
چادر مشکیمو آویزون کردم و کوله پشتیمو گذاشتم کنار چوب لباسی مقنعه و مانتوی 

 ... خاک گرفتمو از تنم در آوردم و آویزون کردم

با صدای مادرم سریع دامن بلندمو پوشیدم و روسریمو انداختم روی سرم و گره ی 

 ... محکمی بهش زدم

بیرون رفتم و به منت آشپزخونه ی کوچیکمون رفتم مادرم با دیدنم اخمی از اتاق 

سفره رو پهن کن االن پدرت  کرد و با صدای محکم و با صالبت همیشگیش گفت :

 ... و برادرات میان

گوشتی کردم بوی آبمطیعانه سفره رو برداشتم و به سمت نشیمن رفتم و سفره رو پهن

 .. ز سرم برده بودکه مادرم درست کرده بود هوش ا

 …خیلی گرسنه بودم صبحانه هم نخورده بودم

 ... با شنیدن صدای پدرم به سرعت از کنار سفره بلند شدم و به استقبالشون رفتم

کردم اونا هم سالمی کردم که جوابمو با تکون دادن سرش داد و به برادرامم سالم

 ... مثل بابا جوابمو دادن

 .. راشونعادت کرده بودم به این رفتا

موندم و یه عالمه ظرف تلنبار بعد از خوردن نهار همشون رفتن استراحت کنن من

 ... شده

بعد از شستن ظرفا آشپزخونه رو تمیز کردم و رفتم سمت اتاقی که مال منو خواهرام 

 ... بود

 ..پنچ تا برادر داشتم و چهارتا خواهر

که تازه ازدواج کرده بود و  داداش بزرگم نادر که سه تا بچه داشت و داداش حسینم

 ..هنوز بچه نداشتن

داداش مهدی نامزد داشت و رضا و آرمان هم مجرد بودن البته آرمان سرباز بود و 

 ... هر چند وقت یه بار بر میگشت خونه

 ... آبجی نرگسم که ازدواج کرده و دوتا بچه داره و آبجی سمیه هم یه بچه داره

 ...  و سعیده هنوز ازدواج نکردیممنو دو تا خواهر دیگمم سهیال



 ... همونطور که روی زمین دراز میکشیدم به زندگیم و اصل و نسبم فکر میکردم

..پدربزرگم چون کدخدا بود زنهای صیغه پدرم پسر کدخدا بوده و خیلی زحمت کشه 

 ... ای زیادی داشت اما فقط دو تا زن رسمی داشت

گم نود سالش بوده مادر ،پدرم فقط بیست و هشت از اقوام شنیده بودم که وقتی پدربزر

سالش بوده و بعد از مرگ پدر بزرگم میان شهر زندگی میکنن و پدرم با مادرم 

 ... ازدواج میکنه

 .. پدرم در آمد خوبی داشت هیچوقت اجازه نداده که ماسختی بکشیم

  نهبی هستالبته مامانمم تو تربیتمون کوتاهی نکرد خانواده ی ما خیلی رسمی و مذ

احترام به پدر و مادر از واجبات زندگیمون بود ...پدرم و برادرام خیلی غیرتی و 

 ... تعصبی بودن

من خیلی شیطون بودم بچه هشتم خانواده بودم و از بس شر و شیطون بودم پدرم 

 ... همیشه میگفت تو باید پسر میشدی

میکردن بخاطر چند روز در هفته رواز طرف مدرسه پدرم یا مادرمو احظار 

 .. شیطنتام

توی دوران بچگیم چند بار از ناحیه ی سر ضربه خوردم اولین ضربه مربوط به پنج 

 ... سالگیم بود

 .. چهره ی با نمکی داشتم موهایی با فرهای درشت و مشکی و پر پشت

چشمای سبز درشت که هر کسی رو جذب خودش میکرد پوست گندمی و چهره ای 

 ... کامالً جنوبی

 .بچگیم بااینکه شیطون بودم اما تقریباً همه ی فامیل دوسم داشتن و بغلم میکردن تو

.. 

کردن که یه بار چند بار پسرعمه هام و پسر عموهام یواشکی لپمو کشیدن و بوسم

 ... مادرم دیدخیلی عصبانی شد داغ کرده بود

م بدون ه اما مادرموقع بچه بودم نمیدونستم که گناهه نمیدونستم که کار اشتباهیمن اون

 ... کرددر نظر گرفتن سن کمم تنبیهم



وقتی پنج سالم بود اندامم به دخترای هشت ساله میخورد اندامم درشت و بود و تو 

 ... چشم

جوری که مادرم به شدت روی لباس پوشیدنم حساس بود و همیشه مجبورم میکرد 

 ... که دامن بپوشم

 ...کاش به عمون اجبار راضی میشدم ای کاشهمیشه بخاطر این اجبار شاکی بودم اما 

ضربه ای که تو پنج سالگی تو تصادف به سرم خورده بود باعث شده بود که تشنج 

 ... کنم

مادرم میگفت وقتی تصادف کردم مرده بودم اما خدا دوباره منو بهشون داده اما از 

 . اون موقع تا به االن سابقه تشنج داشتم

نج میکردم بخاطر همین خیلی مراقب بودم که قرص وقتایی که استرس داشتم تش

 ... هامو سر وقت بخورم

عالقه زیادی به هنر و نقاشی داشتم توی همه ی کالسای نقاشی و هنر مدرسه شرکت 

 ... میکردم همه از نقاشی هام تعریف میکردن

 ... سالمه اما استعداد خاصی توی نقاشی کشیدن دارم رشتمم هنر بود۵۱بااینکه فقط 

 ...غلتی خوردم و از فکر و خیال بیرون اومدم

سهیال اومد توی اتاق و گفت :اگه درس و تکلیفی داری انجام بده امشب میریم خونه 

 ... ی عمو اکبر

 تو جام نیم خیز شدم و گفتم : جدن؟پس چرا چیزی به من نگفتید؟

ازه روسریشو در آورد و جلوی آینه موهای بلندشو شونه زد و گفت :من خودمم ت

 ... فهمیدم

 . عمو اکبر از بابام بزرگتر بود و چهارتا بچه داشت دوتا پسر و دوتا دختر

پسر بزرگش که ازدواج کرده بود و پسر دومش اشکان بود که همیشه عموم میگفت 

 .. تو مال اشکانمی همیشه میگه تو عروس خودمی

وب ب پسر خحس خاصی نسبت به حرفاش نداشتم و همینطور نسبت به اشکان اما خ

 .. و سر به زیری بود



دخترش مریم نامزد داداشم بود و من خیلی باهاش صمیمی بودم تقریبا یه سالی میشه 

که مریم و مهدی نامزد کردن اما بخاطر مدرسه ی مریم فعال صبر کردیم تا دوران 

 ... دبیرستانش تموم بشه

 .. سالشه۵۱دختر عموی کوچیکمم که 

کم وسایالمو جمع کردم و آماده شدم که راه بیوفتیم سمت  چند تا نقاشی کشیدم و کم

 ... خونه ی عموم

مثل همیشه مانتو شلوار گشادی پوشیدم و روسری بزرگمو سرم کردم تا روی شونه 

 ... ها و سینه هامو بپوشونه

 ... فردا جمعه بود و خیالم راحت بود که مدرسه ندارم

شده از اتاق بیرون رفتیم و به سمت خونه با صدای پدرم  من و سعیده و سهیال آماده 

 ... ی عمو راه افتادیم

 ... مثل همیشه خانواده ی عمو استقبال گرمی ازمون کردن و دور هم نشستیم

زنعموم زن خونگرم و مهربونی بود بخاطر همین وقتی میریم خونشون خیلی بهمون 

 ... خوش میگذره

آماده میکردم که توی گوشم گفت :  همراه مریم توی آشپزخونه داشتم وسایل شام رو

 ... صبا امشب اینجا بمون یه کار مهمی باهات دارم

 با تعجب سبزی خوردن رو ریختم توی سبد و گفتم : چیشده؟! خب االن بگو کارتو

.. 

نگاهی به دورو برمون انداخت و گفت : نه االن نمیشه ممکنه کسی صدامونو بشنوه 

 ... خوابیدن کارت دارم امشب باید اینجا بمونی وقتی همه

بااینکه حس خوبی نداشتم اما گفتم : من که حرفی ندارم برای اینجا موندن اما میدونی 

 ... که بابام حساسه و غیر ممکنه که اجازه بده اینجا بمونم

 ... لبخند شیطونی زد و گفت : نگران نباش خودم حلش میکنم راضیش میکنم بمونی

عا نمیفهمیدم اما شونه ای باال انداختم و گفتم : باشه و دلیل این همه اصرارش رو واق

 به کارم ادامه دادم



 بعد از پهن کردن سفره نشستم کنار مامانم و سر به زیر غذامو خوردم

همشون مشغول خوش و بش و صحبت بودن اما نمیدونم چرا من نمیتونستم حرفی 

 ...  بزنم فکرم به شدت درگیر بود

بود که بابام ۵۱رو شستیم و دور هم نشستیم نزدیک ساعت بعد از خوردن شام ظرفا

 ... گفت : خب دیگه خیلی زحمت دادیم ما رفع زحمت میکنیم

 .. بعد از کمی تعارف باالخره از جامون بلند شدیم

مریم به بابام نزدیک شد و گفت : عمو جون میشه صبا امشب اینجا بمونه؟ فردا هم 

 صلم سر میره میشه؟؟که جمعه س مدرسه نداره منم که حو

بابام نگاهی به مامانم انداخت که مامانم گفت : نه دخترم دیگه خیلی زحمت دادیم شما 

 ... هم میخواید استراحت کنید

اما مریم کوتاه نیومد و گفت : خواهش میکنم بخاطر من بزارید بمونه به سمت داداش 

 ؟مهدی رفت و گفت :اصال فردا مهدی میاد دنبالش مگه نه مهدی

داداش مهدی با شیفتگی نگاهش کرد و گفت : من که میام اما بازم هر چی که بابا 

 ... بگه

 نگاهمو دوختم به بابام که اخمی کرد و گفت : خیلی خب اشکال نداره میتونه بمونه

... 

 ... بااینکه اجازه داد اما نارضایتی توی رفتار و کالمش کامالً مشخص بود

من و دختر عموهامم بعد از اینکه یه کم خونه رو مرتب  باالخره بابام اینا رفتن و

 ... کردیم رفتیم بخوابیم

خونه ی عموم چون خیلی بزرگ بودهر کدوم یه اتاق داشتن منو مریم رفتیم توی 

 ... اتاق مریم

منتظر بودم تا حرفشو بزنه انگار فهمید منتظرم که گفت :صبر کن مسواک بزنم 

 ... رون رفتزودی میام پیشت و از اتاق بی

از مسیر رفتنش گرفتم و رخت خواب ها رو پهن کردم کش موهامو باز کردم  شمچ

 .. و مانتومو در آوردم



 ... تیشرت گشادی زیر مانتوم پوشیده بودم که توی تنم زار میزد

روی تُشک دراز کشیدم و چشمامو بستم خیلی خوابم میومد اما کنجکاوی نمیزاشت 

 ... بخوابم

 ... گاهی به در اتاق انداختم و غر زدم : اه بیا دیگه مسخره کردی منونچی کردم و ن

 ... هنوز چند ثانیه از حرفم نگذشته بود که مریم در اتاق رو باز کرد و اومد داخل

 ... موهای کوتاهشو که تا روی شونه هاش بود رو شونه زد و اومد کنارم نشست

چیکارم داشتی دارم از فضولی  بی طاقت به پهلو رو بهش خوابیدم و گفتم : بگو

 ... میمیرم

خندید و گفت : عجول نباش دختر ،البته اگه بدونی راجب چی میخوام حرف بزنم که 

 ... از خوشحالی بال در میاری

 چشمامو ریز کردمو گفتم :خب بگو راجب چی میخوای حرف بزنی؟

مش ارم که اسنگاهی به در بسته ی اتاق انداخت و گفت : ببین صبا من یه دوستی د

 ... زهره س خیلی خوشگل و با کالس و پولدارن

 سری تکون دادم و گفتم : خب؟چه ربطی به ما داره؟

لباشو کشید توی دهنش. و بعد از مکثی گفت : خب زهره دو تا داداش داره سجاد و 

سامان ..خیلی خوشتیپن باور کن همه ی دخترای محله آرزو دارن باهاشون دوست 

 ... باشن

داداش بزرگشونه چند بار باهاش حرف زدم وای صبا حتی چند بارم بهم گفته  سجاد

 ... خیلی خوشگلم و ازم تعریف کرده

کپ کرده بودم من هیچ وقت هیچ پسری تو زندگیم نبود اهل دوست پسر نبودم نه 

اینکه نخوام ها ،نه ..ترس از خانوادم این اجازه رو بهم نمیداد که بخوام با کسی 

 ... دوست بشم

حاال با شنیدن حرفای مریم شکه شده بودم ،نگاهمو بهش دوختم و گفتم : تو چی میگی 

 مریم مگه تو نامزد مهدی نیستی؟



اخمی کرد و گفت : چه ربطی داره چون نامزد دارم دیگه باید از تموم خوشی هام 

 بگذرم ؟بعدشم من که با سجاد رابطه ای ندارم فقط 

ای صبا سامان رو ندیدی این المصب اینقدر خوشتیپه مکثی کرد و با هیجان گفت : و

که آدم با دیدنش دیوونه میشه تازه شمارشم دارم فردا بهش زنگ میزنم باهاش صحبت 

 ... کن

 با چشمای گرد شده گفتم :من؟؟؟چرا باید باهاش حرف بزنم ؟

 کنارم دراز کشید و گفت : هیچی بابا فقط یه کم باهاش حرف بزنیم اُسکلش کنیم و

 ... بخندیم همین

گیج شده بودم سر از حرفای مریم در نمیاوردم وقتی چشماشو بست منم سر در گم 

 ... سرمو روی متکا گذاشتم و چشمامو بستم

با نور مستقیم خورشید که تو چشمام میخورد با کالفگی غلتی خوردم و پتو رو کشیدم 

 .. ر گوشم شنیدم،چشمام تازه داشت گرم میشد که صدای مریم رو کنا روی سرم

 ... پاشو دیگه صبا چقدر میخوابی_

پوفی کردم و پتو رو زدم کنار و توی جام نیم خیز شدم نگاهی بهش انداختم و گفتم : 

 .. خب خوابم میاد امروز هم که جمعه س میخوام بخوابم

 . پتو رو کامل از روم انداخت اون طرف و گفت : پاشو بریم صبحونه بخوریم

داریم یادت که نرفته امروز قراره به سامان زنگ بزنیم و تو باهاش  بعدشم کلی کار

 ... صحبت کنی

با یاد آوری دیشب و حرفایی که زده بود اخم ریزی بین ابروهام نشست و گفتم : من 

 ... نمیفهمم دلیل این همه اصرارت چیه که من با اون پسر حرف بزنم

 ... م و حوصلمون سر نمیره همینچشمکی زد و گفت : هیچی بابا فقط یه کم میخندی

قبل از اینکه حرفی بزنم از جاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت و گفت : زود بیا 

 ... مامان سفره انداخته منتظر تو هستن

از جام بلند شدم و رفتم جلوی آینه و موهامو شونه زدم و مانتومو دوباره پوشیدم و 

 ... روسریمو سرم کردم



 ... تم و دست و صورتمو شستم و نشستم سر سفرهاز اتاق بیرون رف

تو تموم مدتی که صبحانه میخوردم فکرم درگیر بود اصال نفهمیدم چی خوردم همش 

 ... به حرفای مریم فکر میکردم

 ... بعد از خوردن صبحونه عمو رفت مغازه ش و پسر عمومم که با عموم رفت

نعموم و فقط من و مریم خونه دختر عموم مهتاب با زنعموم رفتن خونه ی خواهر ز

 ... موندیم

مریم با عجله سفره رو جمع کرد و بدون اینکه ظرفارو بشوره دستمو کشید و به 

 ... سمت تلفن رفت

شماره ای رو توی یه کاغذ کوچیک یادداشت کرده بود تند تند شماره رو گرفت و 

اهاش حرف در همون حال گفت : ببین باهاش خوب حرف بزنی ها راحت و ریلکس ب

 ... بزن

 ... انگار الل شده بودم که مخالفتی نمیکردم

بعد از چند دقیقه باالخره تونست شماره رو بگیره با عجله گوشیو گذاشت توی دستم 

 ... و گفت : وای جواب داد باهاش حرف بزن

 گوشیو گرفتم توی دستم و به گوشم نزدیک کردم صدایی از پشت خط به گوشم خورد

.. 

 ...الو_

ربان قلبم تند شد از شنیدن صداش چقدر صداش جذاب بود دوست داشتم یه بار ض

 دیگه صداشو بشنوم که بازم گفت : الو بفرمایید ؟

پیشونیم عرق کرده بود دستام میلرزید تا حاال صدای یه پسر غریبه رو اینقدر نزدیک 

 ... و با حرارت نشنیده بودم

 ... کردماما زیاد نتونستم تحمل کنم و گوشیو قطع 

مریم با اخم گفت : دختره ی خنگ چرا حرف نزدی مگه منگولی؟ الل که نیستی 

 ... چرا باهاش حرف نزدی؟آبرومون رفت



نفس عمیقی کشیدم و گفتم : من نمیتونم بعدشم دلیلی نداره که من با یه غریبه حرف 

 بزنم ،اصال من چه حرفی دارم که باهاش بزنم؟

ختره ی خنگ چرا متوجه نیستی یه عالمه دختر آرزو قری به گردنش داد و گفت : د

دارن که باهاش حرف بزنن اونوقت توی خنگ از پشت گوشی الل شدی مگه میخواد 

 بخورتت؟

گوشیو برداشت و گفت : االن دوباره بهش زنگ میزنم توروخدا آبرو ریزی نکنی 

 صبا باهاش راحت حرف بزن باشه؟

شده بودم انگار که خودمم بدم نمیومد که  نمیدونم چرا قدرت مخالفت نداشتم مسخ

باهاش حرف بزنم قلبم تند تند میزد باورم نمیشد که دوست داشتم بازم اون صدای 

 ... مردونه و جذاب رو بشنوم

 ... مریم دوباره شماره رو گرفت و گوشیو دستم داد

 ... گوشیو توی دستم فشار دادم و منتظر موندم که جواب بده

 ... ه بود که دوباره اون صدای فوق العاده توی گوشم پیچیدچند ثانیه نگذشت

 الو؟_

 .. به سختی لبای خشک شدمو از هم باز کردم و گفتم : س...سالم

 بعد از مکثی گفت : سالم خانوم خوشگله خوبی؟

سالم بود من تا االن این چیزا رو تجربه ۵۱زبونم بند اومد از شنیدن جملش من فقط 

 ... م که باید چی بگم و چطوری رفتار کنمنکرده بودم نمیدونست

 ... تا حاال یه پسر بهم محبت نکرده بود

 ... با شنیدن صداش دوباره حواسمو دادم بهش

 چرا حرف نمیزنی خانومی زبونتو موش خورده.؟_

کف دستم عرق کرده بود و قلبم تند تند میزد نمیدونم از هیجان بود یا از ترس اما هر 

 ... نمو میگرفتچی که بود داشت جو

 ... مریم مشت محکمی به بازوم زد و با پچ پچ گفت : ِد جون بکن یه حرفی بزن اه



 دوباره صدای سامان توی گوشم پیچید : خب خانومی حداقل بگو اسمت چیه ؟

  با لکنت گفتم :صبا

با صدای بمی گفت : اوممم اسمت که قشنگه خب من کی میتونم ببینمت خانوم 

 خوشگله؟

ه حرف زدن برام راحت تر شده بود مکثی کردم و گفتم : از کجا میدونی من انگار ک

 ! خوشگلم هنوز که منو ندیدی

خنده ی کوتاهی کرد و گفت : اسم به این قشنگی صدات به این نازی خب معلومه که 

 ... دختر خوشگلهصاحب این صدای ناز یه 

 قند تو دلم آب میشد از شنیدن حرفاش

ود که هیچوقت پدرم یا برادرام بهم محبت نمیکردن ...نمیدونم دلیل شاید بخاطر این ب 

 ... این حس خوب هر چی که بود شیرین و لذت بخش بود

 دوباره گفت : صبا خانومی؟

 با صدای لرزونی گفتم : بله

 کی میتونم ببینمت؟_

 لبامو با زبونم تر کردم و گفتم : من نمیتونم بیام بیرون مدرسه میرم و بجز مدرسه

 ... جایی اجازه ندارم برم

 خنده ای کرد که دلم زیر و رو شد و گفت :چند سالته؟

 ۵۱نگاهی به مریم که چشماش برق میزد انداختم و گفتم : 

با صدایی که مو به تنم راست میکرد گفت : جووون من عاشق دخترای کم سن و 

 ... سالم پس حسابی تر و تازه ای

 ... سر از حرفش در نیاوردم

ش برام گنگ و نامفهوم بود دوباره سکوت کردم که اینبار با صدای آروم تری حرفا

 بزنی ها باشه؟برم اما دوباره بهم زنگ گفت :خب عزیزم من باید

 ... با تپه تپه گفتم : اخه من که قصد و نیت دوستی ندارم



 مکثی کرد و گفت : پس چرا بهم زنگ زدی؟اصال بگو ببینم شمارمو از کجا آوردی؟

ام گرد شد از سوالش نمیدونستم چی بگم مریم گوششو به گوشی چسبونده بود چشم

سریع دستشو گذاشت روی دهنی گوشی و گفت : بگو شمارتو اتفاقی گرفتم حوصلم 

 ... سر رفته بود خواستم با یکی حرف بزنم

 ... ناخودآگاه حرفای مریم رو مو به مو تکرار کردم

ید و گفت: اوم که اینطور تنها بودی میخواستی چند ثانیه سکوت کرد و در نهایت خند

شیطونی کنی شماره ی من به ذهنت اومد خنده ی دیگه ای کرد و گفت ؛ اتفاقا به 

 .... خوب کسی زنگ زدی من خوراکم دخترای کم سن و سال و خوشگله

گیج شده بودم از حرفاش که گفت : من باید برم یه کم کار دارم فقط یادت نره ها من 

 ... زنگت هستم منتظر

زیر لب باشه ای گفتم که با صدایی که حالمو دگرگون میکرد گفت : کاری نداری 

 خوشگلم ؟

 ... با صدایی که گویی از ته چاه در میومد گفتم : نه خدانگهدار

بعد از خدافظی گوشیو قطع کردم و با کف دست عرق پیشونیمو پاک کردم دوتا حس 

 ... یکی لذت و شوقمتفاوت داشتم یکی عذاب وجدان و 

 مریم با شیطنت ذاتیش گفت : هوم؟خوشت اومد؟دیدی چه پسریه؟

بود که ۵۵/۱نمیتونستم حرفی بزنم تا نزدیکای ظهر خونه ی عموم بودم ساعت 

 ... داداش مهدی اومد دنبالم

توی مسیر فقط چند جمله باهاش حرف زدم فکرم و ذکرم همش پیش اون صدا و لحن 

 ... نداشتمآروم بود ...تمرکز 

نمیدونم چه مرگم شده بود دوست داشتم بازم صداشو بشنوم بازم ازم تعریف کنه و 

 .... نازمو بکشه

نمیدونستم که این خواسته ی بچگونه که همش بخاطر کمبود محبت بود چه بالهایی 

 .... قراره سرم بیاره غافل بودم از آیندم



و طبق معمول حتی یه تار از موهامم کتابام رو گذاشتم توی کیفم و مقنعمو سرم کردم 

 ... بیرون نزاشتم چادرمو کشیدم روی سرم و از اتاق بیرون رفتم

مادرم با تشر گفت : باز که صبحانه نخوردی یاال بشین سر سفره صبحانتو بخور بعد 

 ... برو

بی حوصله بودم اما جرعت مخالفت نداشتم نشستم سر سفره و چند تا لقمه از نیمرویی 

 ... در پخته بود خوردمکه ما

با دیدن ساعت از جام بلند شدم و گفتم : من دیگه برم دیرم شده بعد از خدافظی از 

 .. خونه بیرون اومدم و پیاده تا مدرسه رفتم

توی راه سرمو انداخته بودم پایین و به هیچکس توجه نمیکردم یعنی اینم یه قانون 

 .... زیاد نگاه نکنمبود که وقتی تو خیابون راه میرم به اطرافم 

 وقتی به مدرسه رسیدم خاتون به سمتم اومد و گفت: سالم صبا چطوری؟

 ... خاتون دوست صمیمیم بود بیشتر وقتا رو تو مدرسه باهم بودیم

 لبخندی زدم و گفتم : خوبم تو چطوری؟

 ... پوفی کرد و گفت :خوب نیستم امروز مطمعنم که امتحان رو گند میزنم

 اد نداشتم با چشمای گرد شده از وحشت گفتم : چی؟؟؟؟ امتحان؟؟؟به گوشام اعتم

 ... با تعجب گفت : آره دیگه مگه امروز امتحان نداریم ؟خود خانم احمدی گفت که

با یاد آوری امتحانم اشک تو چشمام جمع شد و به خودم لعنت فرستادم بخاطر این 

 ... حواس پرتی

 ... ر سوال هارو جواب ندادمبه هر سختی بود امتحانمو دادم که بیشت

زنگ که خورد وسایلمو جمع کردم سردرد شدیدی داشتم آروم از مدرسه زدم بیرون 

 ... و به سمت خیابون راه افتادم

دو روز دیگه هم گذشت ولی نتونستم به سامان زنگ بزنم اما اینقدر بهش فکر کرده 

شبا که میخوابیدم بودم که جز اون هیچ چیز و هیچ کس به ذهن و فکرم نمیومد 

 ... چشمامو میبستم و به صدای بمش فکر میکردم



روز سوم اماده شدم برم مدرسه توی مسیر مدرسه چشمم به تلفن عمومی سر خیابون 

افتاد با فکری که به سرم زد لبخندی روی لبم نشست اما ضربان قلبم تند شد از تصور 

 ... اینکه قراره بازم صداشو بشنوم

تم و خانومی که اونجا بود داشت با تلفن صحبت میکرد زیپ کیفمو به سمت تلفن رف

 ... صحبت اون خانم تموم بشه در اوردم و صبر کردم که باز کردم و سکه ای

دقیقه که برام اندازه ی یه ساعت گذشت باألخره تلفنش تموم شد و از جلوی  ۱بعد از 

 .. باجه تلفن کنار رفت

و شماره ی سامان رو که مدت ها بود حفظ کرده با دستای لرزون سکه رو انداختم 

 ... بودم رو گرفتم

دو بوق اول رو که خورد پشیمون شدم که چرا زنگ زدم خواستم تلفن رو قطع کنم 

 ... که با شنیدن صداش دستم خشک شد

 ... الو_

 با صدای آرومی که عجیب این بار لرزش نداشت گفتم : سالم خوبید؟

 ما؟مکثی کرد و گفت : سالم ش

 خواستم لب باز کنم که گفت : اهان صبا تویی؟

 .. لبخند شیرینی روی لبم نشست و گفتم : بله

با صدای ذوق زده ای گفت : کجایی تو دختر میدونی چند روزه منتظر تماست هستم 

 ؟

نگاهی به در مدرسم انداختم که بچه ها داشتن میرفتن داخل هول زده گفتم : خب 

 ... د که زنگ بزنمراستش موقعیتش پیش نیوم

 ... با لحن خاصی  گفت : اشکال نداره حاال کجایی ؟ من میخوام ببینمت

 ... گوشی تلفن رو توی دستم جابه جا کردم و گفتم آخه من نمیتونم

با لحن ناراحتی گفت : خب آخرش که چی قراره همیشه همینجوری تلفنی حرف 

 بزنیم ؟



 ... فکری کردم ..خودمم بدم نمیومد که ببینمش

چی میشد اگه میرفتم ببینمش درسته خانوادم حساس بودن اما خب از کجا میخواستن 

 بفهمن فوقش یه روز مدرسه نمیرفتم در عوض میتونستم صاحب این صدا رو ببینم

.. 

 ... با صدای ارومی گفتم : خب البته شاید بتونم یه روز یه جایی قرار بزاریم ببینمت

 ۵۱ول دختر دمت گرم ببین پس قرارمون فردا ساعت با صدایی شاد گفت: جداً ؟ای

 جاشو تو بگو کجا راحت تری بیام دنبالت؟

مکثی کردم من که جایی رو بلد نبودم پس گفتم: یه پارک پشت مدرسمونه من اونجا 

 ... میشینم بیااونجا

باشه ای گفت و بعد ازاینکه آدرس مدرسه رو دادم و  یه کم قربون صدقم رفت قطع 

 .. نم با حال عجیبی به سمت مدرسه راه افتادمکرد و م

اون روز نفهمیدم که چی درس دادیم و چی یاد گرفتیم تمام فکرم و هوشم پیش فردا 

 ... بود که چه اتفاقی قراره بیوفته

وقتی زنگ آخر خورد نفس راحتی کشیدم و وسایلمو جمع کردم و به سمت حیاط 

 ... مدرسه راه افتادم

  صبا_

ای خاتون به عقب برگشتم و قبل از اینکه فرصت حرفی بهش بدم گفتم با شنیدن صد

 .. : امروز حوصله ندارم االنم عجله دارم باید برم ببخشید فعال خدافظ

 ... بیچاره هاج و واج بهم نگاه میکرد اما بدون توجه به سمت خونه راه افتادم

 ... بعد از نیم ساعت رسیدم شانسم گرفته بود کسی خونه نبود

حتی چادرمم در نیاوردم و به سمت تلفن هجوم بردم و شماره ی خونه ی عموم رو 

 ... گرفتم

 با صدای زنعموم صدامو صاف کردمو و گفتم :سالم زنعمو جون خوبی؟عمو خوبه؟

 سالم صبا خانوم خوبین شکر خدا شما خوبید؟_



 خوبیم ممنون ،ببخشید مزاحم شدم مریم خونه س؟_

 ... داش کنمآره گل دختر صبر کن ص_

 ... بعد از چند دقیقه مریم با صدای شاد همیشگیش گفت : جووونم سالملکم

سالم خوبی؟ببین نمیتونم زیاد حرف بزنم ممکنه مامانم االن بیاد فقط خواستم بگم _

 ... امشب هر جوری شده بیا اینجا کار خیلی واجبی باهات دارم

 با صدای نگرانی گفت : چیشده اتفاقی افتاده ؟

 ... چی کردم و گفتم : نه نترس ولی االن نمیتونم بگم باید بیای اینجان

 ...مکثی کرد و گفت : باشه بزار ببینم چی میشه سعی میکنم بیام

 ... خدافظی کردم و گوشیو گذاشتم

 ... لحظه شماری میکردم مریم بیاد

 .... اما ای کاش اینقدراحمقانه  رفتار نمیکردم

 اه کردم مادرم بهم شک کرده بود چند بار پرسید چته ؟تا شب یه سره به ساعت نگ

 .. اما هر دفعه یه جوری پیچوندمش

 .. شب بود که سهیال گفت : مهدی رفته دنبال مریم ۹ساعت 

 به سمتش برگشتم و گفتم : واقعا؟ کی رفت ؟

نشست روی تختش و گفت : همین نیم ساعت پیش زنگ زد گفت مهدی بره دنبالش 

 ... اد و گفت : خجالت هم نمیکشه دختره ی بی حیاقری به گردنش د

 ... اخمی کردم و گفتم : این چه طرز حرف زدنه مثال عروسمونه

 !اونم متقابالً اخمی کرد و گفت :چه معنی میده نصفه شب زنگ بزنه بگه بیا دنبالم ؟

 ۹خنده ی بلندی کردم و گفتم : قاطی کردی ها نصفه شب کجا بود هنوز که ساعت 

 ... شبه

با اخم گفت : من میرم تو اتاق سعیده بخوابم حوصله ی این دختره ی ایکبیری رو 

 ... ندارم



سهیال که از اتاق رفت بیرون نفس راحتی کشیدم و روی تختم دراز کشیدم تقریبا یه 

 ... ربع گذسته بود که در اتاقم باز شد و مریم اومد داخل

 د دیر کردی؟با دیدنش توی جام نیم خیز شدم و گفتم : چق

  چادرشو پرت کرد گوشه ی اتاق و گفت : چیشده؟بگو زود

آب دهنمو قورت دادم و گفتم : سامان میخواد ببینتم فردا توی پارک پشت مدرسه 

 ... باهاش قرار گذاشتم

 لباشو کشید توی دهنش و گفت : خودتم دوست داری ببینیش؟

 ..نمشسرمو انداختم پایین و گفتم : خب آره بدم نمیاد ببی

دستمو گرفت و گفت : خب پس حله از جاش بلند شد و کیفشو از روی میز تحریرم 

برداشت و سه تا اسکناس هزاری بهم داد و گفت : این پولم داشته باش که یه وقت کم 

 ...نیاری فقط صبا یه وقت پا نشی بری خونشون ها

 رک باهاش حرفسری تکون دادم و گفتم : نه بابا خونه چیه فقط چند دقیقه تو پا

 .. میزنم

دوباره دستشو داخل کیفش کرد و چند تا تیکه لوازم آرایش بهم داد و گفت : بیا اینارم 

 کم به خودت برس حواست باشه بگیر فردا یه

 .... سوتی ندی گیج بازی در نیاری

رژ لب و ریمل و مداد چشم و کرم سفید کننده رو ازش گرفتم و گذاشتم توی کشوی 

 ابام پول رو هم توی کیفم جاساز کردم و گفتم : مریم من یه کم میترسممیزم زیر کت

.. 

