوآورده یم ابرون مزاز که مینا م لباسی شددوزي ید وارمرم بعد سرگرردم و خوپ را سواري از مقدد . شتهبواگذ

م تمازه تاس لباي یقه م. شد میم سرگرري شتم.باید به کاانداب بخور و یا بخوري بهبیکادت عاد، نبودمست خود

و جمع ق را تااهلشد. سریع در خل خانه پیچید. مادر دانگ اي زختم که صددومی س را لباي شتمگلهاد و دابوه شد

خت رکمی و ختم اندم اسررا روي سید شالم ربه گوشم ر سرشاي قاآهللا گفتن ایااي فت.صددر ربه سمتد و کرر جو

شت . قد بلند دایدین ش آبه پسردي یازشباهت د . مرتب بوو لبس ش قبلخو روزهم مثل ز بادم.مرتب کررا بم اخو

مشکیبا ته وي برو اچشم و شت داپرپشتی ه و کامال سیاي سید. موهاربه نظر می ان خیلی جود.شت هیکلبودرکمی و 

 گفت: ونشست رم و کنارا داد. بم ایی جووبا خوشردم کرم سالداد. می ه اش بیتخاصی به چهرایش مرتبی که جذر

 

 ؟می کنیدر ما چکاي حمتهازخانم با ب خو-
 

 متوقعی نیستیم.ي مهااده م آدخانوو کنید من ور با،ینازنداحمتمی ن را زتودخور ین قدرا اشما ، خوبم-
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 گفت:د و یبایی کرزخم ا

 

 د.شما بوي پاان ی نگرسوند. خیلم ریدین هم سالآضمن م دادم. در نجاام را اظیفه وحرفیه خانم. من فقط ه ین ا-

 

 می بینید که حالم خیلی خوبه.ن، ممنو-

 

 گفت:ر سرشاي قادم. آکرم سرگرس لبادوزي روي ید واربا مردم را خوو ختم اندایر زبه م را سر

 

 دي؟نکرم خبرا چردي، بول یشب خیلی بد حادمی گفت درت ما-

 

 ؟!یماوردکجا می از شب تلفن  نصفهزه تام. شدب با چند تا مسکن خود ، نبوزم ال-
 

 گفت:و خندید 

 

ن مدر اوبازي نازناس و خیلی لودوره ین ي اپسرهاو ختر دنی دومنجالبه. می اي ین برو امی هستی وختر مقادتو -

 نیستی.ري ینجواصال اتو

 

 بالبخند تلخی گفتم:

 

م نی تنهاونوجواوج ست تو د و دربور سرکاش که همه عمرري پداي بردم؟ می کرس کی لواي بردم را خو-

 ؟مداوبر نمی دش پس خواز هم دش که خودري مااي فت یا بررشتواگذ
 

 گفت:زد و لبخندکمرنگی 

 

به اده ش ، خانوش معااي برش تالدن و کرر کاي به جان الد اتو بوي هر کیجااري. محبت نده عقد،ین همه ابا -

 د.بوار پولدي ک مشترمنتظر ین خیابور قل کناایاالد بودش فکرخو

 

می نشست. تقریباهر شب به من سر دل یش به اصدو شت دابا محبتی م و لحن گرد . صحبت می کرن حت بیااباصر

بچه و ما اي مد برآیدنم می دقت که به وهر م. عالقه مند می شداو به اش نه راپدي حرفهاو کم کم با محبتها زد. می

ب یگر خوم دپاو یک ماهی می گذشت د. بوان یگردهدیه ا زا هدیهمن جد همیشهآورد. غذیه می و اها کلیهدیه 

 د.بوه شد

 

اي دو مینا هفه وم.برراه نستم مثلگذشته افتم تا می تورپی می اتررلی باید مدتی به فیزیود. وکرز بارا کترگچ پایم د

و ست ده اکرب نتخاامن ي جابه ي را یگردختر دکرمی اخانم دم بوه فهمیدش حرفهااز مد.آیدنم می دبه ر سهبا

موقع برگشت به خانه دم ، فته بورپی افیزیوتراي برر سرشاي قااه آکه به همرري خرینباارد. آحتیاجی به من ندایگرد

 گفت:ر سرشايقاآ
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 م.ست شنیدر ، درکال نباي دبراي می گفت می خودرت ما-

 

 بالبخند کمرنگی گفتم:

 

 حمت.زبه ازم بندرا شما ام یگه نمی خو، دبله -

 

 بشی.م سرگردم شرکت خوي بیاه همبهترر کااي بر؟ مه خانم کوچولووحمت کدز-

 

 بالفاصلهگفتم:

 

 کنم.ر کادم حرفه خوي تودم ترجیح می ن ، نه ممنو-

 

 گفت:و خت انده ام ابه چهرداري معنی ه نگا

 

 ؟حمتزهمه و اون کم ق با حقو-
 

 نه.افتمنداشرل و حالر مخصوصا کاداره ، شو دحمت خوري زهر کا-

 

حقوقی که می اي شرکت من هم بري مد کسب کنی. تودرآست درنااز راه ما من که نگفتم ، است درشما ف حر-

 دم.مفت به کسی نمی ل من پو، حمت می کشی یزگیر

 

 گفت:و هم خندید دش خوو من شد ه باعث خندد و کرادا به شوخی ش را خرآجمله 

 

گه با زه امی کنی. تار هم کاي و می گیرد یار هم کاده. می م نجارگ را ابزج حی چند براطرر شرکت من کا-

 ؟فقیاموداري، مد درآبر خیاطی ابري، ده بگیرد یارا نقشه کشی داري خوبی که تو ادستعدا
 

 ارم.شماندر کااي از شته رلی من هیچ سر و-

 

 گفت:د و خم نگاهم کرابا 

 

 تنبلی هستی.اد و ستعداختر بی دفکر کنم ار نذي، می گیرد تم که یاگف-

 

 ؟مهربابت کاو ید صدقهنیست دمطمئن باشم حقوقی که به من می -
 

 گفت:د و حشتناکی کره وخند

 

 ب؟ختر خودتو چی می گی -

 

 گفت:د و نگاهم کرت سکودر لحظاتی 
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ش تالت و ترحم. من همیشه غیرو ال صدقه ، اشته باشماده ات داخانوو نسبت به تو ي حسااممکنه هر ش مطمئن با-

 همین.ي، می گیرق یگه بابتش حقواي دمندرمثل همه کاو می کنی ر شرکت من کاي توتودم. ستایش کررا تو

 

 گفتم:ي بیشتررت باجسا

 

 دارم.هشی افقط یه خول، قبو-

 

 شتهباشید.داهش اصد تا خو، بفرمایید خانم -

 

من در مااره ، ندد نیست. خونه ما مرن حالیشوا ین چیزدم الی مروید به ما کمککنید انم شما فقط می خودومی -

ه ، همسایه شددر و حدیث ف و ما باعث حرل مد شما به منزو افت ، رختر بچه دتا دو ست با ه ابیوون و جوزن یک

 ما.ي یگه نیاید خونه دحت نمی شید راگه نااهش کنم اخواممی خو

 

توقف ، سیدیمرساکت شد. سرکوچه که ر سرشاي قان آوردم. آبازبه ف را ین چند کلمه حراتا م شده نددم و زمر

 گفت:داري با لبخند معنی د وکر

 

 ببینه.ن منزلتوي در کسی منو جلوام نمی خو؟ همینجا خوبه، بفرمایید خانم -

 

 باخجالت گفتم:

 

 ؟یدحت شدرمن ناي حرفهااز شما -
 

 گفت:و خندید 

 

ن هماروي شرکت آدرس ضمن در حت بشم. راتو نات حرکاو حرفها دم از نمی زه جادم اقت به خوونه من هیچ -

ه مدتی کوتاش در مطمئن باو شتی بیا شرکت دن داکرر گی کادماآقت وهر ه ، نوشته شددادم تیکه قبال بهت رکا

 شیتکتخوبی می شی.آر

 

 گفتم:و ختم ه اش دوبه چهررا شکم از اپر ه نگادم. محبت بغض کرو  همه مهربانیاز آن 

 

 ممنونم.ن خوبیهاتوي شما خیلی خوبید. بخاطر همه -

 

 گفت:د و بسته کرز و بارا بالبخند قشنگی چشمانش 

 

 کن.ده مارت آکاوع شرا روز تو بردخوو شت. حاال براندرا من ت با غیري قابل خانم کوچولو-

 

 حافظاخد-
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و مد آبا تعجب جلو ، ید تنهاهستم دقتی د. وبوم منتظري در جلودر فتم. ماربه سمت خانه م و شدده ماشینش پیااز 

 حرفی گفت:از قبل

 

 ؟کجاستر سرشاي قا، آتنهایی-
 

 فت.د و رکرده م سر کوچه پیا-

 

 ؟خل کوچهدانیومد ا چر-
 

 ستم.اخوازش من -

 

 گفت:و شد م وارد پشت سردر ه. ماخل خاندافتیم ر

 

 ت؟به سرزده تو ا؟خه چرآ-

 

ن رو سرموزد. کنایه می ري مریم خانم چطوي نفهمیدوز یردمیترسم. دم حدیث مرف و حرم، از به سرده نه نز-

ر . سرشابختمدم ختر دمنم یه ، یده اشما بیون جان نمی بینه. مامارا فکر می کنیم کسی ما ف و یم تو بردمثلکبک کر

 ؟!پشت سر ما چی می گندم خونه.فکر می کنید مرد دم تیپ میاو ماشین اونبا 

 

 خته گفت:وفراتی بررصوو با چشمانی خشمگین در ما

 

ش دادي. حتی پرراتو به همین د. بورگ ما یک نعمت بزا برر بزنند. سرشاف ند پشت سر ما حردغلط کردم مر-

 دي.بش کرامی گرفت که تو جون شت جودا نندگیموزکمی زه نه تاویوهی دخترد

 

 گفتم:در ماد فریااز بلندتر دي بافریا

 

من ه ، صدقه بدن بهمازي لسودسر و از ترحم کنه ام نمی خو، قا به ماکمک کنهام آن آمن نمی خون، بس کن ماما-

رج مخاج و خراز ه کم ناله ید و فریاو جیغ ض شما هم عوم. ید می خرامطمئن باشید هرچی بخور ، سرکارم می

 شته باشید.اصدقه ندو غریبه توقع کمک از ین همه و اکم کنید نرا توده بیهو

 

ن کمکمار هم سرشاز شت باداتوقع در ماا یر گریه.چرو زدم زستهایم ن دگرفتم میام را سرو نشستم و مین روي ز

هر اهم خواکند که من نمی خول ت قبوسانمیخوا چرد؟ نبواده اش خانوو من ور غرو نفس ت به فکر عزا چر؟کند

دم. می کرر کاي بیشترش ین هم با تالاز ابعد دم؟ بوده نکرر بشوند. مگرتاحاال کارگ صدقه بزن نال و باپوادرم برو

 هم.انمی خوي چیزدم خواي می فهمید من بررا یندر اماش کا

 

********** 
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شرکت ه ، در مدتی همکه شداي پذیرفتم بردر ماي هاارصرر واسرشاي قار آکاد به پیشنهادن کلی فکر کراز بعد 

خانه از تمیز و بعد تر روز صبح م. نو خریدس ست لبادچند و فتم خرید در ربا مام . بشور بکال مشغور سرشايقاآ

قتی مقابل منشی وشت. ار داقرج یک بران در شهر تهري باالي خیابانهااز یکی ر در سرشاي قاآشرکت ون.بیرزدم 

 کوتاهی گفت:م سالاز بعد د و کراز ندابرم را ظاهرب خوا بتددماایستاشرکت 

 

 ؟بفرمایید خانمن رو مرتوا-
 

 کنم.ت مالقار را سرشاي قاآستم امی خو-

 

 ؟شتیدداقت قبلی و-
 

 هستند.م کیلی . منتظرا وبفرمایید صحرم. مدر اوکااي نه خانم بر-

 

ه با خندر سرشاي قاو آشد ز یی باوبرق روتادر ابالفاصله داد. خبر را ن من مدآتوسط تلفن و خانممنشی با لبخند 

 گفت:

 

 ؟خانم چه عجبم سال-
 

 خسته نباشیدم سال-

 

 دي؟یستاانجا ا اوبیا تو چر-

 

 گفت:د می کره نگارو به منشی که با تعجب ما ب بعدخطا

 

 ید.ورشیرینیبیاي و بی لطفا چاداراخانم -

 

مقابلش ره ي او شاابا د یستاي ابست. پشت میزو در را خل شد م داهم پشت سرر سرشاي قام. آشدق تاوارد ا

 نشستم.

 

 با لحن خاصی گفت:د و نگاهم کره خیره خیرت سکودر لحظاتی 

 

 ا؟چري شدر کاده مااکشید تا ل خیلی طو-

 

 باخجالت گفتم:

 

 گفت:و شتم. خندید داید دشرکتشما تري تودن کرر کارد مودر حقیقتش کمی -

 

 ؟حاال چی-
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 گفتم:ه ختم با خندانداباال را شانه ها 

 

 ید.امند جدید بخورهم کاز گه هنوز البته هنوم . امدر اوکااي بر-

 

 ام.نمی خون مندشیطورصال کاامن ، شیطنت می کنی داري -

 

 ختر خوبی باشم.دسعی می کنم -

 

 گفت:و هم خندید ز با

 

 ؟خوبهدر ما؟ندربچه ها چطو، مطمئنم خوبی-
 

 ؟یدرچه طون تواده خانوو سوندند. شما م رهستند . سالب همه خو-
 

 میگرفت.را غت ایدین خیلی سرآما هم خوبیم. -

 

 با لبخند گرمی گفت:و پشت میز بلند شد از شیرینی ي و چاف صراز بعد 

 

 کنم.ت ناشآشرکت ء عضاایگر دهم بیا تا با اهمر-

 

 گفت:د و یستاامقابل منشی اول شدیم. رج خاق تااز اباهم 

 

 بی هستند.دارامستبد شرکت خانم و منشی خشن ن یشوا-

 

 گفت:د و کرره شاابه من ه بعدبا خند

 

 مند جدید شرکت.رکا، کیلی هستندا وهم خانم صحرن یشاا-

 

سی چند تا ربرل حارگ در نفر پشت میز بزدو خل شد. و دافت ق راتالین اوبعد سمت دادم . ست دبی داراباخانم 

 گفت:د و نها معرفی کرابه را من ه با خندز بار سرشاي قاآند. دیستار اسرشاي قاام آحترابه دو ند. هر دنقشهبو

 

 بدهید.د هر چیبلدید بهش یاام کیلی هستند می خووخانم ن یشوا-

 

 گفت:د و کرره اشد ، استم بوراقایی که سمت آبه 

 

 شهابی.ان کامرس مهند-
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ست م. دمعرفیشدد مسنی بود چی شرکت که مراربدآبعد به و حمید حسینی معرفی شد. س هم مهندي بعدد مر

شرکت با گرمی ون معادرزي گوي قام.آشنا شدد آبور سرشاي قال آساو همسن دي شرکت که مرون خرهم با معاآ

 د.کرل ستقباامناز 

 

 گرفتم.د یارا نقشه کشی ز حسینی طرس مهندو شهابی س با کمک مهندزود خیلی 

 

شرکت کمکم می ر موو اها رکاي گیردیادر مندها رهمه کادم . بور کام شرکت سرگردرمی شد که اي یکهفته 

پله راه یک ي نقشه ن تمرین کشیدل حا، در میزها از پشت یکی ري کات خرین ساعادر آپنجشنبه روز ند .عصر دکر

یدین با نگاهی دم. آتنها بوق تاي اساعت تودر آن شد. ق تار وارد اسرشاي قاآیدین پسر آشد. ز باق تادر اکهدم بو

 گفت:را داد و بم اجودي به سردم . کرم سالد. بوه بهمن خیرزده بهت 

 

 ؟میکنیدر من چه کار شرکت پدي ینجا تواشما -
 

 گفتم:د خونسرو حت راخیلی 

 

 کنم. میر کا-

 

 گفت:ي میزآبا لبخند تمسخر د و یستارم امیز کار مد کناآبست. و در را شد ق تاوارد ا

 

رم ! نمیادر من هیچ سر ؟می کنیدر شرکت کاي حاال تو،ببینیدرم را ستید منیا پداشما نمی خوم نجا که شنیدآتا -

 ره؟چطون ستیپاتورا

 

 گفتم:ش میزآلبخند تمسخر اب جودر شتی زخند زباپو

 

کنید. حاال هم ال سون تارپداز شرکت هم می تونید برید ي تورم کارد مودم. در یستام اپاروي می بینید که -

 ر دارم.ید که خیلیکااربذمتنها

 

 گفت:و خندید 

 

 م.شدن شریفتات قااوحم اکه مزس ببخشید خانم مهنداوه -

 

مش. دبوه ندیدب خودف شب تصام. آن شدق فکر غردم و در افتاصندلی روي شد. رج خاق تااز ابعد به سرعت و 

و نافذ د ، یاور زغراز شت. چشمانش داخشنی و تند ق خالرش اپدف برخالور و مغراب، جذر بسیاد و تیپ بوشخو

شت. ري دابی شماي هاارطرفددش خول ساو هم سن ان و جوي خترهادتیپ پسرهایی که بین از آن خالصه د.تیز بو

 شت.انداي به ذجاو بیت اهیچ جذمن یکی ايلی برو
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فتر ذفتم روز اول رمثل هر م. شدرج خاق تادم و از اکرض عور را کاش پودم ، رومرتب کرم را میزر ساعت کان پایا

من ن یددبا د. صحبت می کرد نشسته بورش صندلیپدروي یدین که آبا د و بوده یستاه اپنجرر کنار. سرشايقاآ

 گفت:ي زدو لبخند

 

 نباشید خانم. خسته-

 

 م؟می تونم بره ، شدم تمارم شما هم خسته نباشید. من کان ممنو-

 

 ي؟یدرا دیدین آستی راشته باشی. داخر هفته خوبی ، آلبتها-

 

 ختمو گفتم:ه اش دوبه چهردم را سره نگا

 

 نشدند.ل ین شرکتخوشحاي امن تون یدا از دلی ظاهر،وبله-

 

 گفت:رش به پدب خطازد و رم نثاي خندزیدینپوآ

 

 دم.بوده من فقط کمی تعجبکر، می کنه باباه شتباا-

 

 گفت:و خندید ر سرشاي قاآ

 

هر چند که ه ، شدربه کام شرکت سرگردرهست که اي خانم یک هفته ا صحر، شنا بشید آحاال با هم بیشتر ب خو

 ه؟ستی خانم پیشرفتی هم حاصل شدراشه. زمول آحازدر هنو

 

 حافظ.اخد، تا شنبهم من میرزه جاابا ده. بوب حسینی خیلی خوو شهابی س به لطف مهند-

 

م و وارد شدرج شرکتخاوت از بی تفاد. یدین با نگاهی سررا داد و آبم امثل همیشه با لبخند جور سرشاي قاآ

د و مقابلم ترمز کرش باالل تومبیل مدآن ایدینبا آکه دم بوده یستااتاکسی ر نتظان در اخیاباي توم . شدرسانسوآ

 گفت:

 

 سونم.رمی رو من شما ، بفرمایید -

 

 روم.حتتر می رابا تاکسی ن ، ممنو-

 

 گفت:ه با خندد و کرز یم باابردش را خوري کنادر 

 

 می تونیم با هم کمی صحبت کنیم.راه یکی باشد . تو ن فکر کنم مسیرما، نکن رف تعا-

 

 گفت:د و رکت کرسریع حم.او شدار سو
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 من باشی.ن می تونی یه بستنی مهمواري گه عجبه ندا-

 

 ؟شته باشمداگه عجله و ا-
 

 گفت:و خندید 

 

 ل.برید منزرده بستنی نخودم نمی زه جال ابه هر حا، فرقی نمی کنه -

 

 ؟میگیدر زور ینقداهم ن تودرمار و شما به پد-
 

 نه!درم لی مارم آره وپد-

 

 بی گفتم:اباحاضر جو

 

 ن اورده.تارباس لوور و مغرر ینقدن اتودرپس ما-

 

 گفت:و هم خندید ز با

 

اون ساله دك دو قبل که من کول بیست ساره ام، بیچادر مار اورده. باري ینجوم ابابارا می کنی . من ه شتباانه خانم -

 در.مااز مهربانتر ر ین پدم و اوندحت شد. من مراستم دم از دیتش کرو اذگفتم زور بهش رقد

 

 گفتم:دم و کره یدیننگاآبه ز هانی بادبا دارد. همسر ر سرشاي قادم آمن تا حاال فکر می کرا نمی شد چرورم با

 

 ده؟کرت فون تودریعنی ما-

 

 یدینبا یک لبخند تلخ گفت:آ

 

 د.سل مرري ثر بیمااکه بر د سالم بودو بله من -

 

 ستم بگویم:ناتنهاتو

 

 متاسفم.-

 

 گفت:د و سنتی توقف کرران ستورکمی بعد مقابل یک د. کرت یدینهم سکوآ

 

 شد.آب لم دشو که ده ست . پیاده لعاق افوران ستورین اسنتی ي بستنی ها-

 

 گفتم:ه باخند
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 شکمو باشید.د به شما نمی یا-

 

 بم با لحن خاصی گفت:اجودر 

 

تو ژي دارم، لرن آنساابه گوشت ش لی مطمئن باده وبر کراچند برم را شتهااب اانم خوشگل حاضر جویک خن یدد-

 می کنم.ت فقطتماشارم، نمی خورو

 

بستنی رش یدینسفاآیک شد . دسن نزریک تخت نشستیم . گاو روي شدیم ران ستووارد رهم ر کنام. در شدده پیا

 گفت:ه ن با خندیدیآشد . دور سن رقتی گاه داد. ومیووآب 

 

 ي؟شدر کام سرگررم شرکت پدي حاال نمی گی چی شد تو-

 

دش را شرکت خوي تور کاد بهم پیشنهاد و شما لطف کرر پددادم و ست رم را از دکادف تصااون ینکه با اي ابر-

 ؟یدن دارتورشرکت پدي من تودن کرر شما مشکلی با کادم. کرل من هم با کلهقبوداد.
 

 ؟شته باشمداشکلی باید نه مگه م-
 

 شاید!-

 

 گفت:و هم خندید ز با

 

 ؟چه خبرت عاادشت پر زست از آن دو-
 

 ؟می گیدرو مینا -
 

 داره.سمقشنگی اچه ش برعکس ظاهر، بله مینا خانم-

 

 گفتم:و گرفت ه ام خندر ختیاابی 

 

 ده اي داره.ساف و صادل لی و-

 

 گفت:و خت ه ام دوبه چهر رش راخماو نافذ ه نگا

 

 ؟چیدت خو-
 

 مقابلم بپرسید.ف طراز نم باید دونمی -

 

 گفت:و شد ه خیره ام به چهرم تی تمارلحظاتیبا جسا
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 می شینی.دل هم به ز شته باشی باداهم را نیا ق دخالاگندترین ، تو خیلی خوشگلی -

 

ت سکودر ها شد. بعد ه میوو آب بستنی ن چیدم سرگرو مد آتخت ر سن کنارکه گام بدرا بش استمجواخو

د کرم تمااش را بستنی م یدین خیلی سریعجاآلی وشتم. اندردن میلی به خودم و بستنی شدیم. کالفه بوف صرلمشغو

 گفت:د و کرك پارا لبش ل دور ستمادهم با یک حرکت سر کشید. با ه اش را میوآببعد و 

 

 ري؟می خور آروم نقدا اتو چر-

 

 ؟یددارعجله -
 

 تحریک می شه.ش شتهاد و امیاص آدم درکهحرري بستنی می خوز نه فقط خیلی با نا-

 

 می کنه.م درد کمی سرارم ،میل ند-

 

 گفت:م گی تمادشت با لودامقابلم بررا از بستنی م خندید. جا

 

 می کشم.رت را پس من جو-

 

 گفت:و ید خندید دا قتی تعجب مروبستنی شد. ردن خول مشغو

 

 ؟می کنیم نگاري ینجوا اچر-
 

 زه.می سوت ناونداي دلم بردهیچی -

 

 گفت:د و خمقشنگی کرا

 

 م.هم نگیرون درد ندرم و دیگههم بخودچند تا م حاضري. یدش را دکجازه تا-

 

 گفتم:ي میزآتمسخره با خندو ختم انداباال م را شانهها

 

 بدهم.ران را ستوب رحسارت صوام منکه نمی خو، یدرصد تا بخو ،که مایلید ر هر طو-

 

 گفت:د و شتی کره زخند

 

 دم.می کررت ین حرفها تصواز اتر ه بخشند، خسیس باشی د بهت نمیا-

 

 گفتم:م و تخت بلند شدم. از روي فهمیدب خورش را منظو

 

 د.یگه بگردیکی ل نباو دشی نیست. بروفر من بخشیدنی یاوي برف و آگرفتی . شره شتبااقا پسر آهی -
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 شت گفتم:ي زخندزبا پوو پایین م مدآتخت ، از روي شتم دابررا کیفم 

 

 ن.هم ممنون یی تواپذیراز -

 

به پا ا بلوم سري مختلفی توي فتم. فکرهارخانه ف به طرو تاکسی گرفتم م. شدرج خاران ستواز ربعدبه سرعت 

شکستگی دف و تصاآن فقط بخاطر د. محبت میکراده ام خانوو به من ر قدر آن سرشاي قاا آقعا چرد. وابودهکر

ظب اباید مود. بوه صال خوشم نیومدایدین ف زدن آحرز طرو لحن از می شد. م تمار کاداد و یه می ب،دخوم؟پا

نم. باید متوجه زمی ري ست به هر کادجتماعی افقر و مالی ت حتیاجااتافکر نکند به خاطر م می شداومقابل در عمالم ا

ر نقدرا آها آدم ینفقر که اشم. لعنت به ونمی فررا نفسم ت عزف و شرل ، پوآوردن ست دبه اي کهبردم می کراش 

 هد.دمی نحقیر نشاار و خو

 

 گفت:و صبا گرفتم ن را از غشااسرد. نبوي خبراب سهردر و ماو از ند دخانه بودر صبا با مینا ، خانه م سیدرقتی و

 

 مریم خانم.ي فتندخونه ر-

 

فته رسر اش حوصله د بوم معلوش ظاهراز نشستم. مینا که رش کنادم و کرض عورا لباسم دم. بوسی کرروبا مینا 

 خم گفت:است باا

 

 ي؟مداویر دین همه ا اچر-

 

 ؟چه خبرون مزاز بگو دت خوب از خوري. بستنی خودم فته بورحمق ابا یه ، هیچی -
 

 ضایتی گفت:ربا نامینا 

 

وز مرانی دوحریص تر میشه. نمی ، تر می شه ارهر چی پولده ، نه تر شدویودکرمی ي! احت شدراتو که ، چیبگم-

 د.چه قشقرقی به پا کرس یه لباي ختن یقه ه دوشتبااسر

 

 گفتم:م و نفس عمیقی کشید

 

 ه؟غی نمی گیرامن سرد ، از باید تحمل کر؟ چیهره چا-

 

 گفت:ي زد و خندلب

 

 د.حتما بیاداره گی دماآگه ابگو ا به صحرس دارم ، هفته بعد شو لبااي می گفت بروز مراتفاقا همین ا اچر-

 

 ر.سرکاره بهشمی گفتی می -
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 د.سعی کنه حتما بیاو بکنه رش گفت یه کا-

 

 شرکت.م قعا نمی تونم. پنجشنبه ها هم باید بر، وانمیتونم-

 

د بوم معلود. بول مد. خیلی خوشحاآمریم خانم ي خانه اق از قبرل و بالفاصله سرحادر فت . مارقیقه بعد مینا دچند 

ه ینه نگاهی به چهري آتوم از شانه می کشیدرا شتم موهایم داحالیکه در ست. اسط وین ري استگاایک خوي پازبا

 گفتم:و ختم انددشاشا

 

 می شکنی.دو مت گردیم خانم چی بهت گفته که با ین مرز ابا، خیلی سرحالین چیهماما-

 

 گفت:و یانه خندید ذمودر ما

 

 در.هیچیما-

 

 بلند گفتم:اي باصدم و ینه بلند شدي آجلواز گذشت . ت سکودر لحظاتی 

 

 میپرسم.ري نی که چه طودومی ب خودت می پرسم خودش خوروم از گرنه می ه؟ وچی شدن بگو مامادت خو-

 

 حتی گفت:رابا نادر ما

 

 ده.کرري ستگااخواي اون حاال منو برق داده طالرا نش زپیش ه چند ماش شوهرادر بر، هیچی -

 

 دي؟کرل حتماتو هم قبو-

 

 ادم.نداب جوز نههنو-

 

 قیامت به پا می، خانه مریمخانمي یگه برر دگه یه باا ابه خدن مامادادي. می اب جوب ست می گی. خوراتوکه -

مهیا می کنم. فکر هم نکنم ات براي شوهر تو منمهر چی بخوده؟ شوهر می گرل نبادتو اي صال به چه حقی براکنم.

 حتیاجی به بغل...ل اساو ین سن ایگه تود

 

 با خشم گفت:و مد آحرفم ن به میادر ما

 

 بزنه.را ین حرفها ه اساله بعیده ختر هیجددیه ا ، از خفهشو صحر-

 

 گفتم:دم و ي زخندزپو
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سه رمی داري شوهرو ندگی ف از زقتی حرولی وسالمه. ه ندگی نمی گی من هیجدزتامین ر و موقع کااً؟! ئهجد-

به جایی نرسیدند حق اب سهرو قتی که صبا وقلتا اکنی. حددم ازدواج نمی زه جاامن ن ، نه ماما؟ ساله می شمههیجد

 ش.تا بان دو آقل بهفکر االم شده شوهر کنی. من که تبااريند

 

 گفتم:د با فریاد و نفر بودو بحثما و شاهد جر س ، که با تردم کراب به سهررو بعد و 

 

، می شکنمت را قلم پات پاا به خد، ین مریم خانمافتی خونه همسایه ها یا رین بفهمم از ابعد ن خااب سهر-

 ي؟متوجهشد

 

 گفت:د می کرك پارا شکهایش استین آ حالیکه با سردر یر شد. ازسراب سهرن چشمااز شک ا

 

 همسایه ها.ي یا خونه ون بیررم یگه نمی ، دبجی آچشم -

 

به سر ل، خیاو فکر از تا صبح د و بم نبرالی خووبم ابخودم سعی کرو فتم اب رخت خوربه رم ، بخوم نکه شاآبی 

 م.مبتال شدي شدیددرد

 

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

 

 

پنج شنبه به روز که د بوده فرستام کرمی پیغااخانم ز که باد شنبهبورچهاروز عصر د . بون ه پایابرم رو کادوم هفته 

ل مشغور. سر شاي قاآفتر دفتم ، رخانه وم ستم براقتی می خووهمین اي شرکت کنم. برس شو لباوم و در هتلبر

قتی داد. وکیک ه و قهورش بعدسفا که مقابلش بنشینم.د کرره شازد و امن لبخند ن یددبا د. بوه ندومطالعه یکپر

 با لبخند مهربانیگفت:، سید ن ربه پایاه ندوپريمطالعه ر کا

 

 بفرمایید.ن را مرتااخانم ب خو-

 

 ستم.امرخصی می خودا فراي بر-

 

 ا؟میتونم بپرسم چر-

 

 .شرکت کنماش ین هفته س الباي شوي سته تواخودم ازم می کرر کاش نی که توومزول مسو-
 

 گفت:ر شکاآخمی ابعد با و گذشت ت سکودر لحظاتی 

 

 م.بدري رو همچین کازه جاانمی تونم بهت ، متاسفم -

 

 بی گفتم:ابا حاضر جو
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 ؟باشهط لیلش به شما مربودفکر هم نکنم ام، مرخصی می خوروز شما یه از منفقط ا؟چر-
 

 گفت:ي جدو بم خیلی خشک اجودر 

 

 می شه.ط ین به منمربوه. ابدر مانوزه صد تا چشم هري پایی جلوارومثل یک مانکن م مندرکاارم ستنددو-

 

 خانم هستند.ن شرکت می کنن همه شوس لباي شوي نایی که تواولی و-

 

 گفت:ي زد خندزپو

 

 ه؟تهیه شدس لباي ین شوهااز اکه رم بیاات یدئو برار وتا نوده یی امیخو-

 

 گفتم:اي با لحن گرفته و رخاستم صندلی باز روي 

 

 حافظ.اخددا تا فردم ، کرور بان را حرفتو، نه -

 

 گفت:زد و یم افتم که صدرجی وخردر به سمت 

 

 ي؟حت شدرامن ناا از صحر-

 

 اره.حتی ندراهم ناب حساف حر، ین ب زدحساف شما حر، نه-

 

 یم.ربخوه وبیا با هم قهري؟ می ا حاال چرب. ختر خودفرین آ-

 

 زي.ببرمش شهربال دادم قوادرم به برم، باید برن ممنو-

 

 گفت:و خندید 

 

 زي.شهربام مشب بردم اکرس صال من هم هوایم. ربا هم می ه قهواز بعد ، بیابنشین-

 

 حم شما بشم.امزام نمیخو-

 

بدعنق د شته باشیبا یک پیرمراست نددوا ین که شمامگه ، نمروبا بچه ها بگذرا یه شب د نمیام بد؟ حمتیاچهمز-

 ون.بیري فس فسو بر

 

 هم می شم.ل صال خوشحاانه -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3  

 

م سر کوچه منتظرر سرشاي قاآیم . دخانه حرکت کرف بخهطرو شدیم رج شرکت خااز با هم ه ، قهوف صراز بعد 

ار قتی سووشدیم. رج ه خاخاناب از سهرو صبا اه همردم و کرض عورا فتم خانه. به سرعتلباسهایم رمن وماند

 با لبخند کمرنگی گفت:ر سرشاي قا،آتومبیلشدیم ا

 

 ؟کجاستن تودرپسما-
 

 من صبا گفت:ي به جا

 

 کتر.دفت ، رشت ون درد داندد-

 

قتی ولی وست ه احت شدرانیست نان همااهمردر ینکهمادم از اکرس حساد. احرکت کرت سکور در سرشاي قاآ

و به صبا ه باخندو به عقب برگشت د. پر کررا تومبیل ي افضادي هنگشاد ، آشن کرا رورتومبیل ت اپخشصو

 گفت:اب سهر

 

 ؟بریم خریدزي شهربااز فقید قبل ابچهها مو-
 

ساکت دو فتم. هر ه رچشم غرن بهشاو کشیدند با عصبانیت به عقببرگشتم ي بلندراي هواب سهرو صبا 

 گفت:و  دخم نگاهم کرابا ر سرشايقاآشدند.

 

 خر ماهت کم می کنم.ق آحقوور از مغري خانم کوچولوس نتر-

 

 هسته گفت:آبعد خیلی و 

 

 دم.صدقه نمی ش مطمئنبا-

 

 گفتم:دش شبیهخو،هسته آلحن ن با هماو ختم اندایر م را زسر

 

 ؟یددارلطف اده ام به من خانور ین قداچه اي بر-
 

 با لبخند کمرنگی گفت:

 

ها م ین طفلمعصوایه شب به ه بدزه جاو اکن ز بارا خمهایت اهش می کنم امتوجه می شی. حاال خوا بعد-

 دارم.قعی اده وامن هم فکر می کنم یه شب یه خانوره.بگذشخو

 

 داره؟سط چه نقشی وین ایدین آپس -

 

 گفت:زد و لبخند تلخی 
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ش ستادوبیشتر با و حت نیست رابا من د یازیدین آفقط  یدین.آهمین ه ندگی من شدي زهمه درش ، مااز بعد -

 داره...فته بابا امی دش یااد می خول قت پووقع هر در وامیجوشه . 

 

 من.از حتیتنهاتر د. لم به حالش سوخت تنها بوزد. دمی ف با بغض حر

 

دي ا هر سه نفر ما کلی خربریر سرشاي قاآفتیم به یکمرکز خرید . اول رنمی کنم. ش مواقت فروهیچ را شب آن 

هم یک ماشین کنترلی اب سهراي خرید. بررگ سک خیلی بزوصبا یک عراي برزي. باب سبااگرفته تا س لباد. از کر

م تقریبا تمازي. فتیم شهربارشتم. بعد هم اندش را نایی خریدامن تورد و می خورا حسرتش د قت بووکهخیلی رگبز

اب و سهررا نظر رد مواي یم. غذردشهر خووف معري نهاراستواز ریکی در  همم را شدیم. شاار سورا ها زسایلباو

ي قاد از آیاام زحترابا اب سهرو ساند خانه. صبا را رما م بعد شاد. کرل قبوه با خندر سرشاي قاو اند دکربنتخااصبا 

ي قاآفتند. رسمت خانه  بهو شدند ده سایل پیااز وستانی پر دمن با از قبل و ند دتشکر کرم شاو بابتخریدها ر سرشا

 با لبخندگفت:ر سرشا

 

 ؟یعنی چهاده تا می فهمید خانود یدین هم بوش آنمی کنم. کاش مواقت فروهیچ را مشب ا-
 

 کنم.ان جبررا شما ي محبتهاروز بتونم یه ش کا، گذشتش بچه ها هم خیلی خوو به من ن ، ممنو-

 

 گفت:و خندید 

 

 ده.ستت می دبه را جت اخرائیست حکم ، رمی مونی اب خودا که فراب بخوب خو، ختر و دبر-

 

 گفتم:ه و یر خندزدم ز

 

 ها هم بلد نیست.رین کا، از ائیسمن خیلی مهربونهر-

 

 گفت:د و خاصی نگاهم کرز به طر

 

 لیلی.دهم به ، ان شاید فقط با تو تنها مهربونهش . مطمئن نباد یاز-

 

 ؟بپرسمرا لیل د آنمن می تونم و -
 

 گفت:ن داد و تکاش را سر

 

 ده.قشنگتلونه کري چشماي آن توري بدجواب که خواب بخوو حاال برزود.خیلی ، می فهمی زود لی ، وحاالنه -

 

 شب بخیرن و هم ممنوز با-

 

 شببخیر.-
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خانه وارد شد. دور سر کوچه د و از حرکت کر، خانهي در جلوم سیدرقتی وفتم رخانه ف به طرم و شدده ماشین پیااز 

 گفتم:در به مارا دادم خریدها ن ند. نایلودادمی ن نشادر به مارا یا اهدم تماق شتیااشتندبا اب داسهرو صبا م، کهشد

 

 شماست.ل ینهم ماا-

 

 گفت:و گرفت ن را نایلوه با خنددر ما

 

 در؟ستمی گی مارا-

 

 د؟میان ینید خوشتاببن تودکنید خوز غمچیه! بادرو-

 

نگی رسبز ل شاار و شلوو مانتو د. تر بوس لباش من خواز تقریبا و می پوشید س لباان ختر جودهمیشه مثل یک در ما

 گفت:د و یستاد اصل بوار ویودکه به ي ینه قدي آپوشید جلوو شت دابرد بون خل نایلوداکه را

 

 ن؟جاا صحرم شدري چهطو-

 

 :با بی حوصلگی گفتم
 

 دي.شید نگررخول نبادبه ره بادوگه البته ي ، اشده مثلما-

 

خت س روي رلبان با همادم و پهن کررا بم اخت خورست. ه اشدام به خوبی متوجه کنایه م خندید . فهمیددر ما

 فتم.اب رنقیض به خوو ضد ر فکان امیازود در خیلی م . لو شدابوخو

 

به دم گرفته بود یارم را کات روش ین مددر امیگذشت . ر سرشاي قاآندسی شرکت مهرم در کاوع شره از سه ما

ین امن هم زد . می ام صدس گاهی هم به شوخی خانم مهنددم. بوه شدس یه پامهنددم خواي برر سرشاي قاآلقو

هر چند کهبعدها د ، نقشه کشی خیلی کمکم کري گیرافرن در نستم. چوداشهابی می س مهندن مدیورا پیشرفت

 ست.اشته دالیلی دین همهخوبی چه م امیدفه

 

ل را از شکااهسته اخیلی رش و فتم سر میز کارشتم ن دایک ساختماي نقشه ن کشیددر کوچکی ل شکااکه روز یک 

یم. دتنها بوق تاي اتود. فع کرداد و آن را رتوضیح را مشکل د یازباحوصله د و یا محبت نگاهم کرم پرسیداو

س که مهندرم پشت میزکادم ستم برگراساختمانها. خواز ید زدبااي ند بردفته بور رسرشا يقااه آحسینیهمرسمهند

 شهابیگفت:

 

با شما ف زدن حراي قت خوبی بروکه تنهاییم وز مرافکر کنم م؟ بگیرن را قتتووکیلی می تونم چند لحظه وخانم -

 باشه.

 

 لی گفتم:و دو دید دبا تر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6  

 

 

 بفرمایید-

 

 گفت:دي یازبا خجالت دم . او نگاهش کردم بوداده که به میز تکیه ر نشست . من همانطوصندلیش روي 

 

 شته باشین.داتمایل ن تودگر خوالبته انم وشما بیشتر بدرد مودر ستم امیخو-

 

 ؟لیلیدمیتونم بپرسم به چه -
 

 گفت:د و کمی تامل کر

 

 می کنم.ري ستگااشما خون دارم ازالازدواج دارم و افکرکنید قصد -

 

 گفتم:ل غیر قابل کنتره با خند

 

 ؟می کنیدري ستگاامن خواز ید دارقعا وافقطفکر کنم یا شما -
 

 گفت:د و بعد نگاهم کرف شد خ کمی سرو هم خندید دش خو

 

 را؟شوخی می گیرید یا فقط من را شماهمه چیز -

 

 دم.می ش بفرماییدگو-

 

 بگید.ن تادخوز اشما د بوار لیقرو-

 

ارم ندر فقیر . پداده یه خانودارم و از یپلم ، دسالمه ه شناخته باشید . هیجده ین سه مااتو را چیبگم. شما باید من -

 ؟هم بگمز کافیه یا باارم . ندل ازدواج ضمن خیادر تامین میکنم. اده ام را هم خانودم و حاضر هم خول حا،در
 

 حتی گفت:رابا نا

 

ل قبورا یم رستگااکنم تاخوار صراهست که من هم ي میدایا ؟ می کنی اب جوزود مثل من رات رو ستگااهخوهم-

 ؟کنید
 

 گفتم:و ختم اندایر زبه م را سر

 

شایسته ون ینمنم لیاقت جوابهترید . رام ستگااهمه خواز شما هم ارم. ندل ازدواج خیاه یندل آساده قل تا انهحد-

 رم.اندرا مثل شما اي

 

 موفق باشید.وارم میدم ، ابلهمتوجه شد-
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را شد . باید حقیقت رج خاق تاد و از اجمع کررا سایلش ب وشهابی با شتاس نشستم . مهندم پشت میزو برگشتم 

هم سطح ا کثراکه ف نی مزخرراستگااخوم لبته بین تماد . اتک بوم هارستگااخوم شهابی بین تماس مهند، میگفتم

ین درم از امال یا به قود سیکل بون تحصیلی شارك باالترین مدو ند دبوده گر سارست باال یک کادا ندیدبودمخو

د و بودن سد معبر کرن شارمفدیترین کاد و بودم مرس نامول نبااش دهمه ن ند که چشم شادسرکوچه بوي تهاالوا

همه و از متانت ادب و با کلی د خالقی بوش اخوو ظاهر ش خوان جو، شهابی س مهنددم. مري ختر هادندکرر متلک با

و شتم داباالیی ت شتم. من نه تحصیالدایبا زمقابل من فقط یک ظاهر د. در بوده اي تحصیلکردینکه مرامهم تر 

 لکی.ور اشتم باکلی غره داتلخ گزندن بازمن فقط یک ، مینا در مال حسابی . فقط به قووست اده درنهخانو

 

ري را ستگااخواي یم ماجردسعی می کردو شهابی میگذشت. هر س مهند ريستگااخواي ماجراي از یک هفته 

 پرسید:ه ازم با خندم و شدر سرشاي قاآفتر وارد دحافظی اخداي قتیبرروز ویم . یک اربپنده شدشموافر

 

 ؟حت هستیراتاقت ي اتوف چهخبر خانم -
 

 بلههمه چیز خوبه.-

 

 گفت:د و قت نگاهم کردبا 

 

 ؟مطمئنی-
 

 ؟نبایدباشم-
 

 بنشینتا بگم.-

 

 گفت:ه با خنداو صندلی نشستم. روي مقابلش 

 

 ه.شنیداب رد جوره بیچاده و کرري ستگااشما خواز شهابی س مهندم شنید-

 

 با خجالت گفتم:

 

 ستشنیدین.در-

 

 اب رد دادي؟بهش جوا چر-

 

 .ارمندرا یطش ایعنی شرارم. ندل ازدواج خیان چو-
 

 ا؟بپرسم چرن میتو-
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 بی هیچ خجالتی گفتم:د. لش بواسواب جون منتظر شنیدري بدجودم. نگاهش کر

 

اد ازدواج شهابی می خوس مهندده؟ می را نا ج اوکنم کی خرازدواج گه من امم. اده مید خانوي اینکه من هه ابریا -

 ازه.دبناد راه یتیم خونه که نمی خوه ، تشکیل بداده خانووکنه 

 

 با لبخند تلخی گفت:ر سرشاي قاآمدتی از بعد م. ید. بریا همین ساکتشدزلرام صدر ختیاابی دم و بغض کر

 

ساله که دو می کنم. ش همه نظرتاییداز من ، خوبی یهده لعاق اپسر فوان کنی. کامران یگراي دفدت را تونباید خد-

مش دادمی ر جباابه دم خوش شتم مطمئن باي داختردگه من ا من به خوبی می شناسمش . یعنیو می کنه ر بامن کا

هم اده ات سرپرستی خانوو شتی ازدواج را دایط اشري گه همه انم. وبدت رو نظراي یگه ر دطوار صال بذان. ابهکامر

 دادي؟می اب رد جوان هم به کامرز باد نبوه ات بهعهد

 

 نم.دونمی -

 

 گفت:داري زد و لبخند معنی 

 

 داري؟عالقه ان به کامرتو-

 

 گفتم:ن دادم و تکاه با خندم را سر

 

 صال.، انه -

 

 گفت:و خندید 

 

هم می ز با، شتهباشه ق دافران یط کامرایطش با شرالی شراده ات، ولبته با خانواد ابخورو گه یکی تو ب اخو-

 ارم؟ندازدواج را یط اگیشر

 

ر ینقداباید ا چرزه تاه م . یندآین کسی باشند. مخصوصا همسر دیر م زاده اخانوارم ست نددونمی کنه. ق فر-

 کنم.ازدواج تا دي یازقت ز وهنوم سالگی شده هیجدزه وار من تا؟کنمزودازدواج 

 

 گفت:و خندید 

 

 د.نمیااغ ادم سرب خوي لی همیشه فرصتها، وجالبی ل ستدالافرینچه آ-

 

به بخت ر که چطوم نفهمیدن ماان زمن د . بور ستگاامن بهترینخواي بران ست می گفت. کامرر درسرشاي قاآ

 ه ام.نددم راخورا از ندگی زبهترین شانس زده ام و لگد دمخو
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او با لبخند تلخی به داد به من اش را سی وعررت قتی کاد. وکراش ازدواج ختر خاله دبا ان کامر، بعد ه یک ما

گاهی به من و مد امی رش به شرکت پدر یکباروز یدین هر چند آشته برگشت. گذروال همه چیز به ز تبریکگفتم. با

دم که کالفه می د می کررم کنایه باو شت امی گذم سر به سرر قدآن گاهی د و بوور غراز مثل همیشه پر زد. سر می

یدین آب غریو عجیب ي هارفتارمی شد. کمکم به رج شرکت خام از با خشم تمااو شتم. کمی بعد امی گذشتنهاو 

 دم.کردتهم عا

 

سایل ي ویک سرد . بوده کرق به کلی فراده مالی خانوع ضادم ، اویافت می کرر درسرشاي قااز اکه ب خوق با حقو

وف معرل به قود . بول بالش پوو ست در دهمیشه و یگر بهانه نمی گرفت در دمادم . بوه خانه خریداي جدیدبر

ه شدض باقبل کلی عواب سهرو صبا س لباو ضع و وسر ن . بوقلمون و ناد بوه شدن ماي شب هاه خالیسفرن یگرناد

اه به همررا نیا ت دمن باالترین لذاي برر ینکادم و امهیا می کرن شااي ستند تقریبا برایگر هرچه می خودحاال د.بو

 شت.دا

 

به خانه ن مهما، خانه من به از ورود قبل م متوجه شدم سیدرشرکت به خانه از قتی ي وپاییزد سرروز یک وب غر

صبا زد. می ف حردش با خود و بول حسابی سرحاد. جمع می کررا نعلبکی ها ن و شت فنجادر داست. ماهامدآ

را در آوردم و هایم س لباد. می کرزي باش جدیدزي باب سبااشت با داهم اب سهرد. تکالیفش بومدادن نجام اسرگر

دش با خوزد می ب که قالر بافی شد . همینطوب قالم سرگردش خو بعد همي آورد. یم چاابردر نشستم . ماايگوشه 

 د.کرره پارش را فکااشته رمن اي گاهی هم می خندید . صدد و صحبت میکر

 

 ؟شتیمن دامهمان ماما-
 

 کمرنگی گفت:ه با خندو نگ شد رنگ به ن رماما

 

 ؟مگهر چطودر نهما-
 

ینکه من از اگفتم شایدقبل ،مین ي روي زنعلبکی هان فنجاه ، میوف ظراون با ه . تمیزو هیچیخونه خیلی مرتب -

 ل.باشه منزه مداوکسی مبیا

 

 گفت:ره یکبااب سهر

 

 د.بوه مدر اوعموسرشا-

 

 ید گفتم:دساکت شد. با تردر ماه با چشم غراب سهر

 

 د؟می کرر ینجا چه کار اسرشاي قان آماما-

 

 می کشید بالبخند کمرنگی گفت:ن نشاو خط اب سهراي حالیکه بردر در ما
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 داره؟شکالی ، ابپرسه را بچه ها و من ل حاد بوه مددر ف اوهیچیما-

 

شت که به ر دابگو چکارا ستش رامن بپرسه. د خواز می تونست زه تاد، ما نیاي خانه دم لی من بهش گفته بو، ونه -

 ؟ینجاه امداوبی خبر و مننگفته 
 

 جابرخاست با بی حوصلگی گفت:از د. کالفه شدر ما

 

 صحبت کنه.ت باهااد می خودش گفته خو، می فهمی ا بعددت خو-

 

 شت گفتم:ي زخندزبا پو

 

 م؟حاال من غریبه شد، جالبه -

 

م. ساندرچگونه به صبح می ن گوناگول خیاو نیایی فکر ن دمیارا در شب ان ند دامی ا لی خددم وکرت به ظاهر سکو

هم دش لی فرصت نشد. خووبپرسم دش خووع را از مور و سرشاي قاآفتر وم دستم براخور شرکت چند باي توصبح

به ر کااز بعد ل هم طبقمعموان روز ببینیم. عصر را نستیم همدیگر اتا عصر نتود و تاقم سر نزابه روي ، برعکسهر 

شتند دابا هم د، تاقش بوي اتودرزي گوي قاا را داد.سالمم اب یی جوش روبا خود مثل همیشه بورش فتارفتم.رتاقش ا

 گفت:ي زد و ستم. لبخنداخووج خرزه جااز او اند. دصحبت می کروزه اي پرره يبادر

 

 ف دارم.حرت تاقت منتظر بمونی کمی باهاي اقیقه تودمیتونی چند -

 

رج شرکت خااز حسینی و  شهابیس فتم. مهنددم رخوق تاابه م و شدرج خاق تااز ایخت. و رسینه فري قلبم تو

ن به خیابادم و یستاانگ دودي رپنجر ي جلود. فتن بول رحاد و در بوه شدم تمارش ند. خانم منشی همه کادبوهشد

چند م، نهمی شدایون دگوناگول خیاو فکر ر فشااز شتم م. داشده شنبه خیروب روز دوغرش جوو پرجنب غ و شلو

ظاهر شد. با لبخند کمرنگی ب در چورچار در سرشاي قاي آهیکل بلند باال وشد ز باق تادر اینکه اگذشت تا ايقیقه د

 گفت:

 

 یم.ربا هم بخوم را مشب شاافقی اخانم موب خو-

 

 ؟ینجاا-
 

 گفت:و خندید 

 

 باصفا.و نج ران دستوریه ت نهخانم -

 

 می شند.ان نگراده م لیخانوو-

 

 داري؟هم حرفی ز بال ، ت منزسومنمرمی دم شب خوع دادم طالدرت ابهما-
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 نههر چی شما بگید.-

 

 ب.ختر خودفرین آ-

 

در دل و یم. دشهر حرکت کروف معري نهاراستواز ریکی ف تومبیلش به طراشدیم . با رج شرکت خااز با هم 

؟ شتدابا من چه حرفی دم؟ تومبیلش چه می کرابر ار سود و ین مرر اصالمن کنااپر غوغا. د یی به پا بواهنمبلوذ

د از هنگی نیمهشاد. اساکت بود و مثل همیشه خونسردم. یر چشمی نگاهش کرن؟ زخانه ماد بوه مداچه ايبروز یرد

 گفتم:و شکستم را سکوتم د. نندگی بول راقت مشغودمی شد. با ه تومبیلشنیداپخش 

 

 ؟مال ین منزدبوه مداوچی اي بروز یردشما -
 

 گفت:د و کمی نگاهم کرو خندید 

 

 ؟نجادم اوفته بوم رحتی که راتونا-
 

 لیل.دنم به چه وبدام نهفقط می خو-

 

 می فهمی.ا بعد، کوچولوم عجلهنکن خانو-

 

 بلند گفتم:اي با صدم. کالفه شد

 

لیلش دقت من وهر و لیل محبت می کنین دبی اده م خانوو تمومه به من ه مار شما چها؟ سهرکی می ا ینبعدا-

 ؟سهرکی می ا بعد، می فهمیا گفتید بعدم رسیدپرا
 

 گفت:ه با خندم قتی ساکت شدداد. ومی ن تکاش را سرو می خندید ردم او می خوص قتی من حرو

 

 مشب می فهمی.، اخانم کوچولو ر نخوص حر-

 

 بهخ من نگید خانم کوچولو.ر قدآن -

 

 رگ.چشمخانم بز-

 

ن خیاباغ شلوده روي پیاي تماشال مشغوت سکوم.در نددابرگرن یگر خیابادف به طرم را سردم و کرت سکو

م و بی حوصله شدد. ساکت بوز هنوه داد . قهورش سفااول شدیم. ران ستووارد رکه د ساعت هشت شب بوم.شد

 گفتم:

 

 ؟بزنیدف ید حرانمیخو-
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 گفت:ه با خند

 

 مشااز بعد -
 

 م!بشنون را حرفاتوام همین حاال می خوا ؟ چر-

 

 ي.براري بذرده نخوم شاي ، شنیدم را قتی حرفاومیترسم -

 

ري نگ. با بی میلی قدرنگاي رهااغذم قسااع و انواز امیزپر شد ه ف قهوف صراز بعد دم. کرت سکور هم به ناچاز با

را میز زود خیلی  سنرین گااشت. بنابراندا هم میلی به غذر سرشاي قادم. آکرم سرگردم را خوم و کشیدارا غذ

ف با ظرزي بام شتمسرگردابررا ست شکسته بشه. قاشق العنتی نمی خوت ین سکور انگارا اورد. اسر د.بعد د جمعکر

 گفت:ر سرشاي قاآینکه اتا م. شدد کهمقابلم بواي له ژ

 

 ؟هستیم حرفان شنیدده مااحاال -
 

 حرفاتونم.ن قته منتظر شنیدومنخیلی -

 

دم بعد خوه . بدرا التم اسوم تمااب جوو کن ش گوم قت به حرفهادنکن. با وت هم قضاو زود ش نبال پسعجو-

ر نگااگرنه وبگیر س تمام باهاد بوآره بت اگه جوافکر کن. ب خوم هم به شرکت نیا به حرفاروزي سونمت.چند رمی

 ي؟متوجه شد، ئیس سابقر نهموم منم می شو، مند شرکترکان می شی همو، باشیمزده که ما با هم حرفی رنگاانه 

 

 گفتم:وي کنجکاه با نگادم بلند کرم را سر

 

 ام.قا متوجه آبله -

 

زد و ید. لبخند کمرنگی دمی را من ر لین بااي اوبرر نگاد. ابوي یگرر دنگاهش طود. نگاهم کرت سکودر لحظاتی 

 گفت:

 

 ؟یعنی می تونی تحملش کنی؟ پسریهر یدینچطوآ-
 

 ره؟محل کان در تورمنظو-

 

 گفت:ه با خند

 

 اده ات.خانوي عضااز اخونه مثل یکی ي صال توایا ر محل کا، نمی کنهق فر-

 

یر را زمن د. من خوششنمیاد از یازیدین آقا ا آلی ظاهرم وبیار نمف من سعی می کنم با هر کسی کنادونمی -

 ه...یداري دختر فردمن فکر می کنه ن یددمیبینه یا با دش ستخود
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ستی اب درجود بوه شدار لی قردم وصحبت می کرده شتم بی پرداحد د از یادم. زکرت بریایک لحظه سکو-

 گفتم:م. التش بدابهسو

 

 ؟تحمل کنمرا یدین آباید من ا صالچرا-
 

 گفت:داري زد و لبخند معنی 

 

د یازیدین ل دارم آخیلی مشکله . قبوات بریدین آتحمل م فهمیدت حرفهاي. از بداب تو جو،کنمال شد من سوار قر-

نمی شه ك وارد گه بهت شوانیست . حاال ري ینجواتو رد مودر لی وکنه ن نمی تونه تحملشوو حت نیست راباخانمها 

 جالبی نیست.د نمپیشنهادوکه می م بهت بدد یک پیشنهاام میخو

 

ف زدن حرز ین طرامن اي برزد. می ف تلخ حرو خیلی قاطع د و یر بوش زسرد. بوه لبهایش محو شداز روي لبخند 

 شت. به سختی گفتم:داگی زتااو

 

 دم.می ش بفرماییدگو-

 

 ؟می کنیازدواج بامن -
 

اي برد و سرآب ستخر ایه ي تودم بوده فتار انگاد،اینپیشنهااال دم ابودي منتظر هر پیشنهام؟یا چی میشنیداخد

با دم و نگاهی کرزده یا چشمانی بهت زد. قلبم خیلی کند می دو بوده تنم یخ کرم تمازدم، پا می و ست تدنجا

 ؟ماچی گفتیدش..لکنتگفتم:
 

نم که دوجالبی نیست. می د یاد زگفت:من که گفتم پیشنهاو خت ه ام دوبه چهررا مهربانش ه نگاد. بلند کرش را سر

ین الی نمی تونم وباشم. رت پدي نی من باید جایعه. گتررتو بزدخول از که چند سادارم یهپسر ده ام کرر ازدواج یهبا

بهت س را حسااین افتم که ر رکلنجادم کن خیلی با خوور بادارم. ست ازه دوندابی ن شته باشم چودابهت را حس

نقش و باشم در مااز تر زلسودیه ام دایگه هم نمی خودلم. دبه د فتاامحبتت اول شب ن همواز لی نشد وشتهباشم. اند

فق اگر تو موالبته ، اببینم دل با چشم رو ین به بعد تو از اباشمو دق تو صادم و با خودارم ست دوکنم.زي با

 ؟ییدامن چی می خواز نید دویم گفتم: شما می اصدر در شکاآباشی.بابغضی 
 

 ه ام.شد به چهره خیرت سکود. در حرفی نز

 

 ؟یدل دارشماچند سا-
 

بعد ل یم. یکسادکرازدواج با هم م و شنا شده آنشگاي دایدین تودر آکه با ماد بیست سالم بول...سار چهاو چهل -

ت یه فون رثر سرطاابر آذر که د نگذشته بون ندگی مشترکمول از زسه ساز هنوم. شدر پدو مد اونیا دیدین به آهم
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با تو ام اال می خوتنهایی کافیه حل بیست سادم. نکرو ازدواج نستم ونددم الیق عشق خورا نی زهیچ زا او بعد د.کر

 ندگی می کنم.زخر عمر تنها آهم تا ز بت منفی باشه بااگه جوش اکنم.مطمئنباازدواج 

 

 ؟یددچه می را یدین اب آجودم، کرازدواج با شما دم کرل که من هم قبوض برفر-
 

عالقه رد موزن نه دومی فقط ناره. من مخالفتی ندازدواج یدین با دم . آصحبت کرش گفت : قبال باهازد و لبخند تلخی 

 منتویی.

 

 ؟گه بفهمهو ا-
 

 نم.وبددت را نظر خودارم ست دوندگی کنم. حاال دم زخواي ین براز ابعد ام هیچیبهش می گم می خو-

 

من تا حاال شما ؟شکهایم گفتم: من چی می تونم بگمه انبون امیادر یر شد ازشکم سرایی وابی هیچ پرو بغضم شکست 

فاصله کمی ل پنج ساو نید بیست دوین. می دمی د ازدواج ید بهم پیشنهادارحاالشما م. یددمی دم خور پدي جارا

 ؟ببینمم همسري جارا می تونم شما ر نیست.منچه طو
 

کافیه کمی تحملم ، شته باشیداستم ام دوبا لبخندگفت: نمی خود. فشرو ستهایش گرفت ي دتودم را سري ستهاد

 همین.،کنی 

 

 تنها باشم.ام می خون گفتم: منو برسونید خانهماو ختم اندایر ز بهم را سر

 

 منوببخش.دم. حتت کررانام که با حرفهاام میخورت یگه گریه نکن. من هم معذدفقط ، چشمخانم-

 

 م.کمی شوکه شدن تودخول فقط به قوم، حت نشدراشما نااز من -

 

را همه ت شک هااگفت: بریم که تو با و شت امیز گذرده روي شت تانخوس درسکنااچند تا د. ها کررا رستهایم د

 دي.متوجهما کر

 

؟او شتماندس را حسااین ل اتا به حاا چردم. بوب معذدم نشسته بورش تومبیلش کنادر اموقع شب آن ینکه از ا

سیدیم سکوتم ره کن یک خانه مادنزن به خیابادم. می کرزي یر با بند کیفم بازمن نیز سر به د. بوده کرت نیزسکو

 ید.دارگفتم:لطف کنید همینجا نگه و شکستم را

 

 برسونمت.ل منزدم تا ه بدزه جاا-

 

 بزنم.م یه کمی تنهایی قدام میخون ممنو-

 

 ت و اراذل؟الاز پر ن ین خیاباي اینموقع شب توا-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 5  

 

می م قدن ینخیاباي اگشتم تنها تو بر میر سرکااز قتی وشبها از قبت کنم. خیلی امردم خوم از من بلد، نترسید-

خانه ف به طرت سکوم و در شدده کوتاهیپیاد و حافظی سرامن با خدد . توقف کره اي ضاف ابی هیچ حرزدم.او 

ل لش بحاد؟ دبه من می کردي باید چنین پیشنهاا چردم. صحبت میکردم خواي یختم با خدرشک می دم. احرکتکر

من درم را از هد ماامی خودم فکر می کرم شاف صراز قبل ؟شتداعالقه قعابه من وایا د ضع بدمن سوخته بوو

ري ستگاایدینخواي آبررا هد من امی خودم کرر تصو، ستایدین خورد آموم را در قتی که نظروکند یاري ستگااخو

رش فتارتا حاال متوجه ا ختر. چردحمقی ر اگفتم:تو چقددم به خوم و خندیدام بچه گانه ر فکاابهاي لحظه اي کند. بر

ل مثاد؟ اکراده ات خانودت و حق خودر یو لطف ب ین همه خوا اچرزد؟نمی ا صدم ختررادقت تو وهیچ ا چري؟نشد

نشجویش می و داعا ادپسر پر اي بررا یپلمه و دختر فقیر دباید یک ا صال چراند. یا دبوشبرد دور و یازکه در ما

 ؟!نیهدین همهحماقتت ستوا اقعا که صحر؟ واگرفت

 

شت ن داتلویزیوي جلودر ند. مادبواب خواب سهرو صبا دم. بوك متحرده شبیه یک مرم ، خانه شدوارد ی قتو

با و نشست رم مد کنادر آمام. لو شدومین و روي زختم انداي اگوشه را کیفم د. میکره نگارا گی ادخانول یکسریا

 دي؟صحبت کرر گفت: با سرشاداري لبخندمعنی 

 

 ؟ینجاد ابوه مداو همیناي بروز یرآره د-
 

 ي.تو باید تصمیم بگیرد گفتم خوادم. بی بهش ندامن جوا کن صحرور با-

 

 ؟ختیوبا بغض گفتم: به چه قیمتی منوفرو یر شد ازشکم سرا
 

 ي.تو باید تصمیم بگیردگفتمخو، گفت: چرند نگود و خم نگاهم کرابا در ما

 

 ؟ختیونو به چه قیمتی فرمه، بدرا لم اسواب فقط جون ، کافیهماما-
 

 هیچی!در کن ماور با-

 

 ه.بدرا بم اجوو، نره طفرن هشمی کنم مامااخو-

 

که را ماهانه همین حقوقی ه و می خرن تمارپاآیه ن مواتو مثبتباشه براب گه جواگفت ر با خجالت گفت: سرشادر ما

با زم ختر نام دضی نمی شورامن هم ي. بداب وتو باید جدخوا کن صحرور لی باده. وبه من هممی ده، بهتو می 

 کنه.ه ازدواج مسن بیودیکمر

 

 زدم؟می ف حرم و می خندیددم جشن گرفته بودم با خووز یردکه دم ین من بواگفتم: پس دم و نگاهش کرص با حر

 م.بمیروم نشناسمباید بررا من تو ن کافیه ماما

 

و کشید دراز صبا ر کنادر ماق را. تاابعد المپ د و کرش خامون را تلویزیواول بلند شد. رم کنااز بی هیچ حرفی در ما

یر زنشستم م و یک ساعت گذشت. بلند شدد. بمنبراشک خواهمه ن آن میادم در فت. هر چه کراب رکمیبعد به خو
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ن جان ندگیمارده زیک خوزه تادر مال به قوم. شده خیراب سهرو صبا ه به چهرو کوچه ه پنجري جلوب شب تارنو

از ستند اند. هر چی می خوردنمی خورا سه رمدو محله ي یی بچه هات داراحسراب سهرو یگر صبا د. دگرفتهبو

از هم حرفی ا یگر بهانه نمیگرفت جدیددر دمادم. تهیه می کرن یشاابرزي ، باب سباس و اکی گرفتهتا لباراخو

در یکی به رتاد . در بوه شدض عودم بوه شنا شدر آکه باسرشاه ین چند ماي اتون ندگی مازقعا زد.وانمی ازدواج دوم 

می رژه خانه ار یوروي در و دبه سوسکهایی که هر شب دم. کره نگان تاقمااتنها ي فته ورو رنگ ه و رسیاار یوو د

 دم.بوده کردت عان ما حاالبهشام، اسوسک می ترسیداز یم دبوه مدآین خانه ایل که به ر آناواچقدم. شده فتندخیرر

 

حتی یک اب ست سهرالم نمیخودم. دبوار بزم بدناو کثیف ي ین محله د، از اسمش خانه بواخمه که دین از اقعا وا

ت و الن همااز یکی د بشوم روزي میترسیدم. سرنوشتش می ترسیدارد از بگذون خانه بیررا از لحظههم پایش 

لم دند. زدمی ت چرر مخداد موري خما يگاهی هم تود و بودم مرس نامول نبان دسرکوچه که فقط چشمشاي لهااراذ

طالیی ي لنگوهات احسردر یگر مادنمی ماند. دل تحصیل به ت مثل من حسره و نشگادافت رست صبامی امی خو

و و بو گنده ي هیکلگندآن حمق با ي اصاحب خانه ه آن نشده ست سر ماالم نمی خودیگر رد. دنمیخورا مریمخانم 

 بکند...ره جااطلب د و شو یشاخانه پیدزهاش در هري چشمهاآن 

 

 

ازش نوم را چسباند. موهااش به سینه م را نشست . سررم مد کناو آشد ار بیددر بلندتر شد. ماام هق هق گریه اي صد

 ؟خانم گلمه گفت: چت شددادو 
 

ت بیشتر نوختر خوشگل جواي دهستند که بردي یاي زهادینجا مرون از ابیرن، ختی ماماوفرت را ختردخیلی مفت -

 هم هستند.ون جوو خوشگل زه ند. تادینا می ازا

 

؟ خوشحالمد ین پیشنهااز اتو فکر می کنی من خیلی ا، صحرش باآروم گفت: د و به گریه کروع هم شردر ما

ره چا، نمیشیدرت مااز لیش باشی. تو همخوشبختتر اوسفیدبختتر باشه که تو درش ماي از یدي را دخترومدکد

 م.شنیداري تکراب یک جودم و کراري تکرال هم یک سوز بیشتر شد. باام گریه ت شد؟چیه

 

 ؟یمارندرا هیچ کسی ا چرن ماما-
 

 گفت:و ناکی کسید زسودر آه ما

 

د بوه سالم نشدده سیزز هنوم. عموم و زن گیر عمودم فتااکشته شدند. دف تو یکتصادرم مار و که پدد سالم بوده -

من که تنها د. قیلفهبوش خوو تیپ ش لی خود. وگتر بوربزل ازم ساد . ده نبوي بدد یم. مررستگاامد خوت اوکهبابا

مد. هفت ن آیر بچه گیرمادخیلی بچه. دم بچه بوم. نش شددم و زقبولش کروون زود گریزم عموي خونه دم واز بو

نهم مثل من کسی د.آخالی بو بالشو ست دلی د. وخوبی بود مررت پداب. بعد صبا بعد سهري مداونیا دبعد توبه ل سا

زن و ست داد دمی آورد و می ل درحالن یک تکه ناد با هر بدبختی که بود و شگاهی بوورشت یکبچه پرانیانددتو را 

دم پا بوو ست دبی دم؟ می کرر تا بچهکوچک. چکادو تو با م و من ماندد. لعنتی مرري بیمااون ثر اینکه بر اتااش بچه 

 م...پا ماندو ست دبی ن زن منهماو خونه د مري دتو ش،شتم انديهیچ هنرو 
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بی پوله. ي ناوینجواز ابشی خیلی بهتر ر سرشاي قاا، زن آگفت: ببین صحرس لتماابعد با د و کرت لحظاتیسکو

ن من به همو،نیدومی دت هم خوز لی باومیکنیم...ا بچه ها هم یه سر پناهی پیدو من ه. تامین شده ات یندآقلاحد

 ام.ضی رامیر نربخون نا

 

دم می شد که نرفته بوروزي فتم.سه اب ربه خودر شگر ماازنون ستادیر و زشک ه انبون امیادر ینکه اهیچینگفتم تا 

د. کم می کردربخولی در فتم.مارمی و به فکر فردم و کز می کرق تااي از اگوشه ه اي نگیزاساعتها بی هیچ ، شرکت

مدند. آمی م بردور و کمتر وند دبوه هم فهمیداب سهرو حتی صبا زد. نمی حرفیر سرشاري ستگااخوع موضواز یگر د

یکنفر هم من د. آن بشوانیگراي دکه یکی باید فدم سیدرین نتیجه ابه ده بیهور فکام اهجوو گریه روز سه از بعد 

ن، نگ بزر زرشابه سوگفتم:بردر و ست ماو دادم دشتم داخل کیفم برر را از دایزیت سرشارت وکام و بلند شددم. بو

 فقه.اموا بگو صحر

 

 ؟ست تصمیم گرفتیدرگفت:مطمئنی زد و لبخند ر ختیاابی در ما
 

 دارم.شما اي برط لی یک شرآره و-

 

 قبوله.داري هر شرطی ، گفت: بگو ل با هیجانی غیر قابل کنتردر ما

 

و صرفنظر کنید ي از ازدواج دوم بدل باید قوشما هم و بچه ها . و می کنم فقط به خاطرشما ر ازدواج من با سرشا-

 بمونی.اب سهرو سر صبا يباال

 

بلند گریه اي با صدم و نوهان زاگرفتم میام را بغضم شکست. سرد. کرك تررا خانه را دادو بم ابا لبخند جودر ما

باال م را سرم. دساکت شاب کوچک سهرم و نري ستهاازش دینکه با نواتا دم نم چه مدتی گریه می کردانمی دم.کر

سینه روي گرقتم به دو را ستهایم سر هر دگریه می کنند . با و ندایمنشسته روبه دو روهر اب سهرو صبا میددگرفتم 

 گفتم:زدم و بوسه ن موهایشاروي یر گریه. زیم زدهر سهام. 

 

مهیا کنم. همه ن توابر راهمه چیز م میدل خوشبخت بشید. من هم قوو نید ابخون را ستادربدید ل باید به من قو-

 چیز.

 

 یگه گریه نکن.دفقط تو ، یمابجی ما هیچی نمی خوآگفت: ز با نااب سهر

 

 ؟یددگریهمی کرا لی شما چروشی خوبم دادایگه گریه نمی کنم دگفتم:باشه م و شکهایم خندیدن امیادر 
 

ب نه تو جوه. بگی چیشداي نمیخوا صحرفقط گریه می کنی. ردي و هیچی نخوروزه خه چند ، آصباگفت: بخاطر تو

 ه؟خه بگید چی شدن. انه مامادي می
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ید. فقط به ربخورا غصهمن اد شما نمی خو، گفتم: هیچیو دادم و گلویم فري توروزه را بغض چند م. کشیدي بلندآه 

 شته باشید.اندري ین چیزها کااباشید. به ن مشقتودرس و فکر

 

نبالم که د دعصر بیاوز مراست ار اقرو ست ده اصحبت کرر سرشاي قاآگفت با و سید ر در از راهقیقه بعد مادچند 

و گردر سرنوشت من دم می کرل شتم . باید قبواپنده شدم تمارا یگر همه چیز زار. دیم باوخرید حلقه برايبر

ش موافردم را ید خوندگی کنم. بازنها اي آبد براتا دم بوم منمحکود و بورده قم خواده ام رحتی خانوراخوشبختی

 شتم.امیپنده شد

 

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

 

 

دم. بوده کرض عورا لباسهایم م و حمادم فته بودر رماار صرامد . ظهر به آیدنم دبه ر سرشاي قان روز آعصرهما

دت خوبا روزه ین چند ب اختر خودگفت: زد و لبخندتلخی ، ید را دقتی من ل وینحاالی با د. وسته بوو آراتمیز مظاهر

 ي!الغر شدر زرد و چقددي؟ چهکر

 

 همیشه.از بهتر ، بش گفتم: من حالم خوبهاجودر 

 

 ؟کنیزه یی تااتا یه هوون بریم بیرداري ست ، دوست گفته باشی وارم رامیدا-
 

ی شوهر فرایک جوي همهجلواول از شدیم. رج خانه خااز با هم م و شدده مادادم. امثبت اب جودر ماره ي شاابا 

د مثال با هم نامزد. ستم کردهمانجا و خرید ن یم یک حلقه نگینبرلیااشی شدیم. بروهرفراجووارد با هم د . توقفکر

یگه دگفت: د و مسکونی توقف کرن مقابل یک ساختماان ، شهر تهري باالي خیابانهااز شدیم.کمی بعد تو یکی 

ات گه پسند کنیبراکه م یدن دهمین ساختماي تون تمارپاآندگی کنند. یه زمحله ي اون تواده ات خانوارمست نددو

دش ستم به سلیقه خواهم خور کواح دیه طراز ندگی می کنند. زنجا اده ات اولی خانودت. وخوم لبته بهنام، امی خر

 ؟کنین یدن دتمارپااز آبا هم بریم داري ست دومبلهکنه. را خل خونه دا
 

خل را دافتیم. کلید رم ربه طبقه چهار سانسوآسیله وبه ن ساختمادر شدیم. ده تومبیل پیااز اهیچینگفتم . با هم 

یبا ر زشپزخانه بسیاآشت با یک داشیک رگ شدیم. یکسالن بزن تمارپاوارد آبا هم و شد ز بادر خت . انداقفلچوبی 

خل ن داواکه م حماو شتی ایس بهدوشت با سرداگیر رنورگ و بزاب خوق تااسایل کامل. سه تا وبا اه همررن، مدو

پایه بلند مقابل ي صندلیهااز به سالن برگشتم. پشت یکی ره بادوید. ارزندگی ما می ب زسبام ابهتنهاییبه تمام حما

 پنا

 

 ؟چیهت نظر، خانم ب با لبخند گفت: خوداد. پن تکیه ابه لبه چوبی د و یستاامقابلم ر سرشاي قاآشپزخانهنشستم. آ
 

 ؟شته باشماندد ارزش یار زین قدا لی فکر نمیکنید، وخیلی قشنگه -
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از یگه دهش می کنم اپسخوارزي. نیا می م دتموازه ندامن به اي تو برزدي ! حرفها از اون هم ز گفت: باد و خمکرا

 ن.ینحرفها نزا

 

ن انقل مکن تمارپاآمی تونند به اده ات ینجا مبله میشه. خانوایگه دمه گفت:تا یک هفته دم . او در اداکرت سکو

ت خر هفته مقدماامن هم تا ي. بدل نتقااینمنطقه ابه اب را سهرو صبا ي سه رموقع بتونی مداون کنند.فکر کنم تا 

 ؟فقیامو، هم می کنمافرراعقد 
 

 بله هر چی شما بگید.-

 

 سک کوچولو.وفق باشی عرامن کامالموي هارباید تو هم با همه کا، نشد-

 

 بدید.م نجاانید دومی ح صالن تودخوري هرکام . ونم بدکنید من هیچ نظر نمیتور با-

 

 ؟سمی با من صحبت کنید و رسرر ین جوایی اگفت: تو تا کی می خوي زد و لبخند
 

و شکسته را شد . سکوتم ن پشت ساختماي کوچه ي تماشال مشغوو فت ه رپنجرف به طردم. او کرت هم سکوز با

 ر.سرشاي قاآگفتم:

 

 ن.بزام ین به بعد فقط معین صدف از اگفت: معین د و نگاهم کر هبا خند، برگشت

 

 ؟ندگی ما سوختهزضع بد ل وبحان لتو؟ دکنیدازدواج ید با من اچی می خواي شما بر، چشم-
 

اري را ازم تکرال ین سواکه با هم صحبت می کنیم ر هر باا نی گفت: چروبا لحن محزو برگشت ه به پنجرره بادو

دم هستم که بیشتر به فکر خواه خودخور ینقدش اسوخته. مطمئن بادم خول لم بحادر خانم بیشتر نخی؟ میپرسی

 ان.یگردباشم تا

 

لی که اولحظه ن همااز ست دارم، درستت دوبا لبخند تلخی گفت: من م و چشماي تود . زل زد یستاامد مقابلم ابعد 

عاشق یه ل ، ساو ین سن ا. حاال توبگو جرمه که من تو من قویتر شددر ین حس روزم اهر و یدمت ن دستاربیمايتو

 ؟میشهآدم قلب وارد بعد ه و میگیرزه جااول امگه عشق م؟شدون خترجود
 

رت به صورو من ي و میخردرم مارا از من داري نم. بیشتر فکر می کنم تودوبا گریه گفتم : من نمی و بغضمشکست 

 یهکاال میبین.

 

ن چو، فقطبخاطر توستم می خرن را تمارپاآین اگه اکن. من رج خات سرچ را از پور افکاین اگفت: ي هرخندزبا 

قت وتو میشه که هر ص تاقها مخصواین از ایکی زه تاداره. حتی تورابستگی به اده ات مش خانوو آراحتی رانم دومی

ار. من بذروح بی د ندگی سرزبه م قدو هم میگم تو خانمی کن ز مش برسی. باآرابه ش توي بیاي منخسته شداز 

ازت که ن نزوش فرو خرید از یگه حرفی دبه نامت می کنم. پس را جانم و یی دارامنهمه ، نیستي کهچیزن تمارپاآ
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لممی بست . عقلم می ي را در دیددترو شک ع هر نوراه که د بی تکلف صحبت می کرو حت ر رانقدآلگیر میشم.د

اي مطمئنی برو من ه اهم پناهگاي و بشوص ندگی خالزسنگین ر با ثهدحان طوفادت از تکیهکن تا هم خواو گفت به 

ادم به چشم یک را من معین م. خجالت می کشیددم خودم از فکر می کرب قتی که خود. ومهیاشواده ات خانو

به معین دم و بواه خودستی من هم خورابه دم . غافل بودم خوس حسار و افکام و از ایددفرصت طلبمی اه و خودخو

گفتم: م و در دل به تلخیخندیداده. مسئولیت سنگین خانوار از فرو فقر ار از فردم.می کرهنگاار فرراه یک  به چشم

 هیچ کس.، تونیستاز تر اه خودهیچ کس خو

 

 ؟خانم کجاییي هااگفت: ن داد و چشمانم تکاي جلور چند بارا ستش ه ام ، دشدق غررم فکادر اید دقتی ومعین 
 

 تم: همینجا.گفي زدم و لبخند

 

 ؟ببینیرامن ن خاتوداري ست ؟ دوببینه. تو چیرو تو داره ست دوکه خیلی ن دارم من یه خاتو-
 

 ؟تونهدرمان همان خاتون از تورمنظو-
 

در نم. مازمی اش صدن من خاتورا یه خانم داظب منه. اهم موز بچگی هامه که هنور پرستارم گفت: نه منظوو خندید 

 ندگی می کنند.زکه تبریز دارم هر اتا خودو فتند . من فقط ا رحمت خدرپیش به ل چند سارم پدو

 

 ید.ارندان پس شما هم مثل ما هیچ فامیلی تو تهر-

 

 ؟ببینیرو ما ن نگفتی می یایی خاتوب خو؟ کافی نیسترا دارم، گفت: من تو ن داد و تکاه با خندش را سر-
 

 حتما!-

 

 پس بریم که شب شد.-

 

گی ربزر یالییشیک بسیان ویک ساختماي او خانه د . بوه خریددرم مااي که برد تمانی بورپاآیک دمعین نزي خانه 

هم غ باي نتهاد. ابورگ ستخر بزاساختمانف یک ي در ورودي شت. جلوار داخت قراز دار و درپر غ یک بادر که دبو

غ سط باوهم د گرض شت. یک حودایبا زقف سفید یک سد و بوه ساختهشدب چواز که د الچیق خیلی قشنگ بوآیک

 می شد.رج خاآب یک مجسمه قو ن هااز دکه اره بایک فود بو

 

ین همه سعی انمی گنجید . با رم تصودر که د فی بواشرو اشیک ر نقدآخل خانه ردم. داجا خوم خانه شدوارد قتی و

ستیل ایک صندلی م و روي خانه شدرگ بزن اختماسوارد هنمایی معین راندهم. با ن متعجب نشادم را خود یادمزکر

صندلی جمع ي تودم را خودم. بوب معذا زد. صدن را خاتور فت. چند بارشپزخانه ف آپیانونشستم. معین به طرر کنا

رده سالخوزن با یک را معین دم . سر بلند کررد مین می خوزعصایی که بر اي با صدد. یر بوزبه م سردم وبوده کر

د مین ثابت بوروي زحالیکه نگاهم به و درمد. برخاستم ابا لبخند جلو می د و گرفته بورا یش زویربازمعین م. یدد

روي بلند کن تا ت را سر، چه خجالتی اوه ،گفت: ه با خندرا داد و بم امالیم جون و مهربااي صدن بخاتوم دادم. سال
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ه یک نگاد و من کررت نگاهی به صود بو دهتعجب کردم. نگاهش کردم. بلند کرم را ببینم.با خجالت سررا ماهت 

خسته در خانم خوشگله. بنشین ماي،تره هم ماه مااز گفت: تو که ي زد و خت . بعد لبخنداندامعینه هم به چهر

 بالبخند گفت:او یر نشستم. زسر به ر طون هماي.مدش امیشی. خو

 

 نشست.د پیانو بوي نیمکتی که جلوروي مد ان معید. به نظر خسته می یارم بیاي ین خوشگل خانم یک چااي ابرم بر-

 

 د؟من تعجبکرن یدا از دگفتم: چردم و بلند کرم را فت. سررشپزخانه ف آهسته به طرآخیلی ن خاتو

 

نشمی کنه که نباید زسررا کلی من ن الانی دومی ، باشیل بچه سار ین قداتو د گفت: فکر نمی کرو معینخندید 

 دي.می کرررا ینکاا

 

و کنجکاري فت. بدجورشپزخانه ف آمن به طراز هی کوچک اخوربا یک عذا زد. او صدرا معین ن ،لحظه خاتون ماه

ش دادم. گودم و یستاد اشپزخانه بوآیک دیترینی که نزر وشپزخانه.کناف آفتم به طررهسته آخیلی دم. بوهشد

ندگی زیر یک سقف ش زباهااي ی خومر خیلیبچه ست . تو چطوه ختردین ن ابه معین گفت: معین جابخطان خاتو

 ؟کنی
 

سن از خیلی بیشتر رش شعون ، درك و نکن خاتوه نگااش به قیافه ، نید زمی ف را ین حرن انستم خاتودومی -

 ظاهرشه.و

 

یر دتا د. نمیار کنام ین طفل معصواتخس تو با ور و پسر مغردي، کرش موافررا یدین ز آشیف تارپدي لی تو جاو-

 کن.ش هاه رنشد

 

م. بی نرسیدالی به جودم. وبه خو، یدینآبه دش ، به خودم ، به همه چیزفکر کرت ین مدن، انمی تونم خاتو-

 یدین...در آمااز آذر حتیبیشتر دارم ستشدو

 

م خیلی معصو، ختر خیلیحیفهدین م، اهیه پسراخودین خوالی وبا مالیمت گفت: و معین پرید م کالن به میان خاتو

 سه.ره نظر می بم مظلوو

 

اون مششم. و آرامن عاشق همین معصومیت ن، نه خاتوم؟ کمششدل ساو سن و عاشق خوشگلی دي فکر کر-

 ؟می فهمیدارم ستش وار دونه ایودمن ن. خاتوس یکفرشته 
 

 بدبخت نکنی.ره رو ختر بیچان دیاو باشی ده نکره شتباوارم امیدافقط م پسرآره -

 

 ه.بختش میکنم. حاال بریم حسابی تنها شدش خوش ن بامطمئن، کافیه خاتو-

 

 م.شده خیرش سفیده و سیاي به کلیدهادم و یستااپیانو ي جلو، بوفه گذشتم ر کنااز بهسرعت 
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روي به م با لبخندگفت:حاال کی قدو مقابلم گرفت ي را سینی چان به سالن برگشتند. خاتون خاتواه معینبه همر

 ؟ین خونهای خانم می شذاري و چشممن می 
 

 مر بفرمایید.اقت شما وباخجالت گفتم: هر 

 

دارم ست ، دومنبپرسی از گفت: و هم مقابلم نشست ن نشستم. خاتوام قبلی ي سر جاو شتم دابري چان یکفنجا

وع شرن را ندگیتوا زصدو سر و که نمیشهباید با جشن ري ینجوالی ي. ویگه نرو دبمانی ي مداوکه وز مراهمین

 ؟همین خانه بگیریمي تورا جشن داري ست ، دوست میگهن درکنید.معین هم گفت: خاتو
 

ده ساي فقطبا یه عقد محضرم شته باشه من ترجیح میداشکالی نداگه اگفتم: و ختم دومعین ه به چهررا ملتمسم ه نگا

 ینجا.مابیا

 

 ي؟جشن بگیرو  بپوشیوس عرس لبااري ست ندم، دوعزیزا معینبا لبخند تلخی گفت: چر

 

 کنم.وع ساکت شرآروم و خیلی م را ندگی جدیداد زلم میخودنم فقط دونمی -

 

ضمن یک سفر کوچولو هم م. در بدم نجاات ایه خرید کامل براول من ي بدزه جاالی باید اي . وکه تو بخور هر جو-

 ؟فقیامو، باهم بریم
 

 بله-

 

 سید.ربه موقع زده ین شااگفت: چه عجب ن به خاتوب خطاپیچید.معین غ بادر ماشین اي ورود صد

 

 نه...وجو، بهش سخت نگیرد یان زبا لبخند کمرنگی گفت: معین جان خاتو

 

وارد تند و بلند ي ظاهر شد. باقدمهار ستانه یددر آیدین ه ي آکشیدو قامت بلند و شد ز سالن بادر ندلحظه بعد 

ن، یدین جاآیدین گفت: آبه د و یستارم امعین کنادم. یستاامش احترابه ادم و دکوتاهی اب جود . کرم سالو سالنشد 

 کنم.ش ازدواج باهااره ختر خانمیه کهقرن دهمااصحر

 

دم خول از سار چهام عزیزي بابا، زن گفت: جالبه ي خندزبا پوو خت انده ام ابه چهردي لوآهره زیدیننگاآ

 .می کنم خانم کوچولوض عرم خیر مقده،کوچکتر
 

 یدین.ش آبادب نسبتا بلند گفت: مواي معینبا صد

 

ن ستادخمبشم ره کنید.چه طوازدواج ین خانم کوچولو ابا اره شما قرن چوا، گرفته گفت: چراي یدینبا صدآ

 هم ببوسم!را ظریفکوچکش 
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اي تو برو گفت: من خته شد. معین با لحنی قاطعم دویر پازمرمرین ي بغض نشستم. نگاهم به سنگهاو حتی رابانا

 یم.دبوه سیدرفق ابه توازدواجدوم 

 

ن ازدواج پسرتااز شما با یکیکوچکتر د نبوار لی قرویم دبوه سیدرفق ابلند گفت: بله بابا به تواي یدینهم با صدآ

 کنید.

 

را خانه  ،یدین صحبتمی کنمآلطف کن تا من با ن گفت:خاتون به خاتوب خطاخ سرو خته وفرابره اي معینبا چهر

 ه.بدن نشان جاا بهصحر

 

 اري؟تنها بذرا قیقه ما دمیشه چند م با لبخند گفت: عزیزد و به کررو بعد و 

 

 لبته.اگفتم: د یم بواصدرا در شکاآبا بغضی که و برخاستم 

 

گذشتیم.  کوچکوي هررایک از بعد داد. نشانم را خانه رگ شپزخانه بزاول آشدیم. رج سالن خان از خاتواه همر

 معینه.اب خوق تااینجا ابا لبخند گفت: د و کرز بارگ را بزق تاایک ندر خاتو

 

ازم لواع نون و اگرفته تاتلویزیواب یس خووسراز شت. داکه همه چیز د مجللی بورگ و بزق تام. اشدق تاوارد ا

ب و شت با کلی کتاار دارقآن سط ونقشه کشی رگ که یک میز بزد صل بوق وتااین اکوچک هم به ق تااصوتی.یک 

ق تااز امی شد.با هم ه یددمعین ق تاایگر ف دهم طرم حماو شتی ایسبهدوسري مجهزنقشه کشی. یک سرازم لو

خیلی و گرفتم ن رایر بغل خاتوزفتیم. د رسط سالن بووپیچی که رماي پله ف راه به طرن نام زقدو شدیم رج معین خا

از شت.یکی ار داسالن قرف طرق در دو تااچند تا د. سط بوآن ومبله رگ زفتیم. یک سالن برپله ها باال از هسته آ

کتابخانه رکناآن. در سط در وصندلی و ست میز دیک ب و کتاي با چندقفسه د، که کتابخانه بود کرز بان خاتورا تاقها ا

هم ف ینطراگفت: ه خند باد و کرره شاایگر سالن هم ف دنامید. به طرن مهماي هاق تارا انها ن آکهخاتود بوق تادو ا

 ده.کررود لوع اممنورا قته همه ویدینه که چند آسوئیت 

 

هم ن خل سالن نشستم. خاتوداچرمی ي مبلهااز یکی روي مد. آیدین می و آبحث معین و جر اي صدز هنو

تو دخو، شیرین کنرا گفت: کامت ه با خندو مقابلم گرفت و شت دامیز برت از روي شکالف مقابلمنشست. یک ظر

 میشه.م نرزود که خیلی داره لی قلب مهربانی ، ویدین یه کم عصبیه، آحتنکنرانا

 

 دم.می کرل قبورا معین د من نباید پیشنهام. یدین حقمیدآقا آحت نیستم. به رامن نا-

 

 گفت:د و خم نگاهم کرابا ن یر شد. خاتوازشکم سرر اختیاابی 

 

ه، دختر خوب اینکه گریه نداره، توبار اولته که اومدي به این خونه ، نباید گریه کنی ، شگون نداره مادر. معین ا-

تودوست داره به هیچ قیمتی هم تو رو از دست نمیده حتی اگه آیدین مخالف باشه. می دونی شب اولی که تو رو دید 

 وقتیاومد خانه به من چی گفت؟
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 نم.ونه نمید-

 

با تعجب دم،بوه ندیدل سرحارا معین د قت بووخیلی د، بول گفت: خیلی سرحا د وکرك با مهربانی پارا شکهایم ا

 گفتم:

 

 ؟!خیلی سرحالین معینجا

 

د. بوزده بهم ف را همینحردبوه یدرا دیدین در آماآذر قتی ومد دم اویام. شنا شدآمشب با یه فرشته اگفت: و خندید 

یم که دکرار صراخیلیبهش ش هراهم خوو حاال هم من  نی تاوخه میدده. آلش پیش تو گیر کرري دبدجوم فهمید

م یدرو دقتی تو وز ومراشت.ج داحتیادر ابه ماد و یدین بچه بوآمانیکه زحتی د ، نمی کرل لی معین قبووکند ازدواج 

همینکافیه. پس تو هم دارم و ستش دومعین گفت: من ؛ ختر که خیلی بچه سالهدین ابهش گفتم ردم. جا خو

 که خوشبخت می شی.ش ن بامطمئو تحملکن 

 

به رد اول برخون همادر شت که داسمانی ن و آمهرباه اي چهرد. لنشین بور دمالیمش بسیااي صدم و لحنکال

اه همرزد. یم امعین صددم. برد یارا از یدین ي آخندهازپوو که حرفها زد می ف مالیم حرب و خور نقدآلمنشست . د

را از غش اسرن خاتود. یدین نبوي از آسید.خبررهم به نظر می ه اش دررچهد و حت بورافتم پایین. کمی نانرخاتو

 ون.فت بیررحتی گفت: رابانااو معینگرفت. 

 

خیلی بد ي مداوینخانه الی که به ر اوباا، صحرام میخورت با لبخند کمرنگی گفت: معذد و به من کررو بعد و 

 گه مایل باشی برسونمت خونه.ایی شد. اپذیرازت

 

مسیر ل طودر شدیم. رج خانه خااز معین اه همردم و حافظی کراخدو بوسی ن روبا خاتودادم. مثبت اب خند جوبالب

تا را خانم زه دارم جاایگه دبا لبخند گفت: حاال د و نگاهم کر، سیدیمرسر کوچه که د. نندگی می کرد و راساکت بواو

 ؟خانه برسانمدم
 

همیشهبخند تا من ب، ختر خودفرین آگفت: د و خاصی نگاهم کرز ه طرهیچی نگفتم. معین هم خندید بم و خندید

 م.بخندو کنم ش موافرم را حتی هاراهمنا

 

ببر را بچه ها در و مادا گفت: فرداد و سته کلید به من دیک م ، بشوده ستم پیااقتی خود . وخانه توقف کردر مقابل 

 کنی.ض وعرا سه بچه ها رتر مدزودسعی کنهر چه ، ببینندرا خانه

 

 ؟خلدایید آشما نمی ، باشهحتما-
 

 ن.برسوم بقیه سالدر و به مام. بدم نجااکه باید دارم خونه ي توم نیمه تمار کاي یک سرم، نهعزیز-

 

کوچه ن از نااغ زیکی شب چررتاو دور زد و در فت چ رکوي نتهاابه م. رو شدرج تومبیل خادم و از احافظی کراخد

 شد.رجخا
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بند ش پاهاق روي شودر از فتیم. مارجدید ي خانه ف به طرو شدیم رج خانه خااز بچه ها در و بعد با مازود صبح 

به ت نیا لذدیم یک ابرد و من کافی بواي نها برآضایت رهمین و ند دبول صبا هم خیلیخوشحااب و سهرد.نبو

اي برو گشت را تاقها م اتمان با هیجادر . ماجیغ کشیدندق شواز شدند ن تمارپاوارد آبچه ها در و قتیماوشت.اهداهمر

ند. دکرب نتخااشت ه داپنجرن که به خیاباو را هري رانتهااب اخوق تااصبا اب و خانه نقشه کشید. سهرر کناوگوشه 

خالی ل شت به یخچااب دامن. سهرق تااهم شد روي او به ق رو تاد. اکرب نتخااشت راه دایی اکه به پذیرراتاقیدر اما

به من د و رو یستااپن انی پشت اتا مدتی بعد با کمی نگرد. می شمررا هم با خوشحالی کابینتها در کشید. مامیك سر

 ؟کنیمث ثارا اگی رین بزاخونه به ري گفت: حاالچطو
 

ینجا می چینه. فقط یک هفته اسایل ر وکواح دطري ین هفته امعین گفته تو ش، نباان مقی گفتم: نگرربا لبخند بی 

 نکنید.ش موافرن را فقط قولتان تحمل کنیم. مامارا خانه و آن محله آن باید یگه ید

 

شته داقایی اون آبه د ما، و داخوبی و ین شیکی اقتیخانه به وسر قولم هستم. ش گفت: مطمئن باه با خنددر ما

 ؟چیاي برام قا باالسرمیخوو آیگر شوهر دباشم
 

حالیکه معین در کند ب خطاد مارا دامی تونست معین ر چهطون ماما لبهایم نقش بست.روي بر ي دردآور خندزپو

یگه باید بریم دکافیه اب سهرو گفتم: صبا دم و کراب سهرو به صبا رو با بغض د. گتربورهم بزدر مااز چندسالی 

 شما می شه.ل ین خونه ماایگه هم دهفته ن، سه هاتورمدلنباد

 

د بون خیابان همادر نه اختردهنمایی ي راسه رکشید. مدل د تا ظهر طویک خانه جدیدسه مناسب نزرمددم کرا پید

نه ایی پسرابتدي اسه ریک مددن کرا لی پیدویم. دکرا صبا پیدم ثبت نااي نجابردر آخالی ي یک جازود خیلی و

ار ریم. قدکرا پیداب سهراي خالی هم بري یک جا، پایینتر ن یک خیاباه باالخرد یاي زبا گشتن هاد. خیلیسختبو

شتم. اندرا خانه ي حوصله د. جیبم پر بودم و گرفتهبوزه تارا بچه ها. حقوقم م ثبت نال نباود دبردر بعد مااز روزشد 

ر با هم ناهاران و ستودم ربررا بچه ها در و ماوم. برو تاکمتر به فکر فردم می کرم سرگردم را خوريباید یکجو

داده تومبیلش تکیه اکه به م یدرا دیدین آخانه ي در به خانه. جلو قه برگشتیمس و آذوخریدکمی لبااز یم. بعد ردخو

با را بچه ها در و مادم. می کرده ماآیدین آحتمالی ي احمله اي بردم را ست. باید خواسید کهمنتظر ربه نظر می د و بو

یدین با ، آخلدافتند ربچه ها در و قتی ماد. ونها کرآخوبی با رد یدینهم بهظاهر برخودم. آشنا کرآیدین آ

 ون.بیر، ینجا نهالبته ابزنم. ف حرت قیقه باهادمی تونمچند ا لحنیسنگین گفت: صحر

 فقط چند لحظه صبر کن.، باشه-

 

حرفی ش و ستااز دویکی ن یددفته رمد بگو آگه معین افقط ون. بیررم یدین می آگفتم: من با در به مارو خل دافتم ر

 م بگو فضولی نکنند.صبا هاب و بهسهرن. یدین هم نزازآ

 

 ؟ینجاه امداوچی اي بره ین پسرانی گفت: ابا نگردر ما
 

 نشو.ان نگردم یر کردگه م، اباید برن ، نم مامادونمی -
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قتی د. وصندلی جلو که نشستم به سرعت حرکت کرد. روي بوم تومبیلش منتظراخل دایدین ون. آبیرزدم خانه از 

 داري؟ست دوخند گفت: بابامو خیلی زبا پود و رگشتنگاهم کریدین بآشدیم دور خانه از کمی

 

 نم.دونمی -

 

 بگو شاید من بهت بیشتربدهم.؟ ختیوفردت را به چه قیمتی خوي؟نش می شوداري زنی دونمی ، جالبه-

 

 گفتم.را من حقیقت ي؟ عصبانی شدا گفت: چرو خندید دم . با خشم نگاهش کر

 

 اي؟ن چی میخومزا با بغض گفتم: تو 

 

 همین.، صرفنظر کنم با بابااز ازدواج هیچیفقط -

 

 ؟کنهازدواج با کی رت تو فرقی می کنه پداي مگهبر-
 

 عشق منی.، تو سهم منی، کنهازدواج با تو اد لم نمی خودفقط ، نه-

 

 

، گفت: ببین م و پاد روي کرت پرون آورد و خل کیفش بیراز دابانکی ي فترچه دیک دم . او نگاهش کرزده بهت 

 خط بکش.م رو بابادوره فقط ، تول مادارم هرچی تو حسابم 

 

می تونید با را فکر می کنید من رت پدو تو ا گفتم: چرد و شبرروي داشتم اگذآن را کنم ز بارا فترچه دنکه آبی 

 من...؟بخریدلپو

 

چند م و نددابرگره پنجرف به طرم را سرورم. بیان بازبه را حرفم ي مه ادانستم انتود. شت خفم می کردابغض 

د پایین. کمی بام کشیدرا شیشه د . کن نبوول ین بغض سمج ر انگاالی د وشوو داده تا بغضم فرم نفسعمیق کشید

جز ره اي من چادار، سر منبراز ست دلغزید. گفتم: م گونه هاروي شک به سرعت و ابغضم شکست رد. تمخوربهصو

 ارم.ند تور باپدازدواج 

 

 او ازدواجبا اري تو حق ندداري ، لعنتی داري گفت:د بافریاو چرخاند دش خوف به طرم را با یک حرکت سریع سر

 

م و یددخونه اون تو را که تو وز یراز دببینم....رم پدر کنارو در بفهم که نمی تونمتو را ین دارم است دوکنی....لعنتی 

دارم. ستت دوتر بهتنگفتم ا زودچردم لعنت فرستادم به خور صد بام. نه شدایوده کنازدواج با تو اد باباگفت میخو

 کنی.زي حساسم باابا دم نمی زه جاامنی. ل ما، تو حق منیا صحردم. صحبت نکرم با باباردت موا درچر

 

یدین آ ،شتداتعجب ي یر گریه. جاو زد زتومبیل ن افرماروي شت اگذش را سرد. توقف کرن خیابااز یک گوشه 

یا باید اخدد! یم گریه می کراشت برداحاال داد خند تحویلم می زئم پوو داتمسخر میگرفت د به بارا کههمیشه من 
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ست با الم نمی خو، دفتمرپیش.باید می راه نه و شتم داپس راه نه دم. فتااپسر گیر ر و ین پدابین دم؟میکررچه کا

یدین آکه م بشوده ستم پیااخودم، کرز بادر را هد. ار دقرد وخت حساساش استخورا دمن او کنم یا زي حساساتشباا

قتی وتا ، کنیار فراي می خوا با خشم گفت: چرد سریع حرکت کررا زد. چفت قفل و بست و گرفت در رابه سرعت 

 وي.بردم نمی زه جاانکنی مکه تکلیف منو معلو

 

یسا می واحاال هم رم تو نمی خودرد ن به من مخالفت می کنه چورت پدام گر من هم بخو، اتکلیفتو معلومه-

 بشم.ده پیاامخو

 

اده خانواي بري یه مستمرن و تمارپاآبه قیمت یه دت را که خول داري گفت: پس قبود و خند نگاهم کرزهم با پوز با

 ختی.وفرات

 

منو و می کنی بري دمرس حسااگه خیلی ، اختموفرت به بابادم را لعنتی خوآره بلند گفتم:اي شک با صدن امیادر 

 می کنم پایین.ت پردم را گرنه خووم وبرار حاال هم بذم. بدم نجاات انمی تونم برري بخر. من کارت پدرهاز بادو

 

کمی به جلو د. کررد برخواو تومبیل اپشت سر به از تومبیل اترمز گرفت . ن سط خیابادر ویدین با سرعت آ

ي کنی می شی یه کاالم ازدواج گه با بابااباشه دت فقط یا، گمشوو رگفت:بت با نفردر را زد و یتشدیم. قفل اهد

لش کنی. من ومی تونی چپادي کرا پیدار پولدي هالود می کنم. فکر هم نکن که یه مره سیارت رو گاك،روزمشتر

م. در یدن دوخیاباغ شلوده روي پیاف به طرم و شدده تومبیل پیااز اید. به سرعت زلررت حقااز تنم م تماذارم.نمی 

نیا ي دتورا کسی دم خواز ساعتها حقیر تر در ان یختم. رشکمی افقط و فتم رمی راه ساعتها م. جمعیتگم شده نبوا

خر آتا ، با معینازدواج نستم با دامی زدم؟ می ري ست به چنین کااده ام دخانوه فااي رباید برا قعا چرواشتم.انداغ سر

کسی ج تا محتادم بوده کرر سالگی کااز ده من که م. قع می شووامعین د حتی خوان و یگرو دیدین آتحقیررد عمر مو

و معین ل مثاامهایی ي آدیچه زحاال باید بااده، خانون آور ناوخانه د مردم بوه شدد ، بوده مررم کهپدو از روزي نباشم 

همه د. وشب بده ساعت ، خانه م سیدرقتی دم.وتحمل می کررا حی اب روعذو ینهمهتحقیر م و امی شدش پسر

 دم.کرت پراي گوشه ده ام را پژمرو روح ند . تن خسته دبواب خو

 

 ا؟صحري مدآ-

 

 ن.بلهماما-

 

 گرفته.ه مایشگاآزقت وصبح دا فراي گفت برد، بوه مدآمعین -

 

 م.برش باهادا فرام بلند گفتم: نمیخواي با صد

 

 ؟گفت: تو چی گفتیي به تندو  نشستم سري مد باالاجایش بلند شد. ره از به یکبادر ما
 

 معین بشم.ام زن هیچینمیخو-
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را ین بچه ها اب اجو؟ کنیازدواج با معین اي میگی نمی خوي مداوگشتی حاال ول ین موقع شب اتا دي، توغلط کر-

 دن.کرش خودل سه ها رمدو خونه اون که به ي چی مید

 

من باید ا قیمت. چرون گرب مم نه یک جنس مرغوآدمن هم ، بفهم شم.وبفررم را خوام نمی خون با گریه گفتم: ماما

 ؟سط قربانی بشموینا
 

 ي؟شداون رو به رو ین از اکه ه حمق چی تو گوشت خونده ي اینپسرا-

 

 بهم گفت.را قعیت واگفتم: هیچی فقط د با فریا

 

خر عمرتامین می شی هم من آتا دت م خومعین بشی هزن گه ، ابدبختن...شدار بچه ها بید، پایینر بیاات را صد-

ادرت برو هر اخودت و بشی تابچه هاتم مثل خودت خواز بدبخت تر ل بی پوون یک جواي زن همبچه ها. می خو

نتر وخیلی جواش ال قیافه اي؟ وایگه چی می خوو. دبرآهم و همشخصیت ل داره معین هم پو؟ بشندو اون ین جامحتا

ون کن. جوه خوبش نگاق خالو اصالت ابه ، کنه نگاش باالل تومبیل مدابه ، کنه ش نگاالنه. به تیپي اناوجوازبهتر و 

 ر؟چیکااي می خورا یگولیژجوجه 

 

من ، شموبفردم را خوام نمی خو "ر،کناار هم بذرا ها ارطوو این شکلکها ابا لحنی قاطع گفت: د و کرزه کمی نفس تا

 ینها...از احتی بیشتر ، کنهج خرل پوات باید بره، ی گیرساله مه ختر هیجددیه ره . بدبخت بیچا"کاالنیستم

 

 ساکت شو.، هش می کنماخون،با گریه گفتم: تمامش کن مامام و گوشهاروي شتم اگذم را ستهاد

 

ي یاش . روعاقل باا صحرا خدرو گفت : تو و شت داگوشهایم بررا از روي ستهایم دمد مقابلم نشست . با گریه در اما

کن خوشبخت میشی. ور بچه ها تو هستی. کمی تحمل کن. باو مید من ي اهمه ، تبدیل نکنس به کابورا  ینبچه هاا

 من باشه!ي تو یا صبا مثل حااله یندامآنمی خو

 

فقط گریه م میدم نجااتو بگی ري هر کا، یگه خفه میشمن ، دبا گریه گفتم:باشهماماش و پاهاروي شتم اگذم را سر

 ار.حتم بذورانکن 

 

ره به یکباد. بوده فتادوران ابه ي گرر فشااز گرسنگی میسوخت. چشمانم ه ام از معدد. می کرت درد به شدم سر

و ست دمد آبه کمکم در مااوردم. باال د بوه ام خل معدداهر چه م. یدط دوحیاف بهطرداد. ست دبهم ع تهولحا

 فتم.اب ربه خوو بخش ص آرام با یک قرردم شربت قند خوان شستم. یک لیوراتم رصو

 

 م.شدار بیددر ست مان دصبح با تکا

 

 سه.رمی از راه معین ن الم ، احماو برا پاشوصحر-

 

 نیست.ب حالم خون، لمکن ماماو-
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 ي.بدش بهحرفتم گوو ختر خوبی باشی دشد ار گفت:قرس لتماابا در ما

 

 بم.ابخوار بذن الافقط م میرش باها، باشه -

 

تا یه کمی قیافه م حماو بردم، کرم گرات برم را پاشو حماي؟ هش براهمراي ین قیافه می خوابا ا، رحمقنشو صحا-

 کنی.اپید

 

، ختماندانم نگاهی ایرو وشفته ي آبه قیافه دم و یستااینه ي آجلوم. کنداب دل ختخور از رجباابه د. کن نبودر ول ما

دم و کرر گربه شودم را خوم. گردوش آب یر زفتم س ربا لبا ،فتمم رحماف به طردم. پی بردر ماي ستی حرفهادربه

یش ل آرابعد هم مشغود. خشککرو کشید س برم را موهاو شد ر ست به کادش دخودر مام. مدون ابیرم حمااز

 تمشد.رصو

 

وارد قتی ویم. دحرکت کره مایشگاف آزبه طرد صحبتکردر سید. کمی با مااز راه رقیقه بعد معین دچند 

نها ادي از اند. تعددهم بول ساو هم سن ان و جوا کثراند که دبوه مایشگاآزخل دي دایاي زجهازوشدیم هگامایشآز

به نظر وت نهامتفان امیادر یم که دمعین بوو ند. تنها من دهم بول ساو قل هم سن الی الوند دمسن بول وهم میانسا

بعد و گرفتند ن معین خواول از شد. ن ت گرفتنخونوبادرار ، مایش از دادن آزمعین شد. بعد و مدیم.نوبت من آمی 

فت. کم کم رگیج م شد سرن خون کشیدل مشغود و نجم کررا وارد آرسرنگ ه مایشگاول آزقتی مسوونوبت من شد.

اي با صدم. نفهمیدي یگر چیزدم و دفتااصندلی دادم و از روي ست را از دلم دشد. تعاه سیار و چشمهایمتاي جلو

 ید.زمی لراب ضطراز ایش اصدد بوان نگرر بسیاد و بوده یستام اسري باالدم. کرزابرا معین چشمهایم 

 

 ؟خوبیخانمم-
 

 م؟من کجاآره -

 

 ي؟لو شدومین روي زیم. یکدفعه چی شد خانم که دادمایش می آزشتیم دامانگاهی که ي درتو-

 

یشب هم حالم بد م، دنفهمیدي یگه چیزدفت رگیج م گفتم: سرع. حالت تهوت به شدو شتم داهم سرگیجه ز هنو

 د.بوهشد

 

 ي.مدل اوتا به حام شده نددم و زمره، مایشگاآزمدیم اومی گفتی نمی ب گفت: خوزد و لبخند تلخی 

 

 شد مرخصه.م سرمش که تما، قاآنباشید ان به معین گفت: نگرب خطاو یک شد دنی نزاجور پرستا

 

ز و بارا چند لحظه چشمهایم اي بردم. کرس حسازن را اسوزه درد ختم. تاانداستم دمچ م روي سرزن نگاهی به سو

 دم.بستهکر
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 ؟سرنگ می ترسیل مپواز آگفت: نکنه و معین خندید 
 

 حالم بد میشه.ن خون یددبا م. می ترسیدن خواز بچه گگی از نهفقط -

 

ین بیشتر از اباید بعد رده، حالت بهم خو همیناي برداري، کم خونی ت گفت به شدد کرات که معاینه ي کترد-

 دت.تو فکر همه هستی جز خو، برسیدت بهخو

 

دم فکر می کرد. نبودرك قابل ام برم و یددبی معنی می ام نسبت به سالمتی را معین اس سوو ونی انگرآن روز 

نه م او ها فهمیدلی بعدوهد. امی خودش سایش خوه و آفااي ربررا نهو حتیسالمتی من زمی دش را خوش فقطجو

را ین اقت ومن هیچ د و من بوس حساروح و امعین تشنه د. بوه یبایی من شدزنه عاشق و ست امیخوراجسمم 

ي نشد. بقیه م با من هم کالد یازهمین اي برارم. نداو را حوصله د بوه معین فهمیدر نگااهم گذشت. م.آن روز نفهمید

 گذشت.ت سکوروز در

 

 

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

 

کنیم. ن جدید نقل مکاي جمع کنیم تا به خانه ن را سایلماوکه د بوداده خبر در قبل به مااز معین د. پنجشنبه بوروز 

با در حاال ماد و بوده یم خرید کراهر براجوو گرفته تا طال س لبااز یم خرید. معین دفته بودر رمااه قبل همرروز عصر

ضبط صوتی که ن و با یک تلویزیووف، کمیظرار که جز مقدد نجا بویاجالب د. سایل بوآوري وجمع م سرگرد یاقزشو

سایلی وشتیم با س دالباان ند. حاال فقط سه تا چمددبوده ستفااثاثیه کهنهغیر قابل ي ابقیه دم بوه خریددم گی خوزبهتا

ید جدي خانه ف به طرو شت اتومبیل گذاعقب وق خل صندرا داسایل و ومد آمعین دم. بوه خریددم کهقبال خو

سایل ي وهمه د. بوه شدث دار ثاو ایبایی مبله ز زبه طرن تمارپام آتما، شدیمن تمارپاوارد آقتی ویم. دحرکتکر

اع نوامجهز به ن، با یک میز تلویزیود بوه شده ست مبلچیددو دخل سالن داشتند. داجی رجهیک خاي درکهارما

سالن چند تا اف طردور و اسالن. ي گوشه در نسه افرو لوکس چک ي ظرفهااز شیک پر ي یکبوفه و سایل صوتی و

جنس از یبا زنگ م رکرش یک فر، سنگ فرشهاروي سط سالن هم د. وچینی مصنوعی بوو چرمی يگلهااز پر ان گلد

ح که طراري یودمخصوصا کاغذ د.بوه شده قشنگی چیدز به طراب سهرو صبا اب خوق تاد. انمایی میکردخوب مرغو

تا تخت چوبی قشنگ ق دو تاف اطرد. دو بوق داده تاایبایی قابل توجهی به زکه شتند داسکی ونگعرش رخوي ها

تا صندلی دو با د یک میز تحریر بوق تاایگر ف دطرزي. باب سباو اسک وعراز یترین پر وشت با یکار داقر

شیک و قشنگ دش خوع نودرم در مااب خوق تان اسیوراکود. دپیشرفته بوي هم یک میزکامپیوتررش کناار. چرخد

در که معین دم خواب خوق تااسید به رند. نوبت دنگ بورساتن لیمویی از که همه اش تختیده و رومخصوصا پرد . بو

و میز و لت اگرفته تا میز تواب تخت خود. از صل بودو اگرب چواز سایلش م وتماد.شتهبواگذم سنگ تماآن تجهیز 

سایل خانه از وخانم ب با لبخند گفت: خوو شست صندلیهانشستم. معین هم مقابلم ناز یکی اش. روي صندلی 

 د؟خوشت می یا

 

 ي.حمت کشیدزمعلومه خیلی ن، خیلیممنو-
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 دم.نکردي یار زکااره، سک منو ندوقابلعر-

 

نم دوقت محضر گرفتم. می وعصر دا فراي گفت: براي هسته آمعین با لحن دم. کرت سکودي یام زبش با شراجودر 

د را یعنی باید یه عمر یه پیرمرده، یازنم تو تحملت دولی می وخیلی بهتسخت گذشته.  تاخیرروز ینچند ا

 تحملکنی...

 

 نیست.ري ینطوانه -

 

توست ل ینها همه ما، انکنه سایلش نگاو وین خانه ابه ه. یرنشددهم ز هنوا ببین صحر،نکنرف گفت: تعاو خندید 

ت ازدواج باهار جبااز روي ابهم بگی روزي یک ام بگو. نمی خوبهم ي شدن گه پشیما، اچههمسر من بشی چه نشی

 ؟می فهمی چی میگمدم.کر
 

 بلهمیفهمم.-

 

 کنی.م ازدواج باهام باهااي یا نمی خو؛ نمیشین قت پشیماوبگو هیچ ن و بزم زل حاال تو چشما، فرینآ-

 

 نمی شم.ن تم: من پشیماگفو ختم ش دومنتظرن به چشمارا با خجالت نگاهم دم. بلند کرم را سر

 

 ؟هااري نداري فرراه یگه هیچ دبگی را بله دا گه فر؟ امطمئنی -
 

 نمی کنم.ار با بغض گفتم: من فر

 

 ؟سته، درندگی کنیمزبا هم اره قر، کنیار نیست فرار گفت: قرو خندید 
 

 سته.دربله -

 

دا فرام می خو، حت کناسترب اخودا تو هم تا فرم. د بربایر دارم گفت: من چند جا کاو صندلی برخاست از روي 

 باشی.ل عقد حسابی سرحاه سرسفر

 

ازه ي ندابه ا، صحردارم ستت دوبا لبخند گفت: و تم خم شد رصود. روي یستام اسري مد باالزدم. ابش لبخند اجودر 

 ؟میکنیور با، نیامدتما
 

 میکنم.ور با-

 

 کنه. بهت ثابت میرا همه چیز ن ماز-

 

ي ناشکردم و نمی کرورش باز من هنود و می کرر فتاه رفهمیدو با مالحظه ر شد. چقدرج خاق تااز ابعد خیلی سریع و 

 دم.می کر
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گفت: د و یستااکند مقابلم ن پنهااش را ست خوشحالی احالیکهنمی خودر شد. ق تاه وارد ابا خنددر ما، فترمعین 

 ندگی بشیم.و زهم نمی تونستیم صاحب یک همچین خونه اب خوي وت، شته اگذم قعاکه سنگ تماوا

 

وب غرد.سایل خانه تعریف می کرب و وسباو از امی خندید در ما،مقابل م و در خفه می شدرت حقاو بغض از شتیم دا

نم ران باد.وبه یک شدرتاا تاقم کشاند. هوان ایوابه را من ران زده باك خاي که بود بوي پاییزد سرروز یک آن روز ، 

هم ن سماآیختم. شاید رشک دم اخواي برو گرفتم ن سماآبه را رو تم رصود. بوده کرن یدربه باوع نم شر

 یخت.رشک می امظلومیت من و غریبی ايبر

 

ي آن توم. بیداقع یک ساعت بیشتر نخوم. در واشدار همهبیداز تر زودصبح م و بیداهمه خواز یرتر دشب آن 

ه صل پینه شدي وهااب خت خون رهماد و بوده کررا یک رتاو تنگ ق تان اهمااي لمهودشتم. ادغریبی س حسااخانه

را نم اچمددم و در کرز بااري را یودکمد دم. در قیمت بیگانه بوان گرو حت اب راتخت خوو آن شیک ق تااین ابارا. 

 ند.دهمه نو نو بود. وبه یمخریداقبل برروز معین را که همه م سایلم شدآوري وجمع م سرگردمو کرز با

 

نی انوجوو کی دکوات دوران همه خاطرو لبستگی ها دباید با همه دم و بواده ام خانور کنادر که د بوي خروز روز آمرا

اي پا به خانه دم. می کروع شرزه اي را ندگی تام و زمعین می شداه همر، نی اجوز غادم. در آحافظی می کراخدام

و شیک ي نیادیک ي تودم بوه شدت ستی پردتنگ و فقر ي نیااز دمن د. من غریبه بوبا ش شتم که همه چیزامیگذ

ید. دنیا می دسک ویباترین عررا زمعین من م. یددیک مترسک می دم را قصر طال. من خووف معرل جدیدبه قو

ده و سا دممهایی که مثل خو، آدهمو ندگی کنم زنگی د و دورتضااز پر ي نیادین ي انستم توامی توریا چطواخد

نیا م دمهربانیتماو ند دبی تکلف بوده و لی ساوشتند انیا. هیچی نددسعت وشتند به ن دامهربادل یکو ند دیکرنگ بو

 د.کافی بو، منِ قانعايهمین برو شتند را دا

 

و رعمیق فز و نااب خون در بشااتخت خوي فتم. تون رتاقشاابه د. بواب سهرو ستم فقط بخاطر صبا اخورا گر معین ا

، یکرنگار و هزم نري پتواب، آن خوش تشک خوآن با و ند دبوه بیداتخت خون روي تولدشار از اول نگااند. دفتهبور

ق تاایگر ر دیکبادم. کرازش نون را شاي موهام و بوسیدن را شادوي هررت صوو فتم رند . جلو دیرین بویدشناآ

اب خودر زدم. ماق تااهم به ي منقش بست. یکسرلبهایروي ضایت بخش ي رلبخنددم. کره نگان را قشنگشاوشیک 

معین فکر م. صبحانه شددن کرده مام آسرگرم. شدرج خاق تااي زدم و از ابوسه ش موهام و روي خم شدد.بواب خو

اد . میزن آدگرفتهتا جاغ شیر مراز صبا ل به قود، یی. همه چیز بواغذاد مود از پر بول ی خچاي تود. بوده کرراهمه جا 

تاقم ي اینه ي آجلوم. پوشیدس بعد لباو گرفتم م گردوش آب یک م فتم حمام. رچیدرا میز دم و کردمي را چا

 م.شدرج خاق تادم و از ایش کررا آراحم روبی رت زرد و کمی صوزدم. غن دم و روخشک کرم رانشستم. موها

 

صبح م و ند. سالدصبحانه بوف صرل حادر ند. دپشتمیز نشسته بود شال و ند. سرحادبوه شدار بچه ها بیددر و ما

که هم صبحانه ي شدر کی بدیان جادر گفت:ماو خندید در ند. مارا دادبم ایی جووبچه ها باخوشردر و بخیرگفتم. ما

 ؟گرفتیدوش هم دي کردهماآ
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 م.بیداصال نخوایعنی م، بیداخیلیکم خو-

 

 ر.بخوي یک چیزدر ، گفت: بیا بشین ماد و نه نگاهم کرزالسودر دما

 

زد ، نگ زمعین دي که بوم گفت:حماو شت امقابلم گذي را چان یخت. فنجاي ریم چاابردر ما، پشت میز نشستم 

 که بریم محضر.ن نبالماد دمیار گفتسر ساعت چها

 

لی بغض دم وبورده سرما نخود. می کرت درد به شدم گلوم. شدي چاردن خول مشغوت سکودر هیچی نگفتم . 

می ت به شدد و بوه خم شدروزه زین بغض چند ر افشام از گلور نگادم. ابول ین حاي اتود بو روزيشتم.چند دا

ر ست سر ساعتچهادرمعین زدم. پا و ست دید دترو نیا سرشکستگی دیک ي تا عصر توو تاقم اسوخت.برگشتم 

ون معادرزي گوي قاآ اهبه همرن خاتوو یدین ، آشتمافتر گذدخل داقتی پا به وفتیم. رمحضر ف مد. همه گیبه طرآ

خند بر لب زمثل همیشه پود و کینه نگاهم می کرو یدین با بخل آند. دبون فتر منتظرمادخل ش داشرکت باهمسر

به م. شنا شددرزي آگوي قاآبهم تبریک گفت. با معصومه خانم همسر و بوسید را تم ربا مهربانی صونشت. خاتودا

ن من هماد. کرري جارا نشستم. عاقد صیغه د بوه شده که چیدي قدعه معین سر سفرر عاقد کنادارو فتردست اخودر

شد. معین بی رج فترخانه خااول از دلحظه ن یدین هماآنقل پاشیدند. ن معصومه سرمان و خاتورا دادم.بله ر اول با

اي ببینه بردرش ماي جار یدین نمی تونه کسی ، آحت نکنرانادت را هسته گفت: خوآخیلی ي زد ولبخندوت تفا

 می کنی.دت که تو به من عار می کنه همانطودت بهتعازود فت. خیلی رهمین 

 

ست. با ایک طرفه ي یدین هم همین عالقه آفتن رعلت دارد و یدین به من عالقه آست ه انفهمیدز هنودم مطمئن بو

معین د. رستم کدقدیمی وزه اي نگین فیري نگشترایک ن خاتودادم. تحویلش روح بی ي لبخنددم . بغضنگاهش کر

هم در ماداد. تیه بهم هدیه رستبند کادنم. معصومه خانم هم یک دخت گراندد امرزنبند دیر لفظی یک گران زهمبعنو

سید رمعین. بعد نوبت دن خت گراندانجیر کلفت زبا یک ن را عین هماد و هللا به من هدیه کرس امقدم با ناك یکپال

ف همگی به طرد. کرت عوم دبه شارا معین همه ، عقدنامهص خصوفترمزدن دمضا از احلقه ها. بعد دن کرل بدرد وبه 

آن فقط با د. نزي لب به چیزم شاف لی موقع صروسید. از راه ریدین هم آفتیم. کمی بعد رنظر رد مورانستور

ر کنادر هم در با همه می گفت میخندید. ماد و بول معین سر حاد. تماشایم می کراب آورش عذوشت ي زخندهازپو

جهت ران ستوول رلی که مسوزبا پان را شادخواب سهرو ند. صبا دصحبت می کرد و معصومه خانمنشسته بو ن وخاتو

از بعد دم.بوده کرت خلودم سنگین با خوو سکوتی تلخ در ند. من دکرم سرگرد شته بوامیزگذروي سرگمی بچه ها 

درزیو گوي قاآفت. بعد رین به خانه یداه آهمه به همراز جلوتر ن کیک. خاتوه و بعد هم قهوو شد و سر سرم دشا

د، شوا من جداز ست امی خودر خر کهماي آساند خانه. لحظه را ربچه ها در و ما، شدند. معینا ما جدش از همسر

 ش.بادت ظبخوابا گریه گفت: موو بوسید را تم رصوو سر ر چندبا

 

 ن.با گریه گفتم: من می ترسم ماما

 

ي شتهگریه نکن. قوزکن... وع شرت را ندگی جدیدو زثل تو نباید بترسه. برمب یک خانم خوا، بچهنشو صحر-

 پناهت.و پشت ا خددر ماو بترسه. برش شوهرو ندگی ه از زبعیده مدر اوباد ختر من یه مرش.دبا
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م . او شدار سوره باد. دوبوم تومبیلش منتظراخل دافت. معین ن رساختماف به طرو فاصله گرفت رم کنادر از ما

دم. با بغض نگاهش کره؟تلخ تو چه معنی میدو طوالنی ت ین سکواطیمسافتی گفت: از بعد د . حرکت کرت سکورد

و یک مالیم زمود . شن کررا روتومبیل اپخش ده ام.نکن که فکر می کنم جنایت کرم نگاري نجوآگفت: و خندید 

قتی د. وبوه شده خیرو برروبه ، لب شکست. معین با لبخندکمرنگی بهرا تومبیل ي اتلخ حاکم بر فضات سکوآرام 

 وکلی نقل د و کرل ستقباامن از ست دسفند به ن اخاتوم، خانه شدوارد 

ست تا بی انج می خوت و دخلوي لم یک جازد. دچنگ می م بغض غربت غریبی تو گلوم. سرروي یخت ت رشکال

ن سیوراکوم. دشدق تاوارد اتنها و تک و فتم رمعین اب خوق تاف ابه طرن هنمایی خاتوراحمتی گریه کنم. با اهیچمز

ش خوب یس چووبه یک سرد بورا داده جایش ، نگ ه اي رچوبی قهواب یس خووسرد. بوه شدض کالعوق تااسایلو

اب خوق تاغ اچررا در آوردم. مانتویم د. بوه شدض مین هم عوي روي زقالیچه ده، مجلل. حتی پرو شیک ر نگبسیار

، چشمانمزش با سودم بوه تش خیرآحالیکه به م . در کشیددراز شومینه ي لوجي کاناپه دم و روي کرش خامورا

فتم.صبح با اب رشومینه به خوع مطبوي شک با گرماه انبون امیادر کمی بعد هم دم. گریه کرا بی صدو بغضمشکست 

 ود شم موهاازش نول شت. مشغودامثل همیشه لبخند بر لب د و نشسته بوم سري باالم. شدار معین بیداي صد
 

 ؟بکنهاب دل خواد از من نمی خوي خمواسک وگفت: عر
 

 ه؟گفتم: ساعت چنددار خش اي با صدم و مالیددم را لوآپف ي چشما

 

 سفر جا میمونیم.از یر بجنبی دگر و اصبح ده گفت: و خندید 

 

 ؟کجا، سفر -
 

 هرجا تو بگی.-

 

 ؟باکی-

 اي.هر کسی تو بخوو تو و من -

 

 بلد نیستم.را نجایی م-

 

 ؟فقیامود روز هشتادر نیا دور دگفت: با و خندید 
 

 ارم.ندرت گفتم: من که پاسپوه با خند

 

 ؟سته، دریمدمی تونیم بگرروز هشت در که ان را یرب دور استمیگی. خورا-
 

 سته.،دربله -
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 ؟یگهدمعطلی بریم ا چرب گفت: خوه خندمعین با دم . یستاامن هم ر جباابه د. یستاو اگرفت را ستم د
 

 ن؟الا-

 

 جا می مونیم.واز پراز که ش بازود یم. واز دارکیش پرف یگه به طردبلهخانم یک ساعت -

 

خر آست و دگشتیم ان را یردور امعین ل شد. به قووع کیششري یباه ي زجزیراز معین و من روزه ي سفر هشت 

از نها بخوبی م.آشنا شدآمعین ان هراخو، مهیني و مهراده با خانوو یم دتبریز بوهمدو روزي را سیدیم. ربهتبریز 

 ند.دییکراماپذیر

 

دم. کردت سر به معین عادردبی و حت رابسته میشوند. من هم خیلی وابهم زود مها خیلی آدند که است گفته را

دش در یاي زمعین با فهمیدگی هادم و وبه سبته شدوابه شدتبه معین ، برگشتیمان سفر بهتهراز ده روز قتیبعد و

اي تکه م او را مددم آقتی به خوویک شد که دنه به من نزراصبوط و حتیاابا ر نقدآشت. دایی ابستگینقش به سزواینا

به دم و کرور بارا عشقش دم. نمی کره نگااه خودخوو فرصت طلب آدم به چشم یک او یگر به م. دیددم دجوازو

دي را یازقایق د "دارمستت دو"گفتماو مانی که به زبچه نمیشناسد. ان جوو ق پیر که عشم سیدرقعیت واینا

 زدم.نمی دم و دم بوه خیري او شکهاابه وري نابادر من و شکر گفت را ند اوها خدرباو ها ربا،یخترشکا

 

 

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

 

خل خانه دایدین د. آکرل ستقبااما از می به گرن خانهشدیم خاتووارد قتی ویم. دبوان تهردر شنبه روز دوعصر 

ك یه ساان ید تهردقتی فهمید شما بر می گروحتی گفت:صبح رابا نان گرفت. خاتون خاتورا از غش امعین سرد.نبو

 بابلسر.ه میرش ستادوگفت با و شت دابرسلبا

 

پن مشست. با بی ار صندلی کناو روي شت دابرد بون ست خاتودخل سینی که به ي از داچاان معین یک لیو

 ؟شتانده نشگادامگه ه. بی فکرل و بی خیار چقده ین پسراحوصلگیگفت: 
 

به موقع ، هیجانهو هم عاشق سفر ون جو، یهرشوو پر شر ون یدین جوآبه معین گفت:ب خطاض با لحنی معترن خاتو

سفر از ده روز بعد داري قع شته باشی. توداتوجه ت بیشتر به پسره سه. تو هم بهتررهم می ه نشگادرس و دابه اش

 اره؟نداي یگه ر دکاه نشگادافتم به رجز و تو خونه نشسته ت ببینی پسري بیادش گرو

 

که ن خاتوي حرفهااز قع در وافتم. اب رخوق تاالباسهایم به دن کرض عواي برردم. خورا نم اخل لیوي داچااز نیمی 

ست ده اکرش موافررا یدین اش،آندگی زمن به ن مدآ شت به معین بفهماند که باداقصد د و پهلو بودو همه

 دم.میکرار شتمفردا
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د. حت بوراناو شد. گرفته ق تاوارد اکمی بعد معین هم م. لوشدوتخت روي با بیحالی دم و کرض عورا لباسهایم 

دو کره ن نگاشومینه نشست . کمی به مر حتی کناراصندلی روي ست. ده ایدین بحث کررد آمون در با خاتود بوممعلو

 ؟هی هستماخودخوآدم فکر می کنی من ن خاتوو یدین آتو هم مثل ا هسته گفت: صحرآخیلی
 

فقط بخاطر را حتی من که تو ، هستنداه خودما خوآدگفتم: همه دادم. چوبی تخت تکیه اره ي یودبه و نشستم 

 ؟هی نیستاخودسمش خواین ام! امی خودم خواي فقط بررو لیحاال تو دم، وکرل قبواده ام خونوهفار
 

 ؟کنهر تصواه خودخوآدم یک رش را که پدي یدین حق میدآگفت: تو به زد و لبخند تلخی 
 

 شایددي، کرات ندگی رو وارد زمقدمهمن ون بدره و تو یکبان چو، قت گفتم:بله ابا صد

 

 دي.کرش موافراو را یدین فکر می کنه آ

 

 ؟فکرکنمدم یه که حاال کمی به خودیازین توقع دم ، اندگی کرزیدین آفقط بخاطر ل ساو دو بیست -
 

فرصت و غاصب آدم به چشم یه را یدین من آتو نباید باعث بشی م. بگیررا یدین ي آجاام لی من نمی خو، ونه-

 طلبببینه.

 

روزي قتی و گفت:و چشمهایم ي تو، زل زد گرفت م را نشست. شانههارم مد کناو آصندلی برخاست از روي معین 

به ش را همسرو هی اخودبه خورش را یگه پده و دمیدرش به پدرا حق د تصاحب کررا گر مثل تو قلبش ل شغاایه

 فرصتطلبیمتهم نمی کنه.

 

می ش کا"گفتم: دم ختم . با خودوتختی چشم رونگ رشکی ي زربه گلهاو ختم اندایر زبه م را با بغض سر

 "هی متهم می کنهاخودبه خورا چی تو اي یدین بري آمی فهمیدش کا، می کنهار چی فرت از پسريفهمید

 

 ؟سکموبهچی فکر میکنی عر-
 

 گفتم: هیچی.دار خش و گرفته اي با صد

 

 ي؟میدرا بم ابا بغض جوا پسچر-

 

 ه.بچه ها تنگ شددر و مااي لمبردگفتم: و ختم ه اش دوبه چهررا شکم از اپر ه نگا

 

هم را سر بزنیم. سوغاتی ها ن یم بهشووشو برده ماآپاشو اره ، حتیندراینکه نااگفت: د و هم کرخم قشنگی نگاابا 

 نکن.ش موافراي گرفته ن یشواکهبر

 

بچه در و لتنگ مات دبه شدام نگفته دروغ به معین م فهمیدم، یدرا دبچه ها در و مام و شددر وارد قتی به خانه یماو

ار صراند. با دضی بون راسه هایشارمداز هم اب سهرو صبا د. ضی بوراین خانه و امحله  یناز احسابی در ماده ام. هابو
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با ز لی صبا هنود.ومی کرب عمومعین خطاد و را بوده کرا به معین پیددي یاي زعالقه اب ماندیم. سهرم شااي بردرما

ده مام آسرگردر مار انه کناشپزخي آتود. حتی نمی کرس راحساامعین ر کناد در یازهم در ماد. معینغریبی می کر

 دنکر

 

 ؟ضی هستیازش رایعنی ؟ یهدمرر هسته گفت: معین چطوآخیلی در یم که مادبود ساال

 م.یددکه تا حاال دي با خجالت گفتم: بهترینمرو ختم اندایر زبه م را سر

 

 ي؟زش دارسا؟ چیش با پسر؟ نمیشین پشیموش باهااز ازدواج گفت: نگفتم زد و لبخند در ما

 

رش بخاطر پدره لی خبمجبول. وفته شمارصبح وز مراخونه ندیدمش. یعنی همین ي که توز هنودر، نم مادونمی -

 منوتحمل کنه...

 

کم ي گه چیز، اضی هستیدراخانه از گفت: در به ماب ساکت شدیم. معینخطادو هر ، شپزخانه آمعین به ورود با 

 ت: نه به لطف شما همه چیز هست.بالبخند گفدر تهیه کنم. ماي دارد کسرو

 

 ؟!خانمي کن شدر گفت: کاه با خندو من گرفت را از شتم داست دمغز کاهویی که به د. یستام اسري معین باال

 

مو دختر خودمن ، یگه حریفش نیستیددظب باشید امور، سرشاي قاآید دلوسش کردي یازبه شوخی گفت: در ما

 می شناسم.بخو

 

 باشه.س باید لواره، زن ندادي یراگفت: و فتم. معین خندید ه ررچشم غدر به ما

 

 ؟گفت: مگه نه خانمد و کره نگارا من ه بعد با خند
 

 د.یازبا لبخند گفتم: نه 

 

بچه ها در و مادش را در دل خودي یازنایی داشدند. معین با رج شپزخانهخااز آبا هم خندیدند. دو معین هر در و ما

 مالک قطعی قلب من شد.و صاحب ، سر ون دردکهبدر نطوهماد. جاکر

 

خانه ر مودر اصبحانه کمی از صبح ها بعد م. منخانه نشین شدو سر گرفت از شرکت ي تورش را بعد معین کااز روز 

ن شایروتا شب آورد یا با نقشه هایی که معین به خانه می دم و یا مطالعه می کرر ناهااز بعد دم. کمک می کرن بهخاتو

و با هم به خرید داد. می ص ختصاابه من را قتش ومد بیشتر آقتی معین به خانه می وب وغرم. می شدم کند سرگررکا

از سفر برگشت. بعد از یدین ه آباالخرو سید رخر هفته آیم. زدبچه ها سر می در و یا به ماو فتیم رمی دهروي پیا

ه یددنام، از گلودر گی رفت. من با بغض بزروئیتش مستقیم به سرش پدن و لپرسی کوتاهیبا خاتواحوم واسال

می اري لددمهربانش به من ر فتاو رمتین ي با حرفهاو سید دادم رمعین به ز بادم. بره پنااب خوق تاابه، گرفتهشدند

ف صرم بعد هنگاروز ندهم. صبح ن لعمل نشاایدین عکس آشت د و زسرر فتارمقابل در گفت سعیکنم داد و 
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میز ن چیدل حان در ست مقابل من نشست. خاتودرسر میز ه، کوتام مد پایین. با یکسالآوله به تنیدین حآصبحانه 

 پایین.ي می یام شاوبدروباشه که با حوله ت خرافعه دین ایدین آگفت:و خت اندایدینآخم نگاهیبه ابا د. بو

 

 ن؟جان خاتوده گفت: چه فرقی با گذشته کرد و شتی کره زیدین خندآ

 

را مسائل از عایت خیلی ي رندگی می کنه تو بازین خونه ایه خانمتو ن الاگفت: د و کرره شاابا چشم به من ن خاتو

، ستاده اخانوي عضااز ایکی ا گفتید صحرن تودگفت: شما خون به خاتوب خطاداد و تحویلم ي یدین لبخندآبکنی.