 ... لبخند شیطونی زد و گفت : نترس سامان آدمخور نیست

 پوفی کردم و گفتم : پس مدرسم چی؟

چشماشو توی حدقه چرخوند و گفت : وای ول کن صبا این همه روز رو بدون هیچ 

 مال خودت باشی بازم میگی مدرسم؟ غیبتی مدرسه رفتی االنم میخوای یه روز

  ... بیخیال دختر یه کمم واسه ی خودت خوش بگذرون



حرفاش بدجوری تحریکم میکرد و این حس رو که منم آدمم و حق زندگی دارم رو 

 ... تو وجودم قوی میکرد

از خواب پاشدم و وسایلم برداشتم و مجبور بودم با لباس مدرسه برم  ۷صبح ساعت 

 ... صبحونه زدم بیرون و به سمت پارک پشت مدرسه راه افتادم از خونه بدون

باید صبر  ۵۱بود پوفی کردم تا  ۸/۱نگاهی به ساعت مچیم انداختم هنوز ساعت 

 ... میکردم چشم چرخوندم تا سرویس بهداشتی رو پیدا کردم

 ... به سمت سرویس پا تند کردم ...تا کمی آرایش کنم

 ... ادم و با اب کمی آینه رو تمیز کردمجلوی اینه ی کثیف سرویس ایست

با کرم صورتمو حسابی براق کردم و ارایش کمرنگی کردم هر چند بار اولم بود 

 ... ارایش میکردم اما خب چیز خوبی از اب در اومد

باورم نمیشد با یه ارایش ساده این همه خوشگل شده باشم چشمام بیشتر از هر چیزی 

 ... توی چشم بود

  که کارمبعد از این

 .. تموم شد از سرویس بهداشتی بیرون رفتم و نگاهی به ساعتم انداختم

 ... بود دیگه وقتش بود که بیاد ۹/۱

روی نیمکت دو نفره نشستم و چشم دوختم به ورودی پارک استرس داشتم که 

 ... چطوری باهاش رو به رو بشم

 ... چند دقیقه توی افکارم غرق شدم که با صدایی سرمو بلند کردم

پسری قد بلند با اندامی متوسط با چشمای درشت مشکیش رو به روم بود پوست 

 ... گندمیش بد جور تو چشم بود با اون زنجیری که توی گردنش انداخته بود

 هنوز در حال نگاه کردنش بودم که گفت : صبا خانم ؟

 خودش بود همون صدا همون صدایی که سه روزه فکر و ذکرمو مشغول کرده همون

 ... صدای جذاب

 از جام بلند شدم و گفتم : بله .آقا سامان ؟



سری تکون داد و گفت : خوشبختم  و نگاهی از سر تا پام بهم انداخت و گفت : اینجا 

 ... جای مناسبی نیست برای حرف زدن بهتره بریم جای دیگه

موم ت با کمی استرس گفتم : کجا بریم !؟ آخه من زود باید برم یعنی تایم مدرسه که

 ... بشه باید برم خونه

نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت : سه ساعت تا اتمام مدرسه مونده تا اون 

 موقع میرسونمت همینجا خوبه؟

 نمیدونم چرا مخالفت نکردم چرا مثل یه بره دنبالش راه افتادم تا به ماشینش رسیدیم

... 

جلو بشین اینجوری که در عقب رو باز کردم که دستشو گذاشت روی در و گفت : 

 نمیشه مگه رانندتم ؟

 .. با خجالت لبامو گاز گرفتم و در جلو رو باز کردم و نشستم

وقتی حرکت کرد تازه فهمیدم چه غلطی کردم خودمو لعنت میفرستادم برای این 

 ... حماقت

 .. کم کم از محوطه مدرسمون دور شدیم و به سمت پایین شهر رفت

 تم : کجا میریم ؟نگاهی بهش انداختم و گف

 ... لبخند موزی زد و گفت : یه جای خوب که هم به تو خوش بگذره هم به من

 . منظورشو نمیفهمیدم

 .. نمیفهمیدم چی میگه فقط توی دلم صلوات میفرستادم و آیت الکرسی می خوندم

تقریبانیم ساعت بعد پیچید توی یه کوچه ی تنگ و ماشین رو وسط کوچه گوشه ی 

 .. کرد و گفت : پیاده شو دیوار پارک

با اینکه قلبم تو دهنم میزد ولی پیاده شدم و دنبالش راه افتادم با رسیدن جلوی یه در 

 .. کوچیک و رنگ و رو رفته با وحشت گفتم : اینجا خونه ی کیه؟؟من نمیام تو

درو با کلید باز کرد و گفت : چته دختر فقط میخوایم با هم حرف بزنیم و دستشو 

 ... شتم و تقریبا هولم داد توی حیاطگذاشت پ



تا به خودم اومدم وسط یه حیاط کوچیک بودم که یه شیر آب کوچیک کنار دیوار بود 

 ... و یه خونه ی کوچیک با در و پنجره ی داغون

نگاهم به پله های گوشه ی حیاط خورد که به سمت طبقه ی باال میرفت و یه اتاق 

 ... کوچیک هم طبقه ی باال بود

: بریم  گفتصت نشد بیشتر از این اونجا رو نگاه کنم چون سامان بازومو گرفت وفر

 ... باال و به سمت پله ها کشوندم

قلبم در حال ایستادن بود خیلی ترسیده بودم اما همش به خودم دلداری میدادم که که 

 ... چیزی نیست و میخوایم فقط حرف بزنیم

ری که یه فرش کهنه وسطش پهن شده بود و مت ۵۱وقتی رسیدیم رفتیم داخل یه اتاق 

 ... چند دست رخت خواب مرتب گوشه ی اتاق چیده شده بود

یه طاقچه هم سمت راست اتاق بود که یه تکه آینه ی شکسته روش بود با یه شونه و 

 ...یه قوطی کرم

 ... رو به سامان کردم و گفتم : چرا اومدیم اینجا لطفا بریم بیرون

ام انداخت و گفت : کجا بریم ؟ تازه اومدیم که درضمن سر و صدا نگاهی به سر تا پ

 ... هم نکن خواهر ناتنیم طبقه پایین میشینه اگه صداتو بشنوه بد میشه

 .. شکه شده لب زدم : پس منو از اینجا ببر

با صدای محکمی گفت : االن تو این گرما هالک میشیم مثل بچه ی ادم بشین سر 

رمت .و به سمت در اتاق رفت و گفت : همین جا بشین جات چند ساعت دیگه میب

 ... االن میام

  از اتاق بیرون رفت و من موندم و یه دنیا استرس و نگرانی از ترس دستام میلرزید

.. 

بعد از چند دقیقه با یه پارچ شربت زعفران و دو تا لیوان برگشت و شربت و لیوان 

 ... اق رفت و پرده رو کشیدها رو گذاشت زمین و به سمت تنها پنجره ی ات

 ... به سمتم اومد و کنارم نشست و یه لیوان شربت برام ریخت و به سمتم گرفت



با شک و دو دلی نگاهمو بین لیوان شربت و چشماش چرخوندم که گفت : نترس 

 توش چیزی نریختم و لیوان شربت رو یه ضرب سر کشید و گفت : دیدی نمردم؟

 .. ام یه لیوان دیگه ریخت و گفت : بخورلیوان دیگه رو برداشت و بر

 ... لیوان رو با دستای لرزون ازش گرفتم و الجرعه سر کشیدم

 .. خنکی شربت کمی از حرارت و التهابم رو کم کرد

لیوان رو ازم گرفت و دستش رو انداخت دور شونه هام ..کمی خودمو جمع کردم که 

 رد و چادرمو از سرم در اوردبیشتر بهم چسبید و کش چادرمو از دور سرم باز ک

... 

 با تپه تپه گفتم : چ..چیکار میکنی؟

دوباره دستشو انداخت دور شونه هام و گفت : هوا خیلی گرمه چیه این انداختی روی 

 ... سرت مقنعمو هم از سرم در آورد

نمیدونم چرا دست و پام فلج شده بود چرا توان مقاومت نداشتم چرا جلوش نشسته 

 .. و بهش سپرده بودمبودم و خودم

 تو همین افکار بودم که لباشو گذاشت روی گونم و بوسه ی عمیقی روی گونم کاشت

... 

  مثل برق زده ها از جام پریدم و داد زدم : این چه کاری بود کردی ؟ خجالت نمیکشی

 ... اخمی کرد وگفت : صداتو بیار پایین نخوردمت که فقط بوست کردم

حتی حق بوسیدن هم نداری زود باش منو از اینجا ببر و به جدی تر از قبل گفتم : 

فت بپوشم که مچ دستمو گردنبال حرفم به سمت مقنعه و چادرم رفتم و خواستم مقنعمو

 .. و به سمت دیگه هولم داد و گفت : دست به اونا بزنی انگشتاتو میشکنم

ال م برم اصوحشت زده نگاهش کردم و با بغض و ترس گفتم : یعنی چی ؟ من میخوا

 .. غلط کردم باهات بیرون اومدم خریت کردم

پوزخندی زد و گفت : هنوز زوده برای غلط کردن و به سمتم اومد و گفت : مانتوت 

 ... رو در بیار



خون تو رگهام یخ بسته بود هر لحظه امکان داشت همونجا زمین بخورم چشمام جایی 

 ... رو نمیدید

انتوت رو در بیار و به سمتم هجوم آورد و دکمه بدون توجه به حالم گفت : سریع م

ی اول مانتومو باز کرد که به دستش چنگ انداختم و گفتم : ولم کن بخدا جیغ میزنم 

 ... خواهرت بشنوه

با چشمایی که پر از خون بود گفت : جیغ بزن تا بیاد باال و ببینه یه دختر خراب با 

کالنتری و اون وقت خانواده ی عزیزتو من اومده اینجا زنگ بزنه پلیس بیان ببرمون 

 ... خبر کنن .. یاال جیغ بزن

 

به معنای واقعی الل شدم چی میتونستم بگم اصال چی داشتم که بگم دستامو پس زد 

 .. و دکمه هامو دونه دونه باز کرد و مانتومو از تنم در اورد

 ... حرف ندارهنگاهی به سینه هام انداخت و گفت : اوم دختر تو معرکه ای اندامت 

 ورزش میکنی؟

چشمامو بستم و جوابشو ندادم .داداش مهدی باشگاه میرفت و یه سری وسایل ورزشی 

و دمبل خونه توی زیر زمین داشت چون به ورزش عالقه داشتم همیشه با اونا ورزش 

 .. میکردم بخاطر همین اندامم حرف نداشت

ت خدا بزار برم تو رو جون عزیز با لمس سینم از افکارم دست کشیدم و گفتم : تو رو

 ... بزار برم

دستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت : کجا بری خوشگلم تازه پیدات کردم فقط یه 

 ... ساعت باهام راه بیا حالم خرابه

حس بدی داشتم نه راه پیش داشتم نه راه پس تشکی رو روی زمین پهن کرد و به 

 درازم و خوابوندم و خودشم کنارم سمت تشک برد

 ... کشید

سالم بود و چشم و گوش بسته  ۵۱درک درستی از رابطه ی سکسی نداشتم من فقط 

 .. اما با تموم سادگیم میدونستم قراره بالیی سرم بیاد



بلوز گلبهی رنگمو از تنم در اورد و دستشو کشید روی تنم و گفت: جووون حرف 

 .. نداری تازه و نورسیده

گفت : معلومه که خوشمزه س و به دنبال حرفش  نوک یکی از سینه هامو گرفت و

 ... گاز محکمی از سینم گرفت که جیغی زدم

 ... دستشو گذاشت روی دهنم و گفت : هیس دختره ی ج.ن.د.ه چته االن همه میفهمن

با تعجب از این تغییر رفتار ناگهانیش زل زدم تو چشماش که باز گفت : دستمو بر 

 فهمیدی؟ میدارم صدات در بیاد جرت میدم

سرمو تند تند تکون دادم که  دستشو از روی دهنم برداشت و دوباره با سینه هام 

مشغول شد اشکام دونه دونه میومد نه حق داد زدن داشتم و نه دفاع از خودم حتی 

 ... فکر اینکه خانوادم بفهمن من االن کجام تا مرز مرگ منو میبرد

گاه جمع کردم سیلی محکمی روی پام دستشو به سمت شلوارم برد که خودمو ناخودآ

 .. زد و گفت : باز کن پاتووو یاال

 ... دکمه ی شلوارمو باز کرد و کشیدش پایین لباس زیرمم در اورد

 .. دیگه هق هق میکردم ...به التماس کردن افتاده بودم

 .. به شکم خوابوندم و گفت : نترس با پرده ت کاری ندارم

 .. میکردم پس میخواد چیکار کنه با تعجب حرفشو تجزیه و تحلیل

متکایی رو گذاشت زیر شکمم و از جاش بلند شد و همون قوطی کرمی که روی 

 .. طاقچه بود رو آورد و لباساشو در اورد

چشمامو بستم تا نبینم چیکار میکنه بستم تا نبینم چطوری با یه حماقت خودمو انداحتم 

 ... توی این لجن زار

 ... سیلی محکمی روی باسنم زد که جیغ خفه ای کشیدمدستی به باسنم کشید و 

 ... کمی از کرم رو برداشت و روی م.ق.ع.دم کشید که تموم تنم از ترس منقبض شد

 انگشتشو واردم کرد که درد شدیدی رو حس کردم و با صدای بلندی زدم زیر گریه

.. 



ن دردش موهامو از پشت گرفت و گفت : هیس صدات میره پایین ها ساکت باش اال

 ... کم میشه

ولی گوشم نمیخواست توجهی به صدای نحسش کنه گریه هام دل سنگ رو آب میکرد 

 ... قبل از اینکه به خودم فکر کنم داشتم به آبروی بابام فکر میکردم

انگشت دومش هم واردم کرد که خودمو جمع کردم اما محکم نگهم داشت و نشت 

ای خفه ای نالیدم : تو رو به خدا قسم ولم کن روی پاهام و خودشو بهم میمالید با صد

 .. غلط کردم بخدا من اهل این چیزا نیستم تو رو خدا بزار برم

 

گردنمو از پشت بوسید و گفت : مگه میشه بزارم بری تازه میخوام بهت حال بدم و 

به دنبال حرفش مردنگیشو از پشت واردم کرد که جیغ بلندی از ته دلم کشیدم دردش 

 .... سمو بند میاورد درد شدیدی که توی روده هام پیچید بدنمو سست کردداشت نف

تند تند خودشو بهم میکوبید و من اسم خدا رو صدا میکردم با بدنم ور میرفت و 

حرفای رکیکی بهم میزد فوش های رکیکی بهم میداد که عالوه بر جسمم روحمم 

 ... داشت تیکه پاره میشد زیر دستای نجسش

ساعت که دیگه جونی برام نمونده بود از روم رفت کنار و چند دقیقه دراز بعد از نیم 

 .. کشیدو من فقط گر یه میکردم

از جاش بلند شد و شلوارشو پوشید و زیر پوشش هم پوشید باال سر من وایساده بود 

 ... و با کالفگی قدم میزد

ای ده شدم برمثل یه جنین پاهامو توی شکمم جمع کرده بودم برای جسم به لجن کشی

 . آبروی لکه دار شدم برای بدبختیم زار میزدم

به سمت پارچ شربت رفت و یه لیوان شربت ریخت و الجرعه سر کشید و به سمتم 

 .. اومد و کنارم نشست

 ... خدا میدونه چه حس تنفر عمیقی ازش تو دلم ریشه زده بود

 دم خیلی درد داشتمدستی به موهام کشید که محکم دستشو پس زدم و از جام بلند ش

اما بهش توجهی نکردم وبه سمت لباسام رفتم و دونه دونه پوشیدمشون و گفتم : منو 

 ... از اینجا ببر



به طرفم اومد و گفت : میدونم اذیت شدی اما خب دردش فقط همین یه بار بود دفعه 

 در عوض تو هم لذت ی بعد دیگه درد نمیکشی

 .. میبری

که عمق زخمی که خورده بودم رو نشون میداد گفتم : دفعه با لبخند تلخ و زننده ای 

 !ی بعد؟

چرا فکر کردی دفعه ی بعدی وجود داره همین که نمیخوام ازت شکایت کنم برو خدا 

 ... رو شکر کن

گلومو محکم گرفت و به دیوار پشت سرم چسبوندم و گفت : ِد اخه دختره ی پتیاره 

که گفتم باید زیرم بخوابی تو برو خدا رو  ی ج.ن.د.ه تو گوه میخوری نیای هر موقع

شکر کن که به پرده ت کاری نداشتم اما زبونتو کوتاه نکنی اونم برات افتتحاح میکنم 

 افتاد؟

خواستم چیزی بگم که دوباره گفت : آها راستی تو که میدونی به کسی چیزی بگی یا 

ه بابا جونت برشکایت کنی اول از همه خودت بدبخت میشی تو که نمیخوای ابروی 

فردا همه تو بازار و محله بگن دختر حاج اصغر زیر خواب بقیه شده و چشمکی 

 ... پشت بند جملش زدهم 

الل شده بودم زبونم به سقف دهنم  چسبیده بود و گلوم به خس خس افتاده بود مگه 

 ... حرفی داشتم که بزنم ؟؟؟ اصال چی میتونستم بگم

نوم افتادم و چند تا سرفه کردم و اشکام روی گونه وقتی گلومو ول کرد روی دو زا

 ... هام میریخت

 .... از ته دلم رو بهش گفتم: خدا ازت نگذره خدا ازت نگذررررره

خنده ای کرد و همونجوری که دکمه های پیرهنش رو میبست گفت : خفه بینم کدوم 

 ... الر دارم یاخدا ؟ من که خدایی نمیشناسم حاال هم لباساتو بپوش بریم که خیلی کا

 ... تند تند لباسامو پوشیدم و از اون خونه ی نفرین شده و نحس اومدیم بیرون

سوار ماشین شدیم حرکت که کرد گفتم : دست از سرم بردار من دیگه باهات جایی 

 ... نمیام االنم تایم مدرسه گذشته منو برسون به خیابون نزدیک خونمون



خونتون رو یاد بگیرم که میگی نزدیک خونتون  خنده ی کریهی کرد و گفت : میترسی

 پیادت کنم ؟

دختر جون من هم میدونم خونتون کجاس هم میدونم بابات کیه هم میدونم ننه ت کیه 

پس بخف صدات در نیاد از این به بعد هفته ای یه بار میای پیشم تند تند بهم زنگ 

گ نزنی خودم زنگ میزنی تا محل قرار رو هر دفعه بهت بگم فقط  ببین اگه زن

 ... میزنم

 ... قلبم ایستاد از شنیدن جمله ی آخرش

 خدای من حتی شماره ی خونمونم داشت همه چی گنگ بود برام همه چی عجیب بود

.. 

 ... سر کوچمون نگه داشت و گفت : بسالمت

بدون حرفی از ماشین پیاده شدم و با پاهای لرزون به سمت خونه رفتم سرمو تا 

 دارن با تمسخر بهم نگاه میکننهمه ن پایین انداخته بودم حس میکردماخرین حد ممک

... 

وقتی رسیدم انگشت یخ زده و بی حسمو باال بردم و زنگ رو فشردم بعد از چند 

 ... دقیقه سعیده درو باز کرد

کنارش زدم و رفتم داخل وسط حیاط خودشو بهم رسوند و گفت : چته صبا ؟ چرا 

 باز تشنج کردی ؟ رنگت پریده چیزیت شده ؟

 .. نمیدونم چرا نا خودآگاه سرمو باال پایین کردم و گفتم : آره

 هین بلندی کشید و گفت : الهی بمیرم ابجی چرا پس مدرسه به ما خبر ندادن ؟

 ... دوباره زبونمو تو دهنم چرخوندم و گفتم : تو خیابون حالم بد شد

 .. دومین دروغم

جبوری بخاطرش چندین دروغ دیگه بگی این منم راسته که میگن یه دروغ که بگی م

؟ همون دختری که حتی یه کلمه دروغ از دهنش در نمیومد ؟ خدا لعنتت کنه مریم 

 ... این چه مصیبتی بود که به جون خودمو زندگیم انداختی



وقتی رفتم داخل فقط مادرم خونه بود سالمی زیر لب بهش کردم که نگاهی از سر تا 

 ... پام بهم انداخت

چادرمو محکم تو دستم فشردم و تند تند تو دلم صلوات میفرستادم که مبادا چیزی 

 ... بفهمه

 چی شده ؟ صبا حالت خوب نیست ؟_

سرمو پایین انداختم جرعت نگاه کردن به چشماشو نداشتم چشمایی که خوب راست 

 ... و دروغمو از چشمام تشخیص میداد

 ... شده سعیده قبل از من گفت : تو راه حالش بد

مادرم از جاش با هراس بلند شد و گفت : اره صبا ؟ حالت بد شده ؟ باز تشنج کردی 

  ؟

به سختی سری تکون دادم که گفت : اخه چرا دارو هاتو نمیخوری من از دست تو 

 انگاری تو باید وسط خیابونبخاطر سهل  چیکار کنم  چرا به فکر ابروی ما نیستی

 ... تو رو دید اونوقت ابرومون میره حالت بد بشه شاید یه اشنایی

 ... پوزخندی توی دلم زدم به جای اینکه به حال من فکر کنن به فکر آبروشون بودن

چیزی نگفتم سعیده گفت : مادر من بزار یه کم حالش جا بیاد بعد سر زنشش کن و 

 ... دست منو گرفت و گفت : بریم تو اتاق استراحت کن عزیزم

 ... م رفتم و روی تخت با همون چادر دراز کشیدمهمراه سعیده به اتاق

توی اون گرما پتو رو هم کشیدم روی سرم خجالت میکشیدم از همه چیز و همه کس 

 ... حتی از دیوارای اتاقم خدایا این چه حماقتی بود که کردم

کمرم درد میکرد وقتی مطمعن شدم که سعیده رفته بیرون پتو رو زدم کنار و از جام 

 .. باید میرفتم حموم اینجوری حس نجس بودن تموم وجودمو گرفته بود بلند شدم

 .. یه دست لباس از توی کمد برداشتم و بی سر و صدا رفتم داخل حموم

 .. جلوی آینه ی حموم لخت شدم و اشکام گونه هامو خیس کرده بود



 دستمو به باسنم رسوندم و لمسش کردم کف دستمو نگاه کردم که خون کثیف و لجزی

 کف دستم دیدم همونجا گوشه ی حموم نشستم و با صدای خفه ای زدم زیر گریهرو

.... 

 .. جلوی دهنمو گرفته بودم که مبادا صدام بره بیرون

خودمو شستم خیلی محکم تموم تنم پوستش رفته بود اینقدر با کیسه روی پوستم کشیده 

 ... بودم اما هنوزم حس میکردم نجسم

ن بوی میرزا قاسمی خورد به بینیم و یادم افتاد که چقدر از حموم که رفتم بیرو

گرسنمه ..اما با چه رویی میرفتم سر سفره با چه رویی سر سفره ی پدری مینشستم 

که دخترش ابروشو به حراج گذاشته بود به سمت اتاقم راهمو کج کردم و روی تختم 

 ... دراز کشیدم

سالم خوبی ؟ مامان میگه حالت بد شده چند دقیقه بعد سهیال اومد توی اتاق و گفت : 

 االن خوبی ؟

 .. زیر لب گفتم : خوبم

مانتوش رو در اورد و گفت : با مهدی رفته بودیم خرید مامان کلی خرید داشت 

 ... راستی پاشو بریم نهار بخوریم سفره رو انداختیم پاشو بابا اینا هم اومدن

طی ت تصور اینکه بابام بفهمه چه غلبغض بدی با شنیدن اسم بابام به گلوم چنگ انداخ

 .. کردم ذره ذره جونمو میگرفت

 ... به سختی لبای خشکیدمو از هم باز کردم و گفتم : من سیرم میخوام بخوابم

با اخم به سمتم اومد و گفت : چرند نگو تو که چیزی نخوردی ببین رنگت مثل گچ 

 ! بی ادب نبودی شده بیا بریم نهار بخور زشته همه منتظر تو هستن تو که

ای کاش میشد سرمو بزارم روی پاهاش و زار بزنم و بگم من خیلی چیزا نبودم اما 

 ... شدم دروغگو نبودم اما شدم خیانتکار نبودم اما شدم خراب نبودم اما شدم

ن منم : باشه برو االولی تموم این حرفا شد بغض و گلومو گرفت و فقط تونستم بگم

 ... میام

 ... گونم کاشت و گفت : آفرین گل دختر زود بیای هابوسه ای روی 



 از اتاق بیرون رفت از جام بلند شدم و روسریمو مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم

... 

نگاه به کسی نمیکردم فقط زیر لب سالم کوتاهی گفتم که بابام برعکس همیشه که 

 فقط سر تکون میداد گفت : سالم دخترم بهتری ؟

م و گفتم : آره بابا خوبم اشاره ای به کنار خودش کرد و گفت : شکر لبخند زورکی زد

 ...خدا بیا اینجا بشین دخترم سعی کن بیشتر مواظب خودت باشی

  درست میشنیدم ؟ اشتباه نمیکردم ؟ این پدرم بود که با من اینجوری حرف میزد ؟

ت اشت و گفبه هر سختی بود غذامو خوردم و بلند شدم ظرفارو بشورم که سهیال نز

: خودمون میشوریم تو برو استراحت کن منم از خدا خواسته سریع رفتم تو اتاق و 

 ... دوباره زیر پتو خودمو پنهان کردم

روز گذشت و من روز به روز پژمرده تر میشدم مصرف داروهامو دو برابر دو

ده شکرده بودم فقط ظاهراً میرفتم مدرسه اما حواسم پیش درس نبود مثل یه جنازه 

 ... بودم

مریم اومد خونمون و ازم راجب اون روز پرسید اما چیزی بهش نگفتم فقط گفتم :چند 

 دقیقه همدیگرو دیدیم

 ... دوست نداشتم چیزی بدونه از مریمم تنفر داشتم که منو انداخت توی این مصیبت

روز سوم که داشتم اماده میشدم برم مدرسه حس بدی داشتم دلشوره گرفته بودم 

 ... دونم چرا پاهام همراهیم نمیکرد که برم بیرون از خونهنمی

 ... بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم از خونه خارج شدم

نرسیده به مدرسه ماشینی پیچید جلوم جیغ خفه ای کشیدم و نگاهمو دوختم به ماشین 

 .... رو به روم با دیدن سامان نفس تو سینم حبس شد

 ... مد جلوی چشمم تک تک اون صحنه هادوباره تموم اون صحنه ها او

به طرفین تکون دادم و چند قدم به عقب ماشین اما با ترس سرمواشاره کرد برم تو

 ... رفتم



زور  ماشین تا بهبا این حرکتم از ماشین پیاده شد و گفت : مثل بچه ی آدم بشین تو

 ... نبردمت یاال

 ار شوووووخواستم حرفی بزنم که با صدای بلندتری گفت : سو

از ترس اینکه کسی صداشو بشنوه سریع به سمت ماشین رفتم و در جلو رو باز کردم 

 ... و نشستم

 ... وقتی نشست توی ماشین و ماشین رو به حرکت در آورد چشمامو با درد بستم

خودم با پای خودم داشتم میرفتم توی شکنجه گاهش لعنت به این طالع نحس لعنت به 

 .... این زندگی

 .. حرفی که زد با تعجب نگاهمو بهش دوختم با

 چادرتو در بیار_

 .. 

با عصابنیت داد زدم : هیچ میفهمی چی میگی چرا دست از سرم بر نمیداری به چه 

 زبونی باید بهت بفهمونم که حالم ازت بهم میخوره که مثل بختک افتادی رو زندگیم

... 

بید توی دهنم و گفت : هیس هنوز حرفم تموم نشده بود که با پشت دست محکم کو

دختره ی خراب گوه میخوری صداتو میبری باال االن که بردم جرت دادم میفهمی 

 ... داد زدن یعنی چی

 ... وقتی سرعت ماشین رو زیاد کرد تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم باهاش در افتادم

گردون از روی ناچاری به بازوش چنگ زدم و گفتم : غلط کردم تو رو خدا منو بر

 ... مدرسم بخدا امروز باید برم مدرسه نمیشه غیبت کنم

 .. دستمو پس زد و گفت : ببند فکتو گوه خوری نکن تا برسیم

با صدای بلندی زدم زیر گریه و داد زدم : به خدا قسم  امروز جلسه ی اولیاس مادرم 

یکه تیکم تمیاد مدرسه اگه نباشم میفهمه دیگه حتی نمیتونی رنگمم ببینی چون بعدش 

 ...میکنن



سرعتش کم که شد ضربان قلبم آرومتر شد نمیدونم دلش به حالم سوخت یا ترس 

 ندیدنم به جونش افتاد که اولین دوربرگردون رو دور زد و به طرف مدرسم راه افتاد

.. 

چیزی نگفتم و سرمو به شیشه ی ماشین تکیه دادم که صداش مثل مته توی مخم فرو 

 ... رفت

 ... ازت میگذرم اما صبا فردا ازت دیگه نمیگذرماامروز رو _

 با چشمای گرد شده به سمتش برگشتم و گفتم: فردا؟

با لحن محکمی گفت : آره فردا هیچ عذر و بهانه ای هم قبول نمیکنم میدونی که بزنه 

 ... به سرم فردا جلو در خونتونم

 .. با چشمای اشکی فقط تونستم  بگم باشه

ایستاد در مدرسه دیگه داشت بسته میشد با تموم سرعت از وقتی جلو در مدرسه 

 ... ماشینش پیاده شدم و به سمت در مدرسه دویدم

در مدرسه رو هول دادم و رفتم داخل بچه ها داشتن میرفتن توی کالس سریع خودمو 

 ... بهشون رسوندم و رفتم داخل

ه ..فکر فردا یاصال نفهمیدم معلم سر کالس چی گفت ، حالت تهوع شدیدی داشتم 

 .. لحظه هم رهام نمیکرد

به سختی تا آخر کالس تحمل کردم حتی مادرمم توی جلسه ی اولیا مربیان ندیدم یا 

 ... نیومده بود یا من نتونستم ببینمش

با صدای خسته نباشید خانم نوروزی نگاهمو از دیوار روبه روم گرفتم و از جام بلند 

 ... اه خاتون از مدرسه خارج شدیمشدم وسایلمو ریختم توی کیفم و همر

تا نزدیکی خونمون خاتون یه سره حرف زد و چند بار هم پرسید چرا ناراحتم اما 

 ... جوابشو ندادم و فقط گفتم سر درد دارم

وقتی به خونه رسیدم بدون توجه به داداشام و خواهرام که همشون اومده بودن اونجا 

 ... گفتم حالم خوب نیست و رفتم توی اتاقم

 ...مریضی رو بهونه کردم و از جلوی چشمای همشون محو شدم



وارد اتاقم شدم و پرده ها رو کشیدم اتاق که تاریک شد نفس راحتی کشیدم انگار از 

 ... دیوارای اتاقمم خجالت میکشیدم

لباسامو در آوردم و با همون تیشرت زیر مانتوم و شلوار مدرسم کنج دیوار اتاقم کز 

 .. ذاشتم روی زانوهامکردم و سرمو گ

خیلی سخت بود که مجبور بودم فردا برم توی چنگال اون بی صفت خیلی سخت بود 

 . که کاری نمیتونستم بکنم و در مقابلش بی دفاع بودم

چشمامو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد با کابوس وحشتناکی که دیدم با صورت خیس 

 ... از عرق از خواب پریدم

نداختم روی زمین بودم و کسی داخل اتاق نبود نگاهی به ساعت نگاهی به اطرافم ا

 ... صبح بود ۶انداختم ...