 منه!ر همسر پدا ید صحردکرش مواینکه فراحت نباشم. مثل رامن مقابلش اره لیلینددپس 

 

 میکنه.ر فتارحت و رانیست ب هم معذا صحرري ینطون، ایدینجاآیدین گفت: حق با توست اري آمعین هم به طرفد

 

ي یک چاردن به خودت صبحانه شد. معین که فقط عاف صرم سرگرداد و تحویلم دار معنی ي یدین لبخندز آبا

 اري؟ندري کاون تو بیر، شرکترم می دارم من ن جاا فت: صحربه من گو رو سر میز بلند شد ،زود از شتداتلخ

 

 به سالمت.و برن، نهممنو-

 

 برسی.ه نشگادرس و داکمی به ه بهتر

 

 میشه.اول خر م از آترن پایات متحاناي اتول مسااقاپسر گلت ، آبابا ش گفت: مطمئن باي بلنده ي یدین با خندآ

 

ب خر حساآبه از اول هم ت را بعدم تري شهریه ش تو هممطمئن با، گفت: بله و  فترتاقش ف ابه طره معین با خند

 میکنم.

 

یدین با ي آشد. حوصله رج خانه خااز به تنهایی دش خواد و ندزه جااقه کنم که ربدرا معین دم در ستم تا اخو

د از لت میار دچطو، خانمیدین گفت: کجا آکه م سر میز بلند بشودم از شتم. قصد کراندرا شتش ي زخندهازپوان

 ؟مفصل صرفنظر کنیي ینصبحانه ردناخو
 

هفته قبل صبحها فقط دو من تا ، ست میگیراگفتم: م تمارت با جساو سر جایم نشستم م، فهمیدب خورش را منظو

 د.نظر کرف یک همچنین صبحانه مفصلی صراز قعا نمیشه ردم، واتلخ می خوي چاو خشک ننا

 

دم. از هانم بردبه سمت دم و لو کررا روش وشکالتی ي خامه ف با عصبانیت ظرو شتم دارتست بن یک تکه نا

تماشا را گستاخانه من و یدین می خندید م. آبلعیدم آن را لعی تماومن با و خامه می چکید ن نااف طري اگوشه رچها

جا از پزهم غ آب تخم مریک م. یک نفس سر کشیدل را پرتقاان آب لیو، تستن تکه ناردن آن خواز بعد د.می کر

به سختی و هانم ي دتودم کرآن را یکجا م و پاشاندروش نکن اري مقدم و پوست کندو شتم داتخم مرغیبر

می شی.بغض ن دل درد ال، ایگه دکافیه ، حمقیز و اگفت: خیلی لجباد و بوه شدخ سره خندت شداز یدین آبلعیدمش.

تروي محتویام گه تمااکه م گرسنگی کشیدر نقدل اوساه هیجد یني اتوش با گریه گفتم: مطمئن باوتم شکست رحقا

 هم گرسته هستم.ز بام و سیر هم نمی شو، هیچی م که نمی شورم دل درد همبخورا ین میز ا
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 که عاشقت شد.دي بی کراحاضر جوري ینجواالبد پیش بابا هم ، فرین آ-

 

 اض داري؟عتراتو د، من خوشش میاق خالاین از ایلی هم تفاقا خآره ، اگفتم: م و خندیدص شکهایم با حرن امیادر 

 

 بی هستم.احاضر جوزي و عاشق لجبام من هم مثل بابازه بم گفت: نه تااجوه در با خند

 

 معنی.م حمق به تماایک ، یدینآحمقی اگفتم: تو یک د با فریاو صندلی بلند برخاستم از روي 

 

ه نشدرج خانه خااز یدین آظهر که م تا هنگادم و بره معین پنادم و خوك مشتر ابخوق تاابه م و شددور میز ر کنااز 

یم ابرش ، خندزپواز پر ي همه لبهااز بدتر و یدین ي آکنایه از پر ي حرفهاو شت ي زهارفتام. رنشدرج خاق تاد،از ابو

ام حترابه من د و رمی کزي باب را نقش یک همخونه خورش پدر کنادر یدین به خوبی آشکنجه. ع یک نود بوهشد

 دم.یدین تنها بوآمن با د و خانه نبودر که معین اي لحظه واي از ما ، اشتامیگذ

 

 

ش در پسران یدین بعنوآگر ایعنی ، شتمامعین مشکلی ندر کنادر معین می گذشت. ي خانه در من ر حضوه از یک ما

قتی ي وپاییزد سري شبهااز یکی د. من بو روحقعا شکنجه گر وایدین آلی دم. وخوشبختبو، شتاندر خانه حضوآن

تمرین دا فره از بهترم، عزیزا به من گفت: صحرب خطاد و کرز بارا معین سر صحبت م، بویدم که هرسهسر میز شا

 کنی.وع یدین شرآبا رانندگی را

 

را نندگی ي رایرگدگی یادمان آالابه سختی گفتم: من د.بود ین بدترینپیشنهادم، ابواري یدین فراز آمن که اي بر

 داره.سکت ترسو نشریف وبه معین گفت:بابا عره رو یدین با خندارم.آند

 

 ؟نندگی می ترسیاز راتو ا، صحرآره یدین گفت: ي آبی توجه به کنایه و معین خندید 
 

 ؟نندگی بترسماز راباید ا چر-
 

 ؟شته باشیت دایر پاز شیکو باال ل تومبیلمدایه اري ست نددوگفت:د و خله کرایدین مدز آبا
 

یدین آمد میکنی. مطمئنم و آفت رحتتر ، راشته باشی داسیلهنقلیه وگه یه اگفت: د و تایید کررا یدین ف آمعین حر

 ي.بگیرد یارا ازش نندگی رامی تونی بهخوبی و معلمخوبیه 

 

 ارم.حتیاجی نداتومبیل امنبه -

 

م. شده نش خیردروتش آشومینه نشستم به ي فتم. جلورتاقم ابه دن رخوم شاون بد، معیني هاارصرابی توجه به 

پر ر فتارنستم امانی می توزتا چه م؟ یددیدین می آست دیردم را زتا کی باید خودم؟ تحمل میکررا یدین آباید اچر

دل به  یدیناز آکه اي کینه ت و نفراز بلکه ، شومینهدرون تش ي آگرمااز نه م؛ شد؟ داغ تحمل کنمرا هانتش ازا

ق تاارد اشد. معینوز باق تادر ایر گریه. کمی بعد و زدم زبغل گرفتم ام را در نودادم و زاتخت تکیه ي شتم. بهلبه دا
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من ا؟حتی صحرراناي چیزاز گفت: تو ي با لبخندزد و نو زامین روي زشن کند مقابلم ق را روتااغ اینکهچراشد. بی 

 م.پسمی گیردم را حتی پیشنهاراگه نااشته باشی. خب ادسیله وفقط گفتم یک ادم، نديبدد کهپیشنها

 

 حت نیستم.راناي چیزاز من -

 

 ه؟شدخ سرت چی چشمااي پسبر-

 

 ه.شدخ سرم همین چشماا بردم، بوه تش خیرآبه دم، گفتم: من گریه نکردم و کرره شااتش شومینه آبه 

 

 غگو.ي دروگفت: کوچولون داد و اتکم را سرر چند باه ستانش گرفت. با خنددبین م را سر

 

 گفتم: معیندم و شکایت کنم. بابغض نگاهش کراو یدین به از آستم ایک لحظه خواي بر

 

 معین.ن جا-

 

 من...-

 

ه با خندد. لی معین منتظر حرفم بوم. وپس ساکت شدم. نهابشوورت آستم باعث کداحقیقت نمی خودر نستم . انتو

 گفت:

 

 ؟ستیامی خو خب بگو چی
 

 ه.سر میرام خونه حوصله ي ینجا تو، اشرکت م بیات باهادا فراز ستم اهیچیفقط می خو-

 

 خسته کنی.ر با کادت را خوام نمی خوم، نهعزیز-

 

 دت دارم.عادن کرر لیمن به کاو-

 

م یگه سرگرر دیه جورو دت سعی کن خود. گذشته بول مااون لی م، ونم عزیزدوگفت: می و بوسید ام را پیشانی 

 ؟فقیامو، کنده ماه آنشگادر داشرکت اي بردت را خو، کنم ثبتنار کنکوس یک کالي مثال تو؛کنی
 

وم قعا می تونم برواگفتم: ق شتیاق و اشتم. با شورا دایش آرزوکه خیلی د بوي چیزد. خوبی بود پیشنهار ین باا

 ه؟!نشگادا

 

صال با امن ي. ببرده ستفاات اندگی زلحظه به لحظه از نی باید وخیلی جوتو ، که نها معین با لبخند گفت: چر

 نجا که بتونم حمایتت می کنم.آتا ارم و مخالفتی نده نشگادرسودا

 

 با گریه گفتم:تو خیلیخوبی.م و چسبانداش به سینه م را سر
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 مش گفت:نهبه خوبی تو.آرابا داد و حرکت م موهااش را روي چانه 

 

د یااي زبا عالقه دم و کرم ثبت نار معتبر کنکوي هاه شگازمواز آیکی ، در معیناه به همرن روز هماداي فر

کمتر ببینم. هر را یدین م و آبشورج تاقم خااز اشد تا کمتر اي بهانه ن ینهمام. اشدر کنکودروس مطالعه مسرگر

ر معین بهسختی برحذار صران همه یاز امن دازم، بپرن نداخودرس یدین به آشت با کمک ار داصراچند کهمعین

 دم.بو

 

******** 

 

 

و شتم داکمی به تن س لباد. گرفته بون یدرباي یزرخیلی ف که برد یک ساعتی بود. برفی بوروز یک د سروب غر

با و شتم دابرام را همه کوله از تر زودمن و شد م تماس باشد. کالم منتظره شگازموي در امعین جلودم می کرا خداخد

ر یدین کنام، آمدون ابیره شگازمون اساختمااز قتی م. وشدرج خاس کالاز یاضی د درس رستاه از احافظیکوتاایکخد

و مد اشت. جلو دابه لب را شتش زخند زپون هماز نبالم. بادست ده افرستااو را معین م فهمیدد. بوم منتظردهرو پیا

سر ج فته کر، رنبالتد دگفت: بابا نتونست بیا. او دادمکوتاهی اب جود. ستی کردپیش م سالر اودر دادن ین باا

 ؟سک باباوعري میدر فتخااحاال ، نبالتد دفرستارامن ن، ساختما
 

مر ن اچوم، هت بیااهمررم گفتم: ناچاو فتم د ربورك پاه شگازمون اساختمااز تومبیلش که کمی جلوتر ابه سمت 

 ته.رمرپد،ا

 

 زدم.می ات سک صدوعردم بابا بوي کنی. من همجاش وگف حرب و خوزن چه اوه گفت: و خندید 

 

یک زمود. حرکت کرم شدار سود. کرز یم باابردش را خوري کناو در تومبیل شد ار اسوادم . او بی نداهم جوز با

وي براي قعا می خوواگفت: تو د و شتی نگاهم کرزمی شد. کمی که گذشت با لبخند ه تومبیل شنیداپخش دي ازشا

 ه؟نشگادا

 

 ادي داره؟یرانظر تو از گفتم: و ختم انده اش ابه چهردي سره نگا

 

 هد.اهر کوچولو می خوالم یک خوم و دتنهاییخسته شداز یگه دینکه من اي ابرآره، گفت:و خندید 

 

مانی که زحتی زد؛ می را حت حرفش راخیلی د و نمی کررا نه مالحظه هیچی ایوك دین پسراقعا دم. واخجالت مراز 

 دم.میکرت بش سکواجوم در من باشر

 

، بشیدر نیباید ماولی تو خیلی جواد ونمی خوت تابوي پاي نگوله ه و زمن پیر شدي باباي؟! خهخجالت کشیدآ-

ل داداش ساو ین سن اما هم تو داره چه عیبی ري. بیاام بردت هر کوچولو شکل خوامیشد یه خوب قعاچه خووا

 بشیم...
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 یدین.آگفتم: خفه شو ي بلندد فریاشد با م تحملم تما

 

بهت ادي، همیتنددي و انکرور لی تو باونکن رم ازدواج گفتم که با چددارم، ست دوبهت گفتم ، نمیشم-

بت می احرکاتم عذم و با حرفار نقدداري، آتو حاال حاالها جا ا صحردي. نکرور ما باامی کنم ه سیارت را گاروزگفتم

 دم.کرر ازدواج با معین سرشادم یا غلط کرابگیخدو بکنی گ رمر آرزوي باار هزروزي کهدم 

 

دارم ستش دوحاالهم ، کنمرت ازدواج با پددن بور من مجبو؟ میشهض عوي ین حرفها چیزانه با گفتن ویودخه آ-

 بشی.آزارم نباید باعث داري ست دومنو ذره اي گه اتو هم دم، کردت بهش عاو

 

قتی که تو وخیلی سخته. مخصوصا ، ببینم.سختهم بابار کنارا تو ا نمی تونم صحرگفت: داري بغض اي یدین با صدآ

ي آن قتیکه تووتا و من ي شکنجه اب و لهی عذي اتو شد، نه میشمویودنه زست می دمن می بوسه یا بهت ي جلورو

من چند ، بدیدم اشکنجه ن تارفتاربابا با و همین کاسه ست. هر چی تو آش و هستی همین م همسر باباان خونهبعنو

 ؟حالیت شد، سر تو تالفی می کنمش رابرابر
 

 ؟من چیهه ستهایم با گریه گفتم: لعنتیگناي دگرفتم توم را سر
 

ه پنااب ختخوربه رم بخوم نکه شااشتم. بی ي داشدیددرد سیدیم. سر رقیقه بعد به خانه دیدین هیچی نگفت. چند آ

 بم.ابخودم سعی کردمو بر

 

د گرفت کمکم کررا ستم را داد. دبم اجوه با خنددم، کرم سالم. شدار بیدم موهاروي معین به ن ستاازش دبا نو

 ي؟مداویر ر دینقدا اهسته گفتم: چرآخیلی و شتم اگذاش شانه م را روي بنشینم.سر

 

ره شااب ابه تخت خوه بعد باخند "د.بوده ست کردرفیک اهم کلی ترف ین بر، ایر شدن دسر ساختمادم فته بور- "

 نمیکنم.ور که بادي بوه بیداحت خوراکه خیلی دي نم بواگفت: نگو نگرد و کراي

 

 د.می کرم درد سر-

 

 ؟کتردنیست بریم ب گه حالت خوم،اعزیزا چر-
 

 بم بهتر هم میشم.اکمی که بخو، نهخوبم-

 

 ي.می گیره درد معداب، بعد بخور بخورا شامت اول گفت:و بوسید را کشید . پیشانیم م ستی به سرد

 

 بم.ابخوام فقط می خورم گفتم: نمی خوم و کشیدم سررا روي پتو م. کشیدره دراز بادو

 

 ارم.ندت را خمااکه من تحمل اب بخوق، خالاگفت:بده معین با خند

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 3  

 

با بی د. م نبرباخود. گلویم النه کري بغض تودم. فتاایدین ي آحرفهاد شد. یارج خاق تاا از اصدو بعد بی سر و 

م یدین سر میز شاو آمعین م. شدرج خاق تازدم و از اتم رصوو ست دبی به م.آکنداب دل خت خواز رحوصلگی

شما ون که بدق خالاگفت: بیا بشین بدو عقب کشاند دش را خوري صندلی کناو ید خندید را دقتیمن وند. معین دبو

معین گفت: م و شدردن خول کشید. من بابی میلی مشغوا غذیم انشستم . معین بررش فتم کنارشتیم.اندا میلی به غذ

 ؟ضیهستیت راهادستا؟از امیکنیر سهایت چکادربا 
 

 هم خوبند.ه شگازموي اهادستااکنم تا به نتیجه برسم. ش باید خیلی تال، همزه اول راهیچیتا-

 

یگه باید دقت وچند ، فتنر هنشگاداچه به رو سک تو ومضحکی گفت: باباعره با خندو شکست ت را یدین سکوآ

زم ها لیسانس الرکار ین جواي انه. فکر هم نکنم براالالیی بخواش برو من ي هر کوچولوابریا خوره کهنهبشو

خ سره ي قتیچهرویدین ردم.آمی خوص حراو تی وبی تفادي و ین همه خونسراز امی خندید . من ت باشه.معین بالذ

هر کوچولو امن خو، یداربیشتر مهلت ندل گفته باشم یکسان فت:بهتاشتی گه ي زید با خندرا دمن ي خته وفرابرو

یدین با آبغل کنم.رو تو ي هر کوچولوامن گذشته خواز یگه دیدین. کمچرند بگو. آگفت: کافیه ه معین با خندام.میخو

ي یگه مشکل شماست که سرپیردین اگفت: رش پداب جون داد و در با تاسف تکاش را سرد. معنی خاصی نگاهمکر

زه تااو فته ن رتودبشهیادر ماداره حق ن جاا لی صحروید انمی خوت تابوي پاي نگوله زگرفتید. ون جوزن 

 ه.سالش شدههیجد

 

فت.بغضم شکست و رفکر فره ام و در شد به چهره حتی خیرراباشد باناه سیدریدین ف آبه حرزه معین تار نگاا

 رش را دراوردي.یگه شودتو ، ه شو لعنتیگفتم: خفد با فریام و میز کوباندان روي شکریزوا

 

شتم معین داتوقع د. بوه به من خیرت سکودر معین هم دم. بلند خندید. من فقط گریه می کراي یدین با صدآ

ق تااهم به ز بام و پشت میز بلند شدد. از یختن من بورشک الی فقط شاهد ، وبدهدرا یدین اب آمن جواري بهطرفد

 دم.بره پناابخو

 

 

******** 

 

 

 اري؟ندس پاشو خانم مگه کالن جاا صحر-

 

اي زد و بوسه م موهاد. روي بوه چسبیداش به سینه م سرد.بوه صبح شددم. کرز بارا چشمهایم د. معین بواي صد

 گفت:

 

 س؟کالاي روي نمی خو

 

 ره؟میخوردم دبه چه ، که هم لیسانس گرفتمض ست میگه بر فررایدین ارم.آنداش رو نهحوصله -
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 او.مثل ي تو هم شداره، عقل نده ینپسرا-

 

 منو چه به لیسانس گرفتن.،میزنهب حساف حر-

 

یدین نا ي آگفت: من که نگفتم حرفهاه با خندن داد و تکام را سرر چند بام. موهاي خت الاندرا استش د

 باشه.ده تحصیل کرام بچه در اماد لم میخودمن ، گیر بچه کنیدت را درتو خوزوده لی حاال ،وستباحسا

 

به اش را شقیقه ر کناي یتم می کند. موهام دارد اذخندید.فهمیددم. با تعجب نگاهش کردم و بلند کرم را سر

 ازي؟ست مینددگفتم: تو منو د با فریام و کشیدت به شد، ستگرفتم د

 

 .کچل هم باشهت شوهرپیراي کن تو که نمیخوم را ول گفت: موهاو خندید 
 

 ؟پیرتر بشمو شتتر زینی که هستم ي از اگفت: چیه ترسیدد و خم نگاهم کراها شد.معین با رستم ر دختیاابی 
 

اد حاال هر شکلی که می خودارم، ست م را دوگفتم: من شوهري خلی جدم و چسبانداش به سینه م را سرم . خندید

حالیکه م. در شدرج خاق تاد. از ابغلم کردم و ه کرنش حلقدگررا دور ستانم دبلندشد. رم کناه از باشه.با خند

 ر؟کنکوس سر کاله ست میردوین خانم شوهر ابا لبخند گفت: حاال د بربرنگاهممیکر

 

 چ.نو-

 

 سونمت.رمی دم خوس، سرکالي بایدبرا، یگه صحردنشو س گفت: لود و خم کرا

 

شو که من ده مازود ابلند گفت: اي با صدو ت فرستشویی دبه سمت د. ها کررچرمی ي مبلهااز یکی را روي من 

 ه.شدمیرد

 

اي صددم مطمئن بود. کینه نگاهم میکرو با بخل د و بوده یستاي اول اپله روي یدین آمبل نشستم. م و روي بلند شد

دم سعی کرد. با کینه نگاهم میکرري ینجواکه د بوه یددمعین ش غورا در آمن ه و شنیدرا معین و بگوبخند من 

 فتیم.ون رخانه بیراز معین اه همري صبحانه مختصرف صراز بعد م و شدده ماآندهم. سریع ن وجهی بهشنشات

 

فتم. صبا در رست به خانه یماایکرس کالد. از بوه بچه ها تنگ شددر و مااي لم بردشتم. س داکاله شگازمودر اتا ظهر 

که با د بوري لین بااوین ه امااز دو ند. بعد دبو سه به خانه بر گشتهرمدزه از تاو ند دهم شیفت صبحبواب سهرو

ردم . خورا یم اشتها غذابا د. بوده ست کري درمه سبزرقور ناهااي بردر مینشستم. مار سر میز ناهااده امخانو

ید دقتی ویدین پرسید. و آمعین ل حادر از مام تنها شددر قتیکه با مادم. وکمک می کراب به سهردر دروسبعدکمی 

 ؟حتیراناي چیزا، از نی گفت:چیه صحرابا نگرم حت شدراناو گرفته 
 

 ه.بپذیررش همسر پدان منو به عنواد نمی خوده. کرام کالفه ري بدجودارم، یدین مشکل آبا آره -
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 د؟بی منطقی نمیاان به ظاهر جوا؟ خهچرآ-

 

ودي تا حدن نیمامادوگه... می یت دپرت و کلی چردم و میکررش ازدواج نباید با پدو شته داست دومیگهمنو -

و یدین با معین بگم ي آهم خجالتمیکشم جلودم ستش خودم. رامیکرازدواج من نباید با معین ، بهشحق میدهم

 م.براب خوق تاابه ش یاحتی باهام بخند

 

ن یدیآبهش بگو ، با معین صحبت کن، متهم میکنیدت را خورد بی موداري گفت: تو زد و لبخند کمرنگی در ما

 ه.میدآزارت

 

ام کنم. باید تحملش کنم تا بفهمهمن فقط میخوزي بارا بد ي بابازن نقش یک اد لم نمی خون،دنمیتونم ماما-

 نجانیستم.رش اوبا محبت پدن تشووثرل و پوول چپااي برو ندگی کنم نزباهاشو

 

 اري.هم ندرا معین و  هشدر یگه پددکه ي میادت قتی به خووکن. ش منو گوف گفت: حرو کالفه شد در ما

 

ر کار از که کاد یدین به من شوس آحساامانیمعین متوجه م زهم می ترسیددم خود، ست بودر درماي حرفها

من هم همسر اي بیشتر میشد. معین برروز به روز به معین ام شته باشم. عالقه اهمندرا یگر معین و دگذشتهباشد 

ست که ري اپدو او هستم ش ختري دجادم میکرس حساا "دارمستت ود"قتی که بهش می گفتم ر. وپدي همجاد و بو

 ده ام.بودور محبتش از چند سالی

 

ج و کررود مشب مثل شب قبل می اگفت د. معین بوزد . نگ زموقع تلفن ن که برگشتم خانه. هماد ساعت سه بو

اي برم. کشیددراز شومینه ي ناپه جلوکادم و روي کرض عورا فتم. لباسم رتاقم ابه دم ید خانه. خسته بوآقت می ویرد

بلند د. بوه لبکلماتی نوشته شدرژ نگلیسی با ن ابازینه به روي آلت. امیز توي روي ینه ب آبه قاد فتاایکلحظهنگاهم 

باال ي به طبقه م و شدرج خاق تااز انیافت. سریع ت را کلماآن معنی اب جوم لحظه مغزدم. ان یستااینه ي آجلومو شد

ه یکنگاز برگشتم پایین. باو شتم داجه بررخان باي زکتابهاي قفسه ي را از یکشنرب دکتام. کتابخانه شدووارد فتم ر

 "وشفردخول، شغاآ "دم: کرا پیدت را کلماان معنی زود خیلی و ختم انداینه آخلدابه 

 

ي چیزدم و ته بوینه نشسي آجلودم صبح خون چود. یدین بور آکار ، کام. لو شدومین و روي زپاهایم سست شد 

 د.بوده فتاامین د روي زینه بوي روي آنگ نوشته رست درکه ه ام تیري لبهااز رژ یکی د. بوه نوشته نشدرویآن 

 

به زك ناس لباآن با م. شدغ بادم و وراد پیموه کوتاي باگامهارا سالن م. بلند شدم پاهاد، روي با هر سختی بو

به ان شکریزم و الو شدد ونشسته بوف بردي یاار زمقدروي اش که ي لزفي صندلیهااز یکی روي فتم. رستخر فاطر

د، بوه یدربرفی کهشب قبل باز سود جووسرما با م.در آن شده خیرد تقریبا یخ بسته بوا هودي ستخرکه حاال با سرآبا

 صالا
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خل دایدین آیل تومباشد ز باغ صلی بادر اکمی بعد دم. بوداغ ینه روي آشت ت زکلمان آن نداخود. از نبود سر

ف به طرش را ید. مسیررا از دور دمن ا فت. ظاهرن رساختماف به طرد و کررك کینگپارخل پارا داتومبیلش اشد.

 ؟سیدرتمسخر گفت: پیغامم بهت از پر اي با صدد و یستااشت مقابلم زچند لحظه بعد با یک لبخند داد. ستخرتغییر ا
 

 اي؟من چی میخون جااز تو -

 

 نی.دابهتر می دت خند گفت: خوزبا پود کرازم نداتند بره ابا یک نگ

 

 وش؟فرد خول شغاآینه نوشتی ا روي آچر-

 

 ؟!نیستی-
 

ادم تکانش میدت حالیکه به شدو در ست گرفتم دبه را لباسش ي یقه دم. یستااستخر مقابلش اپشت به م و بلند شد

یگه دار، دبرم سراز ست دم دکراف عتراهستم. حاال که وش فرد خول شغاآلعنتی من یک آره گفتم: ي باگریه شدید

 اي؟جونم میخواز چی

 

، به قیمت خوبی میخرمتش مطمئن باش، سوئیت من بان فقط یه شب مهما، گفت: هیچیو بلند خندید اي با صد

 م.بابااز حتیبیشتر 

 

 یدین.آنی و: تو یک حیوگفتمد با فریاو تش رصوي تودم کرت پررا هانم م، آب دیگر هیچی نفهمیدد

 

قتی م و ویت شداستخر هدف ابه طرد. کرر وارد فشاام ستبه سینه دو دبا هر ره به یکباد و نگاهم کرت یدین با نفرآ

ه شوکه شدت به شددم. پا میزو ست دستخر د اسرو یخ بسته ن آب میادم. در بوده فتااستخر ي اتوم مددم آبهخو

حمق امثل یک دم و بلد نبودن می خندید. شنا کرد و بوده یستاایدین مقابلم د. آیکرمپ تاپ سینه تاي قلبم تودم.بو

را من م با سنگدلی تمام. یدین کمک بگیراد از آنمیدزه جاورم اغردم. پا میزو ست ك دشوو نیا سرما دیک نمیادر 

د خود به هر سختی که بوم دخوش یا تالد بوه نم معجزدافت. نمی د و رها کرریخ د و سراز آب ستخر پر ن آنامیادر 

زده ام بی حس سرما ي پاهادم و کرب ستخر قالر اکناي فلزن پلکاف طردو به را ستانم م ، دساندرستخر یانتهاابه را 

مین و روي زشتم اندن بددر مقی ریگر م. دشدرج ستخرخام و از امدآباال د کندنی بون با هر جاو شتم اپلهگذرا روي 

اي قیقه دچند ا زدم. صدن را خاتو، خفهد با فریاي در ورودي. جلوم سیدرتا م ین کشاندمدم را روي زخودم.فتاامر د

مد. رم آسریعبه کناو کشید ي ید جیغ بلندي در ورودي دضع جلوان وبا را قتی من ومد. ون آبیرن کشیدتاخاتول طو

روي شومینه ي جلوم.ی شدیاپذیرن وارد کشان پا بایستم. کشاروي تا د کمک کرد و یم حلقه کرزویربارا زستش د

ر فشاد از بوه تنم خیس شدم خت. تمااندایم آورد و روسریع یکپتو ن خاتوم. مچاله شددم خويتودم و فتاامین ز

را خیسم ي لباسهااو با کمک آورد. یم ابرم گرس ست لبادچند و فت رتاقم اسریعبه نخاتوم. یدزسرما می لر

شومینه ي پیچاند. جلوي یگري دپتوز دورم بام. پوشیدرا جدید ي الباسهدم و با حوله خشککررا تنم درآوردم و 

فتم ربم اخوق تاابه ن شتم. با کمک خاتوز داهم لرز لی هنو، وحالم کمی بهترشدي داچاان چند لیوردن نشستم. با خو

 فتماب ربه خو، تنمروي کلفت ي چند پتوق و تاد ایاي زبا گرمام. کشیددراز تخت و روي 
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د فتاانگاهم د. نشسته بورم شک کنااز ابا چشمانی پر ن خاتودم. بوده تب کرر نگام. اشدار بیدد یاي زرماگر از ین باا

ن گفتم: خاتون به خاتوار خشدو گرفته اي با صدد. مشکل بوام ینه برروي آشت ت زکلماآن هم هضم ز ینه. هنوآبه

 کن.ك پارا ینه و اون آبرنجا

 

را ستش دنشست. رم کناد. کرك پارا ینه ي روي آنوشته هاي کاغذل ستماد با یکو فت ربلند شد جلو ن خاتو

 دي؟میکرر ستخر چکار اتو کنادر، مادي گفت:تب کرو شت اگذام پیشانی روي

 

 ستخر.ي اتودم فتارد اسرخوم که پادم میزم برفها قدروي شتم دا-

 

گه سینه پهلو م. اچی بدرا معین اب اال جوحدت اوردي. ببین چهبالیی سر خودي.قت میکررده دیک خودر خه ماآ-

 م....بریزم کنیچه خاکی تو سر

 

یک د بوه تنم شدد. بوا صداز خته باشند پر اندي راه اهنگره آگارکار نگااگوشهایم ي تود. یی به پا بوابلوم سري تو

ش . تقریبا بیهوشتماهم گذاز دردم را روي پر ن می سوخت. چشماد و بوه خشک شدت تش. گلویم به شدرهی آکو

 م.شد

 

به نظر زان لران و سید که خیلینگررمعین به گوشم اي صددم. کرن یدزبه لروع شرو به جانم د فتاز اکمیبعد لر

 سید.رمی

 

 ؟تهدسرن جاا صحر-
 

ه چسباند به گوناش را گونه ، تم خم شدرصورد. روي خوه شک معین گراز اپر ه نگادر نگاهم دم، کرز بارا چشمانم 

 اوردي؟من دت و سر خود ین چه بالیی بواسکم ویا گریه گفت:عرو ستم راسمت ار تبدي

 

 مه.دخیلی سر، مهدفقطتونستم بگویم: سر

 

به ب سید که خطاربه گوشم ن خاتواي صدد. کرم موهاازش به نووع بعد شرو تنم روي خت انداچندتا پتو با هم 

 ه.شداب خرري حالش بدجون، ستارمابریم بیه بهتره. نرسیدز کتر هنودمعینگفت:

 

 یگه برنگشت.ن دستارفتبیمارقتی وهم ، آذر نهن ستارنه بیما-

 

 میزنه.ف را کتر هم همین حرش دمطمئن باه، ست میرا داره از دصحري؟ معین بچه شد-

 

 سید.ربه گوشم ي یگرد دکلفت مراي ساکت شد. صدن خاتو، مدق آتان در اشدز بااي صد

 

 ر؟سرشاي قاده آفتااتفاقی ا چه-

 

 ه.ست میرا داره از دمی بینید صحر-
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 کنم.اش بدیدمعاینه زه جار اسرشاي قاآباشید آرام -

 

ز بارم را متوو سنگین ن فت. چشمار ریم کنااز روتخت نشست. پتوها به نوبت رم روي یکی کنادم کرس حساا

 م؟ختردگفت: خوبی ي زد و دگرفت. لبخنن مقابلم جادي مسن مره ي چهردم.کر

 

ر بسیاد. یگر تختنشسته بوف دمعین طرم. چرخانداف طرابه م را نشد. سره ام آزاد حنجرا از صددم هرچه کر

حتی به رابا ناد و بوده یستادر استانه در آیدین آند. دبوده یستااکتر ن و دخاتوم یگرف دسید. طرربه نظر می اننگر

ل کتر مشغود. دستش فشري دتورا ستم دبا لبخند تلخی م. او نددامعین برگرف به طررا تم رصود. بوه خیره امچهر

 ده.سینه پهلو کرن، ستاربیماش ساخته نیست باید برسانیدري من کااز شد. کمی بعد گفت: اممعاینه 

 

، ستانیربیما اتگرفته تا تجهیزر پرستاارم از میذن تورختیادر اید تو همینجا اگفت: هر چی بخوس لتماامعین با 

 نکنید.دور من ا را از فقطصحر

 

گه تا اتهیه کنید. اش بررا ها داروین افعال ب، خور نوشتن نسخه شد. کمی بعد گفت: بسیال مشغود. کتر حرفی نزد

 ن.ستارتبش پایین نیومد باید ببرینش بیماو صبحبهتر نشد 

 

 تهیه کنم.ش را هاروم داگرفته گفت:منمیردار و بغض اي با صدو مد ایدین جلو آ

 

صل وستم شد. با دبه م سردن صل کرل وکتر مشغودشد. رج خاق تااز اسریع و کتر گرفت ر از دیدین نسخه آ

یم. با گریه روخت اندرا اسریع پتوها و معینمتوجه شد دم.مچاله کردم را خوم. شدز لرر چاز دستم بادبه م سرنشد

نم خیلی بدحالی...با ومیدا، گفت: تحمل کن صحرزان یی لرابا صدو تم گرفت ریک صودنزش را نی سردنکروربااي 

 فتم.و رطوالنی فرو عمیق اب به یک خود یق کررکتر بهم تزدبخشی که آرام 

 

 

********* 

 

 

در را هم مار چند بام. یددمی م سري باالرا معین م و می شدار گاهیبیددم. غما به سر می برو اتو گیجی روزي سه دو 

گلویم ا از صدو شتم درد داسینه درد و سر ت به شدز لی هنوم، ویدزیگر نمی لرد. دبوه مدآتبم پایین م. یدرم دناکدر

مد. کم کم با انوبت به مالقاتم می در روز دو تی دکترسعاد. دمن کوتاهی نمی کراز قبت امردر نمی شد.معین رجخا

و معین ادم ندزه جااقت ولی هیچ ، وبرگشتمل اول حابه درم گاهی هم مان و خاتوو معین روزي شبانه يقبتهاامر

ر کوت که یک نفردم می کرس حسااهر چند د. من کی بوري باعث بیماو یدین چه گذشت و آین بفهمندبین من رسیا

 ست.ده انم النه کردر درویدینآنسبت به 

 

اي یگر صحردلی من د. ونبو ارگذو سایشم فراي آبري هیچچیزد و از بورم قعی کناد وامرو معین مثل یک عاشق 

و خالقیهایم ابدم تماد ، روي یاري زما با صبوانجاندمش. معین رمی را شکادم و آکم محلی می کراو به دم، قبلنبو
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ستم اخواز او مانیکه زحتی د. تحمل می کرزي را نه باایوو دهمه لجاجت و آن شت امی گذش شتم سرپویزهارفتار

رش کاق تاي اشبها تواز ان شد.بعد رج خاق تازد و از اتلخ ي بم تنها به لبخنداجور د و دکرل تاقمنیاید قبواشبها به 

ي روي نوشته د آن قتی یاولی آوردم. ونمی در سر م میزاتوهین و گند ق خالو اشت ي زهارفتادم از ربید.خوامی خو

ید زمی لرت نفررت و حقادم از جوم وتمادم فتاایدین می آهانت از اپر و شت ي زهارفتاد آن رقتی یادم،وفتااینه می آ

اده ام خانواي بري مستمرق حقون و تمارپاآمقابل یک را در معین دم تونسته بوري چطوم. می شداربیزدم خوو از 

دم را خور نقددم. آخته بووبهمعین فرو روزم را همه شب را، ندگیم دم را زمن خو، ست می گفتدریدین؟آکنمل قبو

 شت.اندازه ندا وکه حد م یددمیه شکنندو حقیر 

 

می ماندند. رم چند ساعتی کنا، مدندایدنم می دبچه ها گاهی به در و مادم. بوه نشدرج تاقم خااز ایک ماهی شد که 

ن همان همچناو شت انگذي ثرامن ي حیه در روصبا هم ان همیشه خندي سیمااب و سهرط نشااز پر د جووحتی

 م.ندباقیماري بیمااز حت بعد راناو گرفته اي صحر

 

ي شت. جلون دایدربااي بري پرر دل نگاد ابوي برا اهوم. نمی برد یارا از لگیر دجمعه وب آن قت غروهیچ 

لتنگش دعجیب د و بوه یدنم نیامددمیشد کهمعین به روزي سه دم. دو بوق غرد تنهایی خودم در نشسته بوهپنجر

ده پرتم کرد و بوه شدن شبی که با هم حرفمااز آن ست. اخانه دم او در مطمئن بود. بوغ خل بادایدین آتومبیل دم.ابو

به نظر م مغموو ساکت ر جو خانه بسیاد. مننگرفته بواز غی ایدین هم سرآمش. دبوه یگه ندید، دستخرددرون ابو

ه غمگین شدو یگر ساکت دحاال د صحبت می کرم باهاو شت داهم که همیشه لبخند بر لب ن حتی خاتو، سیدرمی

و که حاال پیر ن خانه به خاتوي هارکادر تا د خانم گرفته بوم خانه یک مستخداي بر، منري بیمان مااز زمعیند. بو

خانه به زه ي تام مستخد، من نمیشد. فقط محبوبهق تاد وارد ایازهم ن همین خاتواي کمک کند. بردبوه شدر بیما

 د.سیدگی میکررهایم رکا

 

رگ، بزاي ستش جعبه ي دشد. توق تاوارد اشد. معین لبخند به لب ز ابق تادر اکه دم بوق غرده ام بیهور فکادر ا

گفت: و تخت نشست روي مد اجلو د و خم کراب دادم. ابا بی حوصلگی جود. کرم سالد. بوه شددو کاوشیک 

 شت میشی.زتت میمونه رصوش رو جا، سکموخم نکنعرري اینجوا

 

درت مان و خاتوا، صحري شدس گفت: لوو . معین خندید  زدمبه سختی لبخند و ختم انده اش ابه چهردي سره نگا

زي باس یگه لودپشیمونم ا لی حاال به خد، وباشهس بایدلوزن گفتم دم، نکرل قبوار ، نذش لی لی به الالر ینقداگفتند

 یداره.هم حد

 

م باید بر، چه عجب خانم خندیدد:نگاهم میکرت گرفت. معین با لذه ام خنده اش حالت چهرو لحن مظلومانه از 

 ببینم.را قشنگ خانم ه ي خندو تا لبخند م بگیرد لطیفه یاك و جوو لقکی دوره ي دیک

 

 سکم.وعر، قشنگته ي خندد ین هم مزاگفت: و مقابلم گرفت ه را شددو بسته کا
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به و تم گرفرا از او بسته ص با حرد. هم خریدنی بوم هاه خندم و یعنی لبخندهاد. نمیزف را حرآن لحظه ش ان کا

می دل ته و از می کنم ز بارا جعبه دوي با عجله کار ینطواخوشحالم که د معین فکر می کردم. کرز بادو را سرعتکا

 خندید.

 

تقریبا د ست گرفتم. خیلی قشنگ بودبه را سک وعرو شتم دابررا جعبه روي تلق د سک بووخل بسته یک عردا

یبا. و زملیح ر تی بسیارصوو نگ رپرنسسی سبز س شت بالباي داندبله اي هی قهواسید. خورمی م سک تا کمروقدعر

ان گررگ سک بزوین عراشتم. حاال اهم ندن را لی هماد وبوش سک پالستیکی هم خوولم به یک عردم دبچهکه بو

ید با را دمن وت بی تفاه ي چهرت و قتی سکووشتم.معین اندآن به اي عالقه ق و من هیچ شود و بوم پاهاروي قیمت

 ؟خوشت نیومدم ازش کمرنگی گفت:چیه عزیزلبخند
 

ارم، سک ندوعره ي من عقد، ضی کنیراین چیزها ابا را گفتم: تو تا کی فکر میکنیمیتونی من ي با تندره به یکبا

 ي...ین چیزها منو بخرابا اري تو حق ندارم. ندروز را مد س لباو ماشین ه ي من عقدارم. ندرو ین خونه ه ي امنعقد

 

ش گوي هادفریاو لحن تند اي پذیرد. بوه سکوتیمحض به من خیرد و در بوه معین محو شدي لبهااز روي  لبخند

 د.نمیزد و دم بوه من شداشخر

 

ین ام، انمیخورا ین قصر طالیی امن د، میام تو بدد، از میام بدق تااین ارم، از اینجا بیزاز اگفتم: من ي با گریه شدیدتر

 ام.نمیخو راسک وین عر، اشیک قتاا

 

و صبر معین لبریز شد ه باالخردادم. تکانش می ت به شدد و ستمبودر دمعین س لباي یقه م یدم دمددم آقتی به خوو

اد میخوه هدیه میدش به همسردي مگه هر مر، منشوهرتمه؟تو چه مرگت شدا، حتی گفت: کافیه صحررابانا

ین اقتی وکه د ین خاطر بوابه م سک خریدوعرات بینی برگه میابزنی. را ین حرفها ه اتو بعیده؟ از بخرش راهمسر

یدین در آماي آذر گه تو حاال جااخریدمش. حتی ات بر، مداوخوشم م ازش یده دشگاویترین فروپشترا سک وعر

ا میکنم برري هر کادارم و ستت دومن ، هم بهت میگمز بام.می خریدات بررا همین هدیه شمطمئن بادي هم بو

من هر ، تو همسر منیا بفهمصحررا دارم. تو وش فرو نه قصد خرید م و نهبهت صدقه میدم، میدم نجادم اضایت خور

 م.میدم نجادم را اخوي همسري ظیفه وتنهام میدم نجااتو اي برري کا

 

تو ش، از مها، آدین خونهد، از امیام بدازش گفتم: ي شدیدي با گریه دم و کرت پراي به گوشه ص با حررا سک وعر

 د...میام حمقت بدار پسوآن 

 

 د.کرك وارد من بهش شود فریاو ست گرفت دبه را خشمم زان از لري معین شانه ها

 

چک اول  "ست نزنیددنظر رد موس جناالطفا به "را ها ه شگاوفري باالي تابلوي ندید، لعنتی ن ست نزدبهمن -

 کن.درازي ست دبنویس بعد بهم مرا خرید

 

 م.ساکت شدام گونه روي  محکم معینه ي با کشید
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 بکنی.ر را فتارین و ابزنی را ین حرفها اري اتو حق ندا، خفهشو صحر-

 

ي البه الرا معین ي ستهاازش دگریستم نووار نه ایودم و دبرو بالشت فرن میام را سرم. لو شدوتخت روي 

 دم.کرس حسااموهایم

 

 ام...میخورت قعا معذوا ،ست بلند کنمروت دست الم نمیخودصال ا، امتاسفمصحر-

 

 تنها باشم.ام میخو، معینون بیرو بر-

 

 یگه گریه نکن.دفقط ون، بیرم باشهمیر-

 

یختم. رشک می افقط دم و بوس حسال و احان همادر شد. ساعتی رج خاق تااز اهسته آخیلی و بلند شد رم کنااز 

سک وبه سمت عرم و تخت بلند شدرد.از روي م نمیخوبه چشري نگ شومینه نورقرمز ر جز نود و بوه یک شدرتااهو

ه شده مثل من خریدد و مثل من تنها بودم. نگاهش کرب خوو بغل گرفتم را سک وفتم.عررمین ه روي زلوشدو

دم بینی خوو هم مل لب اش بینی و لبها ل شن . حتیمدي روخاکسترد. بودم خوي نگ چشماهارست ش درچشماد.بو

شبیه هم ر چقددم. به خوه یک نگاو ختم انداسک وبه عره یک نگادم؛ یستااینه ي آجلودم. شن کراغ را روچرد.بو

و بغلم ي مد. محکم گرفتمش توآخوشم ازش سک. وعررت یش سطح صود و آرابون لباسهایمادر تها تنها ویم.تفادبو

شاید هم دم؟ نگی بوایودستانه در آینکه ایا دم بوه نه شدایود؟ دبوه من چه مرگم شد، ست میگفترامعین م.خندید

 دم.میکرزي بارا نه ایوآدم دشتم نقشیک دا

 

با ف زدن به حروع شرادم میدازش نوش را حالیکه موهادر بغلم گرفتم. را در سک وعرم و لو شدوتخت روي 

 د.لبخند میزاد و میدش به حرفهایم گوت سکوو او در من می گفتم دم. سککروعر

 

 

******** 

 

 

ین یک هفته فقط با دم. در ابوه شدش موافرر نگاد. ابوه غم نیامداصال به سرامی شد که معین  ايیک هفته 

د عصر بودم. میکرم سرگردم را خوزي سک باوکوچولو که باعري یک بچه دم بوه شددم. بوده سکمصحبت کروعر

مرتب م بعد سرگرد و جمع کرا رمبلها و مین ي روي زلباسهااول تاقم شد. ق، وارد اتادن ابهبهانه مرتب کرن که خاتو

با دم. بوه بیداتخت خوروي سک بغل وخت کهعرانداینه نگاهی به من آخل از دالت شد. امیز توروي سایلدن وکر

 ازتخم گفت:ا

 

 گذشته.زي ات سک باوقت عراز ویگه دفکر کنم ا، صحرم مید شدانا

 

 کنم.زي باش سته من باهااوحتما میخه و خریدام معین بررا سک وین عراگفتم: م و خندید
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ر تم کنارصوي توم را از نشست. موهارم تخت کناو روي مد ، امیز بلند شدر کنااز گرفت. ه اش حرفم خندن از خاتو

 ؟تاقتاتو ي هش نمیدراچی اي نه گفت: بردراماي با لبخندزد و
 

 م؟هشنمیدراگفتم: معین گفته من دم و با تعجب نگاهش کر

 

 کنه.ض عورا تاقش استی اخوازش مطمئنا تو ، بهامیخورش کاق تااشبها تو م یددم دخو، ت: نه خوشگلمگفو خندید 

 

بپرسه را حالم ه یک هفته ست حتی نیومدن الق؛ اتااین اتو د بیااد نمیخودش لی حاال نه. خواول آره، وبا خجالت گفتم:

 چه برسه...،

 

 ؟گفت: تومطمئنی تحویلش گرفتی وخندید ن خاتودم. کروا حرفم پري مه از ادا
 

ل یا پودو که با کاام خیابونی زن یا یک ام گفتم:معینفکر میکنه من یه بچه و نشستم دم. فتاابد هفته قبلم ر فتاد ریا

 ش.الهمسرابه هر چشمی میبینه را من ؛مم کنهرایاماشین میتونه 

 

ین افکر نمیکنی همه ا معین مث بچه هستی. چراي بر معلومه تو؟ ختردین حرفها چیه د: اخم نگاهم کرابا ن خاتو

نش ا زبرد شته یه مرزمگه زه بلد نیست. تارا هش راتو ل فقط به قوه. میدم نجاد ایازشتن داست دوبخاطر را هارکا

به م را سراري. ندور بارا عشقش ن چوداري؟ به عشقش شک ا نی چردومی ، تامین کنهاد هر چی بخوهو هدیه بگیر

ینه ي آجلوم ، بلند شدد. فته بون رخاتودم، قتی سر بلند کردم.وفکر کرن خاتوي بابغض به حرفهاو ختم اندایر ز

زن ستم مثل یک اکه نمی خوا چر؛شت منو به چشم یک بچهببینددامعین حق دم. کراز ندابرب خودم راخودم و یستاا

 کنم.زي بخوبی بارانقشم و قعی باشم وا

 

ها م رسرزدم و دور غن م را روفري موهادم. تم کررصوروي یش مالیمی م و آراچوشیدزه اي تاس لبام. فتم حمار

ست مثل یک دم، دربوه شدان قعا شکل واحاال د. بوه بیداتخت خوز روي ختم که هنوانداسک ونگاهی به عردم.کر

و جلو  فتمد. ربکش میکرآبرنج م، شااي شتبرن داخاتوم. شدرج خاق تازدم و از اضایت بخش ي رسکلبخندوعر

 کمکت کنم.ه بدزه جاناگفتم :خاتو

 

در بیا ما، توي خوشگل شدر هللا چقداماشاار با لبخند گفت: هزو خت انده ام اچهرام و ندابه اي نه اراخریده نگان خاتو

 کنم.دود سفند ات اکن تا بررا دم ینبرنج ا

 

گفت من  "برچشم بد لعنت "د و فرستات اصلور چند باد و کردود سفند ایم ابرن خاتوم. برنج شددن کرم دم سرگر

لی هر ، وسیدرمی از راه باید معین د، بووب ساعتشش غرم. شدد ساالدن کرده مام آسرگرم حالیکه می خندیددر

دم خوده ام و لتنگش بوري دبدجوم فهمیدم منتظرن گلو چشماي بغض تواز نشد. ي خبرم از او کشیدر نتظااچه

ه ماود دو مد پایین. حدآباال ي طبقه از یدین آکه دم معین نشسته بور نتظان در ایوتلویزي سالن جلودر متوجهنیستم. 

هسته آخیلی و کاناپه مقابلم لمید روي بالبخند قشنگی د. بوده یستااست مقابلم درمش. حاال دبوه صال ندیدامی شدکه 

 ن.سر ساختماج فته کرل، رمنزد یر میادمشب ؟اگفت:منتظر بابایی
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 ف دارم.حرت باهاا یدین بالحنی ملتمس گفت: بشین صحرآتاقم که دم استم برگراخو، ادمندرا بش اجو

 

 ارم.منحرفی با تو ند-

 

 هشمی کنم.اخو-

 

دم بقیه نگفتی که من پرتت کرو به بابا ا گفت:چرو یکمنشست دنز، کاناپهو روي مد آیدین بلند شد آنشستم . 

 ؟ستخریاتو
 

 نشد. شاید هم فرصت، نمونمید-

 

 د؟نکرش گوت کسی بهحرفا، ستی بگی اگفت: پس میخوزد و لبخند تلخی 

 

 شته باشی.داسر من براز ست ق دتفااون ابا وارم میدافقط ، فکر کنري ینجواتو -

 

 ش.نباوار میددم ایازگفت: ي زد و خندزپو

 

 ؟ببینیاي  یگهدبه چشم را نباید من ، تمرکنی من همسر پدل قبواي نمیخوا توچر-
 

و ید زتش لررصوي عضله م. یددسرکشش ه و سیان عمقچشمارا در شک ي احلقه ح ضووبه د. با بغض نگاهم کر

دم، خوي خونه ي توام را ، ندگی م زتمارا، میتونمعشقم ر چطودارم، ستت ف دونصااخسته گفت: بی و گرفته اي باصد

 ؟میتونستی تحمل کنیدي بوحرفی نزنم. تو و بش ببینم اخوق تاي اتورم، پدرکنا
 

بی هیچ حرفی و بلند برخاستم رش کنااز سریع د. فتاامی ق تفااین اهرگز نباید م. می شدت حساساش استخودشتم دا

 فتم.اب رشکبه خوو اگریه ن میادر کمی بعد دم. بره بم پنااخوق تاابه

 

از ست دمعین چکمه به ن یدم، دبلند بشو نمدآتا م. شدار بیدام گونه روي ستی ي دهسته آبا حرکت زود صبح 

 معین.زدم: یش اصدري شد.فورج خاقتاا

 

 گفت: جانمي با لبخندق و تااخل دابرگشت 

 

 ي؟کجامیر-

 

 ري.کاارسوه باشگام؟ گفت: هر صبحجمعه کجا میرد و کراه شرري اش اکاارسوي به چکمه ها

 

 م؟بیاات یشه منهم همربا شرمندگی گفتم: مو ختم اندایر زبه م را سر

 

 نمیزنی.ف حرم تخم باهاو خم اگه با ، انمیکنی د فریاداد و گه اگفت:و خندید 
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 ؟حتیراستم ناز از دهنو-
 

حت راتو نااز گفت: من کی ه با خندآورد و باال م را سر، گرفتام را ست چانه دتخت نشست. با رم و روي مد کناآ

 دم.طاعت کرن را اتارستودمن هم ، یددکرون بیرن تاقتارا از امن شما ؛ باشهر دوم ین بااکه مشد

 

 ق؟تاامدید تو اوچی اي گفتم: پس حاال برر ختیاابی م خندید

 

 دارم.برم را پوتینهام مداوخمی ساختگی گفت: ابا د و کرره شااري ایودبه کمد 

 

 ي.بوسیدام را تو گونه م یددمی اب شتم خوداپس من ن هاا-

 

ز یا نادت فریاو خم ابا ؟تو برقصمز ساام گفت: من با کدو گرفت ام گونه اش روي بوسه ي جااز نیشگونی و ندید خ

 ت؟کرشمه هاو

 

 دو.گفتم: با هر ز با نام و خندید

 

 میشه.وع مسابقه شرن اله، اشدم یردکه ن گفت: پاشو شیطوو تخت بلند شد از روي 

 

پیست وارد قتی وشدیم. رج خانه خااز با هم ردم و خوي مختصري ین صبحانه معار صرابه م. شدده ماآسریع 

ستبل ي در افتیم. جلورسبها اري ابعد با همبه محل نگهدد . شنا کرآستانش دوبا را معین من ، شدیماري سبسوا

ل یادن و گرو ستی به سر دمد آیکم دنگ برگشت. بالبخند نزه رسب سیااخل . کمی بعد با یک دافت رمعین دم.یستاا

 یا.آرسب من این هم ن اجاا گفت: صحرو سبکشید ا

 

کشید ي بلنداي سب شیهه م. اگفت که من نفهمیدي چیزد و سب براسمت چپ ش یک گودنزش را سره بعد با خند

بیا ه، مداوخوشش ازت مثل صاحبش س گفت: نترو معین خندید م.عقب کشانددم را خوم و مد. نرسیدآبه سمتم و

 سونه.ربهت نمی  ،آزاريجلو

 

ام ندش اخوده لعاق افوو شت ه اي داکشیدو بلند ي پاهازد. می ق شت. پوست تنش برداسیاهی و شت ن درچشما

یا چند ازش دادم. آرنورا سط پیشانیش ط وحتیااخیلی با و فتم جلو د. رکره نگارا فقط من ، قشنگش ن چشماان باد. بو

معین با دم. شش کرازنوي مش بیشترآرابا ر ین باامد. آخوشم ازش کشید. شیهه ن داد و به طرفین تکاش را سرربا

 ؟بشیارش سودوس داري گفت: د و لبخندنگاهم کر
 

 بلدنیستم.ري کاارمن که سو، گفتم:نهدم و نگاهش کرس با تر

 

 ي.میگیرد یاب خو-

 

 تم.رمن کناس گفت: نترو سب کشاند این ف زبه طررا من ، گرفترا ستم د
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از سب بنشینم . د روي اکمک کرد و حلقه کرم کمررا دور ستهایش م. دسرروي شت اشت گذدابررا بعد کالهش 

ه معین با خندم. یدزمی لردم، معین حلقه کردن گررا دور ستهایم دمعین فقط می خندید. م. یدزشتم می لرسداتر

 فتی.انمی س نتر، بچسبرا سب این ، زها کنرگفت: منو

 

را سب ي اهنه دیا کشید. ل آرستی به یادمعین م. چسبیدرا ین ي زمدگی جلوابردم، ها کررا رمعین رز س و ابا تر

س گفتم که تر؟ مد نهاومعین گفت: خوشت م. خندیدت با لذو یخت رفت ترسم رکمی که جلو د. حرکت کرو گرفت

 ؟فقیاموي، بگیرد یاري کاارمت سورمیادم ین به بعد هر هفته خواره، ازاند
 

ها را رسب اهه د و دکرر وارد یا فشاآرستش به پایین شکم دبا م، معین با بدجنسی تمان دادم. تکام را با لبخند سر

یم. دپیست بوي تا ظهر با هم توا زدم. آن روز صدرا معین د یخت. بافریاو رسینه فردر فت. قلبم ریا به تاخت د.آرکر

با اب سهرو فتیم. صبا در رماي ظهر هم به خانه از یم. بعد ردخو شهروف معري نهاراستواز ریکی در با هم ر راناها

را معین سر صحبت ، برگشت به خانهم هنگا، عصر د. ییکراما پذیرز از باروي با در ند. مادکرل ستقبااما ازخوشحالی 

 ي؟سربگیررت را از کنکوي هاس کالاي نمی خوا هسته گفت: صحرآخیلید و کرز با

 

 

 

 دم.فتااخیلی عقب س، ماهه نرفتم کالدو با لبخند کمرنگیگفتم: و برگرفتم ن اباخیرا از نگاهم 

 

ه را مادو ین امی تونی تاخیر داري، نیم فرصت ل و یه سا، نمیخونیل درس مسار اکنکوا تو که بر، مهمنیست-

 ي.بدج به خرر کنی. کافیه یه کم پشتکاانجبر

 

 می کنم.وع رشم را کالسهادا فر؟ از باشههر چی تو بگی-

 

 حتما موفق میشی.اي گه بخوامطمئنم ، فرینآبا لبخند گفت:د و فشرو گرفت را ستم د

 

هد انستم معین می خودامی م. شدن نداخوم درس سرگره شگازموآفتم ره ربادوبعد ، از روز معین ار صرو ابا تشویق 

د و ستی بوراه درنشویم. رد برخوو مشکل ر چادم تا با هدازم بپرن ندگیمازکمتر به مسایل حاشیه م و بشوم منسرگر

قبل از بهتر م یدین باهار آفتادم. رنمیکرا پیدده بهمسائل بیهودن فکر کراي قتی برم و وشدم قعا سرگردرس وابا

ف صرم گاهی تنها هنگاد و بوون بیرم روز را تمات قااوکثر داد. امی ار من قررس یددش را در دکمتر خودو بوه شد

 ند.راسوئیتش می گذرا در شب د و معین بوون با مم شا

 

که ن خاتود. بوه خانه نشین شدد و بورده سرما خوت یدین بهشدد. آبوه شدد خیلی سرا که هود بوروزي چند 

او به پ سودن آش و ست کره و دربمیون آندرائم باخود. داحالش بوان نگرري شت بدجودایدین آبه دي یازعالقه

 د.سیدگیمی کرر
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وم و یدنش بردست به امن می خواز ئم ن داخاتود. بوه نشدرج سوئیتش خااز صال ایدین آکه روزي سه  دو

ان کمد که من نگرر تصواو ست الم نمی خوو دشتم اندش را خندهازپوو یدین آلی من حوصله م. ولش بشواحویاجویا

قتی فهمید ومعین د. تی بردر سعاکتد دنزر جباابه را یدین ر آحتی یکباد حالشهستم. معین هر شب بهش سر میز

اب یک شب موقع خود. بوده به معین کررا شکایت من ن شاید خاتود. بوده تعجب کرام یدین نرفته نآیددمن به 

 دي؟یدینسر نزآبه روزه ین چند ابا لبخند کمرنگی گفت: تو و نشست رممعین کنا

 

 ؟!فتمرباید می ، نه -

 

ر یدین چقددي آبور بیماو. ستخر اتو دي فتااقتی ونی وتومید، گفت: معلومهحتی رابا نام و چشماي توزل زد 

 بپرسی.را حالش ، حاال تو حتی نرفتی یهسر باال، کترل دنبادفت ر رچند باد؟ نتبوانگر

 

 می پرسم.را مد پایین حتما حالش اوقت وهر م. من هم نمیر، یدنشم دمن براره ست نددش دوخو-

 

یدین تو آتیکه رصو؟در میکنیار یدین فراز آتو ا نم چردونمی ا گفت: صحري من به تنداب وجدر معین کالفه شد . 

 ي؟متوجه شد، لش باشیاحوي ایک همخونه بایدجویارش و همسر پدان تو به عنوداره و ست رادو

 

. بدبخت ارمیدینجانت بیزت، از آپسراز یدنش. به من چه مربوطه . من وم دصال چر باید بر، انهمتوجه نیستم"

عالقه س و حساانی دانمی دي. ین نمیکر، آدیدین ر آینقداگرنه د ونم بواستخر نگري اتودم فتااقتی ا ونیچردانمی

ید با را دمن ت قتی سکوومعین  "بپرسم...را حالش وم گرنه نمی گفتی که بروست اچه نوعی از بهمن ت پسر

 بگویم.او به را لم ي دنستم حرفهاامی توش شد. کارج خاق تاو از ابرخاست رمکنااز بیحوصلگی 

 

و شد رج شپزخانه خا، از آستدسینی به ن که خاتودم می کرور مررا ها وه جزاز شتک یکی داسالن در بعد روز ظهر 

 باال.ي ببرپ را سوف ینظردر امیشه مان جاا گفت:صحرد و یستاابالبخند قشنگی مقابلم 

 

 ؟پس محبوبه کجاست، باالم برام گفتم: من نمی خوو  ختماندن اخاتوه به چهراي مظلومانه ه نگا
 

ر قدروزه اون ین چند اتاقش. من هم اتو ه محبوبه براره ست نددویدین زه آتا؛ فته خریدرگفت: د و خم نگاهم کرابا 

 د.برگرو و زود گرفتم. پاشو خانم بردرد پایین که پا م مدو اوفتم باال را رینپله ها ا

 

در هسته به آفتم. چند ضربه ریدین آسوئیت در تا پشت د کندنی بون با هر جاو گرفتم ن خاتواز  راسینی ر به ناچا

 م:شنیدرا یش اکه صدزدم

 

 زه.بان در بیاتو خاتو-

 

صندلی روي یدین م. آشدق تاوارد اهسته آشد. خیلی ز بادم. در کرر وارد فشادر با پا به م و نفس عکیقی کشید

خیلی و شتم امیز گذرا روي فتم. سینی رمی گرفت. جلو ر شت بخود و دابوه کشیدش سر رويحوله د، نشستهبو

 هسته گفتم:آ
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 رم.من بیان داد یعنی خاتوپ اوردم، سوات برم، سال

 

چشمانی تب خ و سره اي با چهرو شت داتش بررصورا از روي که حوله م شورج خاق تااز استم خیلی سریع اخو

 ؟!یندنجه کرم رچه عجب ! خانمخانمها قدم، گفت: سالد یازعجب با تد و نگاهم کردلوآ

 

 رم...بیاپ سوات گفت برن گفتمکه خاتو-

 

 ي.بپرسی می تونی بررا حالم اري گر هم قصد ندري، اتو بیاد داد می کرش درد نم پادومی -

 

 ره؟حالت چه طوب، با بی حوصلگی گفتم: خیلی خو

 

 بپرسی.را حالم ري ینجواتا م میشدل بیشترخوشحادي میکرام برگ مر آرزويگفت: ي زد و خندزپو

 

 دم.می کرآرزو را ین اگرنه حتما ي ومنبمیرگ مرآرزوي گفتم: فکر نکن با و گرفت ه ام خند

 

 د.نمیاران باه گربهسیاف ست میگن که به حرراگفت: و هم خندید دش خو

 

 اصحرام زدم: فتم صدق رتادر ابه سمت رد. می خوص یشتر حربري ینجوانستم که دامی ادم. ندرا بش احو
 

 بله-

 

 ه.مثل کبریت نم کشیدم ین حالم من بی خطرابا س، نتر، قیقه بشیندبیاچند -

 

 ؟من چیهق تارد اموت در گفت: نظرد و نگاهم کرت سکودر فتم مقابلش نشستم . لحظاتی ربا خجالت 
 

ن بازنگی به ي رهاي سپرابا را گونی ها د. روي بوزده گونی را ها اریوروي دختم. انداف اطراقت نگاهی به دبا 

هم ق تاده احتی پرژور و بان،آمبلمام. یددم را دسمخوانها هم به مخفف از آیکی د. روي نگلیسیکلماتی نوشته بوا

تاقش تمیز د، ابور یمایدین بآینکه ابا د. قشنگبوي هم یک قالیچه ق تااسنگی کف ش کف پود. روي نگبورنجی رنا

و گفتم: قشنگه و ختم اندایدین آنگاهی به د. نبوم بش معلواخوق تاد، اکه من نشسته بواي نقطه د. ازان مرتب بوو 

 مرتب.ر بسیا

 

 شتید.اما گذي به ایر پا به کلبه خرر دنقدا احاالخانم چر، مخصوصا عشقم، قشنگه م گفت:من همه چیزو خندید 

 اره.ندرا ین قسمت خونه ابه زه ورود جاابهمگفتند کسی روز اول ینکه اي افتم: برگم قتی تماابا صد

 

اش به خونه ورود باشی آدم صاحب قلب و قتیتو مالک زده؟ وگفت: کی همچین حرفی م و چشماي توزل زد 

کالفه ش را.پسر عزیزد جووحتی ، به نامت میکنهارش را نددار و کنی بابا همه اراده گه انی دومی اد. نمیخوزه جاایگهد

 پایین.روم ین حرفهابزنی می از اهی ایدین تگه میخوآگفتم: ببین م و شد
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 خفه می شم.ب گفت:خیلی خوو خندید 

 

 م؟ست شنیددي، درکروع شررا کالسهایت ره بادوگفت: بابا میگفت ره بادویدین آگذشت. ت سکودر لحظاتی 

 

 س دارم.عصر هم کالآره -

 

 ؟قاطی پاتیها پسر بات کالسا-
 

 بیشترند.ا خترا از دپسرآره ، -

 

 که با تو هم کالسند.ن بحالشاش گفت: پس خوو خندید 

 متاهلم.زن نکنند که من یه و درك گر مثل تو نفهمباشند البته اگفتم:م و کشیداي نفس خسته 

 

 نند.زبه نفهمی می ن را شادثل من خونا هم ماوگفت: شاید و خت انداموهایش ن گرفت. چنگی میاه اش خندز با

 

 نها هست.و الی یه فرقی بین تو ، وفقم امو-

 

 ؟چهفرقی-
 

بفهمی اي تو نمی خوو تم رلی تو نه. من همسر پدوند امنغریبه ا نا براوگفتم: رش و خماار تبدن تو چشمازل زدم 

من میشی هم آزار هم باعث ت حرفار و فتارین اا یدین با آشته باشی. چردانظر سویی به من س و حسااکهنباید هیچ 

 دت؟خوآزار باعث

 

 هبدرا من ال سواب جو، لت ابه سواب دادن جواز قبل ، حت نمیشیراناز گهباا-
 

 سبپر-
 

لی حاال با یه وموند. دار فادر وبه ماو نی عالقه مند نشد زبه هیچ ل ساو دو حالیکه بیست داره ، در ست دوبابا ا چر-

 ده؟کرازدواج ساله مثل تو ه ترهیجدخد

 

 نم.وگفتم: نمیدو ختم اندایر زبه م را سر

 

یعنی ي، قت عاشقنشدوینه که هیچ ابهترین حسنت و مظلومی و ساکتی ، تو خوشگلین نم . چوولیمن میدو-

 لی عاشقش نیستی.داري وست م را دونم باباوشتی. میداندرا فرصتش

 

 اره.ندر را ینکاامن حق و دل له ر دکا، نیستر و زور جباابه ن شق شدبا لبخند تلخی گفتم: عا
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دم و خوازار باعث ا تو که چرال سواب ما جوو ابشه عاشق هم میشه آزاد گه و انجیر کشوندنش و زبه غل ن چو-

 ؟تومیشم
 

ختر دستانم کلی ودبین ه نشگاي دانه. توویودیکعاشق ، من عاشقمن گفت: چود و بر نگاهم کرو لحظاتی بر 

، نا تکیاولی تو بین وند. ون دردتو مرفهین بدل به قوو ند ارپولددم مثل خو، تواز لوندتر و حتی خوشگلتر دداره، جوو

من و یه بت ي شدام تو برا. لی نمیتونم صحرویی نکنم اگدرا عشقم ازت بهت فکر نکنم یا اد لم میخودخیلی دمخو

 ن را داري.حکمنفس کشیدم باباا که برري همونجو، میپرستمت

 

لی بهت وگفت: و به چشمانم ل زد شکزاز اشد. بعد باچشمانی پر ق غرك ناو دردتلخ ت سکواي در چند لحظه 

رت هم معذم یهازبچه باي نشم. بابت همه آزارت یگهباعث و دکنم ن تو قلبم پنهارا یه طرفه س حسااین م امیدلقو

 من بترسی!از نیست زم یگه الام.دمیخو

 

 تو نمیترسم.از من -

 

لی دارم، وستت وار دونه ویوو دقعیه وامن به تو س حساا اببین صحر، می ترسیا با لحن خاصی گفت: چري و خند

غیر م هارکن کاور بترسونمت باام فقط میخو، نگیري منو جدي قت تهدیدهاونه. هیچ م تهدیدهاو ها رکارد مودر

 م.بگیررا تباهاتم شي اجلودارم لی خیلی سعی ؛ویهارادي 

 

ا هول و ین حادارم از اپایین که کم کم و برزود هم ل گفت: حاو تم گرفت ریک صودنزش را خندید. سرره بادو

 نه گذشته.ویوو دحمق ایدین ن آمیشم هموره بادومیشم رجخا

 

د. نبوره اي لی چا، وسوختاش لم بردم. دیر شد. بغض کرازشکهایشسره، اخندن میادر که م یدوري دناباو بهت در 

دم و تاشب گیج بوم. شدرج تاقش خاو از امقابلش برخاستم ا از یم. بی صددمی کرل قبورا قعیت واماباید دوي هر

 شتم.ده دابیهوو حساسیگنگ ا

 

یک کیک خانگی می در ماروزي، یک چنین ل در هر ساد. بوم تولدروز که د دارم به خوبی به یاد . خر بهمن بواوا

خوبی س حسام اشدار جشن می گرفت . صبح که بیدم را تولدح صطالابه ، قیمتارزان یک هدیه دادن ا بوپخت 

، چه نوعی باشداش هدیه د نمی کرق یمفرامعین می گرفتم. برام را از تر هدیه زودست هر چه الممیخودشتم . دا

روز صبح د.نگیز بون ایم هیجااین برمعاز لین هدیه تولد اولی گرفتن د؛ وهم مهم نبودن آن قیمت بوارزانیا ان گر

م تولدروز معین نهم شد. هر چهمنتظر ماندوع صبح بخیر شرم و یگر با سالي دهاروزهم مثل همه د. آن روز جمعه بو

معین ، یدین بیاید پایینآینکه از اسر میز صبحانه قبل دم. یافت کراي از او درنه هدیه و تبریک گفت را 

کمکم ا، صدو لبته خیلی بی سر م، اجشن بگیراش براد لم میخو، دیدینهآتولد روز وز مرا، اهستهگفت: صحرآخیلی

 ؟میکنی
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 0  

 

از بدتر د و بوه شددف یدین مصاآبا تولد م که تولددم حتبوراین نااز ابیشتر م. نه میشدایودت دحسااز شتم دا

گفت: د. بواب معین منتظر جود. بوده کرش موافررا تولد من روز لی وشت د دابه یارا یدین آتولد ، ینکه معیناهمه

 ؟نگفتی کمکم میکنی، کجاییخانم
 

 ؟کنیموع کجا باید شرآره ،از گفتم: زدم و به سختی لبخند 
 

هم کمک می کنی ر ناهااز بعد ت. یگر مخلفاو دکیک و خریدهدیه ا یم برردکه خورا گفت:صبحانه و معین خندید 

 تزیین کنیم.را تاسالن 

 

 دي؟کرت عودهم ن مهما-

 

 دم.کرت عودهم ش را ستااز دوشاید چند تا ن و خاتودت، خودم، نهخو-

 

 اره.نددن تزیینکردن و ینکه خرید کرب اگفتم: خوي زدم و خندزپو

 

 دم.کرت عودهم ش را ستااز دونم شاید چند تا دونمی ه. همیت میداین چیزها خیلی ایدین به ، آخانم داره -

یدین کم آنسبت به ر ختیاابی د. بوه ساکت شدیم. حسابیحالم گرفته شددودین سر میز هر ین آبا حاضر شد

قتی معین دم. ومی کردت یدین حساآمعین به ي عالقه س و حسااکه نسبت به د بوري لین بااوین دم. امحلیکر

خم ابا و م محلی میکنی که بهم کدم کرر چکاز گفت: باد و نگاهم کره یدین با خند، آسر میز بلند شدازمن از تر زود

 ؟میکنیم نگا
 

 دي.تنگ کرم را جا، گفتم: هیچیر شکاآخشمی م و قتتماابا صدم و سر میز بلند شداز 

 

حاال دي کردت خول مال کمام و تمارم را محبت پددي. منو تنگکري جاي مداوتو و، چه پراوه گفت: و خندید 

 دم؟تنگ کررا تو ي من جا، بهممیگی

 

با معین م. شدده ماو اتاقم افتم به رشتم. انداو را به اب دادن جوو حرفها ن که حوصله شنیددم حت بورانار نقدآ

نه حتی مثل همیشه ف زد و نه با من حرراه بین ن در چو، حتمراکه خیلی ناد بوه معین هم فهمیدر نگاون افتیمبیرر

دش خواي معین برزار. فتیم با، رمني لیقه شیرینی بهسو کیک رش دادن سفااز بعد د. شن کررا روتومبیل اپخش

ر نگ بسیارهن سفید ایدین یک پیراي آکه برد کرر مجبورا من و نگ خرید ش رخوادي مدك نوار شلوویک کت 

 کنم.ب نتخااختش دوخو

 

د یدین بعآبرگشتیم خانه. و یدین خرید اي آپیشرفته برر یک کامپیوتربسیااي ، یانه رگ رابزه شگاویک فراز بعد 

ن یم. خاتودتزیین کررا با کمک معین سالن ، غم میلمرفت. من با بیحالیعلی رستانش از دویکی ن یددبه ر ناهااز

 شدند.ت یگر مخلفام و دشادن کرده مام آمحبوبه هم سرگرو
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کت م. شدار معین بیداي که با صدد بووب غرم.بیداخوو فتم اب رخوق تااخستگی به ي به بهانه ، تزیین سالناز بعد 

د و ینه نگاهم کري آتود. از موهایش بودن مرتب کرل حادر ینه ي آجلود و بوه پوشیدش را جدیدار شلوو

 کافیه.اب خو، شوده مااگفت:پاشوخانم 

 

 ارم.حوصلهند-

 

صبح از ین همه ، ایهاچه صیغه ارم گفت: حوصله ندو موهایم شد ازش نول نشست . مشغورم مد کناو آخندید 

 همیشه خوشگلتر ببینمت.دارم از ست دویدین. بلند شو که آتولد ي شته نیازحاال ي، حمتکشیدز

 

در را فتم. م رحماف طرداد. ب ستم دبه ام را مین. معین حوله م زشدت تخت پراز روي کشید. تقریبا را ستم دبعد 

 ي؟متوجه شد، باشیده ماآیگه دگفت: باید تا یک ساعت و یم بست روبه

 

 دم.بوم کن معین من صبح حماز بادر رو -

 

و یش مالیم آرایا یک م و مناسبی پوشیدس لبام. مدون آبیرم حماو از گرفتم دوش با بیحالی م . بی نشنیداجو

شن رولوستر ي غهاایکدفعه چر، ستایک ریک تارسالنتام یددتعجب ل کمام. در مدون ابیرق تااز امرتب يموها

م تیکه تمارصوم در یز شداپررقعا سووایدین ل آبه قود. پر کررا سالن  ساکتي فضارك مبات تولدينه اشد. تر

بچه ها هم در و بهم تبریک گفت. ماو بوسید را تم رصو، مداجلو ه معین با خنددم. بوم داده نجادم اخوراتولد ي هارکا

یم ماندنی ترین اب برشآن ند. امیخورا  "ركتولد مبا"زد و ست می دیم اکه برد یدین بود آهمه خوازند. جالبتر دبو

ي هاآگفت: و نشست رم کناه مده آیدینبا خندم، آببررا ستم کیک اخوو قتی پشت میز نشستم د.وبوم شب عمر

 فت تولد من هم هست.دت رینکه یاامثل؟خانم تنهایی

 

 مه یا تولدتوئه!دتولد خوم خر نفهمیداگفتم:من ه با خند

 

 م.مشبمیگیرامنه که  شب تولددا یعنی فردو ، یدین گفت: هر آ

 

یم امعین برم. ها شددوکادن کرز بام سرگر، تقسیم کیکاز بعد د. میکرداري بریدیم. معین فیلمبررا با هم کیک 

اي هم با هم هدیه اب سهرو صبا داد. یبابه من هدیه ي زنگشتراهم یک در ماد. یکگوشی موبایل با خطش گرفته بو

خر را آهدیه یآیدین داد. بریشمی سنتی به من ل اهم یک شان خاتود. یبا بوزر ند که یک کیف چرمی بسیادگرفتهبو

 د.بوب مرغوو شیک ر سکیت بسیاایک جفت کفش دم. کرزهمه بااز 

 

یم. ردخوم را شااول ، ست دلطیفه ك و گفتن چند تا جوزي و باه کمی مسخراز بعد د. کرز باش را یاایدین هم هدآ

 سید.ن رماندنی من به پایاد ین ترتیبجشن تولد به یاابه و ساند خانه ررا بچه ها در و ما، بعدمعین

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 2  

 

که ضربه یا به دم سهایم بوور درمرم سرگرر ناهااز بعد ، خانهم مدآقتی وشتم. ظهر س داصبح تا ظهر کالاز بعد روز 

داد و تکیه ، مدانه شومیر شت. به کناداست دسکیت به اشد. یک جفتکفش ق تاه وارد ایدین با خندآخته شد. انودر

 گفت:

 

 ؟کنین متحات را اکفشااي تو نمیخو، کنمزي سکیت بااکمی ام من میخو
 

 ، درس دارم.نهن الا-

 

 یم.دبر می گر، زود نگرفتند. پاشو بریمازت که را شب -

 

 م.میان الو اگفتم: باشه تو برم و کشیداي شتم. نفس خسته ج داحتیاه احت کوتااسترابه یک 

 

 ده.خیلی سرون بیرش، بپوم گرس لبا-

 

د. بوم منتظراز آب ستخر خالی ر ایدین کناون. آفتم بیررسکیت اکفش اه همردم و کره کالل و شام. پوشیدم را پالتو

 ؟کنیت پات را کفشاي گفت: بلدزد و من لبخند ن یددبا
 

 مظلومانه گفتم: نه بلدنیستم.و ختم انداباال م را شانه ها

 

 کنم.ت پادم تا خو، صندلی روي گفت: بشین و ید خند

 

را قت سایز کفشها دبعد با ، پرسیدرا سایز پایم زد و نو زامستانی ي زرد زچمنهاروي صندلی نشستم. مقابلم روي 

گفت: حاال و عقب کشید دش را ست بزند. خودبهپاهایم ارم ست ندو دوهستم ب فهمید معذد. نگاهم کرد و تنظیمکر

 ست.ازه نداینم کنببت پا

 

روي قت دبا و محکم گرفتم ي را صندلی فلزي سته هام. دپا بلندبشوم روي لی می ترسیددم، وبه پایم کررا کفشها 

مین.چند لحظه ري زگرنه میخوي وبگیررا ستم ري دگفت: مجبوآورد و جلو را ستش دیدین خندید. م. آپابلند شد

یدینلبخند آمشتم گرفتم. ي تورا شت داستین کاپشنی که به تن آم. لمس کنرا ستش دنستم الی نتودم، وید کردتر

سیدیم رسیمانی ف قتی به قسمت صادم. ومیزم قدرش کنادر من هم د. هسته حرکت کرآخیلی زد و کمرنگی 

را در یش زوبار جباس و اتراز روي من و فت رمی راه تندتر ، شت راه داجی وخرف در به طرد و سط چمنها بووکه

 من می ترسم.، مترآرویدین آگفتم:س لتماابا و تم ستمگرفد

 

تحمل را نیستی من ر قت مجبوي. اون ومیگیرد یاروزه سه ، دو ها نکنرا رمن زوي فقط باس گفت: نترو خندید 

، شدیم ن خیاباوارد قتی ویم. دکررد تقریباسالنه سالنه را صلی ن اشدیم . مسیر کوچه تا خیابارج خاغ بااز کنی.

د نگاهم کره با خندد. یستااختی ر درفتم. کنارنبالش دمن هم به و فت ه رشدش سنگ فرده روي سمت پیایدین بهآ

ست ي، ادم دوبه نظر میام قتی میترسی یا مریض میشیخیلی مظلوونی ومیده. شده دار خیلی خندت گفت: قیافهو 

 کنه.ت سیرنگادل یک داره 
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 ؟!بدجنس هاق خالابداي صحرن میشم هموره باي دوه بدماداگفتن ت پرت و گه به چراگفتم: ه با خند

 من تسلیم میشم.ا، خدرو گفت: نه تو و خندید 

 

ض عواش قیافه ه و موضع میگیرري تعریف کنه که فوازش نمی کنه ات جرآدم گفت: ن لندکناویر لب غرزبعد و 

 میشه.

 

 ؟یدینآگفتی ي توچیز-
 

 همین.، گفتم تو خیلی بدجنسی ، نه-

 

سکیت زودي ابه همین دم کرل یخت. خیارفتم. کمی ترسم رجلو م گرفتم. چند قدار یودبه را ستم ادم. دندرا بش اجو

سرعت از مد. اوخوشم دم حرکت خواز فتم رکمی که جلو ده رو. سط پیاوفتم دم و رها کرار را ریوام. دگرفته د یارا

، نکنمرد برخواو ینکه با اشد. بریا رج خااي کوچهپسر بچه  ره ازیکبادم، می برت لذدم، بوده کرا که پیدديیاز

ساند ربه من دش را یدین سریع خوآبرخاست. ا بههوام ناله ردم و مین خوزکنم که با کمر به ض عومرا ستم مسیراخو

ب انمی تونم جود بیات گه بالیی سرانی دومی دي؟کرد یارا زفعه سرعتت دیه ا گفت: چرزد و نو زامینروي زمقابلم 

 ه؟یت که نشدرحاالطوم. بدرا بابا 

 

 خوبم.، گرفتم با ناله ضعیفی گفتم: نهم به پهلورا ستم د

 

را ستم دحالیکه در یدین م. آتکاندرا لباسم ك روي خاد و گرم. پاهایم بلند شود روي کمک کرو گرفت را ستم د

نی یه زمی ، به جهنمدت خطرناکهف خو خیلیري ماتوآتو که اي ینجا براگفت: و به سمت خانه برگشت د گرفتهبو

مین زیم ویم برداربررو خونه ماشین ي چیبدیم. بردم را مراب قت جواون ومیکنی ر ناکارا نی زیا پیرد بچه یاپیرمر

 رك.سکیتپاا

 

 نمیکنم.م پاه رو مسخري ین کفشهاایگه هم ده، دنکرزم گفتم: الدم و با عصبانیت نگاهش کر

 

سکیت مناسب نیست. امین ، زخانمزده شااي صال براببخشید ب گفت: خیلی خود و د نگاهم کرحالیکه می خندیدزر 

 باله برقصی.ي و برژ یخ پاتیناروي ین کفشها اشماباید با 

 

، لم کنوگفتم: دم و ها کرریدین آست را از دستم دم ، دعصبانیبوت حالیکه به شددر شدیم. ن مادخوي کوچه وارد 

 ي؟غش غش بهم بخندو کنی ده ستفااتفریحت ب سباان امن بعنواي از صال تا کی میخوا، ست بشو نیستیدرتو

 

ي و میگیردت هر چی بهت میگم به خوا تو چر؟ من نباید با توشوخی کنما به طرفم برگشت با عصبانیت گفت: چر

 ؟میکنمت تحقیردارم فکرمیکنی 
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ین انستم امی تور حاال چطودم. عصبانی بودم ست خو. از دفترخانه ف به طردي یازبا سرعت د و ها کررا ربعد من 

 طیکنم.ل غیر معموي ین کفشهااخانه با دم در تا راه را همه

 

تا دي یازفتم. فاصله رخانه ف هسته به طرآخیلی و گرفتم ده رو پیار کناار یودبه را ستم د. دمیکرت درد به شدم کمر

جایی که د. بدنم ضعف کرو گرفت درد تنم م مین. تمادم روي زفتاو ا ردپایم سر خوره بادوکه د بوه خانه نمانددر

ي از قد بلندو تیپ ش خوان و جود لحظه مرن هماد. بون ماري خوجی همسایه کناي در رجلو، میندم زبوردمخو

 م.کنن بدید کمکتوزه جا؟اخانمده فتااتفاقی اهنگی مالیمگفت:ابا و ید دومن به سرعت پیش ن یددبا ومد ون آبیردر

 

 بلند میشم.دم خون، گفتم: نه ممنوي درد آور با لبخندو ختم انده اش انگاهی به چهر

 

بلند و گرفتم ار یودبه را ستم م. دچرخاندي یگرف دبه طررا تم رمد. صوآبه طرفم می ه که با خندم یدرا دیدین آ

 م.شد

 

با و مد جلو آیدین آوردم. آست دبه را لم دتعاو  گرفترا یم زوباان جود مرآن مین که رم زبخوره باد دویک بودنز

 بدهم.را بابا اب مشب باید جوابرسه که داد به ا گفت: خدهخند

 

 ؟فتیدي و رکره ول مسخري ین کفشهاابا را چی من اي حمقبري انه ویودگفتم: د با فریاو یر شد ازشکم سرا
 

 ستی.اخودت یدین مظلومانه گفت:خوآ

 

 ي.شت شدزگفت: حاال هم گریه نکن که خیلی د و کرره شاد ابوده یستارم انی که کنااجود ه مربعد با نگاهش ب

 

ه ي نگاهی به چهران جود مرد. خطابش می کرن یدین ساماآشد که ان جود لپرسی با مراحوم و اسالم بعد سرگرو 

 ؟منداقووردم، از ابه جا نیارا ین خانم ایدین گفت: آبه ب خطاو خت اندامن
 

 ؟!مگه تا حاال ندیدیش، یگهدهرمه اگفت: خوه با خندد و یدین با شیطنت نگاهم کرآ

 

 ان.تهرم مداویکهفته ست زه نی که من تادومی ، شتمانددت گفت:نه سعان ساما

 

ي نسه خونه افرد فته بورسالگی ا از ده خه صحران، آیره امداوهم سه ماهه ا صحر، ست میگیآخ رایدین گفت: آ

 د.ندگی می کرزنا اواخالم ب

 

، شما هستمري نیک سرشت همسایه کنان من ساما، قتمش وگفت: خوو خت انده ام امهربانی به چهره نگان ساما

 خوشحالم.ن تتاریاازز

 

 شما خوشحالم.ن یداز دمن هم ن ممنو-
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یه ه بره نیست بهترل سرحاد یاا زینکه صحرامثل ن جان ساماب گفت: خو، گرفترا ستم دین با بی حوصلگی آد

 میبینمت.ا بعدون، بیرد تنش بیااز تا کوفتگی ه بگیرم گردوشآب 

 

دم. یستا، اخانه شدیموارد قتی وفتیم. رخانه ف می کشید به طررا ستم دیدین آحالیکه دم. در حافظی کراخدن با ساما

بگی من ي هرتم. خجالت کشیدان خوبهش گفتی ما گفتم: چري میزآتمسخر ه من با خندد. یستاایدین هم ر آبهناچا

 ؟باباتمزن
 

 م.بابازن ببینم تا م هرابه چشم خورو تو م ترجیح میدم ، نهخجالت نکشید-

 

فتم ربرهنه ي با پارا درآوردم و کفشها ، مین نشستمم. روي زهمین ساکت شداي بر، ستاحت راخیلی نام یدد

شب م. بیداخو، ضد کوفتگی به بدنمد کمی پمان مالیداز بعد داد و ژ ماسام را کمی کمرن خاتوام. فتم حمورخانه. فطر

شب ن نش شد. همازتوسط معین سرر یدین چقدره آبیچادم. ناله کرو بم انستم بخوانتورا تا صبح درد کمر رفشااز 

شتم داکفشها ان فتن با از راه رتلخی ي تجربه ن به پا نکن. من هم چورا کفشها آن یگر دست که امنخواز معین 

 هم شیرین.و هم تلخ ه ي شدند یکخاطره یم خاطرابر، کفشهادم. آن روز و آن به پایم نکرراکفشها ان یگر د

 

 

********* 

 

ست. اخفه و که جو حاکم بر خانه ساکت م متوجه شد، به خانه برگشتم ه شگازموس آکالاز قتی وعصر روز یک 

اب حتی جوروز، که برعکس هر ري سید.به طورحت به نظر می راانو حسابی گرفته د و بوه مدل ابه منززود معین

زد پقی د. یدین که پشت پیانو نشسته بوآفت.رگلخانه ف به طرو شد رج سالن خارا از فودي داد. همبه سررا سالمم 

 ري؟خانم چطووس عرم گفت: ساله ویر خندز

 

 گفتی!ت پرت و تو چرز بام ، سال-

 

 میگفتی.ت پرت و چردي من بوي تو هم جام. نه میشوویودخوشی از  ا دارمصحرواي گفت: و خندید 

 

نی دومی ، یدین ساکت شوآیدین گفت:آبه ب خطا، به منم دادن سالاز مد. بعد ون آشپزخانه بیرآخل ن از داخاتو

 ؟!عصبانیهر چقدرت کهپد

 

ین اگرفتن ون جو؟ زن مربوطهمیشه. به من چه ب حالش خوره که بخود سران آب خند گفت:یه لیوزیدین با پوآ

 یگه.داره دهم را چیزها

 

 یدینآفتم مقابل ربرنجاند. را با حرفهایش من دارد قصد ، سته اشدوارد تحقیر و لجاجت از در یدین ز آبام فهمید

 

 ده؟فتااتفاقی ایدین آگفتم: دم و یستاا
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 ه.مدر اوستگااهر خوشگلم خواخوا برآره، گفت:و خندید 

 

 ؟!کجاستت هراخو، یمیگیچ-

 

 ده.یستااینجامقابلم ا-

 

حت رامعین ناا چره؟ تو بگو چی شدن گفتم: خاتوس لتماابا و برگشتم ن خاتوف به طره، ستی نمیداب درجوم یدد

 شت.امحل نذرا من د وبو

 

 داره...ت مشکل شرکراي کاي ینکه توامثل ، شتدرد داسردر، نیست ماي گفت: چیززد و لبخند کمرنگی ن خاتو

 

 ؟میگیدروغ بهش ا چرن، گفت: چی میگیخاتوو ید ن دوخاتوف حرن یدین به میاآ
 

ات خانم صدوس چی عراي بري نفهمید، پایینهت کیور آي ختر تو چقددگفت: ه با خندد و کره بعد به من نگا

 وف.معرردر لیامیي همسایه ، نیک سرشتن قا ساماآهم کی ه، اون مدر اوستگااخوات بابابرزدم.

 

دت گفت: خوو نشست رم مد کناافت. ریدین آنگی به رپره ي چشمغرن خاتوم. لو شدومبل روي با بیحالی و فتم وا ر

 دي.سط مقصر نبووین اتو که م، حت نکن عزیزرانارا

 

 ؟ست میگهرایدین ن، آخاتو-
 

سته گل دبا ن سامادر ما، خانم نیک سرشت، نبالتد دبیاو کنه در مد خونه تا خستگی اقتی معین وز ومرم، اعزیزآره -

 د...کرري ستگاامعین خورو از کلی مقدمه چینی تو از سید. بعد رشیرینیسر و

 

هللا ءاماشاه، مداوخانم شما خوشش ا صحراز خیلی ن جان ساما "تابیآب و نم با چه اوه اوگفت: ن کناه یدین خندآ

 .."یددارخانمی و ختر خانم خوشگل دچه

 

 ؟خوشحالیر ینطواکه داره ین قضیه چه نفعی به تو انم ومن نمید، یدینآبا عصبانیت گفت: کافیه ن خاتو
 

از بعد د و میکرا ازدواج فقط بابا می فهمه که نباید با صحر، گفت:هیچید و کره نگارا من داري معنی ه یدین با خندآ

 سک خوشگلش باشه.وقب عراینباید بیشتر مرا

 

ي با یک سینی چان فت باال. خاتون رکناه یدین خندآبدهم. را یدین اب آنستم جوالحظه نتو. در ان دمگیج بو

 مش کنی.آروسعی کن و گلخانه و بردر گفت: پاشو ماد و یستاامقابلم

 

 ؟مگهعصبانیه-
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کنه.لباسهایم ري ستگااخورا ازش نش زسخته که کسی د یه مراي نی که بردومی ه، حت شدرافقط کمی نام، نهعزیز-

سط ونگربی ض آحور معین کنام. گلخانه شدوارد هسته آخیلی و گلخانه ف فتم طري ربا سینی چادم. کرض عورا 

نشستم. با ض لبه حورش روي جلو کناو فتم رسید. رمتفکر به نظر می ان و نگرد و گلخانه نشسته بو

 م.موندت خیلی منتظر، نبالمي دنیومدوز مرالبخندگفتم:

 

 تنها باشم.ام میخوو خونه. حاال هم برم موند، سید رحمق احم اکه نگاهم کند گفت:یه مزنابی 

 

 روم.بعد من می ر بخورا چایت ، اول باشه-

 

 ارم.ندات را حوصله ا، صحرو بر-

 

 م.نمیر، حتی رامن ناا از چره، قتی نگی چی شدویعنی تا م، با سماجت گفتم: نمیر

 

 حتنیستم.راتو نااز کمرنگی گفت: من  با لبخندد نگاهم کر

 

نش و اوردختن اي رین همه براهم چایی که ش بعددي. نمیزف حرم تشر باهاو خم اگرنه با وهستی ا چر-

 شد.د سرم حمتکشیدز

 

 بخند.و کن ز بات را خماانم. حاال زمی ف حرت هم باهارم میخورا هم چاییت دي، گفت: خیلی خب تو برو خندید 

 

 ؟خانمي ضی شدراگفت: ه با خندو سر کشید ن را خل فنجاه ي داشدد سري معین چام. یدخند
 

 هستم.ت حرفهان حاال منتظر شنیدآره ، -

 

نمی ه. اخ مدر اوستگااسکم خووعراي بگم برن؟! ها، با مظلومیت گفت: چیبگمد و لحظاتی با معنی نگاهم کر

 د.کرري ستگااخورو ازم ق تو حمي انیکه اون زقتی م وچه حالی شدا نیصحردو

 

داره و ستش دوقضا خیلی هم از که داره قا ب و آخانم ما یکشوهر خوا گفتم: خب بهش می گفتی. صحرو یم دخند

تملق داره نه یا زمی را لش ف دخانم حرا ین صحراحاال ن، هااگفت: و باهیچ کسی عوضش نمی کنه. خندید 

 می کنه.را حتش راشوهرنا

 

 دارم؟چاپلوسی و به تملق گویی دت صال عااگفتم یا دروغ تم: من تا حاال بهت خم گفابا 

 

ین ه از الی بهم حق بدداري وبه تملق گویی دت نه عاو میگی دروغ تو نه ، سکموگفت: نه عرم و چشماي توزل زد 

رو گه تو انی چیه ودصال میامی خندید. دي خونسرل کماد و در یدین هم نشسته بوآین اعصبانی باشم. و حت راقضیهنا

 مد...اونمی ر ستگااخوات بعد برروز مین چند ردي زتو نمی خوو سکیت دانمی بر
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شت داسعی او ند. ربیاون ستش بیرزي اش را از دباب سبااستند امی خور نگااعین یک بچه که د بوه معین شد

ها! یه ي بچه شد، یگه معیندبس کن  گفتم:و گرفت ه ام خندر ختیااکند. بی ع فادحقش از حتی راناو باعصبانیت 

بی رو تو ن چو، کنمازدواج قا اون آبشم با ا توجداز هم نیست که من ار قر، شدم تموزود که ه ، مداوپیش ايقضیه 

 ؟سته، درینهامهم ي. نمیداي یگه ادم دتو هم بی هیچ قیمتی منو به دارم، ستدونهایت 
 

 سته.م، درعزیز: آره گفتو ستش گرفت ي دتورا ستهایم دخندید . 

 

فت د. ربوه شدس حرکاتم حساو من روي معین کمی د جووین اشد. با ش موافرزود خیلی ن ساماري ستگااخون جریا

را از ین حساسیت ي امحبت بیشتري و شنوف با حردم من سعیمیکرد. می کرل خانه کنترون از به بیررا مدهایم وا

 ساخت.س حساو بدبین ر بسیارا معین ي، یگردري ستگااخون هم جریاز لی بام. وبینببر

 

س کاله شگازمووب در اظهر تا غرد. از بوه سفندمااخر اوامن می گذشت. ن از ساماري ستگااخون جریاه از یک ما

نگلیسی ن ابام درس زخرس آیم خرید عید. کالونبالم بیاید تابا هم بردخر کالسم به آمعین ساعت د بوار شتم.قردا

و شت دایبایی اب و زپرتویی ظاهر جذد ستااشت. ه دابر عهدرا نگلیسی ن ابازیس رتدان جوي هاداستازایکی د. بو

نه اخترز دهنوم هر چند که ظاهردم. تنها منمتاهل بوس کالي شت. تون داهااخوار و طرفدس کالي خترهادکلی بین

 د.بوس کالدرس و به  سمابیشتر حودم و با کسی صحبت نمیکردم. خت گرفته بوس اکالي کمتر بابچه هاد. بو

 

ر فتم. معین کناه رشگازموون از ابه بیرم و شدرج خاس کالدم، از جمع کررا سایلم وسید. سریع س رکالن پایا

ر کناي جلوو در گفت ي بلند "خسته نباشی"ال،حول و احام و بعد سالو مد آجلو ي با لبخندد. بوم تومبیلشمنتظرا

شد. رج خاه شگازمواز اپرتویی د ستاافتکه رمی ه نندراشت به سمت ادهم دش خوم. شدار سود. کرزباه را نندرا

از فت. بعد ي رپرتوي قاف آبه طري زد و لبخندد. کره نگارا معین با تعجب من ا زد. فامیلی من صدمبا نارا معین 

م ظرچند لحظه همین جا منتم خاصی گفت: عزیزز به طرد و یستاامن ه پنجرر پرتویی کناي قاآصحبت کوتاهی با

 ري.سرما نخوده، سرا هو، هم باال بکشرا شیشه دم.تا من برگرن بمو

 

هد اپرتویی می خودم کرر تصوم. منتظر معین ماندم و باال کشیدرا شد. شیشه ه شگازمووارد اپرتویی ي قااه آبعد همر

عین برگشت. قیقه بعد مدشتم. چند داکمی مشکل ن، بان در درس زچو، سم با معین صحبت کندع درضارد اومودر

ام خمش کالفه از اپر ه همه چهراز بدتر و سکوتش د. به سرعت حرکت کرو شد ار سود.خمو بوو اگرفته هاش چهر

 د.بوده کر

 

 ؟حتیراناي چیزاز هسته گفتم: معین اخیلی 
 

 ؟مگهر گفت: چطوو خت انده ام ابه چهردي سره نگاو برگشت 
 

 نی!زنمی ف حرو حتی راخهخیلی ناآ-
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ي هاوبراحالت ا خر با لحنی تهاجمی گفت: چراست دشد. ه خیره ام قت به چهردقیقه با دچند د. توقف کرن ناگها

 ؟یش نمیکنیو آرانه میپوشی وخترس دلباز هنوا صال چر؟ انه ستوخترز دتوهنو
 

 ؟گفتم:معین حالت خوبهدم و با تعجب نگاهش کر
 

می کنند. من ري ستگاانم خواز زچشمم ي جلون خیلی همخوبه. چو، هحالم خوبآره نی گفت: دنکروربادي با فریا

 نجیب همسر منه.و ختر خانم خوشگل اون دنمیتونم بگم 

 

د فریاز گرفت.معین باه ام خندر ختیااست. بی احت رالیل نادمعین به چه و ست ار اچه قرن از جریام فهمیدزه تا

 ده.کرري ستگااخوون ازت جوي قان آاوکه ه مداوحتما خیلی خوشت ي؟ بهچی می خندزد:

 

 م.عمد نخندیداز روي گفتم: من زان لراي گلویم پر بغض شد. با صد، تهاجمی معینر فتااز ر

 

 د.عصبانی بوز لی هنوویش مالیم تر شد. الحن صد

 

 د؟تو خوشش میاه از شگازموآیگهکی تو د-

 

ش بعده. شگازموم امیرن خوندا درس من فقط بر، نمدو گرفت. گفتم: نمیرا تم رصوي شک پهناو ابغضم شکست 

ه شتبارم اپدي جارو تو ، باشیه متوجه شددت باید خو، کنهري ستگااتو خورو از ستم که من اقا نخواز اون آهممن 

 ا زد.فامیلی من صدم و با نارا تو ي ندیدد. گرفتهبو

 

؟؟ می پوشیه کوتاي مانتوو جین ار شلوا چردي؟ رحفظ کت را نه وختردظاهر ز هنوا گفت: تو چري زد و خندزپو

 دي؟مجرده اي و نکرازدواج همه فکر کنند اي ینکه شاید میخوایا

 

ا نم. تو چروجوز که هنون چو، سالمهزده نوز که هنون گفتم: چود با فریام و عصبانی شد، شدد یاام زگریه ت شد

ندگی و زنیم وجودارم از یدین حق آمن هم مثل داره؟ فاصله سنی ل شش ساو با تو بیست ت بفهمی همسراي نمیخو

ذارم، نمی ه شداب خره شگازموي آیگه هم پا تو، دکنمر نکارا اتو د جووستم اصال نخواهم من ش کنم. بعدده ستفاما

با تو ا خدروز هر اد لم نمیخودنه... وجود همکالسی مرد و ستااپر ه نشگاي داتون چوه، نشگام دابرام یگه نمیخودحتی

 شته باشم.ل داجدوحث ب

 

شتم. انددم را حتی خو،لحظه حوصله هیچکسد. در ان میکره حتی به من نگارابا ناد و نگ باخته بوت رشدب معین 

در ماي به خانه م زدم ، قدن خیاباي نبالم نیامد.کمی که تودمعین هم م. شددور بلند ي با گامهام و شدده تومبیل پیاازا

شت. بی انذم سر به سرو ست ار اچه قرع از فهمید موضو، یدرم دمتوخ و سري چشمهاان  بارا قتی من در وفتم.مار

یر گریه. ساعتی که دم و زدم زکز کراي گوشه ، یکی مطلقرتادر فتم. رتاقم است به رایک اب سهرو توجه به صبا

با ه؟ چی شدز ی گفت:بامیننشست. با لبخند کمرنگو روي زمد مقابلم اشد. ق تادر وارد اشد. مازباق تادر اگذشت 

 داري؟یا بامعین مشکل ه یدین حرفت شدآ
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 ؟شما فرقی می کنهاي گفتم: بري زدم و خندزپو
 

بهم اب را می کنم همی جوال سوازت نم یا زمی ف حرت قت باهاوهر ا چرا، با عصبانیت گفت:بس کن صحردر ما

 ي؟مید

 

 ارم...بیزدم خواز حتی ش و پسرو معین و آن تو ، از ندگی لعنتی زین ن از اچو-

 

 ؟جهنمي اون تودادي هل را من ي مستمرق یه حقوو ینخونه ابخاطر ن ماماا گفتم: چري بعد با گریه شدیدترو 
 

تو ا بري معین چیزا ال به خد؟ واضی باشیراندگیت و از زشکرکنی ا را هی خداحتی گفت: تو کی میخورابا نادر ما

 می کنی.ي ناشکر ريینجواشته که تو اکمنذ

 

ئم بهم دانی کی ویدین. مید؟ آفتمگ رمري ستخر که تا پاي اتود نی کی پرتم کرومش...میدآراگفتم: ت با حسر

یر زقت سر میز با معین می شینم ونی هر ویدین. میدوش؟آفردخول شغاآتاقم می نویسه اینه و روي آخندمیزنه زپو

کوچکتر باشی ت شوهرل از شش ساو نی بیست دوسنگ. می رم؟ ی خومعین چی مار صرو ایدین آتمسخر ازپر ه نگا

تنها از یعنی ن، یدرت دپدي به جات را ظن یعنیشوهرءسوو شک اش تفاهم. یعنی همه ءنیا سودیعنی یه ؟یعنی چی

 ن...ترسیدت شوهرون با پسرجودن بو

 

 ش.باا آرام خدرو تو ن، اجا نم صحروگفت: میدس لتماابا و ست گرفت دبه را نم زالري شانه هادر ما

 

میترسم. من ن ازش چو، یدین تنها باشمآخونه با ي اون توام نی. من نمیخووتو هیچی نمیدن نی ماماونهنمید-

بشینم که ه سر یهسفرام کنم. من نمیخوزي بااش برن را مهربوو عاشق زن یه و رل بم ابخورم پدر شبکناامنمیخو

نانه س زلبااد لم نمیخودمن ام. ننشسته ه اي تا حاال سر یه همچین سفرام و ده کرار گرسنگی فراز همه فکرکنند 

ده ي سااي صحرن هموام من میخو؟ نمی فهمیا چر، کنمر فتام و ربر، راه یش کنمآراچهل سالهزن مثل یهو بپوشم 

 .رمبیارا درخوشبخت ي مهام و اداي آدبه ظاهر بخندام من نمیخو، ضیقبلباشمل و رالی خوشحاوبدبخت 

به چه قیمت ش را خترد دبوه فهمیدزه تار نگاایخت. رشک می امن اه شت همرداهم در یگر مادحاال 

 نیا.ي دبدبختی هام ست: به قیمت تمااختهوفیفراگز

 

ي سته هااخوت و الاسوج مواب نست جوانمی تور نگااشد. رج خاق تاا از ابی صدو مقابلم برخاست از کمی بعد 

می ن چو، شتمانداب دادن شد. حوصله جوه خل کیفم شنیداز دانگ گوشی موبایلم اي زدبدهد. صش را ختردمنطقی

هم را در سنگین خانه ت سکو، نگتلفناي زصدش پشت سر، موبایل قطع شد اي ست. صدانستممعین پشت خط دا

 صحبت شد.ل مشغوو شت دابررا گوشی در مام. شدرج خاق تاازاشکست.

 

داره تاقش ي اتو، بد نیسته...مداوساعت پیش دو هستند...بله ب ف شما خوبه لطن ممنور،سرشاي قام آسال-

 حافظ.اخدم، شنیدن را تواصدم شدل خوشحان، ینجاباشه...ممنودا ابدید تا فرزه جااهش میکنم احتمیکنه...خواسترا

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 1  

 

 ه.نت شدانگردي، فته خونه نبو، رینجاي امداونه وستبدامی خود معین بو-

 

 یدند.زپاهایممی لرو ستها دم و دمی کر ضعفس حسااعجیب 

 

 ؟ستده مام آشان گفتم: مامام و لو شدومبل روي 
 

صبا داري، ست دوکه خیلی دم ست کردرلوبیا پلو ات برم، عزیزآره گفت:و شپزخانه شد ن وارد آنازلبخنددر ما

 ازم.بنده کن تا من سفرا صداب را سهرو

 

اب شستم. سهررا تم رصوو ست دشد. ا غذن کشیدل مشغود. مین پهن میکرز ه را رويقدیمها سفرآن مثل در ما

د بوب تا بشقار فقط چهاه سر سفرد. بوا غذن کشیدم سرگر، یموبرروهم در مام. یگرف دصباطرو یکطرفم نشست 

 ان.چند تا لیود و سررچ آب با یک پاد، بودر ست مار دترشی که کاي تا پیاله دوبا 

 

لوبیاپلو با قبل ه ي لی مزم. وشدا غذردن خول شتهامشغوابا و شتم دابررا چنگالم و ها. قاشق قدیمآن ست مثل در

 ه؟نشده خوشمزا گفت: چیه صحره با خندم، شتها شداید بی دقتی در وشت. ماقدافر

 

 گوشت نمیریختی.ش توش لی کان وماماا چر-

 

 ر.یگهبهانه نیار دگفت:بخود و خم قشنگی کردر اما

 

ن یمااکه بهترین غذد کررا موقع ها اي آن لم هود. دبوه تنگ شدت بیتجمالده و ساه ي ین سفراي الم برر ددچق

مد که حاال دم آیان شت...ناگهااپاییز میگذدر اول که ماد بور همین ترشی هفت بیجان، سرمادبهترین د و لوبیاپلوبو

میل ادرم دارم. برو هر اخودرم و مادم ، خوي لوج، معین ي صدقه سره را از همین ترشی سر سفرده، سااي همینغذ

گفت: تو که و حت شد رانادر مادم.کز کراي گوشه ز در بام و بلند شده سر سفراز فت. ربین ا از بهغذدم یاز

 ي؟کشیدر کناا چرد،بوت خیلیگرسنه 

 

 د.بوه شده مرسیخیلی خوشمزم،گفتم: سیر شدزدم و لبخند کمرنگی 

 

صبا د. ساعت هشت صبح بوم شدار قتی بیدوصبح دم. کرار گذاب را واخواب، سهراي ن برشب با الالیی گفتآن 

میل ل باکمادر ماون. یم بیروبا هم بردم هش کراخودر مااز صبحانه ف صراز سه. بعد رند مددفتهبواب رسهرو

نانه ه اي زچهرام، نه اختره ي دچهراو از یشگر. آراست دبه دم سپردم را خوه. یشگاآرافتیم رپذیرفت.با هم 

روي نگ هم م رکرت کمانی شد. چند تا هایالزك و نام ، بلندو پهن ي هاوبرامو شد. ون بدفو تم صارساخت.صو

ي باي ایک مانتوزار. اول فتیم بادر ربعد با ماداد.موهایم ه و یبایی خاصی به چهرزکه درآورد نگه اي رفر قهوي موها

نگ رنی به وربا یک کیف م، نگ خریده رتیز سیاك نودار کفش پاشنه بعد یک م. سنتی خریدوترمه ي بلند با طرحها

ن بالماو ست دحسابی ، سیدیم خانهرقتی م. وخریدار طرحددار و یقه ز چند تا بلوو نانه زمنبلند داکفشم. چند تا هم 

م پوشیدم را دجدیي هاس لبادم. تم کررصوي روي یش تندآراینه نشستم. ي آفتم جلورتاقم ابه ر ناهااز بعد د.پر بو
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را ختم. کفشهایم انداهم به سر را نگش ه رسیال شام. پوشیدرا سید. مانتویم رمنتظرمعین نشستم. یکساعت بعد و 

یک شبه ن چو، شتداحق د. باتعجب نگاهم کررد و جا خو، یدرا دقتی من ومعین م. شدرج خاق تادمو از ابه پا کر

ه چهر، یش غلیظ آراشت. دانانه به تن زبلند ي که مانتول امیانسزن یک د بوه معصومششدي ساله ههیجداي صحر

پرسید. من را لم احورا داد و ابم امعین با لبخندکمرنگی جوم دادم. سالو فتم رلبخند به لب جلو د. بودهنانه کرام را ز

 گفتم:ه با خند

 

 ؟بریمخونهاي نمیخوه ام، سیددم رمیبینی که حسابی به خو، خوبم
 

 بریم.ا، گفت: چرو جا برخاست از سریع ، گ شدنرنگ به رمعین 

 

ه سنگینی به چهره معین نگا، یم کمی بعددخانه حرکت کري به سو، تومبیل ابر ار ما سود. کرن هی مااهمردر ما

 دي؟ست کردت درخوا یه که براین چه قیافه اگفت: دي مشهودي با سرو خت انداما

 

داري؟ نه ووختردحالت ا که چردي نمیکرد فریاوز داد و یردت دهخومگ؟ مدت اوگفتم: بدزدم و لبخند ملیحی 

 ستی.اکه تو می خوم شدن حاالهمو

 

کن تا ض عوت را من گفتم کمی ظاهردي، نبوز گفت:تو که لجبان داد و به طرفین تکاش را با بی حوصلگی سر

 ین حد!انه تا دي، نکردي و ازدواج فکر نکنند مجرانیگرد

 

دت خون چو، یگه تغییر نمیکنمدهمینشکلیه. من اي نی که تو میخو، اون زگفتم: معیني تندبه م و کالفه شد

 ستی.اخو

 

هم خیلی قشنگ ت نگ موهاد، ربهت میا، خیلی قشنگهت لباسهال، قبوب، گفت: خیلی خوو خندید ر به ناچا

 ل داري؟ست. قبوه انندو زیشتخیلی تند آرافقطه،شد

 

ینگونه است که ي اخرر آین باانستم امیدد و بوه یش خوشم نیومدآراین از اهم م دخودم. کرت بش سکواجودر 

هرچند که درآوردم. ست انی که معین میخوزقالب دم را در کشید تا خول مدتی طود. سختی بور یشمیکنم. کاآرا

ر ، فتارین اا با تقریبم. بشورج خانه خاون او از شتم بداندزه جاایگر د و دبوه شدس حسار معین نسبتبه من بسیا

و ندگی زخانه م زن شدن خاتول هم بزنم. به قوه را نشگار و داکنکوس معین غیر مستقیمبهمن فهماند که قید کال

 م.شوهر

 

یک و محبوبه ن و فتم. با کمک خاتورمی روز نول ستقباامعین به ر کنادر که د لین سالی بواوسید. روز رنوم یاا

عید ي خریدهام قالیها شسته شدند. بعد هم سرگرو شدند ض ها عوده یم. پردیز کرتمرا خانه م تما، گرخدماتی رکا

اي برن هایشااده خانواه معین به همري هرهااخود بوار هفت سین شدیم. قره ي سفرت سار و سودن کردهماو ا

ن یشاابردي یاام زترحاکه د بوم معلو، میدید ن نااي ورود آکه معین براري تدو تهیه از بیایند. ان عید بهتهرت تعطیال

یدنی دسم عید امر، و بچه ها سر بزنیمدر و نستیم به ماامعین توو من د و عید خانه ساکت بوروزاول ست. تنها اقائل 
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معین از سیدند. مهین پنج سالی رتبریز از معین ي هرهااخوي ، مهرو مهین ، عیدروزدوم هیم. صبح م دنجارا ا

شت. همسر دایبایی خاصی زثمین که م به نادم خول ساو شت هم سن داتر خدیک د.پزشک عمومی بود و کوچکتر بو

مد که اسی ساله به نظر می ي سید. مهررمحجوبی به نظر می رد و برخوش خوربسیاد که مرد بوت بیاادبیر دمهین 

مبد و رامتین ي راقلو به نامهادوپسر ي رو مهرد. بودار خانه و یپلمختم میشد دتحصیالتش به، مهینو معین ف برخال

به نظر می وي منزو ساکت دي مرد. او شیمی بوس مهندي ،همسر مهرد. شاغ وشلور بسیاو ند دسالهبوده شت که دا

ه ي نحورد و برخوز طرروز ،ستی به مناسبت نودیکتبریک سره و کوتامبا یک سالرد اول ، برخون همادر سید که ر

 م.فهمیدرا خالقش ا

یم اسک صدوعر، ند. مثل معینه اپسندیدرا معین ي فهماندند که سلیقه  بهمرد اول برخون هماي در مهرو مهین 

د. میبرت لذو تنها می خندید ارم، ین لقب بیزاز انست من دامعین که به خوبی می د. نبوم خوشایندد یازند که دمیکر

ند. زدیم می اصد ییاند، زمبدو رامتین راکه ثمین یا م مانی بیشتر عصبانی میشد، زسک ولقب عردن برر بکااز بدتر

 دم.یهم می فشررا رونهایم اند،دعصبانیت و از مد امی ش که خونم بهجود قتبوآن و

 

ختر ، دنی به ثمیناچندش خوروي لی ومهین ، گشرمخصوصا با عمه بز،شتداخوبی با عمه هایش ي بطه رایدین آ

نسبت به ن او هیجااز پر ي اههانگد. از یدین بوآثمین همه توجهش به ، یدینآبر عکس اد. نمیدن نشااش عمه

او کمتر با د و میکره به چشم یک فامیل نگااو یدین تنها به آلی دارد ویدین آبه دي یاي زکه عالقه م یدینمیفهمیدآ

 د.صحبتمیکر

 

م تقریبا تمارد. بگذش که به مهمانها خود ین بوم اکرو ذفکر ي همه ت ین مددر اشتیم. ن دامیشد که مهماروزي سه 

ر شپزخانه کاي آشت من تواست ندد دویازمعین دم. بوه ندراشپزخانه گذدر آمحبوبه ن و خاتور کناروز را در ه ینسا

ي تودن کرر کادم. می کرار بطه برقري رامهرو به سختیبا مهین ، نستم دامی ا نها جددم را از الی من که خووکنم

مهین به ي و کهمهرد عید بورم چهادم. روز بوده کرب خانتانها است مصاحبت با ار از دفرراه یک ان بعنورا شپزخانهآ

که دم حت بواسترل احادر تاقم در اند. دفته بون رمشااقواز ایکی ي یدنی به خانه دعید اي برن هایشااده خانواههمر

ند. نمی دیدین سر موضوعی با هم بحثمیکرو آمعین ون. تاقم بزنم بیرس از ایدین باعث شد با ترد آفریاايصد

ببین من ، بیا بشینا گفت: صحرزد و یم اتاقم برگشتم کهمعین صدف اباشم. به طرن ناآبحث و تمشاهر جر ساخو

 یدین.آست میگم یا در

 

دش از روي قتی خووچی می تونه بگه ا صحر، گفت: بس کنباباد یدین با فریاآیدین نشستم . وي آبررومعین ر کنا

 ده.کرازدواج با شما ج حتیارو اجباا

 

 میکنه.ق ثمین فرو با تو ا صحرو مسالهمن ، یدین آیدین گفت: خفه شو اب آجوي در ین با لحن تندمع

 

زاده هرابا خوازدواج به را ید من دارستید که حاال امن نظر خون از جتوازدوامگه شما موقع ، بابا داره چهفرقی -

 ارم.ختر نددین ابه اي میکنید. من هیچ عالقه ر مجبونتو
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نه ، نه با ثمینارم، ندل ازدواج صال خیاابهمعین گفت: یعنی ب خطازان لراي با صدو خت اندامن ه وتاهی به چهرکه نگا

 ي.یگردختر دباهیچ 

 

تحمل رو نا اومیکنی یا نمیتونی ار فرا خترر از دینقدا اصال تو چرادي داره؟ ایراثمین چه ا؟ حتی گفت:چررامعین با نا

 کنی.

 

ي ختردهیچ از صاحبش باشه. من هم رك مبااره، ندادي یراگفت: ثمینهیچ د و کررش پدر نثاي خندزیدین پوآ

 من نیست.ل یگه مادستم انی که میخواوفقط ، نیستماريفر

 

ري مجبو، ید دبود بچگی نامزاز ثمین و تو ن. موارقرل و یر قوزبا مالیمت گفت: تو نباید بزنی.ر ین باامعین 

 کنی.شازدواج باها

 

سک کوکی به ونیستم که مثل یه عرا نیستم. بابا من صحرر مجبو، گفت:نهد معین با فریااب جودر یدین آهم ز با

تنیدید دورش عنکبوتی که شما ر تاي توري ببین چه طواز سکت بندوبه عره که شمامیزنید برقصم. یه نگازي هرسا

راه حتی شما به اره، بذون بیراري یوردین چهااز ا پاشواره شما حق ندزه جاابی ، می پوشهس به میل شما لباده، فتااگیر

ن هی تواخودباخوم نمیدزه جام، اندگیم تصمیم میگیرز زطرا بردم نمیشم. خوا لی من صحروفتنشهمگیر میدید. ر

 ید.اربذر تو فشاا هممثل صحررا من 

 

 باشی.دت ر خوتو به فکه بهتراره، ضینداعتراهیچ ا گفت: صحرد و نگاهم کرت سکودر معین لحظاتی 

 

 اض داره.عترا ابه خد، باباداره گفت: ي به تندو یدین کالفه شد آ

 

اري ست نددوبهش بگو ا گفت:صحرس لتماابا زد و نو روم زابه ، رو مینروي زمد ، امبل بلند شد از روي سریع 

ه نشگا، دامهمانیي بر باشیدت آزاد خوي سالهاو هم سن ي مثل همه داري ست دوشی. بهش بگو وبژرا ینلباسها ا

 هستی...ه ندآدم زتویه ، بزنهات سک صدوعراري ست نددوبهش بگو ، موسیقیس کالي، هنرسکال،

 

با و شد م صبر معین تماه باالخردم. بوده کرت تنهاسکو، گلویم رگ من با بغض بززد. می ف من حري یدین به جاآ

ت باهاه و بین برن از ندیموزفرر و ن که حرمت پدنکري کا، یدینآیدین گفت: تمومش کن آبه ي رو لحنخشن تند

من از مانی که زمیشه. تو هم باید تا ط مربودم به خوا با صحرردم برخوز طر، ندگی منزکنم. ر فتااي ریگه ردطو

 بکنی.اد لت میخودهر غلطی که ي و گرنهمیتونی بروطالعت کنی ي ازم امیگیرل مایحتاجت پوابر

 

، شما متاسفمد خواي بلکه برا، یا صحردم خوا نه بر، گفت:متاسفمبابادار یی بغض ابا صدو مقابلم برخاست از یدین آ

 کنی.ن مارت رام قدل و که با پوا نه صحرو نه من هستم ي ، که تنها شدي میادت به خوروزي یه

 

اه خودخوو گو م زورادیک را معین دادم، یدین می آبه را لحظه حق در ان شد. رج سالن خااز بعد با گامهایی بلند 

م شدر مجبو؟ میکنیم نگاري ینجوا احتی گفت: چرراید با ناه اش دچهررا روي من ه ي خیره قتینگادم. ومیکررتصو
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تو یا ام لی من نمیخورو زد وتو ف دل نم که حرومید، کنهر فتاري رنطواوبا من اره یدین حق ند، آبزنمرا حرفها آن

ام میخورا شما ح صالم میدم نجاري امن هر چی میگم یا هر کا، طاعت کنیدزم ااکنم ن تورکنم یامجبوود محدرایدین آ

دو فقط شما ، من وت ثرل و میفهمیدید که ماش کارا دارم؟ یدین کی و آمگر من جز تو ن دارم. ستتوندوچو، 

به اي حالیکه هیچ عالقه ؟ در کنهازدواج میکنی با ثمین رش مجبوا گفتم:چرو شکستم را نفرید.مهر سکوتم 

 اره!ثمینند

 

ید ه اهمدیگه شدا حاال بر، ببینید را شتید همدیگه ایدین چشمندو آتو ، گفت: جالبهي میزآتمسخر ه معین با خند

 سر.ي دو هیوالم من شددر و مااز تر زلسویدیه دا

 

ن بدهم که یدیآبه را نستم حق دانمی دم . بوه فت. گیجشدرتاقش ابه و من بماند برخاست اب نکه منتظر جوابی 

تش یا کمی وثرل و ست با کمک پوامعین که میخواز می جنگید یا رش با پداش ندگی ه ي زنحوایآزادي و بر

 متوقف کند.را یدین ري ، آصالبتحقپد

 

مدند. معین با امعین ي یدنی به خانه دعید اي برر روز چهااز بعد اب ، سهرو صبا اه به همردر مان روز ، عصر هما

 د.یی کرابچه ها پذیردر و ماز از باروي با د و کرش موافررا یدین و آبحثشبا من و نها جر نایدد

 

به ي سفر، لین فرصتدر اوستند امعین خوو من از یک هفته به تبریز برگشتند. از مهین بعد ي و مهراده ي خانو

تنها و ند. شبها همتک رانه می گذخاون از بیرروز را بیشتر د و با معین سر سنگین بوز یدین هنوآشته باشیم. داتبریز

د بگیره یددنارا یدین آعتنایی ابی د وسرر فتارین د امد. معین هم سعی میکرآکمتر پایین می و سوئیتش می ماند در

یدین قصد آحالیکه ، در فتیمرمعین به بابلسر د به پیشنهارا عید ت تعطیالدوم هفته د. بوده کرر ختیات ا. تنهاسکو

شت. یک دایبایی خاصی زمعین ي یالوشمالی سفرکند. ي شهرهااز یگر دستانش به یکی دواز شت باچند تا دا

ران باد و بود سرده لعاق افوا شت. هودایا درنگ که فاصله کمی با رنی قرمز وابا سقفشیرد طبقه بودوسفید ن ساختما

 .مبشورج یال خااد از ونمیدزه جاامعین د، ئم طوفانی بودایا درمد. آبند نمیاي لحظه 
 

ه من شدن نی شداندزباعث د سراي هوو حم امزران با، باشمآزاد نستم امی تو، معیندم و نجا فقط من بواحاال که 

ي یگردهیچ سرگرمی ن ، تلویزیوروزي نوي گاهی هم برنامه هاو یا دن درکهجز تماشا کرد بودو روزي ند.دبو

 م.شدار بیدم موهاروي ست معین بر ازش دکه بانودم بواب شد. خوف و آرام یا صاو درفتابی ا آهوم سوروزشتم. اند

یه ف صراز لبته بعد ، ابزنی م ساحل قدر میتونی کنااي قت بخووتا هر ه؛ شدوز آرام مرایا ، درسکموپاشو عر-

 صبحانهمفصل.

 

را شانه هایم د. یستارم اند. معین کنازدیم لبخند روبه ن سماو آیا دربی م . آیده دوپنجرف کانه به طردبا شوقی کو

 کن.م یا سالدرقل به االدي، نکرم گفت: به من که ساله با خندد و فشرو ست گرفت درد

 

 صبح بخیر.م سال-
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تا خانم خوشگله ه شدف و آرام باشم که صان یبا ممنوي زیادرین از اباید ، صبح شما هم بخیرم گفت: ساله با خند

 ؟شتمامیذچی را سمش اشتم داختر دگه یه انی ومیده. منبخند
 

 ؟شتیانهچی میذ-
 

 یا.در-

 

 سم قشنگیه.الی اري، وگفتم: حاال کهندم و شده یا خیردربه ره بادو

 

مد که من آمی روزي قعا والی مخالف هم هستند. یعنی ویند آبه هم می ؛ "اصحرو یا در"گفتم: م و لم خندیدي دتو

و ست اکه باتولد بچه مخالف د بوه غیرمستقیم به من فهماندها رباو ها رشته باشم.معین باداختر کوچولو دهمیک 

دم. فکر می کرل محاي باید به چیزهاا صال چراشته باشد. دابغل در بچه ل، ساو ین سن ي اهد توالش نمیخودهیچ

چشمانم و من د ، دل بوف یا صادرحاال که دم، بغض کردم.سپرر به گورا ها آرزوین م اتما، که بهمعینبله گفتمروزي 

 ي؟حت شدراناو گرفته ز با؟ خانمه گفت: چی شدو شد ام حتی راند. معین متوجه نادبودار بغضار و ی قرب

 

 دن.ینجا بوش اکادم، فتاابچه ها در و ماد یا، گفتم: هیچی زدم و لبخند تلخی 

 

فعه ، دنمی کنندار فر ویا همینجا هستند و دریال وین ش احت نبارانادم. کرار صرامن که خیلی د، ست بیاانخودرت ما-

 ن.یمشورمیان مادمدیم با خواویگه که ید

 

 قت.وهیچ ، نستماقت نتوولی هیچ ، وبزنماو به را لم ف دنستم حرامی توو شتم را داگفتن حقیقت ات جرش کا

 

در ن یم. مدساحل بور ساعتی کنادو فتیم. یکی رساحل ف به طرو شدیم رج یال خااز ومعین اه همر،صبحانهاز بعد 

می ن تکام را فقط گاهی سرم. حرفهایش نمی فهمیدي از لی چیزد ومعین صحبت میکردم و بوه یا خیردربه تسکو

 میدهم.ش که به حرفهایش گودم میکرد نمودم و والبخندمیزدادم و 

 

د اي وروصد، یمدقتی سر میز نشسته بور ، وناهاف موقع صرد. بوده کرب ماهی سفید کبار، ناهااي معین بر

از یال شد. معین وارد وسوخته ب فتاه اي آیدین با چهرآهم شکست. کمی بعد را در یال وسنگین ت تومبیلیسکوا

 ي!سیدربیا که به موقع ، هست تو کجاییم با لبخند گفت: معلوو شد ل خوشحان اویدد

 

از یدین یکی د. آربوسی کرویدین آبا و صندلیبرخاست از روي معین د.کرم سالو مد آیدین لبخند به لب جلو آ

ا با لحن خاصی گفت:صحرزد و من نشست. لبخند قشنگی روي به رو ست و درکشاند د خوف به طررا صندلیها

 ره؟خانمچطو

 خوبم.ن، هستهگفتم:ممنوآخیلی دم و کرم شتم سرگرداست دچنگالی که به رد و با کادم را خو

 

 دي؟کجا بوروز سه دو ین اگفت: نگفتی ه معین با خند
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اه به همرن حاال هم چند تاشون، ستااز دویکی ي یال، ومسرراگفت:و شت دابره شدب یدین یک تکه ماهی کباآ

هم ا صحرو شما د فتادم ایال می گشتیم که یاویه ل نبادمشب اي اهستند. برم جنگل منتظري تون هاشوادربروهر اخو

 ینجا.امشب بیایم اگفتم ، مدینبابلسراو

 

توئه ي ینجا خونه ن اچو، میتونی بمونیدت خو، یندکري یزربرنامه ن تودخواي برد یخوگفت:بد و خم کرامعین 

 نه...ت ستادولیو

 

 ؟باباا گفت: چري یدین با لحن تندآ
 

 یالست.وین اتو ون جوزن یه ن گفت: چودي با خونسرد و به من کرره اي شاامعین 

 

نترسد د. ند یا نامززن داربقیه هم یا ن مدن اوشواهرانا با خوز اوي ایه سر، تنها نیستندم ستادوگفتم که ، باشهب خو-

 اره.ندي سک شما نظروکسی به عر

 

که د یدین بوآسط فقط وین رد. انخوي فت. معینهم چیزربین ا از به غذدم یازگذشت. میل ت سکودر قایقی د

باید را یی اپذیرر لی کان، ویامی تونند بب خور گفت: بسیاو شکست را معین سکوتش د. ییمیکراپذیردش خواز

 ي؟متوجه شد، باالد بیااره کسی هم حق ند، هم میریم باالا صحرو من ي. بدم نجادتاخو

 

مطمئن ، مهربانمي گفت:چشم باباو بوسید را تش رصود ، پشت سربغل کررا از معین دي، شاق و یدین با شوآ

 سکت نمیشه.وعرو حم شما اکسیمز،باشید

 

گلویم النه در صبح از بغضی که م. لو شداب وتختخوو روي فتم باال م. رسر میز بلند شدرم از خوبي نکه چیزابی 

را روي شد. سینی ق تاوارد است دکه معین سینی به دم بوه شدزه آرام یر گریه. تاون دادم و زدم زبیرد را بودهکر

 ؟حتیرانا يچیزاز تخت نشست. با لحن مالیمی گفت: تو رم روي کناو شت اگذق تااسطومیز 
 

 ؟حت باشمراباید ناا چر،نه-
 

 دي.نزدم بوه حمت کشیدزنش دست کراي درهمه من براون که ه اي خوشمزاي که لب به غذن چو-

 

 شتم.امیلند-

 

 ؟حاالچی-
 

د و ي زلبخندد یم بوروبه رو معین که ردم. خود خل سینی بوداکه را یی اغذاري از مقدر جباابه و پشت میز نشستم 

 گفت:
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ق تااین از اینجا هستند ایدین ن آستادوکه ي عصردا هشکنم تا فراخوازت می تونم ا صحري، حال شد یک چیز

 ؟نشیرجخا
 

 ؟بپرسمرا لیلش دمیتونم -
 

 پایین.ي براد لم نمیخودفقط اره، لیلخاصی ندد-

 

 نمیشم.رج ینجا خااز اباشه -

 

ن الي اناونی جووکه میددت یدین خرید کنم. خوي آمهمانهااي کمی برم اید برمن بم، گفت: مرسی عزیزو خندید 

 پر کنیم تا به خسیسی متهم نشیم.ل را یخچاه شتها هستند. بهترابا ژي و نرابا رچقد

 

شت با است نددومعین دم. بوه یکتنهایی عظیم گم شددر که د قت بووخیلی م. یال تنها شددر وفت. من رمعین 

ستم دوتنها ف مینااي لم برر دچقددم. برگروم و بردش هم با خودرم، ان ماي هالی خانه اکنمجز با  مدو آفت رکسی

ي من تو، ست میگفت رایدین دم. آبوده صحبتنکرش می شد که حتی تلفنی هم باهاه پنج ماود حدد. بوه تنگشد

تحمل را قفسش او را و نستم امی تو قعا تا کیدم. وابوه نی شداندو زسیر د، اساخته بودورم قفستنهایی که معینبه 

 ؟ضی نکنماعترواکنم 
 

ت یدین سکون آستادي. دویااي زصدو بعد سر و سید ریال به گوشم وتومبیل به محوطه اچند اي ورود کمی بعد صد

چند ، قیقهبعددمنتظر برگشت معین نشستم. چند دم و کز کراي ند. گوشه دهم شکسته بورا در یال روزه ي وچند

زه بادر هسته گفتم: آست. خیلی امی خوزه ورود جااسید که ریدین به گوشم اي آشد. بعد صدق زده تادر اضربه به

 بیا تو.

 

 ؟کجاستم گفت: باباه با خندو گشت ق را تار اکناو شد. کمی گوشه ق تاوارد ایدین لبخند به لب آشد. ز بادر 
 

 فتخرید.ر-

 

 ره؟!اتنها بذرا سکش ومد عراولش ر دچهطو-

 

 ؟نکنیب سک خطاوعررا من ر ین قداهش کنم ایم گفتم: میشهخواصدي تور شکاآبا بغضی 
 

 میکشه تا...ل مدتی طودم، کردت عاام میخورت گفت: معذو یم نشست روبه رو حتی رایدین با ناآ

 

تو تخلیه دخو، نکنی. بگورم متلک با، خند نزنیزیگه بهم پودبا گریهگفتم: تا و ساکت شد. بغضم شکست ره به یکبا

 باشم.ت کنایه هاو خندها زکه شاهد پودم کردت یگه عادمن ،کن
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حتت راناام کن نمیخوور هسته گفت: باآخیلی د و کرك پارا شکهایم انگشت ك ابا نود. بوه شدخ حتی سررانااز 

قتیکه از وی میکشی. مخصوصا بابا خیلی سختو من ر کنادر نم وکنم. میدرا درك یطتت اشردارم ت و کنم.یعنی سعی 

 ده...کرودت بابامحد

 

 ارم.ضی نداعترامن که ؟ ین همه سنگ منو بهسینه میزنیا اگفتم: تو چرم و یددوحرفش ن به میا

 

 اي؟همین ماتمگرفته اي گفت: برزد و لبخند کمرنگی 

 

، کافی بدبخت هستمازه ندامن به دار، سر من براز ست دبهت بگم ر چند باارم، حتیاجی نداتو زي لسودمنبه -

 باشم.ود هم محددم خانه خوي توام شک کنه. نمیخودت خوو بط من روابه رت نکن پدريکا

 

 ؟میکنیر چکاق تااین ي اتنها توو پس حاال تک ؟ ینکه نیستیاگفت:نه ي زد و خندزپو
 

 کنم.ت شنام آستادوایین با بریم پد گفت: پاشو تا بابا میاو گرفت را ستم دبعد د کرت چند لحظه سکو

 

 م.حت ترراینجا امن ن ممنو-

 

 بیا باال.ري مد فواونکنف بابا که ز پاشونا-

 

 پایین.م بیاام من نمیخوش. باش خوت ستادوبا و لمکن برو-

 

اهی گد. بوده پر کررا یال م وتمادي شاو یک زمواي فت پایین. صدو رمقابلم برخاست اي از ضافه ف ابی هیچ حر

د لی یا، وفتمق رتاي در اهم تا جلوري پایین. چند باوم برد میکرام سوسه وکه د بود شاو بلند ن شاه خنداي صدرنقدآ

یال برگشت. ونشستم. یم ساعت بعد معین به ام و قبلی ي برگشتم سر جاره بادم و دوفتادم ابوداده قولی کهبه معین 

کشید دراز تخت رم روي شت. کناامیز گذرا روي پاکت د. بوت تنقالرگ ستش یک پاکت بزي دشد توق تاوارداقتی و

 ؟نه، فتهرسر ات با لبخندکمرنگی گفت: حوصله و خت انده ام ابه چهراي نه زالسوه دتمخم شد. نگارصوروي 
 

 تاقم بمونم.ي ایگه باید توي دهاروزمثل و نیه روباا هم هووز مرانهفکر می کنم -

 

 ؟میکنیرم متلکبا-
 

 کن...ور با، نه-

 

 دارم.ستت دونیا م دقد تما، غگودروسک وگفت: عرو بوسید ام را خندید . گونه 

 

 ست.اسمم صحردارم. اسم امن ، بزنیام سک صدویگه عرام دمننمیخو-

 

 سکی.ومن فقط عراي لی بروگفت: د و خم کرا
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ري معین چندبادم. کرم سرگرق ، تاه ي اشت پنجرپاز یا ي درتماشان و باتلویزیودم را خود بوه شدر تا شب هر جو

یدین همگی ن آستادوقطع شد . ا صدو سر ، خر شبآقیقه بعد بر میگشت باال. دچند و فت پایین ریدین آست ابهخو

اش هی اهمرزدن کف آواز و بقیه با د و میزر ستانش گیتااز دوند. یکی دبوه تش جمع شددور آساحل ر کنادر

بغض م. شدل یدین مشغون آستادوجمع ي به تماشاو نشستم اره اي صندلی گهو، روي فتمرق تااس اند.بهتردمیکر

دم و کرس حساام اشانه را روي معین ن ستادسنگینی ، گریهن میادر گرفت. را تم رصوي شک پهناو احسرتمشکست

 سید.ریش بهگوشم ابعد صد

 

 ؟نهدي بون جمعشوي تون الاد الت میخودخیلی -
 

 ق دارم.نا فراوخیلی با لی من آره و-

 

ند. ارنا ندوم از اوهیچکدداري تربیتی هم که تو ادب و هم خوشگلتر. ي نترونا هم جواوهمه از تو ن ال؟ اچهفرقی-

 ي.نا باالتراوهمه از حاضر تو ل حادر شتهباشم. اکم گذات برس لباو تیپ از فکرهم نکنم من 

 

 ؟نی هستماندزینجا ا اپس چر-
 

قیمتی و سک ظریف وین عرامی ترسه داري، یه صاحب ترسو ن گفت:چون کناانجوو یک گوشم گرفت دنزش را سر

 ند...ربیادر چنگش اشرا از 

 

 داري؟شک دت مننسبت به خوداري فاوتو به -

 

 فایی نمیکنی.وبی ت به همسر پیر، به هیچ قیمتی و منی دار فرمانبرو مطیع ل همه حادي در نهفتو بهم ثابت کر-

 

 ون؟بیرم ینکه تنها برایا دم بگردم خوي سالهاو با هم سن ي نمیدزه جاا اچر؟میکنیودم محدا پس چر-

 

، مننباشیل یگه تو مادکه د بیاروزي گه یه ، انیوخیلی جو، تو خوشگلیه، بهم حق بدا، میترسمصحر-

 نیست.دم ست خودکن ور الی بم، ومیدم آزارت گویی هام و زورهی یااخودبا خودارم نم ومیدم،منمیمیر

 

ن یدین تکور آکنااز لی ، وساحلر کناي مشببرامیتونی داري ست دوگه اگذشتف بعد گفت: ت سکودر لحظاتی 

شکهایم م. اچند تا نفس عمیق کشیدم و صندلی بلند شداز روي برگشت. ق تااخل دابه د و ها کررا رشانه هایم ر.نخو

نی ومعین با لحن محزم. بیداخورش کناد. بوه کشیددراز تخت روي یکی رتا درفتم. معین ق رتاابه دم و کركپارا 

 ؟نرفتیاگفت: چر
 

 د.بم میااخوارم، حوصلهشو ند-

 

 فتم.و رعمیقی فراب به خوو موهایم بستم روي معین به ن ستاازش دبا نورا چشمانم 
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********* 

 

 

 

 

یا دم. دریستاه اپنجري چجلود. گرفته بوافررا لنشینی همه جا ت دکوسد، بواب خوز معین هنوم. شدار بیدزود صبح 

د، صل بوي دوم ویال کهبه طبقه وپشتی ي پله ا از راه بی به نظر میرسید. بی صدو آهم قشنگ ز لی باد وبوآرام کمینا 

وارد ست امیخولم دیا. دربه و زل زدم ماسه ها نشستم دي روي یازفتم. با فاصله رساحل ف به طرم شدرج یالخااز و

ندگی و از زمعین ، از من به جا نمی ماندي از ثراهیچ م و گم میشدي آب که تور نقد، آفتمرجلو می م و میشدآب 

ي ماسه هار روي ختیاابی م . قصیدریش می ابرم و می شدك که به میل معینکودم بوه ختش خسته شدایکنووساکت 

 "سک کوکی.وعر"مقابلم نوشتم:

 

، سیدریدین به گوشم اي آیختم. صدرشک ایا دربه ه خیرم و نم چسباندانوزابه م را سران ریزشکابغضم شکست. 