خدای من فقط یه ساعت دیگه وقت داشتم که خودمو برسونم جلوی در مدرسه وگرنه 

 .... سامان میومد جلوی در خونمون شک نداشتم همچین کاری میکنه

ت کرده بودم گوشه ی دیوار رو از جام بلند شدم و با عجله لباسای مدرسمو که پر

 ... دوباره پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم از اتاق زدم بیرون

مادرم با دیدنم یه لیوان چایی خوشرنگ ریخت و گفت : بیا بشین صبحانه بخور فعال 

 ... زوده بری ببین رنگ به روت نمونده

دم ورت داجرعت نداشتم روی حرفش حرفی بزنم به سختی چند لقمه رو با بغض ق

  و گفتم : من دیگه میرم دیرم میشه

بعد از خدافظی از خونه زدم بیرون حتی نپرسیدم که پدرم کجاس همیشه سر سفره 

 ... ی صبحانه میدیدمش اما امروز خبری ازش نبود

 با رسیدن به خیابون اصلی به سمت پارک پشت مدرسه رفتم و روی نیمکت نشستم

 ... بوق ماشینش سوحان روح زخم خوردم شد هنوز کامل ننشسته بودم که صدای

از جام بلند شدم و به سمت ماشینش رفتم وقتی سوار شدم حتی زبونم نچرخید که 

 بهش سالم کنم

 ... چون برام اینقدر نفرت انگیز بود که حالم ازش بهم میخورد 



وقتی حرکت کرد رومو برگردوندم و بیرون رو نگاه کردم که دستشو روی ران پام 

 ... کردمحس 

 .. مثل برق گرفته ها از جام پریدم و لب زدم : چی..چیکار میکنی

از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و گفت : کاری که قرار بود تو خونه باهات 

 .... بکنم

 ... با ترس گفتم : ولی االن خونه نیستیم تو خیابونیم

خونه  ببرمت یعنی سری تکون داد و دستشو رسوند به سینه هام و گفت : جایی نیست

 ... ندارم باید بریم یه جای خلوت

 با وحشت گفتم : منظورت چیه ؟ مگه من خرابم که تو خیابون میخوای آبرومو ببری

... 

خنده ی بلندی کرد و گفت : نچ خراب نیستی اما خب کم کم میشی ...و دوباره زد 

 .. زیر خنده

لت یام توی بیابون که هر غلطی دبا نفرت و بغض گفتم : نگهدار من نمیتونم با تو ب

 ...خواست بکنی

کم کم از شهر داشتیم خارج میشدیم خیلی ترسیده بودم هزار جور فکر توی سرم 

 ... میچرخید نمیدونستم باید چیکار کنم

 .. دستمو بردم سمت در ماشین که صداش به گوشم خورد

 .. در قفله نقشه نکش_

 ... ادمچشمامو با درد بستم و به صندلی تکیه د

 داروهامو نخورده بودم حالم به طرز عجیبی بد بود هر لحظه ممکن بود از حال برم

... 

 ... ماشین رو توی یه بیابون نگه داشت و نگاهی بهم انداخت و گفت : یاال پیاده شو

درو باز کرد و به سمت در من اومد و درو باز کرد و گفت : تکرار کنم ؟ یا شنیدی 

 ؟



 .. محکم گرفتم و از ماشین پیاده شدمچادرمو توی مشتم 

نگاهی به اطرافم انداختم تا چشم کار میکرد کوه بود و بیابون هیچی نبود نه جاده ای 

 ... نه ماشینی و نه آدمی و حتی یه درخت هم دیده نمیشد

نگاهمو دوختم تو چشماش که شاید دلش به رحم بیاد اما جز هوس و شهوت چیزی 

 ...تو چشماش دیده نمیشد

به سمت صندوق عقب ماشین رفت و پتویی رو از داخلش در اورد و روی زمین  

 ... پهن کرد و گفت : لخت شو

 ... با صدای لرزونی گفتم : تو رو خدا اخه اگه کسی بیاد

 حرفمو قطع کرد و گفت : هیچکس نمیاد یاال سریع لخت شو حالم خوش نیست بدو

... 

ه ی اشکم روی گونم چکید که به سمتم خیز چادرمو از سرم در آوردم و اولین قطر

برداشت و داد زد : مگه کری پدرسگ مگه نمیگم حالم بده چرا استخاره میکنی و 

 ... دکمه های مانتومو باز کرد و مانتورو از تنم در اورد و داد زد : دراز بکش

از ترسم روی پتوی کثیف و رنگ و رو رفته دراز کشیدم کنارم دراز کشید و 

 ... و زد باال و سینه هامو لمس کردتیشرتم

 ... زیر لب گفت : جووون چه خوشگل شدن و لیسی به نوک سینم زد

 .. چشمامو بستم تا قیافه ی نحسش رو نبینم

دکمه ی شلوارمو باز کرد و از پام درش اورد لباس زیرمم تا نصفه کشید پایین و 

 ...شروع به مالیدن پایین تنم کرد

سست شده بود دو حس متفاوت داشتم هم دلم میخواست ولم  حس عجیبی داشتم بدنم

 ... کنه و هم دلم میخواست به کارش ادامه بده خدای من چه مرگم شده بود

حدود نیم ساعت با بدنم ور رفت و با یه حرکت به شکم خوابوندم و دستی به باسنم 

 نه ؟ کشید و گفت : جووون چیه ؟ هوم !؟ خوشت اومده ؟ تو هم دوست داری مگه

چرا الل شده بودم چرا داد نمیزدم بگم که نه دوست ندارم خوشم نمیاد چرا سکوت 

 ... کرده بودم



 ... دستشو به م.ق.ع.د.م رسوند و شروع به مالیدن کرد

 ... وقتی انگشتش رو واردم کرد درد داشتم اما خیلی کمتر از دفعه ی قبل

له هام منقبض نبود دیگه همه ی بدنم سست شده بود حال عجیبی داشتم دیگه عض

 ... نمیترسیدم

وقتی که مردونگیشو از پشت واردم کرد جیغ خفه ای کشیدم و سرمو گذاشتم روی 

 ... پتو

به کمرم چنگ زد و گفت : اره ناله کن ..ناله کن صبای من خوشگل من بگو که 

 ....داری لذت میبری بگو که تو هم خوشت اومده بگو

 ... رج میشد اصال دست خودم نبودصداهایی که از بین لبام خا

بعد از یه ساعت بیحال کنارم دراز کشید و سرمو کشید توی بغلش و گفت : تو معرکه 

 ... ای دختر اندامت دیوونم میکنه

تازه داشتم به خودم میومدم ،تازه داشتم درک میکردم موقعیتم رو باورم نمیشد که 

 ... ن آدم پست فطرتمنم لذت برده بودم اونم توی این بیابون با ای

حالم از خودم بهم میخورد ، حس مرموزی بهم میگفت مگه تو آدم نیستی خب تو هم 

 ادمی احساس داری اما حالم بدتر از این چیزا بود که بااین فکرای چرت آروم بشم

... 

عصبی از جام بلند شدم و لباسامو که خاکی شده بودن رو پوشیدم و گفتم : منو 

 ... سمتم نیا بخدا اگه بخوای اذیتم کنی میرم ازت شکایت میکنمبرگردون دیگه هم 

چیزی نگفت و همین برام عجیب بود توقع داشتم داد بیداد کنه فوش بده اما بدون 

 ... حرف لباساشو پوشید و گفت : سوار شو

سوار شدم و سرمو به شیشه تکیه دادم خسته بودم تمام تنم خسته بود دوست داشتم 

 .. ز بخوابم و بیدار نشم تا کامالً این خستگی ها از تنم بیرون بیادبخوابم چند رو

وقتی رسیدیم جلوی مدرسه ماشین رو نگهداشت بدون خدافظی پیاده شدم و به سمت 

 ... مدرسه رفتم دعا میکردم که در مدرسه باز باشه

 .. با دیدن در نیمه باز مدرسه نفس عمیقی کشیدم رفتم داخل



زنگ آخر مونده بود سریع رفتم پشت دیوار دستشویی قایم شدم تا فقط نیم ساعت  تا 

 ... زنگ بخوره و برم خونه

اون نیم ساعت رو با هر سختی بود گذروندم وقتی زنگ خورد زودتر از همه از 

 ... مدرسه زدم بیرون

دوست نداشتم برگردم توی اون خونه خسته بودم ار همشون و بیشتر از همه از خودم 

 ... بیزار بودم

بی هدف توی خیابونا قدم میزدم و زندگی نحسم فکر میکردم به اینکه چیشد که به 

اینجا رسیدم کی مقصر بود ؟ من یا سامان یا اون مریم آشغال که منو انداخت توی 

 ... این مصیبت و االن حتی حالمم نمیپرسه

خونه  به سمتپاهام خسته شده بود یه ساعت بود که توی خیابونا پرسه میزدم باألخره 

 ... راه افتادم

 ... خودمو برای یه تنبیه حسابی آماده کردم بار اولم بود که اینقدر دیر میرفتم خونه

وقتی زنگ درو فشار دادم همون لحظه در باز شد و داداش مهدی با چشمای قرمز 

 ... و صورت سرخ اومد بیرون

ا کشوندم و داد زد : تاز ترسم چند قدم رفتم عقب که دستمو گرفت و به سمت حیاط 

 گوری بودی دختره ی بی خانواده ؟االن کدوم

 با ترس گفتم : من...من..بخدا.من

سیلی محکمش روی گونم نشست و گفت : هیس ببر صداتو یاال برو تو برای بابا 

 ... توضیح بده منتظرته

و خدا ر حس میکردم قلبم داره توی دهنم میزنه با التماس نالیدم : بابا خیلی عصبیه تو

 ..تو هم بیا داخل من میترسم

 ... پوزخندی زد و گفت : بایدم بترسی یاال برو تو و به سمت خونه هولم داد

با دیدن بابام توی نشیمن اب دهنمو قورت دادم و نگاهم به مادرم افتاد که با اخم کنار 

 ...بابام نشسته بود

 .. با صدای بابام به خودم اومدم و نگاهمو بهش دوختم



 چرا دیر کردی؟_

 .. سرمو انداختم پایین و فکر کردم و فکر کردم اما هیچ دروغی به ذهنم نمیرسید

 وقتی دوباره جملشو با لحن محکمتری تکرار کرد فهمیدم که باید زودتر جوابشو بدم

... 

با تپه تپه گفتم : خب راستش امروز تولد مادر دوستم بود ازم خواست باهاش برم 

  بگیره من فکر نمیکردم اینقدر دیر بشهبرای مادرش کادو 

.. 

مادرم با صدای بلندی گفت : کدوم دوستت ؟ زنگ بزن ببینم کدوم دوستته خودم 

 ... میخوام باهاش حرف بزنم

 ...قبل از اینکه من حرفی بزنم بابام گفت : نیازی نیست من به صبا اعتماد دارم

 خترم ؟وقتی میگه با دوستش بوده حتما همینطوره مگه نه د

انداختم پایین که گفت : میتونی سرمو تکون ریزی دادم و با خجالت دوباره سرمو

 ... بری تو اتاقت استراحت کنی

 ...به سرعت از جلوی چشمشون دور شدم و خودمو توی اتاق حبس کردم

 ... چقدر خوب بود که سهیال و سعیده نبودن راحت میتونستم با خودم خلوت کنم 

 م و دوش گرفتم موهامو همونطوری خیس گذاشتم و خوابیدمدوباره رفتم حمو

 ... فقط دلم یه خواب راحت میخواست

 

____________________ 

 

 ... یه ماه گذشته بود و هنوزم هفته ای یه بار رو مجبور بودم برم پیش سامان

دفعه ی دومی که رفتم پیشش بهش گفتم ازت شکایت میکنم اما چند روز بعد وقتی 

 ... ونمون زنگ خورد و صداشو شنیدم از ترس داشتم قالب تهی میکردمتلفن خ



 ...تهدیدم کرد که اگه هفته ای یه بار باهاش نرم اینقدر زنگ میزنه تا بابام برداره

 ... و همه چیزو بهش میگه مثل همیشه از ترسم مجبور شدم قبول کنم 

 .... تمامروزم روزی بود که باید باهاش میرفتم دلشوره ی بدی داش

 لذتی که از رابطه باهاش بردم همون یه بار بود از اون به بعد فقط عذاب بود و ترس

.. 

 ... عذاب بود و بغض

 ... عذاب بود و ترس

چادرمو پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم هیچکس خونه نبود و فقط سهیال بود که اونم 

 ... خوابیده بود

 ... بدون خوردن صبحانه از خونه زدم بیرون

 ... وقتی به خیابون اصلی رسیدم کنار خیابون ایستادم و منتظر شدم بیاد

 ... نیم ساعت بود که منتظر بودم اما خبری ازش نبود

کم کم داشتم ذوق میکردم که نمیاد اما زیاد ادامه پیدا نکرد خوشحالیم که با صدای 

 ... شنیدن بوق ماشینش پوفی کشیدم و با نفرت سوار ماشین شدم

نه سالم کرد و مثل همیشه دستشو گذاشت روی پام و همیشه نه سالم کردم ومثل 

 ... شروع به مالیدن رانم کرد

هیچ حس خاصی نداشتم خنثی بودم اما درونم لبریز از نفرت بود نفرت از این ماشین 

 ... از این آدم از این همه حقارت

 ... یه ساعت گذشته بود اما بی هدف توی خیابونا میچرخید

ند بار خواستم ازش بپرسم که چرا نمیریم خونه اما نتونستم زبونم توی دهنم نچرخید چ

 ... که بپرسم

از اون روزی که توی اون بیابون رفتیم از اون به بعد دوباره منو میبرد خونه ی 

 ... خواهرش توی همون اتاقی که دفعه ی اول برد

 ... داشت و گفت : االن میامتوی همین فکرا بودم که ماشین رو گوشه ی خیابون نگه



 ... با تعجب بهش نگاه کردم که به سمت باجه ی تلفن رفت

 ...  نمیدونم با کی حرف میزد اما عجیب مشکوک میزد

 ... معدم درد گرفته بود دستمو گذاشتم روی دلم و چشمامو بسته بودم

هم  اهیده دقیقه گذشت اما نیومد نگاهمو بهش دوختم که در حال صحبت کردن بود گ

 ... برمیگشت و نگاهی به من مینداخت

 ... باألخره گوشیو گذاشت و به سمت ماشین اومد

 ... سوار شد و گفت : امروز نمیشه بریم خونه ی خواهرم مهمون دارن

 ... منتظر ادامه ی حرفش بودم که مکثی کرد و گفت : میریم خونه ی دوستم

 .. منتظرمونه

 .. نفس تو سینم حبس شد

ی که انگار از ته چاه در میومد گفتم : منظورت چیه ؟ یعنی میخوای منو با صدای

 ببری خونه ی دوستت؟

نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : توقع داری ببرمت تو بیابون دوباره ؟خب خونه ی 

 ... دوستم خالیه چه اشکالی داره اونجا بریم

را نمیفهمی منو با صدایی که از شدت حرص و غضب باال نمیومد داد زدم : اخه چ

 میخوای ببری خونه ی یه پسر غریبه من از کجا بدونم توی آشغال برام نقشه نداری

... 

حس کردم دست و پاشو گم کرد با صدایی که یه کم لرزش داشت گفت : چی میگی 

 ... تو خل شدی؟ نقشه چیه

 هدارگدستمو به سمت در بردم و گفتم : نگهدار وگرنه خودمو پرت میکنم پایین یاال ن

.. 

 ... خواست قفل ماشین رو بزنه که توی یه تصمیم ناگهانی در ماشین رو باز کردم

 ... با چشمای گرد شده داد زد : چه غلطی داری میکنی



ببند درو یه چشمش به جلو بود و یه چشمش به من دستشو به سمتم اورد که با جیغ 

 ... گفتم  : به حضرت عباس دستت بهم بخوره خودمو پرت میکنم

 ... دستشو کشید عقب و گفت : باشه باشه آروم باش درو ببند با هم حرف بزنیم

با دیوونگی به سمت در بیشتر متمایل شدم اینقدر از خودم و زندگیم بیزار بودم که 

 ... قدرت اینو داشتم پا روی همه چی بزارم و خودمو پرت کنم پایین

 ...بند گفتم درو ببنددددبا صدای بلندی نعره زد : دختره ی سلیطه درو ب

 ... داد زدم :تا ماشینو نگه نداری من درو نمیبندم زود باش نگهدار

مشت محکمی کوبید روی فرمون و گفت : مگه کوری نمیبینی تو اتوبانم ؟ چطوری 

 ... نگهدارم احمق درو ببند

ه تجلومو نگاه کردم که اتوبان رو ببینم که اصال نفهمیدم چی شد که در  به شدت بس

 .. شد و مشت محکمی توی دهنم کوبیده شد

 ... طعم تلخ خون رو توی دهنم حس کردم و چشمام سیاهی رفت

دختره ی پدرسگ حرص منو در میاری ؟ عصاب منو خورد میکنی ؟ مرده و _

 ... زندتو جلوی چشمات میارم صبر کن و تماشا و کن

 داده بودم هیچی نمیتونستمهمه ی حرفاشو میشنیدم اما قدرت تکلمم رو انگار از دست 

 ... بگم

با توقف ماشین سعی کردم یه کم گردنمو که روی شونم افتاده بود رو بلند کنم اما 

 ... نتونستم

در ماشین رو باز کرد و به سمتم اومد و در سمت منم باز کرد و با لحن تندی گفت : 

 ... بیا پایین خودتو به موش مردگی نزن بدو ببینم

سته کردم حرفی بزنم اما نشد داروهامو نخورده بودم هر لحظه ممکن دهنمو باز و ب

 ... بود تشنج کنم

 .. بازومو بدون هیچ مالیمتی گرفت و به شدت کشید و دنبال خودش میکشوندم

توی یه کوچه باغ بودیم فقط یه در بزرگ ته کوچه بود که درختای تو حیاطش از 

 ... بیرون هم معلوم بودن



 گفتم : تو رو خدا بهم رحم کن دوستت توی این خونه س من میترسمبا صدای خفه ای 

... 

 ... زنگ درو فشرد و گفت : نترس تو که دیگه باید عادت کرده باشی

 ... متوجه منظورش نشدم در باز شد و دوباره منو به سمت داخل دنبال خودش کشید

 ... یه خونه ی ویالیی بزرگ که مشخص بود مال یه آدم پولداره

ساله رو دیدم که روی کاناپه های  ۰۱_۱۱تی رفتیم داخل دو تا پسر جوون حدود وق

 ... گرون قیمت لم داده بودن و مشروب میخوردن

با دیدنمون یکی از اون پسرا از جاش بلند شد و بدون اینکه حتی نگاهی بهم بندازه 

 ... گفت : اومدی سامان طبقه باال اتاق خالیه برید اونجا

تم آب میشدم فکر اینکه اینا میدونن من چرا با سامان اومدم اینجا داشت از خجالت داش

 ... جونمو ذره ذره میگرفت

 .. به سمت باال رفتیم که نرسیده به اتاق سامان رو صدا کردن

 ... نگاهی بهم انداخت و گفت : برو تو همین اتاق منم االن میام

اه به اطرافم انداختم که ببینم ر حس خوبی نداشتم دستام و پاهام داشت میلرزید نگاهی

 ... فراری هست یا نه اما چیزی ندیدم

 ... ده دقیقه بعد اومد باال و گفت : تو که هنوز اینجایی برو تو ببینم

رفتیم داخل اتاق بزرگی که تخت دونفره ای داخلش بود و یه میز ارایش که یه 

 ... جاسیگاری پر از فیلتر سیگار روی میز خودنمایی میکرد

 ... با صدای خش داری گفت : لخت شو که حالم بده

 ... حالم از این جمله ی کلیشه ای بهم میخورد همیشه همینو میگفت

 با انگشتای بی حسم دونه دونه دکمه های مانتومو باز کردم

 ... و انداختمش زیر پام زل زده بود بهم و من زل زده بودم به دیوار رو به روم

 .. لخت شدم گفت : بیا اینجاوقتی جلوی چشمش کامل 

 ... به سمتش رفتم که دستمو کشید و شروع به مالیدن س.ی.ن.ه هام کرد



هیچ حسی نداشتم فشاری به س.ی.ن.ه.م داد و غرید : چرا مثل مجسمه خوابیدی یه 

 ... چیزی بگو اه

 اشکام روی گونم چکید و گفتم : زودتر تمومش کن که حالم داره ازت بهم میخوره

... 

 خمی کرد و گفت : جدی ؟ا

 .. قاطعانه گفتم : آره جدی

از جاش بلند شد و لباساشو در اورد و گفت : نشونت میدم. در افتادن و لج کردن با 

 ... من یعنی چی

به سمتم اومد و لبامو محکم گاز گرفت خواستم پسش بزنم که دستامو نگه داشت و 

 ؟گردنمو بین دندونش فشار داد و گفت: درد داره ؟؟

حالت از من بهم میخوره ؟ دختره ی ج.ن.د.ه تو که زیر خواب منی حالت ازم بهم 

 میخوره ؟؟؟

 ... به لجن میکشونمت صبر کن و نگاه کن

قلبم داشت تند تند میزد دستشو گذاشت روی پایین تنم و  چنگ محکمی بهش زد که 

 ... از درد و ضعف چشامو بستم

 ... فتبه شکم خوابوندم و به سمت کمربندش ر

با ترس جیغ زدم: ولم کن و خواستم از جام بلند بشم که موهامو گرفت و گفت : 

 ...بخواب ببینم توله سگ

 ... و با کمربندش ضربه ی محکمی روی باسنم زد که از ته دلم جیغ بلندی زدم 

دستامو نگهداشت و مردونگیشو واردم کرد و تند تند خودشو بهم میکوبید و فوشای 

 ... رکیک میداد

 موهامو از پشت کشید و داد زد : که حالت ازم بهم میخوره ؟ اررررره ؟؟

 ... گردنمو محکم فشار داد و شدت ضربه هاشو بیشتر کرد

 .. اینقدر جیغ زده بودم صدام در نمیومد



چرا تموم نمیشد خدایا از ته دلم اسم خدا رو صدا میکردم و التماسش میکردم ولم کنه 

 ... خیلی درد داشتم

 ... درد جسمم یه طرف درد فوشایی که به خودم و خواهرام و مادرم میداد یه طرف

 ... حرفای رکیکی  که به مادرم میزد میشد تیغ و تیکه تیکه میکرد قلبمو

 ... وقتی که بیحال کنارم افتاد حس کردم دوباره دارم نفس میکشم

 .. اما توان بلند شدن نداشتم بدنم زیر دستاش آش و الش شده بود

از جاش بلند شد و لباساشو پوشید توی جام به هر سختی بود نیم خیز شدم که با صدای 

 ... تقه ای که به در اتاق خورد نفس تو سینم حبس شد

 .. نگاهی بهم انداخت . و به سمت در اتاق رفت

ا پوشیدم تیشرتمو برداشتم بپوشم که بسریع از تخت پریدم پایین و  لباس زیرامو 

 ...تم خشک شدصدایی دس

 ...نپوش_

 ... با دیدن دوستش خون توی رگهام ی بست باورم نمیشد صحنه ای که میدیدم رو

 ... دوستش لخت شده بود و روبه روم ایستاده بود

حس میکردم دستام فلج شده که نمیتونستم حتی حرکتی کنم برای پوشوندن بدن 

 ...برهنم

 .. لی که داده بودم و زد زیر خندهسامان با پوزخند رو به دوستش گفت : اینم قو

 ... صدای خنده هاش توی سرم اکو میشد

  وقتی رفت بیرون تازه موقعیتم رو درک کردم و تیشرتمو پوشیدم

که دوستش با لحن شلی که معلوم بود مسته گفت : چه عجله ای داری هرزه خانوم 

ه یر خنده و ببزار منم ب.ک.ن.م.ت بعد خودم کمکت میکنم لباساتو بپوشی و زد ز

 ... سمتم اومد

با صدای بلندی جیغ زدم : برو عقب تورو خدا تو دیگه بهم دست نزن تو رو خدا 

 ... دست نزن بهم التماست میکنم



 ... محکم بغلم کرد و انداختم روی تخت و افتاد روم

با لمس بدنم عق زدم و محتویات معدمو باال اوردم که داد زد : هوی کثافت این چه 

 .. بودکاری 

موهامو کشید و انداختم روی زمین و شرتمو پاره کرد دستمو گذاشتم روی پایین تنم 

و گفتم : تو رو خدا تورو به فاطمه ی زهرا ولم کن تورو به شیر مادری که خوردی 

 ... ولم کن

دستامو کنار زد و انگشتش رو گذاشت روی پایین تنم که از روی ناچاری داد زدم : 

 ... امان ازپشت باهام رابطه داشتبخدا من دخترم س

پیشونیش عرق کرده بود سینه هامو گرفت و گفت : اون خره من که خر نیستم از این 

 ... عروسک بگذرم

 ...با صدای شکستن چیزی نگاه جفتمون به سمت در اتاق کشیده شد

 دبا دیدن یه پسر قد بلند و هیکلی که اول از همه تیپ سر تا پا مشکیش به چشم میخور

.. 

 داد زدم :  تو رو خدا ولم کنید از ترس اینکه اونم بیاد سمتم مثل دیوونه ها جیغ میزدم

... 

به سمت این پسری که روم خیمه زده بود خیز برداشت و داد زد : چه گوهی میخوری 

 ... بیناموس و یقشو گرفت و از روم بلندش کرد

 وشه ایستادم از ترس میلرزیدمبدون توجه به داد و بیدادشون لباسامو پوشیدم و یه گ

... 

 .... سامان اومد توی اتاق و گفت : علیرضا چیکار میکنی ولش کن

اون پسری که مشکی پوشیده بود داد زد : اسم منو نیار آشغال از همتون شکایت 

 ....میکنم

و رو به اون پسر که از بس کتک خورده بود مثل جنازه شده بود گفت : پاشو از  

 ... شو بیرونخونه ی من گم

 ... و نگاهشو دوخت به من و با صدای محکمی گفت : برو بیرون



 ... سامان رو بهم کرد و گفت : خودم میبرمت

   با نفرت داد زدم : خفه شو من با تو جایی نمیام

  ازت شکایت میکنم پدرتو در میارم الشی بی خانواده

گفت : بسه کثافت  به سمتم خیز برداشت که علیرضا هولش داد سمت در اتاق و

 ... کاریاتون رو ببرید از خونه ی من بیرون

 ... و رو به من داد زد : خودم میبرمت راه بیوفت

با دستای لرزون چادرمو پوشیدم که سامان پوزخندی زد و گفت : ج.ن.د.ه.هام چادر 

 میپوشن؟

بهش نزدیک شدم و زل زدم توی چشماش و آب دهنم رو پرت کردم توی صورتش 

  م : هیچوقت حاللت نمیکنمو گفت

.. 

 ... پوزخندی زد و گفت :به ت.خ.م.م

رومو برگردوندم و خواستم اولین قدم رو به سمت در اتاق بردارم اما با درد شدیدی 

 .... که توی  سرم پیچید سر جام متوقف شدم

 ... خدای من نه

 .. االن وقتش نیست

 بدنم شروع به لرزیدن کرد و دیگه اما چندی طول نکشید که با زانو کف اتاق افتادم و

 .... چیزی نفهمیدم

 ....تاریکی مطلق

 ... با سوزش شدیدی که توی دستم حس کردم پلکامو به سختی باز کردم

 ... همه جا تار بود یه بار چشمامو باز و بسته کردم و نگاهمو دور خودم چرخوندم

 .... توی بیمارستان بودم

 ... به مغزم فشار آوردم.یه کمسعی کردم یادم بیارم چی شده ..



 ... با یاد اوری اون خونه ،سامان اون پسره و در نهایت تشنجی که کردم

 ... با شتاب توی جام نیم خیز شدم

 سرم که تیر کشید دستمو گذاشتم روی سرم توی یه اتاق بودم و کسی هم تو اتاق نبود

... 

 و یه پرستار همراه اون پسره خواستم از تخت بیام پایین که صدای در اتاق بلند شد

 ... اسمش چی بود ؟ اهان علیرضا

 .. همراه علیرضا اومدن داخل

 .. با خجالت سرمو انداختم پایین

پرستار به سمتم اومد و نبضمو گرفت و گفت : خب خدارو شکر حالت خوبه تا یه 

 ... ساعت دیگه میتونی بری

 .. یرونیه چیزایی رو هم یادداشت کرد و از اتاق رفت ب

جرعت نگاه کردن به پسر روبه رومو نداشتم سنگینی نگاهشو بدجوری احساس 

 ... میکردم

 ... آدرس و شماره ی خونتون رو بده البته اگه کس و کاری داری_

 سرمو به سرعت بلند کردم و گفتم : برای چی میخواین ؟

 ...نگاه بدی بهم انداخت و گفت: که زنگ بزنم بیان جمعت کنن

 .. صبح تا االن درگیر شمام کار و زندگی دارم ..بیکار که نیستممن از 

از تخت رفتم پایین و به سمتش رفتم و گفتم : بخدا قسم اگه خانوادم بویی از این قضیه 

 ... ببرن زندم نمیزارن

پوزخندی زد و گفت : تازه اینجوری ازشون میترسی و دنبال یه پسر راه افتادی 

  اومدی تو اون خونه ؟

 ... و ادامه داد : اگه نمیترسیدی االن کجاها بودی ثی کرد مک

حرفاش مثل یه خنجر قلبمو تکه پاره میکرد ... چیزی نگفتم اما طولی نکشید که 

 ... دوباره گفت : ادرس لطفا



با استرس و صدایی پر از بغض که هر لحظه اماده ی شکستن بود نالیدم : تو رو 

 ... واهش میکنمخدا اقا اینکارو با من نکنید خ

 .. پوف کالفه ای کشید و گفت : پس دیگه من مسعولیتی در قبالت ندارم

 .. سری تکون دادم و گفتم : هیچوقت کمکتون رو فراموش نمیکنم

به سمت در اتاق رفت ولی دوباره به سمتم برگشت و گفت : از من به تو نصیحت 

 .... تنتو برای هیچ پسری به حراج نزار

 .. چکید اشکم روی گونم

 ... نگاهشو ازم گرفت. گفت : پول بیمارستان رو حساب کردم تو هم میتونی بری

 .. و از اتاق بیرون رفت

چادرمو که روی تخت بود پوشیدم و از بیمارستان خارج شدم نمیدونم چند ساعت 

 ... گذشته بود از تایم مدرسم

 .. شتمنمیدونم چی در انتظارم بود حتی دیگه نایی برای ترسیدن ندا

 ... دو ساعت طول کشید تا به نزدیکی خونمون برسم

 .. حتی پولی نداشتم که بابت کرایه بدم با همون پاهای بی حسم وارد کوچمون شدم

 ... در خونمون باز بود و این یعنی طوفانی در انتظارمه که ممکنه جونمو بگیره

 ... ن بودچند تا مأمور از داخل حیاطمون اومدن بیرون و پدرمم همراهشو

 ... خودمو پشت وانت همسایمون قایم کردم تا مأمورا برن

 ... قلبم داشت از حرکت می ایستاد

 ... بعد از یه ربع که با پدرم حرف زدن باألخره سوار ماشینشون شدن و رفتن

صلواتی توی دلم فرستادم و به سمت پدرم رفتم که با شونه های افتاده رفت توی 

 ... حیاط و درو بست

 ... ستام برای فشردن زنگ میلرزید اما چشمامو بستم و زنگ رو فشردمد

 ... در باز شد و چشمای پر از خون پدرم جلوم ظاهر شد



چشمای پر از خونش قفسه ی سینش که تند تند باال پایین میشد و دستای مشت شدش 

 ..حس بدی رو بهم القا میکرد

 ... تازه ترس داشت توی وجودم زنده میشد

 ..خودم بیام یقمو گرفت و کشیدم داخل و درو محکم بست و پرتم کرد وسط حیاطتا به 

 ... و داد زد : تا االن کجا بودی پدرسگ

حرفی نداشتم بزنم فقط اشکام میومد موهامو از زیر چادر گرفت و به طرف خونه 

 ...کشوندم

مدن پوست سرم داشت کنده میشد با صدای جیغم مادرم و داداش رضا از نشیمن او

 ... بیرون چشمای مادرم گریون بود

رضا با صدای بلندی گفت : دختره ی آشغال معلوم هست کدوم گوری رفتی ؟؟؟ 

 .. مردیم از نگرانی

اما هنوز حرفش تموم نشده بود که ضربه ی محکمی به کمرم خورد و به شدت پرت 

 ... شدم وسط خونه

نیش باد کرده بود و از شدت با درد به عقب برگشتم که مهدی رو دیدم رگهای پیشو

 ... خشم نفس نفس میزد

ساعته از رفتنت میگذره  ۵۵مادرم با جیغ گفت : حرف بزن صبا کجا بودی االن 

  کجا بودی

 . الل شده بودم

بابام به سمتم اومد و با لگد به جونم افتاد داد میزد : حرف بزن تخمه سگ اللمونی 

 ... نگیر حرف بزن

ده بود مشت و لگدای بابام و مهدی بود که روی تن و بدن بدنم کرخت و بی حس ش

 .. بی جونم فرود میومد

جایی رو نمیدیدم فقط چشمم روی مادرم خشک شده بود که با گریه داشت نگام میکرد 

 ... حتی نیومد کمکم کنه



مهدی کمربندشو در آورد و انداخت دور گردنم و داد زد : بگو دختره ی بی آبرو 

 ..کجا میری که مدرسه هم غیبت میکنی بگووووبگو چند روزه 

 .. دهنمو باز و بسته کردم اما صدایی ازم در نمیومد کم کم چشمام داشت بسته میشد

 ... نفسم داشت قطع میشد

ای کاش جون داشتم و داد میزدم : داداش من گرفتار دام زنت شدم ای کاش جون 

ا بی ناموس بودم اما افسوس که نه داشتم و میگفتم نزن داداش تا االن زیر دست دو ت

 .... جونی داشتم و نه زبونی برای حرف زدن

 ... شل شد بدنم و دستام کنارم افتاد فقط لحظه ی آخر جیغ مادرم توی سرم پیچید

 ..تو رو خدا ولش کن کشتیش_

 ... و تمام دیگه هیچی نفهمیدم

ن ا قدرت باز کردصدای پچ پچی توی گوشم بود و نور شدیدی توی چشمم میخورد ام

 ... چشمامو نداشتم

 ... دکترش میگفت تموم کرده بود ولی خدا توی لحظه ی اخر برش گردوند_

 ... آره بیچاره دختره چه عذابی کشیده معلوم نیست خانواده داشته یا حیوون_

 ... همه چیزو میشنیدم همه چیزو حس میکردم اما نمیتونستم واکنشی نشون بدم

 .... شد و دوباره به خواب عمیقی رفتم صداها کم کم ضعیف

صبا ؟ عزیزم پاشو چشماتو باز کن اجی خوشگلم منو ببین من سهیالم ببین اومدم _

 ... پیشت

 ... سهیال بود چقدر دلتنگش بودم

پلکهامو که انگار به هم دوخته شده بودن رو از هم باز کردم ، چشمم به به سختی 

 ... شک کنارم ایستاده بودسهیال افتاد که با چشمای پر از ا

 با دیدن چشمای بازم گفت : الهی من فداتشم خوبی ؟ جاییت درد نمیکنه ؟

 .. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم : نه خوبم

 بعد از مکثی زل زدم تو صورتش و گفتم : 