 ي؟شدآزاد نت انداز زگفت:چه عجب و نشست رم بعدکنا

 

ین ابا دي؟ کرم سیر باباد را اخوا چرزه، می سوات لم خیلی برا دمهربانی گفت: صحرد و نگاهم کردم . کرت سکو

 کن.ص خالدت را خوري.نمیاد دوام یازضعو

 

 ري؟گفتم: چه طوي زدم و خندزپو

 

 بشی...ا جدازش باید ي، پسبده را شتبااین وان اخر عمر تاالی نباید تا د، ونبواي عاقالنه ر کام تو با باباازدواج -

 

 کافیه.من ا همین بر؛ به من خوشهرت پدري دل ینجواقل ابهتر نمیشه! ال، ینکه هست بدتر میشهاز اضعم ؟ وکه چی-

 

 شته باشی.داست را دونمیکنم تو بابا ور گفت: بان داد و به طرفین تکاش را سر

 

 معین همسر منه.؟شته باشمداستش دونباید ا چر-

 

 منند.ي شاهد گفته هات گوشه نشینی هاو نگو که گریه ها ؟ ضی نیستیراندگیت ا از زپسچر-

 

میشه. ازارم باعث د، یازعالقه و محبت ر از روي هم همینطورت پد، نیمآزار حرکاتت باعث ت و ین حرفهااتوبا -

 ؟ضایت من کافی نیستم رعدا همینبر
 

 یت نمیکنم.م را اذبابام و زن قته پسر خوبیشدوگفت: من که خیلی و خندید 

 

 دي؟کرل قبوت باباان زن بعنورا گفتم: چه عجب من و گرفت ه ام خند

 

 دارم؟هم اي یگه ره ي دگفت: چازان لراي صدباد و با بغض نگاهم کر
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 ه.یطت خیلی بیشتراشراز تو ار لی شانسفر، وگفتم: نه م و بلند شدرش کنااز 

 

صندلی مقابلش نشستم . د. روي بواب خوز فتم. معین هنوق رتاابه م یال شدوارد وقتی وفتم . ریال ف وبعد به طر

ر بار نگاد. ایدینبوآمیانسالی ي سالهاي از شت. تصویردایدین آبه  ديیازشباهت دم. کراز ندابره اش را چهربخو

کمی لخت که ه و سیاي موهاو پوستی گندمی ه. تی کشیدرصوو ها وبره، اچشمانی سیا؛ یدمشدکه می دلی بواو

کمتر ش ظاهرد. پهن بوش شانه هاو شی ورزمش اندو اشت ي دابلندر قذ بسیاد. بوه اش داده بهچهردي یازبیت اجذ

 اد.میدن سنش نشاز ا

 

اش، جتماعی ي اموقعیت باالب و همهمهمتر شخصیت خواز مالیمش ن و مهرباق خالآن ابا و شت دابیت خاصی اجذ

بی دم. ضیبوراناام ندگی دم و از زمیکري من ناشکرز هنود. شته بوابه نمایش گذرا یکجنتلمن کامل ر فتاو رظاهر

معین به اي نم. با صدابدام را خوشبختی ر قدو گالیهنکنم ا خداز گر یدکه دم عهد کردم با خوزدم و لبخند رختیاا

 م.مددم آخو

 

 ؟شیطونکي به چی میخند-
 

 صبح بخیر.م، سال-

 

گفت: اي زد و بوسه م موهاروي چسباند. اش به سینه م را سرد و نشستم. بغلمکررش فتم کنارنشست. و بلند شد 

 ي؟قشنگ میخندیدر قدینانگفتی به چی ، سکمن هم بخیروصبحعر

 

 ام.قیافه ش خواب و بهشوهر جذ-

 

که شما ه مدف دراوطروم کدب از فتاآگفت: و خت ه ام دوبه چهرزده اش را بهت ه پایین گرفت. نگاش را سر

 ؟شوهر بدبختت تعریف میکنیر از ینقداصبحی اول
 

 م.پس میگیررا حرفم ، حتیرانا-

 

 میشی.ه بیوو می کنم دق حتی راناط فرن از چو، سکم پس نگیروگفت:نهعرد و غوشش فشررا در آمن و خندید 

 

ین ر امعین هر چه قداوردم. ست دبه دم را خوآزادي من ز برگشتند. باان ستانش به تهرو دویدین ر آناهاار بعد 

اي حیه روختیم. با داتفریحپردش و به گرت را خر تعطیالد. دو روز آتالفی کردم نی بواندو زسیر ایال روز در وچند

 برگشتیم.ان ندگی به تهراي زجدید بره اي نگیززه واتا

 

 

 

 

******** 
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همسر معین به خوبی ان بعنورا که نقشم د ین بوابر ام سعی ي ند. منهمه رامی گذدش را خودي ند عاروندگی ز

ل به قود. بوده فتار اکااز تقریبا د و بور مابین خاتودم. بوه موفق شدي یگر یک کدبانوم، دمدد آقتی به خووکنم. زيبا

یگر خانه ي دهارکا، سیدگی کنم. محبوبهرخانه ر موابه تنهایی به دم خودم بور مجبود. بواش نشستگی زقت با،ومعین 

ر نکه بیماابا ن خاتودم. گرفته بوه به عهددم خون را خاتوري از پرستاو سیدگی دم. رمیکررت من نظااد و میدمنجارا ا

 مد.استم ي، زود دشپزز آها مخصوصا طررهمهکام. مسلط شور موابه زود تا د خیلیکمکم میکرد. بو

 

حتی دم. بوده کردت به همه چیز عات ین مددر اجم با معینمیگذشت. ه از ازدوامال و دو یک ساد. بون مستازیل اوا

زي و لجبااز در گاهی هم و میدید ش ربه چشم همسر پدرا من د و بون یدین که گاهی مهرباي آگانه ر دو فتاربه

حاال ؛ ندرامی گذاب ختخوم روز را در رتقریبا تماد. بوده پیشرفت کرن خاتوري بیمااد.میدو آزارم میشد رد کنایهما

یدین آست به سوئیت امن میخون از ها هاتوه همین ماي سیدگی کند. برریدین آشخصی ي هارکه به کادکسی نبو

سوئیت وارد شت اندزه جاامحبوبه ن بدهم چوش گون را ختوف حردم بور نم. مجبومرتب کرا نجااکمی وم و بر

ي هارقتی کاوشت. س داکاله نشگاوب در داصبح تا غر، از یدین م. ان روز آسوئیتششودموارد بور ناچاد، یدین بشوآ

 فتمباال.، رشدم طبقه پایینتما

 

کوتاهی سالن ت مدم و در نظافت شدم سرگرد. ویختهبرقعا بهم وایدین آسوئیت ع ضا؛ اوست میگفت ن درخاتو

ار یوروي دنقاشی ي تابلوهان ان یدم. دیدین شداب آخوق تاوارد اید دماند. با تراب خوق تاافقط ه. مرتب شدوتمیز 

ت مبهوت و ماد. بوه من نقاشی ششدي از تابلوهاتصویرم تماروي تختش . ي عکس باالب قاآن مخصوصا د. گیجمکر

نها ام از اکه هر کدد بوه یبایی نوشته شدت زجمال، تابلوهااز یرتصویر هر یک م. زشده تابلو حیر ي رويبه نقاشیها

فته رکه با معین دم مانی گرفتهبورا زین عکس امد دم اشتم. یاداتخت بري باالرا از عکسم ب شت. قادانیا معنی دیک 

یدین. آست د دبوده فتااین عکس ي ارنستم چه طوافقطنمیدد. گرفته بورا عکس ي آن هندس یک عکاو کیشدم بو

 د:بوه باخطقشنگی نوشته شدب پشت قا

 

تا و ند زاسورا نم استخوانگاهت تا مغز ، یختي رسینه هري لم تور دادي، دفشازوم را باي شدیددرد مانی که با ز"

کنجه گر شي شددي و هایم کرا رپس چرل، سنگد، اي بیوفا و روزم. اي شب ي همه ي شدد. کرذ لم نفودعمق

 "رم؟؟؟بیماروح

 

به دم و بوده نکرور بارا حرفهایش س و حساایدین باشد. تاحاال ي دل آینها حرفهاانمیشد ورم شد. بااب حالم خر

کلی ي هاورکه بابام ندامی خوم و یددمی را حاال چیزهایی دم. نگرفته بوي جددم و او را بوده نکرورش بادش خولقو

ین همه عکس ابش بین اخوق تاي اتواز ان ، بدتر و یدین آسوئین ي من توم. رسیدیک لحظه تاي برد. بووت متفاام

یعنی د؟ میکرر میدید چه کارا یر وین تصاو امیشد ق تااین وارد اگر معین دم؟ واي اچه می کردم خوه از خاطرو

به و بر شد اترسم چند برد؟ یدینبا خبر نبوس آحسااز اکسی جز من د؟ بوه نشدق تااین وارد اتاحاالهیچ کس 

رج خاق تا، ار اتا شب که معین به خانه برگشتدم و بره تاقم پناابه م و شدرج یدینخاآسوئیت ق و تااز اسرعت 

ا بالبخند گفت: صحرو خت انده ام ابه چهرداري معنی ه نگا، یدین پشت میز نشست آقتی م، وشبسر میز شام.نشد

 د.بوه مرتب شدناو کثیف ري بدجودي، مرتب کررا ممنونمکه سوئیتم 
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 د.قفل بودم، درش مرتب نکررا بت اخوق تاافقط ببخش که دم، نکرري به سختی گفتم:من کادم و نگاهش کر

 د.کرت سکوزد و بم لبخند تلخی اجودر یدین آ

 

ن هماود. به سفر برروزي را می شد چند ر مجبوت قااوگاهی د و ست گرفته بودکیش به رگ در بزوژه معین یک پر

ندگی من با زخانه نیست. روزي در چند و کیش ود ست برار اصبح قردا فراز که د کرم عالایدین و آبه من شب

د. نش بوابستن چمدل حا، در خرشب در اشد. معین ان یروشد یا بهتر بگویم ل خرین سفرمعین به کیش متحوا

جمع م سرگر، مشدر آراکه دم وبه شک به معین خیره انبودم و در ابوده کز کراي گوشه ، شتمرهدالشوس دحساا

گفت: و نشست رم حتی کنارامعینبا ناد. پر کرق را تاي افضاام هق هق گریه و شد م تحملم تماد.لباسهایش بوآوري 

 ؟چی گریه میکنیايبرا؟ تو چت شد صحر
 

 ؟کیشي نررا یندفعه امیزنه. نمیشه ر لم شودنم ونمید-
 

قبل ي فعه هادیندفعه هم مثل م، ابررم من مجبوا گفت: بچه نشو صحرد و رکك پارا شکهایم ابا مهربانی و خندید 

 دم.بر میگرروزه سه م ودو میر

 

 ببر.دت قل منو با خواال-

 

 هم هستند.اهم همردرزي گوي قاو آشهابی س مهندم، من که تنهانمیر، گفت: نمیشهد و خم قشنگی کرا

 

 بچه ها.ن و پیش مامام میره را روزین چند الی من ان ومی مونم تهر، باشه-

 

میتونی ر تو چطوف ینجااباید بمونی ، با بیحوصلگی گفت: نه نمیشهو مقابلم برخاست از سریع و معین کالفه شد 

 درت؟خونه ماي براري و حالش تنها بذاي با ن راخاتو

 

بعد معین روز . صبح شتاتنها گذل حان را در ان ست میگفتفنمیشد خاتودرمعین دم. کرت سکور به ناچا

از یدین قبل دم. آکرم خانه سرگرر با کادم را یختم. خورشک م و اگر شدره نظارا فتنش رمن فقط و کیششدرهسپار

ده مام ابعد سرگرم. حمادم برن را خاتو، با کمک محبوبه ، خانهي هارکام نجااز ابعد ه. نشگاد دافته بو، رفتنمعینر

ده سرنزن میشد که خاتوه یک ماود سید. حدن رصفهان از اپسر خاتو، ناصر  کهد یک ظهر بودنزم. شدرناهادن کر

من ن از سیدگی به خاتوربابت از ناصر ر، ناهاف صرم هنگاد. بوه شدل خوشحار ناصر بسیان یددبا نحاال خاتود. بو

 گفتد و تشکر کر

 

تنها س ترد. از شوه دار عهدش سرهمن را خاتواز سیدگی ر رتا کاد ببرن صفهاابه دش با خون را ست خاتوار اقر

ا بفهمانم که مراو نستم به امی تور چطود. بول خوشحار ین تصمیم ناصر بسیان از اید. خاتوزتنم لرم یدینتماآبان شد

یک دم. کرت سکو، گلویمدر گی رتنها با بغض بز، ناصراب جودر خانه میترسم. در تنهایی از که من ارد تنهانگذ

ري ساعت کا، یگردتا یک ساعت م. من با محبوبه تنها شدو فت ن رصفهااناصر به اه به همرن وخاتر، ناهااز ساعت بعد
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ري بیما، پیش من بماند، سفراز معین ن مداستم تا اخواز او قتی م. وتنها می شدي من تنهاو می شد م محبوبه همتما

به م مریضه. بایدبرم شوهره سر شاهدبه ا لی خد، وبمونماد لم می خودخیلی ن گفت: خانم جاد و بهانهکرش را شوهر

 ستم.اهم مرخصی می خودا فرايبرزه برسم. تااو 

 

 به سالمت.و برب گفتم: خیلی خوزدم و لبخند تلخی 

 

لی وما تا تنها نباشم. ي بفرستد خانه اب را سهرروزي ستم تا چند اخوزدم و از او نگ درم زفت. به مارمحبوبه هم 

را ینمسافت طوالنی روز اند هر انمی تواب سهرو ست ه اشدوع سه ها شررمدي دوم ه مرحلت متحانااگفتکه درما

برگشت ه نشگااز دایدین آکه د عصر بود، بوا به خدم میدافقط م. مید شداهمه جا نادد.از برگرود و سه بررتامد

د بوه پوشیدي جدیدس تمیز برگشت پایین. لباو تر و گرفت م فت باال. کمی بعد حماد. اول ربول خانه.حسابی سرحا

مد مقابلم نشست اکه دم بون تلویزیوي تماشام سالن سرگري تود. بوه بتر شداجذروز هر و از مد آکه خیلیبهش می 

 دي؟تماشا کرن را تلویزیواري تکري برنامه هار ینقداسر نرفته ات حوصله ا با لبخندگفت: صحرو 

 

 م.بدم نجاارم انداي یگه ر دکا-

 

 ؟هم بیاییاهمرداري ست ، دومهمانی جالبیهم؛ ستااز دوجشن تولد یکی  ممیردارم من -
 

 شم.رج خانه خااده از ندزه جاامعین زه تاد. خوشم نمیاف مزخري ین مهمونی ها، از انه -

 

 ؟کنیزي باب را خوو کن ش گوف حرزن نقش یه اي گفت: تو تا کیمیخوو بلند خندید اي با صد
 

 اري؟نده ات یندآهمسر از تویه همچین توقعی -

 

زن ین حرفها گذشته که دوره ي ایگه دبه هم سخت بگیرند. ر ینقداشوهر داره زن و چه معنی ، گفت: نهدي خیلی عا

که ر بگه چشم... به نظر من هر کسیباید هر جو، نش میگهزهر چی د یا مر، نشهرج خانه خاش از شوهرزه ي جاابی

 ندگی کنه.زحته داره و راستدو

 

 ه.یم بهترارجنگل بذن قانورا سمش ، اندگی نیستزسمش این اجالبه -

 

را سمش امن ، ندگی میکنیداري زمثال تو ه، ین حرفها بعیدن اشنیدزده ختر نودیه از گفت: و هم خندید ز با

 یجی.رتدگ مرارممیذ

 

 ند.ارتو بذل مثااگه البته ارم، اندگیم نداز زمن شکایتی -

 

ستت دوندگیم زن زتنها ان هم بعنوز نی هنودوگونه گفت: می ابعدنجوه ام. شد به چهره خیرت سکودر لحظاتی 

 دارم؟
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 ؟شتیدامن برق تارا از اعکسها ري ان تو چطوم. یددبت اخوق تاي اتورا عکسها آره ان -
 

 مه.دخور کاي؟یددهم را نقاشی ي ستی تابلو هاد، راسختی نبور کا-

 

 ؟نی چی میشهدوببینه می را عکسها و ان بشه ق تاوارد اون اگر معین الی و، نهویوآره د-
 

 سکته میکنه.، هیچی -

 

قت نمیتونم به وهیچ ؟ تمرکنی من همسر پدور یی بااگفتم: تو کی میخوم و یدین کالفه شددي آین همه خونسراز ا

 شته باشم.داتوتعلق 

 

 غیر ممکنه.ن چو، شته باشمدا وريیک همچین بااه نخوازم قت ویگه هیچ د-

 

و سفر ه میررت قتی پدام ونمیخو، منیت کنمس احسارت اکناه در بدزه جااقل اگفتم: حدو مقابلش برخاستم از 

 زه.بدنم بلرن ستور چهاو با تو بترسم دن تنها بو،از خونهنیستن درخاتو

 

 ؟!من میترسیاز قعا واگفت: تو د و یدین با تعجب نگاهم کرآ

 

 شته باشم.دابهت را ین حس اتیکه نباید رصو، در میترسم ازت بله ، متاسفم -

 

از نه ویوي دها گفت: کوچولورباو ها ربا، میشد رج خانه خااز حالی که در مبل برخاست . ي از رو ي بلنده ي با خند

 منمیترسه...

 

ل یا به قوي یک چنین تولداز قتی ویدین آه نستم کدامی م . ساندربا چه ترسی به صبح را شب آن ند دامی ا خد

غ که به بارا تق ي اهاه پنجرم تمادم. پشت قفل کرق را از تاارد. در استی ندل درحادد تی به خانهبر می گررپادشخو

م تماب فتاه آسپیدن میدر دنتظاابه و گرفتم ه پناق تااي از اگوشه در تا صبح دم و قفل کرد بوف کوچکخانه مشر

 م.ندراگذاري دبهبیرا شب 

 

روز فتم.و رعمیقی فراب به خودم و لو کروتخت اب زده ام را روي خوو تن خسته ، صبحز نمان نداخواز بعد ه سحرگا

م و شدرج خاق تااز اید دترس و شتم. با ترداضعف ت به شدد. ظهر بواز بعد س ساعت م شدار قتیبیدوبعد 

تلفن به سالن اي صدن کیک کمیحالم بهتر شد.با شنیداي تکه  وشیر ان یک لیوردن با خوزدم. شپزخانه آهب يسر

 سید.رمعین به گوشم ان نگراي شتم صددابررا قتی گوشی وفتم.ر

 

 م.سالا لو صحرا-

 

 مسال-
 

 ادي؟نداب گرفتم جوس تمار صبح چند با، از کجاییخانم-
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 م.شدار بیدزه تادم بواب خو-

 

 دي؟!وباب خوروز ین موقع اقعاتا وا-

 

 دم.بواب خون الاهمین تا اي برد. بم نبرایشب خوب آره، دخو-

 

 هش هم خاموشه.اتلفن همر؟ یدینکجاستآ-

 

 نم برگشته خونه یا نه.وحاال هم نمید، ستشدوفت جشن تولد ریشب ، دنمونمید-

 

 دي؟یشب تنها بودیعنیتو -

 

 ن.صفهاافته ش ربا پسرن گفتم که خاتوآره -

 

 ؟کهي ترسیدن-
 

 شتم.اندس تراي لیلی بر، دگفتم: نهدروغ به 

 

سعی ال حواین انمی تونم صحبت کنم. با د یازخانم من ب نی حرفینیست. خوزینکه تو یه شیردر اگفت: ه با خند

 نم.دونمی را لی ساعتش ان، وتهردم مشب برگرامیکنم 

 

ي یدین با ظاهرآیک ساعت بعد م. شدم تهیه شام د سرگربعدم و حافظی کرابا معین خدم. کشیدده اي سوآنفس 

یدین آیش نشستم. روبه و رو خل سالن دم دابرو یختم ي رتا چادوست. اخوي من چاو از مدپایین آنامرتب و شفتهآ

یشب دبا لبخند گفتم: دم، فتاامهمانی شبقبلش د شد.یاي چاف صرم نشست. سرگرو کاناپه برخاست ازروي هم 

 ؟گذشتشبهت خو
 

 قعی چیه!واندگی زمعنی ي قت میفهمیددي، اون وهم میبواهمرش کاد، گفت: عالی بوو خندید 

 

 ه.بمونم بهترن تمدرج از خاو مل امن ، کافیهي همینکه تو فهمید-

 

 ؟میزنیف ما با من مثل یک بلبل حر، امیشیش مقابل بابا مور در تو چطوم منموند-
 

 ؟با نظر من موفقی، می فهمیمو همدیگر نبوزکه ه ین خاطراشایدبه -
 

مشب شرکت کن تا بیشتر با هم اتی رپاي توره ینطواگه اً؟ اگفت:جدداري با لبخند معنی د و یرکی نگاهم کرزبا 

 شتهباشیم.داتفاهم

 

 م.من با تو هیچجا نمیا، گفتم: نهو سرکشش ه و سیان چشماي توزل زدم 
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 ه!گرنه بهت می فهمونم مخالفت با من چه معنی میدوبه نفعته بامن بیایی بم گفت:اجوري در شکاآبا خشم 

 

دوش یدین آکمی بعد م. شت شدرخودن ست کرم درسرگرو فتم رشپزخانه آبه دي با خونسرادم. ندرا بش اجو

م، ز شامین چیداز بعد م. سیدم رکمی به ظاهرم و فتم حمام. رحتی کشیدراشد. نفس رج خانه خااز سته وآراگرفته 

ز بااي فتم. با صداب ربه خوو کیپلکهایم سنگین شد م معین به خانه. نفهمیدن سیدر رنتظاانشستم به ن تلویزیويجلو

س با ترد. شتی نگاهم میکرزبا لبخند د و بوداده تکیه در که به م یدرا دیدین م. آپریداب خواز سالن ن در بستهشدو 

 ؟مهمانیدي گفتم: تو مگه نرفته بوم و جایمبلند شداز 
 

و مد اجلو می د . آرام آرام بوزه هرخ و سرت شت. چشمانش به شدانددي مد. حالت عااجلو و بلند خندید اي با صد

 من با

 

 دادم.ترجیح ه جشن مسخراون به را با تو دن بلند گفت:بواي فتم. کمی که خندیدبا صدربه عقب می ز لرس و تر

 

 د.بیار نکن که بدها پشیمونی به باري کا، نیستب تو حالت خو، یدین آجلونیا -

 

عشق قشنگم با هم و من م. هر شبی سرحالتراز مشب اتفاقا ؟! انیستب گفت: کی گفته من حالم خوو خندید 

 ؟حالت بد می شددي حمتی. تو بوابیهیچمز، تنهاییم
 

از ساند. ربه من دش را به سرعت خویدین هم دم. آبره پناد یکتر بودهمه جانزاز شپزخانه که آبه ان شکریزا

یدین بی هیچ آفتم. ربه عقب و شتم دابري بلندرد کاد، یکابینت بورو که ردي جا کادم. از عمالم نبوامتوجه ستر

دم هم خوو میکشم رو گرنه هم تو ویدین آگفتم: جلو نیا س لتماابا دم و مد. من با گریه عقب نشینی کرآترسی جلو

 م.مداوبه تنگ ت ها زينهباویوازدیگه را. د

 

یدین دم.آجلو بررا چاقو م و کشیدي جیغ بلندم. چسبیدد بوم که پشت سري یکتر شد من به کابینت قددیدین نزآ

سید. چندلحظه بعدمعینبا رسالن به گوشم ن در بسته شدز و شدید بااي عقبکشاند. بعد صددش را خو، کمی ترسید

 دي؟حشتناکی گفت: چه غلطیمیکرد وبا فریاد و یستاایدین آد. مقابل شپزخانه شزده وارد آحشت ه و ونگی پریدر

 

با داد و تکانش ر چند با، ست گرفتدبه را یدین س آلباي معین عصبانی تر شد. یقه د. کرت یدین سکوآ

 ؟ستیاچه میخو؟ازش کنیر چه کاا ستی با صحرامیخوت، بی غیرد نامرن بزف گفت:حردفریا
 

 گرفتید.م ازم حمی تمارکه شمابا بی را گفت:حقم م ایدین با گستاخی تمآ

 

سط ومیز ف یدین به طرود آورد. آیدین فره ي آشدح صالامحکم به گونه ه اي کشیدرت قدم معین با تما

به د و ترسم نریخته بوز من. هنوف مد طرد آمی کررش باا ناسزد ،حالیکه معین با فریادر شد. ب شپزخانهپرتاآ

 میکشم.دم را گرنه خووگریه به معین گفتم:جلو نیا  بام.یدزمی لرت شد
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ا، صحرش باآروم گفت: س لتماافتم.معین با رعقب و گرفتم دم شکم خوف به طرد ستم بوي دکه تورا چاقویی 

 به من.ه بدرا چاقو آن هشمیکنم اخو

 

 م.خسته شدت نه ویودپسر و اون ست تو از دیگه ، دکنمص خالد را خوام میخوم نمید-

 

پر ن چشماي توزل زد یک شد. دبه من نزط حتیاامعین با م. بهکابینت پشت سردادم سید.تکیه د رخواوج به ام گریه 

 سیب برسونه.آیگه هیچ کسی نمیتونهبهت س، دنترم، به من عزیزه بدرا چاقو آن با مالیمت گفت:و نفرتم س و تراز

 

ین هم نتیجه ابیا دي، نکرل قبودرم ،ماي خونه م گفتم بردي، نکرل قبو، ببردت با خورا گفتم:بهت گفتم من د با فریا

کهبهم د یی بواخوشبختی آن ین ز. الرس و ترر چقد، تهدیدر چقد، تحقیر ر چقدم. منت. خسته شدي اخونه ي

 ش رادادي.نوید

 

 ر.کناار بذرا چاقو آن ست میگی فقط درتو م، حق با توست عزیز-

 

حتی کشتن ، شتمابا نداهیچ عملی از که ر نقددم، آخسته بوم. نمیدیدرا هیچ کسی دم خو ازلحظه بدبختتر در آن 

گرفتم. باحرکت سریع چاقو را تصمیم د. ستم بگیررا از دشت چاقو داسعی د و بوه یک شددمعینخیلی بهم نزدم.خو

با ن ستش. خودف کي فت توو رچاقو فرك مقابلچاقو گرفت. نورا ستش دشکمم که معین با سرعت ف طردمبررا 

م شد. پاهاه چشمانم سیاي فت. جلورگیج م سرن، همه خون آن یددبا ون زد. ستش بیردکف دي از یاتزشد

 م.نفهمیدي یگه چیزم و دلو شدومین رویزسستشد. 

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 

اب، خوق تاي اتوم، دگشوام را خسته ن چشمام و مدش ابه هو، میشده تم پاشیدرصوروي که دي سرات با قطر

با زد و سید. لبخندتلخی رخسته به نظر می و غمگین ر بسیاد. نشسته بورم معین کنادم. بوه بیداتختخوروي

 م؟حتیگفت:خوبی عزیزرانا

 

 ه؟ستت چی شددبا گریه گفتم:د. سفید بسته بول ستمادبا یک دورش را ختم که انداستش دنگاهی به 

 

 شت.داکوچک براش فقط یه خره، نشدي گفت:چیزي زد و هرخندز

 

 ببینم.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 0  

 

 

 د.تا حالت جا بیار بخورا شربت ان ین لیواحاال ره. حالت بهم بخوره بادوممکنه م، نهعزیز-

 

کمی که حالم بهتر م.سر کشیدان را خل لیوداشربت از نیمی ر جبااهانمگرفت. به دقابل را ونج رنار شربت بهاان لیو

 ؟ستامیخوازت یدین چی آگفت: حاال بهم بگو و رفت گرا معینشانه هایم ،شد
 

 ؟نمیپرسیدش خوا از چر،نم وگریه گفتم: نمیدن میادر 
 

 د؟بوده کررد برخور ینطوت اباهازم با-

 

ف فت.معین به طرگ رمري ستخر که تا پاي اتودم کرت پررا سکت ومنعر، باباآره سید:ریدین به گوشم اي آصد

می دم مینخورا امن تو ؟یدینا آخفه گفت: چردار و یی بغض ابرگشت. با صدد بوداده تکیه ب چوریدین که به چاآ

 فتمسفر.رمی دم و به تو میسپرا را من صحر، نستمدو

 

 فتی...رمی گ و ست گردي دمیسپررا ملوست ه برّ، بابادي کره شتباا-

 

 مت...امیخووار نه ویودبگو  بهشدارم، ستت ر دوکهچقدا گفت:بهش بگو صحري بعد با گریه شدیدو 

 

یک لحظه د و میکره نگارا یک لحظه من د.بوه معین گیج شددم. ستهایم فقط گریهکردتا دو گرفتم بین م را سر

سکخوشگلی وین عرابه معین گفت: بابا ب خطاو شکست را ناکش ت دردیدین سکوز آمی شد باه یدینخیرآبه

و یدنش دفتی رپنهانی دت خودي، نکررا صالفکر من ي. اشما صاحبش شد د.من بول ما، میزنهو زار نشسته رت کهکنا

چی به من ل ین یه ساانی ومیددي. بوه شداش چرن و که شما صاحب بی چوم مددم اوقتی به خوم،ومنبی خبرموند

خیلی آزارش دادم،نشد. خیلی ا لی به خدونگاهش کنم رم فتم که به چشم همسر پدر رکلنجادم گذشت.خیلی با خو

که م نشدس بی نامور رذل و نقدز اوهنو،شتماندش باهاري کا،ستم بترسونمشامشب همفقط میخودم. ایتشکراذ

 کنم.درازي ست رم دپدس ناموم وبهمحر

 

من با تو ، مناي ناکی گفت: خدزبا ناله سوو پیشانیش روي شد. معین با مشت کوباند رج خاق تااز ایدین به سرعت آ

 دي؟حرفی نزا تو چراد بخورو یدین تو آنمیکنم ور با، نهدم؟یدین چه هانکروآ

 

 ؟!با هق هق گریه گفتم:چی میگفتم
 

 داري؟ست را دویدین آگفت: تو هم د و نگاهم کرت سکودر لحظاتی 

 

 ست.ایدین یه طرفه س آحساا، انهبخد-

 

 دي؟کرت تا حاال سکوا پسچر-

 

 یدین بشم.و آبین تو ورت ستمباعث کدانمیخو-
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شتم.لعنت انددم خوه ي شداب خري خونه از خبر دم.میکرن غریبه ها پنهورو از گفت:منو بگو تو د و کري هرخندز

ل عمااهمهتا حاال متوجه از بدتر دم و کرازدواج تامل با تو ون بدو با عجله دم و ین حد بی فکر بوابهمنکه تا 

 دم.نبودم پسرخو،یدینآ

 

ت معین سکوي هق هق گریه ك ناك و دردنازسواي فت. کمی بعد صدرش راکق تاابه و مقابلم برخاست از 

دم، بوه شدام ندگی د زمري ینکه باعث گریه م. از اشدار جنسیتم بیزدم و خواز همشکست.را در خانه كهشتناد

 گریستم.وارنه ایود

 

 

 

 

******* 

 

از حتی د. برنگشته بون مشترکمااب خو قتاابه ز شبمیگذشت. معین هنوك آن حشتنان وجریااي از یک هفته 

د. به سر می بررش کاق تادر اهم را ند. شبها راخانه میگذون از بیرن روز را مازکثر د و امیکرر منهم حذنیدد

یک تنهایی عظیم در من د. به خانه برنگشته بوز هنوون و بیرد بوزده خانه از گیریش با معین درشب ن یدین همهماآ

بعد د. شنبه بوروز صبح دم. بوورده نیان شب به میااز آن لی حرفی وشتم س داتمادرم با ماري اچند بدم. بوهشدق غر

شد ز باق تادر ابعد اي یط به کمکم بیاید. لحظه این شردر استمکه اخوا خداز با گریه ده، سجاس صبح ز نماننداخواز 

به ت سکودي در یات زیم نشست.لحظاوبرروپه کانارا داد و روي بم ابه مهربانی جودم. کرم شد. سالق تاواردامعین و 

رش فتم کناو رشتم دابردرم را بنشینم. چارش ست کهکناامن خوم، از بلند شدده سر سجااز قتی د. وقت نگاهمکرد

م موهاازش نول مشغودادم. سر را گریه ز بادم فشراش به سینه م را لحظه سرن که همادم لتنگشبوردنقدآنشستم. 

 ؟گریه میکنیا سکم چروعرهستهگفت:آخیلی و شد 
 

 قهر نکن.م قت باهاویگه هیچ د، دبوه تنگ شدات لمبرد-

 

شتم. من هم خیلی ج داحتیااتنهایی ت و به سکوت فقط یه مددم، گفت:من با توقهر نبودار بغض اي با صدو خندید 

 د.بوه سکم تنگ شدوعراي لمبرد

 

باشی. ن جریادر که تو هم باید م دادم نجااهایی رین یه هفتهکاامن تو ا ، گفت:صحرو بوسید را خم شد پیشانیم 

سته خیلیباعث اناخو،همه کوتات همین مدي شته باشم. تودم داخور کنادر همسر ان بعنورو یگه نمیتونم تو دمن

 م...یدین شدو آنجش تور

 

 د.بیام سراد میخوبگو چه بالیی ،مقدمهچینی نکنر ینقدانی گفتم:معین ابا نگرم و حرفش پریدن به میا

 

فقط باید دم،هم کرافرق را طالن غمگین گفت: من مقدماو یی گرفته اباصدو خت ه ام دوبه چهررا شکش از اپر ه نگا

 سمی میشه.ن رخر هفته طالقماآتا د یال زحتماابه ه. مایشگاآزبریم رداري بام تست عداي دادن بروز مرازا
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 ؟نهه،شدم یخ مصرفمتمارگفتم:تا شکه انبون امیادم. در بوه غافلگیر شد
 

 ارم.نداي یگه ره دکن چاور بان. نزف حرري ینجوابا گریهگفت:ن داد و به طرفین تکاش را معین سر

 

 ق؟طالت مقدمال نباي دبعد بر، کنیرت مشوم شتم که باهااندات ارزش برر ینقدایی خفه گفتم:یعنی اصدز و با لر

 

ستم ایه همچینتصمیمی گرفتم. نمیخور نمیکنم چطوور مم بادخو،سکمورگفت:نه عو هر خندید زبه تلخی 

ي شبی که حرفها؟از اون می فهمی چی میگم؛یدین با تو باشمآچشم ي یگه نمیتونم جلودمن ا ببین صحر،حتتکنمرانا

با ا رین که شب اچه برسه به ،همسر نگاهت کنمان یگه خجالت میکشم بعنودم دصحنه بوآن شاهد م و شنیدرایدین آ

 سر کنم...ق تاایهدر تو 

 

 ي؟به من ترجیح میدرا یدین آیعنی تو ارم ؟ندات ارزش یدین هم برآیعنی قد ؟من چیمیشهس حسااپس -

 

د بوده کروارد قلبم و ثر شوکی که معین به مغز اگرفتم. بر را التم اسوم تمااب جود. کرت سکوان شکریزامعین 

به م و شدغ بام. دوان دوان وارد شدرج خاق تااز اسریع و برهاستم رش اکنن از گریه کنام، یدزمی لرت بهشد

ینجا دم. ابوه سیدرخر خط آبه دم. بلند گریه کراي با صدم و لو شدوالچیق آسط وصندلی و روي فتم رالچیق فآطر

یی. بیشتر اال جددم ابوده ین یک هفته به همه چیز فکر کرد. در امعین بوو من ده ي ندگی بیهوزخر نمایش ده ي آپر

ه ین شطرنج خسته کننده ي اشدت ماه ي مهردم لی حاالخو،وکندا جدن ندگیمارا از زیدین ، آمه معیندم میکررتصو

ن قصیدربه در قاد و بوه شداب کوکم خره ستگادم،دسک کوکی بووفقط یک عراز اول من که دم. بوهشد

ف به طرم و بلندشدادم. میدن نباید ضعف نشادم.میکرع فاه ام دشدرد خوور غراز ست کم حاال دست الممیخودم.دنبو

ده ماد. آبوه شدرج خاق تااز امعین م.شدن خلساختماداشستم. را تم رصوض خل حود داسرآب با و فتم غ رباضحو

و فتم جلو د. رکیلش صحبت میکروشت با ر دانگاد. اصحبت با تلفن بول حادر معین م. شورج خاق تام ازاشد

 ره.میگذه مایشگاآزقت ن والابریم که ده ام، زود مااگفتم:من د ثابت بو مینروي زحالیکه نگاهم بهدر

 

 اصحر-
 

 بله-

 

 طاعت نکن.ري ازم اینجوالی دم وخیلی نامر،کن. بگو خیلی پستمه بهمن نگا-

 

سک وفقط یه عردم،نبوت من همسرم. مددن اوطالعت کراي اهم براز اول گفتم:من و یر شد ازشکم سراهم ز با

 س.حساون ابدو کن ش گوف هنی حرآدم آیا بهتر بگم یک دم کیبوکو

 

اب عذاز کن ور بان، نزرا ین حرفها ش. انبام مظلور ینطوالی ، وکن رم فحش باا و تا ناسزار هزا، کافیه صحر-

 م.میشدد خرم بدم نجاام اکه میخوري کاانجدو
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 یر شد.دیگه دباگریه گفتم: بریم دم و نگاهش کر-

 

 گفت:باشه بریم.زد و خند تلخی لب

 

ف به طرو تومبیل شدیم ار اسید.سورفتم.معین هم رکینگ رپاف به طرم و شدرج سالن خااز معین از قبل 

گلو در بدهم مثل همیشه بغض ن نشاد خونسردم را شتم خوداسعی ر ند چقددامی ا فتیم. خدرنظر ردموهمایشگاآز

تو ون شت نگاهمنکند. معین که همیشه میگفت بدداسعی د. بوده کرت سکوستم گریه کنم. معین الینمیخو، وشتمدا

ادرار ، مایش از دادن آزیم . بعد دبوه مایشگاآزخل دامن میگذشت.نیم ساعت بعد از شت داحت راحاالچه م،میمیر

وم را زباد. بورم معین کنار ینباالی رد وحالم بهم خوم و سرگیجه شدر چادهم زشد . با ن مایش خوآزنوبتگرفتن

ضد ل مپوآیق یک رتزاز بعد م، کشیدد دراز بوق تاي اتختی که گوشه م. روي پا بلندبشودروي کمک کرو گرفت 

شدیم . رج خاه مایشگااز آزباهم ردم که خوه را بمیوآگرفت . ه بمیوآیم احالم کمی بهترشد. معین برر، فتفشاا

اي نه زالسوه دنگاو نشست رم معین کنام، ومبیل شدتار اقتی سوومایش. از آزبعد روزشد به ل مایش موکواب آزجو

 ي؟گفت:بهترو خت انده ام ابه چهر

 

 ب.خیلی خو، خوبم-

 

 ؟شتم. منو میبخشیاندي تو چیزاي حتیبررانادرد و گفت: من جز د و کري هرخندز
 

 بدنیست.ین که ، امیکنیداري آزادم حاال ي، منو نخریدده مگه مثل یه براي. میخوزش پوا ازم چر-

 

ساکت و گفت:برد و نگاهم کر، سیدیم مقابل خانهرقتی د. وحرکت کرد شن کررا روتومبیل د. اکرت بم سکواجودر 

 مایش باهم باشیم.ي آزقل تا نتیجه احد، بد نیستي تو هم بیان، خاتون یدن دصفهام ابرام من میخو، ببندرا

 

 ؟با توباشمام گه نخوو ا-
 

کن. ش گوف تو باید با من باشی. حاال هم مثل همیشه حره نشدري جاق قتی صیغه طالوفت:تا گزد و لبخند تلخی 

 ببند.را ساکت وبر

 

معین باشم. شاید ر کنارا خر ي آهاروزین امد که آنمی م بددم خوم. لباسهایم شدك بستن سال مشغوو خل دافتم ر

ي، ظاهردي شتم با خونسرداینکه سعی ابا  د.شوف بدهد منصرم نجااست اکه میخوري کااز ین سفر معین یاتو

شتم. داستش م. دوبشوا جداز او ست المنمیخودنست که دامی ا لی خدوکنم م عالابا تصمیم معین دمرا فقت خوامو

و ینکه بدبختی ابا د، بون بینماد نیا تضادیک و شتیم دابا هم فاصله سنی ل شش ساو ینکه بیست ابا د.بوام ندگی د زمر

ن کنددم. دل بسته بوام دل خانه و ندگی زشتم. به داهم بهش عالقه ز لی باد، وبسته بورا پایم و ستدیتهایش ودمحد

 خیلی سخت.د . بستگیخیلی سخت بوواین همه از ا
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با هم به و شت دابرراه بین اي قه بره و آذومیواري معین هم مقدم. شدرج خاق تاو از اشتم دابررا لباسم ك سا

را چشمانم اب کم کم خودم بورده مسکنی که خوص با قرد. حکمفرما بوت سکوراه م.بین یدحرکتکرن صفهافاطر

 فتم.اب ربه خووگفت ر

 

ناصر د. بون صفهااقدیمی ي محله هااز یکی ن در ناصر پسر خاتوي خانه ن. صفهااسیدیم رکه د بووب یک غردنز

، گذشتهروز نسبت به چند د و هبودفتاري امابستر بین در ند. خاتودکرل ستقبااما ازي از نون با مهماش همسرو

د و بوسی کرروما دوي با هر و یر گریه ،زد زمعین و من ن یددبا د. الغر بوه و نگ پریدت ربه شدد. بوه ضعیفترشد

 ن.فتنم می بینمتواز رگفت:خیلیخوشحالم که قبل 

 

از پر ه بعد نگادارم. و پیش را در تی سخي هاروزمن ، من بمونیاي تو باید برن، حتی گفت:نگو خاتورامعین با نا

 ا؟گفت:مگه نه صحرو خت دومن ه ي به چهررا شکشا

 

 نم.دوگفتم:نمی ان شکریزابغضم شکست 

 

 ؟صحبت می کنیدره شاو امز ربا ا چر؟حتیدراناده و فسرر اینقدا اچره، شدن تا چتودو نی گفت: شما ابا نگرن خاتو
 

 شما هستیم.ل حاان نگرن،نیست خاتوي گفتم:چیزدم و کر كپارا شکهایم اتلخی ه با خند

 

من از لی بعد ه وتو هم عزیزاي نم برومیده،ناصر عزیزتراز من اي معین بر، لب بوممب فتاآگفت:من و خندید ن خاتو

 یدین باشی.و آظب معین اموي میدل پر کنی. بهم قواش بررا من ي توبایدجا

 

شک به ده اپشت پردم؟از میکرك تررا معین از او تر زودمن د قتی که خووبدهم ن بی می تونستم به خاتواچه جو

ي یگه منو میسپردحاال ن، نکنه خاتودرد ستت دگفت:ن به خاتوب خطاد و کره اي هرخندزمعین م. شده معینخیر

یدین و آ مناز میتونه ر ضعیفی چطوو ین کوچکی ابه ا صحردم را، خون خاتوام، میخورو من تو ي، میرا و ستصحرد

 ؟قبتکنهامر
 

 میتونه.اد گه بخودر،اگفت:میتونه مان خاتو

 

ي نسبتا بلنداي با صددادم تومبیل معین تکیه افتم. به رخانه ون از بهبیرم و شدرج خاق تااز اسید. رتحملم به سر 

ل من. منی که به قو همه هستی جزان گفتم:تو نگرد . یستارم امد. کناوم آقیقه بعد معین هم بیردچند دم. گریهکر

 هستی تو.و عمر ي همه دم. ندگیت بوي زهمهدت خو

 

از اول ست. یعنی اهم جداز یگه دما ا راه لی صحروهستم. ا به خد، گفت: هستمو تومبیل اسقف روي با مشت کوباند 

 کنیم.ا هم جدن را از هموزود رامی شدیم. پس چه بهتر خیلی اه همنباید با همهمر

 

قتی د. وهتل حرکت کرف به طرت سکودر نشستم. رش کنار به ناچام.بشوار ست سوامن خواز با تحکم شد. ار سو

ه حاضر شد. توسط پیشخدمت میز چیدا کوتاهی غذت مدم داد. در شارش معین سفا،نظرمستقر شدیمرد موق تادرا
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گفت:صبح حالت بهم و ت خانددم امبل نشسته بوروي من که مقابلش ه به چهررا شد.معین سر میز نشست. نگاهی 

 ر.بخورا قل بیا شامکت االردي، هم که نخور ناهاردهخو

 

 ارم.میلندرم،نمیخو-

 

 من میگم.ن چوري،بایدبخو-

 

 نهی کنی.و مر ابه من اري توحق ند-

 

 ارم.ندرا ضع تو وین ن ایددمن تحمل ه. پریدري نگت بدجو،رمیگمدت لج نکن. من به خاطر خو، پاشوخانم-

 

ز لجبار ینقداسک من که وبا لبخند کمرنگی گفت:عرو گرفت را ستم د. دیستاامد مقابلم آبرخاست ش سر جااز 

ردن نخوا لی باغذار دادم،وقره شدم نجااتو عمل را حاال هم من تو ، خر خیلی بهت سخت گذشتهاواین انم ومیدده،نبو

 رم.بخوي امن یه چیزتر بخورا ست نمیشه. پاشو خانم بیا شامت ي درچیزري خودخوو

 

م میز شاف با هم به طر، مبل برخاستم از روي لم به حالش سوخت. د. دمن کالفه تر بود. از میزف با بغض حر

مشب را افقی شامت اگفت: موه هانم گرفت. با خنددمقابل ل زد و به چنگاب فتیم.معین مقابلمنشست یک تکه کبار

 م.من بد

 

ردم. خود را یس بودخل دایی که اغذم بهمن شد. تقریبا تماا دادن غذل ن با لبخند مشغومعین دادم. تکام را تنها سر

به د. کرم سرگرن تلویزیوي با تماشادش را بعد به ظاهر خورد.خورا یش اغذاز کمی ار مقد،با بیمیلی دش بعدهم خو

ق دراز تاه ي ات مقابل پنجرسدرکه ام کاناپه دم و روي کرش خامواغ را چردم. کرض عورا فتم. لباسم اب رخوقتاا

آب خل ي داغهااچرر آن نوس نعکاو انگی ي رغهااکه با چرم شده سه پل خیرو سی ي یباه ي زبه منظرم.کشید

مد. امی ن تلویزیواي هم صدز هنون چو، بداشت بخوامعین قصد ندر نگااساعتی گذشت. د. بوده کرا یبایی خاصیپیدز

می شدیم. ا هم جداز شتیم داحت راحاال چه و یم دکرازدواج حت با هم راچه دم. فتااست بکند اکهمیخوري کاد یا

مگر من ؟ شتماحقی نداش ندگی از زمگر من دم؟میکراض عتراین عملش انباید به ا چري. سري ودردگیردربیهیچ 

و  دارمست ام را دوخانه ام را،ندگی دارم،زستش دوبگویم و کنم اض عترم اشتم به شوهراحقند، نهاي زمثل همه 

 شتم.دامعین بچه ش از کادم اي کرآرزو که د بور لین بااي اوبرم؟بشوانها جدام از آنمیخو

 

بلند اي گرفت. با صدرا تم رصوي شکپهناو ابا یک تلنگر شکست زود خیلی د. النه کرم گلودر بغض ز با

گریه داري که ز حتی گفت:باراا نابزد و نو زامین روي زشد. مقابلم ق تاوارد امعین و شدز باق تادر اگریستم.کمی بعد 

 ارم.ندرا ضعتو ل و وین حان ایددکن تحمل ور با؛میشمد خردارم من ا،میکنی. بسکن صحر

 

ف نصاابی ادم؟ندش گورا مگه حرفت دم؟مگه من بهت بد کري؟طالقم بداي می خوا چرا داري،به خدداري، -

 دارم.ستت دوی خه لعنتاحقم نیست . ا به خددم ، تحمل کررا منکههمه چیز 
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جز ره اي بفهمی که چاو کنی ور بگم که بار با لحنی ملتمس گفت: چند باد و کرك پارا شکهایم زان استانی لردبا 

یک ساله خیلیبهت ت ین مددر ابه تو که دم. به خیلی چیزها فکر کردم ینیک هفته که تنها بواتو ارم. ندرینکاا

ن هموآزارت داد.یدین هم خیلی آندگیکنی. زبه میل من دم کررت مجبودم،کرودت سختگذشت. من خیلی محد

ل و ین یکسادر انم دومی را.ستخر در انت دفتااي امخصوصا ماجر،بهم گفترا همه چیز ف زدم. حرش شب خیلیباها

ا کشید. حاال می فهمم چراب سطخیلی عذوین ایدین هم د آهر چند خوي. یدین شکنجه شدو آخیلیتوسط من ي ندا

شایدهم داره، ستت دویدین خیلی د. آمیکرد با تو بهم گوشزرم فتارد رمودر ئم د. داباثمین مخالفتمیکر ازدواجبا 

خجالت میکشم دم خوا از نی صحردوبه تو عالقه مندشدیم. می دو که هر ه نفردو شانس بد ما از ین وامن از بیشتر 

 م...یدینشدآحی اب روعذونجش رکه باعث 

 

بلند گریست. کمی که گذشت اي با صدو کاناپهچسباند ي به لبه ش را گرفت. سراز او ف زدن را گریه مهلت حر

یگه بیشتر روز دتا چند اره قرده. فتااتفاقی اکنیم چه ش مواصال بیا فراساختگی گفت: ه اي با خندو باال گرفت شرا سر

 ؟فقیاهمنباشیم. مول ما
 

 ،آره.میکنیش مواگه تو فرابا لبخند تلخی گفتم: 

 

و گریه از که با هم هستیم را خر روز آین چند ي ابدل به شرطی که توهم قو، گفت: سعی میکنم و خندید 

 نباشه.ي حتیخبررانا

 

 م.میدل گفتم: قوو شد ز غاام آگریه ز با

 

 سکم.ویر قولت عرزمیزنی زودي داري به همین ، گفت:نشدد و کرك پارا شکهایم انگشت ك ابا نو

 

ن ییمااتا کمتر به مسئله جدرد،بگذش که به من خود ین بوابر اش معین همهسعی ،یمدبون صفهااکه ي روزچند آن 

بسته دش وابه خورا من ازه اش ،نداز ابیش زي لسوو دبا مهربانی دارد که د غافل بوع ین موضواز الی وفکرکنم 

 آورد.می در پا را از من و سرطانی ه من میشد یک غداي یی برامیکند.جد

 

 

****** 

 

 

مایش. با اب آزجول نبادفت و رخانه در شت اگذرا موقع معین من ن هماان. سه شنبه برگشتیم تهروب روز غر

ق تااهم به ز باد. ساعت یک بو،قتی برگشت خانهوست. شب ار استود ابر تصمیم خوز ینعملشبه من فهماند که هنوا

ست که اخرین شبی اشب آن نستم دامی ماند. می ار من تا صبحبیدهم مثل م او فهمیدق تااشن اغ روچراز فت. رشرکا

ین العنت به دم. گریه کرم زدم و قدق تادر اتا صبح د. طوالنی بوو چه شب تلخ د . هم برامعین به سرخوي خانهدر 

 هایی یابم.رحس غریبی و گمی درین سراز امیکند تا من ع شید! کیطلورخو
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از همه از قبل د. سوئیتش بود و در بوه مدآستش ي دوخانه از یدین آلی د. وبو مرخصی برنگشتهز از محبوبه هنو

که م، پشت میز نشستم. منتظر معینماندم و چیدرا میز صبحانه م. صبحانه شددن کرده مام اسرگرم و شدرج خاقتاا

 فتم.اب ربه خود و فتاامیز مروي سر

 

 ي؟بیداوینجا خا اخانم چرا صحردم:کرز معین چشم بااي با صد

 

 ي؟بیدایشب مثل من نخودگفت:تو را داد و بم امعین با مهربانی جوم دادم. با لبخند تلخی سالدم بلند کرم را سر

 

 د.بم نبراخودم نههر چه کر-

 

 ره اي.لشوو دحمتی ابی بی هیچ مزاحت میخورایگه دمشب از ابا مالیمت گفت: و پشت میز نشست 

 

 ؟معین-

 معینن جا-

 

 ؟کنیض عورا تصمیمت اي نمیخو-
 

 یم.زدبا هم ن را ما قبال حرفهامو،نگوي یگه چیز،دبشیما هم جداز ما باید ا، نهصحر-

 

 م.تصمیم بگیرام ندگی اي زبردارم من هم حق ،ستیانخورا صال نظر من الی تو وبا گریه گفتم: 

 

 شو.ص همیشه خالاي برو قبل بگو چشم ت فعادهم مثل ر ین باالی م ونمعزیزومید-

 

 ندگی کنم.ت زباهاو بمونم ام من میخو،شمص خالام نمیخو-

 

 ندگیت.ل زنباي دباید بر،ین خانه بمونیایگه نمیتونی تو دتو ا،کافیهصحر-

 

 من هم هست.ي ینجا خونه ،انیستر کاي در باید-

 

 یگه نیست.دبا بیرحمیگفت:نه ن داد به طرفین تکاش را سر

 

مگه من چند سالمه که ف نصاابی ،کنیم هااري رحق ند،کنیون بیرات خانه از منو اري گفتم:تو حق ندد یابا فر

 لمکنی.ایومیخو

 

م را گفتم:تو همه چیزو شد م که باعثعصبانیت بیشترد نگاهم کراي نه ورانابادي هیچی نگفت. فقط با خونسر

 ؟میکنی به چه حقیم هاداري ر..حاال را.به نفسم د عتمارا،انفسم ت عزورم را،گرفتی. غرازم
 

 نمیکنم هر جا که باشی تأمینت میکنم.ت هار-
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ام را ندگی رو و زبفهم معین من تو ام.میخوورم را غرام،نمیخول گفتم:من پوو میز م روي با مشت کوباند

 تنهاباشم.امنمیخوام،میخو

 

 یدین هست.،آگفت:تنها نمیشیي هرخندزبا 

 

نی گفتم:تو حق دنکرور بادي با فریاو مقابلم اي ینه آیترین وبهسمت دم کرت پرو شتم دابررا یز مان روي گلد

 نتم...زمن ت بی غیري. بدس یدین پاآبه را من اريند

 

مد پایین. اپله ها از سیمه ایدین سر،آمناش لخرد دهمه فریااز بدتر و یترین اي و وشیشه ان شکستن گلداي با صد

 ه؟ینجا چه خبر؟اباباه گفت:چی شدد و یستاامیز از کمی ي بافاصله 

 

 دم.حت کرراناا را من کمی صحر،نیستي هسته گفت: چیزآخیلی د و کره نگارا من ه نگی پریدرمعین با 

 

زان و لري با قدمهام.شدرج خاق تام و از اشدده ماآبه سرعت م. یداب دوخوق تاف ابه طرو مقابلش برخاستم از 

ت قت محضرن والایگه دمعطلی بریم. ا گفتم: چرك نازسواي با گریه دم و یستااشک مقابل معین از اتیپر رصو

 یگه منو تحمل کنی.روز دباید یک زباره و میگذ

 

د. کرام هی اهمرت سکودر فتم. معین هم رکینگ رپاف به طرم و شدرج سالن خااز کمی سست و با گامهایی بلند 

ورم همباز یم. هنودبوده کرازدواج یم که با هم دبواي فترخانه ن ذهماي لوجده،ساعت رأس ست دریکساعت بعد 

ر چقدد. خر خط بوآینجا اشت. انده اي فایدم. یددمی را حشتناکی س وشتم کابودم و دابواب خور نگا.انمیشد 

حمل یگهت،دکافیهس لتماایگه ا،دیگه صحردبس کن "شخصیت .ور و غرن شدل پایمار چقد،تحملر چقددم،کرسلتماا

 ..."ها کنربند ساخختگی و قید دت را از خو،کافیه

 

ند که دمعین بون ستااز دویکی درزي و گوي قان آطالقماان نشستیم. شاهدد بوده کرن که عقدماداري فتري دجلو

هر چه می بینم و نیستم اب خوم فهمیدزه شد. تاري جاق مش. صیغه طالدبوه یداري دسب سواپیست ري در چندبا

ي فتردر دنه ورانابادم و خته بواندایر زبه م را سرر نگاهم نکند. من مثل یک گناهکاد . معین سعی میکرداردقعیتوا

رج فترخانه خااز دمعین اه شد. همرم تمار کشید تا کال طواي قیهق دچند دم. مضا میزد اکه مقابلمبو

 درت.ماي سونمت خونه رشو می ار هسته گفت:سوآخیلی د ویستارم اشدیم.معینکنا

 

م. تومبیل شدار اسورش کنادم. کن معین بوش گوف حرو مطیع اي صحرن من هماد. بوده تفاقی نیفتااهیچ ز هنور نگاا

قتی توقف ویم. دبون ساختماي نیم ساعت بعد جلود. حرکت کردر ماي خانه ف سنگینی بهطرت سکودر

 ا.که معین خیلی سریع گفت:صبر کن صحرم شوده ستمبهسرعت پیااخود،کر

بعد وارم مید،اگفت: من بابت همه چیز متاسفمو پایم روي شت اگذد و کررج کیفش خااز یک پاکت دم . گاهش کرن

 بچشی.را قعیخوشبختی واین طعم ازا

 

 ؟ین چیهایمگفتم: اصدر در شکاآبا بغضی و شتم. مقابلش گرفتم دابررا پاکت 
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بانکیم ب حساات از ستی می تونی بابت مهریه اخور هر چقد،مضاست اگفت:یه چک سفید زد و لبخند تلخی 

 ره.بیاات یدین برم آهم میدرا سایلت داري،وبر

 

دم را خوداري حاال ي،خریدن تمارپاآمنوبه قیمت یه درم ماي خونه ي مدروز اوبا گریه گفتم: یه و بغضم شکست 

و تو ج یگه به هیچ قیمتیمحتاده بشه. نو آواره ینکه لخت اسکت گرسنه بمونه یا ومیترسی عر،هیدپس می دم بهخو

 تو نمیشم.لمثاا

 

خل داسریع به ي با قدمهام. شدده پیان خیاباي یختمتوش را رتکه هادم. کرره اش کنم پاز بارا ینکه پاکت ابی 

م و تاقمشدوارد اگذشتم. رش کنااز ینکه حرفی بزنم ابی د، کرز باروم به در در را قتی ماوفتم. ن رساختماي محوطه

 مد.در اپشت در از مااي نم گریستم. کمی بعد صداتوم با تمام و لو شدوتخت دم. روي پشت قفل کررا ازدر 

 

 ه.مدم اوکن ببینم چه بالیی سرز باه؟در را چیشددر ماا صحر-

 

 س.ختی بپروحمقی که منو بهش فرن اهماو از بردار،برم سراز ست دگونه گفتم: د تقریبا فریا

 

 ه؟با معین حرفت شدا،توچی میگی صحر-

 

ق طالش را ختردشت معین اخبر نددر ماره بیچادم.بوه مداینکه بهقصد قهر ایا د، بوه شدن با هم حرفماش کا

و نیا غم دبا یک را نمیدهم ساکت شد. من اب ید جودقتی در وست. ماده اکرون بیراش خانه ،از ستدادها

فکر د بوه شدوارد به شوکی که به من دم و ب فقط گریه کرگذشته تا شي هاروزشت. مثل همه اسرشکستگی تنهاگذ

یکی اري لددبه ن من هم چوزد. یم انه صداعاجزر چند باو مد در آپشت ره بادر دوکه ماد شب بويخرهادم.آمیکر

را که همه چیز م فهمیددر ماد لوآپف ن چشماخ و سره ي چهردم. از کرز باق را تاو در ابرخاستم،شتمج داحتیاا

ا با گریه گفت:چرو بست ،در را شدق تادر وارد است. ماده ابامعین بوسیلهتلفن صحبت کردم ست. مطمئن بواه فهمید

 ا...صحر

 

ت ختردقتی در،وبلند گفتم:هیچی نگو مااي با صدو ختم اندامنش ش اغودم را در ابزند. خورا حرفش ادم ندزه جاا

د و کرم ازدواج باهاا نم چردومم نمی دنن. خودوگرش بربی مقدمه روزي که یه ش منتظر با،شیوخیلی مفت میفررا

 ده...یازمن تحملم ،حتنکنیدرانان را تودشد. خوم همه چیز تمول بهر حاداد. طالقم ا حاالچر

 

شب با کمک آن بدهد. اري لددکالمش به من و شها ازبانود سعی میکرد و تم بوسه میزرصوو با گریه به سر در ما

ل جدو جنگ ل حادر یدین و آبا معین اب عالم خودر لی تا صبح وفتم اب ربه خودر ماي یهاارلدو دچندمسکن 

ار قتی بیدوتا دم. بوده هضم نکررا معین ام از یی اجدق و طالن جریاز من هنوو می گذشت اي یک هفته دم.بو

روز یک م.دیدمیس کابواش همه م بیدامسکن میخوص و قتی هم که با کمک قردم. ونالهمیزدم و فقط گریهمیکردم،بو

 ن داري.مهمان جاا گفت:پاشو صحرد و کرارمبیددر صبحما
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 ؟گفتم:کیهو ختم اندام اشفته ي آموهان چنگی میاو نشستم 
 

 یدینپسر معینآ-

 

 ارم.نداش را حوصله ،گمشهه بهش بگو برو با بی حوصلگی گفتم:بر

 

 ببینه.را ید حتما تو گفت باد نکرل لی قبووتو مساعد نیست ل خیلیبهش گفتم حا-

 

 ق.تااتو د بگو بیااره،برنمیدم سراز ست دینجا هم العنتی -

 

حت راناو گرفته ه اش شد. چهرق تارگ وارد ابزان تا چمددو یدین با آشد. چند لحظه بعد رج خاق تادر از اما

یشببابا زه دتا،چی بگم نموگفت: من نمیدو نشست رم تخت کناروي شت. ذاگذق تاش اي از اگورا نها اچمدد.بو

 نه میشم.ویودارم دکن ور با، خیلی متاسفما صحر،شدیدا همجداز گفت 

 

تو یک ل یگه به قوش، دحت من هم نبارانادي،ستیکراکه میخوري را کاه باالخر،تاسفا گفتم:چري زدم و خندزپو

ببینی خیلی نمیزنه. میام سک صدویگه کسی عر،دنیستموش فرد خول شغاآیگه ،دنیستمك مشتريکاال

 ر.پس تاسفنخوم،حتشدرا

 

 نم خونه.دوگرت برم مداوحاال هم ده. کره شتبااکن خیلی به بابا گفتم ور حتی گفت:بارایدین با ناآ

 

 ن؟یشواوردچی اي بر،نجادم اومن برگراي گهمیخو؟انها چیهاچمدان گفتم: پس ي بلنده ي با خند

 

به ه تو تبدیل شدون خونه بدا،ان خونه صحرد برگررم.بیارا سایلت د وکررم مجبودي. یگه بر نمیگردبابا گفت تو -

 ندگیت.و زسر خونه د برگرارم. بهتندي یگه هیچ نظرا،دصحردم کره شتبااقعی. من وایهجهنم 

 

معین هم ،به معیني میدس حق منمهربونی میکنید. تو منو پار در پسر چقدر و پد،گفتم:جالب شدي هرخندزبا 

 ؟برقصمن متووبه تو. به میل کده میدس منوپا
 

ن تمارپاي ان اشتم. تواخوشی ندل شب من حام. اون ضع شدوین ایدین با بغض گفت:لعنت به من که باعث آ

 د...بورج خااز اراده ام شبم ر ان فتارکن ور بادم؛بورج خادم خول حادم و از بوه لعنتیحشیشکشید

 

زه صحبت کند. تاو حت مقابلم بنشیند ر رایتقدد،ابور اورده شب به باان فضاحتی که از آن نست بعد امی تور چطو

یگه هیچ ي و دمیشه بر،یدینآگفتم:کافیه م و کالمش پریدن به میام.کالفه شدد. توجیه میکررا شتش ر زفتارشتدا

 ي؟ینجانیااقت همو

 

 ؟نم میکنیوبیرداري -
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دش خونه خواز منو م با بیرحمی تمارت که پدر طون مانت میکنم. هوبیردم خوي خونه آره از گفتم:ي هرخندزبا 

حمقی به اکن یه ش موافرو یدین و آبرد. فرستادار چوبه ي پاد و تو محاکمه کري جارا من دي،تو خطا کرد. کرونبیر

 ه.شدت باباو تفریح تو ي سیله وکه مدتی ده بوا سمصحرا

 

نهایی که اچمداغ فتم سررشد. رج خاق تااز اعجیبی ت سکودر مقابلم برخاست. از حتی راشد . با ناخ یدین سرآ

که د سکی بووعري بعدان لباسهایم. چندد از پربوش تودم،کرز که باان را لین چمدد. اوبودش آورده یدینبا خوآ

یک ان کفشهایم. ته چمدو کیف ادي از تعدو تم اهراجوي جعبه ،یشمآراسایل ي وبا جعبه د. بوده معین بهمهدیه کر

که ام بانکی ب حساي فترچه دبا د،خلش بوداسند موبایلم هم ن و تمارپاآسند دم،کرز بارا نگ رپاکتسفید د.پاکتبو

گریه به ن میادر ینه نشستم. ي آجلودم. شتم. بغلش کردابررا سکم وعرد. بوه شددر ان درج مبلغقابل توجهی 

 ند.دکرون هم مثل منبیررو تو ر چطو،سکوعري یددگفتم:م و شده سک خیروعررتصو

 

ل قواب سهرو مگه به صبا ي؟ماتم بگیراي تا کی میخو؟کنیر چکااي گفتم:حاال میخوم و شده خیردم به تصویر خو

پسر و پاشو خانم باید به معین ؟بهقولت عمل کنیاي میخوري ینجو؟اهم کنیانا فراوسایش اي آبررا همه چیز اديند

 نیستی.ج یگه به کسیمحتادمثل قدیما ؛بکشیون بیراز آب اده ات را خانودت و حمقشثابتکنی که میتونی گلیم خوا

 

فتم رسه. رند مددفته بواب رسهرو صبا د. بور ناهادن ستکرل درحادر در مام. شدرج خاق تام . از ابلند شد

 ون؟بیري مدق اوتااز ان اگفت:چه عجب و لبخند به لب مقابلم نشست در شپزخانه.پشت میز نشستم. ماآخلدا

 

 ج دارم.حتیااین خونه ل امن بهپو،یموینجا براز اباید ن ماما-

 

 ؟کنیر چکااي حتی گفت:میخورابا نادر ما
 

ر به کال مشغوم و میگیرزه یک مغاه باقی ماندل هن میکنیم. بعد با پورا ربا پولش یکجا و شم ومی فررا خونه -

 میشم.

 

دم فکر میکرم،گفت: من باعث بدبختی تو شددار بغض و زان لراي بعد با صدد. نگاهم کرت سکودر لحظاتی در ما

لی ،وندگی کنیمزسر دردبی و حت رامی تونیم ه میدن معین بهموه با پولی که هر ما، باشهن سرموي گهیکسقف باالا

نی ومیدح صالدت که خوري تو یه جهنم. حاال هم مثل سگ پشیمونم. هر کادي فتااما تو ،احتشدیمراما دم. کرهشتباا

 حت نباشی.رانار ینقداما تو ،اقدیمی ي خونه ن هموي یم تودبرگرره بام دو. حاضرهبدمنجاا

 

یش هم نمیشه رهیچ کاده فتااتفاقیه که ،احت نکنیدرانان را تودگفتم: خودم و کرك پارا شکهایش زان استانی لردبا 

حاال. فقط شما از تی بهتر ح،ست میکنمرا درهمه چیز ره با، دوقبل هستماي صحرن فکر می کنم همو،به جهنمد؛کر

 رهسخت بگذن کوتاهی بهتات ممکنه یه مد،شته باشیدداکمی تحمل

ن تمارپاآکوتاهی ت مددر شتیم. اگذوش بریا فرن را تمارپاو ایم زدنس مسکنسر آژابه چند در عصر با مان روز هما

م. با کمک یک یدهن کرربه ایالیی سه خوي ویک خانه ان تهري از یگري دمنطقه در سید. وش ربهفر

ه باباقیمانداب، سهرو صبا ي سه رمدو جابه جایی خانه از یم. بعد دبه خانه جدید منتقل کررا سایل ي،وبررموسسهبا
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گاهی هم م. شدر کام سرگرو ختم اندوس راه اعرس لباون یک مزان ،تهروف معري هاژپاسااز یکی ي تو،خانه ل پو

محل دن کرا پیدو خانه دن کرض عوم سرگرت ین مددر اشد. ض وهمه چیز عه ماض دو عرد. در کمکحالم بودر ما

سر و بی اکم خور چادشبها که از هر چندگاهی دم. شتم فکر میکراو داگذشته کوتاهی که با و کمتربه معین دم بور کا

در ي حالت بدد و طوفانی میکررا قلبم ي آرام یادرمد. اغم می اشیرین گذشته به سرو تلخ ات خاطرجموم،میشددرد 

ه شگاونظر فررد موس جناو امیرفتم زار گاهی به بادم. بوون مزر کودن دکرده مام اسرگرروزي میشد.چند ار منپدید

 دم.هم میکرافررا 

 

و مد اغم می اعجیبی به سرع هم حالت تهوت قااوگاهی و حم امزاي سرگیجه درد و که سرد هم بوروزي چند 

و ثر ضعف ابر روز یک د. بودي عادم ،سترسی که من به سر میبرو اعصبی یط بد اشردر،در نظرمااز که اد،میدآزارم

اب قتی جود.ومایش تجویز کري آزیمیک سررعلت بیمادن کرا پیداي کتر بردکتر کشید. دبه رم کا،شدید عتهو

 زد ومایش ها لبخند کمرنگیي آزبرگه ي کتر با مطالعه دم. دجعه کراکتر مردبه در مااه همر،گرفتمرا مایش آز

 میشی.در ماداري تو م عزیز،گفت:تبریک میگم

 

 ؟گفتم:شما چی گفتیدم و شده کتر خیرن دهادبه وري با نابام. می شنیده شتبار انگا،اچرخیدم سردور نیا د
 

یعنی اي؟مگه بچه نمیخودي؟تعجب کرا ماهه حامله هستی. چردو تو م،گفت:هیچیعزیززد و لبخند ره بادوکتر د

 ؟شتیاماهانه نددت اهه که سیکل عامي دو تومتوجهنشد
 

از پیش ه ماا دو صحر،کتردبا بیحالی گفت: د،بوه هم مثلمن شوکه شددر یختم. مارشک اکتر فقط اب دجودر 

 ؟کنیمر ین بچه چه کااماهانه میشه. حاال ما با دت عار یکباه مات دو قااوهم گاهی ش بعده،شدا جدششوهر
 

کامل گفت: دي خونسردر کتر رداري دادم. دبام یی تست عداجداز منقبل ، کترد گریه گفتم: غیر ممکنهن میادر 

 ي.شدردار با، تستاز دادن شاید بعد ،نیستدي همغیرعادیاز

 

ت سکودي یام زکتر با شراب دجوم. در نه می شدایودشتم دم. دافتادم،ابون صفهااکه با معین روزي چند د ان یا

 ؟کنمر کمی که گذشت با ناله گفتم: حاال باید چه کا نوشتن نسخه شد.ل کتر مشغودم.دکر
 

ضمن باشد در همین. د،نیا بیادبه ات منتظر میشینی تا بچه ب خون مثل یهماما،گفت: هیچیو کتر خندید دخانم 

 شتی کنید.آبا هم ره بادومطلع کنی. شاید همین بچه باعث بشه تا ع ین موضواز اهم را همسرسابقت 

 

 نمیکنیم.ع جورقت به هم ویگه هیچ دما ،تم:غیر ممکنهگفي هرخندزبا 

 

وارد قتی دم. وبه خانه فقط گریه کرن سیدربست گرفت. من تا دریکتاکسی در ما،شدیمرج کتر خادمطب از قتی و

را بایدمعین ،بگیري جدع را موضوا،گفت:صحرو نشست رم کنادر مام. لو شدوکاناپه د روي یازضعف م،از خانهشد

 اري.ذبگنجریادر
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 بفهمه.ي معین نباید چیز،گفتم:نهد با فریا

 

 میشه.ر پدداره نه وبچه توست. باید بدر معینپدا،گفت:بچه نشو صحرو کالفه شد در ما

 

یا ؟میکنهر فکر میکنی بفهمه چیکاق داد. یدین منو طالآمعین بخاطر دي کرش مواینکه فرامثل ن با گریه گفتم: ماما

 به سالمت.و میگه بره و میگیررا ازم قت بچه د اون ونیا بیادمنتظر میشینه بچه به سقطش کن یا و میگهبر

 

 داري؟نگه را ین بچه اي انکنه میخوت؟بهسرزده گفت: تو ي با لحن تندد و حتی نگاهم کررابا نادر ما

 

 ید.ارحتم بذ،رانمدونمی ا به خد،نمدوبا گریهگفتم:نمی و ستهایم دگرفتم بین م را سر

 

و حفظ کنم ام را هد بچه الم میخودمن د بوه فهمیدب حالیکه خو،در فت رشپزخانه آبه و مقابلم برخاست در از ما

 می شد.ب محسورش حتی به معین که پد،به کسی بدهمو کنم ا جددم خوارم او را از صالقصدندا

 

 

 

 

******* 

 

 

ي بیشترژي نرابا د. بوه بر شداچند بره یندآبه م میدم،اند می شوزصاحبفرزودي به دم بوه که فهمیداز روزي 

ح فتتاون را امزه ،شندوفردو سید. با کمک ن ربه پایاون مزر کور دکوتاهی کات مددر که ري بهطودم،میکررکا

دم. کرا پیددي یاي زمشتریهاو شد غ شلوون مززود خیلی دي،نامزوس و عرس لباي یباي زهال مدد ان جوویم.بادکر

همکمتر م،می شدم بعد سرگر،شتمدابر می ح جی طررخاي نالهااز روي ژورخانه در شبها د. بور با من یا شانسرین باا

خت رش دوسفاون کمتر به بیردم و کمکمیکردم به خودي قتصاانظر از هم م و می شدق گذشته غرات خاطردر

 ادم.میدسلبا

 

د و درس بور مانهایی که بیکادر زو گرفت د یاس را خت لباش و دوبرر کارم ،کنادر صبا هم کم کم 

سعی اد، میدم نجارا الباسهایم دوزي روي ید وارمردوزي،سنگ ر کاري قع بیکاامودر هم در ماد. کمکممیکر،شتاند

 شتکمک حالمباشد.دا

 

بطنم در ضعیفی که ن یگربا هر تکادمیشد.حاال ض محسوسی عوز به طرم که میگذشت ظاهره هر ما

د بوه که فهمیددر مام. می شدر کام سرگري براچند برژي نرابا د و یم لبخند میزروبه  نیام دتمادم،میکرسحساا

ي با محبتهاد سعی میکرورد. نمیآن به میادن او کردار خبرو معین از حرفی ده ام،کرا ین جنین پیدابستگی عجیبیبه وا

نم تا صاحب بچه رابه سالمت بگذا س رحسادوران ین ام،اتغذیه راك و ضع خووبه ازه اش نداز اتوجهبیش و نه دراما

 م.ستبشورتندوسالم اي 
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ون مزي هارطرفی همه کااز کنم. ي حت بیشتراستراکه د بوده کررش کتر سفاد. دبوه شدوع شررداري ام خر باه اما

ماهر ط یک خیام از سیدرین نتیجه ابه دم. یافت میکردرمشتریها ف طررش از کلی سفاه هر ماد. بوه همبیشتر شد

به ر کااي بردي یااد زکوتاهی تعدت مددادم. در گهی آنامه روزکنم. به یک ده ستفارم اسنگین کار بادن کمکراي بر

د و بووب گهی می گذشت. غردم. دو روز از دادن آپسند نکررا نها ام از اهیچ کدر لی کا، ونددجعه کرامرونمز

به ، خل شدداشد. شخصی ز باون مزدر که دادم توضیح می ش نظررد موس لبارد مودر مشتریها از یکی ايشتم بردا

من تعجب ن یداز دمینا هم که م. یددوبه طرفش م و کشیدي جیغ بلندد یان زهیجا،از مینان یددعقب برگشتم.با 

فعه دبی معرفت یک ؟میکنیر ینجا چه کااتو ا بغض گفت: صحره و با خندد و فشرش غورادر آسخت من د،بوده کر

 زد؟کجا غیبت 

 

 ؟!میشین ماماداري گفت: د و کراز ندابرم را با تعجب ظاهرو کمی عقبکشاند را من م. بش فقط خندیداوجدر 

 

 ؟کی هستش حاال بابا،مینا گفت: چهجالب ن دادم. تکام را سره با خند
 

 هم.دمی را چرتت ت الاسوم تمااب جوم ختم میااندراه اکه ي را مشتر،فتردتو و بردم،بی معرفت مثل خوآدم یک -

 

ه شندولماسی فراخانم ه. از شگاوفتر کوچک فردخل دافتم رشد م تمارم ینکه کااز افتر. بعد دخل دافت ه رمینا با خند

 ؟میکنیر ینجا چه کااخانم ب گفتم: خودم و به مینا کررو بعد ورد. بیاي چان یمااستم براخوه شگاوفري
 

گهی آبه رد می گشتم که چشمم خور کال نبادگفت: د و رکد ستشبوي دکه تواي نامه روزبه ره اي شاامینا 

 دي؟نمیکرر شرکت مهندسی کاي آن مگه تو؟ میکنیر ضع چه کال و وین حااینجا با استیتو ،راشماونمز

 

ون را ین مزاشدیم. ا هم جداز بعد هم ل یه سار، سرکام براد ندزه جام اشوهردم،کر،ازدواج با لبخند تلخی گفتم:نه

 رم.کام . می بینی که حاال هم سرگرختماندراها

 

 ي؟شدا جدت شوهرا از حتی گفت:چررامینا با نا

 

 شت.استم نددویگه دم،دبورا زده لش ، دگفتم:هیچیو ختم انداباال م را شانه ها

 

 ي؟شددار بچه ا ازش چرب خو-

 

 ؟جالبه نهام، نستم حامله دونمی ق طالاز بعد ه مادو تا -
 

 اي؟نه که حامله ومیدت حاال شوهر،میزنیف حرع ینموضواز احت راگفت: تو چه خم امینا با 

 

 صال ندیدمش.ق اطالاز یعنیبعد ،نه-

 

 ؟ختیاندل راه اپوام با کدرا ینجا اگفت: و خت انداف اطرامینا نگاهی به 
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 ون؟بیري مداوکرمی اپیش ا از لش کن تو چرام. وبچه ي باباي صدقه سراز -

 

و عملی ر نجا به کااونی که دومی دا. فت کانا،رست شددرقامتش ر اپیشکاه مادو گفت: ي حتی بیشترراا نامینا ب

 اري؟ندز نیاده گر ساربه یه کا،حاال خانم خوشگلهم. شدر من هم بیکا،ندج دارحتیااخیلی يهنر

 

 ج دارم.حتیادم اماهر مثل خوط لی من به یهخیاا،وبه شوخی گفتم:چرم و خندید

 

 ؟توئهاز کمتر م یعنیمن هنر،نکنهدرد ست شما دخم گفت: امینا با 
 

 ؟کافیه،میاستخداهمین لحظه ي،از من هنرمندتراز شما خیلی هم م، نهعزیز-
 

ي نی تودومیکنم. نمی ر تو کااي خوشحالم برر چقدا نی صحردوگفت:نمی و بوسید را تم رمد صواجلو و مینا خندید 

 میگشتم.ر کااي برب خوي یک جا لنبار دچقده مادو ینا

 

یل اواشتم. داحت استراي ابري قت بیشتروکمی سبکشد. حاال ام شانه ر روي باد. کروع شررش را مینا کان روز هما

مد. انیامی دبه ام باید بچه ه یندي آیک هفته در به نظر پزشک معالجم د. بوه بیشتر شدم کمرد. درد بوه مهرما

صبا به در و بر گرفت.با کمک مادم را در جوم وتماي شدید،درد پنجشنبهب روز وست غردرهمشد. ر همینطو

ندگی من با خبر ي زهمه از کتر کیانفر دم. دجعه کرامرد بور کام سرگردم در ان ستانی که پزشکمعالج خوربیما

لم احواقب امرخیلی ،همین اي نیست. بررم کنام همسرم و به سر می بري یط بداشردر حیرونظر از نست دامی د. بو

نی که با شکم زبه هر ن یمازابخش دم.در گریه میکرو میگفتم ا ناسزن ماو زمین زکهبه د شدید بور دردم قدد. آن بو

د شته بواتنهایم گذب لتهااپر س و حسات ین لحظادر الم به معین که ي دتودادم. فحش میدم میکررد برجسته برخو

دم بوه کشیدر درد نقدآمد. آنیا دبه م خترات دصلوم و باکلی سال،جمعهز ب روفتاع آبا طلوه باالخردم.لعنت می فرستا

را ازش تم رصو،یکم گرفتدنزرا بچه ر،قتی پرستادم. وبه سر می بري بدع ضادر اوحی ورونظر جسمی از که 

 ببینمش.ام نمیخوش ینجا ببرازابا گریه گفتم:م و نددابرگر

 

 ي؟چی حامله شداي ستیش برانمیخو گه؟ابلند گفت:یعنی چی خانماي با صدر پرستا

 

 ره.بهم میخوازش حالم ش،ینجا ببراز اهش میکنم خانم اگفتم:خوي با گریه شدید

 

شد. نیم رج خاق تاو از اپیچاند اي چه رپاي تورا حتی بچه راناو خم ابا ر پرستاد. کرره شار اکتر با سر به پرستاد

درم ماي محبتهار قددم،بوه کشیدر درد نقداحاال که ،مدندایدنم دبه صبا در و مام. خلبخش منتقل شدداساعتبعدبه 

ین اکه اي ست بچه الم نمیخوز دلی هنود،وبهتر کررا بم اخري حیه روکمی درم ماي هاازش نوو نستم.محبتها دامیرا 

با معین می ام یی اجده از هفت مااز لی حاال که بعد د،وحمقانه بواببینم. دم بوه کشیددرد نش اوردنیا دبه اي همهبر

 د...بول محاو حمقانه آرزو این ر اچه قدد و نبواو باشد. رم ست معین کناالم میخودعجیب ،گذشت
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را روي بچه ر پرستاداد. بم می اظریف بچه عذي گریه اي شد. صدق تا،وارد ابچه به بغل ر پرستاز با،کمی بعد

بهش ي شما یه چیز،ببینهش را بچه اد ت: خانم نمیخوصبا گفدر و به ماب باند. خطااخود بورم که کنازادي تختنو

 د.تغذیه بشودرش شیر مااز باید ،بچهگرسنه ست ،بگید

 

ین بچه ك اتو که خیلی هاله؟چت شدا تعجب گفت: صحرس و لتماابا د. یستارم اکنارا دور زد و تخت در ما

 ؟!ببینیشاي نمیخوا حاالچردي،بو
 

 حتکن.را رامن ،به معینش دببر بد. میام بدازش با گریه گفتم:

 

 طفلی گرسنه ست.؟گریه می کنهري ببین چه طوا صحرا خدرو گفت: تو س لتماو اهیچی نگفت. صبا با گریه در ما

 

 ه.بم میداعذش گریه اي صدون بیرش ینجا ببراز اصبا ا خدرو تو م،بدش نمیتونم شیر-

 

اي که نمی خودي گفت: تو غلط کرد و یستارم اه به بغل کناچندلحظه بعد بچ،شدرم دور کنااز با عصبانیت در ما

حاال میگینمی ،مشاشو گفتی نه می خوص خالش شراز گفتم اي، حامله ي موقع که فهمید،اون بهششیربدهی

 مش.اخو

 

می را بچه و گرنه به حرفت عمل میکنم ي وبدش بایدشیرش گفت: بگیرد با فریاو تم گرفت رصوي جلورا بعد بچه 

 ي؟!متوجه شداره،هم ندات را لیاقت بچه ،شت هیچیاکه ندرا تو د ختر من لیاقت خودبه معین. میگم م میدمبر

 

در که زادي به نودم و بلند کرم را سر "به معین.ه بده ببررا بچه ن نکنه ماما"گفتم: دم ید. با خوزسینه لردر قلبم 

د و بوده هانش کررا در دستش دو دهر ت با لذد و بوه ساکت شدد. یگر گریه نمیکردم. دکره نگاد ستما بود

ن به چشمارا حریصش ه نگاد. بود لوآپف و شت درچشمانش د. تش پر مو بورصوو شت ي دامیمکید.پوست سفید

در شت. مادامعین و یدین ن آبه چشمادي یازچشمانش شباهت د. بوه سیاو شت درمک چشمش دمرد. خته بودومن

گرسنگی داره از طفلی ا، صحرش گفت: بگیرو یکتر گرفت دنزرا بچه ،یدده بچرت به صورا من ه ي خیرهکه نگا

 ره.می خوش روست هاد

 

با م و ستم چسباندراسمت ي به گونه را تش رصوس اول تمان همادر گرفتم. در بغل مارا از بچه زان ستانی لردبا 

 اي؟چه میخوده بیهوي نیادین از امن تو ي خهکوچولوآگریهگفتم: 

 

را جانم ه ي نم شیردافقط می ،شتمابچه گذن هادسینه به ر چطوم شدند. نفهمیدرج خاق تان از اصبا گریه کناو در ما

ك با نورا تپلش م و نري کنم. گونه ش موافررا باعث می شد که همه غمهایم د،مظلومانه نگاهم میکرو کهمیمکید 

 شیطونک...ي ضافه شدن اهم بهشوکه تو ، نددکمبواب سهرو گفتم:صبا ه با خندازش دادم. نگشتنوا

 

 م؟کشیدري بی پددرد کم دم خو؟کنمرگ بزرت پدون بدرو تو ري خه من چطوآبعد با گریه گفتم:و 
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******* 

 

 

ترخیصم ي هارکاد.مشکل بوو بس سخت ري معین کاي شتنشناسنامه داست ون در دبد، هی تولداگرفتن گو

کتر ي دکمکهاو تمنا و هش اخوو کلی گریه از هی تولد می گرفتیم. بعد اط باید گوفقد، بوه شدم نجان استاربیمااز

م. ترخیص شدن ستاربیمااز شد. در هیتولد صااگوه باالخرد،بون ستارهیئت علمی بیماو کیانفرپزشک معالجم که جز

ام حترانتخابش امن همبه  د.کرب نتخادر امارا  "نینزنا"سم انینم شناسنامه گرفتم. زبریا نادر مااه همر،یک هفتهبعد

 ارم.بگذم خترد روي دمعین بوي عالقه رد که مورا  "یادر"سم است الم میخودم دهرچند که خو،شتماگذ

 

زود نین خیلی زنادر،نه مازالسوي دقبتهاامید. با مرم دکالبدروح و به ره اي بادومید ام، و اندگی زنین شد همه زنا

د و بوه نین سیازنان نگ چشمارفقط دم دارد کی خودکودوران به دي یازنین شباهت زمیگفت نادر گرفت. مانجا

 شت.دایدین شباهت ن آنگ چشمارعجیب به

 

وه عال،یگرط دبه همین خاطر یک خیام. حاضر بشورم محیطکادر تا کمتر د بوه نین باعث شدزبه نام بستگی شدیدوا

می گریستم م و غمگین می شداش ،با هر گریه ص دادم. ختصاانین زبه نارا قتم وبیشتر دم خودم و کرم ستخاابرمینا 

سید. رمی اش کسینه وایا نوبت و می شد ر نین بیمازمانی کهنان از زمام. امی خندیدم و می شدد شاه اش باهر خندو 

میخندید در ید. مازنی می لرانگرس و دل تراز تنم م تمام و نه می شدایود،دفتاایا بهسرفه می د قتیتب می کرو

بچه ر حاال بفهم چه قددي؟نکرري ما کااي ته همیشه می گفتیتو بردیا،نیدومی را من ي حمتهار زفت:حاال قدمیگو

 یه.ارشور دکادن کررگبز

 

در یک مار چه قدو ست دران اماي یر پازمی فهمم کهبهشت را ین جمله اقعی واست می گفت. حاال معنی در درما

در مال شته باشد. به قواپشت پناهی هم ندد و قتی که مرووصا مخص،سختی می کشدش ندزفرن ساندربه ثمر ايبر

ر نگااشته باشد. داقتی بچه هم ومخصوصا د؛ یگر پیر میشوي دنهااز زتر زودبر اچند براده ،سرپرست خانوزنیک 

 د و...می شورگ یگربزر دیک بااي، با هر بچهادم 

م. ندرامی گذون مزي را در بیشترن مازیگر داال حد. بوه نین سه ماهه شدزناد . مستانی بود زسرروز یک وب غر

 ته.درما،تلفنا گفت:صحرو شد رم کاق تاوارد است دکه مینا تلفن به دم لباسی بوم سرگرون مزيتو

 

 ره؟نین چطوزنا،خوبین مامام گفتم:سالو گرفتم را گوشی 

 

 ش.سرروي ته شاگذرا گرسنگی خونه از فقط ،همخوبه ت ختر، دخوبمم گفت: ساله با خنددر ما

 

م میان ال،ابشم مامانیات لهی فدانی گفتم: انگرو حتی رمد با نااپشت گوشی می از نین زبلند ناي گریه اي صد

م از بیا کهبچه رده،زود خورا همه دي بوه شیددوکه ي گرسنه ست. شیرري بد جوا،بیا صحرزود گفت:در خونه.ما

 شد.ك گرسنگیهال
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 سم.رمی یگه دتا نیمساعت ن چشم ماما-

 

 ه.شدم سایلش تماي وبگیر. همه م سایل حماو وبچه پوشک اي برراه سر ا ستی صحررا-

 

 حافظ.افعال خد،هم به چشمز با-

 

فتم ده رپیاي پام. شدرج خاژ پاساو از ست مینا دم دسپرون را مزم. پوشیدرا سریع پالتویم دم. ها کررم را رکا

م سانددم را رخودوان دوان ید. رمی بادي یات زبا شدران باد. بود سرر بسیاا هود. بوان که سر میداي خانه داروسمت

ان را دور میدم. شدرج خانه خااز داروبه سرعت م و بچهخریدن صابوو خانه. چند بسته پوشک با چند تا شامپو داروبه

از تنم ي که همه ي به حد؛ دبرساز راه تومبیلی اکشید تا ل خیلی طودم. یستااتاکسی ر نتظاده رو در اپیار کنازدم.

که اي کنم با عجله ه نگاه نندراینکه به ابی د. توقفکررم نگ کناه رتومبیل سیااقیقه بعد یک دخیسشد. چند ران با

می ك پارا تم رصوآب روي ستین آحالی که با لبه م.در شدار سودم و کرز بارا عقب در شتم دابهخانه ن سیداي ربر

 قا.نآگفتم:ممنودم کر

 

 ؟مسیر شما کجاست،هشمیکنمامالیم گفت:خواي با صده نندد. راتومبیل به سرعت حرکت کرا
 

 د.شنا بوآخیلی اش صد

 

 ؟!ید. با لکنت گفتم:شماییدزسینه لردر قلبم د. معین بوه ننددم. راکره نگاه نندراینه مقابل آباال گرفتم. به م را سر

 

نستی دوکفت:مطمئن هستم که می را دادم. او بش ابه سختی جود. رکم معین به عقب برگشت . با لبخند تلخی سال

 ي.نمی شدار سو،منمهنندرا

 

 شم.ده پیاام می خودار حاال هم نگه ، خند گفتم:شک نکنزبا پو

 

 د.نمیات تاکسی گیررون ین بااتو ، تاکسی هستمه نندراگفت:فکر کن من یه د و ینه نگاهم کراز آ

 

ه سیاول قبال یک پاترد. بوده کرض عورا تومبیلش اگفتم. معین ا ناسزدم خوي ها به بی فکررباو ها رلم باي دتو

 صلی تحملش کنم.ن اخیاباي نتهااتا دم بور مجبود.باال بول مدوي یک پژار شت. حاال سودانگر

 

 ا؟چري گفت:خیلی ضعیف شدد و نگاهم کرز با

 

 همین.ده یارم زکا-

 

 

 ؟چیهرت می تونم بپرسمکاگفت:زد و لبخند کمرنگی 
 

 ده.یازحمتش زلی وحقوقش بد نیست م،بچه شدر شتگفتم: پرستاه زبا خندو فتم رباال را خرید ن نایلو
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پولی ل ین یه ساع دارم اطالانجا که من اتا ،یز می کنمل واربانکیت پوب بهحساه نی گفت:من هر ماومعین با لحن محز

 ا؟چردي،شت نکرداحسابتبراز

 

 نمی شم.دي هیچ نامرج یگه محتادمیکنم.قبال بهت گفتم که ر کا، دار شتماتیاجیندحا-

 

م. شدن غول داین یه ساله قد صد سان،انزف حرم باهاري ین طو،ابا بغض گفت: ظالمن داد و به طرفین تکاش را سر

 بزنی.ف حرم ظالمانه باهار ینطواحاالحقمنیست که 

 

نیستم ظالم اوار یگه سز،دبه تو را دادم حق ها ي گفتم: من که همه ري شکاآ با بغضو ختم اندایر زبه م را سر

یش دسپرق دادي و حقش طالع از فااي دبی هیچ فرصتی برون را جوو تنها زن بزنی.ظالم توییکه یه امصد

حل راه خرین ق آطال،شتمانداي یگه ره ي دگفت: چازان لراي شک پوشاند. با صدرا امعین رت ستسرنوشت.صود

د. نین با خبر شوزناد جوو از وکند ا پیدم را جدیدآدرس ست معین الم نمیخودیم. دبوه سیدن رخیاباي نتهاا.به دبو

 گفتم:

 

 شم.ده پیاام میخودار،نگه 

 

 ؟برسونمتاي نیمخو-
 

 همینجا خوبه.ن، نهممنو-

 

ظب اگفت:خیلی موو خت م دوه ابه چهررا حریصش ه نگاو برگشت م،شوده ستم پیااقتی خود. ومعین توقف کر

 ماشین شخصی نشو.ار قت شب سووین ایگههم ش،دبادتخو

 

 ه.میگیره ام نگو که خندي؟نم شداگفتم:نگري زدم و خندزپو

 

با آوردم و شانس ر ین بام. اشددور نجا دي از ایازبا سرعت م و به همکوباندت به شدرا تومبیل م. در اشدده پیا

شقیقه ر کناي موهاد. بوه شدن غول داین یکسادر امی گفت دش که خور طون معین همام. سیدریکتاکسیبه خانه 

نین زنا،خانهم سیدرقتی وشت.اندرا بیت گذشته اجذذ و نفوآن یگر د.دبور تاو نگاهش کم سو د. بوه سفید شداش

ر فتم. کنار نینزنادم و خوك مشترق تااست. به ه ابانداخوداغ او را می گفتبا کمک قند در ماد.بوهبیداخو

ت را مشب بابان،اماماي با گریه گفتم: کوچولوم. نگش چسباندخ رسرم و نري به گونه را تم رتختشنشستم.صو

 غی.اهیچسر،تو نگرفتاز غی اهیچسراو لی م، ویدد

 

اش را گونه م. به موهازد ست چنگ دمن خندید.با ف برخالو شد ار نین هم بیدزنا،مني گریه اي با صد

بی معرفتت چهمی ي بابااز همه از بدتر ؟نیدونیا چه می دین از اتلخی گفتم:تو ه با خندو ش بغلم گرفتمم.بوسید

 ؟نیدو
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 رم.موشی بسپاابه فررا شبم با معین ان ناگهانی ار یددم دسعی کرم. نین شدزبه نادادن شیرم سرگر

 

یم دندگی میکراش زخانه در که اي  صاحب خانهم. ندرامی گذون مزي را در قت بیشترونین یکساله شد. من زنا

ره بادوست المنمیخودطرفی هم د. از بوده کرا خانه پیدان به دي یازلبستگی در دشت. مارا داخانه وش قصدفر

ین الیل هم دمهمترین د. شون وارد ند تحصیلیشاروبه اي کوچکترین لطمه و کنم ض عواب را سهرو صباي سه رمد

که ازي ندانین سر بزنم. با پس زنادر و به مار جند بال روز طودر نستم امی تود و ویک بدنزرم که خانه به محلکاد بو

م و صاحبش بخررا از نستم خانه اتوه،سنگینبانکی کم بهروام گرفتن یک ، و شتمدابانک مسکن ل درسادو ین ي اتو

 عمل کنم.دم بوداده بابت خرید خانه درم قولهایی کهبهمااز به یکی 

 

ر " بود،بعد کلمه "مامان" که باعث شد ساعتها گریه کنم چرا که دد"گرفت د نین یازکه نا ايلین کلمه او

دلممیخواست همراه با گفتن مامان ،بابا را هم تلفظ کند، و معین در جوابش بگوید:"جان بابا"،همانطور که در جواب 

 ".آیدینمی گفت "جان بابا

 

پرسشی که ،بدهمرش کیستی پدره ي بارا درنین زنااب ی ها باید جویکدهمین نزروزي در نستم که دابه خوبی می 

 د.بوه نجش منشداب و رباعثعذ

 

******* 

 

 

 

سکش وشت با عرد دانشسته بواي نین گوشه زنادم و یک لباسی بوش برم سرگرون مزي تود. شنبه بووب روز غر

د صحبت میکردي نامزس ست لبادخت یک د دورمودر قدیمی ي هاي مشتراز شت با یکی دامینا هم د. میکرزيبا

مقابلم د. بوه شدخ گریه سرط فراز چشمانش د. نامه بوروزستش یک ي دشد . توون مزدي وارد یان زکه صبا باهیجا

روي یز رسامی ن آن ایددلی با دم، وبوه یر گریه. گیج شدو زد زخت انداغوشم دش را در آخون بهناگهاد. یستاا

ه نی گفتم: چی شدابا نگرم عقب کشاندرا ند. صبا ده اکرم عالرا اپزشکی ر نتایج کنکووز مراکه  مددمایازه نامه تاروز

 ؟کهگریهمی کنیي نشدل قبو؟ صبا
 

 ان.پزشکی تهرم علوه نشگاداهم م، ان شدل هر خوبم قبواگفت:نهخوو هق هق گریه خندید ن میادر صبا 

 

صبا و گریه من از نین زشکر گفتم. ناا راها خدرباو ها ربا گریه بابغل گرفتم. را صبا ره بام و دوکشیدي جیغ بلند

مین روي زمقابلش د. بلند گریه کراي با صدو بغل گرفت را پایم د و یستاامد مقابلم ، ایرگریه د. زد زبوه شداننگر

 ؟چی گریه می کنیاي گفتم: شیطونک تو بره با خندزدم ونو زا
 

خاله صبا گریه می و ین که تو ا ابه شیرینی گفت:برد میکرن بیات را به خوبیجمالد و ساله بور نین که حاال چهازنا

رِش را نوازش کردم و با خنده گفتم: ما از خوشحالی گریه می کنیم، اخه بلند في موهادم. کرك پارا شکهایش اکنید.

 .خاله صباداره دکتر میشه
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را گفت:من موفقیتم ي شدیدي با گریه و بوسید د ن بونیزناي موهاروي که را ستم ه دنشست. به ناگارم صباکنا

 کنم.ان جبررا حماتت زکی میشه ،توهستمن مدیو

 

 ي.ینیکه هستی خانم تر شدو از اگرفتی ات را کتردقتی که وگفتم: زدم و لبخند گرمی 

 

هم ه آن نشگادر داا با قبولی صبروزي ام حمت شبانه و زقفه وبی ش تالل ین چند سااگفت:خستگی و صبا هم خندید 

د و در بون بیرستادخر ل آسال حااب سهردم. بواب سهره یندان آشد . حاال فقط نگرف پزشکی برطري شته درر

ب شته خوریک در مثل صبا ، قفهوبی ش شت با تالداسعی و شت ل را دابهترین معدزان،موانش دابین ،یاضییرشته ر

 د.نشگاهیپذیرفته شودا

 

در جهت شرکت ي، بعدات نفراه به همرد و کسبکرم اول را مقار، یاضی کشود رمپیالل در اسان همااب سهر

ال بامدو سید ن رجهام دوم به مقا، سنگین پیشرفتهت مسابقاد. در آن سوئیس سفر کرر بهکشو، یاضیرجهانی دلمپیاا

لی با ویابد. راه  هنشگادانست به اتور کنکوون دادن بداب بعد سهرل برگشت. سان عزیزمار جهانی به کشوه ينقر

تحصیل به ي مه اي ادابرد و کرك تررا سوئیس ما وف معري هاه نشگااز دایکی از تحصیلی رس گرفتن یکبو

معین نه از یی امیبینم جددم ،به گذشته بر میگررد و با معین می گذام یی اجدل از که هشت سال فت.حارسوئیس 

یک خانم دش خواي حاال هم صبا برد. بواده ام نواخودم و فتخوپیشراي بري ترارهموز و باراه بلکه دتنها شکست نبو

من د و تحصیل بول حادر نیا ي دهاه نشگادابهترین از یکی در مکانیک ي شته اب در رهم سهرد و بوهکتر موفق شدد

ق موفن فیااطردم و اهم به نظر خور کارد مود. در ندگی بوزبه م میدي اشتم که همه ش دابا هوو یبازختر دهم یک 

یک ان بهترین مناطق تهراز یکی در هم دم و بوه باال شدل تومبیل مدو اهم صاحب خانه لهشت سااز بعد دم. بو

یگر و دموفقیت من از هم در شتم. مادامد باالیی دم و درامیکررا اداره شب س لباوس و عرسلباروز شیک مد ون مز

از باالتر و لذتی شیرین تر و ست اکافی در ماخوشبختی یک اي می گفتهمین عامل برد، خرسندبود و بچه هایش شا

 موفقیتبچه هایمنیست.ن یدد

 

 

 

 

******** 

 

 

ازدواج مدتی تصمیم گرفتند با هم از بعد د. بوه شنا شدآهمکالسی هایش از که با یکی د بوه نشگاداخر ل آصبا سا

ما از یم خانه که صبا بایک سینی شربت دته بوسینما برگشن از ماماو نین زنااه همرزه تاد . جمعه بووب روز کنند.غر

 صحبت کنم.ت مطلبی باهارد مودر ستم امیخوا،با خجالتگفت:صحرو بعد مقابلم نشست د. ییکراپذیر

 

 اوردي.شربت ام بره نرسیدز از راه همین هنوا گفتم:پس بره با خند

 

به ت لی فرصت نمی شد. یعنی تو سر،وبزنم فحرت ستم باهااقته میخووخیلی ،نینزنان گفت: نه جاو صبا خندید 

 م.میدش حاال بگو گوب گفتم:خوي جددم و کره نگاه اش قت نشد. به چهرد و وبول مشغورکا
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یر زبه ش را شت. صبا سرداهمه چیز خبر ر از نگااشد. ه صبا خیره به چهرن نازلبخند و نشست رم هم کنادر ما

 ري.ستگااخود بدید بیازه جادر اماو گه تو است امی خوه،مداوش من خوشم از همکالسیهااز گفت:یکی وخت اندا

 

و شت دامحجوبی هم ب و خوق خالد،ابواب جذو یبا زمد.صبا آمی ر ستگااصبا خواي که برد نبوري لین بااوین ا

یعنی من ؛شتاندازدواج تمایلی به ده،تحصیل کرب و خور ستگااین همه خواشتن دالیبا د. وبون مهرباربسیا

لبخند د. با من صحبت می کرردش مودر که ده کرا عالقه چیدر ستگااین خوابه دم لی حاال مطمئن بوادم.وتنمیدضایر

 ؟چیهدت بش گفتم:نظرخواجوزدم و درکمرنگی 
 

ظاهر ه،با من همکالسی شدو ما ه نشگاه دامداویک سالی میشه ،گفت:پسرخوبیهو نگ شد رنگ به رصبا کمی 

 ند...دارخوبی ع ضااونظر مالی هم داره،از خوبی

 

 ؟!یا نهداري ستش دوین یعنی که اگفتم: و فتم رحرفش ن به میا
 

ان جوآن به دي یازعالقه م فهمید،شتدالب روي که به ي لبخندو چشمانش ق برد. از صبا فقط با لبخند نگاهم کر

به را من دش و خو تحماي زهمه د و غافل شون نداخوازدواج ،از درس با م لی می ترسیدوست. ده اکراپید

 ست صبر کنی.ن درتونیست. باید تا پایاازدواج قت ولی حاال ارم،وین گفتم: من حرفی ندابدهد.بنابررهد

 

ب خوه،موندل من فقط یه سااز درس گفت:ر شکاآخمی ابا داد و حتی رانگ به ناره رصبا به یک باان خنده ي چهر

 .بخونمدرس میرحسین اخانه ي تول ین یه ساامیتونم 
 

من میگم نه ي،میگیرزه جادت ازم اخوح صطالابه و میکنی رت با من مشوداري گه ، احاال نه؛با قاطعیت گفتم:نه صبا

 گرنهو

 ي.بدم نجااست الت خوري دمی تونی هر کا

 

را من صالحت ،گفتم:صبر کن صبازدم و یش افت. صدرتاقش ف ابه طرو مقابلم برخاست از حتی راصبا با نا

حیف نیست حاال دي. ین همه هزینه کردي،ابوار شب تا صبح بیدردي و خواغ چري و دود خونددرس همه ینام،امیخو

 ي؟بدر هدرا حماتت م زتموازدواج با داري کتر شدنت فاصله دتا ل که فقط یهسا

 

ه یندآی به بگیر. کمت عبرو درس ببین ر با یه بچه بی پدرا ضعیت من ،وکنه گفتم: به من نگادم و کرره شادم ابه خو

 فکرکن.ت

 

بمونم. م من هم مثل تو ناکاي ندگیت موفق نشددر زتو ن نیست چوار گفت:قرد و نگاهم کران شکریزاصبا برگشت. 

 سم.درشتن اگذر حتی به قیمت کنا،کنمش ازدواج باهادارم تصمیم دارم. ست را دومیر حسین امن

 

موفق و بخونی درس نجا که می تونی اوتا ادي ندل قو تو مگر؟!گفتم:همین صبازان لراي با صددم و بغض کر

به دم را فکر می کنی من سنگ خودي. کرش موافررو همه چیز و میر حسین اقا آین ابه رد حاالچشمت خو؟باشی
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قف دم را وجووهمه ام را ،ندگی ي زمی بینی که منهمه دم. بواب سهرو تو ه ي یندان آمن نگرم سینهمیزنم...نهعزیز

میر حسین یا امن نمیگم با ي . بدش به حرفم گوه هم که شدر یه بادارم هم توقع ل حادم. نین کرزناواب سهرو تو 

 بشه.م ست تمودریگه صبر کن تا ل دیک سا،لی حاال نه، ونکنداري ازدواج ستش دوهرکسی که

 

نه گفت:تو وراغیر بادي یاکند. صبا با فرن شارینکه جسوایا ،کندل متحورا مها ازه آدنداین اعشق تا ،نمی شد ورم با

ي و خوشبخت نشدن چو،بزنندك غمبرو ماتم بگیرند دت همه مثل خوداري ست ،دوکنمازدواج من اري چشمند

 کنه...ادي ازدواج ندزه جاي و اکدرا ربا مینا هم همین معامله داد. معینطالقت

 

 نند.دومی را ین اهمه د،بود مینا معتار ستگااگفتم:خوم و حرفش پریدن به میا

 

اب را سهرو من رج مخان چو؟ کی هستیدي فکر کرط؟من گفت:بهتو چه مربود فریااز بلندتر د صبا با فریا

دم منخوي،تصمیم بگیراش نیستم که تو براب من سهرم خر عمر بهت بگیم چشم. نه عزیزآماباید تا ،تامینمیکنی

 م...ندگیم تصمیم می گیرایزبر

 

صبا روزي که دم نمیکرور صال باایختم. رشک می ابشفقط اجودم. در میکره به صبا نگا دهچشمانی گشوز و هانی بادبا

با اب سهرو سایش صبا ه و آفارینگونه با من صحبت کند. من که فقط به خاطر اهش الخود دبافرازدواج بهخاطر 

هم روز بچه شبانه  یکد جوومعین با از یی اجداز بعد زه تادم. تحمل کررا همه بدبختی دم و آن کرازدواج معین

تاحاال در ه ماد. نشواب صبا هم مثل من خره ي یندآتا ،نشویمدي هر نامرج محتااده ام،خانودم و تا خوم حمتکشیدز

با زد و صبا ي محکم به گونه ه اي کشیدد و یستاامقابل صبا ،جا برخاستد از صال بوو من ي شاهد گفتگوتسکودر 

گت رمن بزي جاات داره و برر را که حکم پدت هرااطر یه غریبه سر خوبه خر، بیشعوه ي ختردگفت: خفهشو د فریا

اي بره و نشگادافتی ،رمتحمل شدا بدبختی که صحرو حمت زبا دي کرش موافر،صباروت تف به ؟میکشید فریاده کر

 ي؟کسیشددت خو

ل ماشینمدو اون  ین خونهه،اخریدات برا صحررا همه ،شیکو قیمت ان گري هاس لبااز، اون بنددت به خوه یه نگا

ه ین خاطرابه ده کرري ستگااخوازت کتر دگه میبینی یه ا داري. اصحري صدقهسررا از همه ،یر پاتهزباالیی که 

جل ن سمات آبه تا یه الاخانه خرن هموي گوشه ي گرنه باید میموندد،وکراب سهرو تو اي فددش را خوا کهصحر

که یکی مثل تو ا می شد مثل صحره ت یندآکه ت می خرید یا یکی مثل معیني نش می شدو زغت امد سراومید معتا

 کنه.رش ست باالش خودهر چی

 

و تو اي فددش را خوو کنم که موند ا برسر صحرك گفت:خاو خت اندامن ه ي به چهراي نه زالسوه دبعد نگاو 

 ي.بدرا حماتش د زمزري ینجواکه حاال د،کرابسهر

 

رت و حقادم و از بره تاقم پناابه م و بانداکاناپه خود روي فته بواب رم خوبغلي که تورا نین زشد. نام تحملم تما

 دم.ساعتها گریه کردم تنهاییخو
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تخت نشست. رم،روي مد کناد .آشن کراغ را روشد. چرق تاو وارد اخت انودر به اي ضربه در که ماد خر شب بوآ

به خطریه مشت ه تو بعیددي،از کرك با گریه هالا دت رخوز حتی گفت:بارابا نا،ید را دملتهبم خ و سرن قتیچشماو

 ساعتها گریه کنی.،مفت صبافحر

 

 سوخت.دم خوا لم بردبیشتر م،حت نشدراصبا ناي حرفهااز با لبخند تلخی گفتم:من 

 

نی وجودي. مخالفت میکرش نباید باها،می گرفتزه جاازت اشت داگفت:صبا و نامرتبم کشید ي ستی به موهادر دما

صبا هم مثل تو با اد لم نمیخوا ،دمتینی به نظر میرسه...ببین صحرب و خوون جوده،کرب نتخااي ازدواج ارکهبرا

ت و حمان زما مدیوي نم همه دوشند. می ا هم جدت از یه مداز بعد و باشه ري صله ناجووکنه که ازدواج یکی

 ه.کندش ازدواج خوي عالقه و صبا به میل ه بدزه جاالی ،وگذشتگیتوییمدخواز

 

شم رگ از روي دوبزر یه باه گرنه صبا که بروبشه م سش تمودرصبر کنه تا ل فقط گفتم یه ساارم،من که حرفیند-

 رم.میخودش را خوص کممیشه. من حر

 

أت نی عشق جردامی ؛ حتهراخیلی نازده حرفهاییکه به تو دم،از صحبت کرش گفت: من باهازد و لبخند گرمی در ما

تو ببخشش. تو ، خامه،نهوخیلی جوز هنوه،ندیدد یاو زکم و بر می کنه. صبامثل تو سختی اد برچنرت آدم را جساو

 گرفته باشه.ن ساماو قل صبا سر اال،مینزشتم اگذم را سرروزي گر یه ار ابذدر،مخالفت نکن ماازدواج او یگهبا دهم

 بزنن.ن را حرفاشود بیااده اش ا خانوبه پسراره بذار سط هفته قروبهشبگو ،نیدوبدح شما صالر هر جون، باشه ماما-

 

نین هم مثل صبا زناروزي یه ش مطمئن با،فکر کنیدن ین به خواز ابعد ه گفت:بهترد و لحظاتی گنگ نگاهم کردر ما

کمیبه زي.بسوو اون ین ي ابه پااي تنها می مونی. تا کی می خودش و ندگی خول زنباه دمیرو شتی میکنه دربهت

 فکرکن.دت خو

 

دم قت به خوویعنی هیچ اره.ندد جودي ویگه خودقته وخیلی دم؟!گفتم:خوه اي هرخندزبا دم و کرره شادم اخو به

صال منی احتی شما خالصه مشه. و نین زنااب و سهرو خوشبختی صبا دي و شادر خوشبختی من دي و شادم. فکرنکر

 دم.قته که مروخیلی دم،خواي همه بفهمید من برش کااره،نددجوو

 

ن مودسایش خوه و آفارقربانی رو تو م،ضع تو شدوین ابا گریه گفت: من باعث د و فشراش به سینه م را سر درما

 حی تو شد.اب روعذو نج رکه باعث ره معینبی معرفت نگذا از اون خددم.کر

 

بعد و نیستم.حت راصبا هم نااز یگه ارم،دضی نداعترامن که در،گفتم:نگید مادم و کرك پادر را ماي شکهاابا گریه 

 د؟نمیااش در صد؟ستی شیطونک من کجاستراگفتم:م و خندید

 

گفتم کمی ،شتمامن نذت،پهلود ست بیاامی خو،گرفتات را خیلی بهانه ه. بیداصبا خوق تاي اگفت:توه با خنددر ما

 ه.تنهاباشیبهتر
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ق تارا از افوم. شدل هود. اله کرنو سینه چپش روي شت اگذرا ستش دي داد. دنگ به کبودر رماه ي چهرره به یکبا

کمی ،شتمابانش گذزیر را زقلبش ص مخصوص قتی قرق. وتاي ابرگشتم تودم و کرا پیدراهایش م و داروشدرجخا

 بعدحالشبهتر شد.

 

 کتر.دبریم ن حتی گفتم:پاشو مامارابا نا

 

 اره.فت ندآبم ن مجادباس حت کنم بهتر میشم. نتراستراکمی ن،جاا با لبخند تلخی گفت:نه صحردر ما

 

 کنی.ض عوت را کتردباید م،قت می گیرب وکتر خودیه دا از فر-

 

همسفر ش باید باهاد قت بیاوهر د، کرار فرازش نمیشه ، حقهگ می شد گفت: مررج خاق تااز احالیکه در در ما

 هم فقط یه بهانه ست.دن کرض کترعو،دبشی

 

مش. دکتر بردمی شد. چندتا او خفیف قلبی ي که گه گاهی باعثحمله د،بوه دسایی قلبی شرنار چادخر اواین در اما

شکسته و پیر ت من به شدي حتی هارانان یددبا و معین و یی من اجداز بعد در ند.مادتجویز می کردارو یش افقطبر

ه گر تسلیم شدیدحاال د. فکر میکرازدواج دوم مانی فقط به زست که دري امان ین هماانمی شد ورم صال باد. ابوهشد

 د.بوده نین من کرزنااب و سهرو قف صبا دش را وخو،بهنوعی مثلمند و بو

 

سته گلی دمد. امدند. صبا با خجالت جلو ون امیرحسین به مزاه اکه صبا همردم بور کام سرگرون مزدر بعد روز عصر 

وزم یري دحرفهاو شت ر زفتارمن بابت ا،گفت: صحراي هسته ابا لحن و شتمقابلم گرفت داست دکه به را

 ام.میخورت معذ،ازتمتاسفم

 

 دم.بور هر چند کهمن هم تقصیر کا،بخشیدمتب گفتم: خیلی خودم و با لبخند نگاهش کر

 

 ؟میر حسین خانهن اهموون جوي قاآن آهسته گفتم:ابعد خیلی 
 

ش بهش خورا دادم و بش البخند جومن با د. کرم میر حسین با متانت سالافتم جلو. داد. رمثبت اب جوه صبا با خند

اه شد شببعد به همرار قرد.کرري ستگاامن خورا از صبا د،یار زقاو ومیر حسین با خجالت ن روز امدگفتم. هماا

 به خانه ما بیایند.ري خاستگااي برادهخانو

 

تیپ به نظر می  شخواب و کل جذد و در نظر ظاهرهم بد نبود. از با شخصیتی بودب و مور بسیاان میر حسین جوا

و ند. صبا دبون مادهم سطح خود، صحبت می کراش جتماعی اموقعیت اده اش و خانودش از که خور نطووآمدآ

 مدند.اهمه نظر به هم می ازمیرحسین ا

 

یک جشن در شنا شدند. شب جمعه بعد آبا هم اده خانودو شد. ار برگزب خوده و ستگایر صبا خیلی سااسم خوامر

با ه یندآتحصیلی ل سان شد تا پایاار شدند. قرم به هم محرو ند دشب با هم عقد کرن هماو شدند د زبا هم نامدهسا
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جشن ت ند مقدماابتوو هم کند انقلی فري میرحسین یکخانه اهم و کند م تمارا سش درتا هم صبا ، بماننددهم نامز

 زد.بساده مارااسی وعر

 

معین و عقد من روز ست دم اشکر میگفت. یاا را خدد و میکردود سفند ایم د. دابول خوشحار شب بسیادر ان ما

ر ند چقددامی ا لی خددم،وبول به ظاهر خوشحاد. شکر کرا را ین پیوند خداي انه کسی برو شد ي دود سفندانه،

 ردم.خوت حسرم و کشیدآه نی اجوي فته د ربر باه ، دوران سرکوفت شدي هاایآرزوبر

 

و یم دبوار یکی صبح بیددبکنم.شب قبل تا نزاب دل خت خواز رنستم انمی تودم میکر هر چهد. جمعه بوروز صبح 

به ق تاره در اکه به یک باد بوه نشدرج تنم خااز خستگی شب ز یم. هنودجمع میکررا جشن ي هاش پاو یختر

چه اي با برصه،گفتم: چی شدم و شدان نشست. نگررم با گریه کناو خل شد داحشت وشد. صبا با ز یکضربهمحکم با

 ؟گریه میکنی
 

 ا؟!صحرن،ماما-

 

 ؟چین ماما-
 

 نمیشه...ار می کنم بیدري هرکا-

 

چند د. بواب خوابِ نشستم خوش سري فتم. باالدر رماق تاابه م و شدا جداب خت خور از رچطوم نفهمیددم خو-

صبا فقط داد. یی نمی اقلبش هیچ صد اش .سینه روي شتم اگذم را سراد. بی ندالی جوزدم ویش اصددادم،تکانش ربا

صال زد. است گرفتم. نبضش نمی دبه در را ست مام. دمید نشدانا ده. فتااتفاقی انست چه دامی ر نگاد،اگریهمی کر

ش باآروم گفت:ي با گریه شدیدو گرفت را نم زالري صبا شانه هازدن. به جیغ م کشیدوع شرر ختیاابیزد!!!نمی 

 ترسه.نین می زنان،جیغ نزا، صحر

 

ي جیغ هاو صبا ي گریه اي با صددادم. می ن تکادر را مازدم و جیغ می ر همینطود. نبور من بدهکاش لی گوو

م. وي شدرج خاق تان، از ایکمادنزي همسایه هااز خل خانه. با کمک یکی دایختند رهمسایه ها از چند تا ،بلندمن

کانه دکون بان زنشست. با همارم کناه نگی پریدربا د،می کرهم گریه د و بوه نین هم که ترسیدزنام. لوشدوکاناپه 

 ه؟چش شدرگ بزن ماماه؟چیشدنگفت: مامااش 

 

 فت سفر.و رشت اتنها گذرا خسته گفتم: هیچی منبدبخت و گرفته اي با صد

 

ما پیش ي خونه و ختر خوبم تو بردگفت:د و نین کرزبه ناان رو یزرشک ن اماري خانم همسایه کناا هرز

 م.عزیزب خو،بشهب حالش خوا صحرن کن تا مامازي باشباها،پریا

 

 ش.بادت ظب خوالی مون،وماماو با گریه گفتم: برن دادم و تکام را سرد. کره نین به من نگازنا
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ام از یی اجداز حتی در ماگ مردن کرور گریستم. بازدم و حت ضجه ل راخانم. من با خیاا هرزفت خانه رنین زنا

ل سار دو پدن چود. حتتر بورایم ابرورش باد و بوه کمرنگ شد،هنمري در ذپدگ مره ي خاطرد.ختتر بومعینهمس

 د.بور بیما

 

یک م شداز آن هر چند که بعد د. نبوار ناگوو یم سخت ابرد یاگ او زمر،شتمداکه من ل ساو سن ي آن تقریبا تو

؛و شبماز یکتر رتاي هارم و روزتاي شبهام همدو مونس د،بوه معین شداز بعد در لی حاالماوقعی. دوامر

 د.عظیم بوك و درد یک شواش،فتنناگهانیر

 

ن با جمع شدد. کردر ثر سکته قلبی صاابر در را ماگ هی مراگود،همسایه ها که متخصص قلب بواز یکی آن روز 

ك به خادر مااب،سهر نستااز دوچند تایی اده اش و خانوو میر حسین اهی ابا همرو صبا و من ، دور یکدنزنستادو

پشت گوشی زن مثل یک دادم،بهش در را ماگ بانی خبر مرزبی ن بازبا زدم و نگ اب زمانی که به سهرزشد.ده سپر

 شت.داچند تا پسر در مگه ما،یددفنش می کردمن ون با ناله گفت: نباید بدد وگریه می کر

 

هر وز مراگفت: ي شدیدتري با گریه اب سی. سهرمین بمونه تا تو بردر روي زمازه ي جناد ستنبود،درقت نبوو-

 سونم.رمی دم را سم ختمش خوامراي برم،بلیط می گیره شدرجو

 

نمی کنه. در مال تو فرقی به حاد نبود و یگه بو،دتوئهت متحانااسط ن وال،اهش می کنماخواب با گریه گفتم: نه سهر

ري ینطوش. امتحاناتتبااها کنی. فقط به را رست درنباید تو ره. سم ختم می گذاینجاباشی یا نباشی مراتو ،فتهدررما

 میشه.د هم شادر ماروح

 

 سش برسد.دربه و نیاید ان یرابه دم کرب مجااب را هش تمنا سهراخوو خالصه با کلی گریه 

 

 ارسم به خوبی برگزاصبا مردم و خون ستااز دونفر دو یکی و میرحسین اکمک و هم گذشت. با همت م سم سوامر

ه کمک به باشکون ،مهرباز و لسودي دماداهمه مهمتر ادر و از مثل یک بردر،سم ختم ماامرم تمادر میرحسین اشد.

 د.سم کرامردن کرار تربرگز

 

 

میر اشد. ت خانه خلو،حافظی مهمانهااخداز بعد و به خانهبرگشتیم ك سر خااز ینکه از ابعد د . هفتم بووب روز غر

ي فضام ناکیتمادار و دردغم ت شدند. بعد سکورج خانه خادرش از ماو هر اخواه ه همرکه بد بوي خریننفرآحسن

بغل صبا در نین زیختم. نارشک افقط ،شتمدر داتی کهبا مااخاطرداوري با یادم و کز کراي برگرفت. گوشه رادرخانه 

با داري تو ا، فیه صحربا گریه گفت:کاو شد م صبا تحملش تماد. تماشا میکررا سکوتی محض من دو در نشسته بو

 ده؟فتاروزي این بچه فکرکن.ببین به چه اقل به االي.بین می بردت را از خوازه ت ندازابیش ي گریه 

 

ست بعد درفت. و رشت اگذرا یهو ما ن ماماا میبینم. صبا چرن را ماماازم مینده به هرجا که نگا،نیستدم ستخود-

 تو.دي نامزاز
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، فتگ رمراز به پیشودش خوي با پان مگه ماما،ین حرفو میزنیا ایگه چردگفت: تو ي هرخندزصبا با 

 د.بوري ینطواقسمتش ،ستاخواخد

 

من ،صبا اره. لطفی نددر ماون یگه بددین خونه ،ایمارندرا کسی در نست ما جز ماداکه می ا لی خدونم دونمی -

 هیچم.در ماونبد

 

با در ماا،صحرش باآروم گفت:و چسبند اش بهسینه م را شست. سرنرم مد کنااشت. امین گذرا روي زنین زصبا نا

 به.اعذل حاداري در حالیکه تو 

 

مشکالتم می شد و گیر من درکمتر ،کنهن ازدواج مامادم شته بواگر گذ، انی صبادومی دم،ظبش بوامن بیشترموش کا-

 م.شددر ماگ مرري و هم. من باعث بیمااخودنیمشد. من خیلی خور بیماو

 

ي که باالد بواب سهرو کنه فقط بخاطر من در ازدواج ستی مااگه نخواتو ا؟صحري نه شدویودخم گفت:ب اصبا 

منِ دي،میرحسین مخالفت میکرو امن ازدواج چی با اي نشه. حاال می فهمم براب ندگی ماخرو زباشه نسرمو

خیلی خوبیه. میتونه تو ون میرحسن جودم،امیکره شتباامن ،با لبخند تلخی گفتم: نه صبادم و نگاهش کرم.حمقنفهمیدا

 میکنه.ا مش پیددر آراماو روح هللا کهخوشبخت می شید انشااخوشبختکنه. رو 

 

 تا حالت بهتر بشه.اب،بخوو برا پاشو صحر-

 

 من هم کمیتنها باشم.، کنهزه یی تااین بچه طفلی هم یه هواتا ون نین برید بیرزناو تو ،نمیتونم-

 

با گریه گفتم: بی زدم و نو د،زابورم عسلی کناروي که در عکس ماي شدند. جلوج خانه خااز هم  نین بازناو صبا 

دي و کرم هارشتم توهم را دانیا فقط تو ي دهمه ؟از فتیرکه تو هم دم فتی. کم تنها بورحافظی اچربی خدفنصاا

 ي...فریدآتنها ر ینقده ات را این بندا ایاچرافتی. خدر

 

اب خواز نین زنااي با صدد. بم براجا خون کههمادم صحبت کردر عکس مادم و خواي با خدم و دگریه کرر قدآن 

تم خم رصوروي نین زنام . بوسیدو گرفتم ش را سفیدو ست کوچک د. دمیکرازش نورا شت موهایم م.داشداربید

 ؟!گریه می کنیر چه قدن با بغض گفت:ماماو بوسید را تمرشد. صو

 

 ه؟!مامانت تنگ شداي لت بردگفت:ازش داد و نورا تم رکوچکش صوي ستهاآن دنین با زنادم. ن داتکام را فقط سر

 

 ه؟تنگنشدرگ بزن مامااي لت بردتو چی ،خیلی-

 

 مامانی؛گفت:خیلیزان لراي گرفت. با صدرا ظریفش س و ملورت صوي شک پهناانین شکست. زبغضنا

 

 جانم-
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 ؟مني فته پیش بابارگ ربزن ماما-
 

معین از مستقیم ر نین بهطوزکه ناد بوري لی بااوین ؟ابش چه بگویماجوم در قعا مانددم. وانگاهش کرت باحیر

 ؟نیااون دفته رتو ي میپرسید. به سختی گفتم:کی گفته بابا
 

 ا.پیش خد، نیااون دفته رخاله گفت ؟کجاستم بابام خاله پرسیدر از یه با-

 

 ي؟نپرسیددم خوا از چر-

 

 ؟کجاستم بابان،حاال ماما، حت بشیرانام ترسید-
 

 اي؟من میخوت را از باباه حاالچی شدد. کبون سماآیر ي زگفتم:یه جاز با لرو یر شد ازشکمسرا

 

ر مریم چند باي بابا،سهربه مدن نشورمیان باباشون ند. بعضی هاشوداربابا م همکالسیهاي و همه بچه ها-

 ارم؟ابا ندمنبن،ماماا سه.چررمدهمداو

 

صال اینکه ي ابر،شتاستندرا دومامانت ت، ینکه بابااي اگفتم: بري شدیدي با گریه م و چسباندام به سینه ش را سر

 داره.ست ش رودوخیلی بچه هااو گرنه ونه تو هستی دونمی

 

 ي؟نشونم میدم را عکس بابان،ماما-

 

ه یش تنگ شدالمبردصال اببینم. را عکس معین ل،هشت سااز مد بعد انمی م بدزه شتم. تاامعین نداز هیچعکسی 

ام یگه هم نمیخوارم،دندت بابااز گفتم:منعکسی زدم و لبخند تلخی د. لش بواسواب منتظر جوز نین هنوزناد.بو

 ؟گلمي متوجه شدم،بشنوت باباي ازچیز
 

 حت میشید.راشما نان یگه هیچی نمی پرسم چون،دنینگفت:بله مامازنا

 

بی اگترمی شد چه جورلی بعدها که بزورد. ونیان معین به میااز حرفی ،قانع کنمرا نین زنستم نااوشب تآن 

ي جستجواي نین برزناي یهاوست کنجکا،از دتهو بی سر اب نستم با یک جواموقع هم می توان یا ؟آشتمدایشابر

 م؟شوصخالرش پد

 

قعا در واماي گذشته برگشت.هر چند که جاروال  همه چیز بهزود می گذشت . خیلی در مااري سوگوو غم ي هاروز

مینا با ،بعد ه یک ماد. نین پر می کرزنااي بررا خالی من ي هم جاد و همدمم بودر من که مااي نخصوصا برد. خالیبو

ي نظر ظاهرد و از بودش خوي ست هم طبقه د. درخوبی بود سعید همسرمینا مرد.کرادرش ازدواج برن ستاازدویکی 

تی وخالقی بههر ثرایژگی وین اکه به نظر من د قتش بواصدو شت پاکی دامدند.بهترین خصوصیتی که آ هم بههم می

 ید.ارزمی
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لی دم وبوده کرا پیدر ستگااچند تاییخورم ،محل کان ستاو دوهمسایه ها ن میادم در بوه شدا معین جداز قتی که از و

ر ستگااخود.میکرق فرر ین باالی دم.وبوده کراب جورا  شتم همهاده داخانول قبادر که ي تعهدو نین زبهخاطر نا

د. بوه یددي دسم نامزامررا در من ،میرحسین ي اپسر عمود فرهاد.صبا بود نامز،میرحسینایک دنزام قوم ازاجدید

بی اجذد هم مري نظرظاهرد و از شت. می الغر بوي داقد بلندد. بد نبوش ظاهرد. ضعیت من باخبر بوازوتقریبا 

 ند.دبوردار فرهنگ باالیی برخواز شت دامحجوبی اده ي آرام و خانود.ساله بور سه چهاوسی  وداحدد.بو

 

لی اب رد دادم. ونمجودبوادار عزدر و ماگ به بهانه مرد،کران عنود را فرهاري ستگااخون میرحسین جریااقتی و

اب جود شتند به فرهاار داصرارحسین میو اصبر کند. صبا در مال سان ست تا پایااکه حاضر د بوده فرستام پیغادفرها

صبا سر د،بون مارکنام شااي میرحسین برافعاتی که از دباصبا بحثم شد.یکی ر ین قضیه چند بااحتی سر ،مثبتبدهم

 ؟چه خبرد قا فرهااز امیرحسین استی رامیرحسین گفت:ابه ه رو با خندن آورد. به میاد را فرهاف حرممیز شا
 

خانم ا نشسته تا صحرري فعال تو خما،با لبخند گفت:هیچیو خت اندامن ه ي ه چهرکوتاهی به میرحسیننگاا

ین صبا بدپیله نباشید امثل دارم شما توقع ن از میرحسین جاامیرحسین گفتم: ابه رو شد. م بدهند. تحملم تماابجو

ر حضودر صا مخصود،بیان قا به میوآین از احرفی ارم ستنددویگه ن را دادم. دپسر عموتواب جورمن یه با

تو به خاطر من دخول ین همه ساابنشینی. تو ه منتظر یه معجزاي تا کی میخو؟گفت:که چید و خله کرانین.صبا مدزنا

ات بهشناسنامه دت ،به خوه یه نگاا صحر؟بشهرگ نین بززبشینی تا نااي حاال هم میخودي. کروم حرابسهرو 

بعد یا ،یگه پیش تو باشهل دساده نین زفوقش نا،فتربین ت از عمري بهترین سالهاه،یک سیسالت شددنزاز،بیند

ي ضارتو تنها میشی. محض و غریبه سفر میکنه ر یه کشوو تحصیل به یهشهر ي به بهونه اب میکنه یا مثلسهرازدواج 

نم اوشتی ك داندگی مشترل زفقط یه ساي؟ندگی چی فهمیداز زفکر کن. بدبخت!تو دت بهخوههم که شدر یه باا خد

 ك...شکاد بایه پیرمر

 

 با خشم گفتم:ساکت شو صبا.م و حرفش پریدن بهمیا

 

من ه فارین بدبختبه خاطر ،امیرحسینرا زدم. اقتی که حرفم ولی وبلند گفت:باشه خفه میشم اي صباهم با صد

ا مخصوصا بد. نزو دم شت داحمقچه مکافاتی اون انی با دوچند ساله شد. نمی و چهل د یه مردر،زن مااب و سهرو

به یه بچه تو شکمش بی هیچ حق حقوقی را ین بدبخت ل ایه سااز قا بعد آلی وساخت اش نه ویوده و دفااپسر پر

د سوئیس. خوده فرستااب را سهره و نشگاده دافرستارا من دش،به خودادن سختی و تاحاال هم بابدبختی ق داد. طال

 .د..هم کراما فرا بررا لی همه چیز ونگشت ،نپوشیدرد،بدبختشنخو
 

ده بش براخوم نین سرمیز شازناآوردم شانس دم. فقط تماشایش میکر،گلودر گی ریر گزیه. من با بغض بززد زصبا 

دارم گفت:بدبخت من ره بادوتی أمحض نگاهش میکنم با جرت سکودر ید دقتی ونشنید. صبا را صبا ي حرفهادو بو

 اش.ندگی ل زنباه دلت میکنه میرونین هم زانش مطمئن باان،یرده ایگه بر نمیگردهم اب سهر،میکنمازدواج

 

 دي.چه کردت قت می فهمی با خو،اون وفت پیش بابا. تو تنها می مونیرهم ن ماما
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بغض ه آن تاقششد. باالخروارد اصبا ل نبادمیرحسین هم به افت. رتاقش ابا گریه به و سر میز بلند شد از صبا 

شک می احالیکه م. در کاناپه خوبانددم و روي صندلی بلند کرز روي را انین زیر شد. ناازشکم سرو اسمجشکست 

گفتم:فکر کنم صبا ه مد. با خندآبه کمکم و شد رج خاق تااز امیرحسین م. اشدم میز شاآوري جمع م یختمسرگرر

 ج داره.حتیاابیشتر بهکمکت 

 

 د.نم کرولی بیر،وستم بکنم امی خور را گفت: همین کاو خندید 

 

لی ،وستمیگهالش خودهر چی ،عصبانی میشه،زود سخت نگیرد یازهسته گفتم:آخیلی م،شستن ظرفها شدم سرگر

قتی عصبانی میشه هر چی تو اره،وبندندو بونش هم چفت زهللا اماشاار هی . هزاخورعذد میاو میشه آروم هم زود خیلی

 ون.بیره میریزداره چنته

 

فکر م. به صبا میدرا حق ودي لی من تا حدوشد گفت:ظرفها ن کشیدم آب سرگرد و یستارم امیرحسنکناا

 حقیقت محضه.ش نمیکنیحرفا

 

 نی.زمی ف را ین حرا ایگه چردگفتم:شما و ختم ه اش دوبه چهررم را شکباه انگا

 

لبستگی ت دهم بهگذشته ز نم که هنودومی ا نتمو ببین صحراگفت:من هم مثل صبا نگراي نه زالسودبالحن 

همسر و نین باشه زنااي خوبی برر میتونه پدد کن فرهاور لی باوهستی زت ختر ناه ي دیندان آرنم نگدومیداري،

ازدواج باید ،نیوکنه. تو خیلی جوان جبري را سختی هاییکه کشیدو ها دهمه کمبودت. خوايخوبی هم بر

صبا و من ي قانع نشداج اي ازدوگه بر،اصحبت کند با فرهار گفت:فقط یه باس لتماابعد با د . کرت کنی.لحظاتی سکو

 ؟فقیامو،همساکتمیشیم
 

ن هماد کنم. شاید فرهان متحارا ایگر شانسم ر دستم یک بااحتش کنم. حتی می خوراست با نه گفتنم ناالمنمیخود

ز و لسور دنقش یک چدو کند ان جبررا حیمن و روعاطفی ي هادمیرحسین کمبول انست به قواکه می تود کسیبو

 ارم.ید من حرفی ندامی خوري ینجواصبا و گه تو اکند. با خجالتگفتم:باشه ري نین بازنااي برن رامهربا

 

 ؟گفت:کیارادي غیر ي میرحسینبا لبخندا
 

 کن.ر جواش را برنامه دت خو،فرقی نمیکنه-

 

ل شحاهم خواو که م به صبا هم بدب را ین خبر خوم اگفت:بره با خندو شد رم دور کنااز شست . را ستهایش د

نین زجا به جایی نااز فکر کنم. بعد او مالقاتم با ار قرد و فرهاري ستگااخوي کمتر به مسئله دم شب سعی کرآن بشه.