 چه بالیی سرم اومده ؟

 .... نگاهشو از چشمام گرفت و گفت : خدا دوباره تو رو بهمون داد

صبا تو مرده بودی وقتی رسوندیمت بیمارستان تموم کرده بودی اما خدا تورو 

 ... برگردوند و زد زیر گریه

خدا برم گردوند ؟ چرا آخه چرا نزاشت بمیرم چرا گذاشت بمونم و به این زندگی 

 ... نکبت ادامه بدم

 رو به سهیال با صدای بغضداری گفتم : مامان و بابا کجان ؟

 ... رد و گفت : خونهفین فینی ک

 با صدای گرفته ای گفتم : چند روزه اینجام ؟

 ... روزه که بیهوشی ۴روز  ۴اشکاشو پاک کرد و گفت : 

 روز مامان و بابا نیومدن اینجا ؟ ۴بدون توجه به جملش دوباره پرسیدم : توی این 

تیت مآهی کشید و گفت : فعال وقت این حرفا نیست صبا االن باید فقط به فکر سال

 .. باشی

دلم شکست از این همه بی رحمی اونا حتی نیومده بودن دیدنم حتی براشون زنده 

 .... موندن و مردنم هیچ ارزشی نداشت و مهم نبود

با صدای در اتاق سرمو به سمت در گرفتم اما با دیدن شخص روبه روم در کسری 

 .... از ثانیه وجودم لبریز از نفرت و خشم شد

و زنعموم حس نفرت و کینه تموم وجودمو فرا گرفت اینقدر از مریم با دیدن مریم 

 ... متنفر بودم که قدرت اینو داشتم خفش کنم

 ... الهی من فداتشم دخترم الهی دستشون بشکنه آخه این چه کاری بود کردن_

 به زنعموم خیره شدم بدون حرفی فقط نگاهش کردم

ه زحمت افتادید و رو به مریم گفت سهیال با لحن غمگینی گفت:ممنون زنعمو چرا ب

 : خوبی دختر عمو؟

 ... خوبم مرسی ..صداش مثل مته داشت مغزمو سوراخ میکرد_



 ... به سمتم اومد و دستمو گرفت

 . همه ی بدنم از نفرت منقبض شد  و دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون

ه کسی نفهمه با تعجب نگاهی بهم انداخت ولی خیلی زود به خودش اومد و جوری ک

 من دستشو پس زدم ازم دور شد و گفت : خوبی عزیزم ؟ حالت بهتره ؟

اما جوابی بهش ندادم و همین باعث شد نگاهی بین خودش و زنعموم  رد و بدل 

 ...بشه

بازم سهیال به حرف اومد و گفت : شرمنده صبا یه کم حالش نا میزونه یه کم شکه 

 ...شده با منم حتی زیاد حرف نمیزنه

زنعموم قری به گردنش داد و گفت : اختیار دارید .اشکالی نداره به هر حال خودش 

 ...که مریضه اون همه کتک هم خورده خب طبیعیه که اینجوری بشه

 ... حرفاش بوی طعنه و کنایه میداد

اما دیگه برام مهم نبود تنها چیزی که برام االن مهم بود این بود که تا میتونم از این 

 .. ور بشمخانواده د

دو روز دیگه هم توی بیمارستان بودم اما حتی یه بار پدرم و مادرم و مهدی سراغم 

 ... نیومدن

 ... فقط یه ساعت داداش نادر و زنش اومدن و داداش رضا هم یه بار اومد دیدنم

 .. حتی خواهرامم بجز سهیال و سعیده نیومدن

 دیگه دلشکستن بیشتر از این ؟

یک شدن و حقارت بیشتر از این که خانوادم حتی نمیخواستن دیگه خورد شدن و کوچ

 منو ببینن؟

  بعد از دو روز از بیمارستان مرخص شدم

 ... سهیال و داداش رضا کارای ترخیصمو انجام دادن و به سمت خونه حرکت کردیم

 ... دل تو دلم نبود برای دیدن مادرم برای دیدن پدرم

 ... ه شدم و به سمت داخل رفتموقتی رسیدیم با عجله از ماشین پیاد



کسی خونه نبود با تعجب به سمت آشپزخونه رفتم که شاید مادرمو اونجا ببینم اما 

 .. نبودن

سعیده اومد داخل آشپزخونه و گفت: عه صبا اومدی؟ چرااینجایی بیا بریم تو اتاق 

 ... استراحت کن

 با صدای لرزون و ضعیفی لب زدم : مامان و بابا کجان؟

 ... به موهاش کشید و گفت : رفتن قم زیارت شب هم نمیاندستی 

 ... بی تفاوت سری تکون دادم و به سمت اتاقم راه افتادم

 ... یعنی حتی حاظر شدن صبر کنن تا منو ببینن بعد برن

 .. پوزخندی به خودم زدم و روی تختم دراز کشیدم

 .. خیلی خسته بودم انگار که سالهاس نخوابیدم

 .. م گذاشتم و خوابیدمچشمامو روی ه

فردای اون روز مامان بابام برگشتن ولی نه کالمی باهام حرف زدن و نه حتی جواب 

 .. سالمم رو دادن

 ... باورم نمیشد تا این حد براشون غریبه و بی اهمیت شده باشم

 ارزوم فقط این بود که رشته ی هنر رو توی مدرسه ادامه بدم و حداقل به هدفم برسم

... 

 ... وقتی بابام گفت : اجازه ی درس خوندن نداری دومین ضربه رو خوردماما 

 ...غافل از اینکه این تازه اول راهه

یک ماه گذشته بود و روز به روز داشتم داغونتر میشدم خیلی الغر شده بودم تنها 

 ... کسی که هوامو داشت فقط سهیال بود حتی سعیده هم دیگه زیاد دم پرم نمیپیچید

میکردم که یه روز اینجوری کوچیک و حقیر بشم هر روز مثل همیشه فکرشم ن

 ... جمعشون جمع بود و تنها کسی حق نداشت توی جمعشون بشینه من بودم

موقع غذا خوردن اونا سر سفره مینشستن اما من هر دفعه یه بهونه میاوردم و توی 

 ... آشپزخونه غذامو میخوردم



نستم جلوی چشمشون یه لیوان آب بخورم پس نگاهشون یه جوری بود که حتی نمیتو

 ... ترجیح میدادم که تنهایی غذامو بخورم

روز به روز که میدیدم سهیال و سعیده میرن مدرسه بیشتر داغون میشدم و حسرت 

 ... میخوردم

دوست داشتم فقط یه بار زمان به عقب برگرده و دیگه اشتباهاتم رو تکرار نکنم اما 

 ... سرت و آرزو بودحیف که اینا فقط یه ح

 ... امتحانای آخر ترم بود و سعیده و سهیال به شدت مشغول درس خوندن بودن

تمام کارهای خونه رو انجام میدادم غذا میپختم مادرم چون پاش درد میومد و ناراحتی 

 ... قبلی هم داشت نمیتونست زیاد کار کنه

 ... مهدی افتاده بودن دیگه کم کم خانوادم به فکر مراسم ازدواج مریم و داداش

چقدر منتظر عروسی داداش مهدی بودم چقدر برنامه و نقشه ریخته بودم برای 

 ...عروسیش

اما االن حتی فکر اینکه عروسی مریمه حتی تصور اینکه مریم داشت زن مهدی 

 ... میشد دیوونم میکرد

دبختی م بکاش جرعت اینو داشتم و میگفتم همه چیزو کاش توانایی اینو داشتم و تما

 ... هایی که مریم سرم اورد رو برمال میکردم

 اما نمیشد خوب میدونستم که مهدی چقدر مریم رو دوست داشت خوب میدونستم که

از اوایل راهنمایی عاشق مریم بود چطور میتونستم حاال که به عشقش رسیده 

 ....زندگیشو خراب کنم

 .. دل همچین کاری رو نداشتم نه من

شت گرم میشد امتحانای سهیال و سعیده تموم شده بود اما انگار که عادت هوا کم کم دا

 ... کرده بودن من کارارو بکنم و اونا بخورن و بخوابن

عروسی مریم و مهدی نزدیک بود ..همه ی خانواده داشتن برای عروسیشون تدارک 

 ... میدیدن



ه و دیگه مجبور اما من هیچ شوقی نداشتم دلم میخواست این مراسم زودتر تموم بش

 ... نباشم ریخت نحس مریم رو تحمل کنم

چند باری اومدن اینجا اما زیاد جلوشون آفتابی نشدم مریم خودشم طرفم نمیومد خودش 

 ... خوب میدونست چه غلطی کرده انگار که از چشمام همه چیزو فهمیده بود

تم که سجاد دیگه نه راجب سجاد حرفی میزد و نه راجب سامان البته اینو میدونس

 .. بهش گفته بود برادر پست فطرتش با من چیکار کرده

اما مریم به روم نمیاورد قسم خورده بودم که اگه به روم بیاره همه چیو لو بدم ...اما 

 ... تا االن که چهار ماه گذشته بود چیزی نگفته بود

س و از سامان خبری نبود مطمعن هم بودم که ازش خبری نمیشه منو فقط برای هو

 ... شهوت میخواست نه برای زندگی

سالم بود اما تبدیل شده بودم به یه  ۵۱زندگی ..هه پوزخندی به خودم زدم ...همش 

 ...دختر بدبخت و حقیر که نه حق درس خوندن داشت و نه حق اعتراض

****** 

 ... از جام بلند شدم و روسریمو کشیدم روی سرم و از اتاق بیرون رفتم

هر برادرام اینجا دعوت بودن ..همیشه آرزو داشتم دور هم جمع امشب همه ی خوا

 ... باشیم ولی االن هیچ میل و رغبتی برای دیدنشون نداشتم

 ... به سمت آشپزخونه رفتم که مادرم از توی نشیمن صدام کرد

به سمت نشیمن رفتم به پدرم که مشغول خوندن روزنامه بود سالم کردم اما مثل تموم 

 .. جوابی نشنیدم این چهار ماه

مادرم با صدای نیمه بلندی گفت : چرا رفتی تو اون اتاق بیرون هم نمیای مگه 

 نمیدونی امشب مهمون داریم به کی بگم بیاد کمکم کنه به همسایه بگم خوبه ؟؟؟

بدون توجه به طعنه ی کالمش با صدای ضعیفی گفتم : ببخشید اخه دیدم همه خوابیدن 

 .... رو صدا میشهگفتم کاری انجام بدم س

دستی به موهای حنا شدش کشید و گفت : باشه حاال برو اون بادمجونا رو پوست 

  بگیر تا بیام بگم چیکار کنی



 ... باشه ای گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم

 ... با دیدن سماور و چایی دم شده ی توی قوری لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 تا استکان چایی ریختم و به سمت نشیمن بردمبی اراده به سمت سماور رفتم و دو 

... 

 ... دشیرینی کنمدوست داشتم یه امروز رو مثل خواهرام برای پدرم خو

 ... چایی رو جلوی پدرم گذاشتم و گفتم : بفرما بابا تازه دمه

 ... نگاهی بهم کرد و دوباره نگاهشو دوخت به روزنامه ی توی دستش

اما نرسیده به آشپزخونه با حرفی که زد پاهام به زمین آهی کشیدم و از جام بلند شدم 

 ... چسبید

حاج خانم پاشو این چایی رو عوض کن دلم نمیخواد چیزی از دستای نجس این _

 ... نمک نشناس بخورم

نفس تو سینم حبس شد حس میکردم یه پارچ آب یخ روی سرم خالی کردن باورم 

 .. نمیشد تا این حد ازم بیزار باشن

داشتم بزنم بدون اینکه حتی به عقب برگردم راهمو کشیدم و رفتم توی حرفی ن

آشپزخونه قلبم تند تند میزد و دستام میلرزید به سمت پنجره رفتم و به گوشه از پنجره 

 رو باز کردم اما فایده ای نداشت هوای تازه هم نتونست قلب زخم خوردمو آروم کنه

... 

نیست درست میشه تو باید قوی باشی هیچی زیر لب زمزمه کردم : اروم باش هیچی 

 ... نیست هیچی نیست

 .. اما قلبم این حرفا حالیش نبود

از داخل یخچال قرصمو برداشتم و بدون اب خوردم نمیخواستم امشب با حال بدم 

 ... مهمونیشونو خراب کنم

تا شب یه سره توی آشپزخونه بودم و کار کردم مادرم فقط برای نظارت و سرکشی 

 ... کارا یه سر میومد اشپزخونه سعیده که کالً سمت آشپزخونه نیومدبه 

 ... سهیال هم فقط اومد ظرفای شام رو اماده کرد



پیشونی خیس از عرقم رو با آستینم پاک کردم و برای آخرین بار غذاهای توی قابلمه 

 ... رو چک کردم

 ... همه چی اماده بود

 ... ظرهبه سمت مادرم رفتم و گفتم : همه چی حا

نگاهی بهم انداخت و با لحن ارومی گفت : دستت درد نکنه حاال برو یه لباس خوب 

 .. بپوش که خیلی سر و وضعت داغونه

بدون حرفی به سمت اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم دلم میخواست یه کم ارایش 

 ...کنم اما نه لوازمش رو داشتم و نه جرعتش رو

 ... یرونبیخیال شدم و از اتاق رفتم ب

 ... با صدای زنگ در به استقبالشون رفتیم

با دیدن داداش نادر دلم پر کشید برای بغل کردنش به سمتش رفتم که بغلش کنم اما 

 مانع شد و فقط دستمو فشرد و گفت : چطوری ؟

 ... شکه شده از این حرکتش فقط تونستم لب بزنم : ممنون

بوسی هم نکرد در صورتی که با زنش مهری هم باهام خوب برخورد نکرد حتی رو

 ... سهیال و سعیده رو بوسی کرد

اینقدر دلم شکست و بغض داشتم که حتی دیگه سمت بچه هاشونم نرفتم حتی با برادر 

 ... زاده هام روبوسی هم نکردم

کم کم خونه شلوغ شد همشون اومدن بخاطر مشغله ی کاری تقریبا چند ماه یه بار 

 ... همه میومدن

ین و زنش فاطمه هم اومدن اونا هم مثل بقیه سرد بودن و فقط باهام دست داداش حس

 ... دادن

آبجی نرگس و بچه هاشم اومدن اما شوهرش نیومده بود ابجی سمیه هم با شوهرش 

 ... و بچش اومدن

  پاهام خسته شده بود اینقدر



 .. پذیرایی کرده بودم

 

 ... بجی نرگس اومد کمکمبعد از خوردن شام شروع به شستن ظرفا کردم اما ا

 ... نمیخواد آبجی خودم میشورم شما برو خسته ای استراحت کن_

  دستاشو گرفت جلوی شیر اب و گفت : نه خسته نیستم  زودتر بشوریم که

 ... کار مهمی داریم

 با تعجب پرسیدم : با من کار دارید؟

 ... از گوشه ی چشم نگاهم کرد و گفت : آره هم با تو و هم با بقیه

با فکر مشغول و ذهن آشفته ظرفا رو شستیم ..یه سینی چایی حاظر کردم و تک تک 

 ... به همه تعارف کردم

دوباره به طرف آشپزخونه راه افتادم تا ظرفارو خشک کنم که آبجی نرگس گفت :بیا 

 ... بشین

 ... مکثی کردم و در نهایت عقب گرد کردم و کنار آرمان روی زمین نشستم

ای کسی صحبت نکرد همه چی مشکوک بود نمیدونم چرا اما حس میکردم چند دقیقه 

 ... که اتفاقی قراره بیوفته

 هنوز در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که با صدای داداش نادر سرمو بلند کردم

.. 

 ... بابا راستش امشب هم اومدیم یه سر بزنیم و هم یه موضوعی رو بهتون بگیم_

 گذاشت توی پیش دستی و گفت: چیشده بابا جون؟بابام استکان چاییشو 

داداش نادر دستی به ریشای مرتبش کشید و گفت : واال حقیقتش برای سهیال 

 ...خواستگار پیدا شده یکی از دوستام پسرش بچه ی خوبیه

دنبال یه دختر خانواده دار و با اصل و نصب میگردن منم گفتم اگه شما اجازه بدید  

 ...برای سهیال بیان

 ... اب دهنمو قورت دادم و سرمو تا اخرین حد ممکن پایین انداختم



توی خانواده ی ما رسم بود که اول دختر بزرگتر ازدواج کنه من از سعیده و سهیال 

 ... بزرگتر بودم

اگه دختر کوچیکتر ازدواج میکرد و دختر بزرگتر تو خونه میموند دیگه کسی سمتش 

 ...ایرادی داره که توی خونه مونده نمیومد چون همه فکر میکردن البد

 .. سرم در حال انفجار بود اما منتظر جواب پدرم بودم

آبجی نرگس نگاه کوتاهی بهم انداخت و با لحن نه چندان دوستانه ای گفت : صبا جان 

 ...میدونم تو بزرگتری امااالن بخت سهیال باز شده 

 ...با صدای پدرم حرف توی دهنش ماسید

راش توضیح میدی این دختره حق هیچگونه اعتراضی توی این خونه چرا داری ب_

 ... نداره همینکه بیرونش نکردم و دارم خرجشو میدم باس کالهشو بندازه باالتر

بلند خون توی رگهام یخ بست پلکام پشت سر هم میپرید جرعت نداشتم حتی سرمو

 ... کنم و بقیه رو ببینم

بود نشون میداد که اونا هم به اندازه ی من شکه  اما سکوتی که بین همه بوجود اومده

 ... شدن

مادرم زودتر از همه به خودش اومد و رو به بابام گفت : چرا اوقات خودتو تلخ 

میکنی حاج آقا خب این که دیگه عصبانیت نداره و رو به داداش نادر گفت : اگه 

 ....بابات اجازه میده منم حرفی ندارم بگو همین هفته بیان اینجا

چشمامو با بغض بستم و همه تالشمو کردم که اشکامو پشت پلکام نگهدارم که مبادا 

 ... بیشتر از این خورد بشم

 

 ....به هر بدبختی بود تا آخر شب دوام آوردم و ازشون پذیرایی کردم

 ... هیچکدومشون حتی یه کلمه باهام حرف نمیزدن انگار که من یه غریبه بودم

 و سعیده پذیرایی رو تمیز کردن و منم ظرفارو شستم و بعد از رفتنشون سهیال

 ... آشپزخونه رو تمیز کردم

 ... دیگه نمیتونستم رو پاهام وایسم ...از خستگی حتی نای راه رفتن هم نداشتم



 .. شب بخیری گفتم و به سمت اتاقم رفتم

یش من یال پالبته اتاق من و سهیال بود اما از وقتی که این اتفاق افتاده بود دیگه سه

 ... نمیخوابید و میرفت پیش سعیده

 ... با حالی خراب و داغون رفتم توی اتاق و روسریمو در آوردم و دراز کشیدم

 .. هنوز چشمام گرم نشده بود که تقه ای به در اتاقم خورد

 چیزی نگفتم دلم نمیخواست جواب بدم چون حوصله حرف زدن با کسی رو نداشتم

... 

رمو شنیدم نفس تو سینم حبس شد باورم نمیشد که صدای پدرم اما وقتی صدای پد

 ... باشه

 ...از جام بلند شدم و روسریمو روی سرم کشیدم

هنوزکامل سرم نکرده بودم که در اتاق باز شد و قامت پدرم توی چار چوب در  

 ... ظاهر شد

 با صدایی که میلرزید گفتم : چیزی شده؟

ش عجیب داشت ترس و وحشت رو به دلم در اتاق رو بست و اومد طرفم نگاه

 ... مینداخت

 ... با صدایی که لبریز از خشم بود گفت : بشین

 .. بی اراده اطاعت کردم و سریع نشستم

 ... درست رو به روم روی زمین زانو زد

دل تو دلم نبود سرمو تا آخرین حد ممکن انداخته بودم پایین و دستامو به هم پیچیده  

 ... دم تا کمی از استرسم کم بشهبودم و فشار میدا

 ... با صداش همه ی وجودم گوش شد

اینقدر از داشتن دختری مثل تو شرمسارم که حتی دلم نمیخواد ثانیه ای جلوی چشمم _

 ... باشی



فکر نکن خبر ندارم از کثافت کاریات همون روزی که اومدی خونه و اون همه کتک 

 ...ت شدمخوردی روز بعدش رفتم پیگیر کثافت کاریا

همه چیو میدونم از دوست شدنت با اون پسره ی حرومزاده که هیچ اثری ازش  

 به خونش و چوب حراج زدنت به آبرونیست تا رفتن 

 ... و حیثیتم

زمان برام متوقف شده بود نفسم باال نمیومد باورم نمیشد که پدرم حقیقتو میدونه و 

 ... اینقدر آرومه

هم رو نداشته باشی میدونی که چقدر آبروم برام حق داری که روی نگاه کردن ب_

 ...مهمه

 ... همون یه ذره هم که توی مردم مونده رو نمیخوام از بین بره

اگر ترس از آبروم نبود تیکه تیکت میکردم و مینداختمت جلوی سگ ها تا 

 ... خوراکشون بشی

 خونه ی بختاما حیف که آبروم از همه چی مهمتره و آینده ی سهیال که داره میره 

... 

 ... اشکام باألخره راه خودشونو پیدا کردن و روی گونه هام  لغزیدن

 ..دردی که حرفاش داشت مهم نبود دردم از این بود که بابام همه چیو میدونست

 ... دردم از این بود که دیگه حرمتی پیش بابام ندارم

 ... بدونهفقط من میدونم که چه گندی زدی هیچکس نمیدونه نمیخوامم کسی _

سرتو میندازی پایین زندگیتو میکنی بدون اجازه ی من حتی حق آب خوردن و نفس 

 ... کشیدن هم نداری به اندازه ی کافی بهت آزادی داده بودم اما لیاقت نداشتی

از جاش بلند شد و گفت  : امشب اومدم اینارو بهت بگم که فکر نکنی با شوهر دادن 

 ...سهیال داریم بهت ظلم میکنیم

نه تازه خیلی باید ممنونم باشی که تا االن زنده ای اگه ترس از دست دادن آبرو و  

 .. اعتبارم نبود میکشتمت



 .. اما ارزشت کمتر از اونیه که بخوام بخاطرت غرور و حیثیتمو بزارم زیر پام

 ... به سمت در اتاق رفت

 ... صداش کردم دستش به دستگیره ی در نرسیده بود که لبامو از هم باز کردم و

 .. بابا_

به سمتم برنگشت اما با صدایی که قاطعیتش آتیش به جونم مینداخت گفت : از این 

 ... لحظه به بعد حق نداری بهم بگی بابا

حق نداری دورو برم بپلکی حق نداری حتی نزدیکم بشی اگه حتی در حال مرگ 

 ... بودم

 ریهو با صدای بلندی زدم زیر گوقتی رفت بیرون دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم 

... 

 ... زار زدم برای آبرویی که از دست رفت

 ... زار زدم برای پدری که از دستش دادم

زار زدم برای آزادی ازدست رفته ای که لیاقتش رو نداشتم بخدا قسم که بابام حق 

 ... داشت

 ... بخدا قسم که شکستن غرور یه مرد کمرشو هم میشکنه

 ... شکستم من با حماقتم چوب حراج زدم به آبروشمن کمر بابامو 

هق هقم توی اتاق پیچیده بود خودم خودمو بغل کردم و از ته دلم با صدای بلند بدون 

 ... اینکه بترسم کسی صدامو بشنوه زار زدم

با خستگی برنج رو ریختم توی آبکش و دم کردم زیر قابلمه رو روشن کردم و برنج 

 ... گذاشتم روی گازرو

آشپزخونه رو دستمال کشیدم و به سمت نشیمن رفتم سهیال کالفه توی نشیمن قدم 

 .. میزد

 ... صداش کردم که به سمتم برگشت

 با تعجب گفتم : چیزی شده ؟



دستی به موهاش کشید و گفت : وای صبا امشب خواستگارا میان اما هنوز نمیدونم 

 .. چی بپوسم

 خنده ی کوتاهی کردم و گفتم : همین؟

شم غره ای بهم رفت و گفت: این کمه ؟ خب یه راه حلی بگو تازه به مامان میگم چ

  ... لباس ندارم میگه لباسای صبا هست اونا رو بپوش

زیر چشمی نگاهم کرد و گفت : خب من بهش گفتم که شاید صبا خوشش نیاد ولی 

 ....خب

وست داری ببر لبخند تلخی زدم و گفتم : من ناراحت نمیشم بیا هر کدوم رو که د

 .. بپوش

 با خوشحالی به سمتم اومد و صورتمو بوسید و گفت : خیلی گلی صبا جبران میکنم

... 

به سمت اتاق رفتیم و یه دست از لباسامو برداشت تازه خریده بودم فقط یه بار پوشیده 

بودم با اینکه خودم خیلی دوسش داشتم اما وقتی. دیدم چشمش دنبال اون لباسه بهش 

 ... شدادم

 

وقتی سهیال از اتاق بیرون رفت به سمت میز تحریرم رفتم و قرصمو طبق معمول 

 ... بدون اب خوردم

 .... توی این مدت مصرف داروهامو دو برابر کرده بودم و این یعنی فاجعه

امشب مریم هم میاد اینجا بازم باید زجر بکشم باید با دیدنش تموم گذشته بیاد جلوی 

 ... چشمم

ودم از دیشب که بابام اومد توی اتاقم دیگه ندیدمش سر کار بود مادرمم رفته کالفه ب

  بود خرید

.. 

 نیم ساعت گذشته بود که



سعیده اومد توی اتاق و با رنگی پریده گفت : صبا مامان اومده میگه بری کارت 

 .. داره

 با تعجب گفتم : خب چرا رنگت پریده چیشده ؟

.هیچی فقط یه کم سرم درد میکنه و از اتاق سریع نگاهشو ازم دزدید و گفت : هی..

 ... رفت بیرون

 ... با قیافه ی گیج به مسیر رفتنش نگاه کردم

 .. شونه ای باال انداختم واز اتاق بیرون رفتم

 مادرم توی نشیمن نشسته بود و زیر لب ذکر میگفت سهیال هم یه گوشه کز کرده بود

.. 

 با تعجب گفتم : مامان ؟ چیزی شده ؟

 .. با دیدنم گفت : بیا بشین مادر

نشستم جلوش که دستامو گرفت و گفت : صبا میدونی که امشب برای سهیال 

 . خواستگار میاد

  به ارومی گفتم : خب اره

کالفه دستمو یه کم فشرد و گفت : ببین چون تو بزرگتری ممکنه براشون این سوال 

 ... پیش بیاد که چرا اول تو ازدواج نکردی

جه منظورش نمیشدم انگار فهمید که ادامه داد : بابات خواسته که امشب تو توی متو

 ...مراسم نباشی یعنی گفته که امشب بری خونه ی داییت

 ...که تو رو نبینن

 .. هاج و واج زل زده بودم توی چشمای غمگین مادرم

بود اشک توی چشمام حلقه زده بود اما همون ته مونده ی غرورم که برام مونده 

 ... اجازه نمیداد که اشکام بریزه روی گونم

مادرم با شرمندگی نگاهشو ازم گرفت و تسبیحشو توی دستش چرخوند و زیر لب 

 ... شروع به ذکر گفتن کرد



 ... سهیال شرمسارتر از مادرم با گوشه ی روسریش بازی میکرد

 .. تمنداش دیگه حرفی نمونده بود حرفی نداشتم که بهشون بزنم حتی نای گریه هم

 ... لبخند تلخی زدم و از جام بلند شدم

 

نگاه مادرم و سهیال به دنبال قدمای کوتاهم کشیده شد به سردی زمزمه کردم :میرم 

 ... آماده بشم

مادرم سری تکون داد و گفت : باشه دخترم من میگم مهدی برسونتت زنداییت 

 ... منتظرته

کار هاروهم هماهنگ کرده بودن و  پوزخندی به این همه هماهنگیشون زدم همه ی

 ... در آخر یه خبری هم به خودم دادن

 ... آهی از ته دلم کشیدم و بدون حرف دیگه ای به سمت اتاقم رفتم

من که به سهیال حسادت نمیکردم من که آرزوم خوشبختی خواهرم بود پس چرا 

 ... داشتن منو از اینجا دور میکردن

 سهیال بشم؟؟ مگه من میخواستم مانع خوشبختی

اشکم تا پشت پلکم اومد اما سمجانه پسش زدم و به سمت کمد لباسام رفتم و با حرص 

 ... یه دست مانتو شلوار کشیدم بیرون و پوشیدم

با ،باز شدن در اتاق رومو به سمت پنجره ی اتاق گرفتم و با لحن سردی گفتم : من 

 ... آمادم

 ... با صدای پدرم با تعجب به سمت در برگشتم

لباس بیشتر بردار یه چند روزی اونجا بمونی بهتره داییت میره شهرستان زنداییت _

 ... تنهاس بمون پیشش تا داییت برگرده

به همین راحتی داشتن منو از سرشون باز میکردن به همین راحتی داشتن منو از 

 ... خونه ای که مال منم بود میروندن



 تا شاید نگاهم کنه و دلش به رحم بیادبا حسرت و بغض زل زدم توی چشمای پدرم 

... 

 ... اما حتی دریغ از یه گوشه ی چشم

 ...بدون توجه به حال و روزم گفت : تا یه ربع دیگه تو حیاط باش مهدی میرسونتت

 چشمی زیر لب زمزمه کردم. و به سمت چادرم رفتم و با دستای لرزون سرم کردم

... 

انتوم دیگه وسیله ای نداشتم که جمع کنم فقط قرصامو برداشتم و انداختم توی جیب م

 ... یه دست لباس برای توی خونه برداشتم و از اتاق خارج شدم

مادرم تا منو دید به سرعت راهشو به سمت اشپزخونه کج کرد و فقط پدرم موند که 

 ... اونم بدون توجه بهم به سمت نشیمن رفت

 ... نیازی نبود که باهاشون خدافظی کنم

 ... داشت که بگم خدافظدلیلی ن

 .. خودشون منو رونده بودن

 ... با بغض به سمت حیاط رفتم و سوار ماشین مهدی شدم

 سالمی کردم اما جوابمو نداد و با سرعت به سمت خونه ی دایی بهروز حرکت کرد

... 

زنداییم بر خالف بقیه که تازگی باهام مثل یه کافر رفتار میکردن خیلی مهربون بود 

 ... ستقبال گرمی کردو ازم ا

 ... لباسامو توی اتاق عوض کردم و به سمت پذیرایی رفتم

بوی قرمه سبزی توی خونه پیچیده بود خونشون بوی زندگی میداد بوی عشق و 

 ... محبت میداد نه کینه و نفرت

چایی خوشرنگو از توی سینی برداشت و گذاشت جلوم و با صدای دلنشینش گفت : 

 من بمیرم تو چرا اینقدر الغر شدی مادر ؟ بخور عزیز دلم الهی

 نکنه غذا نمیخوری به خودت نمی رسی؟



لبخند کوتاهی زدم و با صدایی که بغض داشت گفتم : نه غذا که میخورم اما خب یه 

 ... کم تازگیا سر درد دارم

 اخمی بین ابروهاش نشست و گفت : دکتر رفتی؟

ایی زعفرانی دوختم و گفتم : آ..آره نگاهمو از چشمای مهربونش گرفتم و به بخار چ

 ... یکی ..دوبار رفتم ولی خب میگن طبیعیه

 آهی کشید و گفت : صبا جان مادر ، بخاطر بیماریته ؟

 ... دلیلی نداشت ازش پنهان کنم وقتی که همه میدونستن من تشنج میکنم و مریضم

ردم دو برابر کبا صدای غمگینی گفتم : خب اونم خیلی تأثیر داره مصرف داروهامو 

 ......شاید بخاطر مصرف زیاد داروهامه...نمیدونم

 کمی از چاییشو خورد و گفت : میگم صبا اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی ؟

با چشمای ریز شده گفتم : اختیار دارید زندایی مگه میشه از دست شما ناراحت شد 

 ؟

 ...دستمو گرفت توی دستش و گفت : من حس میکنم که افسرده شدی

خب حقم داری میدونی هر کسی دیگه ای هم جای تو بود شاید بیشتر از اینا داغون  

 ... میشد

 ... منتطر ادامه ی حرفش بودم حس میکردم حرف اصلیش مونده

انتظارم رو از نگاهم فهمید و ادامه داد من یه دوست دارم که خیلی ساله که با هم 

 .. رفت و آمد میکنیم و دوستیم

دکتر روانشناسه و خیلی هم سرش شلوغه مطبش تهرانه اینجا نیست اما  پسر دوستم 

من میتونم ازش بخوام که یه روز با پسرش بیان اینجا و تو با پسرش حرف بزنی تا 

 ... شاید تونست کمکی بهت بکنه

 ... توی سکوت به حرفاش گوش میدادم

 خب نظرت چیه ؟_



واست کجاست ؟ با پیشنهادم زندایی دستشو جلوی صورتم تکون داد و گفت : ح

 موافقی ؟

زل زدم به دستام که همش از کار زیاد پوست داده بود و گفتم : ولی زندایی من که 

 !.. مشکل اعصاب ندارم

با مهربونی ذاتیش اومد کنارم نشست و سرمو گرفت توی بغلش و گفت : میدونم 

 ....دختر قشنگم تو خیلی هم سالم و سالمتی

هم که داری که مادرزادی نیست بخاطر اون تصادفیه که تو پنج این بیماری تشنج  

 سالگی کردی وگرنه تو هیچ مشکل دیگه ای نداری

 ... عزیزم

مکثی کرد و گفت : من منظورم این نبود که تو مشکل اعصاب و روان داری من 

 خودم وقتی که داداشم یوسف با زن و بچش رفتن زیر

 ... تریلی از همه چیز بیزار بودم

ستشو کشید روی سرم و ادامه داد : حوصله ی هیچکس رو نداشتم نمیدونم یادته یا د

  نه

اما خیلی حالم بد بود افسرده شده بودم منم دوست داشتم بمیرم چون خیلی به یوسف ..

 ... وابسته بودم

بوسه ای روی سرم زد که حس عجیبی سراسر وجودمو گرفت یادم نمیاد هیچوقت 

 ... کرده باشه و باهام حرف زده باشهمادرم اینطوری بغلم 

با صدایی که حس کردم بغض داره گفت : دوستم ثریا اومد پیشم وقتی حال و روزمو 

دید خیلی سرزنشم کرد و گفت دارم خودمو نابود میکنم ..اما من توجهی نمیکردم به 

 ... حرفش

من  شیه هفته بعد با پسرش اومدن دیدنم گفت پسرش دکتر روانشناسه ...حقیقت

 .... نمیدونستم دکتر روانشناس دقیقاً کارش چیه

اما صبا خداشاهده که فقط دو ساعت باهام حرف زد کلی حالم خوب شد من مطمعنم 

 .. میتونه کمکت کنه



هر چند اعتقادی به حرفای زندایی نداشتم هیچکس نمیتونست دردی که من داشتم رو 

 ... درک کنه چه برسه به یه دکتر

نکه دل زنداییو نشکنم گفتم : باشه حاال که شما میگی کارش خوبه منم اما برای ای

 .. حرفی ندارم هر چی شما بگید

با خوشحالی بوسه ای روی گونم زد و گفت : افرین دختر قشنگم من نمیدونم چرا 

پدرت و مادرت دارن با تو اینجوری میکنن یعنی هیچکس نمیدونه پدرت چیزی به 

ه تو چند ساعت  بیرون بودی و از اون روز به بعد اینجوری کسی نمیگه فقط میدونم ک

 .. باهات سرد و تلخ شدن

سرمو انداختم پایین و با استرس دستامو توی هم پیچیدم که گفت : البته نمیخوامم 

 ... بدونم که چی شده من فقط هدفم سالمتی و خوشبختی توعه

 به ثریا زنگ بزنم تو همنفس راحتی کشیدم که از جاش بلند شد و گفت  :من میرم 

 .. چاییتو بخور سرد شد

 ... با خیال راحت از اینکه چیزی از گذشته و اتفاقاتش نپرسید چاییمو مزه مزه کردم

بعد از خوردن نهار خوشمزه ای که زندایی پخته بود بهش کمک کردم تا ظرفارو 

 ... بشوره و آشپزخونه رو مرتب کردیم

 ... شد فردا ثریا و پسرش بیان اینجاگفت به دوستش زنگ زده و قرار 

 ..حس خاصی نداشتم من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم

 اگه این پیشنهاد هم قبول کردم فقط بخاطر زندایی بود وگرنه من و چه به روانشناس

... 

 ... زندایی رفت نماز بخونه و من موندم و یه دنیا غم

بیشتر میگرفت من االن باید تو خونه ی هر لحظه که به غروب نزدیک میشدیم دلم 

 ...خودم میبودم نه اینجا

 ... من امشب باید به انوان خواهر بزرگتر حضور میداشتم نه اینکه منو قایم کنن 

 ... دلم خون بود از بابام و بی رحمیاش از مامانم و خواهرام

 ؟؟از خودم که با حماقت و بچگیم گند زدم به زندگی و آیندم ...آینده ؟؟



اهی کشیدم ..چه آینده ای مگه من آینده ای هم داشتم ؟ مگه من اصال میتونستم به آینده 

 ... ای خوب فکر کنم

 ... با حس حضور زندایی کنارم از فکر و خیال دست کشیدم و گفتم : قبول باشه

لبخند مهربونی زد و چادرشو تا کرد و گذاشت روی طاقچه و گفت : قبول حق دخترم 

 میکنی؟ به چی فکر

 ... شونه ای باال انداختم و گفتم : نمیدونم ...به همه چیز مخصوصاً امشب

دستمو گرفت توی دستش و گفت : بهش فکر نکن ببین اگه االن تو از غصه دق هم 

بکنی اونا مراسمشون رو به خوبی و خوشی برگزار میکنن و حتی به تو فکر هم 

 ... نمیکنن حداقل امشب رو

 ... روی گونم ریخت و لب زدم : ولی من اونا رو دوست دارم اشکام بی اراده 

 ۵۱آهی کشید و گفت : اونا هم دوستت دارن صبا جان تو هنوز خیلی بچه ای فقط 

 .. سالته بخدا این همه سختی و تنش برای سن تو زیاده

 ...یه کم به فکر خودت باش به خودت برس

 ۵۱: خوب نگاه کن دست یه دختر  دستمو اورد باال و گرفت جلوی صورتم و گفت   

 ساله باید اینجوری باشه؟؟؟

میدونم نمیتونی کار نکنی اما حداقل بعد از تموم شدن کارات دستاتو با کرم مرطوب 

 .. کن تا اینجوری داغونه نشه

خنده ی تلخی کردم و گفتم : من اینقدر مشکالت و بدبختی دارم که دستام اصال توی 

 ... اداین مشکالت به چشم نمی

 اشک حلقه زده توی چشماش داشت بهم یاد آوری میکرد  که چقدر ترحم برانگیزم

... 

پوفی کشید و گفت : ارزوم داشتم خدا یه بچه بهم بده به وال قسم میزاشتمش روی 

 ... چشمام اما انگار خدا منو الیق ندونست که نزاشت حس مادر شدن رو تجربه کنم

ود که ازدواج کرده بودن اما بچه دار نمیشد ولی داییم زندایی بچه دار نمیشد سالها ب

 ... هیچوقت بهش سر کوفت نزد چون خیلی دوسش داشت



چندین بار به داییم گفتن زنتو طالق بده و یه زن سالم بگیر ولی هر دفعه به شدت 

 ... عصبانی شد و گفت : من آسیه رو دوست دارم و بخاطر بچه ازش جدا نمیشم

 ...ین همه عشق رو داشت الحق که زنی تک و بی نظیر بودالحق که لیاقت ا

 به زندایی شب بخیر گفتم و رفتم بخوابم ۵۵تا شب هر جوری بود گذروندم و ساعت 

.. 

چند لحظه فکرم درگیر فردا شد که قراره با اون دکتر  مالقات کنم اما خیلی زود از 

 ... فکرش رها شدم و پلکهام روی هم افتاد

ه ی رادیو چشمامو باز کردم و توی جام نیم خیز شدم کش و غوصی با صدای گویند

 ... به بدنم دادم و از جام بلند شدم و رخت خواب هارو تا کردم و گذاشتم توی کمد

 ... رفتم جلوی آینه و زل زدم به چهره ی شکسته و غمگینم

 ساله بودم ؟ ۵۱واقعا من یه دختر 

 ..خودمم شک داشتم ..هه

 ... روسریمو کشیدم روی سرم و از اتاق بیرون رفتمپوزخندی زدم و  

 ...بوی نون تازه و کله پاچه توی خونه پیچیده بود ناخودآگاه احساس گشنگی کردم

دست و رومو شستم و رفتم توی آشپزخونه ،زندایی با دیدنم لبخندی زد و گفت : بیدار 

 شدی دخترم ،خوب خوابیدی؟

 .. سالم ،آره خیلی خوب بود_

ایی خوش رنگ ریخت و گفت : سالم به روی ماهت عزیزم ،خب خدارو دو تا چ

 .. شکر گفتم نکنه دیشب جات غریب بوده خوب نخوابیده باشی

 ... لبخندی زدم و گفتم : نه اتفاقا آرومتر از همیشه بودم

سری تکون داد و به کله پاچه اشاره ای کرد و گفت : جای داییت خالی عاشق کله 

 ... بود که تو هم دوست داری این شد که از دیشب بار گذاشتمپاچه س قبال گفته 

 ... لبخندی زدم و با محبت گفتم : مرسی زندایی چرا توی زحمت افتادید



برام یه ظرف کله پاچه کشید و گفت : چه زحمتی قربونت برم ؟ صبحانتو کامل بخور 

 .. که کلی کار داریم

 ... نه ی لذیذ جلوی روم کردمبا اشتها و بدون تعارف شروع به خوردن صبحا

وقتی که کامالً سیر شدم از زندایی تشکری کردم و ظرفارو به سمت ظرفشویی بردم 

 ... و سفره رو جمع کردم

بعد از شستن ظرفا زندایی برای نهار قیمه نثار بار گذاشت و رو بهم گفت : خب حاال 

 ... باید بریم خرید

 با تعجب گفتم : خرید چی؟

 .. یه لباس خوشگل برای دختر قشنگم خرید میوه و_

 ... با تعجب بیشتری گفتم : خب من که لباس دارم

نگاهی به لباسم انداخت و گفت : میدونم دختر قشنگم اما من دوست دارم امروز برات 

یه کادو بخرم چونکه نزاشتی من تنها بمونم و اومدی پیشم بخاطر تشکر میخوام برات 

 .... خیلی هم قشنگه کادو بخرم وگرنه لباس خودت

بچه بودم اما عقلم اینقدر میرسید که بفهمم لباس رنگ و رو رفتم دل هر آدمی رو به 

 .. رحم میاره

اما چیزی نگفتم دوست نداشتم دلشو بشکنم حاال این همه بهم محبت میکرد چه اشکالی 

 .. داشت منم یه کم خودمو میزدم به اون راه و ترحماشو به جون میخریدم

از نیم ساعت اماده شدیم و به سمت بازار راه افتادیم کلی گشتیم تا یه بلوز نقره بعد 

 ... ای خوشرنگ با دامن مشکی گرفتیم حدس میزدم خیلی بهم بیان

از ته دلم ذوق کردم با دیدن لباسای نو اما ظاهراً خیلی عادی از زندایی تشکر کردم 

اکسی گرفتیم و به سمت خونه راه بعد از خریدن میوه و تنقالت و سبزی خوردن یه ت

 ... افتادیم

وبتی که رسیدیم زندایی گفت : تا من میوه ها رو میشورم تو هم برو لباساتو بپوش 

 ... عزیزم حدوداً یک ساعت دیگه ثریا و میالد   میرسن

 .. پس اسم این آقا دکتره میالد بود



 ... به سمت اتاق رفتم تا لباسارو بپوشم

ستادم و به تیپ جدیدم زل زدم لباسا خیلی بهم میومد با ذوق بچگونه جلوی آینه قدی ای

 ... ای  دور خودم چرخیدم

با صدای در اتاق زل زدم به در که زندایی اومد داخل با دیدنم چشمای قهوه ای 

مهربونش برقی زد و گفت : ماشاهلل هزار ماشاهلل چقدر خوشگل شدی دخترم واقعا 

 ... بهت میاد مادر مبارکت باشه

 ... با لبخند گفتم : مرسی زندایی خیلی قشنگن خیلی دوسشون دارم

بهم نزدیک شد و پیشونیمو بوسید و گفت : قابلتو نداره عزیز دلم ...آخ یادمون رفت 

 .... روسری بگیریم

به دنبال این حرفش به سمت کمد گوشه ی اتاق رفت و روسری سفید زیبایی رو  

یت از کربال برام اورده ولی من دوسش ندارم مال تو بیرون کشید و گفت : اینو دای

 .. ...وروسری رو به سمتم گرفت

خیلی قشنگ بود با خوشحالی روسری رو ازش گرفتم و انداختم روی سرم که خودش 

 ... اومد نزدیکم و برام مرتبش کرد

 ... چهرم نسبت به دیروز کلی تغییر کرده بود و سر حال شده بودم

 ... از اتاق خارج شدیم و نشستیم توی نشیمنبه همراه زندایی 

یک ساعتی مشغول حرف زدن بودیم که با صدای زنگ بلبلی خونشون نگاه جفتمون 

 ... به سمت حیاط کشیده شد

زندایی از جاش بلند شد و چادر رنگیشو انداخت روی سرش و گفت : فکر کنم اومدن 

 ... بامن میرم درو باز کنم و رو بهم کرد و گفت : راستی ص

منتظر نگاهش کردم که گفت : اصال خجالت نکش دخترم یه وقت نبینم اعتماد به 

 نفستو از دست بدی باشه؟

 ... سری تکون دادم و گفتم : چشم

 .. وقتی زندایی رفت بیرون منم از جام بلند شدم و رفتم جلوی در به استقبالشون



ای ملیح و ارایشی مالیم بعد از چند دقیقه یه خانم خوش پوش و با کالس با چهره 

 اومد داخل مانتوی بلندی پوشیده بود که اندامش رو قاب گرفته بود اما چادر نداشت

.. 

با دیدنم لبخند دلنشینی زد که ناخود اگاه مهرش به دلم نشست و رفتم جلوتر و گفتم : 

 ... سالم خوش اومدید

وبه و ناز حالت خ دستمو فشرد و صورتمو بوسید و گفت : سالم دختر خانوم خوشگل

 ؟

تشکری کردم و تعارف کردم که بشینه که با صدای سالم گفتن کسی رومو دوباره 

 ... به سمت در گرفتم

یه پسر قد بلند با هیکلی درشت  که اول از همه ته ریشی که روی صورتش داشت 

  به چشم میومد

 ... سرمو انداختم پایین و گفتم : س..سالم خوش اومدید

 . سالم ممنون_

از کنارم گذشت و کنار مادرش نشست زندایی اومد داخل و گفت : خیلی خوش اومدید 

 ... قدمتون سر چشم

ثریا خانم لبخند مهربونی زد و گفت : فدای تو بشم وظیفه بود که بیایم بهت سر بزنیم 

 ... خواهر جان

 ... ناخوداگاه دوباره نگاهم سمت میالد کشیده شد

ای پرپشت و مردونش و بینی کشیده ای داشت که چشمای مشکی و نافذش ابروه

 عجیب به صورتش میومد و فک محکمش نشون میداد که چقدر با صالبت و جدیه

... 

سعی کردم نگاهمو ازش بگیرم که زندایی گفت : صبا جون بچه ی خواهر شوهرمه 

 ... یه چند روزی که داییش نیست اومده پیش من که تنها نباشم

گفت : ای کلک چه هم نشین زیبا و معصومی برای خودت ردیف ثریا خانم با خنده 

 .... کردی



به دنبال حرفش نگاه میالد برای لحظه ای به سمتم کشیده شد سنگینی نگاهش عرق 

  سردی رو روی پیشونیم نشوند

... 

 ...اما زود نگاهشو گرفت

تم برداش از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و ظرف میوه رو همراه بشقاب ها

 ... و به سمت پذیرایی رفتم

 .. دونه دونه بشقاب هارو گذاشتم جلوشون و میوه تعارف کردم

وقتی که به میالد میوه تعارف کردم دستام میلرزید نمیدونم چرا اینقدر از این غریبه 

بیزار بودم حتی نگاهش اذیتم میکرد هر وقت نگاهم بهش میوفتاد یاد سامان و پست 

 ... دمبودنش میوفتا

شایدم بخاطر این بود که فکر میکردم همه ی پسرا مثل سامان هستن ...نمیدونم هر 

 .. چی که بود حالمو بد کرده بود

 ... فکر کنم زندایی از قبل یه چیزایی راجب من و افسردگیم بهشون گفته بود

 بعد از خوردن میوه ثریا رو به زندایی گفت : راستی حاج خانم گل های تو باغچه ت

 ... خیلی قشنگن واقعا خوش سلیقه ای

زندایی موهاشو داخل روسرش کرد و گفت : قربونت برم چشمات قشنگ میبینن 

میگما نظرت چیه بریم تو حیاط هم یه هوایی بخوریم و هم باغچه رو از نزدیک 

 ببینی؟

 ثریا خانم با لبخند معنا داری رو به زندایی گفت : پیشنهادت عالیه و به دنبال حرفش

 .. از جاش بلند شد و گفت : خب من امادم بریم

زندایی هم متقابالً از جاش بلند شد و به میالد گفت : خب آقای دکتر تا منو مادرت یه 

دوری میزنیم شما هم یه کم بااین دختر قشنگمون صحبت کنید تا شاید از این حال و 

 . هوا در اومد

 ... لتون راحت باشهمیالد با احترام سر خم کرد و گفت : چشم خیا



زندایی تشکری کرد و گفت : صبا جان از اقا میالد پذیرایی کن خودتم میوه بخور 

 ... ضعف نکنی و به سمت حیاط رفت

 ... سرمو انداختم پایین و پوست گوشه ی ناخونم رو به بازی گرفتم

 ... چند دقیقه ای سکوت بینمون حکم فرما بود

ه ش گفت : خب صبا خانم من در خدمتم ، تک سرفه ای کرد و با صدای مردون

 ... زنداییتون میگفتن که چند وقتیه افسرده شدید

 مکثی کرد و ادامه داد : میتونم کمکتون کنم ؟

سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم با این لفظ قلم حرف زدنش بدتر دست و پامو گم 

 .. کردم

اعتماد کنید من قبل از انگار فهمید استرس دارم که با صدای آرومی گفت : به من 

اینکه دوست خانوادگی داییتون و خانومش باشم یه روانشناسم پس راحت مشکلتون 

 ... رو بگید تا کمکتون کنم

چطور میتونستم به یه غریبه اعتماد کنم اصال اعتماد هم میکردم چی باید بهش میگفتم 

  ؟ میگفتم که چه ادم کثیفی هستم ؟

یت پدرم بازی کردم ؟ ..نه نه نمیتونستم بگم اصال دلیلی میگفتم که با آبرو و حیث

 ... نداشت که بگم

سرمو بلند کردم و با اخمی که ناخودآگاه بین ابروهام نشسته بود گفتم : چرا فکر 

  میکنید من مشکلی دارم ؟

من فقط مدتیه بی حوصلم به زندایی هم گفتم که من مشکلی ندارم خودش اصرار کرد 

 .. بزنه و بیاید اینجاکه به شما زنگ 

 ... تو چشمام خیره شد جوری که پلک هم نمیزد

مردمک چشمام میلرزید قلبم تند تند میزد لعنتی نگاهش جوری بود که انگار همه 

 .... چیو میدونه ...میدونه که دارم دروغ میگم

مسیر نگاهش رو از چشمام به سمت دستام تغییر داد با لحن مرموزی گفت : یعنی 

 پوست خودتون خاطر یه بی حوصلگی داریدفقط ب



 رو میکنید ؟

بعد از تموم شدن حرفش به پشتی تکیه داد و با لحن خاصی گفت :میتونی جای دروغ 

 ... گفتن یه کالم بگی نمیتونی اعتماد کنی

 ... زبونم از این همه زیرکی و ذکاوتش بند اومده بود

 ... نمیدونستم چه عکس العملی باید نشون بدم

زدم به انگشتم که گوشه ی ناخونم خونی بود بدون توجه به سوزشش گفتم  : زل 

درسته من نمیتونم بهتون اعتماد کنم نه فقط شما هیچ کس دیگه ای و بازم میگم من 

 .. هیچ مشکلی ندارم از شمام ممنونم که قصد کمک داشتید

ی غ بگاخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و گفت : بچه جون هر وقت خواستی درو

به عاقبتش هم فکر کن حاال که نمیخوای کمکت کنم مشکلی نیست منم اصراری 

 ... ندارم

سالمه ، دوماً دروغی  ۵۱منم مثل خودش اخم غلیظی کردم و گفتم : اوالً بچه نیستم 

 ... نگفتم که بخوام به عاقبتش فکر کنم

 رکتم مکثیکمی اومد نزدیکم که با وحشت خودمو کشیدم عقب یه لحظه از دیدن ح

 ... سالمه پس در مقابل من بچه ای ۱۶سالته من  ۵۱کرد و ادامه داد : اوالً اگه تو 

 ... دوماً بازم داری دروغ میگی در واقع دروغ پشت دروغ

سوماً ...انگشتش رو نزدیک صورتم آورد که با عصبانیت دستشو پس زدم و خواستم 

ً این ترسچیزی بگم که گفت : آهان همین  و وحشتت از یه پسر بی دلیل  ..سوما

 ... نیست

 ... و بالفاصله کشید عقب و دوباره به پشتی تکیه داد

حرصم گرفته بود چرا داشت با من مثل یه بچه رفتار میکرد چرا من احمق چیزی 

 ... بهش نمیگفتم

با صدای عصبی گفتم : چرا فکر میکنید ازتون وحشت دارم فقط من یه سری 

 ... یخوام زیرپا بزارمشوناعتقادات دارم که نم

 (اره جون عمم)



 لبخند مرموزی زد و گفت : جدی؟

 ...با قاطعیت گفتم : آره جدی

 ... با لحن خاصی گفت : پس ثابت کن که وحشت نداری

 چشمامو ریز کردم و گفتم : چطوری؟

 ... بزار تو دستمدستشو به سمتم گرفت و گفت : دستتو

 .. ن همه پرویی و دست مردنه شبا چشمای گرد شده خیره شدم به ای

 .. کپ کرده بودم و نمیتونستم حرفی بزنم

با صدای بمی که تا حاال نشنیده بودم گفت : چرا ترسیدی نمیخوام بخورمت که عمو 

 ... جون دستتو بزار تو دستم تا بهت بگم دلیل ترست چیه

ر ان بدون دوای وای خدا چطور میتونست باهام مثل یه بچه رفتار کنه یکی مثل سام

نظر گرفتن سن کمم اون بالهارو سرم آورد و االن این یارو یه جوری باهام حرف 

 ...سالمه ۱میزنه که انگار 

غیر قابل تحمل بود رفتارش نگاهم دوباره به دستش افتاد که هنوز  به سمتم گرفته 

 .. بود

تی و عذاب بخبا صدای نیمه بلندی گفتم : دیگه به من نگو بچه من دو برابر سن تو بد

 ... کشیدم

  دستمو گرفتم جلوی چشماش و گفتم : نگاه کن این دست منه میبینی تاول زده؟

حاال دست خودتو ببین از دست من سالمتره شما صدات از جای گرم در میاد نه غمی 

ادعا نداشته باشی من هیچ احتیاجی به نقدداری و نه  مشکلی پس خواهشاً سعی کن ای

 وز خدا با منه پس هیچ ترسی هم ندارم متوجه شدی؟کمک شما ندارم هن

بدون اینکه حتی پلک بزنه خیره شده بود به صورتم نگاهش عجیب سنگین بود و 

 ... عجیب پاک بود

 چرا نگاهش مثل نگاه سامان هیز و دریده نبود ؟

 . دستشو که به سمتم دراز کرده بود رو کشید عقب و متفکرانه خیره شد به چشمام



داشتم که االن جوابمو بده اما نه جوابی داد و نه حرفی زد فقط بهم خیره شده توقع 

 ... بود

پوفی کردم و از جام بلند شدم و سینی و استکان هارو جمع کردم و به سمت آشپزخونه 

 ... رفتم

 ... دوست داشتم هر چی زودتر برن دیگه نمیتونستم این فضا رو تحمل کنم

 .. رو نگاه کردم اما خبری از زندایی و ثریا خانم نبوداز پنجره ی آشپزخونه حیاط 

 با تعجب سرمو از پنجره بردم بیرون و با دقت بیشتری نگاه کردم ولی واقعا نبودن

… 

 ... نگرد نیستن_

 .... به سرعت به پشت سرم نگاه کردم که دیدم میالد توی چند قدمیم ایستاده

 .. صاف سر جام ایستادم

 .. ینش میرسید زیادی در مقابلش کوچیک بودمقدم به زور تا روی س

گارد گرفته بودم که اگه حرفی زد جواب دندون شکنی بهش بدم اما بر خالف تصورم 

با صدای فوق العاده مهربونی گفت : صبا خانوم ، دختر خانوم گل ببخشید اگه 

 ... ناراحتت کردم من با بیشتر بیمارام شوخی میکنم که حال و هواشون عوض بشه

 .. با اخم نگاهش کردم و گفتم : ولی من بیمارتون نیستم

خنده ای کرد که دندونای ردیف و سفیدش رو به نمایش گذاشت و گفت : خب درسته 

 تو بیمارم نیستی اما دوست که میتونیم باشیم ؟ هوم؟

 با تعجب گفتم : دوست ؟؟ من با شما ؟؟؟

 .. ه س همینقهقهه ای زد و گفت : بچه جون منظورم یه دوستی ساد

پایین خاک تو سرم چه سوتی دادم اخه این منو آهانی گفتم و باخجالت سرمو انداختم 

 .. میخواد چیکار که فکر کردم پیشنهاد دوستی داده

با صدایی که معلوم بود خندش گرفته گفت : خب خانوم خانوما جواب ما چیشد ؟ 

 قبول میکنی با هم دوست باشیم ؟



ساله نداشتم میشه این  ۵۱مه داد : من تا حاال دوست کوچولو و با لحن با مزه ای ادا

 افتخار رو به من بدی؟

 با خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم : دوست برای شما زیاده آخه چرا من ؟

لبخند پر مهری زد و گفت : خب من دلم میخواد با تو دوست باشم ..دختر به این 

 ... خوبی به این خانومی و مهربونی

میکردم گونه هام رنگ گرفته با صدای لرزونی گفتم : خب من االن باید چیکار  حس

 کنم ؟

یه قدم بهم نزدیک شد و انگشت کوچیک دستشو به سمتم گرفت و گفت : انگشتو بزار 

 .... اینجا

با گیجی نگاهش کردم خندید و گفت : میخوام مثل بچه ها که به هم قول میدن منو تو 

 ه دوستای خوبی برای هم باشیم ...باشه ؟هم به هم قول بدیم ک

لعنتی حرفاش آدمو جادو میکرد بی اراده دستمو بلند کردم و انگشتمو پیچوندم دور 

 ... انگشتش

با انگشتش فشار ریزی به دستم داد و گفت : خب دیگه از االن تو دوست کوچولو و 

 .... مهربون منی

 ... کوچولو نیستم خنده ی ریزی کردم و گفتم : قبوله ..ولی من که

با شیطنت نگاهی به هیکلم کرد و گفت: داری اشتباه میکنی ها به نظر من که 

 ...کوچولویی

چیزی نگفتم .. به سمت پذیرایی رفت و گفت : زنداییت و مامانم رفتن بیرون ...فعال 

 .. هم نمیان

تو این خونه  ابا تعجب از این کار زندایی دنبالش رفتم و گفتم : یعنی زندایی منو با شم

 تنها گذاشته ؟؟

 برگشت سمتم و کمی با تعجب نگاهم کرد و در نهایت با صدای بلندی زد زیر خنده

... 

 ...با گیجی بهش زل زده بودم تا شاید دلیل خندشو بفهمم



بعد از اینکه خندش بند اومد با صدایی که به زور کنترلش میکرد که دوباره نخنده 

  ه به شناسنامت کردی که چند سالته ؟گفت : اخه بچه جون تو نگا

 ... آخه من چه خطری میتونم برای تو داشته باشم کوچولو

نمیدونم چرا دوست نداشتم بهم بگه بچه... دوست نداشتم منو کوچیک ببینه این چه 

 .. حس افتضاحی بود

 .. انگار فهمید ناراحت شدم

 به سمتم اومد و گفت : صبایی ؟

دام نکرده بود با خنده گفتم : سعی کنید زیاد به من محبت تا حاال کسی اینجوری ص

 .. نکنید من عادت به محبت ندارم

 .. حس کردم رنگ نگاهش عوض شد و حالت جدی به خودش گرفت

فکر میکردم االن دلیل حرفمو ازم میپرسه اما بر خالف تصورم  گفت : میگما نظرت 

 چیه یه کم از خودمون بگیم ؟

زش بدونم  با کنجکاوی گفتم : قبوله ولی هر چی پرسیدم باید جواب بدم نمیومد یه کم ا

 ... بدید

 پرسیدم تو باید جواب بدی باشه ؟سری تکون داد و گفت : منم هر چی 

 ... بااینکه حس خوبی نداشتم به  .اما گفتم : باشه

 ... رفت سر جاش نشست و به پشتی تکیه داد و گفت : خب بیا بشین شروع کنیم

  مکث به سمتش رفتم و نزدیکش نشستم و دامنمو کشیدم روی پاهام با کمی

.. 

 با صدای فوق العاده مهربونی گفت : خب اول توشروع میکنی یا من ؟

 ... چشمامو کمی ریز کردم و گفتم : خب بهتره شما شروع کنید

خیاری از توی ظرف میوه برداشت و گازی بهش زد و گفت : فقط یادت باشه هر 

 باید راستشو بگی باشه ؟ چی پرسیدم

 .. با قاطعیت گفتم : باشه



 کمی سکوت کرد و در نهایت گفت : چی تو زندگیت بیشتر از همه آزارت میده ؟

 ... اولین سوالش اولین ضد حال رو بهم زد ...من چی باید جواب میدادم آخه

 ره بینذ نفس عمیقی کشیدم بدتر از همه نگاه سنگینش بود ...که منو گذاشته بود زیر

.. 

 ... سرفه ای کرد و گفت : منتظرما

با تپه تپه گفتم : خب..خیل..خیلی چیزا هستن که ازارم میدن اخه من نمیدونم چطوری 

 ... همشو بگم

با لحن خاصی گفت : کاری نداره که اون چیزی که بیشتر از همه آزارت میده رو 

 ... بگو

 ... یداد اونم طرد شدن از خانوادهفکری کردم ..در حال حاظر فقط یه چیز آزارم م

 ... بدون فکر گفتم : از دست دادن اعتماد پدرم

 متفکرانه بهم خیره شد هر لحظه منتطر بودم بگه چرا ؟

 .. اما مثل چند دفعه قبل غافلگیرم کرد و برخالف تصورم گفت : خب ..نوبت توعه

 !ید ؟خوشحال از اینکه دیگه چیزی نپرسید خندیدم و گفتم : عاشق شد

خنده ی ارومی کرد و نگاهشو ازم گرفت و به دیوار روبه روش زل زد و گفت : 

  اره

وا رفتم ..توقع نداشتم جوابش مثبت باشه یعنی اصال بهش نمیومد که کسی تو زندگیش 

 ... باشه

خیلی دلم میخواست بپرسم عاشق کی شدی اسمش چیه چند سالشه ...اما با صدای 

ی چشمامو بستم و توی دلم غر زدم که نمیشد یه کم دیرتر زندایی و ثریا خانم عصب

 ... بیاید

  وقتی چشمامو باز کردم با چشمای خندون

میالد رو به رو شدم انگار که فکرمو خونده باشه خندید و گفت : هر سوالی داری 

 ... بپرس من در خدمتم ...و ریز خندید



 : پوفی کردم و گفتم

 .. نه دیگه سواالم تموم شد

 ... ورود زندایی و ثریا خانم جفتمون از جامون بلند شدیمبا 

زندایی با خوشرویی گفت : ببخشید بچه ها ما رفتیم بیرون یه دور زدیم که شما راحت 

تر حرف بزنید ..و نگاهشو به سمت میالد کشوند و با دو دلی گفت : خب..چیشد؟ 

 مشکل صبا چیه ؟

دایی گفت : مشکلی نداره از من و شما هم میالد نگاه کوتاهی بهم انداخت و رو به زن

 ... سالم تره فقط تنها مشکلش زبون درازشه که اونم به وقتش کوتاه میشه

زندایی و ثریا خانم زدن زیر خنده و اومدن نشستن خودمم خندم گرفته بود اما سعی 

 ... کردم خودمو عصبانی نشون بدم که زیاد هم موفق نبودم

ه ای که زندایی درست کرده بود ثریا خانم و میالد قصد بعد از خوردن نهار خوشمز

 ... رفتن کردن

 ...هر چقدر هم که زندایی اصرار کرد که بمونن فایده ای نداشت

زندایی با ثریا خانم رفتن توی آشپزخونه چون زندایی کلی براشون سوغاتی اماده 

 ... کرده بود

  منه میالد کاغذی رو به سمتم گرفت و گفت : این شماره ی

اگه کاری داشتی میتونی بهم زنگ بزنی اگه هر مشکلی داشتی میتونی روی من ..