 م.ساندربه صبح ي قواب آور هم به کمک یک خورا شب م. آن کشیددراز تخت رش روي کنااب،خوقتاابه 
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ل حام و سالاز بعد زد. میر حسین تلفن ااعت بعد یک سون،فتم مزرست رایک اش،سه رمدم ساندرا رنین زصبحکه نا

خونه تا با هم د شتم بیااگذار عصر قردم. صحبت کرد یشب با فرهادمن ،حمتامزض از گفت:غرال حووا

 ل.منزي تر برزودعصر کمی و شته باشی ع داطالاگفتم ،صحبتکنیم

 

 دي؟عجله کرر ینقدا اگفتم:حاال چراي بالحن گرفته 

 

تا ر داري،نم که خیلی کاوحم نمی شم. میدایگه مزدمن ، خانم ب بشی.خون پشیموم یدگفت:ترسي و خند

 حافظ.اعصرخد

 

ید گرفته دمینا که ر ناهااز بعد دم. به مینا سپررا ها رهمه کاو نشستم اي نرفت. گوشه ر لم به کاو دست دیگر د

 اي؟گرفته ا گفت:چیه صحرو نشست رم کنا،حتمراناو

 

 م؟بی بهش بدانم چه جودوکه نمی دارم سمج ن ه مهمایوز مراهیچی -

 

کن. تا کی ص خالون را یگردت و دخو،بگورا بله داره؟یگه مانم گرفتن دین ر؟استگاایا خون گفت:مهماو میناخندید 

 ده.کرداب شاري ینجورا اگی دفسراون اخوبه که منبه ر ببین شوهر چقدي. ماتم بگیرو یه گوشه بنشینی اي میخو

 

و برم. نتر می شدوجول ساده مثل تو دم،آره بودن شوهر کري نه ویودلبته گه من هم مثل تو اگفتم:و گرفت ه ام ندخ

 زدي.کشی می دست به خودگی دفسرر افشاار بی داشاي گرنه به جاداره وست و دوخوبیه د شکر کن سعید مراخد

 

کنی تا مثل ز بارت را کون چشمادت خول ه قوفقط کافیه بده،یاب زخود تو هم مراي گفت:برد و خم کرامینا 

 ببینی.را منخوشبختی 

 

به بقیه دت با بی حوصلگیگفتم:خوو شتم دابررا صندلی برخاستم. کیفم از روي شتم. اندرا مینا ي پندهاي حوصله 

 میکنه.ام نه ویور دمکري گرنه صبا با تلفنهام ومن باید برس،هابررکا

 

ي تمیزاز خانه م،خانه شدوارد قتی وفتم. رخانه ف به طرم و شدار سورا تومبیلم دم. احافظی کراسایر بچه ها و مینا از 

به م و لو شدوتختم روي سید. رتاقش به تکالیفش می در انینهم زناد. یی بواپذیرده ي ماآصبا زد. می ق مرتبی برو

و پاشو بري؟بیداگرفتی خوي،مدد اوزوخم گفت:خیلی ابا و نشست رم شد. کناق تاوارد اصبا م. شده خیرق تااسقف

 م.حمام هم ببررا خانم ره چه طوم،شدك هالر کار فشااز صبح ري؛از ستگااخود من میاا بررداره نگام. احما

 

یی اپذیرت عزیز شوهري پسر عمواز به خوبی م و میال سرحا،حسابی ل ماو گفتم:بد نگفتی ها!با یه مشت ه باخند

 میکنم.

 

شکل کلفت ز توهنوو سند رمی از راه میرحسین د و افرهان ال،انهویودگفت:پاشو د ا فریابو صباعصبانی شد 

ن گفت:ماماه با خندداد و تکیه ب در شد بهچاچوم حماوارد نین زکه نادم گرفتن بول دوش مشغوم. فتم حمارهایی.

 ؟خونهي مدا زود اوچروز مرناجو
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 کنم.زي ختر خوشگلمبادکه با م مدزود اوگفتم: هبا خندو نین زنام روي پاشیداري آب ستم مقددبا 

 

 دارم.ست دوگفت:مامانی خیلی و بغلم ي نینبا خوشحالی پرید توزنا

 

اي بوسه ش موهاروي چسبید به تنش. دارش بلند فري خیس شد . موهاش لباسهام تمادوش آب . یر زگرفتمش 

 شیطونک.رم داست دوخیلی رو مش. گفتم:منم تو دغوشم فشردر آتنگ زدم و

با ده پشت پراز شد. م حماوارد صبا ،یمدبوزي بام سرگري وان نین که توزناو من د فریاه و خنداي صداز 

 سه.رمی د فرهان الش اباا زود صحر،شتهدابررا هفت تا محله ن تواصدن،به سرتوزده ختر در و دگفت:مادفریا

 

 ؟کیهد هافرن جون گفت:ماماو خت انداتم رگنگی به صوه نیننگازنا
 

 میرحسین.اعمو يِ گفتم:پسر عمور زدم و تش کنارصورا از روي خیسش ي موها

 

 ؟ینجاد ابیااد چی میخواي بر-
 

ه ام و به چهرد بوه شده خیرش نافذه و سیان چشماآن نین با زبدهم. نااو بی به اچه جوم یک لحظه مانداي بر

 م؟بدرا بت اجواً عدبا لبخند کمرنگی گفتم:میشه بد. بواب منتظرجو

 

و ست ه اشدرگ بزم ختردکه م متوجه شدزه تاد. کرت سکور شت به ناچاداکه دي یازلی با فهم ،وقانع نشدر نگاا

ن گر پنهاو اکنم ن پنهاي را از او نم چیزایگر نمیتود و دکامل می شودارد نظر عقلی هم ي،از شد ظاهرربا اههمر

مانی که در زمن ازدواج یا د. آهد براپی به مساله خوه باالخردارد،که دي ایوي زباشد با کنجکان میادرهم ري کا

 ؟مدآمی ب ستی به حسار درکاد حی بوو روجسمی غ به بلون سیدلرحادر نین زنا
 

ینهنشستم موهایم ي آشویم. جلورج خام حماداد از ضایت رنین زنام،حمازي در وان یک ساعت بااز بعد ه باالخر

و روي زرد نگ رکه دم تم کررصوروي یش مالیمی ،آرامی گذشت در ماگ مزاز که ه شش ما ازبعد دم. خشک کررا

کنم. ض عورا سیاهم س لبازودي ین است به المنمی خودم. دیستااکمد لباسهایم ي جلود. کرض عورا حم روبیو 

می را نین زناي موهاشت داصبا م شدرج خاق تااز اقتی م. وپوشیددم و کرب نتخارا انگ ه رسیاي منهاو داکتاز یکی 

 داره.کافی فر ازه ي ندابه ف،ببارا بچه ي آن گفتم:کم موهاو نشستم رش مبلکناروي بافت. 

 

و پاشو بري؟پوشیده را سیاس لباآن خم گفت:خیلی چاقی که ابا و خت انداصبابی توجه به حرف م نگاهی به لباسم 

 کن.ض عورو لباست

 

 دم.یگه هم بر نمی گرون و دمزم کهمیره گیر ندر ین قد،اصباارم حوصله ند-
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ري خودین همه خوزه از اتا،نمیشهه نددر زما،تو ن پوشیده با سیا،میگمدت صبابا مالیمت گفت:من به خاطر خو

و خیلی الغر ه سیاف مزخرس ینلبااتو ،کنض عورا لباست ا خدي ضارمحض ا پاشو صحر،هم می کشهابعذ،تو

 یگه...دپاشو ،درمادي روح بهخاطر شاي،نی شددمر

 

 اي.تو بخور گفتم:باشه هر جوم و کشیدداري بغض در آه ماد بهیا

 

ختم. یک اندانگ رتی ربلند صوره ي بهاز یش یک بلوم و رونگ بلند پوشیدربی آمن جین داتاقم. یک ابرگشتم 

میرحسین ق ،اتااز ان موج با خرن همزمام. شدرج خاق تادر ورودي از انگ اي زبا صددم و کرم نگ هم سرربی آلشا

و سته ي آراهم با ظاهرد فت. فرهارنین زناو صبا ف به طران میر حسین بالبی خنداسالن شدند. د وارد فرهااه بههمر

 د.کرم با متانت خاصی سالد و یستاامقابلم ،ستدسته گل به و دشیک

 

 برسم.ن توریدبه حضوزه دادجااه کن ممنو،گفت:بفرماییدداد و ستم دبه را سته گل را دادم. دبش امی جوآرابه 

 

 بفرمایید بنشینید.،هش می کنماخو-

 

وي برروست درمبل روي صبا شد. و نین زبا ناال حول و احام سرگرو کاناپه نشست روي میرحسین ر اکناد فرها

به سمت و  جا برخاستاز صبا ،میرحسین ره ي اشاایی شد. کمی بعد با اپذیرل میرحسین نشستم. صبا مشغود وافرها

صحبت می د قا فرهاآتا شما با ا با لبخند کمرنگی گفت: صحرد و یستارم امد کنا،آپوشید را فت. مانتویش رجالباسی

 رك.می بریم پارا صبا ،میرحسین وامن ،کنید

و گرفت را نین زستنا،دلی صبا بی توجهارد. وستم تنهایم نگذاصبا خواز فقط با نگاهم ؟نستم بگویماچهمی تو

کمی بعد م. تنها شدد شدند. من با فرهارج خانهخااز صبا و نین زنااه به همره هی کوتااخورحسین هم با یک عذمیرا

ار قره شدم نجااعمل ي حاال هم تو،یددکرل قبورا من ت مالقار جبااشما به اً با لبخند گفت:ظاهرد و سربلند کردفرها

 اشید.حت براهش می کنم اخو،گفتم: نهزدم و گرفتید.لبخندکمرنگی 

 

 معرفی کنم.دم را خوام میخوي هر چیزاز من قبل -

 

ا و مند صدرکات و تباطاي ارلیسانسیه ،هستموي مهدد گفت :من فرهاي بیشترأت ید با جررا دقتیسکوتم من و

ه فان را در رختر خوشگلتوو دیم بد نیست. یعنی میتونم شما دقتصاع اضام. اوشدا جدم همسراز پیش ل سادو سیما.

 م...بدار املقرک

 

ام میگفت. حوصله ري اش کاو یط مالی اشردش،خوزد . از می ف پشت سر هم حرد. بوه مدآمصاحبه اي برر نگاا

حتما دم،گزینش بول من مسئوو ید دبوه مداومصاحبه اي گر بروي،امهدي قاآنید وگفتم:میده با خندو فت رسر

 دم.میکرنتورد

 

 حت بشید.راشما نا،مونی صحبت کنیمدخوو حت راید می ترسم ندومی ،گفت:حق با شماستو خندید 
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 هستم.ن ستاتواز دومن یکی و نیومدید ري ستگااخواي صالبرافکر کنید ،حت باشید رامن که گفتم -

 

 کنم.ن ید بپرسید سعی می کنم قانعتواهر چی میخوو حت باشید راپس شما هم با من -

 

 ؟شدیدا جدن همسرتوا از م:چرگفتدم و نگاهش کري بیشترأت باجر
 

لیال با بی ،ضافه شدامن بهش دن قتی مشکل عقیم بوزه وتاد. هم تحمیلی بواز اول ما ازدواج گفت:دي باخونسر

بشه. من ا جدداره ازم قصد ده و تا حاالهم تحملم کرو ند بشه زصاحب فراد می خواره، ستم نددوگفت که م حمیتمار

نین زنار پدا از شدیم. حاال شما بگید چرا هم جدا از صدو همین خیلی بی سر ا برم،نفرینکه کسی تحملم کنه متازاهم 

 ؟شدیداجد
 

د و کرم ازدواج باهاا چرم مانددم خوداد. بی مقدمه طالقم و حت راخیلی د،کرام جدم،نشدا گفتم:جده اي هرخندزبا 

 دم.می گرل ه قابل قبویکتوجیل نبادکنید سالهاست ور باداد. بعد بی مقدمه طالقم ل یه سااچر

 

 ست.ه یندآمهم ؟یمایه دهم پیله کري به گذشته ا صال چراگفت:د و نگاهم کرت سکودر لحظاتی د فرها

 

 نین.زناد جووحتی با -

 

زه نین شما. تازیبایی ناو زبه شیرینی ي ختردمن عاشق بچه ها هستم مخصوصا ؟که نها گفت:چرو خندید 

من هم محبت ، و قطعی منو ند قانونی زنین می شه فرزناري ینجو؟ابشمر نم پدانمی توقت وین من هیچ دکرشموافر

 نین خالصه می کنم.زتنها ناد جووتو را یم رعشقپدو 

 

 د؟نکرل قبورش پدان بعنورا نین شما زگه ناو ا-

 

 ؟بی مسئولیت باشهو بی عاطفه ر یه پداز ست بهتر دوفکر کنم یه ،ست میشمش دوباها-
 

ید با من امی خوب ختر خودیا زن و ین همه ابین ا گفتم:شما چروردم و نیاد خوروي لی به م وشداش وجه کنایه مت

 ه دارم.هم به عهدادرم را برو هر اندگی خوزمسئولیت م ختردبر وه نید منعالدومی ؟کنیدازدواج

 

را مد. قبال تعریف شما اوخوشم  نتوم،ازیددمیرحسین دي اجشن نامزرا در که شما روز اول گفت: ي زد و لبخند

به من را با شما د ازدواج نا پیشنهااول اوقع ،در وامم عاشق شما شدندرماو هر احتیخوم. شنیدم عمواده ي خونواز

ازدواج به را من ان ،یگرل دقبادر شما ي مسئولیت پذیرو ستی اده دوهمین خونو، بگمام بخورا قعیت واگه امن،ندداد

فت د و رها کرن را رندگی مشترکموو زحت منو راخیلی م و لیال ندیدد جووصال تو اکه  يچیزد:ترغیب کررهبادو

 دش.ندگیخول زنباد

 

لیال هم د بوده با من کرروزي که معین ري کاو ست اتقدیر رده ي خم خوزهم به نوعی مثل من د فرهادم کرس حساا

عمیق قلب هم و کهنه ي خمهااي زرهمی برنستیم مامی توو او ست شاید من د آورده ابر سر فرهاي یگرع دبهنو
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که م می ترسیدز باد بوده کررا درك فایی وهم معنی بی د ینکه فرهاد اجووبا م. می ترسیده یندز از آلیهنووباشیم.

د را باید فرها،تنهاییم می شدي هام روزست یکیهمدالم می خودین که اهایم کند. با رلیل دهم بی د فرهاروزي

وار میداید گفت:می تونم را دمن ت قتی سکود وشتم. فرهااندگیجدید نمی گذزپا به ار ی گدبو بیشتر میشناختم 

 ؟یددمثبت می اب باشم بهمجو
 

 دم.گفتم: من هیچ قولی به شما نمی دي زدم و لبخند سر

 

 ن؟بیاري ستگااخوا براده ام خانواي گفت: یعنی حتی نمی خوزان لراي با صدو نگ شد رنگ به رکمی د فرها

 

 

قل تا اال،هستندد میرحسین نامزو اصبا ،فکر کنمازدواج صال نمی تونم به اکه دارم مشکل ي یک سرن الامن -

 م.بدن بی بهتوانا نمی تونم جونازدواج اوماز

 

و من ،میرحسین و اصبا ن ازدواج مازید تا دمی زه جاابا لبخند گفت:پس د بعد فرهاو گذشت ت سکودر لحظاتی 

 بشناسیم.را باشیم تا بیشتر همدیگر ط تبادر ارشنا با هم آتا دو ست یا دوتا دو ان شمابعنو

 

را یط من الی شر،وفقمابش گفتم:مواجوي در ستم. بالبخنداکه من می خود بوي چیزن هماد فرهاد پیشنها

فامیل رم در است ند،دویمدارخانه دي در نه مرو هست م سري باالدري که نهماام مطلقه زن من یه ،نکنیدشموافر

 ؟متوجه شدیدزم،شما شایعه بسادم و خواي همسایهبردرشما یا 
 

د جووحدیثی به ف و متانت شما حرو خانمی با شخصیت ا نم بردوگفت:هر چند که بعید می ه با خندد فرها

 م.نشون محترمتواده خانوو حم شما امزد یازمیکنم تا ام را من همه سعی ،لیچشمد،وبیا

 

از به سالن برگشتم. بعد زه و داغ تاي چان تا فنجادو با و فتم رسپزخانه آبه د. بوه شدد سرد رهامقابل في چا

بی د. کرك تررا هی خانه اخورت نیا معذدبا یک داد و به من رش را محل کااه و همرس تماره شماد فرهاي،چافصر

به اب دادن باجودم می کرس حسااببینم. را ست معین الم می خول دنه سااز که بعد دلمگرفت. عجیب بودلیل د

دي در با هیچ مرداد نمی زه جاد و امی کرن همهپنهاا از که معین مردم فتااهایی روزخیانت می کنم. یا اوبه د،فرها

 باشم.ط تباار

 

اش ندگی را از زمن اي مقدمه و لیل دنست بی هیچ اتور لی چطو؛ وست بدهمرا از دهمیشه می گفت می ترسم تو 

با ا صال چرایا د؟نکرون من بیري به جارا یدین ا آچر؟شتدایدین به من عالقه آینکه الیل دفقط به ؟ کندونبیر

 د؟فصل نکرو حل ي یگرر دطورا یدین ي آعالقه ع حساسیت نابهجایش موضو

 

هایم ا رگفتم: معین چرك نادي دردبا فریادم و یستااینه آشدید مقابل ي چند لحظه بعد با گریه دم. بغض کر

دم سعی کردم و کرل قبورا فاصله سنی ل شش ساو من که بیست دم،کرل قبورا یت هایت ودمنکه همه محددي؟کر

 دي؟...هایم کرا رچر،یطتمطابقت بدهماشروبا تو دم را خو
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بی به دم. آبره ست شویی پنادبه م و شددور ینه ي آجلواز سالن به سرعت ن در ورودي بسته شدز و بااي با صد

گرفتم. صبا را نین زنااغ خانه. سرد فتم. صبا تنها برگشته بورقیقهبعد به سالن دچند زدم و  تمرصووست د

 ؟خانم نتیجهب خوون،فت بیرد رقا فرهاو آمیر حسین اگفت:با زد ولبخندکمرنگی 
 

 ؟چیي گفتم:نتیجه ه با خند
 

 د.قا فرهاآصحبت با ي گفت:نتیجه و صبا کالفه شد 

 

 م.بداب میرحسین صبر کنه بعد جوو اسی تو ورشد تا عار هیچیقر-

 

 یگه صبر کنه.ه دکه شش ماداره حمق تشریف ر اینقدف افکر می کنی طري؛نه شدویودتو ا همین!صحر-

 

 حمق نیست.اتو ل می فهمم به قوزه تاد گهصبر کرا-

 

ات جهیزیه ي کسرو کم زار یا بریم بابرم من بیکاو نین نیست زستی صبا تاناراسید. با لبخند گفتم:رهنم ذبه ي فکر

 بخریم.رو

 

ر مگه من چقد؟هستیدت کهبه من فکر می کنی به فکر خواون در با بی حوصلگی گفت:و لو شد ومبل روي صبا 

 گرفتی کافیه!ن الاهر چی که تا ري؟میخوص ین همه حراکه تو ام میخوثثاا

 

از هد الم نمی خو؛دنددهمیت می این چیزها خیلی ابه و ند انسب و صل اشوهر تو با اده ي خونو،با جدیت گفتم:نه

 شته باشی.دانباید جهیزیه هم اري نددر مار و چدن فکر کنند چوو شته باشی داکمتر ن فامیلشوي خترهاوسو دعر

 

از تر زلسوب و دهر خوایه خودو را دارم،شکر هر ا را خالقه که خدت و اصل تحصیال؟امهم نیست چی می گنام بر-

 من کافیه!اي که همین بردارم هم ر پددرو ما

 

 ت..خونه شوهري برازي فرالی تو باید با سر،وقائلیام حترام اکه برن ممنو-

 

 فکر کنی.ري ینجوه اتو بعیدا از صحرره،نمیاازي فراسرا آدم سنگین بري گفت:جهیزیه و مد آحرفم ن صبا به میا

 

به ل ین یه ساي اشتم. تواناشویی ندزندگی زبیشتر ل یه سا، صباه ق بدگفتم:بهم حت با حسري اي زدم و هر خندز

ن چوا؟نی چردومی م. ترحم معین تحقیر شداز پر ه نگاو یدین ي آمتلک ها،خندهازتوسطپوم عمري همه ازهی ندا

ل یل منزساث و وثااما اي معین برم،معین جهیزیه ببري ینکه من به خونه ي ابه جاد. بوه خریدرا قعمعین من در وا

تحقیر رد یم. تو نباید مثل من موه اسیدرینجا اخونه به وش اون فرو معین ي صدقه سراز خرید. هرچند که حاال هم 

 نا بشی.وس اوعري سربلندور و باید با غري،بگیرارقر
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دي کرر قفه کاوبی ل ین همه سااین معین هستیم. تو دیر زهم ز هنور نگاانی که زمی ف حرري طوا صحر-

لی حقت ،وشتیاگذد بوده که معین به نامتکراي خونه ل با پوون را مزي اون سته پایه ي، آره درتکشیدحمز

بچه دن کررگ بزج خرل پور چقددي کرش مواینکهفرامثل ،یختیش ربچه و معین اي به ات را نی وجويهمه د،بو

شنا هم به و نقاشی ن و باس زکالج خري،نین خریدزنااي برس خونهفقط لبال اون پوازه ي نداتاحاال به دي. کرش 

شهریه ن سالی چند میلیوان و تهري سه ربفرسته به بهترین مدرا نین زنمی تونست همین ناد معینبودگه خور ،اکنا

د مرد کن فرهاور باا،کنصحرش موافررا معین ري. بخورا گذشته ي غصه اي نه تا کی میخوویودخهه.آبداش را 

 خوشبخت کنه.راخوبیه می تونه تو 

 

نین کنی زناج خرري میادر هر چی و بکنی ن جواي تاکی می خو،فکر کندت گفت:به خوو بعد با گریه مقابلم نشست 

من جهیزیه ا صحراب. سهراي بفرستی سوئد بررو یوار چند هزر یه باه یابه فکر جهیزیه من باشی یاهر چند ما

دت ببینخور. نیار باي فانتزو لوکس ر ینقدرا ان نیزبایسته. نادش خوي پاروي هم اب سهره بدزه جاام،انمیخوديیاز

ا داري به خدون. بیرت زده ستخونام اکه تماردي نخوي و کشیدر کادت خور از ینقدي. انمیخرش نشی لبار تامجبورا،

 ظلم می کنی.دت بهخو

 

اب و سهرو خوشبختی صبا دي و شاو گرام را در یی واکامرو من که خوشبختی اي برد صبا یک توجیه بوي حرفها

آن با و می پوشید س را قتی صبا بهترین لباوند. دادستی بهم می را دو دنیا ر دنگا،انهاه ي آبا هر خندم.یددنینممی زنا

قتی دم.ومی برت نیا لذدیک دم و بوي او جادم خور نگاد،اپزشکی تحصیل میکره نشگادایر پایش بهترین زتومبیلا

ر به کاج حتیاد و افقط به پیشرفتهایش فکر میکرل گی خیادسوآبا و  دتحصیل بول حادر غریب ر کشواب درآن سهر

نین زست ناالم نمی خودستم. انمی خوا خدي از یگر چیز،دهم کنمافررا حتیاجاتش ي انستم همه امنمی توو شت اند

شتم داست د. دوسک بخرویش عرامثل معین برش شوهرروزي تا ،سک بماندویک عرت حسردر یاصبا دم مثلخو

سه ربهترین مدد و در بگیرد یارا جه رخان بازنقاشی گرفته تا ود. از بررا بهترین کالسها و بپوشد ران لباسها بهتری

ن ستم منتی سرشاانمی خوزد. نسوه نشگادافتن به ت رحسردم در مثل خوروزي تا ،تحصیلبکندان تهري ها

 دم.می برت را نها نهایت لذآیی واکامرو موفقیت دم ازکه خون چوارم،بگذ

 

 

***** 

 

 

مد. سعی آمی ن یدنمادبه ر سه بااي دو شد. تقریبا هفته وع خانه شررم و به کحل کاد فرهاي مدهاو آفت رکم کم 

من خیلی سخت اي هد. بردجا اده خانواد فراسایر و من دش را در دل شت خودامحجوبیکه و سنگین ر فتارشتبا دا

بسته شد. د وابه فرهازود نین خیلی زلی ناوکنم. ل قبود را ها فرهازودي ن یاتنهایی به د و مدتها تجراز کهبعد د بو

م فهمیددم. حساسش پی براقعیت واکه به د کرر فتاري رکه عاشق بچه هاست. طون دادعمل به همه نشادرهم د فرها

خالی باشد.  ستدکه د بول مد محاآمی ن مان یددقت کهبه وهر ارد. نیست قصد تظاهر ندارادي نین زبهنااش عالقه 

را نین زخیالی نار پدي که جام مددم آقتی به خوداد. ونین می زکوچکیهم به ناي هدیه آورد و من گل میاي بر
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ل حادر که دم کرد به فرهارو به شوخی ر ند. حتی یکبادبوه بسته شدوابه هم ت نفر به شددو هرد. بوده یش پر کرابر

 ه ات.یندآتا همسر دي یک بچه بگرل نبادگفتم:فکر کنم تو باید د ونین بوزبا نازي با

 

یبا میشم ب و زهم صاحب یه همسر خو،نمزمی ن نشودو بایه تیر دارم گفت:من و خندید ام بی توجه به کنایه د فرها

 ي؟گر بهم صفت فرصت طلبی نمیدالبته د.امیام نین گیرزنان و ختر شیطودهم یه و

 م.میکنر سط من فقط ضروین اگفتم: پس ه با خند

 

می کنم ري کاده. ستفاایا دي کرر قت می فهمی ضر،اون وگفت: تو فقط یه بله به منبگوو چشمهایم زل زد در 

ین معطل نمی از ابیشتر را کن ه کود ین فرهاش ابگی کاري و بخوي ندروگذده کهبیهوه را ین چند مات اکهحسر

نم دوفقطنمی ي یدري دزدکه بدجورا نین زناپ قا،ست بگیدرنم شاید دوبی گفتم:نمی ابا حاضر جوم و خندیددم.کر

 نمی کنی.ز من جا بایدل توا چر

 

و فتم رشپزخانه ف آبه طرم ،بلند می خندیداي حالیکه با صد.در شد ض عوه اش حالت چهرد و خم کرا

 کم کم موفق می شی.دم ،داري گفتم:شوخیکر

 

 گفت:اي هسته آبا لحن و صندلی نشست روي شد. مقابلم  شپزخانهد وارد آَکه فرهادم بود ساالدن کرده مام اسرگر

 

اب جوز میشه. تو هنوار میر حسین برگزو اصبا ازدواج سم ابعد مر،سهرمی درت ماد یگه سالگره دیه ماا، صحر

 بشیم.د ما با هم نامزن و بیااده ام خانوه بدزه جااقل االاده اي،ستی بهمن نددر

 

 ین خونه می یایی.انی به اشه بفرمایید حاال به چهعنوگفتم:میي میزآتمسخر ه با خند

 

هر چند م. یگه نمیا، دحتی تو میشه راین خونه باعث ناامنبه ن مداوگر اگفت:اي با لحن گرفته و نگ شد رنگ به ر

 حفظ کنم.را ین خونه و احرمت تو دم سعی کرت ین مددر اکهمن 

 

ین تو هستی که ارم، امد تو ندو آفت رگفتم: من مشکلی با و  ي زدمست. لبخنده احت شدراحرفم نام از فهمید

 خوبی نیستم.ن شاید هممن میزبا،حتی نمی کنیسراحساا

 

من ارم ست نددوهر چند که من ازي،نون مهماده لعاق ابا لبخند کمرنگیگفت:نه تو فون داد و به طرفین تکاش را سر

ارم ست ند؛دومن معذبمس زدي. ست حد،درحتی منس راحسارد امودر ما و اببینی ن به چشم یه مهمارا

می ي حتی بیشترس راحسادو اباشیم هرم گه محر؛احمت بیفتیدزبه خاطر من به و حتی تویا صبا بشم راباعثنا

 نکنیم.وع شرن را ندگی جدیدمو،زگرفتن صبان ساماو تا سرم میدل لی قو،وکنیم

 

 روش.هم ه مادو ین یکی دي اصبر کره اتو که چندم، حاال نهد، با لحن قاطعی گفتم:نه فرها

 

ده سااب یه جو،یگهدخالصم کن و فعه بگو نه دبلند گفت:یک اي با صدو مقابلم برخاست ي زد و از خندزپود فرها

 اره...ین همه معطلی نداکه
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ی هیچز ست هنوالم نمی خودشد. د فرهاو بحث من و نی شاهد جر ابا نگرد و یستادر امد مقابل آنین زنا

ستی معطل اخودت میخته با خشم گفتم: خوآلی وهسته اي آبا صدو باشدد فرهاو بحث من و نینشاهد جر زناه،نشد

او و حق ر در ینقداچی اي نه تو بردونمی ز نین هنوزپایین. نار بیاات را حاال هم صددم،بوده نکررت باشی. منمجبو

 لطفمی کنی.درش ما

 

 :گفت د و حتی نگاهم کررابا ناد فرها
 

 

نین زشت با ناداکه م شنیدرا یش افت.صدرنبالش دنین همبه زشد. نارج شپزخانه خااز آبعد خیلی سریع و 

دم قت ها که من خانه نبووفقط گاهی ،نیامدن یدنمادیگر به د دفرها،شبآن بحث از فت. بعد ربعد د. خدحافظیمیکر

ده برد فرهان یددبه رك،پاي به بهانه را نین زنا،ن میرحسیاهم ر بادو یکی د. نین صحبت میکرزبا نازد ونگ می ز

کنم تا کمتر به م سرگراو سی وعرو عقد ت مقدماو جهیزیه صبا دن کرده ماآبا دم را شتم خودامن هم سعید.بو

 فکر کنم.شقهرع موضود و فرها

 

سم ختم افقط به بهانهی مرهم ، آن مدن آبه خانه ماه یک مااز بعد د شد. فرهاار به خوبی برگزدر ماد سم سالگرامر

ن تابستات شته باشد. تعطیالداهم ال حول و احام و ست با من سالاحتی نخوو قع فقط بهصبا تسلیت گفت در.در واما

اي ستم براخود. بوه یش تنگ شدالمبردبیاید. خیلی ان یراسی صبا به وعراي شت برداقصد اب سهرد. بوه شدوعشر

ان یرابه دش را ند خوامی تواز دارد و نداپس ل پواري گفتمقدد و نکر لقبو، بفرستم ل یش پوابلیط بريتهیه 

مش تغییر انده و اگشت. چهرزباان یرابه اده خانوو طن ل دوري از وسه سااز پس اب سهرداد،هم مرهدبرساند.باالخر

ا پیدزم یامربا خدر به پددي یازشباهت د. بوه نه شددامرو شانه هایش پهن د و بوه قد بلندتر شدد. بودهمحسوسیکر

در ماگ مراي برزن مثل یک ،گرفتي غوشمجال در آسه سااز قتی بعد د.ویبا بوو زتیپ ش کلخود. در بوده کر

هر چند ،یمدارخانه ن در سرماي باالد یک مردم کرس حسا،امیگذشتر پدگ مراز سالها که ازمن بعد د. گریه کر

 بر می گشت به سوئیس.روز چنداز بعد اب که سهر

 

همه چیز اب از سهرم،سر میز شادم. کرت عوران دستوربه خانه به اب به مناسبت برگشتن سهررا همه ،شب آن 

م تمان در ست. چواگرفته ار هم قراب تایید سهررد صبا موب نتخام امیرحسین فهمیدالش با رد اوبرخودر میپرسید. 

اه نین به همرزشد. ناا ما جداز  میرحسین،اقتی برگشتیم خانهد. ومیرحسین بواب،اصحبت سهرف طرم،شاف صرتمد

ختر با دبه من گفت: عجب و کشید ده اي سوآنفس ،شدرج خاق تااب از افت.کمی بعد سهرربش اخوق تاابه ابسهر

د.در بش برامتکا خورو شت اگذش را طفلکی تا سرف زد. حرد و کرزي یز بارتا حاال یه وب غرا،از صحرداري ییژنرا

 ره؟خانم چطووس گفت:عره با خندو نیشگونی گرفت ش را اگونه ،صبا مینشستر حالیکه کنا

 

 دي.پا نکرو ست دت دخوا بري چیزي،ختردست دي،دونجانامز؟اوتو چی، گفت: به خوبی شماو صبا خندید 
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د یازها رین کاا اقت بر،وبخونمدرس فتم رمن م،هرعزیزاگفت:نه خوو کلفت خندید و نه دامراي با صداب سهر

یگ. من ي دحلیم بیفتن تول هون از میرحسین خاامثل زده به یه شاره بخون تو نیستند تاچشمشوهمهکه مثل دارم.

 نمی کنم.ر گرفتادم را حاالحاالهاخو

 

ه ندگی شدل درس و زگرنه تا حاال بی خیاه ونیومدت گفت: بگو گیره با عشود و کرزك صبا پشت چشمی نا

 رم.پدي هم جاده و بوام بردر ماي کنه که هم جاب انتخا اباید صحررا من زن با جدیت گفت:اب سهردي.بو

 

 ؟کنمان جبررا تو ي گفت:من کی می تونم محبتهاد و کرران بوسه بارا تم رنشست . صورم مد کناآ
 

تو دت را نیست تو خوزم ال،تالفی می کنهدش خو،گرفتی ق خالابد و بدجنس زن قت یه وگفت:هر ه صبا با خند

 ازي.حمتبیندز

 

قا آکه یه م شنیداري،ندل ازدواج خیاا؟گفت: توچی صحرد و نگاهم کرب خواب سهره. یر خندزیم زدهمه 

 ه.جا کندا از ین خونه درِ اپاشنه سمهند

 

مش دکه د کم محلی کرد و کررش بارد خانم لیچاا ینصحرر انقداولی د،وبوه گفت:کندزد وشتی زخند زصبا پو

به لقایش را عطایش ،یم گفت:نه جانمدلتماسش کرامیرحسین ا وفت. هر چی هممن و رکولش روي شت اگذرا

 م.بخشید

 اره.منو ندن مهرباب و هر خواهر کسی لیاقت خو،خم گفت:به جهنمابا اب سهر

 

هم ن مجنو،کنه کود فرها،که هیچید ین فرهاایه که ه عقدق و خالابد ر قداون ماشاهللا دش.خون جوآره صباگفت:

 نبیا
 

 د.تحمل کرا را صحرل یه ساري ین معین بدبخت چه طوم امی کنند. من موندار فره ،دو روزیشرستگااخو

 

ري ینجونِ امیرحسین خاافامیل د فرهان چو؟!گفتم:چته صبام و حت شدراناد بوه سط کشاندرا ومعین ي ینکه پااز ا

 ؟می کنیداري جانب ازش
 

صریح بله یا اب رك و ست جز یه جوای خومد ي مگه فرها،میکنماري حق جانبداز من م،هر عزیزانه خو-

من ا به خدا ،ندگیت. صحرر و زکال نباو دنمیشه بهش بگه نه برروش لی خانم ه،وسیرابدبختشش ماهه که ؟خیر

ازدواج و زن خر عمرقید آبلکه تا م مداوغت نمی ایگه سردنه تنها دن بود فرهاي گه جام،اخستهشدد فرهاي جا

چه گلی به سر دي حاال تو که شوهر کر،نوکرشمدم خو،من گفت:بهتراري از به طرفد ابسهرز بادم.هم میزرا گرفتن 

متحمل شد. بهش حق را بی امعین چه عذاز طالقش از بعد ا صحر،نرفتهدم یاز هنوده. نزا کهصحرزدي ما دت و خو

 ده ام.نکررت یاد را زقا فرهاآین ز اهر چند هنو،شته باشهاس داسوش وهمسرجدیدرد موه در بد
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بم. ابخورم من می د،خوشت میاازش میر حسین امثل ش با بی حوصلگی گفت:مطمئن باو کشید زه اي صالبخمیا

 تحویل بگیریم.ه شگاوفررا از برقی ازم لوو سایل چوبی وباید بریم ،یمر دارخیلی کادا نید که فردومی

 

کوچولو اب همونسهرز تو هنوي انم بردومی ا گفت:صحرد و نگاهم کرزي لسودبا اب تاقش. سهرافت به رصبا 

ل دارم. قبورا صبا ي حرفهاودي تا حدب لیخووگم هستم رهر بزاخر عمر کوچیک خوآهستم.منم همیشه گفتم که تا 

ا برب خور یگه بیشتر نیست. من هم یه کادتامین کنی. صبا که یه هفته را ما و ظب ما باشی امواي تو تا کیمی خو

ین از ابعد ه بهتردادم. حمتت زیعنی تا حاال هم خیلی ،بکشیرم را تو جواد یخولم نمدیگه دم؛دپاکرو ست دم دخو

د. نبور پدن سرموي ما کهبااله. ندج به خراس سور وین قدامیشه. رگ بزرت کنادر نین هم زباشیونادت بهفکر خو

هر ،ن میشهمیآدم روي زموفق ترین ،فته باشهرگه یک کمی به تو انین زناش موفقشدیم. مطمئن باو شدیم رگ بز

ه پس بهترد. بوان عمرس یک پا مهنددش خواي نه هم برویودیدین اون آحتی د. موفقی بوآدمهم رش چند که پد

 فکر کن.ه ت ینددت و آکمی هم به خور. نیار متوقع باس و لودي یات را زختري دندجبه خراس سور وقداون 

 

ت لذد ،که نصیحتم میکراز آن، از اي یشتر باش و نه دامرو کلفت اي صدد. از میزف حرر همین جواب سهر

به د و بوه نددر زست ماالم میخودخیلی اب نی سهردوبا بغض گفتم:می م و یددوحرفش ن به میار یاختیادم.ب میبر

 ببینه.اش را شتخوشبختی بچه آرزو داید طفلکی خیلی دمی را صبا و تو ن سیدرثمر

 

با لحنی ازش داد و نورا موهایم اب سهردم. سیر گریه کردل یک و اب نه سهردامري شانه هاروي شتم اگذم را سر

ینکه اهمه از غربت چی بهم گذشت.بدتر م در اون شنیددر را ماگ قتی خبر مرونی دونمی ا هسته گفت:صحرآرامو آ

نی ودمی دم.نکرور بادر را ماگ مرل یه سااز هم بعد ز خیلی بهمسخت گذشت. هنوان. یردم ابرگردادي نمی زهجااتو 

 دره...مال نبادچشمم فقط م،خونه شدوارد که اي لحظهاز 

 

نا ،قتگریه ستونه ها حاال چه ویودبا گریه گفت:و شد رج تاقش خااز اصبا هم اب،سهرو گریه من اي صداز 

باید گریه ن سی مووعرو حتیتو جشن ؟ما نرفتهادبه ن قت هیچی موومن بدبخته. ما هیچ ون برزجهادا سالمتیفر

 ؟کنیم
 

سی وقل باید توجشن عراشتم الاسی ندومن که جشن عر،ست میگی صباراگفتم:دم و کرك پارا شکهایم م و اخندید

 خالی کنیم.ن را هاموه توحسابی عقد

 

سه از بعد ن، ستی خسیس جاراگفتم: اب به سهرب خمی ساختگی خطاابا ،کنمض عورا ینکه جو اي ابعد برو 

 وردي.سوغاتی نیاي،مدالوسا

 

گه اکنم. ز باون او بدرا نم وچمدد لم نمیا،دبیدانین شما خوزلی نا،وخانما حق به جانب گفت:چراي با قیافه اب هرس

 می کنم.زش صبح بان بدزه جااخانمها

 

ق تا،ابمانین می خوزناق تادر امشب اگفتم: من م و بلند شداب سهرر کنادم. از بوه مد. حسابی خسته شدآبممی اخو

 تو. شب بخیر.ل ماه روزین چند امن
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دم و کرازش نورا نین زفتم. کمی نارنین زناق تاابه م و قدیم ها بوسیدآن مثل اب را سهرو صبا رت صو

 د.بم براخوزود خیلی م و کشیددراز تخت رش روي بوسیدمش.کنا

 

قتی به تنش و و یخترشک می اکه د بوآورده سک ونین یک عرزنااي برد. کرز بارا نش اچمداب بعد سهرروز صبح 

من اي برد.بوآورده شب س صباهم یک لبااي قع شد. بروانین زنال قبورد سک خیلی مووید. عرزمی لررد،می خوآب

یک کیف چرمی هم د. بوروز مد و نگی که خیلی شیک ه رشبسیاس با لباد،بوآورده یتالیایی ابریشمی ل اهمیک شا

ا صحره ي گفت:شرمندد و به من کره رو ی. بعد با خندسوئیسه ي قهوت باکلی شکالد،بوآورده میرحسین ایابر

 دم.بواورده هم یک هدیه ن یشواي اگرنه بردم وبوع طالابی د قا فرهاآین د اجوازومن ن،جو

 

 حت نکن.رانادت را تو خو،یگه نیستدما حاال ،اشت د داجووگفتم:دم و کره به صبا نگام . خندید

 

 شتم.ادنرا گفت:بگو لیاقتش و صباعصبانی شد 

 

 در.ماك سر خام برام یم که من می خورصبحانه بخوه بهتر،نه هاویودگفت: کافیه داد و تش بس اب آسهر

 

یم دگریه کرر ندهمگی چقددامی ا فتیم. خدا رهرزبهشت ف یم. همه با هم به طرردخورا شوخی صبحانه ه و باخند

اش شاهد خوشبختی د و شرکت می کراش سی ورجشن عدر در شت ماداست ن دوچواب؛سهرو من از صبا بیشتر و

میرحسین. ایم خانه دفرستاو تحویل گرفتیم را سایل برقی صبا ه، وشگاوفتیم فررست رایک ا هرزبهشت د. از میبو

با کمک ،یزها د رعصر هم بقیه خرن. مبلمااب و یس خووسر،یترین،وقبیل کمداز سایلچوبی وسید به ربعدنوبت 

قتی وهم شد. ر را همین کاوزم.بداش بروس را عرس بهترین لبادم بول داده د. به صبا قوشرج خانه خااز میرحسینا

 د.بوه مثل فرشته ها شده اش چهرروي مالیم و یش قشنگ آن آرابا ،پوشید را لباسش هیشگادر آرا

 

در یرحسین مو اسی صبا وجشن عرود. براش صدقه ن قرباو سی ببیند وعرس لبارا در که صبا د،خالی بودر ماي جا

میر حسین اده اخانود،عالی بوب و شد. همه چیز خوار برگزد بورگ شیک بزي میرحسین که یکویالري اپدي خانه

 ند.دشته بواگذمسنگ تما

 

دوري من از شت داسعی د فرهاد لی خوونمی شدند رم دور کنااي از لحظه و شتند ر داهم حضود فرهااده ي خانو

ن مهربارد و برخوش خور شت که بسیادافریبا م به ناي هراخود فرهاد. بت می کرصحاب سهرو نین زکند.فقط با نا

د خواز که ري فتاربا د و خونگرمی بوو با شخصیت زن هم درش مارد. بگذش جشن به من خودر شت داسعی د وبو

 ام.گرفته ار نها هم قرآپسند رد موم فهمیدداد،مین نشا

 

ن یکمادست نزدبه ب بشقاد که فرهادم نین بوزبه ناا دادن غذم من سرگرد نشسته بورم فریبا کنام ،شاف موقعصر

 ري؟بامن بخوم را شاد نبوار مگه قرن،شیطواي نین گفت:زبه ناه رو با خندو مدآ

 

 د.لی مامانم تنها بوونینبا متانت گفت:زنا
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 داره.ست را دوی تنهایدش جونت خون لی ماماوبا لبخند گفت:و خت اندامن ه ي نگاهی به چهرد فرها

 

گفت:بیا بریم پیشخاله صبا کمی و گرفت را نین زست نادبلند شد. رم کناه از فریبا با خندادم. ندرا بش اجو

 یتشکنیم.اذ

 

ه نگا،نین نشستزناي فتند. فرهاید جارمیرحسین و اصبا ف ست فریبا به طردر دست دنینبا شیطنت بلند شد. زنا

شریف ت قااوحم ایگه مزدمن هم که ؛سی صباخانموین هم عراخانم ب گفت:خوو ت خانده ام ابه چهرداري معنی

 ي؟صریح بهمبداب رك و یه جواي هم نمی خوزهنوم،نشد

 

 گفتم:نه.ه باخند

 

 ا؟گفت:چري به تندو کالفه شد د فرها

 

 دي.نبرد یادن را از قهر کراي،بچه ز ینکه هنواي ابر-

 

 دي.تحمل کررا نه تو من م،حمت شدانه من مزد،بور بهترین کاتفاقا اگفت:و خندید د فرها

 

ین از اکن ور با؟منو بدهیاب جواي نمیخوا گفت:صحري با لحن جدد گذشت. بعد فرهات سکودر لحظاتی 

 ؟حت کن. بله یا خیررا رامن و فقط یه کلمه بگو م،بالتکلیفیخسته شد
 

من اي برد فرها،میرحسیو اصبا ل به قودم. بوده کرا پیدو انسبت به دي یازشناخت ت ین مددم. در انگاهشکر

 گفتم:بله.ص با شرمی خا،ختم اندایر زبه م را سردم. ین معطلش میکراز انباید بیشتر د،بوآدم موقعیتم بهترین و

را ین که بله ش از اگفت:مطمئن باق شور و با شود و فشر؛گرفترا ستم ر دلین بااي اوخندید. برق با شود فرها

مخصوصا لباست خیلی بهت دي،بوه همه خانمها خوشگلتر شداز مشب اضمن در نمیشی. ن قت پشیمووفتیهیچ گ

 د.میا

 

 ؟پیش ببریدن را تارظاهر ما خانمها کااز تمجید و ید با تعریف اتا کی می خون قایوآگفتم:شما ه باخند
 

شما خانمها ز ناو مقابل قهر در ینکه اي افت:برگدش تی خوذابی احاضر جوآن با زود لی خیلی وشد.خ کمی سرد فرها

 ثر کنه.اتو ح روي سالع ین نواهر چندمطمئن نیستم ؛ین تنها سالحهاتند شما دار و نیش ن بوزهمه از مهمتر و

 

د بوم هراینکه خوامن بگیرند. صبا با را از نیا ي دستند همه امی خور نگام،ابشوا صبا جداز ستم اقتی می خووشب آن 

یم. دهم گریه کرش غودر آکلی دم،بوه حمت کشیدزیش ابردر مثل یک ماو شتم داستش دونین زناازه ي ندا لیبهو

از فتند.ن رخانه خوشبختی شاف میرحسین به طراست در دست دشدیم.صبا ا هم جداب از سهري خله ابا مدهباالخر

 باشند.وا کامرو هم بچشند ر کنارا در قعی خوشبختی واستمطعم اخوا خد
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صندلی عقل روي نین هم زنشستم. نارش من کناو نشست رل پشت اب سهر،برگشت به خانهم هنگا

دا من هم فر،فترنی گفت:صبا هم وبا لحن محزاب سهرر ،غمباو تلخ ت کوتاهی سکوت مداز بعد د.بودهبشبراخو

 تو.ل به حا،واي من گرفتهي،دل سوئیس. تو تنها می شودمصبح باید برگر

 

صبا که همین ؟یدافته رهمیشه اي یا تو برو مگه صبا زه تارا دارم،نین زنا،ی گفتم:من تنها نیستمناکه دردباخند

 هم جمعمی شویم.دور هم ز بادي،یگه برمی گرل دسادو تو هم ،یکیهاستدنز

 

قا آبه را بله ه مشب باالخرم امیر حسین شنیداز اگفت:و خت انده ام ابه چهرداري معنی ه نگاو خندید اب سهر

 م؟ست شنید؛درگفتیدفرها

 

نیستم می ترسم تاثیر دم خوان نگر،یا نهدم ستی کرر درنم کادولی نمی آره،وگفتم:دم و بسته کرز و بارا چشمهایم 

 ارد.نین بگذزنایروي بد

 

 به.اخراي یگه ي دجار از کاداره،ست د را دوقا فرهاآین انین که خیلی زنا-

 

 ؟به معین فکر می کنیز تو هنوا،گفت: صحر ابسهرز بادم کرت بش سکواجودر 
 

خیلی سخته کسی ام لی بروگذشته ن یی مواجدن جریال از ینکه نه ساابا ،ختر منهر دمعین چدد؟می شه فکر نکر-

 کنم.ل معین قبوي جارا

 

نی که زایکی بسوي پادت را نباید خوه،سیدرلت ازدواج اوقت زه وتاه،نه سالتشدو بیست زه تو تاا،بس کن صحر-

 شت.ات دابرر را پدي هم جاازاول 

 

 شتم.داستش دومن هم ،کنهزي من بااي برون را نقشیه همسر جود معین خیلی سعی کر،نکنه شتباانه -

 

هم اب بعدسهرروز قتی که صبح ومخصوصا زد،می ي ذوق خانه خیلی تودر خالی صبا ي ست می گفت. جااب درسهر

و هم صبا ن روز هماوب نین تنهاشدیم. غرزناو من د. کرواز سوئیس پرف به طرحتی راناو شک ه انبون امیادر

مسکن ص با یک قردردسرت شداز نرفتم. ون مزآن روز نند. رابگذن را عسلشاه مادوران فتند مشهد تا رمیرحسینا

ده ه کرگرید بوم معلود بوخ چشمانش سرم شدار بیداب خواز نین زناي که با تکانهاد بم.شب بوابخودمسعی کر

 دي؟گریه کرن،گفتم:چیه ماماازش با نوم و چسباندام بهسینه ش را ست. سرا

 

 ي.بیداخوش همه وز مراشما هم که ه،تنگ شداب یی سهرو داخاله صبا اي لم بر،دلم گرفتهآره،دنینبا بغض گفت:زنا

 

 ي.یدرا دیی و داخاله زه تو که تا،مامانید می کرم درد سر-

 

 تو تنهاییم.و حاال من ،فتندرنها که آ-
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 تایی با هم میریم سفر.دوشد ت که خلوم گفتم:سراي زدم و موهایش بوسه روي 

 

 ؟کجا-
 

 اد.هر جا که شیطونکم بخو-

 

 ؟یمارندرا ما هیچکس ا چرن حتی گفت:مامارابا ناد و نینلحظاتی نگاهم کرزنا
 

 دي؟کرش موافرد را عمو فرهاو میر حسین اعمو زه تا؟هستندکی اب یی سهرو داگفتم:پس خاله صبا ي هرخندزبا 

 

 شتهباشم.ادر دابرو هر اخو،شته باشمدابابا م ستادومثل اد لم میخودلی من وخم گفت:انینبا زنا

 

 حت می کنی.رامنو نات ینحرفاابا داري تو ،نینزنشو ناي ختر بدد-

 

صال من ،احت می شیدرانم شمانازمی ف حرم بابااز قت وهر ن ماماا بلند گفت:چراي شد. با صدز غاآنین زناي گریه 

 ؟ببینمم را نباید من باباا چرام،می خومرا بابا
 

صال اتو ؟می فهمیاد،نمیخورا من اد،نمی خورو تو ت باباده،مرت بابا،نینزگفتم:ساکت شو ناد با فریام و کالفهشد

 ي؟!فهمید،تنها می مونیاري و هم ندن یگه مامادباشی ي ختر بددگه اکه ببینیش. اري باباند

 

پشت اش از بلندگریه اي کمی بعد صدد. کرك ترق را تاابه سرعت و شد ا بغلم جدد. از نگاهم کرس نینبا ترزنا

ا زا بی صدم. کشیدد فریاش سرر لین بااي اوبرر چه طوم هم نفهمیددم صال خواسید. رتاقش به گوشم ي ابسته در

ي فتم باالرست. افته اب رتختش به خوم روي یددم. دکرز بادر را فتم. رنین زناق تاابه سمت م و شدرج خاقتاا

ش سري باالرا قتی من وشد. ار بیددادم می ازش نورا حالی که موهایش م. در بوسیدرا نشستم. پیشانیش شسر

 با مامانش قهر نمی کنه.ب ختر خودگفتم:م و ند. خندیددابرگره پنجرف به طرش راسر،یدد

 

 ي.کشیدداد شما سر من  لیو-

 

 ببخشید.ب گفتم:خیلی خوم و بوسیدرا تش رصوره بام دوخمشد

 

 ون.بیري ببررا لی باید من م وگفت:بخشیده با خندد و برگشتنگاهم کر

 

 زي؟!یم شهرباوحتما هم باید بر-

 

 یم.ارهم ندم شان چوران. ستوریم وفقط برزي،فتم شهربااب ریی سهردابا زه تا،گفت:نهه نینبا خندزنا

 

 ؟فقیاموا با پیتز-
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ن پوشیدو یشمالیم آرابا یک م. شدل کلی سرحاد،سردوش آب با یک م. فتم حمارخندیدیم. دادم و کمیقلقلکش 

جمعه شب ن فتیم. چورشهر وف شی معروفرا به یک پیتزو شدیم رج خانه خااز نین زبا نا،مرتبس یکلبا

ل طواي قیقه ده دنشستیم. و یم دکرا خالی پیدي ند. یکجادبوده کرل شغارا اا صندلی هو میز دي یازجمعیتد،بو

صف وشد. من با لذتی غیر قابل ردن خول شتها مشغوانین با زشد. ناده ماآیم دبورش داده ییکه سفااکشید تا پیتز

 ري؟نمی خودت خوا چرن گفت:مامااض عترابا رم،نمی خوي ید من چیزدقتی دم.وتماشایشمی کر

 

 ارم.فعال میل ند-

 

د ستش بودر دییکه اپیتزش به برادا با م.هانم. خندیدف دگرفت طرو شت دابردش خواي پیتزاز کوچک ش یکبر

ناله و خم ابا و فت رهم ه اش در کشیدو پهن ي هاوبرزدم. اکوچک ز هم یک گارا نگشتش ابه عمد ززدم و گا

 ريمی خوداري ست منو ،دشکمون ماماايگفت:

 

 د.بوه مزش نگشتت خیلی خواخه ،اگفتم:ببخشیدم و بوسیدرا نگشتش م،ابلند خندیدي اباصد

 

نتن ران آستودر رتلفن اً ظاهراب دادم. جود. بوده فتااش اصفحه د روي فرهاره ي شمارد. نگ خوزهم اتلفنهمر

ل ببخشید طوم،لو سالاگفتم:د به فرهاران و ستوون از رفتم بیرربماند. م جا منتظرن ستم هماانین خوزناداد. از نمی

 داد.نتن نمی آنجا اوکشید

 

 م.خونهمونددر پشت م مد؟اوکجایید،خانمم سال-

 

 ره.می خوا پیتزران داره ستورخل داهم ن الون،امش بیراوردمی گرفت اب را سهرو نین بهانه صبا زنا-

 

 ن؟نبالتوم دبیااي می خو،ما خالیهي پس جا-

 

 ي.مونددر ضمن ببخشید کهپشت در دارم.سیله ن،ونه ممنو-

 

 

من ف طراز هم را نین زنام. حم نمی شوایگه مز،دنمزمی ن بهتوي شب یک سردا فراره،ندادي یراگفت:و خندید 

 س.ببو

 

 حافظ.اخد،حتماً-

 

می نین صحبت زباناو داره ست انین نشسته زمقابل نادي که مرم یددتعجب ل کماران در ستورخل داقتیبرگشتم و

 ن.ماماي مداوگفت:و من خندید ن یددنین با زفتم.نارکند.جلو 

 

 شد.ر یدگانم تاي دنیا جلودیدین ن آیددبه عقب برگشت. با ان جود مر

 

 فقط گفتم:نه!!!وري بانابا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 8  

 

 

با د دادم. او سرم یک سالو فتم رجلو زان لرو با قدمهایی سست د. کرم سالو بانه برخاست دیدینموآ

 می بینمت.ره بادوخوشحالم که لبخندگفت:

 

 ن.نستم بگویم:ممنواتنهاتو

 

که چشمم م بگیرم شال منزا بردم بوه مدآمن داري،خوشگلی ن و بوزختر شیرین دیدین گفت:آسرمیز نشستم. 

انه قتی تو به بهم،وجلو بیام ترسیددم. کرن تماشاتوو فقط دم یستااي اختر خانم خوشگل. یه گوشه دین و ابه تو ردخو

 باشم.ده نکرن حتتورانارم ین کاابا وارم میداسرمیز نشستم. م مدون،اوفتی بیردن رتلفنکر

 

ته د. بوه نه تر شددامراش قیافه د. متکبر گذشته نبوور و مغرد مرآن یگر د. دبوه شدض یدینخیلی عوآ

شت با یک دانگ به تن رسفید ت یک تی شرد. بوداده باال حالت ف به طررا موهایش د. شته بواگذري یشپرفسور

ازدواج ید با لبخند تلخی گفت:را دمن ت قتی سکود.وبوده پر کررا فضا م تماد بوزده که ي عطردار.جینجیب ار شلو

 دي؟کر

 

 نه.-

 

 ؟!میکنه کیها صدن مامارو ختر خانم خوشگلی که تو دین اهسته گفت:پس آخیلی د و نین کرزبه ناره اي شاا

 

 هر شما.اخور،نین سرشازقت گفتم:نااک شد. با صدشاز اچشمهایمپر 

 

 نمی کنم.ور گفت: نه بان داد و به طرفین تکاش را سروري یدینبا ناباآ

 

 .بگیريDNA مایش آزیه ازش کافیه ببریش ي،بلدرا هش راگفتم:تو که ي زدم و خندزپو

 

 دي؟کرن ا پنهومدش را از جوا وچرا با ناله گفت:صحرو ست پوشاند دبا را تش رصو

 

یدین و آبه من دي یاوي زنین با کنجکازنام. می ترسیدرت پدن از بگویم چواو ست به الم نمی خودشتم. ابینداجو

نی گفت:من خیلی دنکرور بااي با گریه و شت داتش بررصوي جلورا از ستش دیدین د. آبوده کرت سکود. بوهخیر

به بابا ن را قتی جریاوفتید. رنجا و از اوختی وفرن را تمارپام آیدوري دنابادر لی ،ویدنتم دمدروز اونبالتگشتم. یه د

 فتی...رتو که دم. می کرر را همین کادم بوا صحري باباگفت:منهم جا،گفتم

 

 ید.دنم کروبیر،گفتم:نرفتمم و حرفش پریدن بهمیا

 

 گفت:و هر خندید زبهتلخی 

 

به م،نشنواش را گریه اي که صدد شد. یک شب نبون غودابابا ،فتی رتعبیر کن.تو که داري ست دوکه تو ر هر طو-

 سوند...رمی ن به پایاو روزي را شب ري نه چه طودومی ا لی خدونمی گفت ي ظاهرچیز
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 ره؟چه طون گفتم:خاتوه با خنددم و کرض عورا بحث ع شتم.موضواندرا یدین آناله و حرفها ن حوصلهشنید

 

 یگه نیامد.و دفت رتو از قبل ن،اتوگفت:خه اي هرخندزیدین آ

 

 ده؟!حتی گفتم:یعنی مررابانا

 

 ند.دجاخاکش کرن هود.مرن صفهادر ابعد ه سه ماآره -

 

 دي؟نکرازدواج ستی تو ،رامتاسفم-

 

را همدیگه ،خترخوبیهدم،دکره ازدواج نشگادر داسابقم ي هم کالسی هااز یکساله که با یکی ا،گفت:چرو خندید 

 ی کنیم.مدرك

 

 منفرقی نمی کنه.د نبود و یگه بودنیستم. هر چند که ات ندگی زن زیگه من تنها دبهتمسخر گفتم:خوشحالم 

 

 ؟بابا نمی پرسیاز گفت:د و نگاهم کرت سکودر یدینلحظاتی آ
 

 ره؟حالش چه طوا چر-

 

خیل دلبته من هم به نوعی د.اجله کرتو خیلی عق طالرد مودر نی دومی ده. نکرش موافررو تو ز لی هنو،وخوبه-

 ده؟خم کرا امن چري هر کوچولواگفت:خوه با خندو خت اندانین زبعد نگاهی بهنادم.بو

 

نی همین دوشتهباشه. می ل داساو ین سن ابه ادر نمی کنه یه برور من گفتم: باد. نینبا غریبی خاصی نگاهش کرزنا

 می کنه.آورده بررا بچه ها ي هازود آرزوچه ا خدارم؟ندادر برا چر،ارمبابا ندا یهساعت پیش به من می گفت من چر

 

خوشگل ي هرکوچولواشتن یه خوآرزوي داگفت:من هم و کشید را نین زناد لوآتب خ و سري گونه هاه،یدینبا خندآ

 داري؟ست دومنو ،شتمرادا

 

 یدینگفت:بله.اب آجودر  ونین خندید زنان دادم. به عالمت بله تکام را سرد. کره نینبه من نگازنا

 

 ؟ببینیرا بابا داري ست دوگفت:و یر شد ازیدین سرآشک ز ابا
 

 کانه گفت: خیلی.دقتی کوانینبا صدزنا

 

ببینه.من خیلی را نین معین زنادم نمی زه جااقت وهیچ ، یدینآگفتم:نه م حشتی تماومن با د کره نگارا یدینمن آ

 اره.نین ندزمعین هیچ حقی نسبت به ناشد. رگ نین بززتا نام سختیکشید

 

 داره.ختر هشت نهساله دنه یک وبدداره لی بابا حق و-
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د نم کروبیرق داد و طالاري خوو فالکت اون با را قتی من اره،وهیچ حقی نداو گفتم: نه س یر شد. با ترازشکمسرا

خرید. بعد درم مارا از مد من روز اویک دم؟وبه ندگیفهمیداز زچی د؟مگه من چند سالم بود. می کررا ینجا ابایدفکر 

همه تحقیر شدنا و اون ست تو دیر ل زیه ساد،نی کراندزشیک رگ یه قفس بزدر شکاکتمنو ر پدو اون گیر تو دمفتاا

نظر ش خریدزر به کنیز اش نه و درداینکه پسر عزیز م ابه جرداد حت طالقم و رابعد خیلی بی بهانه م. کندنجو

 د.بوه شدم یخ مصرفم تمارتادم،بورا زده لش دي،دبواش تو بهانه ا لیبه خدوشت. دا

 

شد. چه اب خرم سرروي نیا ام،دحامله م بعد که فهمیده مادو گفتم:م و چند نفس عمیق کشیدو دادم. فررا بغضم 

ین امت یا به سالو بگه بره،بگیررا ازم بچه رت پدم ما من می ترسید،اخبر کنرا بهم گفتند معین ان یگردر و دمارقد

ء پر سوو گند ق خالاون اهم با ش خونه. بعداون مبه دبرگرام می خوده ام بهانه کررا فکر کنید بچه رت پدوکه تو 

 ؟یگه ستدیکی ل بهم می گفت بچه مام کجامعلورت ازظن پد
 

از لی ببینهتو پود می کري پیگیرش همه د. یز می کرل واربه حسابت پوه حتی گفت:بابا هر مارایدینبا ناآ

ین انی اکنی می توب حساه اش را فقط بهرل داري،تو حسابت پور چه قدل نی حادومی ،یا نهدي شت کرداحسابتبر

 ي...بخرران راستور

 

ستم که امی خوورم را غرو به نفسم د عتما،اضایتمس رحسا،امن هویتم،ستمانمی خول تلخی گفتم:من پوه باخند

 گرفت.ازم خیلی مفت رتپد

 

 شغلیه.و مد درآیا ر کارم منظودي؟می کرر چه کال همه ساین اپس -

 

هم اب سهره،نشگادم دافرستارا گرفت.صبا رم کوتاهی کات مددر ختم. اندون راه اخونه یک مزوش با فر-

 د.سی صبا بوویشب هم عرد. دکرت فودرم گذشته هم مال فت سوئیس. ساو رسیهگرفت ربو

 

 اري؟ندل ازدواج خیا؟یچدت خو،یدینبا لبخند گفت:عالیهآ

 

 می کنم.زودي ازدواج به ا،گفتم:چرم و خندید

 

نین زنازد. با من ف نیا حردیبایش یک ن زچشماي حریرده پشت پراز شد. ه خیره ام به چهرت سکودر یدین آ

یدین آبه و مد آسن جلو رگاد. بوه باقی ماندرده ست نخوز دمن هنواي غذد. بوده کرم تمارا یشاپیتز

 ست.دهمان آشتورت:سفاگف

 

د و یستاامد مقابلما ز اباو گرفت ا را پیتزي فت.جعبه هاران رستوي ربوفه ف جا برخاست. به طراز یدین آ

 ؟یدوید براگفت:شمانمی خو
 

 حتماً.ن بدزه جاانین خانم زگه نااگفتم:دم و کره نین نگازبه ناه باخند
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 ردي.نخورا  تو که شامتن لی ماماوگفت:ز نینبا نازنا

 

 م.خیلی خسته ،بریم خونهي،شتم ماماامیل ند-

 

از مد. بعد ن آمااه تومبیلمهمرر ایدین تا کناآشدیم. رج خاران ستواز ریدین اه آسر میز بلند شد. همراز نین زنا

 ؟نین با من باشهزنادا هی فردمی زه جااگفت: د و یستارم اکنا، تومبیلاخل دانین به زنان شدارسو
 

 کنم.ل نه نمی تونم قبو-

 

ه بدزه جاروز افقط یک ،هستمادرش من برف،نصاانم.بی دومی گرش سالم برش مطمئن باا،هش می کنم صحراخو-

 بامن باشه.

 

 کنم.د عتمااگفتم:نمی تونم بهت م قتی تمااباصد

 

سالم را نینخانمت زناش مئن بامط،حماقت می کنهش تو عمرر عاقل یه باآدم با لحنی گرفته گفت:یه و حتشد رانا

 نم.دوبرمی گر

 

 ؟نبینهرا نین زمعین ناي میدل گفتم:قور بهناچا
 

 د داره.جوونینی زفتم قسم به بابا نمیگم ناابه شردم ،می ل قو-

 

ست ودنین گفت:زبه ناه رو با خندد و کرز بارا نین زناري کنادر یدین م. آشدار سودادم و یدین آبه را خانه آدرس 

 دش؟گري شی بردادابا دا فرداري

 

 شی.دادانین گفت:بله زنادادم. مثبت اب جوي ست. من با لبخندامن نظر خواز نین زناز با

 

حت کن که استرامشب حسابی ،ابله گفتنت بشهن شی قربوداداگفت:و بوسید را نین زناي گونه د یاق زیدینبا شوآ

 یم.دمی گرو می کنیم زي تا شب با هم بادافر

 

 ببینه.رو تو اد لش می خودسحر خیلی ،تو هم بیاداري ست دوگفت: د و کره نگارا بعد من و 

 

 حافظ.اصبح خددا تا فرب،خودم. نجا نزاوبه ي که سرروزه چند ون ،مزم باید برن،ممنو-

 

به م و شدرج تومبیلخاارك پاي جااز بست. و در را بوسید را نین زیگر نار دیدین یکبادم،آشن کررا روتومبیلم ا

تاقش دم ابردم ،بغلش کرد. بوه بیدانینخوزنا،خانه م سیدرقتی م.وشددور یدین ق زدم و از آحافظی بواعالمتخد

ا چردم. کرور معین مرو یدین آبا ام را گذشته ات خاطرو فتم راه رسالن در تا صبح دم باندمش. خواتختخوروي 

می د به یارا گذشته تلخ م و آن یددمی را یدین آباید ،کنمز غاد آفرهار کناي را در ندگیجدیدزستم احاال که میخو

معین سوخت. اي لم بردیدین ي آحرفهان با شنید؟بدهدن به من نشارا خوشش روي ست اندگی نیم خوازچرآوردم؟
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می ازدواج باید با هم ا صال چرایم. دبوه ندزما بادوي هر د. بوده نفسا نبري وانیادین از الذتی دش خوعهم به نواو 

د که خوري طود. نمی کرآدم هایی که با زي ندگی چه با؟زمی شدیما هم جداز لبستگی دنیا دیک ازبعد و یم دکر

 ند.آوردنمی در سرنوشت سر زي بااز مها هم آد

 

سحر و یدین د آبورده صبحانه نخوز نین هنوزنان چود. هش بواسید.سحر همراز راه ریدین آکه د ساعتنه صبح بو

ش با خوو فت د رنین که سر میز نشسته بوزناف خانه شد مستقیما به طروارده قتیآیدین دم.وکرت عودخل دا بهرو

 به سحر گفت:ب خطاو بوسید را تش رصور چند باق شووحالی 

 

 نیست.دم شبیه خوا خدروتودارم خوشگلی ز وهر نااکن چه خوه نگا-

 

 گفت:ه دبوسید با خنرا نین زناي فت. گونه هارسحرجلو 

 

 شیاهش.ي مخصوصا چشمهاداره خیلی به تو شباهت ا چر-

 

بی ده و سار فتاد .رمد نبوت وهل تجمالد ایازیدین ابرعکس ت وسپرده اشت با تیپی سادامعمولی ي سحرظاهر

سر دو مد. هر آخوشم ي اول از او لحظه ن همااز سید. ربه نظر می ردبرخوش خون ومهرباده لعاق اشت.فوداتکلف

برگشتم. سر میز ي چاان لیودوبا و فتم رشپزخانه آخل داصبحانهشدند. به ف صرل مشغورف تعاون بدو میزنشستند 

 با لبخند گفتم:و نین نشستم زنارکنا

 

 گفت:و شما نمیرسه . سحر خندید ي میزصبحانه هاي نکنید هر چند که به پارف تعا-

که ما د عجله کرو بی تابی ش هر کوچولواخون یداي دیدین برآ رقدن .اون ممنول نم نیست به هر حااز اوکمتر -

 ون.یم بیرزدخونه رده از صبحانهنخو

 

مرتب و نین شیک زقتینام. ونین شدزنادن کرده مام ابعد سرگرردم. خوي چاان بک لیوو کیک اي بابیمیلی تکه 

 یت نکن.ن را اذسحر جاویدین اقا اختر خوبیباشو د.دبرگرزود-نی گفتم:ابا نگرم و بوسیدرا تش رشد صودهماآ

 

 م.مد بگو بمونهتا من بیااوکه د عمو فرهان چشم ماما-

 

 د.شب میاد عمو فرهادي تا تو برمی گر-

 

 گفت:و مد امتفکر جلو وگرفته ه اي یدین با چهراشدند. رج خانه خااز بوسید. رانینگونهایم زنا

 

 ي.بیدانخوب شبخویدفکر کنم ه یز شدخ رسرري بدجوت چشما-

 

 گفتم:م و خندید

 

 دم.تا صبح تو گذشته سیرکري بیداصال خوابگو -
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 گفت:زد و لبخندتلخی 

 

ن مورکنادر یه سالی که تو م آن فهمیدزه تادم یشب که بهگذشته فکر می کرا دنی صحرومیدر.من هم همین طو-

 د.بوم عمرل بهترین ساديبو

 

 دون.برگرم را خترزود دضمن در فت رسر ن خانم هاحوصله شوو حاال بر دمن برعکس بواي لی برو-

 

 ؟نمدوگه برنگروا-
 

 شمطمئن بام من میمیر-
 

 گفت:زد و نی ولبخندمحز

 

 حافط.انم فعال خددومی گرش بران خندو سالم زود خیلی ش مطمئن با-

 

لم بد دشدند. دور مقابلم از بعد ن داد. ست تکادم یاتمبیل براوخل از دانین زنادم . کرن شااي همري در تاجلو

ده بیهوي هال خیاو فکر م هجوار از فراي ند. بردبوده کردور من ام را از ندگی م و زهمه عمرر نگااگرفت. ريجو

کم تر د و بوغ خیلی شلوم تعطیلی سرر روز چهااز بعد ان روز شکر که اروخدون بیرزدم خانه م و از شددهمااسریع 

دوش فتم خانه رخستهوکوفته و به مینادم سپرون را ساعت هفت شب مزدم . فکر می کررم کنادر نین زناعبهموضو

ون قعاخانه بدوانین به خانه نشستم.زبرگشتن نار نتظان در ایوزمقابل تلودم. مرتب کررا کمی خانه و گرفتم ملراب و

ند. به ردمی خورا تنهایی من ص ین همه حراکه  دكپی برن فیااطرانی ابه نگرزه تاد.صباغیر قابل تحملبوو نین زنا

دم بوه نه شدایودتا حاال یا د نیننبوزگر ناده ام و اتحمل کررا نین تنهایی زکه تا حاال هم به خاطر نام سیدعرین موضوا

 دم.بودهکردق یا 

 

را گرفته شد. شالم حالمد. بود فتم. فرهان ریفوابه سمت م . جا بپراز باعث شد با خوشحالی در ورودي نگ اي زصد

قتی ونین. زنااي بررگ نسبتا بزي با یک هدیه د بواورده یم گل افتم. مثل گذشته بررستقبالش ابه و ختم اندابهسر 

 گفتم:ر گرفت به ناچارا نین زنااغ همه سراول از خانه شد وارد

 

 ون.فته بیررستانم از دوبایکی -

 

 گفت:زدو نگی رلبخندکم 

 

 ؟می شناسمرا ت ستدوین امن -
 

 گفتم:و فتم رشپزخانه ابه د فرهاو کنجکاه نگاار از فراي بر

 

 م.ست شدش دوباهازه نه تا-
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 گفت:و خت انده ام ابه چهرزي مرموه نگاد به سالن برگشتم . فرهاو یختم رتاشربت دو

 

 ده ؟فتااتفاقی انیستی ل سرحا-

 

 نه حالم خوبه.-

 

 ؟حسین چه خبرمیر و اصبا از -
 

 ساندند.م رند سالدبوب ند. خوزددنگ ون زظهر به مز-

 

 ؟شد بریم مشهدر ما هم کهجوي ازدواج برنامه داري ست دو-
 

د فرهادد . یگر برنگردکه م ین میترسیداز ا.بیشتر د بوده یر کردیدین د. آمیزر لم شودختم . اندانگاهیبه ساعت 

 گفت:و کالفهشد 

 

 ؟هستی منتظر کسی-
 

 نه.زمی ر لم شودکمی ده یر کردنین زنااره -

 

 ادي ؟منو ندال سواب نی نیست .جوانگراي یگه جایی برون دفته بیررستت دوخب مگه نمی گی با -

 

.با لبخند م کالفهمی شدد می کرال من سواز قتی وهمه از بدتر دم عصبانی بود حمت بی موقع فرهاامزاز لم ي دتو

 :مقی گفتمربی
 

 فکر خوبیه.اره -

 

 ؟نینزنارد مودر نی افتن به مشهد یا نگر؟ رچی-
 

 دوهر-

 

نگ اي زکه صددم می کرك شتم برنج پاداشپزخانه. آخل دافتم م رشادن کرده مااشتم. به بهانه انداش راحوصله 

در نین زنادم. کرم خوشحالی سال فتم . بارستقبالش ابه د . یدین بواب دادم آجووفتم ن ریفوف ابلندشد.سریع به طر

با ه کوتاال حول احام و نگ شد. یک سالرنگ به رکمی د فرهان یددسالن شد. با م وارد پشت سرد.بوه بیدابغلشخو

 به منگفت:ب خطادو کرد فرها

 

 ؟بونماکجا بخورا نین زنان جاا صحر
 

 گفتم:دم و کرره شاو اهري رانتهاق اتاابه 
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 نجاست.اوتاقش ا-

 

رج خاق تااز ایدین ال . آنگاهش پر سود و خمهایش توهم بواختم . اندد افت. نگاهی به فرهاق رتاف ایدینبه طرآ

 به من گفت:ب شد. بالبخند خطا

 

 د.بش براماشین خوي تووهمینخیلی خسته شد اي ستخربرافت ریه ساعت پیش با سحر -

 

 ؟کجاستن پس سحر جا-
 

 کمی بی حاله.رده و بابا سرما خو خهافت خونه راه رسر -

 

 گفتم:دم وبه مبل کرره اي شاا

 

 دي ؟یستاا اخببشین چر

 

شد. ه خیرد شومینهبوي نین که باالزنادم به عکس خوت سکودر خت. اندد اکوتاهی به فرهاه یدیننشست. نگاآ

 گفتم:و مقابلش نشستم اوردم. یدین اي آشربت بران یکلیو

 

 ؟تیدفرکجاها ب خو-
 

 گفت:و یدینخندید آ

 

ه از فت. بهتررند با سحر ادندرا راه مرکز خرید یه جاهایی هم من زي حش بگیر تا شهر باغ وبااز خیلی جاها -

 بپرسی.دشخو

 

 گفت:و ست اجا برخورد. از خورو شربتش 

 

 ه.با من باشروز نین یه زنازه دادي جااکه ن حم نمیشم ممنوایگه مزدخانم ب خو-

 

 گفتم:ه باخند

 

 ن؟بموم شا؟ کجا-

 

 گفت:د و کرره شاد ایدینخندید با چشم به فرهاآ

 

 م.حم نمی شوایگه مزن داري دمهماا لی ظاهروشتم ل را داهمین خیا-

 

 شت گفت:ي زخندزبا پوو مبل برخاست از روي سریع د فرها
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 کم کنمراحمت زشتم داشته باشید من قصد دانه خیر شما تشریف -

 

 گفت:و خت اندابه من ه کوتاد و بعدنگاهی سرو

 

 حافظاخد-

 

 گفتم:دم و یستاافتم مقابلش د ریستاط احیاي توزدم یش اصدم. شدرج سالن خااز نبالش دبه 

 

 دي؟هم که قهر کرز باد فرها؟ کجا-

 

 تلخ گفت:ي بالبخند

 

 داري؟قا هم است دونمیدنستم -

 

 حوصلگی گفتم:بابی

 

 ستمنیست.دوقا اون اتوضیح میدهم ات برن بمو-

 

 نین.زنار کی یه همسر سابقت پدم به توضیح نیست فهمیدج حتیااکافی یه -

 

 ؟عجولیر ین قدا انه توچر-
 

 گفت:و فت رجی وخرف در بهطر

 

 مهم نیست.ام باشه براد هرکی می خو-

 

د. فکر بوي تودو مبل نشسته بوروي یدین آخل دابرگشتم م و کشیداي س خسته شد. نفرج خانه خااز بهسرعت 

 گفتم:دم لو کروکاناپه دمرو روي خو

 

 من که نمی کنه.رد مودر چه فکر هایی ن الانه ومیدا خیلیبد شد خد

 

 ؟فت ر-
 

 نین هستی.زنار تو پدد ینجاببینه . فکر کررو اشت تواتوقع ندد مثال قهر کراره -

 

 گفت:و یدینخندید آ

 

 ؟کنی ازدواج می ادبایه همچین اي قعا می خوواتو ا چه بی جنبه صحر-
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 ادي داره؟یرا-

 

 گفت:ي بهتند

 

لیلی ه دبابا بدتراز جه درچند م یددقا که من آین د؟اکرودت محدر ته چهقددیاي ؟ ست بابا کشیداز دکم آره -

لی به ومیشند ا هم جداز هم که من همسر سابقت باشم خیلی ها ض برفرمن قهر کنه . ن مداوشتبه خاطر اند

تو درد قا به این اکنند. بهنظرمن ازدواج یگه نباید دشته باشند. یعنی دابطه راند با هم گه گاهی رخاطربچهمجبو

 ره.نمیخو

 

 بالبخند تلخی گفتم:

 

 من کافیه.اي رهمین بد را نینفرهازهم ناداره ست را دونین زنااو لی هم و-

 

 حتی گفت:رابا ناه ام و به چهره یدینخیرآ

 

 ندگی کنیدت زخواي ین براز ابهتر نیست بعد ؟کنی ان یگراي دتو فددخواي تا کی می خو-

 

 به سختی گفتم:دم و بغضکر

 

 من گذشتاز شتی داحساسی که تو به من ابه خاطر رت ته پددکنم یادم خواي فدام را نمی تونم بچه درم من یه ما-

 

 م.بگیره یددنارو نین زناري حاال من چه طوداد. طالقم 

 

 مبابا شدو ندگی تو ن زشداب لعنت به من که باعث خر-
 

را من ت نفرم باتماروز یدین باشد که یک ن این هماانمی شد ورم صال باایم. دشتیم گریه میکردامادوي حاالهر

چه د و بوه یر شدزسربه ر ارام و معین شد. چقدو من ق بانی طالو باعث م تی تمابعد ها با سماجو ستخر د در اکرتپر

م خترادر دبرد هرچی نبوادرم براب ست مثل سهردارم درستش دوخیلی دم کرس حساز ...السون و دمهربارقد

 گفتم:ت بغض حسرو شک ه انبون امیاد.در بوم به منمحرد.بو

 

 ادرم.براب مانند سهردارم ستت هم وزه دحت نیستم.تاراتو نااز یدین من ا-

 

 گفت:و باگریه خندید 

 

 ؟شتهباشیداستم دم دومیکرس لتماروزي اته دیا-
 

 گفتم:ه باخند
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 یم.دبچه بون مودوموقع هران کن ل قبواره 

 

 گفت:و ناکی کشید زسواه 

 

 یم.دخوشبخت بون مودو هرن الا دينمیکرم ازدواج با بابادي و میکرل قبوم را هاف موقع حرش ان کا-

 

 ؟چی می شهه بشنورو ها ف ینحرانین زگه ناانی دویونه می دکافی یه -
 

 گفت:و هم خندیدز با

 

 فته.دم ربانه غکر کنم به خوزشیرین ن و هللا خیلی شیطواماشاا خی میشه صحرایدینش داداش اهیچی -

 

 گفتم:ه با خندو مقابلش برخاستم از 

 

 دي.کنم که چشمشکردود سفند م اخترا دبر پاشم-

 

دم خون مهمارا ینکه یک شب د از ابول خوشحادم. منیت می کرس احسارش اکنار در چقدي دور گذشته هاف برخال

ي تودش راید با خوشحالی خورا دیدین اقتی وشد. رج تاقش خااز اشد. ار نین بیدزقیقه بعد نادچند د. بوم خترود

 گفت:و خت اندایدین ابغل

 

 ي.موندم شااي حالم که برش شی خودادا-

 

 گفت:و بوسید را نین زناي یدینگونه هاا

 

 هستم.ات صحرن ماماو تو ر من هم خوشحالم که کنا-

 

رگ بزن فتن چندتا نایلورفت. موقع رهم اهمرره شماون و مزادرس گرفتن از بعد د.بون مارخر شب کناایدینتا ا

 گفت:و ستم د دداتمبیلش اوخل ازدا

 

ن نایلواز خل یکی داتو ل کوچیک هم ماي یه هدیه دم. خرید کراش کمی برو نینرفتیم خرید زصبح با نا-

را خریدهایش م تماق شتیاق وانین با شوزخل نام دامداقتی وشد. ا ما جدد و از حافظی کراخده یدین با ختداهاست.

 داد.نشانم 

 

نگلیسی نوشته ن ابازبه روي ان که د ها بون نایلواز خل یکی داشیک و ظریف ي یکبسته کوچکبا بسته بند

 م.عزیزاي صحراي برد:بوهشد

 قلب منیدر تنها تود: با خط خوشینوشته بوك پالد. روي نجیر بوزظریف با یک ك خلش یک پالدم. داکرز بارا بسته 
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ق تاوارد است دگل به اي سته دبا د که فرهادم بووش فري هارفاکتودن چک کرم سرگرون خل مزدابعد روز عصر

 با لبخند گفت:د و یستارم اتحویلش نگرفتم. کنادیازشد. رمکا

 

بکنم ري می ترسم یه حرفی بزنم یا یه کاارم ندات را حوصله د فرهاو بر-د.ستنبووزم دریرر دکاام میخورت معذ-

 قهر کنهره و قا بربخواهم به زبا

 

 گفت:س لتماابا د و نگاهمکر

 

 گفتم:ارادي غیر ي نجی هستم. با لبخندرنازك ستم حق با توئه من کمینااخور من که عذ-

 

 د.یازکمی نه خیلی -

 

 ه.نین خیلیتنگ شدزناالم بردکن ور با؟شتیاحاال -

 

 حتیگفتم:رابانا

 

 نین.زفقط نا-

 

 م.یدوز دیررو دتوش بدجنس نبان تودوهراي بر-

 

 با لبخند گفتم:و گرفتم را ستهگلی د

 

 بخشیدمت بشین.ب خیلی خو-

 

 گفت:ونشست رم میز کار صندلی کناروي 

 

کنیم. یعنی م تمار را کان بیایم خونه توان میر حسین برگشتند تهرو اخر هفته که صبا اره اقردم من صحبت کر-

 ؟فقی اموم. بدم نجارا اعقد ي هاربشیم تامن کاد سمانامزر
 

 م.فقامواره -

 

 ؟نینکجاستزنا
 

 میشه.م کالسشتمون الانبالش م دنقاشی. بایدبرس کال-

 

 گفت:و صندلی برخاست ازروي 

 

 نبالش.رم دمی دم خوه بدس را کالس ادرس بررت نه تو به کا-
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م یک می شددقعیتنزواین اشتم به دافت .کم کم د دادم .او ربه فرهاد بوون مزي یکی هادکه نزس را کالادرس 

نسبت دش خوري پدس حساواحس دن ضا کراي اربا من فقط برازدواج ست . امن می خواز بیشتر را نین زناد کهفرها

 دم.من فقط یک بهانه بود. بهبچه بو

 

 بابغض گفتم:م و شده لی عصر خیراي وپرسرصدغ و شلون به خیابادم . یستاه امقابل پنجردم و بغضکر

 

 اد.نمی خودت به خاطر خورو هیچ کس تو-

 

 فتیمرهرسه نفر باهم د. بوه شدم تمارم کاون.ست برگشتندمزدنینبستنی به زناد و یک ساعت بعد فرها

 

 یم.کمی بعد برگشت عقبدحرکت کرو تومبیل مننشست رل اپشت د بوورده نیادش تومبیل با خودافرهاون.بیر

 

 نین گفت:زبهنارو

 

 

 ؟خونهر رود یم کناوبر-
 

 گفت:ه با خندنینزنا

 

 نجواخ -
 

 حتی گفتم:رابانا

 

 ؟!فکرکنم نظر من هم مهم نباشه . مگه نه-

 

 گفت:د و نگاهم کره با خندد فرها

 

 لبته.اصد 

 

رش سفاد یم. فرهادخانه بور رود کناز سر باران ستوریک ساعت بعد تو یک م. شده خیراف طرابه مناظر ت سکودر

د شد.فرهازي بام اب سرگرو نشست ض حور فت کنارنین زسید. نان از راه رقلیاي و سینی چا پیشخدمت بایداد.چا

ندگی من زي زباي فتم.همیشه توو رفردم خوي توم و تنها ماندز شدند.بازي بام اب با هم سرگرونین زنار فتکنارهم 

ال دم اهمه چیز بودم بوس حسااسک کوکی بی ویک عرزي سال یک ماشین پوم. نشده یددقت وهیچ دم.بودينخو

د بوه شده مو خیردمقابلم نشسته بوم.مددم ابه خود فرهااي با صده. شکنندو ظریف ي هاس حسااباکلی انجوزن یک 

 ه ام.به چهر

 

 ؟نیستیل سرحاد یاوز زمرا؟اچی یه صحر-
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 ام.نیست مثل همیشه ي چیز-

 

 مطمئنی.-

 

 گفتم:ي خندزبا پودم و نگاهشکر

 

 ؟!تو فرقی می کنه من توچه حالیباشماي بر-

 

 خندیدگفت:

 

 اممسائلت برو ندگی من باشی باید توزشریک و همسر زودي یه اره نباید فرقی کنه تو قرا چر-

 

 مهمباشه.

 

 گفتم:ت با حسرم وناکی کشیدزسواه 

 

 شته.اثرگذوم اان ریگري دهاف فکرمی کنم فکر کنم حردم خیلی به خوا جدیدم. شداه خودخو-

 

 گفت:ه با خندد فرها

 

 باشه.دش به فکر خوادم ین که خیلی خوبه ا-

 

 یا بهانه نباشی.و سیله وباشند یه ادم هم به فکر ان یگردخوبه به شرطی که اره -

 

 گفتم:ز یر شد با لرازشکمسرا

 

چ کس به من فکر نمی کنه هیچ کس من لی هیوندگی کن. دت زخواي فکر کنبردت یم بهم می گند به خوداهمه -

 اد...نمیخودم بهخاطر خورا 

 

 ببینه.ت را شک هاانین زناام نمی خوت رو شک هااکن ك پا؟ یگریه می کنی دارتو -

 

سط پل پشت م. ویدد دوبوه خانه نصب شدروي رود پل چوبی که ف به طردم و کرك پام را شک هااست دباپشت 

ه نین خیس شدزناي سرتا پام یددقتی برگشتمسرتخت ویختم. رشک احمتی ابی هیچ مزدم ویستاانین زناد و بهفرها

نین زناو دور شتم داسریم بررا از روي روخشک کند. شالم را تش رصوو سر ل ستمادبا دارد سعی د فرهاو ستا

د خانه فرها برگشتیمم شاف صراز بعد د بون مارکه کناده اي نرروي ختم اندرا در اوردم و اختملباسش اندا

ر سر کاروزي را چند او به خاطر م شدر مجبود. بورده سرما خوت نین به شدزبعد ناروز شت.صبح اتنهاگذراما

سالمتی اي برد حساسیتی که فرهاو نی انگراز یم.دکتر بردبه را نین زمد. با هم نان امان یددبهد فرهان روز هماوم.نر
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س حساانسبت به ده ام بیهوچ وپور فکاابه دم و نین پی برزبه ناش هاازنداز ابهعمق عالقه بیش داد می ج نین به خرزنا

 ره دادم.بایدوپرل و بادم بهخود فرها

 

دم بور مجبوداد. نین زبه نازه تااي حیه رومد. ایدنش دشب به ن نین با جبر شد. همازناري بیمااز سیله تلفن ویدینبه ا

با مینا هماهنگ می ون را مزي هارسیلهس تلفن کاوفقط به م.وحاضر نشرم سرکاروزي نین چند زناري بهخاطر بیما

 دم.کر

 

ر برمیگشتم خانه.حاال باید قددم و زود می کرون مزاز ید کوتاهی زدباد نین بوزنار کناد که فرهات قااوبعضی در 

 د.بوي ترن سار انین کازنااري از قبتنگهداند مردخانه بودر ها ان نستم. تا امیدرا صبا در و ما

 

به هم ري بدجوون مزي هارکاد . شنبه بور چهاروز شد عصر ا جداب خت خواز رنین زناروز سه از بعد ه باالخر

مینا ه شگاوبه فرو ورود بدون. در فتم مزدم رخوو نقاشی س شتم کالاگذراه سر را نین زنام شدده ماد.آبورده خوهگر

 گفت:د یستاامقابلم

 

 منتظرته.ت فتردهم تو ن الاتو نسیتی ر داره با توکا دمی یاروزه سه دوقایی ایک ا صحر-

 

 ؟کی یه ي نفهمید-
 

 ده.معرفی نکردش را ها باشهخوزاري قا باج این حااز افکر کنم -

 

 بهمینا گفتم:ب خطاه لهردبا دم. فتادم ابوداده چه رقا مستوفی بابت خرید پاج اچکی که به حاد یا

 

 دي؟یز کنی کرل واربه حسابم پود بوار ستی مینا صبح قررا-

 

 حتی گفت:رابا ناونگ شد رنگ به رمینا 

 

 فت.دم ریاا صحرواي -

 

 گفتم:ي بهتند

 

 ؟فتدت رچی یا-
 

 دم.کرش موافرد بوغ خیلی شلوم صبح سر-

 

 گفتم:و برخاست ا به هودم فریار ختیاابی 

 

که ل اوردم پوات بروشتم ابد تنها گذل حاان با رانین زیشب نادم دکرد اوري فعه بهت یاوز ده دیراز دمینا من -

 فته!دت ربه حسابم توحاال بهم می گی یايبریز
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 ؟می کشید فریاا حاال چرب خو-
 

 ؟چی می شهره گه برگشتبخوانی وستش میددارم دیونه چک د-
 

 گفت:دي مینابا خونسر

 

 حل کن.را مساله ن ها نمی کنه یه تلفن بزرین کاااز مستوفی ي قاج احت نکن حارانادت رو خو-

 

او ستم به اصال نمی خوامن  >دبا من بور ازدواج ستااخوم که با سماجتی تماد نم بوراستگااخوار قامستوفی یکی ق احا

 با عصبانیت گفتم:و فتم رفتر ف دبه طرر بزنم. به ناچارو

 

 بزنم.ادم رو ین ابه اد نمی خولم دصال انی من ومیدب خودت لعنت به تو مینا خو-

 

تلفن را دادم بش انکه نگاهش کنمجواسید بی ربه گوشم دي گفتن مرم سالاي صدم فتر شدوارد دفم اطرابیتوجه به 

 اب داد:جوزود گرفتم. خیلی را قا مستوفی ج احاس تماره ي سریع شماو شتم دابررا

 

 کیلی هستم.وقا ج احام لو سالا-

 

 ؟کیلیوین خانم دما کرد اچه عجب یم سال-
 

 نشستم.ام صندلی را دور زدم و روي ست میز دگوشیبه 

 

د بوه شده بهمن خیرد و صندلی نشسته بوم روي میزر که کنادي مرن ان یددهش میکنم) که با اشتممی گفتم(خودا

 بهچشمانم.د بوزل زده شک از اپیر شکسته با چشمانی پر د معین بوم. شدلال

 د آورد.به خوا قا مستوفی مرج آحااي صد

 

 ؟صحبت نمی کنیدا چر،کیلیولو خانو ا-
 

بچه ون. مزم بیام نرسیددم و بور گرفتاروزي حمت من چند امزض از شد. غرت سم پراحو،بهلکنت گفتم:ببخشید

به  ل راپوزود صبح دا هیکنم هم بگم فراخورگرفتم هم عذس یز کنند. تمال واربه حسابم پودن کرش مواهافر

 یز می کنم.نوارحسابتو

 

 نم.زبرگشت نمی ن را تاخیر چکتوروز ید که با یه ر دارعتبااپیش من ر نقداوشما ؛ین حرفها چیهاهش می کنم اخو-

 

 یز می کنم.ن وارتادخوب بهحسال را صبح پودا فرل به هر حان،ممنو-

 

 ره؟ر خوشگلت چطوختل دستی حاارم. رانداي ید من عجله دارگه مشکل ،امهم نیست-
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 حافظ.ا خدم. حم نمیشوامز،خوبهم ختردشکر ا را خدن،ممنو-

 

ل ین همه سااگفتم:و ختم دومعین ه ي به چهررم را شک باه انگادم. بلند کرم را شتم . سراگذه ستگارا روي دگوشی 

 ه؟شدات چی پیداي حاال بردي؟کجابو

 

ه پیر شدش عمرم تماازه ي ندابه ل ساه یندي اقعا تود. وابوه یر شدپد. نگاهم کرو یخت رشک ابم فقط اجودر معین 

اب جذز لی هنود. وبووك چرو چین از یر پلکهایشپر اش،زپیشانی د. روي بوه جوگندمی کامل شدش سري موهاد.بو

در  کمی بعددم. بلند گریه کراي با صدو میز روي شتم اگذم را سرد. بوده بررا مانم ،اشک اسیل د. تیپ بوش خوو

 سید.رمینا به گوشم اي شد. صدز فترباد

 

 ؟چی گریه می کنیاي برا،صحره چی شد-
 

 خل.د دابگو کسی هم نیا،میناون بیرو بر-

 

 سید.رمعین به گوشم زان لراي بسته شد. کمی بعد صدون و در فت بیررمینا 

 

می م و آه یزرشک می ایدنت ت دحسردر ساله که ده سیرنگاهت کنم. دل یه ه بدزه جا،ابگیر باالت را سر-

 میگی.ا دروغ میگی. به خددروغ گفتم:و میز م روي با مشت کوبیددم. بلند کرم را سرم.کشید

 

ن غوده و دافرسوري ینجواسک توئه که وعرن ین همواکن.م نگاب خو،گفتم:ببیندم و کرره شادم است به خودبا 

 ن.نزاش سک صدویگه عر،دکنش تماشاب خوه.شد

 

 هم شیرینه.ت نش هازنیاست حتی سردهنگ آیباترین ام زبرات صد،سکموبگو عر-

 

فت باچه دت ریاون. حیواز حتی پست تر دم،بوون من فقط یک حیو،سک نیستموفت:من عرا ربه هودم فریا

 حاال؟شتمداچه گناهی دم؟بوده کررت مگه من چه کادي؟نم کرومثل یه سگ بیرون مثل یه حیودادي و فالکتیطالقم 

 ؟به چه حقیم،بشنوات را صد،سیر نگاهتکنمدل یه اي میگی می خوي مدل اوسااز دهبعد 
 

 ارم.من هیچحقی نسبت به تو ند،ست میگیدرتو م،عزیزش باآروم -

 

یگه دلی حاال م،ونه میشدویودعصبانیت از ید زدمی ام سک صدوعر،یدینو آقتی تو روزي وباگریه گفتم: یک 

اد لم می خواد. دنمی خودم یگه هیچ کس منو بهخاطر خودکن ور با،کنه نگاب و خوسک هم نیستم.منوعرنهمو

 یگه هیچی نیستم.دکه س فسوالی صد وسک کوکی چینی باشم که با یه تلنگر بشکنم وعرنهمو

 

لپرسی احوم و اسالاز بعد دم. فتاانین زناد یاد. بود شتم. فرهادابررا گریه گوشی ار از فراي برزد. نگ زتلفن 

 نین.زنال نباو دبرداري گه فرصت اشلوغه. لطف کن م من سرزدي،نگ زشد ب کوتاهیگفتم: خو
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 ؟کجاست-
 

 میشه.م یگه کالسش تمودنیم ساعت ،نقاشیس کال-

 

 دت؟مش پیش خورگفت:بیاه باخند

 

 بکش.رم را تو جوارم،لی فرصتند،وببرمش سینمال دادم نه بهش قو-

 

 زه؟می لرو گرفته ات صدا چر؟لت خوبهحا،میلل حتما با کما-

 

 ده.یت کرانینبه من هم سرزگی ناردفکر کنم سرماخو،نیست ي چیز-

 

 شب می بینمت.م،عزیزاري ندري کا،باشیدت قب خواباید بیشتر مر-

 

 حافظ.انه خد-

 

ه ام و هر چه شنیده ام،یددهر چه دم فکر کرد. یگر نبودمعین دم.سر بلند کر،شتماگذه ستگارا روي دقتیگوشی و

گشتم. ه را شگاوفري همه جام شدرج فتر خام و از دجایم بلند شداز ست. با حالتی گنگ ده ابواب همه خوام گفته

 د؟قا کی بوا،اون آصحره گفت:چی شدد و نی نگاهم کرامینا با نگرد. کهنبود نبو

 

 نین.زنار پد،معین-

 

نگت ،رگفت: بیابشینو ست گرفت دبه را ستم دگرفت. ش را این چند ساله ت االاسوم تمااب جور نگاا

 ي.قبر شدي توده ي مثل مره،پریدريبدجو

 

 

ار سو،بکنمري نکهکاآخانه. بی دم برگردادم کمی حالم بهتر شد. ترجیح ،شربت قندان یک لیوردن خواز بعد 

و تنهایی اي بردم و کز کراي گوشه ،نمشن کروغی انکه چرآبی د. یک بوریک تارفتم خانه. همه جا تام و رتومبیلشدا

نین به گوشم زنار پر شواي صدو شد ز سالن بادر ین که اگذشت تا ت نم چه مددایختم. نمی رشک دم اغریبیخو

 ؟کجایین جون مامان،مامازد: یم می اسید کهصدر
 

حتی گفت: مامانی راناباو ید را دشکهایم اقتی ومد آجلو و من خندید ن یددنین با زشن شد. ناروتاقم اغ اچر

 دي؟گریهکر

 

 د.لم گرفته بوم،دعزیزآره -

 

 سید.ربه گوشم د فرهااي گرفت. صدي بیشترت شددم یر گریه. گریه خود و زد زفشرام به سینه ش را سر
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 ه؟!شدن چه تو،ختردر و دما-

 

با مالیمت و مقابلمنشست و مد ا جلود. تماشا می کررا حتی ما رابا نادم و بوداده تکیه ق تاب در اچوربهچا

 خونه.ي مدده،اونبوب مینا خانم گفت حالت خو،نبالتون دفتم مزا؟رگفت:حالتخوبه صحر

 

 شتم.درد دافقط کمی سر ،خوبم-

 

 ؟کتردبریم -
 

 ج دارم.حتیاانه خوبم فقط کمی به تنهایی -

 

یکی رتان هم مهماز شدند. بارج خاق تاااز برخاست. با هم و گرفت را نین زست نازد. دنگی رلبخندکم 

شاخه ان زده از خزگ با یکتلنگر مثل یک برد. من بواز تر ن غود. داتنها بودم. فتاامعین د تنهایی. یانمهمام،شد

می گفتم. مگر دروغ حساسم دم و ابه خوا نم چرداشتم. فقط نمی داستش دوهم بی نهایت ز میشد. هنوا خت جددر

م همرو همسر ون بدم را عمري هاروزبهترین ل از ساد،ده بوه معینباعث شدي  هخاطرد وین که یاانه 

 د.بواده به من ندر را ین کازه ي اجا،اعالقه به معین وقعیت عشق ،وانه؟...نمرابگذ

 

گفت:تلفن با تو و مد آشد. با لبخند کمرنگی جلو ق تاوارد است دخت. تلفن به انودر به اي ضربه د کمیبعد فرها

 هردارکا
 

 سید.ریدین به گوشم اي آصداب دادم. جوو گرفتم را گوشی 

 

 ؟حالت خوبهم،سالا لو صحرا-
 

 با من بکنی.ر را ین کا،اشتی اباگریه گفتم:تو حق ند

 

 م.بگیررا بونم ي زبابا جلواري مقابل بیقردر نستم انتوا،متاسفم صحر-

 

 یدین.دي آبول داده تو به من قو-

 

رو به رو کن باید باهم ور لی باونیست. ب ضعیت خوي وبابا هم تواري،خوبی ندل نم حادومی ا،صحرگریهنکن 

 می کندین...وا با هم ن را میشدین. باید سنگ هاتو

 

ك ساله که تَرَده من ،یدینرت؟آمن یا پدن شدن غو؟دابلند گفتم:به چه قیمتیاي با صدم و یددوحرفش ن بهمیا

ر ین کااقت به خاطر وینشکستنی!...نمی بخشمت. هیچ ابانی و تو باعث و معین شکستم ن یددبا وز مرالی ردهام وخو

 نمیبخشمت.
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مد مقابلم آبست. ق را تاد در افرهادم. هم گریه کرز باو تخت ي لبه روي شتم اگذك را سردم. قطع کررا گوشی 

 ي!شاید سبک شد،بزنیف حراي گفت:نمی خوو نشست

 

 ؟گفتم:چی بگمدم و نه نگاهش کراعاجز،شکي احریرده ي پشت پر. از دمبلند کرم را سر
 

به ا تو چرزده؟نگ زچی اي برن ال؟اخونهرا آورد نین زشب نااون که د قا کیبو،آن آبگواد لت می خودهر چی که -

 دي؟فتال اینحاا

 

شب اون سالها از کهبعد د ونین بزناادر برر یدین سرشاآقا آن آگفتم:و دادم و فررا بغضم م . کشیدي بلندآه 

داش نین باشه. فرزبا ناروز ست یه اخوس ازم لتماابا د داره.جوونین زشب فهمید نازه اون یدمش. تاران دستودرر

 ؟هم بگم یا کافیهز باون،فتندبیرربا هم و نین زنال نبادمداو
 

ري بدجوروزه ین چند الی ونم ودبت گذشته ي از ست چیزالم نمی خودگفت:تا حاال د و نگاهم کرت سکودر لحظاتی 

 ؟بزنیف حرام برات گذشته از شتم. میشه اگذت شبی که با قهر تنهااز یعنی م. شدو کنجکات نستن گذشته دوبه
 

 ؟نین کجاستزنا-
 

 ه.بیداخو-

 

آه با دم بوه لیکهبه سقف خیراحادر نشست. رم صندلی کناروي هم د فرهام. کشیددراز تخت روي 

 نمیر...ر و کم بخوق با یهحقودم می کرر کاون یک مزي توم. شنا شدآکه با معین دم ساله بوه تم:هیجدناکیگفزسو

 

تا حاال که را و طالقم ن جریااز آن،بعد او و جم با ازدوابا معین گرفته تا ام شنایی از آیش گفتم. ابررا همهچیز 

م روي حاال بهت حق مید؛شتیداجالبی و ت تلخ سرگذش،حتیگفت:جالبهرابا ناد فرهام قتی ساکت شددم. وبورشکنا

 ؟میگیرا ستش ال ازت دارم،رایهسوي. ندن بهمن نشوش خو
 

 ؟شتیداست را دوگفت: معین د فرهان دادم. تکام را سر
 

ست به چشم ه الی به چشم یه قیم یا مسخر،وشتمداستش دوقبولشکنم. م همسران یل نمی تونستم به عنواوا-

 دم.قبولش کرم همسران به عنوم و بعدها بهش عالقه مند شد،لینهم. ودنگاهش می کررمپد

 

 ؟حاال چی-
 

خیلی ز هنو،تنهاییل ین همه سااز ابعد د،همه ظلمی که بهم کراز آن بعد م فهمیدوز مرابا بغض گفتم:م و خندید

 دارم.ستشدو
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تو ه که باالخردم من همیشه فکر میکر اگفت:چرو خت اندالختش ي موهان هر خندید . چنگی میازبه تلخی د فرها

 دي.شته بوایگهجا گذي دیک جارا حت و روتیکه قلب رصودر هی شد. ابه من عالقه مند خوروزي

 

 توست.اف عتراحاال نوبت دم ،خالی کردم را تلخی گفتم: من خوه باخند

 

 ؟چی بگم-
 

 ؟هیاقع بچه می خور وااي،دمی خوداري نین زکه بهنااي بگو که منو فقط به خاطر عالقه -
 

نین زناي شیطنت هاو بونی زینکه به تو عالقه مند باشم عاشق شیرین از اقبل ،ست گفتیدرگفت:م قتی تمااباصد

دارم و ستش دوقعی ر واینحرفاست. مثل یه پدرج از انین خازبه ناام لی عالقه دارم،وست دوهم رو یعنی تو م.شد

 گی...ربزه شتبااهم چه دم،اون می کره شتبااً الیظاهر،ومهدخوي بچه ر نگااهستم.ه ش یندانآنگر

 

نین می تونه زنهناو نی به من عالقه مند باشی اگفت: نه تو می توري شکاآگذشت. بعد با بغض ت سکودر لحظاتی 

یا ن یی مهرباداگه الیق باشم یک و اکنم ت نگام هراین به چشم خواز ابعد اد لم می خودکنه. ل قبورش پدي منوجا

 ؟فقیاببینم. مورا نین زقتها ناوگاهی ي بدزه جا، و انین باشمزنااي ست بردوهی
 

 ن.به خاطر همه چیز ممنود،با گریه گفتم:ممنونم فرهان دادم و تکام را سر

 

اي بوسه ون. فتم بیرش رشد. پشت سررج خاق تاو از امقابلم برخاست از ید زگریه می لرش از حالی که شانه هادر 

شد. رج خانه خاا از خیلی بی صدو شد روز کاناپه ر کناد زآد. از خوشی به سر می براب خودر نین که زناي موهاروي

 فت.د رگی فرهادبه همینسا

 

حاال و یدین بعدمالقاتم با معین ن آیداب،دسهرره ي بادوفتن ،رصباد. ازدواج یی بواهفته عجب هفته پرماجرآن 

 دم.بوه که من هم گیج شدري به طوه ام،یندآهمسر ن ابعنوام ندگی د از زفرهان شدرج همخا

 

 

 

 

******** 

 

 

داد. می م نجاامینا ون را مزي هارفتم. همه کارهم نمی ون یگر به مزدحتی ،شتماندرا هیچ چیز و حوصلههیچ کس 

به اي هد یک هفته مشاز گرفت که بعد س صباتما،همهاز ئم بهانه می گرفت. بدتر د، دابوه نینکه حاال تنها شدزنا

چند و مدند ن آیدنمادسحر به و یدین آقتی که ونینبیشتر شد. مخصوصا زناي هاي سفرمی کنند. بهانه گیرل شما

یدین چه آنم دانمی د. بوه شدآن رو به رو ین از اقتی برگشت به خانه ون. وفت بیرریدین آنین بازساعتی نا

که بهانه د قت بوآن وبدهم. او بی به اچه جوم فت. من می ماندمی گررا ئم بهانه معین داکهد بوه نداتوگوشش خو

 سید.رمی دش خواوجگریه هایش به و ها ي گیر
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ز و با نادم سعی کراول تاقم شد. وارد انین با گریه زنادم،نج می بررشدید درد یک سر از فعاتی که از دیکی 

اي جونم می خواز گفتم:چی د سید.با فریاربه سر تحملم د. نبورش کان در شدر آرام ین باالی ،ومش کنمازشآرانو

 ذاري؟حتم نمی اراچر؟نینزنا

 

ف حرش باهاو کنم زي باش لم گرفته. هیچ کس نیست باها، دفتهرسر ام گفت:حوصله ي نینبا گریه شدیدزنا

 د.نمیان یدنمودهم به د یگه عمو فرهادبزنم.حتی 

 

 گفتم:به جهنم.د بافریا

 

ست دوهیچ کسمنو اري،ست نددویگه منو دگفت:تو اي با لحن مظلومانه و ست گرفت در د رانینپاهایم زنا

 ار.حتمبذا،راخدرو نین تو زبا گریه گفتم:بس کن نادم و کرازي نورا موهایش اره.ند

 

 ام.نمی خوام،نمی خو-

 

اوج نین به زناي . گریه زدمستش ي رامحکم به گونه ه اي کشیددم و یش بلند کرروبه را ستم ر دلین بااي اوبر

 ام.می خوم را صال من باباارم،استت نددویگه ،دبدن گفت:ماماد با فریاو سید درخو

 

با دم و کرازش نورا سرخش ي گونه زدم و نو زامین روي زمقابلش م. شدار بیزدم خواز یش سوخت. المبرد

 به.اگفتم که حالم خرد. نبودم ست خوم،دختردگفتم: منو ببخش سلتماا

 

 ام.میخوم را گفت:من بابام نینبا سماجتی تمازنا

 

 اري.تو بابا ند،نینزبفهم ناده،خاله صبا مرو من ي مثل بابات بابااري،لی تو بابا ندو-

 

ه ببینم.فایدم را من بابااي نمی خوا چردارم،ست را دومیگی. من بابا معینم ا دروغ چرن،مامادارم گفت:د نینبا فریازنا

جش بحثم شد. ازدواکه با صبا سر دم فتااشبی د آن قانع کنم. یارا نین زنستم ناانمی توري جو شت. هیچاند

کجایی که در قعا ماوا"ي.بدرا بش اتو نمی تونی جو،یستهامی روت صبا تو و نین هم مثل تو زناروزي یه "گفت:درما

 ؟ببینیات را صحره سیار گاروزینا
 

 اي آره؟میخوت را گفتم:بابادادم و تکانش ت ه شدستم گرفتم.برا در دنین زناي شانهها

 

 داره.ست دویدینم گفته منو خیلی آره داداش آگفت: ن داد و تکاش را نینسرزنا

 

 دي.منو به جهنم تبدیل کرآرام ندگی و زشد ات مثل یه جن پیدر یدین!چه طوآلعنتبه تو 

 

هم می ز با،یگه منو نمیبینیدببینی ت را بابااي بخو گهانین زگفتم:ببین نادادم و به کالمم ي جدو لحنیخشک 

 ؟ببینیت را باباايخو
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 گفت:بله.م نینبا بیرحمی تمازنا

 

 جمع کن.را سایلت و وبرت. ید. با گریه گفتم:باشه می برمت پیش بابازبی کسی لررت و حقااز تنم م تما

 

فتم. رتلفن اغ بهسرو جا برخاستم از ها ه مثل مسخ شددم. یگر گریه نکردشد.رج خاق تام از انینبا شوقی تمازنا

چند تا از گرفتم. بعد ره را شمازان ستانی لردشتم. با د دابه یارا معین ي تلفن خانه ره ي شمال سااز ده هم بعد زهنو

 د.بودش خواب داد. جوقبو

 

 بفرمایید.ر سرشال منز-

 

 هستم.ا صحرم،سال-

 

 ره؟حالت چه طو،خانمم گفت: سالزان لر يبا صات لحظاتی سکواز بعد 

 

 ستمببینمت.امی خوم،حم نمی شوامزد یا،زخوبم-

 

 ؟!کجا،عالیه-
 

 نجا.م اومیااره ندل شکااگه ا-

 

 حتماً منتظرتم.-

 

 حافظ.افعال خد،یگهدتا نیم ساعت -

 

از نین. یکی زناق تاافتن ر م وپوشیدس شستم. لباآب با را شکم از اپر خ و سررت صوو ست شویی دفتم ر

را نت امی کشید. مثل یک غریبه گفتم:چمدس برش را موها،ینهي آشت جلود و دابوه پوشیداش را مهمانی يلباسها

 ؟بستی
 

 همیشهپیشش بمونم.ي سه ام وامن که نمی خون،نه ماما-

 

 ن.نزا صدن یگه منو ماماد-

 

ان. چمدي یختم تورا رهایش س لبام تماب نین با شتازناق تاا برگشتم بهوشتم دایر تخت براز زنی اسریعچمد

و مد انین با گریه جلو زبستم. نارا نش اچمدو ها س لباروي ستم اهم گذاه اش را خوي دل سک هاوعرادیاز تعد

 گفت:

 

 ؟میکنیر چی کان داري ماما-
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 شتی گفتم:ه زباخند

 

 شتم.اجا گذراسایل نقاشیت دم وکرش موافرآه اري؟ندزم الي یگه چیز.دجمع میکنم راسایلت و-

 

اش را غنی اش و روگوي نگ هاو رقلم موها گرفته نا کاغذ را از سایل نقاشیش م وشتم ئتماداگی برربزن نایلو

 گفتم:ن و نایلوي ختمتواندا

 

 بیافت باباجونت منتظرته.راه -

 

سایل د. وفتاراه انبالم دنین هم با گریه به زنام. شدرج خاق تاواز است گرفتم دبه ان را چمدو سایل نقاشی ن ونایلو

ا مرد و بوده یستاانی انین با تعجب نگرزناون اوردم. بیرط حیارا از تومبیل اشتم. اتومبیل گذوق اصندرا در نینزنا

 د.تماشا می کر

 

 گفتم:د با فریاوگرفتم راستش دفتم ربه طرفش م شدده پیا

 

 یر شد.دیگه دمیکنی بیا ه امنو نگدي یستاا اچر-

 

پاکینگ درلو شد.. ه ونندر راصندلی کنار روي به ناچادادم. تقریبا هولش دم. تومبیل برف ابه طرم و کشیدراستش د

یگر نمی د. دنبودارم جلو ي چیزدم وبوه نه شدایودم. دحرکت کردي یازبا سرعت م و شدار سورش بستم.کنارا

ده یغ کردي ازش دریان زکه من سالیاد. بواو ست. حق طبیعی امیخورش را پداو بدهم . رانین زنااب نستمجواتو

 ش.تولداز تر زودشاید هم و تولد و بدازست دم دربو

 

ي یالهاوکثر اینکه ابا دم.مقابل خانه معین بول سااز ده سیدیم بعد زود رند.خیلی دبوت ها خلون خیاباد. سرظهربو

ر کناي تصویرن یفوي اجلوم شدده شت. پیارا داشمایل و شکل ن هماز ه معینهنولی خانوند دبوده تغییر کراف طرانا

 اب داد:جوزود خیلی دم. پشت سرهم فشرر چند بارا نگ زکمه دم. دیستادرا

 

 بله بفرمایید-

 

 هستماصحر-

 

 مبیا تو خانوي مدش اوخو-
 

 مبرام می خودارم عجله ن ممنو
 

 قیقه صبر کندباشه چند -

 

 مو با لبخند تلخی گفتم:دکرز باري را کنادرفتم. رتومبیل اشدبه سمت ز بادر
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 د دم در.میادش هم خون الاین جا خونه باباته ابیا -

 

شتم. چند اگذي در جلواوردم و عقب پایین وق صندرا از سایلش ان ووشد.سریع چمدده لی پیاو دودنینبا شک زنا

گرفتم. جلوتر را نین زست نادمدگفت ش اخودوکرم ظاهر شد.بالبخند سالي در لوسته جي ارالحظهبعدمعین با ظاهر

 فتمو باگریه گفتم:ر

 

 م.بدروبش ایگه نتونستم جووز دمرامولی دکراش بهظاهر قانع ر هر بااد میخورونه ساله توش بگیر-

 

 معینبا حالت منگی گفت:

 

 ه؟تو چت شدا کی یه صحري ین بچه ا-

 

 گفتم:ي با گریه شدیدو گرفتم را ستهایش دنین نشستم. ز.مقابل ناده نین به معین نززناز حرفیاز دین هنویم افهمید

 

بر ه مژد و بوزل زده شک به معین انین با چشمانی پر زنگفتم. نادروغ نمیشناسه منبهت رو توي یددین باباته اببین -

 گفتم:د ه سر می بربم بهاو اگیجی در به معین که ب برخاستم خطاد. همنمیز

 

اي برداري گر هم شک انه دومی را یدین همه چیز اهر اته خودخترخودخوشگل ي ختر کوچولودین اشک نکن -

 ده.ساله پیش مرن ده سک تو همووتو عراي من نیا صحراغ یگه سردمایش . فقط ش ازببرنطمیناا

 

م. شددور نین زناو معین دي از یازبیل شدموباسرعت تومار اختم سواندانین زکوتاهی به ناه شک یک نگاد انبودر ا

 به خانه.م سیدرشک سالمت از اپر ه نگاو یخته ربه هم ب عصاان ابا ري چه طوروز چند ان ند دامی اخد

 

ست اهرچه که می خوو حمت بکشم ش زکه به خاطرد نین نبوزیگر نادشتم. حاال انددادن ست اي از دبري یگرچیزد

تومبیل اکنم با ن وادارش نداخودرس هشبه اخوس و لتمااکه با د یش مهیا کنم. صبا نبوابرزدن یک چشم برهم در

ه هم مستقل شداب سش برسد.حتی سهردربه و کند ر ختیات اکند سکورش نگ مجمجبووارنگ ي رهاسلبا

دگی کند نزجا ن همادي یات زشت تامدل دایش نفرستم. خیاایگر پولی بردکه دسته بوامن خواز هارباوها ربادبو

و نیاتنهایی دبا یک ر کوت یک خانه سودم و حاال من بود.فته بورهمیشه اي هم بردر ماد. هم بگیررا یشاکتردجه ودر

 ت.حسروعالمی پر بغض 

 

 

 

ص را قردوهر د. جعبهنبودر بیشتر ص قرم دوشانس بد.از شتم دابراب اور خوص قراي فتم .بسته ل ریخچااغ بهسر

دم جوم وعمیقی تمااب خوزود خیلی دم. بره بمپنااخت خوربه دم و بغل کررا سکم وعردادم. رت قوان اب بایک لیو

ي پشت پلک هام. از شدار بیداب خود از میکروارد که به بدنم ي شدیدي د هان تکاوصبا اي برگرفت.با صدرا در

 ا گفت:.صبدم گیج بود ومیکرم درد سرزم هنوم. یدرادصبا ان نگره ي چشمانم چهررم متووسنگین
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 ؟نین کجاستزنرفتی ناون مزا تو چرا صحر-
 

 گرفته گفتم:اي باصد

 

 میکنهم درد سر؟چی میگی صبا -

 

 ؟نین کجاستزگفتم نا؟حالت خوبها گیجیصحر
 

 مد. بالبخند تلخی گفتم:اکمیهوشم سرجایش 

 

 شچیش بابا-
 

 د؟!فرها-

 

 م:لب هایم نقش بست گفتروي شتی زخند زپو

 

 نین معینزناي بابا؟کیهد فرها-

 

 گفت:ي بلنداي با صدو چرخاند ا هوي تورا ستش دتا دوصباکالفه شد. هر

 

 ده.نخیر خانم حسابی قاطی کر-

 

از نیمی و شتم دابري اب را فتم بطررشپزخانه ف ابه طرم تخت بلند شددم. از روي تشنگی عجیبی می کرس حساا

صندلی نشستم. م.روي گرت به شدا هود و بوب فتااختم اندون انگاهی به بیره پنجرم از دسرکشیي را خل بطرابدا

 نی گفت:ابا نگرو مدمقابلم نشست اصبا

 

حاال ان یم تهردبرگردم کرر مجبورامیر حسین م اشدان نگرادي نداب جوزدم نگ زصبح تا حاال هرچی وز یراز د

 م.یونه می شون دارم دبزف حرا نیستوصحري هیچ خبرنین زناو از مقابلم نشستی ل ین حااتوبا ممداو

 

 چند شنبه ستوز مرا-

 

 پنج شنبه-

 

یر ر زدم زختیاابی دم. بواب من خود و فته بورکه د بورو دوروز نینم زنادم. بغض کردم. بوه بیداخودوروز ست در

به دي یازصبا با تعجب دم.صبا تعریف کراي نین بهمعین برزنادن یدین گرفته تا سپرن ایدا را از دماجرم گریه.تما

 حتی گفت:رابانام قتی ساکت شدش داد.وهایمگوف حر

 

 ؟!به معینرا دادي ین زحتینارابه همین دي؟ کرر تومیفهمی چه کا-
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دي بچم هر مرم؟سرباال بداب تا کی میتونستم بهش جوام می خوم را که باباد بوده پیله کردم؟می کرر چه کا-

با زد. می ا شی صددادایدین ري اکه با چه شوي ندید؟ بسته شدد وابه فرهازود چه ي یددش می شد نویزاومیدید

تو نیستن که با و شتهباشههمه که مثل من دابابا داره نین حق زناد.می کرم بابام بابااش همه د بوه ندیدرا ینکه معینا

 بشند.رگبزري پی پد

 

 ریه گفت:با گومشت گرفت را درنم زالري ست هادصبا 

 

 نگرفتیم.ن مامارا از بابا اغ قت هم سروهیچ ا شدیم صحررگ لی ما بزو-

 

نین هیچ زلی ناد . ومرو شد ر بیمان پشم موي یمکه جلودبوه یدن را دصالباباموده امرن نستیم باباموولی ما میدو-

ش را ستاي دوباباهااز تعریف تمجید  رند چه قددارکه بابا د بوه یدرو دستانش دوفقط د. بوه ندیدرا ینها وماز اکد

 اد.هم محل نمیدد رایگه فرهادست حتی امی خورو خر هم فقط معین اواین د.ابوه شنید

 

 ؟کنیر چه کااي حاال می خو-
 

 زم.میسازم هیچی مثل همیشه می سو-

 

 گفت:د و کرك پارا شک هایم زي اسودل صبابا 

 

 نم.دوبرگررا نین زخونه معین ناوم براي میخو

 

 دمیااد منو بخودش گه خواباشه رش با پدت یه مدار نه بز-
 

 گفت:زد و نی وبعد لبخند محزدو گذشت صبا کمی گریه کرت سکودر قایقی د

 

 

 ین حالت نباید تنها باشی.اپاشوبریم خونه ما با -

 

 من حالم خوبه.س برت بهشوهرو برج دارم حتیااتفاقا به تنهایی ا-

 

 ارم.بذت تنهال ین حاانمی تونم با ا نه صحر-

 

 گفتم:س لتماابا

 

 تنها باشمام می خوو هش میکنم صبا براخو-

 

 ؟بدبختي میمیرداري تو ري لی چه طوو-
 

 گفتم:ه باخند
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 اره...فت ندابم ن مجادباس نتر-

 

 ه.دپریري نگ بدجوري رست کنمبخوات دریک چیز بره بدزه جااقل احد-

 

گرفتم. د سرم و دوش اب فتم حمارد. رتنم حالم به هم می خوق گند عري بواز شد . ا غذدم کرده مام اصباسرگر

رش و دل بعد با کلی سفارم. بخواز ان را کمی د کررم مجبود. بوده ست کرب دریم کبااشد.صبا براروم عصابم اکمی

ش را هاس لبااز فتماتاقش. یکی دم. ربغض کرز باد. وبه نین تنگ شدزنااي لم بردفت.رشتو انیتنهایم گذانگر

دل یک م و شده خیرد بوش میز کامپیوترروي نین که زعکس ناب به قادم. ست هایم فشري دتودم وبوکرو شتم دابر

د. نین بوزنگ نااي زصدم. جاپریددر نگ اي زبا صددم. جا نشستموفقط گریه کرن هماا یک هورتا تادم. سیر گریهکر

ز با لرو شتم دابررا فتم. گوشی ن ریفوابه سمت م یدزمیلرق شتیااحالی که م. در شدل حاش خور ندچه قددامی ا خد

 گفتم:

 

 ؟کیه-
 

 نینزمنم مامانی نا-

 

نین ز.نازدم نو زامین روي زنین زنان یددبا دم. کرز بام و در را شدط ید حیادوان دوان وارها شد. رستم از دگوشی 

یم م دایدزمیلردم گریه می کرام موقع بگوبمکم گفته ل ان حااز بغلم. هر چه در خت اندادش را باگریه خو

 میرفتمش صدقهانقربا

 

شتی که است نددومگه منو ف نصاابی م. یت می میراز دورنگفتی من ي؟مداویرر دینقدا ابشه چرات فدن لهی ماماا-

 ي؟مداویر دینهمه ا

 

 گفت:د و کرك پارا  شک هایماکوچکش ي ست هادنینبا زنا

 

 ارم.نمی گذت قت تنهاویگههیچ م دمداوحاال که ن جون گریه نکن ماما-

 

 يبدل باید بهم قو-
 

 م.یگه هیججا نمیردت دخون به جون مامام میدل قو-

 

 د اورد.به خورا معین من اي صد

 

 نیست.ب خوي در ین جا جلواخل خونه دابرید ه گالیهکافیه بهتر
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فتم و رگرفتم رانین زستناد. دبوه شده شک به من خیرابا چشمانی پر د و یستااما از با فاصله کمی دم. اهشکرنگ

روي حالی که در بغل گرفتم. را نین زیک کاناپهنشستم ناروي بست ط را حیادر خل شد. داخلمعین پشت سرما دا

 گفتم:دم موهایشبوسه میز

 

 ؟شیطونکدي فتاامامانی د یر یار دنقدا اچر-
 

 گفت:و تم برگشت رصوف نینبه طرزنا

 

 رهبه هر کسی نسپارو توونه وبدرو تورگفت مامانت بایدکمی تنها باشه تا قدم شت بیاابابا معین نذ-

 

 گفتم:دم وکره نگاد بوده یستااباخشم به معین که مقابلم 

 

 ي؟ین بچه خوندش اچی تو گو-

 

 گفت:و خندید 

 

 ديمی کرش که تو همیشه باهاري کادم کرش درد دل یکم باها هیچی فقط-

 

روز چند از شد. ه خیره ام با لبخند به چهرو یم نشست رمبل کناروي مد دم.ایگر حرفی نزدم. دبابغض نگاهش کر

که د کرره شاانین زست به نادمثلهمیشه. با د سته بوو ارامن مرتب ف برخالد.تر بول مش سرحادبوه یددقبلکه 

 گفت:ه بغل معین جا گرفت. معین با خندو در من بلند شد ي پاازروي نین هم زنارش ایدکنابی

 

 ؟تا با هم صحبت کنیمذاري خالقت تنها می ابد و خمو ن اقیقه منو با مامادختر خوبم چند د-
 

 به معن گفت:ب خطاد کره نگارا نینبا لبخند من زنا

 

 نمیکنید بلها عودگه با هم ا-

 

 گفت:د و معینمظلومانه نگاهم کر

 

 خیلی عصبانیهن نم چوونمیدرا لی مامانت ونکشم د فریاو خوبی باشم ي بابام میدل من قو-

 

 گفتم:ي بلنداي با صدم و یانه خندید. عصبانی شدذبعدمو

 

 ارممن حرفی با تو ند-

 

 گفت:وخندید ز معینبا

 

 دارملی من و-
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معین بلند ي پاه از روي خندو نین با شیطنت زنام. گفت که من نشنیدي گوشش چیزودربوسیدا رنین زنارت بعدصو

 گفت:اي کاناپه نشست. بالحنگرفته و روي یکم دفت. معینامد نزرتاقش ابه و شد

 

 ؟بزنیف حراي نمیخو-
 

 گفتم:ي زدم و خندزپو

 

 قبال گفتم.رو گفتی ها ارم من حرفی با تو ند؟چی بگم-

 

 گفت:ه باخند

 

ن من پنهارا از نین زناا خانم ها. چرم خانودي نگفتی تو که بی معرفت نبوت بیمعرفتی هااز نگفتی ا نگفتی بخ خد-

 دم؟نبورش مگه منپدديکر

 

 گفتم:و یر شد ازشکمسرا

 

 مترسید-
 

 دم؟بوك ظالم ترسنار نقداویعنی ا؟چر-

 

 دينمی کرم هادادي و رم نمی بیدلیل طالقدي گه ظالم نبودي؟انبو-

 

 گفت:و چشمانم ي توزل زد 

 

ه و از بگیرم را یکی جلوا خدروز ست هر الم نمی خوا دصحرم تو بیمعنیه.می ترسیداي شاید بردارم الیلی دمن -

ین ااز کنم . بیشتر ودت محدام خانه ي ستم توایگه نمی خوارم. دبذت یدین تنهاابا م کنهمی ترسیدري ستگاانمخوز

 م...میکشیداب ظنو بدبینی عذءیت سوودین همه محددم از اخوم بداب عذروکه تو

 

 گفتم:م و یددوحرفش ن بهمیا

 

مگه من چند دي کرف حذت ندگی را از زمن د خطا کرت توجیه کنی. پسرت رو هارکادت و خوي بلدب خو-

 نستم.وندگی میداز زچی د؟ سالمبو

 

 کی گفت:نازسواه با و نفسعمیق کشید

 

عقل درك و نش سهیم باشم نشونه دکررگ بزي توادي ندزه جادي و اکرن من پنهارا از ین بچه اهمین که -

ه لی بهم حق بدم. وبدم نجااکه نتونستم دي ها کررکمت خیلی کال سن سااون تو با م نکن عزیزه شتباد.ابودتیاز
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ر کام و اون عامل باعث میشد من عجوالنه تصمیمنگیرشاید همین اي؟ لگیرباشم. باید بهم می گفتی حامله ازت د

 م.ندم نجارا احمقانه ا

 

 گفتم:ز یر شد با لرازشکم سرز ابا 

 

شد . اب خرم سررو نیادیونه شدمو دمیشم در مادارم کتر بهم گفت دقتی ونستم . وبعد نمیده مادونستم تا ونمید-

م لی ترسیدوخبر کنم روخلی بهم گفتند توان یگردر و دمادارم. ست دوبیشتر دم خوم ان را از بعدفهمیدروز لیچند و

دم که برگردم بهانه کررا فکر کنی بچه م سقطش کن. میترسیدو به سالمت یا بهم بگی بروبگی بري و بگیرراازم بچه 

دادم . ر نه به تو خبدم و کرا جددم خورا از خر هم نه بچه دم. امن نیست. خیلیفکر کرل ین بچه مااصال بگی اخونه یا

ر مپرستادبوه موقع شداون من دي. کرور تو با؟بچهر پرستام که گفتم شدي هم سز شدي رانی جلوروته یکشببادیا

 دم.بچه خو

 

 فتی.دي و رکرم هام رحمی تمورما تو با بی اخونه دي کنم برگرس لتمااستم بهت اشب می خواون مه دیااره -

 

به دم... سک بوویک عرات من فقط برادي؟یدین ترجیح نداتو منو به دي؟کرنم هارمگه تو با بیرحمی ه بهم حق بد-

 گفت:و کالمم پرید نمیا

 

مد اولت ر دچه طواره ندس حسااره اهنی که قلب ندادم ابه یه ه خوشگل من تبدیلشدو سک ظریف ولی حاال عرو-

 ي.نگیرازش غی اسر یگه هیچو دبه من ي بسپردي کررگ بزاوردي نیا دهمهسختی به اون که با اي بچه

 

 باگریه گفتم:

 

سه رفت مدرقتی ن از وماالی ؟ونست بابا چیهوصال نمیداهیچینمی گفت د یل که بچه بود. اوبوده خستم کر-

تا دم میگرفت من با بدبختی ساکتش می کررا ازم غت اسرر قت یه باوشد هر چند س باباشناو یدش را دستایدوباباها

تو از همش د نکرول یگه دنین هم زناد کرر هنش کاروي ذیدین هم با نقشه د. الم نکروگه یو دید را دیدین اینکها

من ه نگیررا غت ایگه سردمش پیش تو تا م اوردبی بهش بدهم.. خیلی خسته شدانستم چه جوومیپرسید.من نمید

 نین.زقبت کنم چه برسه به ناامردم خواز یگه حتی نمیتونم دمعین بفهم امخیلی خسته 

 

 معینبا بغض گفت:

 

لم به هیچ و دست م . دبیداهر شب با گریه خوم. کشیدرابرگشتن تور نتظال اساده لی من چی بگم که ومیفهمم -

و از ختی وفررو گفت تو خونه ومد اویدین روز ایه م. خانه نشین شدو یدین است دم دسپررا نمیرفت شرکت ريکا

تب ي قتی تووتت تا چند شب پیش اشد به خاطرش لم خودم. دمیکررو همین کادم فتی.گفتم من هم بورنجا ا

هرچی م.یدات را دمن صحرر بیاا را سمصحرایدین گفت:گریه کافیه بابا کم دم. اسم میبراتو اش ازمیسوختم همه 

ون را مزادرس هش اخوس و لتماامیکنی با ر کاون یه مزدر فقط گفتتو د.نکرل قبوه بدي ستم توضیحبیشتراخوازش 

تا ون. مزي نمیتونی بیاري و می گفت تو گرفتاه شگاوفرل مسئوم مداوپشت سر هم روزسه دوجا.ون مدماواوگرفتم 
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لی توخیلی خستهو عصبانی ي. ویک شددخیلی بهم نزم هایت فهمیددفریاداد با ي و شدوارد که با عصبانیتان روز 

با ده مخاطبت یه مرم فهمیدف زدي یکبچه حرزدي از می ف قتی تلفنی حردي وکررم ست باالتخودهر چی دي. بو

یگه تو جایی تو قلبش داره دبچه داره تو نیست. شوهر ل ماا یگهصحراي؟ دینجا چی می خواگفتم معین تودم خو

گفتی می زدي نگ زینکه تو اچی بهم گذشت. تا دم و نه تو چه حالی بوومیدا همهجابرگشتم خونه خداز مید انااري. ند

یک بچه ي مداوپر پ لی تو با توونشستم ت منتظرم . شدده مااسریع زد و لبخند روم ا به نیمدیدنم. تماي دبیااي خو

 فتی.ربعد هم و خترتهدگفتی و ستم دادي د

 

 گفت:ره باو دومعینخندید 

 

ل ین همه سااشتم.خیلی بیرحمی که دانین زخوشی با نات نیچه لحظاونمیدم. شدون جول سادوروز ده ین اتو-

 دي.یغ کردرمن را از نین زنادت وشتن خوداستدو

 

 بالبخند تلخی گفتم:

 

 بی معنی یه.ام نیا بردنین که نباشه زنام شدن غودامن دي بوش خوت ختردقتی تو با و-

 

به ل به هر حاي چی کشیددو روز ین ي اشم می فهمم تو توا جدازش نمیتونم دوروز بعد دم نم حاال که خوومید-

ها ت مداز با من باشه. من بعد زه دادي جادوروز را این اکه ن ماله نوئه.ممنوارم اون نداز او حقی م قبوالنددم منخو

 شتم.داخوشی م و روز فهمیدرا ندگی زمعنی

 

چند ساله و چه شکلی د یم فرقی نمی کراشتم. برداستش دوهم ز فت . هنورجی وخرف در به طرو بلند شد رم کنااز 

غوشش م وابشون منش پنهاش اغوي اتوویم بزند اسک صدوهم عرزست با الم می خود. دنینم بوزنار پدن چود.بو

 زدم.یش اید صددپر ترزان و لراي یمباشد با صدانیا بري دمن ترینجاا

 

 معین-

 

 معینن جا-

 

 نخترمودخونه با دم برگرام من میخو-
 

 گفت:ن داد و به طرفین تکاش را سرد. کره اي هرخندز

 

ي به پارو توم ولی نفهمیددم. وموقع هم پیر بوم. ان تو خیلی پیراي یگهبردکن من ور لی با ام ومه خواخد ازمن -

 باگریه گفتم:دم و یستااندگی کن. مقابلش دت زخواي ین براز ابعد ت و ندگی ل زنباو دبرم. ندزاحساسمسودم واخو

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کوکی عروسک 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 
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ین دادي و این طالقم ابه خاطر دارم. ستت دومن ون جومهم نیست چندسالته پیر باشی یا ام برام . میخورو من تو-

که اي گذشته ان به جبري ببردت نمیبخشمت . باید منو با خودم گریه کرو یختم رشک ات التنگی ل از دهمهسا

 دي.نبورمکنا

 

 ؟نمیشین نمیکنیو پشیموه شتباامطوئنی -
 

 خندیدموبا گریه گفتم:

 

باشم نگو رت کنام را در ندگی م را زبقیه عمرام عالقه می خوو میل ل با کماده ام . وعاقل نبن الازه انداقت به وهیچ -

 نه میشم.ویودنهکه 

 

 گفت:ان یرزشک وامعینخندید 

 

 هنه شدویودسک من وعر-
 

 با گریه گفتم:دم و بره منش پناش اغوابه ل سااز ده بعد 

 

 ننکم هارلی ومنو بکش ار نزم قت تنهاویگه هیچ د-
 

 ن پایا 

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