 حساب کنی باشه .؟

 ... چشمم بین دستش که کاغذ توش بود و چشماش که منتظر بود در گردش بود

 ..!دستشو تکونی داد و گفت : بگیرش دیگه

هتون رم که بتونم بازش گرفتم و توی دستم قایمش کردم و گفتم : من تلفن همراه ندا

 ... زنگ بزنم

 خنده ای کرد و با مهربونی گفت : خب فدای سرت ..تلفن خونه که دارید ؟

 .. سری به نشونه ی تأیید تکون دادم و گفتم   : باشه



 ... بعد از یه ربع خدافظی کردن و از خونه خارج شدن

 چیه؟ زندایی چادرش رو به چوب لباسی آویزون کرد و گفت : نظرت راجبشون

بشقاب های کثیف رو برداشتم و گفتم : ادمای خوبی بودن ثریا خانم هم خیلی مهربون 

 ... بود

 خندید و گفت : اقای دکتر چی؟

 ... منم خندیدم و با شیطنت گفتم : هم مهربون و هم جذاب و هم جدی

زندایی بهم نزدیک شد و بشقابارو از دستم گرفت و با لحن دلسوزانه ای گفت : چرا 

 اهاش راجب مشکلت حرف نزدی؟ب

 ... سرمو انداختم پایین و گفتم: دوست ندارم غرورم جلوی کسی خورد بشه

 ... دلم نمیخواست که بدونه بابام چقدر ازم بیزاره

 ... با صدای زنگ تلفن زندایی به سمت تلفن رفت

مادرت  نبعد از یه دقیقه تلفن رو به سمتم گرفت و با لحن غمگینی گفت : صبا ..بیا ببی

 ... چیکارت داره

 ... وا رفتم

 . اسمشون هم که میومد یه حس بدی وجودمو میگرفت

چقدر احمق بودم که یارم رفته بود اینجا فقط مهمونم و چند روز بیشتر نمیتونم خوش 

 ... باشم

 .. با قدمای نامطمعن و آروم به سمت زندایی رفتم و تلفن رو ازش گرفتم

 .. الو مامان ....سالم_

  سالم دخترم خوبی؟ خوش میگذره؟_

 خوبم شما خوبین ؟ و با کمی مکث ادامه دادم : بابا خوبن ؟_

خنده ی ریزی کرد و گفت : آره اره خدارو شکر همگی خوبیم دیشب اینجا پر بود 

 .. اصال یه ذره جای خالی هم نبود



 ... پوزخندی ناخود آگاه  روی لبم شکل گرفت و گفتم : خب خوبه

  ت داشتمخیلی دوس

 .. راجب قضیه ی سهیال بپرسم ولی غرورم اجازه نمیداد که چیزی بگم

مادرم خودش پیش قدم شد و گفت : راستی سهیال با این پسره به توافق رسیدن و قرار 

 ... شد هفته ی دیگه بیان برای بله برون

ه ک بخدا قسم از ته دلم خوشحال شدم اما با سردی زمزمه کردم : مبارکش باشه الهی

 ... خوشبخت بشه

زندایی با شنیدن این حرفم لبخند مهربونی زد و سری تکون داد و رفت سمت 

 ... اشپزخونه

 ...مادرم دوباره با شوق ادامه داد : وای صبا نمیدونی چه پسری بود

ماشاهلل قد و باالی رعنا وضع مالی خوب ماشین عالی خونه و ماشین داره حداقل 

 ... یکشهدیگه خواهرت مستأجری نم

با صدای آرومی گفتم : خوبه ..دیشب داداش نادر و داداش حسینم و ابجیاهم اونجا 

 بودن؟

با صدای شادی گفت : اره مادر همشون اینجا بودن حتی خواهر شوهرای نرگس هم 

 ... اومده بودن

 مگه دل شکستن چطوریه ؟ شاخ و دم داره ؟

 .... به خدا که دلم شکست بخدا که قلبم تیر کشید

یعنی من از خواهر شوهرای آبجی نرگسم کمتر بودم که نباید تو مراسم خواهرم 

 میبودم ؟؟؟

با صدای بغضداری گفتم : مامان من سرم درد میاد کاری داشتی زنگ زدی؟ یا 

 همینطوری؟؟

منتظر بودم بگه همینطوری ..بگه میخواستم حالتو بپرسم ولی بر خالف تصورن 

 ...گفت : اره مادر کار داشتم



ببین ما دیشب گفتیم خواهر سهیال رفته پیش زنداییش یه کم حال زنداییش ناخوش  

 ....بوده رفته پیشش

زنگ زدم بگم که امروز بیای خونه برای هفته ی دیگه کلی کار داریم باید خونه رو 

 ...اماده کنیم

ده ی مهمون زیاد قراره بیاد باألخره هر چی که باشه اونا هم مثل خودمون یه خانوا 

  سرشناسن ...از اینا گذشته دیگه برای بله برون باید باشی

 .. هه پس برای این زنگ زده بود

 .. با لحن سردی گفتم : باشه داداش مهدی رو بفرست دنبالم منم میرم اماده بشم

 .. خدافظی کردم و گوشی رو قطع کردم

بغض  ونستم جلویدیگه نشد که خودمو کنترل کنم دیگه نشد که خوددار باشم بخدا نت

 ... بزرگی که گلومو گرفته بود  رو بگیرم

  ... با صدای بلندی زدم زیر گریه و همونجا کنار تلفن روی زمین زانو زدم

 و با صدای نگرانی گفت : صبا ؟؟زندایی سراسیمه به سمتم اومد 

 .. با صورت غرق در اشک سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم

و نشست کنارم و محکم بغلم کرد و گفت : هیسس آروم باش  با عجله به سمتم اومد

 دختر قشنگم چیشده مادر ؟ مامانت چی گفت ؟

با هق هق سرمو بیشتر به سینش فشردم و عطر تنش رو به ریه هام فرستادم و نالیدم 

: خسته شدم دوست دارم بمیرم دوست دارم هر چی زودتر از این زندگی نکبت 

 ... خالص بشم

تشر اسمم رو صدا زد و گفت : کفر نگو دختر این چه حرفیه ..تو که تنها  زندایی با

 نیستی خدا رو داری این حرفا گفتنش هم گناه و معصیته چه برسه به عمل کردنش

... 

هق زدم و گفتم : دیشب خواهر شوهرای آبجی نرگس هم خونه ی ما بودن یعنی فقط 

 ... دبختممن اضافه بودم ؟ چرا زندایی چرا این همه من ب



دستشو کشید روی سرم و با لحن مهربونی گفت : دختر قشنگم گریه نکن تو خدا رو 

داری ...تو باید قوی باشی صبا باید تمام این تنش ها و سختی هارو پشت سر بزاری 

 ... تا به ارامش و خوشبختی برسی

وم : کد پوزخندی زدم و از بغل پر مهرش اومدم بیرون و به دیوار تکیه دادم و گفتم

 ... ارامش و خوشبختی

آیندم که نابود شد از درس خوندن محروم شدم ازدواج هم که دیدید رسم و رسوم رو 

زیر پا گذاشتن و سهیال رو که از من کوچیکتره رو شوهر دادن پس در واقع من 

 ... دیگه آینده ای ندارم که بخوام خوشبخت بشم و به ارامش برسم

ت : از من به تو نصیحت هیچوقت به قدرت خدا شک دستمو گرفت توی دستش و گف

پایمال بشه فقط نکن مادر ...خدا جای حق نشسته مطمعن باش نمیزاره حق بنده ش 

 ... کافیه باورش کنی همین

 

با مهربونی ادامه داد : از دیروز که اومدی اینجا من ندیدم که نماز بخونی ... تو که 

 ؟ همیشه نمازتو میخوندی پس چیشد مادر

با خجالت سرمو انداختم پایین ..چیزی نداشتم بگم ..حتی حرفی نبود که بزنم و خودم 

 ... تبرعه کنم

 ... زندایی راست میگفت من زیادی از خدا دور شدم

بعد از آشنایی با سامان دیگه کالً نماز رو گذاشتم کنار ..منی که نمازم قضا نمیشد 

 ... ماه بود که نماز نمیخوندم ۷االن 

ی کشیدم و گفتم : مامان گفت برم خونه هفته دیگه بله برون سهیالس باید  برم توی اه

 ... کارای خونه کمک کنم

 ... زندایی با لبخند گفت : خب الهی شکر ایشاهلل که عاقبت بخیر بشه

با شرمندگی گفتم : ببخشید زندایی قرار شد تا دایی میاد پیشتون بمونم اما انگار قسمت 

 ... نیست

مو فشرد و گفت : این چه حرفیه دخترم همینکه این یه روز رو اومدی پیشم یه دست

 ... دنیا ازت ممنونم خیلی خیلی خوش گذشت



رفتم نزدیکتر و گونشو بوسیدم و گفتم : منم ممنونم بابت همه چیز و از جام بلند شدم 

 برسه من و گفتم   : فکر کنم االنه که داداش مهدی

 ... برم اماده بشم

سمت اتاق رفتم و مانتو شلوارمو پوشیدم و لباسامو گذاشتم توی ساک کوچیکم و به 

 .. از اتاق خارج شدم

 ... زندایی به سمتم اومد و دستمو گرفت و چند تا اسکناس گذاشت توی دستم

 با تعجب به کف دستم نگاه کردم و گفتم   : این چیه ؟

 ه دیگه که بله برون سهیالسخیره شد به صورتم و گفت : قابلتو نداره عزیزم هفت

شاید مادرت وقت نداشته باشه برات خرید کنه یا یادش بره خب سرش هم شلوغه بنده 

 ... ی خدا ..این شد که گفتم خودت اگه چیزی خواستی  بخری

 ...با خجالت گفتم : اخه

حرفمو قطع کرد و گفت : خواهش میکنم صبا ..بزار دلم اروم باشه دخترم این پول 

لت رو نداره بزار من دلم خوش باشه بزار خاطرم جمع باشه که اگه یه وقت که قاب

 ... چیزی نیاز داشتی الاقل میتونی برای خودت بخری

 .. اشک توی چشمام جمع شد چی میتونستم بگم به این زن

 ...چی میتونستم بگم در مقابل این همه مهربونیش

 ... لی ممنونمحکم بغلش کردم و گفتم : ممنون زندایی...خیلی خی

پیشونیمو بوسید و گفت : مهدی پایین منتظرته برو دخترم خدا به همراهت ایشاهلل 

 ... هفته دیگه برای بله برون ما هم میام و میبینمت

 ..دلم میخواد ایندفعه که دیدمت سالم و سرحال باشی قول میدی

 ... با اطمینان سرمو تکون دادم و گفتم : قول میدم

ز زندایی از خونشون خارج شدم. و با یه دنیا درد و غم دوباره بعد از خدافظی ا

برگشته به دلم سوار ماشین مهدی شدم و طبق معمول فقط جواب سالمم رو داد و 

 ... حرکت کرد



 ... تا رسیدن به خونه حتی یه کلمه بین من و داداش مهدی رد و بدل نشد

رش راجب من عوض بشه چقدر دلم میخواست حقیقت رو بهش بگم تاشاید حداقل نظ

 چقدر دوست داشتم بگم اونی که منو به این روز انداخت کسی نبود جز مریم عزیزت

.. 

ولی نمیشد ،نمیتونستم من جرعت گفتنش رو نداشتم اگه حرفمو باور نمیکردن چی؟ 

اگه بجز بابام بقیه هم میفهمیدن که چه غلطی کردم چی؟ اگه زندگی مهدی و مریم 

 خراب میشد چی؟

نه من آدم گفتن این حقیقت نبودم ...وقتی ماشین رو جلوی در پارک کرد از فکر  نه

 ... و خیال دست کشیدم و ساکمو برداشتم و از ماشین پیاده شدم

 ... همه خونه بودن مامانم و بابام توی حیاط نشسته بودن و چایی میخوردن

 .. دست بکار شدنحیاط شسته شده بود و شیشه ها برق میزد .. فکر کنم خودشون 

سالمی کردم که مامانم با خوشرویی جوابمو داد و گفت : خوبی مادر؟ زنداییت خوب 

 بود؟

بدون توجه به حرفای مادرم خیره شدم به بابام و منتظر بودم جواب سالمم رو بده 

 ... ولی دریغ از حتی یه گوشه ی چشم

ز هفت ماه دلم میلرزید با لعنتی چرا عادت نمیکردم به این رفتارش چرا هنوزم بعد ا

 .. این کم محلی هاش و بغض میکردم

بدون حرفی یا بدون اینکه جواب سوال مادرمو بدم سرمو انداختم پایین و رفتم توی 

 ... خونه

 ... سهیال و سعیده توی اشپزخونه بودن ...صدای بگو و بخندشون به گوش میرسید

ا ی گفتم : سالممم ابجیای گل چیکارلبخندی زدم و رفتم تو آشپزخونه و با صدای شاد

 .. میکنید

مون ومدی ...جمعجفتشون به سمتم برگشتن و سهیال با خوشحالی گفت   : عه صبا ا

 . کم بود جمع بود خلمون

 هر سه تامون زدیم زیر خنده ...سعیده اومد سمتم و گفت : صبا اینو ولش کن



 .. زد زیر خندهشوهر کرده یه کم مغرور شده خودمو خودتو عشقه و 

 سهیال چشم غره ای بهش

 ... رفت و گفت : وا هنوز نه به باره نه به داره شوهر چیه

با صدایی که سعی میکردم صاف باشع گفتم : مبارکت باشه خواهری ...مامان گفت 

 .. که هفته دیگه بله برونته

 .. هخندید و با گونه های سرخ شده گفت : مرسی ابجی ایشاهلل قسمت خودت هم بش

 ... صدای مادرم نزاشت زیاد توی فکر دعای سهیال برم

با خستگی سینی رو گذاشت روی کابینت و گفت : دخترا بعد از ظهر سمیه و نرگس 

 ... هم میان اینجا راستی سهیال باید لباس برای شب بله برون بدوزی

 ... وزهرو به من کرد و گفت : تو هم هر مدل لباسی که میخوای بگو تا بدم سمیه بد

 .. اخه ابجی سمیه خیاطی بلد بود و گاهی لباس میدوخت

 ... با صدای بی تفاوتی گفتم : باشه ..ممنون

قرار شد ابجی نرگس و ابجی سمیه بعد از ظهر بیان اینجا تا مدل لباسامون رو انتخاب 

 .. کنیم

 کردمیترجیح دادم برم تو اتاقم و کمی تنها باشم چون توی جمعشون احساس غریبی م

... 

خیره شدم بودم به حرکت دست آبجی سمیه که خیلی ماهرانه داشت لباس سهیال رو 

 ... میدوخت

به اصرار مادرم منم یه پارچه آبی نفتی انتخاب کردم و قرار شد بعد از دوختن لباس 

 . سهیال لباس منو بدوزه

تم فی داشحس خاصی نداشتم ..با هم حرف میزدن میگفتن و میخندیدن ولی من نه حر

 ... و نه گوشی برای شنیدن حرفاشون

 ... با صدای زنعموم اخمام ناخودآگاه رفت توی هم و به سمت صداش برگشتم

 ... با مریم اومده بودن و مشغول روبوسی و احوال پرسی با مادرم بودن



پوفی کشیدم و با بی میلی از جام بلند شدم و با زنعموم دست دادم ولی با پرویی منو 

 !توی بغلش و گفت : خوبی عزیزم ؟ الهی بمیرم برات چرا اینقدر الغر شدی؟ کشید

دوست داشتم تو صورتش داد بزنم که به تو چه ...اما به رسم ادب و احترام لبخند 

 .. خوردن ندارمبه غذا  سردی زدم و گفتم : نمیدونم چند وقته میلی

 .. اهانی گفت و به سمت ابجی نرگس رفت و باهاش روبوسی کرد

 مریم زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و گفت : خوبی؟

 ... با لحن سردی گفتم : ممنون و استکان چاییمو برداشتم و رفتم توی آشپزخونه

نیم ساعتی با شستن ظرفا خودمو سرگرم کردم وقتی کامل ظرفارو شستم اشپزخونه 

 ... رو دستمال کشیدم

 صبا؟ چرا نمیای تو جمع بشینی؟ مادرم اومد توی اشپزخونه و گفت : چیکار میکنی

 با بدخلقی گفتم : حالم از این عوضیا بهم میخوره اصال برای چی اومدن اینجا؟

مادرم چنگی به گونش انداخت و گفت : خاک بر سرم ببند دهنتو دختره ی نمک 

 .. نشناس ببینم میتونی یه شر دیگه درست کنی یا نه

هامو از زیر روسریم چنگ زد و گفت در آشپزخونه رو بست و به سمتم اومد و مو

: دیگه نبینم راجب زن برادرت اینجوری حرف بزنی بچم مهدی جونش برای مریم 

 ... میره مریمم همین طور تو گوه میخوری سنگ میندازی جلو پاشون بدبخت حسود

 با نفرت گفتم : حسود؟ به چی باید حسودی کنم ؟

ب میدونی تو هم اگه لیاقت داشتی موهامو ول کرد و گفت : اونشو دیگه خودت خو

االن باید خونه بخت بودی خواهرات همه همسن تو بودن شوهر کردن ولی تو هنوز 

 ... خواستگار نیومده گند زدی به آبرومون دختره ی بیشرف

باورم نمیشد این حرفا رو از زبون مادرم بشنوم با حیرت گفتم : چی داری میگی 

 ... مامان

نگو مامان شرمم میشه از داشتن دختری مثل تو بابات همه  با نفرت گفت : به من

  .. چیو بهم گفت



قبل از اینکه بفهمم چه غلطی کردی دلم برات میسوخت میگفتم چرا بابات باهات 

 ... اینجوری میکنه

ولی وقتی بابات بهم گفت که چجوری مثل هرزه ها رفتی خونه ی پسر مردم شرمم 

 .. شد از داشتن همچین بچه ای

اشکام صورتمو خیس کرده بود ..وای بر من وای بابا چرا گفتی ...ای خدا چرا بابام 

 ... بهش گفته بود خودمو گم کرده بودم زبون تو دهنم نمیچرخید که حرفی بزنم

روسریشو درست کرد و گفت : از امروز حق نداری منو مادر خودت بدونی اگه 

 ... داریم تحملت میکنیم بخاطر آبرومونه

 ... جمله ی اخرش آخرین ضربه رو برای شکستنم زد و با

  صبا_

 .. بهش نگاه کردم

با لحن سردی که سرماش به وجودم سرایت میکرد گفت: شیرمو حاللت نمیکنم ایشاهلل 

 ... خیر از زندگیت و جوونیت نبینی

 ... و بدون حرف دیگه ای از آشپزخونه بیرون رفت و. درو پشت سرش بست

 .. ت اکو میشدجملش توی سرم داش

 ... شیرمو حاللت نمیکنم خیر از زندگی و جوونیت نبینی

 دیگه چی بدتر از این ؟؟

 .. حس میکردم روی هوام زمین رو زیر پام حس نمیکردم

باید میرفتم توی اتاقم وگرنه اینجا بااین حالم اگه کسی منو میدید کوچیکتر از اینی که 

 ... بودم میشدم

زخونه رفتم بیرون و بدون نگاه کردن به جمعشون به سمت با پاهایی لرزون از آشپ

 ... اتاقم رفتم و خودمو سریع انداختم توی اتاق و درو قفل کردم

 .. پرده ها رو کشیدم تا اتاق تاریک بشه



کنج دیوار اتاقم کز کردم و زانوهامو بغل کردم ...چرا سردم بود خدااا چرا تنم 

 ... میلرزید

 ... سرمو گذاشتم روی زانوهامتوی خودم مچاله شدم و 

هق هق گریه هام توی اتاق پیچیده بود ...میدونم اشتباه کردم من اشتباه کردم ولی 

 ... نمیخواستم پدر و مادرم رو از دست بدم

پدرم کم بود مادرمم بهش اضافه شد ..قلبم توی سینم کند میزد دهنمو باز و بسته کردم 

 ... تا هوای اتاق رو ببلعم ولی نمیشد

به سمت میز تحریرم چهار دست و پا رفتم تا قرصمو بردارم ولی نبود نمیدونم کجا 

 ... گذاشته بودم

 ... مغزم در حال انفجار بود جایی رو نمیدیدم همه جا تیره بود و سرد

 لرزش تنم بیشتر شد دهنمو باز کردم داد بزنم ولی نمیشد صدام توی گلوم خفه میشد

.. 

ینه خیز تا سمت در اتاق خودمو رسوندم و با کف دستم به در روی زمین افتادم ...س

 ... کوبیدم

 .. ولی ضربه هام اینقدر بی جون بود که خودمم صداشو نمیشنیدم

 ...نفسم رفت

 ... همه جا تاریک شد و دیگه هیچی نفهمیدم

 .. صداهای زیادی توی سرم بود همهمه ی زیادی توی سرم بود

 .. دیدن اتاقم خیالم راحت شد که توی بیمارستان نیستم به سختی چشمامو باز کردم با

 .. دیگه عادت کرده بودم به این تشنج های ناگهانی

 خوبی؟_

 .. با صدای سعیده به سمتش برگشتم

 چشماش اشکی بود یا من اشتباه میکردم ؟



با بغض و لبای کبود شده لب زد : خوبی صبا ؟ چرا اینجوری شدی ؟ مردم از ترس 

 یه حرفی بزن خوبی؟جون بابا 

زبونمو کشیدم روی لبای خشکم و گفتم : خوبم ..چطوری اومدی تو اتاق در قفل بود 

 ..!که؟

 ...دستمو گرفت تو دستش و گفت : مامان یه کلید زاپاس داشت

 ..وقتی دیدیم خبری ازت نیست بهم گفت بیام ببینم چیکار میکنی

د که دست مامان بود درو باز هر چی در زدم جواب ندادی این شد که با اون کلی

 ... کردیم

 ...دوست داشتم بپرسم مامان با دیدنم چیکار کرد ؟ چه حالی شد

ولی وقتی دیدم جز سعیده کسی سراغم نیومد چیزی نگفتم و مثل همیشه ریختم توی 

 ... خودم

 ... بعد از یه ربع سعیده رو صدا کردن و از اتاق رفت بیرون

پیدا کنم ولی وقتی کنار متکام بسته قرصامو دیدم فهمیدم  از جام بلند شدم تا قرصمو

 ... سعیده پیداش کرده برام

 ... یه دونه قرص رو بدون آب خوردم و از جام بلند شدم

 . تختمو مرتب کردم

 ... با صدای در اتاق به عقب برگشتم

 ... با دیدن مریم خشم و نفرت سراسر وجودمو گرفت

 ... مد و با تپه تپه لب زد : یه ..لح..لحظه کارت دارمدر اتاق رو بست و به سمتم او

 ... با غیظ و صدای نیمه بلندی گفتم : گمشو بیرون تا جیغ نزدم همه بریزن اینجا

نزدیکم اومد و گفت : اخه چیشده صبا ؟ چرا با من لج افتادی مگه چه بدی بهت کردم 

  ؟

 ... سگ نجس پوزخندی زدم و گفتم : فقط خفه شو از اتاقم برو بیرون



با اخم و حرص گفت : درست حرف بزن دارم مراعات حالتو میکنم ..چرا مثل سگ 

 ... پاچه میگیری خب من حق دارم بفهمم چرا اینجوری شده رفتارت

 به سمتش خیز برداشتم و کوبیدمش به دیوار و گفتم : چیو میخوای بدونی؟؟ هااان ؟

 ؟؟ میخوای بدونی چرا ازت نفرت دارم

 ... متنفرم چون این اتیشی که توی زندگیمه تو انداختیش توی زندگیم اره ازت

تو بودی که منو بااون پسره ی حروم زاده آشنا کردی تا برای خودت جفت پیدا کنی  

 ... و با وجدان راحت تر به گوه کاریات برسی

  تو بودی که باعث شدی من

 .. اسیر اون گرگ بی صفت بشم

 ... کردی اون روز باهاش تلفنی حرف بزنم این تو بودی که منو مجبور

با چشمای گرد شده گفت : مگه اون قضیه تموم نشده ؟ چی داری میگی دختر مگه 

 چیشده؟؟؟

 با حرص گفتم : چرا اینقدر دوست داری فیلم بازی کنی فکر کردی من خرم ؟

 ... از همه چیز خبر داری داداش تخمه سگش همه چیو بهت گفته

گرفت و دست و پاشو گم کرد و گفت : چی..چی داری میگی  نگاهشو سریع ازم

 .. داداش کی؟؟ من چیکار به داداش اون دارم

 . ناخوداگاه  زدم زیر خنده ...یه ادم چقدر میتونست پست و دو رو باشه

  با نفرت خیره شدم به چشمای آرایش کرده ش و گفتم : نترس لوت نمیدم

 .. ه زندگی داداشمو خراب نکنمرسوات نمیکنم چون اینقدر شرف دارم ک

 ... حیف مهدی که از ادم پست و نجسی مثل تو خوشش اومده

دستی به روسریش کشید و گفت: حواست باشه زیاد بی احترامی نکنی یه وقت دیدی 

 ... منم مثل خودت شدم

اصال میدونی چیه ؟ اره همه چیو میدونم به من چه که تو جنبه نداشتی و سریع رفتی 

 . یاروخونه ی 



به من چه  که خودت کرم داشتی و چند ماه باهاش بودی ولی لب نزدی و هر چی 

 ... میگفت گوش میکردی

 ... پس اونی که نجسه تویی نه من پس جا داره بهت بگم خاک توی سرت

 گفتم بیام پیشت این کدورت رو از بین ببرم ولی مثل اینکه تو لیاقت نداری

  ادرتلیاقتت همونه که پدرت و م... 

 ... باهات مثل یه غریبه رفتار کنن

داشتم از حرص منفجر میشدم ..قدرت اینو داشتم که زیر گلوشو بگیرم و اینقدر فشار 

 بدم تا جونش در بره

 ... ولی حیف که پای ابروی خودم وسط بود 

به سمت در اتاق رفت و گفت : راستی اینم بهت بگم اگه بری بگی من تو رو باهاش 

 ...اشنا کردم

 ... فقط خودتو خراب کردی چون هیچکس باور نمیکنه 

بدبخت من گفتم اینا رو یه مدت اوسکول کنیم بخندیم تو حماقت کردی و گول خوردی 

  تقصیر من چیه ؟

 ... االنم دیگه کاری باهات ندارم خوش باش با گندی که زدی

دم وزش معوقتی از اتاق رفت بیرون ..سر جام نشستم حالت تهوع شدیدی داشتم س

 ... داشت دیوونم میکرد

یه هفته از اون روز گذشته بود روزی که مریم همه چیو کوبوند توی صورتم 

 ... ...روزی که تا شب منتظر بودم مادرم بیاد تو اتاقم بگه حالت چطوره ولی نیومد

روزی که قسم خوردم دیگه تالشی برای اثبات اینکه از روی نادانی اون کارو کردم 

 ... نکنم

 .. امشب بله برون سهیال بود

 ... خونمون پر بود تقریباً همه ی فامیل اومده بودن

  از صبح یه ریز داشتم کار میکردم کمرم خیلی درد میکرد ولی مجبور بودم



 ... تحمل کنم

لباسی که ابجی سمیه برام دوخته بود خیلی قشنگ بود واقعا محشر بود چند بار از 

 ... مو نگاه کردمذوق رفتم جلوی اینه و خود

همه ی میوه ها رو تنهایی شستم و خشک کردم و چیدم توی ظرف بزرگ مسی که 

 ... مادرم آماده کرده بود

بعد از نیم ساعت صدای همهمه و کل کشیدن از توی حیاط به گوشم رسید و فهمیدم 

 ... که اومدن

وجد  یدنش بهسهیال با ارایش ملیح و اون لباس زیباش خیلی خواستنی شده بود از د

 ... اومده بودم و از ته قلبم براش خوشحال بودم

با دیدن خواستگارش یه کم شکه شدم ..به نظر میومد سنش خیلی بیشتر از سهیال 

 .. باشه

 .. یه پسر الغر اندام با چهره ای مردونه

  شیک پوش  بود بوی عطرش رو از دور هم میشد حس کرد

 سالمی کردم که با خوشرویی

 اد و گفت :  شما صبا خانم هستی؟جوابمو د

 .. گفتم : بله خوش اومدید

 .. تشکری کرد و منم با بقیه احوال پرسی کردم .یه خواهر و یه برادر داشت

 .. سال داشت ۱۰خواهرش یه بچه ی پنج ساله داشت و برادرش مجرد بود و حدود 

یل شروع رای فامبعد از اینکه نشستن به سمت اشپزخونه رفتم و با کمک سه تا از دخت

 .. به پذیرایی کردیم

 ...مریم از جاش تکون نخورد مثل یه شاهزاده نشسته بود

بعد از تأیین مهریه و شیر بها حلقه ای رو که اورده بودن با اجازه ی پدرم توی 

 ... دستش انداختن و چندتا از زنای فامیلشون کل کشیدن

 .. برق شادی رو میتونستم تو چشمای سهیال ببینم



نگاه سنگین بعضیا خیلی اذیتم میکرد زندایی چند بار با لبخندش بهم دلگرمی داده بود 

 ... و باعث میشد که نسبت به نگاهشون بی توجه باشم

 ... یه صیغه محرمیت بابام بینشون خوند و محرم شدن

قرار شد فردا برن دنبال کارای آزمایش و عقدشون و بالفاصله جشن عروسی رو 

 .. بگیرن

رسم نداشتیم که زیاد دختر توی عقد بمونه فقط مریم زیاد موند که اونم بخاطر ما 

 ... درسش بود

و االنم که درسش تموم شده بود قرار بود ماه آینده یه عروسی کوچیک براشون 

 ... بگیریم

بعد از رفتن مهمونا وقتی که فقط خودمون موندیم مادرم سهیال رو فرستاد که بخوابه 

 ... ید زود بیدار بشیو گفت فردا با

خودش و سعیده و من موندیم و کل خونه رو تمیز کردیم تقریباً هوا روشن شده بود 

 ... که کارمون تموم شد

دیگه چشمام باز نمیشد با گیجی به سمت اتاقم رفتم و خودمو انداختم روی تخت و 

 ... همون لحظه از شدت خستگی خوابم برد

کردم ..توی اتاقم بود دست به کمر باالی سرم  صبح با غر غر مادرم چشمامو باز

 ... ایستاده بود

 توی جام نیم خیز شدم و گفتم : سالم. چیشده؟

ظهره اگه زحمتی  ۵۵با لحن خشک و زننده ای گفت : علیک ساعتو دیدی؟ ساعت 

  نیست بیدار شو

.. 

 ۱ با لبای آویرون . و صدای آرومی گفتم : خب مامان خودتم که دیدی دیشب ساعت

 .. صبح خوابیدم

پشتشو بهم کرد و گفت : من دارم با سهیال و رسول میرم برای انجام ازمایششون 

 ... خونه رو تمیر کن نهار هم بپز



 ... باشه ای گفتم و بدون حرف دیگه ای از اتاق رفت بیرون

 ... سعیده هم امروز کالس گلدوزی داشت و نبود

ابام و داداش مهدی که سر کار بودن ارمان هم بعد از رفتن مامانم و سهیال تنها شدم ب

 .. که خدمت بود و ماهی یه بار میومد سر میزد

 .. خونه رو دوباره جارو کردم و گردگیری هم کردم

برای نهار ابگوشت گذاشتم و رفتم توی حیاط و از باغچه یه سبد کوچیک سبزی 

 ... خوردن چیدم و مشغول پاک کردنش شدم

 ... دست از پاک کردن سبزی ها کشیدم و رفتم توی نشیمنبا شنیدن صدای تلفن 

تلفن رو برداشتم ..با صدای زندایی با ذوق گفتم   :سالم زندایی خوبید؟؟ دایی خوبن 

 ؟

 سالم دختر قشنگم تو خوبی؟ حالت بهتره ؟_

 .. با صدای آرومی گفتم : اره شکر خدا بهترم

 صبا کسی پیشت نیست ؟_

 مگه ؟با تعجب گفتم : نه چطور 

 با کمی مکث گفت : خب راستش من میخوام برم تهران دکتر برای قلبم نوبت گرفتم

... 

منتظر ادامه ی حرفش بودم که گفت : خب تنهایی سخته برام داییت هم که سرکاره 

 خواستم ببینم تو میتونی باهام بیای؟

 زارهید نبا  شرمندگی گفتم : خب من که از خدامه زندایی ، ولی خب راستش بابام شا

.. 

حرفمو قطع کرد و گفت : خیالت راحت باشه اگه تو راضی باشی همه چی حله 

 ... ...راضی کردن بابات با من

فکر خوبی بود چه اشکالی داشت باهاش برم مخصوصا که تا حاال تهران نرفته بودم 

 ... دوست داشتم از نزدیک شهرش رو ببینم



 ... مه فقط شماا بابامو راضی کنبا صدای ذوق زده ای گفتم : من که از خدا

خنده ی مهربونی کرد و گفت : خیالت راحت باشه بدو برو ساکتو جمع کن که بعد 

 ... از ظهر بیای اینجا و فردا راه بیوفتیم

 .. راستی لباس هم زیاد بردار تقریباً ده روزی اونجاییم

 .... چشمی گفتم و بعد از خدافظی گوشیو قطع کردم

 ... ابرا بودم سر از پا نمیشناختماز خوشحالی تو 

یه ساعت بعد بابام و داداش مهدی اومدن خستگی از سر و روشون میبارید سریع 

 ... سفره رو انداختم و غذا رو اوردم سر سفره

بابام حتی جواب سالممو نداد حتی نگاهمم نکرد ولی داداش مهدی جواب سالمم رو 

 داد و پرسید : مامان اینا نیومدن هنوز؟

 .. سرمو انداختم پایین و گفتم : نه هنوز

دیگه حرفی نزد منم چیزی نگفتم غذا رو که براشون کشیدم از کنار سفره بلند شدم و 

 ... رفتم توی آشپزخونه

دوست نداشتم جلوی چشم بابام بشینم و غذا بخورم ..خیلی گرسنم بود یه لقمه گوشت 

 .. کوبیده درست کردم و گاز بزرگی بهش زدم

 ... زندایی و تهران رفتن یه لحظه از ذهنم بیرون نمیرفت فکر

زیاد امیدی به راضی شدن بابام نداشتم سعی کردم از فکرش بیام بیرون ..بعد از نیم 

 ... ساعت مهدی صدام کرد که برم سفره رو جمع کنم

به سمت نشیمن رفتم ..بابام به پشتی تکیه داده بود و رادیو گوش میداد و مهدی هم 

 ... ز کشیده بود و چشماشو بسته بوددرا

مشغول جمع کردن سفره شدم و ظرفای کثیف رو شستم و اشپزخونه رو تمیز کردم 

 ... ...کارم که تموم شد خواستم به سمت اتاقم برم که تلفن زنگ خورد

 ... مهدی از جاش بلند شد. جواب داد : الو

... 



 سالم زندایی خوبید ،دایی خوبن ؟_

.. 

 ...ه یه لحظه گوشی دستتون باشهبابام ،آر_

 ... سر جام ایستادم و یا ذوق به مهدی چشم دوختم

 .. نگاهشو دوخت به بابام و گفت : بابا زندایی کارت داره

 ...و گفت : خیر باشه بابام رادیوشو گذاشت زمین و از جاش بلند شد 

 ... تلفن رو از مهدی گرفت و شروع به احوال پرسی با زندایی کرد

 ... ای مادرم و سهیال رشته ی افکارمو پاره کردصد

 .. نفهمیدم کی اومدن داخل

سالمی کردم که سهیال با خوشرویی جوابمو داد ولی مادرم با اخم گفت : یه پارچ اب 

 ... یخ بیار مردم از گرما و با غر غر به سمت نشیمن رفت

 با یه لیوان به سمتیه چشمم به بابام بود و یه چشمم به پارچ ابی که دستم بود و 

 ... مادرم بردم

چند دقیقه بعد بابام گوشی رو قطع کرد و اومد نشست مادرم با حالت زاری گفت : 

 ... وای مردیم از گرما واال خستم کردن اینا

بابام با لحن مالیمی گفت : کم غر بزن حاج خانوم باالخره دختر شوهر دادن این 

 ... سختی هارو هم داره

 

 ..شو تو حدقه چرخوند و گفت : اره واالمامانم چشما

 با صدای آرومی گفتم : مامان نهار بیارم ؟

نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت :نه  ما نهار خوردیم و رو به بابام و مهدی کرد و با 

ذوق گفت : وای نمیدونید چقدر رسول دست و دلبازه کلی برای سهیال خرید کرده 

 ... کلی احترام گذاشت بهمون



غرور گفت : هر کاری کردیم نزاشت برای نهار بیایم خونه مارو برو یه رستوران  با

 ... خوب و گفت باید نهارو بیرون مهمون من باشید

پدرم و مهدی سری به نشونه ی تایید حرفاش تکون دادن و سهیال با خنده گفت : تازه 

 ... این همه خوب بودن و مامان بازم غر میزنه

ه و بابام گفت : مادرت همیشه باید غرشو بزنه دخترم تو به دل همشون زدن زیر خند

 .. نگیر

 .. چقدر دلتنگ اون زمانی بودم که بابام با منم همینجوری مهربون بود

مادرم رو بهم کرد و گفت : صبا برو یه اسفند واسه خواهرت دود کن بعدشم برو 

 حیاط رو بشور یه عالمه توت از درخت ریخته و حیاط

 ... گند کشیده رو به

 ... با این که کمرم درد میکرد ولی گفتم : چشم از جام بلند شدم که بابام صدام کرد

  صبا_

 .. به سمتش برگشتم و گفتم : بله بابا

 ... خیلی وقت بود صدام نکرده بود هر چند لحنش سرد بود ولی همینم برام بس بود

 رفتهن برای قلبش  دکتر وقت گبا صدای بی تفاوتی گفت : زنداییت میخواد بره تهرا

... 

 ... مکثی کرد و ادامه داد: گفته اجازه بدم باهاش بری تهران که تنهایی نره

 !!!مادرم پرید بین حرف بابام و گفت : نگو که اجازه دادی حاج اقا؟

بابام نگاهی به مامانم انداخت و گفت : نشد بگم نه میدونی که همیشه در حقمون خوب 

بگم نه و نگاهشو به سمتم کشوند و گفت : کاراتو که کردی اماده شو بودن نتونستم 

 ... مهدی ببرتت خونه داییت فردا راه میوفتید

قلبم از خوشحالی و هیجان تند تند میزد تو دلم همش میگفتم : الهی شکر الهی شکر 

 ... الهی شکر



ت به سممادرم شروع کرد به غر غر کردن ولی من دیگه گوشم صدایی رو نمیشنید 

 ... حیاط رفتم و با خوشحالی و با انرژی آبو باز کردم و حیاط رو شستم

  درختا. و گلدون ها رو اب دادم و برای سهیال با جون و دل اسفند دود کردم

... 

بعد از جمع کردن وسایلم چادرمو سرم کردم و با یه خدافظی کوتاه از خونه خاج 

 .. فتادیمشدم و با مهدی به سمت خونه داییم راه ا

و بااینکه مادرم و پدرم حتی درست و حسابی باهام خدافظی نکردن ولی اینقدر ذوق 

شوق داشتم که زود به فراموشی سپردم رفتارشون رو و لحظه شماری میکردم که 

 ...برسیم خونه ی داییم

بعد از نیم ساعت ماشین رو سرکوچه نگهداشت و گفت : از اینجا به بعد رو میتونی 

 ... دت ؟ کوچه رو کندن نمیشه ماشین برد توبری خو

 ...با لحن مطمعنی گفتم : آره خودم میتونم برم مرسی خدافظ

 .. در ماشین رو باز کردم و خواستم پیاده بشم که صدام کرد

 ...صبا وایسا_

با تعجب و کنجکاوی بهش نگاه کردم ...یه کم خیره بهم نگاه کرد و دستشو کرد توی 

 ... کناس به سمتم گرفت و گفت : اینارو بگیر شاید الزمت شدجیبش و چند تا اس

 .. باورم نمیشد

 .. خشکم زده بود پوفی کرد و با لحن تندی گفت : چرا ماتت برده بگیرش دیگه

 ... با تردید دستمو جلو بردم و پولو ازش گرفتم و لب زدم : ممنون داداش

 !ی که چی میگم؟سری تکون داد و گفت : حواست به خودت باشه ..میدون

 ... سرمو انداختم پایین و گفتم : بله ، چشم

 ..با صدای کالفه ای گفت : خب برو دیگه خدافظ

خدافظی زیر لب زمزمه کردم و از ماشین پیاده شدم و به سمت داخل کوچه راه 

 .. افتادم



عجیب این رفتارش به دلم نشسته بود خیلی جا خوردم از رفتارش فکر نمیکردم 

 ... اشته باشههوامو د

وقتی رسیدم جلوی خونه ی داییم اون حجم از فکر و خیال رو پس زدم و زنگ رو 

 ... فشردم

 ...  یه دقیقه بعد در حیاط باز شد و چهره ی مهربون داییم جلوم ظاهرشد

 ... با ذوق سالم کردم و بدون مقدمه محکم بغلش کردم

و گفت : خوش اومدی دایی با خنده دستی به سرم کشید و بوسه ای روی سرم زد 

 .. جون

 ... و با محبت نگاهم کرد و گفت : بریم تو که زنداییت خیلی وقته  منتظره

 ... وقتی رفتیم داخل زندایی مثل همیشه به استقبالم اومد و ازم پذیرایی کرد

 .. شام رو با شوخی های دایی خوردیم

 ... به جرعت میتونم بگم یکی از بهترین روزای زندگیم بود

خیلی خوش گذشت بعد از نهار با اصرار زندایی رو راضی کردم تا بره بخوابه و 

 ... خودم ظرفا رو شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم

بعد از تموم شدن کارام به سمت اتاق مهمون رفتم قبل از اینکه برم داخل زندایی از 

 .. پشت سر صدام کرد و گفت : صبا مادر

 . مبرگشتم سمتش و گفتم :جون

بلیط داریم دخترم وسایالتو حاظر کن خودتم  ۸با مهربونی گفت : برای فردا ساعت 

 ... زود بخواب که صبح سرحال باشی

 ... چشمی گفتم و بعد ازگفتن  شب بخیر رفتم تو اتاق و درو بستم

ساکم که آماده بود پس با خیال راحت دراز کشیدم و کش موهامو باز کردم و با 

 .. وست سرمو ماساژ دادمانگشتام یه کم پ

نمیدونم میخواستیم خونه ی کی بریم تو تهران البته زندایی فامیل زیاد داشت تو تهران 

 باهم رفت و امد اما تا جایی که خبر داشتم خیلی



 ... نداشتن

 ... با همین فکرا چشمام گرم شد و خوابیدم

 .. صبح با صدای اذان چشمامو باز کردم

پشت کوچشون میومد ...چقدر ارامش بخش بود ..چشمامو بستم  صدای اذان از مسجد

 ... که دوباره بخوابم اما یه حسی مانع از خوابیدنم میشد

صدای ملکوتی اذان داشت تحریکم میکرد که پاشم برم وضو بگیرم و نمازمو بخونم 

 ... که بازم برم سمت خدا و بگم رهام نکن بگم من فقط تورو دارم

یرین بهم غلبه کرد و از جام بلند شدم و روسریمو سرم کردم و باألخره اون حس ش

 ... از اتاق رفتم بیرون

چراغ راهرو روشن بود و این جای تعجب نداشت چون دایی و زندایی جفتشون توی 

 .. نشیمن داشتن نماز میخوندن

دایی با صدای بلند و زیبایی کلمات و جمالت قرانی و عربی رو تالوت میکرد و 

  ... پشت سرش ایستاده بود و همراهیش میکردزندایی 

چقدر صحنه ی زیبایی بود به آرومی رفتم تو حیاط  و به سمت حوض رفتم و شیر 

 ... آب رو باز کردم و با یه بسم هللا وضوم رو گرفتم

برخورد آب سرد با پوستم حس سرزندگی رو تو وجودم زنده کرد و لبخندی رو روی 

 ...لبم نشوند

 .. رفتم و منتظر موندم نماز زندایی تموم بشه به سمت خونه

 ... چند دقیقه بعد هر دو نمازشون رو تموم کردن ..با انرژی بهشون سالم کردم

جفتشون برگشتن سمتم دایی با تعجب نگام کرد و گفت : دایی جون چرا االن بیدار 

 شدی؟

ت : دختر بود گفولی زندایی با یه لبخند پرمعنا که یه عالمه تشویق و افتخار پشتش 

 قشنگم بیدار شده نمازشو بخونه درسته صبا؟

 چشمامو باز و بسته کردم و گفتم: بله میشه چادرتون رو بهم بدید نمازمو بخونم ؟



با مهربونی نگاهی به داییم انداخت و از جاش بلند شد و چادرشو به سمتم گرفت و 

: همین جا بیا بخون تا گفت : بیا عزیز دلم و اشاره ای به جای خودش کرد و گفت 

 . منم برم صبحانه حاظر کنم

 دایی خندید و گفت : منم که طبق معمول باید برم نون بگیرم درسته آسیه خانم ؟

زندایی خنده ای کرد و گفت : بله آقا وقتی جواب سوالتو میدونی چرا باز میپرسی و 

 ... خنده ی ریزی کرد

 .. نمازمو با یه بسم هللا شروع کردم

وم شدم به معنای واقعی سالم نمازمو که دادم از جام بلند شدم و رفتم توی ار

 ... اشپزخونه

بوی نون تازه و چایی خوش عطری که زندایی دم کرده بود باعث شد صبحانمو 

 ... کامل بخورم

منو زندایی اماده شدیم  ..دایی قبل از ما رفت سرکار و منو زندایی هم بعد  ۷ساعت 

 ... نه به سمت ترمینال راه افتادیماز مرتب کردن خو

 ... هوای اول صبح قزوین حالمو سرجاش آورد و با ذوق نفس عمیقی کشیدم

 ... یه ربع معطل شدیم تا اتوبوس راه بیوفته کنار پنجره نشستم و زل زدم به بیرون

زندایی کنار گوشم با صدای دلنشینی گفت : خوبی عزیزم؟ چیزی میخوای برات 

 بخرم ؟

ر دانی نگاهش کردم و گفتم : نه ممنون تازه صبحانه خوردیم که تازه من امروز با قد

 ... بیشتر از همیشه صبحانه خوردم

خندید و گفت : نوش جونت عزیزم ، کار خوبی کردی اگه میخوای سرحال بشی و 

قوی باشی اول از همه باید تقویت کنی خودتو  تا تنت سالم نباشه ..نمیتونی با 

 ... گیمشکالتت بجن

 سری به نشونه ی تأیید حرفش تکون دادم و گفتم : زندایی میشه یه سوالی بپرسم ؟

  با کنجکاوی گفت: بپرس مادر

 با کمی تپه تپه گفتم : خب ...ما االن داریم  میریم خونه ی کی؟



 

تسبیحشو گذاشت توی کیفش  و گفت :دیگه اونقدرا هم بی کس و کار نیستم و خنده 

امه داد: خونه ی خواهرزادم تهرانه خیلی اصرار داشت برم اونجا ی ریزی کرد و اد

منم دیروز بهش زنگ زدم گفتم با دختر قشنگم داریم میایم خونتون اونم کلی خوشحال 

 .. شد

 اهانی گفتم ..و پرسیدم : اسمش چیه؟

حبیب ... دو ساله که ازدواج کرده خانومش هم خیلی نارنینه و مهمون نواز خدا _

 ... ون بچه نداده توی این دو سال بارها رفتم خونشونهنوز بهش

لبخندی زدم و گفتم :البته زندایی کسی نمیتونه با شما خوب و مهربون نباشه چون 

 ...خودت اینقدر خوب و مهربونی که دل همه رو میبری

 .. لبخندی زد و سرشو به صندلیش تکیه داد و چشماشو بست

به منم دیگه حرفی نزدم و به منظره ی بیرون میدونستم عادت داره تو ماشین بخوا

 .. خیره شدم

 . نفهمیدم کی خوابم برد ..با صدای زندایی که صدام میکرد هوشیار شدم

 ... صبا مادر جان ؟ پاشو دخترم رسیدیم_

 سریع چشمامو باز کردم و توی جام صاف نشستم و گفتم : ببخشید خیلی صدام کردید؟

: نه مادر چرا هول میشی ؟! ده دقیقه دیگه پیاده میشیم  روسریشو کشید جلوتر و گفت

 ..فقط صدات کردم که خواب از سرت بپره

دستی به صورتم کشیدم و موهامو دادم داخل روسریمو و گفتم :مرسی نفهمیدم کی 

 ..خوابم برد

 وقتی اتوبوس توقف کرد از جامون بلند شدیم و بعد از برداشتن ساکامون پیاده شدیم

... 

شلوغ بود و صد البته دیدنی همیشه دوست داشتم بیام تهران رو ببینم و االن که  خیلی

 ... داشتم توی شهرش قدم میزدم واقعا حالم خوب بود



زندایی همه جارو بلد بود در حالی که من مثل بچه ها دستشو گرفته بودم که گمش 

 ... نکنم

 تیستگاه تاکسی ها رفاونم با جون و دل دستمو محکم گرفت توی دستش و به سمت ا

. 

 ... سوار تاکسی شدیم و زندایی آدرسی که میخواستیم بریم رو به راننده داد

بعد از گذروندن کلی خیابون و ترافیک باألخره رسیدیم و داخل یه کوچه ی پهن و 

 ... بزرگ پیاده شدیم

 زندایی کرایه تاکسی رو حساب کرد و دوباره دستمو گرفت و با مهربونی گفت :

ببخش اگه اذیت شدی عزیزم دیگه رسیدیم و جلوی یه در پسته ای بزرگ ایستاد و 

 ... زنگ رو فشار داد

ساله با حجاب کامل و چهره ی با نمکی  ۱۱بعد از یه دقیقه در باز شد و یه زن حدود 

 ... جلومون ظاهر شد

ل غبا صدای قشنگی گفت : سالم خاله جون خیلی خوش اومدین و محکم زندایی رو ب

 ... کرد

زندایی خندید و گفت : مرسی عزیز دلم ...و رو بهم گفت : اینم میترای عزیزم زن 

 ... حبیب و رو به میترا گفت : اینم خواهر زاده ی حاح اقا صبای عزیزم

 ... میترا به سمتم اومد

سالمی کردم و دستمو به سمتش دراز کردم دستمو گرفت و با صمیمیت بغلم کرد و 

 ... ومدی عزیزمو گفت : سالم خوشگل خانم خیلی خوش ا گونمو بوسید

 .. و به سمت داخل اشاره کرد و گفت : بفرمایید

نفس حبس شدمو  نامحسوس دادم بیرون ...کلی استرس داشتم که با فامیالی زندایی 

 .. روبه رو بشم ول االن با دیدن میترا آرومتر بودم

 .. با هم به سمت داخل رفتیم

کوچیک شدیم اما خیلی قشنگ بود گلدونای رنگی که دور حوض چیده  وارد یه حیاط

 .. شده بود نشون میداد که میترا چقدر خوش سلیقه س



 ... با تعارف میترا اول زندایی و بعد من وارد خونه شدیم

یه خونه ی نقلی که بوی قرمه سبزی هوش از سرم برد ..به سمت پذیرایی کوچیکی 

 ... اپه های قهوه ای رنگشون نشستیمکه داشتن رفتیم و روی کان

میترا با یه سینی که سه لیوان شربت زعفرانی داخلش بود به سمتمون اومد و با 

 خوشرویی گفت : خیلی خوش اومدید از صبح تا االن گوش به زنگم تا ببینم کی میاید

.. 

زندایی لبخندی زد و روسریشو از سرش در آورد و لیوان شربتی برداشت و گفت : 

  لهی من قربون این مهربونیت برما

میترا به سمتم اومد و گفت : خدانکنه خاله جون و رو بهم گفت : بردار عزیزم مطمعنم 

 ... خیلی هوا گرم بوده و تشنه اید

 . تشکری کردم و لیوان شربت رو برداشتم ..جرعه جرعه خوردم

 زندایی نگاهی به اطراف خونه انداخت و گفت : حبیب سرکاره؟

ا نشست روی کاناپه و پاهای خوش تراشش رو روی هم انداخت و گفت آره واال میتر

 . از صبح ساعت هشت میره تا ساعت نُه شب

زندایی جرعه ای از شربتش رو خورد و گفت : اشکال نداره مادر ایشاهلل که خدا 

 . رزق و روزی حالل بهتون بده مهم اینه که داره نون حالل سر سفره ش میاره

خند دلنشینی زد و گفت : آره خودمم همیشه به این موضوع فکر میکنم و میترا لب

 . باعث میشه کمتر احساس نارضایتی کنم

بعد از یه ساعت که با هم حرف زدن میترا رو کرد بهم و گفت : صبا جان عزیزم 

چرا نمیری لباساتو عوض کنی ؛ نکنه میخوای تموم مدتی رو که اینجا هستید رو با 

 !چادر باشی؟

 . خندیدم و گفتم : نه عجله ای نیست عوض میکنم

از جاش بلند شد و دستمو گرفت و گفت : تو عجله ای نداری ولی من به جای تو دارم 

 . احساس خفگی میکنم



زندایی با نگاهی مهربون و مادرانه گفت : پاشو مادر جان لباساتو عوض کن راحت 

 . باش

ل میترا به سمت دو تا اتاقی که توی راهرو با کمی خجالت از جام بلند شدم و به دنبا

 .. بود رفتم

در یکی از اتاق ها رو باز کرد و گفت : بفرما عزیزم لباساتو اینجا عوض کن 

 .. وسایالت هم همینجا بزار و اگه خسته ای یه کم استراحت کن خانومی

ن کتشکری کردم و رفتم داخل اتاق با مهربونی گفت : اگه چیزی نیاز داشتی صدام 

اصال احساس غربت و خجالت نکن منم مثل خواهرت و با مکثی ادامه داد : میرم 

 . بیرون که راحت باشی

 .. بازم تشکری کردم و از اتاق رفت بیرون و درو پشت سرش بست

متر با یه تخت دونفره بزرگ و میز ارایشی که چند تا عطر  ۰۱یه اتاق بزرگ تقریباً 

 . و روش خودنمایی میکرد

 بود وضعشون خوبه شونه ای از بی تفاوتی باال انداختم و لباسامو عوض کردم معلوم

. 

یه بلوز قهوه ای با دامن کرم رنگ و روسری قهوه ای ؛ساک لباسامو گذاشتم کنار 

 . پاتختی و به متکا از روی تخت برداشتم و روی زمین دراز کشیدم

 .. اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

وازش موهام چشمامو باز کردم با دیدن زندایی توی جام نیم خیز شدم و گفتم با حس ن

 : سالم چیزی شده؟ خیلی خوابیدم ؟

گفتن خواستم صدات کنم بیدار بشی نمازتو لبخندی زد و گفت : نه عزیزم اذان رو

 ... بخونی ولی از بس  معصوم خوابیده بودی دلم نیومد

 .. میازه ای کشیدم و گفتم : چشم االن میخونملبخندی زدم و از جام بلند شدم و خ

بعد از گرفتن وضو توی همون اتاق نمازمو خوندم و با زندایی رفتم بیرون از اتاق 

 .. تا سفره رو بندازیم



به میترا کمک کردم تا سفره نهار رو بچینه ؛ بعد از خوردن نهار خیلی اصرار کردم 

گفت : حرفشم نزن تو تازه رسیدی  که اجازه بده ظرفارو بشورم ولی با خوشرویی

 . و حداقل امروز رو اجازه کار کردن نداری

اصرار بی فایده بود رفتم کنار زندایی نشستم ؛ وقتی کار میترا تموم شد با سینی چایی 

بهمون ملحق شد و تا شب کلی حرف زدیم اونا از همه چیز میگفتن و من گوش 

 . میکردم و گاهی نظر منم میپرسیدن

 . صدای یاال گفتن کسی سریع روسریمو درست کردم و از جام بلند شدم شب با

  .. زندایی با ذوق گفت : الهی فدات بشه خاله حبیب جان خسته نباشی

میترا به استقبال شوهرش رفت و خریدایی که کرده بود رو ازش گرفت و به سمت 

 . آشپزخونه برد

 . فت :قدمت سر چشمم خالهحبیب به سمتمون اومد و زندایی رو بغل  کرد  و گ

نگاه کوتاهی بهم انداخت و سرشو انداخت پایین و گفت : خوش اومدید ، بفرمایید 

 .بشینید من االن میام خدمتتون

 . با صدای آرومی گفتم : ممنون

 به سمت اتاق رفت و بعد از ده دقیقه با لباس خونه اومد کنارمون نشست

آب شد و از هم نشینی باهاشون واقعا داشتم اولش خیلی معذب بودم ولی کم کم یخم . 

 . لذت میبردم

 . بعد از شام با اصرار زیاد به میترا توی شستن ظرفا کمک کردم

 موقع خواب حبیب رو به زندایی گفت :  فردا چه ساعتی وقت دکتر دارید؟

 .. حبیب گفت :پس من فردا مرخصی میگیرم و خودم میبرمتون

و گفت ؛ نه نه تو چرا میخوای از کار و زندگیت زندایی سریع حرفشو قطع کرد 

 . بزنی مادر جان من با دوستم ثریا میرم قراره فردا بیاد همینجا دنبالم

با شنیدن جمله ی زندایی حس شیرینی وجودمو گرفت نمیدونم اسمشو چی بزارم اما 

 .. حس خوبی بود اینقدر خوب که دیگه بقیه ی حرفاشونو نشنیدم



کوتاهی به سمت اتاقی که به منو زندایی داده بودن رفتم و روی بعد از شب بخیر 

 . زمین دراز کشیدم

زندایی اومد توی اتاق و با دیدنم اخم کمرنگی کرد و گفت : وا مادر چرا روی زمین 

 خوابیدی!؟

 . غلتی زدم و گفتم : ممنون من همینجا راحتم شما روی تخت بخوابید که اذیت نشید

 !: صبا تو با منم تعارف داری دختر؟به سمتم اومد و گفت 

این تخت به اندازه ی کافی بزرگ هست هر دومون میتونیم روی تخت بخوابیم پس 

 .. پاشو عزیزم پاشو که من خیلی خستم و خوابم میاد

دیگه نمیشد روی حرف زندایی حرف زد ؛از جام بلند شدم و یه گوشه از تخت رو 

 . گرفتم و چشمامو بستم

 خت دراز کشید و گفت: صبا ،خوابیدی؟زندایی روی ت

 . چشمامو باز کردم و گفتم : نه هنوز ظهر خوابیدم زیاد خوابم نمیاد

 سری تکون داد و گفت : فردا دوست داری با من بیای یا اینجا پیش میترا بمونی

سریع بین حرفش پریدم و گفتم: نه من روم نمیشه اینجا بمونم ؛اگه میشه اجازه بدید 

 .ون بیاممنم باهات

لبخند همیشه مهربونش رو زد و گفت : چرا نشه دختر قشنگم من که از خدامه تو 

پیشم باشی اگه گفتم اینجا بمونی بخاطر خودت بود ترسیدم هوای گرم و شلوغی و 

 ... معطل شدن تو مطب دکتر اذیتت کنه

 . با اطمینان گفتم : نه اذیت نمیشم خیالتون راحت باشه

د و گفت : باشه دخترم ؛ پس زودتر بخواب که فردا صبح زود دستی به موهام کشی

 .. باید بریم

 .. چشمی گفتم و دوباره چشمامو بستم

 .. زندایی زودتر از من خوابش برد و اینو از نفسهای منظمش میشد فهمید



حدود نیم ساعت توی جام از این پهلو به اون پهلو شدم و اینقدر فکر و خیال جور 

 .. فهمیدم کی چشمام گرم شد و خوابم بردواجور کردم که ن

 . با صدای اذان صبح چشمامو باز کردم و گیج به اطرافم نگاه کردم

 . زندایی روبه قبله داشت قرآن میخوند سریع از جام بلند شدم و سالمی بهش کردم

 . سرشو تکون داد و دوباره مشغول خوندن قرآن شد

رفتم و بی سروصدا وضو گرفتم و به سمت سرویس بهداشتی که توی راهرو بود 

 .. دوباره برگشتم توی اتاق

نمازمو که خوندم خیلی دلم میخواست دوباره بخوابم ولی خب نمیشد چون باید اماده 

 . میشدم با زندایی برم

 . بیخیال خواب شدم و به همراه زندایی از اتاق بیرون رفتم

م ی از حبیب نیست و فهمیدمیترا صبحانه ی مفصلی آماده کرده بود وقتی دیدم خبر

قبل از اینکه ما از اتاق بیایم بیرون رفته سرکار؛ با خیال راحت صبحانمو بدون 

 .. خجالت خوردم

 .بعد از صبحانه سریع اماده شدم و توی پذیرایی نشستم تا زندایی اماده بشه

برسه  کهوقتی زندایی اماده شد از اتاق بیرون اومد و گفت : بریم مادر جان ثریا االنه 

 ...جلوی در ..هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای زنگشون به گوش رسید

لبخندی زد و گفت : خودشه ؛ دیدی گفتم همیشه خوش قوله و سر ساعت خودشو 

 .. میرسونه

 . رو بهم کرد و گفت : پاشو مادر جان ،پاشو بریم

 .. از جام بلند شدم و بعد از خدافظی از میترا از خونه زدیم بیرون

 .. چادرمو روی سرم محکم کردم و با زندایی به سمت سر کوچه رفتیم

ثریا خانم رو دیدم به یه ماشین آخرین مدل تکیه داده بود و منتظرمون بود با دیدنمون 

لبخندی زد و چند قدم اومد جلوتر و زندایی رو به آغوش کشید و گفت : ای جانم 

 .. خوش اومدی خواهرم



سریع سالم کردم ؛ نگاهشو به سمتم کشوند و گفت : سالم به از زندایی که جدا شد 

روی ماهت و به طرفم اومد و محکم به آغوشم کشید و گفت : خوب کاری کردی 

 . اومدی عزیزم خوشحال شدم که دوباره میبینمت

 . سرمو انداختم پایین و گفتم :ممنون  منم خوشحال شدم از دیدنتون

 . قشنگم ؛ خب بریم که داره دیر میشه با مهربونی گفت : ای جاانم دختر

زندایی جلو نشست و منم در عقب رو باز کردم و نشستم .نمیدونستم اسم ماشینش 

 چیه یا مدلش چیه اما هر چی که بود قابل قیاس با ماشین مهدی و بقیه فامیالمون نبود

. 

 ...خیلی ماهرانه رانندگی میکرد جوری که انگار سالهاست رانندگی میکنه

خالف ظاهر شیک و طال و جواهری که بهش آویزون بود و هر کسی میتونست بر

  تشخیص بده که وضع مالیشون عالیه و از قشر ثروتمند جامعه هستن

 . ولی حتی یه ذره غرور و تکبر نداشت و خیلی مهربون و صمیمی رفتار میکرد

 . بعد از یه ساعت باألخره ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم

 ..محو شهر و ادماش شدم که نفهمیدم کی رفتیم داخل مطباینقدر 

 . زندایی رو بهم گفت : عزیزم تو همینجا بشین من باید برم داخل زود میام

 . چشمی گفتم و روی یکی از صندلی ها نشستم

ثریا خانم کنارم نشست و گفت : خب صبا جون دیگه چه خبر خانومی ؟! یه کم از 

 . خودت بگو دخترم

 ارومی گفتم : سالمتی خبر خاصی نیست ؛ چی بگم ؟با صدای 

مکثی کرد و گفت : اینکه خانوم خانوما چه رشته ای رو داره میخونه چند تا خواهر 

 ... و برادرید و هر چیز دیگه ای که دوست داری

 لبخند تلخی زدم و گفتم : درس که نمیخونم ؛با تعجب گفت : چرا؟



ر فهمید تمایلی به جواب دادن ندارم .لبخندی سکوت کردم ،چی میتونستم بگم ؛ انگا

زد و گفت : خب من چند دقیقه برم پیش زنداییت ببینم دکترش چی میگه تو که مشکلی 

 نداری تنها بمونی؟

 . با اطمینان گفتم : نه نه شما بفرمایید راحت باشید

 .. لبخند دیگه ای زد و از جاش بلند شد و به سمت اتاقی که زندایی رفته بود رفت

نگاهمو بین جمعیتی که اونجا بودن چرخوندم .فقط من تیپم ساده بود بقیه اینقدر خوش 

 . پوش بودن که داشتم احساس حقارت و خجالت میکردم

مانتو شلوار گشاد مشکی و مقنعه ی سورمه ای و چادر مشکی که دیگه رنگ و 

 .. روش رفته بود

و  ود تازه گرفته بودم پوفی کردمنگاهی به کفشام کردم باز خدارو شکر کفشام نو ب

  با خودم گفتم :یعنی میشه میالد رو ببینم ؟

 .. باز یه حسی بهم گفت :خب ببینی که چی بشه ؟ که چی بهش بگی

 . با شنیدن صدای زندایی فکر و خیالم رو پس زدم و نگاهمو بهش دوختم

 ..بریم عزیزم ببخشید معطل شدی_

 حرفیه حاال دکترتون چی گفت؟از جام بلند شدم و گفتم: این چه 

پوفی کرد و گفت : واال مثل همیشه کلی دارو نوشت و گفت : نباید استرس داشته 

 . باشم

 نگاهی به پشت سرمون انداختم و گفتم : پس ثریا خانم کجاس؟

گفت: االن میاد مادر این خانم دکتر دوست ثریاس موند پیشش که نسخه داروهامو 

 . بگیره

  نم هم اومد با هم به سمت ماشین رفتیموقتی که ثریا خا

زندایی رو به ثریا خانم گفت : شرمندم خیلی تو زحمت افتادی داروهامو بگیر و 

 . مارو برسون که خیلی خسته شدم



ثریا خانم گفت : وا چه حرفا کجا برسونمتون ؟ امروز نهار مهمون ما هستید من کلی 

 . تدارک دیدم

 ..زندایی گفت : آخه

 .. گفت : آخه . اما و اگر نداریم همین که گفتم ثریا خانم

 زندایی با خنده به عقب برگشت و رو بهم گفت : تو نظرت چیه مادر ؟

 . با خجالت گفتم : هر چی که شما بگید

ثریا خانم خنده ی ریزی کرد و گفت : مگه کسی جرعت میکنه با من مخالفت کنه و 

 . زد زیر خنده

فکر میکردم که من چی بپوشم ؛ لباس نیاورده بودم که توی مسیر فقط داشتم به این 

فقط مانتو شلوار تنم بود ؛ اگه میدونستم قراره بریم خونه ی ثریا خانم حتما یه دست 

 . لباس میاوردم

لعنت به این شانس ..نفس عمیقی کشیدم و زل زدم به بیرون و خیابونای شلوغ ؛ 

  شلوغ بودبااینکه سر ظهر بود ولی خیابونا فوق العاده 

بعد از حدود نیم ساعت باألخره ماشین رو جلوی یه در بزرگ نگهداشت و دو تا بوق 

 . زد

 .. چند دقیقه بعد در توسط پیرمردی باز شد و ثریا خانم ماشین رو برد داخل

محو خونه و زندگیشون شدم .یه خونه ی ویالیی بزرگ و یه حیاط بزرگ پر از 

 .. درخت و گل

دیم و اون پیرمرده به سمتمون اومد و سالم کرد و رو به زندایی از ماشین پیاده ش

 . گفت : سالم اسیه خانم خوش اومدید

 زندایی تشکری کرد و گفت :  خانم بچه ها خوبن ؟خودت چطوری مش رحیم ؟

 . مش رحیم دستی به ریش سفیدش کشید و گفت : شکر خدا الحمدهللا خوبن

  زندایی گفت :الهی شکر

 .. ارف کرد که بریم داخل و بعد از چند دقیقه رفتیم داخلثریا خانم تع



از خونه و زندگیشون هر چی بگم کم گفتم ؛ میالد خونه نبود و همین باعث شد که 

 .. بادم بخوابه

خیلی دوست داشتم ببینمش ولی مثل اینکه قسمت نبود اصال شاید منو یادش رفته باشه 

 .. ی داشت که به من فکر کنه..آره معلومه که یادش رفته اصال چه دلیل

 .. تا وقت نهار زندایی و ثریا خانم از هر دری حرف زدن و من فقط شنونده بودم

ساله خونشون کار میکرد و پذیرایی میکرد .وقتی که اومد برای  ۴۱یه خانم حدود 

 نهار صدامون کرد پوف کالفه ای کشیدم انگار واقعا این آقای دکتر نمیخواست بیاد

.. 

م بلند شدم و همراه زندایی به سمت قسمت دیگه ی پذیرایی که یه میز غذاخوری از جا

 ... بزرگ گذاشته بودن رفتیم

 !!با تعجب به اون همه غذا زل زدم این همه غذا رو برای سه نفر پخته بودن؟؟

با تعارف ثریا خانم پشت میز نشستیم .کمی برنج و کمی مرغ برای خودم کشیدم و 

 ..  کردم به خوردن نهارمآروم آروم شروع 

خیلی کنجکاو بودم بدونم که شوهر ثریا خانم کجاس ؛ اصال زنده هست یا نه ؛ اما تا 

 ..االن نه خودش حرفی زده بود و نه من تونستم چیزی بفهمم

 .. توی همین افکار بودم که با صدای آشنایی قاشق توی دستم خشک شد

 .. سالم به به خوش اومدید_

اه کردم ؛ با دیدن میالد نفسم تند شد اصال توقع نداشتم که االن بیاد به سمت صدا نگ

خونه لقمه ای که توی دهنم بود رو به زور قورت دادم و از جام بلند شدم و سالم 

 .. کردم

لبخند مردونه و سنگینی زد و گفت؛ سالم به روی ماهت صبا خانم ؛ افتخار دادید به 

 .. ما خانوم

 .. م پایین و نشستم روی صندلیمبا خجالت سرمو انداخت

با زندایی هم دست داد و احوابپرسی گرمی کرد و با یه عذر خواهی ازمون جدا شد 

 .. و رفت طبقه ی باال



با چشمم مسیر رفتنش رو دنبال کردم چقدر خوشتیپ بود ؛ بوی عطرش هنوزم توی 

 .. بینیم پیچیده بود

کر سرسری از اون خانم و ثریا دیگه نفهمیدم چطوری بقیه ی غذامو خوردم و تش

خانم کردم و از جام بلند شدم تا کمک کنم ولی ثریا خانم نزاشت و گفت: برو بشین 

 .. عزیزم ملوک خانم خودش جمع میکنه

منم اصراری نکردم و نشستم روی کاناپه ..بعد از چند دقیقه ثریا خانم زندایی رو 

 . زخونه رفتصدا کرد و زندایی از جاش بلند شد و به سمت آشپ

فقط من موندم پوفی کشیدم و نگاهمو دوختم به. تابلوی زیبایی که روی دیوار نصب 

 .. بود

 .. باز که غرق فکر و خیالی خانم کوچولو_

با شتاب سرمو به سمتش گرفتم ..لباس خونه پوشیده بود و از موهای نم دارش معلوم 

 ... بود دوش گرفته

یمانه گفت : خب دیگه چه خبرا؟ حالت بهتره کنارم روی کاناپه نشست و خیلی صم

 ؟

از لحن صمیمیش خیلی خوشم اومد بهش نگاه کوتاهی انداختم و گفتم : ممنون خوبم 

 ؛ شما خوبید؟

خیاری از داخل ظرف میوه برداشت و گازی بهش زد و گفت : مگه میشه دوست 

 .. کوچولو و مهربونمو ببینم و خوب نباشم

 . ه بود رو یادش بودخدای من هنوز حرفی که زد

 .. خواستم چیزی بگم که ثریا خانم صدام کرد

 صبا جون دوست داری بریم یه کم تهران رو بگردیم ؟_

وای فکرشم دیوونم میکرد معلومه که دوست داشتم ؛ با ذوق گفتم : اره چرا که نه 

 .. من خیلی دوست دارم تهران رو ببینم آخه تا حاال تهران نیومدم

میدم چه سوتی دادم چه آبرو ریزی کرد ؛برای ماست مالی حرفم لبخندی وای تازه فه

  زدم و گفتم :البته بازم هر چی زندایی بگه



زندایی اومد کنارم نشست و بدون مقدمه و یهویی سرمو کشید توی بغلش و گفت: 

فرشته ی مهربون خودمی که تو هیچ شرایطی نمیتونی دروغ بگی و اون چیزی که 

 .. میگی تو دلت هست رو

با خجالت نگاه زیر زیرکی به میالد کردم لبخند محوی گوشه ی لبش بود و به منو 

 .. زندایی خیره شده بود

 .. با صدای ثریا خانم از زندایی جدا شدم

 .. وای بسه اشکمونو در اوردید پاشید بریم بیرون بابا دلمون گرفت تو خونه_

هم از خونه زدیم بیرون ایندفعه ثریا خانم  من که آماده بودم بقیه هم لباس پوشیدن و با

 .. ماشین نیاورد و همه با ماشین میالد رفتیم

 !!یه لحظه با خودم فکر کردم که مگه چند تا ماشین دارن ؟

ثریا خانم جلو نشسته بود ولی یه سره به سمت عقب برمیگشت و با زندایی صحبت 

 .. میکرد

 مه مغازه ی رنگارنگ به وجد اومده بودمخیلی شهر قشنگی بود واقعا با دیدن اون ه

.. 

 .. قزوین اصال مثل تهران نبود

اول رفتیم بازار و چند ساعتی رو توی بازار گذروندیم بعدش رفتیم بستنی خوردیم 

 . و قدم زدیم

واقعا از بودن باهاشون لذت میبردم ..یه کم بخاطر تیپم خجالت میکشیدم اما نه اونقدر 

 .. لحظه های قشنگ روبگیره که تلخیش شیرینی اون

ثریا خانم بطری آب معدنی رو سر کشید و گفت :بریم یه جایی بشینیم خسته شدم ؛ 

 . زندایی هم باهاش موافقت کرد و یه پارک همون نزدیکی پیدا کردیم و نشستیم

میالد از جاش بلند شد و به سمت دکه ای که همون نزدیکی بود رفت و کلی خوراکی 

 ..ون اومدخرید و به سمت

از توی خریداش یه کاسه الوچه ی ترش در اورد و به سمتم گرفت ؛ دهنم اب افتاد 

 با دیدنش و از دستش قاپیدم و گفتم : ممنون از کجا میدونستید از اینا دوست دارم !؟



 .. خنده ای کرد و گفت : خب همه ی دخترا به این چیزا عالقه دارن

زه پدر تجربه همه ی دخترا دوست دارن ؟ یا فقط ثریا خانم خندید و گفت : البته بسو

 ... تارا جونت دوست داره؟ و زد زیر خنده

گفت تارا؟ تارا کی بود دستم تقریباً خشک شده بود ..میالد خنده ی دیگه ای کرد و 

 .. رو بهم گفت : بخور دیگه خانم کوچولو

 .. اما فکر من پیش اون اسمی بود که ثریا خانم گفت

ز نشستنمون گذشته بود که زندایی دستشو گذاشت روی قلبش و آخ ریزی نیم ساعتی ا

 .. از  لبش خارج شد

ثریا خانم تا نگاهش به زندایی افتاد با نگرانی دستشو دور شونه های زندایی حلقه 

 کرد و گفت : وای خاک برسرم آسیه چی شدی؟؟ خوبی؟

 .. شیدلحظه قلبم تیر ک زندایی نفس عمیقی کشید و گفت : خو..خوبم نمیدونم چرا یه

 دستشو گرفتم و با بغض گفتم : داروهاتونو خوردید زندایی؟

 : لبخند مهربونی زد و گفت

 .. آره  دختر قشنگم ناراحت نباش نبینم چشمای اشکیتو دخترم 

 میالد رو به زندایی گفت : میخواید بریم دکتر ؟

  در دکتر الزم نیستزندایی خنده ای کرد و صاف سر جاش نشست و گفت : خوبم ما

... 

ثریا خانم رو به زندایی گفت : خیلی خب خواهر جان پس پاشو بریم خونه چون بااین 

 ! حال و روزت دیگه نمیتونی بیرون بمونی

زندایی نگاهی به من کرد و بعد از مکثی گفت : نه آخه صبا دلش میخواد شهرو ببینه 

 .. منم دیگه حالم خوبه نگران نباشید

پوفی کشید و گفت : آسیه چرا اینقدر نسبت به سالمتیت بی اهمیتی خب  ثریا خانم

 . االن بریم فردا دوباره میایم بیرون



زندایی خواست حرفی بزنه که با لحن نسبتاً تندی گفتم : زندایی مگه من بچم که توی 

  این شرایط به فکر دیدن شهر باشم ؟

 یعنی من ایمقدر درک و شعورم پایینه ؟

 .. من منظورم این نبودیع میون حرفم پرید و گفت : نه بخدا من ...زندایی سر

میالد با صدای مردونه و جذابش گفت : ببخشید وسط بحثتون میام ؛ نگاهم به سمتش 

 .. کشیده شد

 ...خیره شد به زندایی و گفت : شما با  مامان برید خونه

م صبا حوصلش سر اگه اجازه بدید من صبا خانم رو میبرم میگردونم اینجوری ه

 ... نمیره و هم شما استراحت میکنید

وای خدای من باورم نمیشد چیزی که شنیده بودم رو ؛ دلم میخواست یکبار دیگه 

 ! پیشنهادش رو تکرار کنه

 ..زندایی لبخند محوی گوشه ی لبش نشست و گفت : صبا دستم امانته

 . به پدرش قول دادم که مواظبش باشم 

 !. شد پس نمیخواست اجازه بده لبخند روی لبم خشک

 .. با حرف بعدیش تقریباً از خوشحالی چشمام چراغونی شد

ولی خوب میدونم که چه امانتداری هستی و دارم صبامو به کی میسپرم پس _

 .. مواظبش باش

 . میالد لبخند مهربونی زد و گفت : چشم خیالتون راحت

ت بریم دیگه حاال که خیالت از باب ثریا خانم از جاش بلند شد و گفت : پس آسیه پاشو

 .. صبا راحت شد پاشو بریم

میالد اصرار کرد که با ماشینش برگردن ولی ثریا خانم قبول نکرد و گفت : ماشین 

 .. الزمتون میشه و همونجا یه دربست گرفتن و رفتن

 .. من موندم و یه دنیا هیجان

 .. سینم میکوبید من موندم یه قلب وحشی که خودشو دیووانه وار به قفسه



من موندم و میالدی که با یه لبخند کوچیک بهم خیره شده بود و نگاهش هزاران معنی 

 ... داشت و من از درکش عاجز بودم

با صدای بمی گفت: خب خانم کوچولو باألخره تنها شدیم االن راحت میتونم یه دل 

 ... سیر با دوست کوچولوم حرف بزنم و خوش بگذرونم

از اینکه میگفت کوچولو خوشم نمیومد ؛ یه کم اخمام رفت توی هم و  نمیدونم چرا

 . سرمو انداختم پایین

 .. انگار متوجه ناراحتیم شد کمی به سمتم متمایل شد و گفت : ببینمت

با اینکه قلبم تند تند میزد از این همه نزدیکی اما خودمو نباختم و همچنان سرمو پایین 

 .. نگهداشتم

چونم و سرمو بلند کرد ؛ غرق شدم توی سیاهی چشماش ؛ با  دستشو گذاشت زیر

 لحن خاصی زمرمه کرد : از اینکه بهت میگم کوچولو ناراحت میشی؟

 !خدای من انگشتاش صورتمولمس کرد ؛ چرا اینقدر دستس داغ بود

 .. اصال دست اون زیادی داغ بود یا صورت من سرد و یخ

گفتم : نه زیاد ، اما خب من کوچولو  نگاهمو به سختی از سیاهی چشماش گرفتم و

 ...نیستم ...من .اخه

حرفمو قطع کرد و گفت : صبا منو نگاه کن ؛ سختم بود خیره بشم به چشماش ، در 

 ... مقابل خودش و نگاهش خلع صالح بودم

 .. دوباره با لحن آروم و مهربونی گفت : خانومی ، منو نگاه کن

لبخندی زد و گفت : درسته که از نظر سنی  ناخودآگاه نگاهمو دوختم به چشماش ؛

 ...کوچولویی از نظر ظاهر کوچیک و ریزه میزه ای ؛ ولی

مکثی کرد و نگاهشو از چشمام گرفت و به نقطه ی نامعلومی زل زد و ادامه داد : 

 .. ولی از نظر باطن و انسانیت و مهربونی خیلی بزرگی صبا خیلی زیاد

د کرد و نگاهشو دوخت به چشمام ، عجیب نگاهش با گیجی نگاهش کردم ؛ سرشو بلن

 .. رنگ غم گرفته بود



با صدای دورگه ای گفت :قدر خودتو بدون کمتر کسی میتونه مثل تو باشه اشاره ای 

 .. به پشت سرم کرد و گفت : اونجا رو ببین

مسیر نگاهشو دنبال کردم با دیدن صحنه ی رو به روم هجوم خون رو به صورتم 

 .. ریع نگاهمو از اون صحنه گرفتمحس کردم و س

 .. یه دختر با یه تیپ خیلی جلف روی نیمکت پارک توی بغل یه پسر لم داده بود

میالد با صدایی که خنده توش موج میزد گفت : دیدی؟ تقریبا میشه گفت  همسن توعه 

 ... اما ظاهرش رو ببین ؛ رفتارش رو ببین

عمو چادرمو نبین من همون نجسی  پوزخندی توی دلم زدم و گفتم : کجای کاری

 هستم که دو ماه میرفت تو بغل یه حرومزاده و دم نمیزد

 .. از ترس آبروش

دوباره گفت : پس به خودت ایمان داشته باش تو کوچولو نیستی تو خیلی بزرگی 

 .. خیلی زیاد من بهت افتخار میکنم ..اگر هم بهت میگم کوچولو فقط شوخیه همین

 آتیش ، آرومم کرد ..حاال حس بهتری داشتم یه حس شیرین ترحرفاش شد آب روی 

.. 

با خنده ی مردونه ای گفت : خب دوست خوب و ساکت و سر به زیرم ؛ موافقی بریم 

 شهر بازی؟

با ذوق کودکانه ای دستامو بی اراده کوبیدم به هم و گفتم: وای آره من عاشق شهر 

 ... بازیم

 !لبخند موزی زد و گفت : مطمعنی؟

 ا گیجی نگاهش کردم و گفتم : از چی؟ب

 لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت : اینکه عاشق شهر بازی هستی؟

با گیجی گفتم : آهان ، خب آره خیلی دوست دارم ، البته من کالً بیرون رفتن و گشت 

 و گزار و مسافرت رفتن رو دوست دارم

 . دوست ندارم زیاد توی خونه باشم 



فام تکون داد و گفت : پس قبول داری که اهل جنب و سری به نشونه ی تأیید حر

 جوش و فعالیت هستی؟

 . خندیدم و گفتم : خب آره

 . مکثی کرد و گفت : پس حتما در آینده یه فرد مفید میشی برای مردم و جامعه

حرفش داغ دلم رو تازه کرد کاش میدونست که من هیچ آینده ای ندارم هیچ شانسی 

 . برای آیندم ندارم

 شد؟ حرفمو قبول نداری؟ یا به خودت ایمان نداری؟چی_

نگاهی به چهره ی کنجکاوش کردم که دقیق منو زیر نظر گرفته بود و گفتم : به 

 ...خودم که ایمان دارم

 . اما خب نمیشه یعنی نمیتونم زیاد روی ایندم حساب کنم 

  با کمی تعجب گفت : اونوقت چرا؟

 !پدرم اجازه نداد درسمو بخونمدل رو زدم به دریا و گفتم : راستش 

من عاشق درسم بودم همه ی نمره هامم باال بود ولی خب امسال وسط مدرسه ها  

 . دیگه نزاشت ادامه بدم

متفکرانه بهم خیره شده بود کمی که گذشت گفت : یعنی از وسط سال یهویی گفت 

 !اجازه نداری درستو ادامه بدی؟

 . سری به معنای آره تکون دادم

 کرد و گفت : خب دلیلش چی بود ؟ باألخره یه دلیلی وجود داشته دیگه مگه نه؟پوفی 

رسماً الل شدم ، حاال چی باید جواب میدادم خاک بر سرت صبا مگه کرم داشتی بگی 

 .. که االن اینجوری توش بمونی

  وقتی سکوتم طوالنی شد گفت : منتظرما

ه گفتم : نه دلیل خاصی ک حرصم گرفت ،اخه بگو به تو چه ؛نفس عمیقی کشیدم و

 ..نداشت

 . اخه پدرم با درس خوندن منو خواهرام مخالف بود



دستشو گذاشت زیر چونش و بهم دقیق خیره شد نگاه معنا دارش که میخ چشمام شد 

 .. ناخودآگاه ضربان قلبم رفت باال

 چند ثانیه بعد با لحن خاصی گفت : خواهرات هم از درس خوندن محروم کرد؟

چادرم کشیدم و گفتم : نه خب دوتاشون خیلی ساله که ازدواج کردن ...مکثی  دستی به

 .. کردم

 وسط حرفم اومد و گفت : و اون دوتای دیگه چی ؟ اونا درس میخونن ؟

کالفه پوفی کشیدم و گفتم : نه سهیال که امسال سال آخرش بود آخه نامزد کرده و چند 

 .. وقت دیگه عروسیشه

 : بسالمتی .و اون یکی چی؟سری تکون داد و گفت 

 ترک تحصیل کرده اونم ؟

 .. عجب گیری داده بودا ؛ گفتم : نه اون  که داره میخونه

کمی به سمتم متمایل شد و لب زد : پس تا اینجا نتیجه گرفتیم پدرت فقط تو رو از 

  درس خوندن محروم کرده درسته ؟

د : فکر کنم دلیل محکم تری جوابشو ندادم ؛ در واقع حرفی نداشتم بزنم ؛ ادامه دا

 ... برای این کارش داشته

وگرنه یا از اول امسال نمیزاشت بری و یا میزاشت امسال رو تموم کنی از سال 

دیگه اجازه نده بری ؛ اما وقتی از وسط سال نزاشته که بری پس حتما دلیلش محکم 

 بوده مگه نه خانوم کوچولو؟

 ... نمیکنم الزم باشه به شما جواب پس بدماخمی کردم و با لحن تندی گفتم : فکر 

من نمیفهمم این همه سوال و جواب برای چیه ؟ شاید من نخوام راجب مساعل 

 . خصوصیم با شما صحبت کنم

فکر میکردم ناراحت میشه اما برخالف تصورم قهقهه ای زد و گفت : نه ، خوشم 

 !..اومد

 د زیر خنده .برخالف فسقلی بودنت زبون درازی داری و دوباره ز 



سعی کردم آروم باشم میدونستم االن منتظره که داد و بیداد کنم اما بد نبود منم گاهی 

 .. غافلگیرش کنم

لبخند مرموزی زدم و با لحن فوق العاده آرومی لب زدم : فسقلی و کوچولو که نیستم  

 ... به اندازه ی خودم بزرگ هستم اما خب

: در برابر شما معلومه که کوچیکم بهر حال دو مکثی کردم و با لبخند ادامه دادم 

 .. برابر من سن دارید

وقتی که دیدم یه لحظه جا خورد ، لبخند پیروزمندانه ای زدم و گفتم : خب باألخره 

 شهر بازی میریم یا نه؟

مکثی کرد و با لحنی که خنده توش موج میزد گفت : بله بانو چرا که نه و به دنبال 

 .. د و گفت : بریمحرفش از جاش بلند ش

منم از جام بلند شدم و راضی از اینکه حال میالد رو گرفتم و جواب دندون شکنی 

 ... بهش دادم با لبخند گشادی دنبالش راه افتادم

وقتی به ماشین رسیدیم تردید داشتم که جلو بشینم یا عقب ؛ داشتم با خودم کلنجار 

 .. گوشم رسید میرفتم که در جلو باز شد و صداش از پشت سر به

 !بشین دیگه خانومی ، منتظر چی هستی؟ نکنه زیر لفظی میخوای؟_

 .. خنده ی ریزی کردم و با خیال راحت روی صندلی لم دادم

روز خیلی خوبی بود به هیچ چیز و هیچ کس جز اون لحظه فکر نمیکردم ، میالد 

 ... خیلی مهربون بود بر خالف ظاهر جدیش قلب مهربونی داشت

ر خواست سر صحبت رو باهام باز کنه و راجب زندگیم بپرسه ؛ اما خب هر چند با

 .. دفعه یا بحث رو عوض کردم یا یه جوری پیچوندمش

اصال دلم نمیخواست راجب گذشتم چیزی بدونه ؛ حتی تصور اینکه میالد بفهمه چه 

 ... غلطی کردم و چه دختر بی قیدی بودم تنمو میلرزوند

دش و افکارش و هر چیزی که بهش مربوط میشد برام مهم نمیدونم چرا اینقدر خو

 . بود



تقریباً تا نزدیکی غروب بیرون بودیم ؛ وقتی که هوا رو به تاریکی رفت به سمت 

 . خونشون راه افتاد

 ... توی مسیر هیچکدوم حرفی نمیزدیم ؛ حس کردم یه کم بی حوصله و کسله

  : اقا میالد نگاهی به نیم رخش کردم و با صدای آرومی گفتم

  نگاهشو به سمتم  چرخوند و دوباره به جلو نگاه کرد و گفت : بله

 .. مکثی کردم و گفتم: بابت امروز خیلی ممنونم ، خیلی خوش گذشت

لبخند پر مهری زد و گفت : من از تو ممنونم که امروز همراهیم کردی ؛ راستش 

 . مدت ها بود که اینجوری به خودم استراحت نداده بودم

لبخندی زدم و به بیرون چشم دوختم ، چراغایی که سر شب روشن بودن نمای جذابی 

به شهر داده بودن ، شلوغی شهر و مردمی که همچنان در تکاپو بودن و هر کدوم 

 .. دنبال کار و زندگیشون

 .. وقتی که رسیدیم بوق زد و بعد از اینکه  درو باز کردن ماشین رو برد داخل

 . یاده شدیم و به سمت ساختمون رفتیمبا هم از ماشین پ

با وارد شدنمون ثریا خانم به استقبال اومد و با خوشرویی گفت : سالم بچه ها خوش 

  گذشت؟

  سالم کردم و گفتم : بله ممنون

 .. میالد هم پیشونی مادرشو بوسید و گفت : آره جاتون خالی

 وش بگیر لباساتو عوضثریا خانم خندید و گفت :خب الهی شکر میالد جان برو یه د

 .. کن مهمون داریم

 میالد با کنجکاوی گفت : کیه؟

 .. منم منتظر چشم به دهن ثریا خانم دوخته بودم

 مکثی کرد و گفت : تارا داره میاد اینجا عزیزم برو دیگه تا نیم ساعت دیگه میرسه

.. 

 ..میالد چهرش یه کم توی هم رفت و با لحن بی میلی گفت : باشه



 !تارا ؛ هوووف کاش میدونستم کیه چیکارس بازم اسم

 .. به سمت کاناپه رفتم و به زندایی که مشغول قران خوندن بود سالم کردم

 با مهربونی گفت : سالم عزیزم خوش گذشت؟

 .. با فکری درگیر گفتم : هوم ، اها آره خوب بود جاتون خالی

ا این خانواده کلیه و نسبتش ببی صبرانه منتظر این تارا بودم بودم که ببینم کیه و چه ش

 ... چیه

  تقریبا نیم ساعتی گذشته بود که صدای ملوک خانم به گوشم رسید

 !. خانم ، تارا خانم تشریف آوردن_

ثریا خانم از جاش بلند شد و نگاهی به اتاق میالد انداخت و پوفی کشید و به استقبال 

 .. تارا رفت

 . چار از جام بلند شدمزندایی هم از جاش بلند شد و منم به نا

 . ساله همراهش بود۱۱_۱۱چند لحظه بعد ثریا خانم اومد سمت ما و دختری تقریباً 

به چهرش دقیق شدم ، توی یه کالم میتونستم بگم محشر بود ؛ خیلی خوشگل قد بلند 

 ..و اندام خوش فرم ، اندامش شبیه مدل های معروف بود

 .. برق میزد صورتش واقعا زیبا بود چشمای بزرگ و کشیده ی مشکیش که از دور

 ..تنها ارایشش فقط رژ صورتی کمرنگی بود که روی لباش به چشم میخورد

به طرف زندایی رفت و گفت  : سالم آسیه جون وای چقدر دلتنگتون بودم و زندایی 

 .. رو محکم بغل کرد

 دم وزندایی با لحن همیشه مهربونش گفت : فدای تو بشم مادر ، منم دلتنگت بو

  صورت تارا رو بوسید

 . از زندایی جدا شد و نگاهش به سمت من کشیده شد ؛ با صدای آرومی گفتم : سالم

لبخند دلنشینی زد و به سمتم اومد و دستشو به طرفم دراز کرد و گفت : سالم خانومی 

 خوبی عزیزم ؟

 . باهاش دست دادم که صمیمانه منو کشید توی بغلش و صورتمو نرم بوسید



ریا خانم با لبخند گفت : ایشون صبا خانم هستن خواهر زاده ی همسر آسیه جون و ث

نگاهشو به من دوخت و گفت : ایشون هم تارا جون هستن نامزد میالد و عروس 

 ... خوشگل خودم

کپ کردم ، به معنای واقعی نفس تو سینم حبس شد حرف ثریا خانم توی سرم داشت 

 !اشت؟اکو میشد ، یعنی میالد نامزد د

دیگه نفهمیدم چطوری روی کاناپه نشستم حرفاشون به گوشم میرسید ولی حواسم 

 .. جای دیگه ای بود

روی کاناپه نشست ، زندایی با مهربونی رو بهش گفت : خب دیگه چیکارا میکنی   

 تارا خانم چیکار میکنی با شاگردات ؟

همه چی امن و دستی به موهای لخت و مشکیش کشید و گفت  : واال مثل همیشه 

امانه ، امسال شاگردام بهترن از نظر سنی به هم نزدیک تریم سال قبل که اکثراً 

 . سنشون کم بود

 .. ثریا خانم خندید و گفت : در عوض دیگه حوصلت سر نمیره

 ! خیلی کنجکاو بودم بدونم که کارش چیه

 . اما ورود میالد بیشتر از این اجازه کنجکاوی بهم نداد

 . ودتر از خودش حس شد و به سمتون اومدبوی عطرش ز

 ... تارا با دیدنش از جاش بلند شد ، همه ی وجودم چشم شد و بهشون دوخته شد

تارا لبخند ملیح و دلبرانه ای زد که دندونای سفیدو  ردیفش نمایان شد و قدمی به 

 .. سمت میالد برداشت و گفت : سالم عزیزم

م خوش اومدی ؛ تارا دستشو به سمتش دراز میالد لبخند کوتاهی زد و گفت : سال

 . کرد و گفت : ممنون

میالد نگاهی به دستش کرد و به ارومی دست ظریفشو فشرد و توی یه حرکت 

 .. پیشونیشو بوسید

انگار اب یخ ریختن روی سرم ..آخه چه مرگته لعنتی اصال به تو چه ..چیه نکنه 

 .. توقع داشتی عاشق تو بشه



بود داشت جونمو میگرفت قلبم تند تند میزد حس خوبی نداشتم و فکرایی که تو سرم 

 .. شدید احساس خفگی میکردم

کنار همدیگه روی کاناپه نشستن و دوباره حرفاشونو از سر گرفتن ولی دیگه من 

 .. گوشم صدایی رو نمیشنید

 .. تموم ذهنم پر شده بود از اون صحنه که تارا رو بوسید

 . ومدمبا صدای زندایی به خودم ا

 صبا ؟ چرا رنگت پریده ؟! حالت خوب نیست مادر ؟_

 .. نگاه بقیه به سمتم برگشت و سنگینی نگاه میالد رو به خوبی حس میکردم

با تپه تپه ..گفتم : نه ..خ ..خوبم فکر کنم گرممه نگاهی به بقیه کردم و گفتم : میشه 

 من برم توی حیاط یه کم هوا بخورم ؟

 از جاش بلند شد و گفت : آره دختر قشنگم چرا نمیشه برو مادرثریا خانم با نگرانی 

. 

 تارا با صدای مهربونی گفت : عزیزم میخوای باهات بیام تنها نباشی ؟

سخت بود بهش نگاه کنم میترسیدم از نگاهم چیزی رو بفهمه سرمو انداختم پایین و  

 .. با صدایی که به شدت میلرزید گفتم : نه ممنون خودم میرم

  دایی با لحن بغضداری گفت : برو منم االن میام پیشت مادرزن

 ..با کالفگی گفتم : نه خودم میرم شما بشینید

 .. میالد هنوزم بهم خیره بود بدون توجه به نگاهش به سمت حیاط رفتم

به سمت انتهای حیاط قدم برداشتم ، چرا حالم بد بود چرا وقتی شنیدم که تارا نامزدشه 

 .. نفسم تنگ شد

 

یه صدایی تو ذهنم گفت : چیه فکر کردی میاد عاشق تو میشه ، آخه اون کجا و تو 

 ... کجا



پوزخندی زدم : آره اون کجا و من کجا ، من حتی یک صدم تارا هم زیبایی نداشتم 

 .. رفتارش ،تیپش، قیافش همه و همه نشون دهنده برتری اون بود

با خودم زمزمه کردم : اخه بیچاره  اشکام روی گونه های داغ و ملتهبم سر خورد. و

تو که توی دل پدر و مادرت جایی نداری چطوری میتونی توی دل یه غریبه جا باز 

 .. کنی

 همیشه عادت داری وقتی گرمت میشه گریه میکنی؟_

 .. نفسم رفت و با شتاب به پشت سرم برگشتم

ی خجالت لب با دیدن میالد پشت سرم ، اونم درست توی چند قدمیم با تعجب و کم

 !زدم : شما چرا اینجایید؟

نگاهشو میخ چشمام کرد ولی حرفی نزد ، نگاه معنادارش که عمیق میخ چشمام شده 

 .. بود تا مغز استخونم نفوذ کرد

کمی این پا و اون پا کردم و دوباره گفتم : ببخشید من باید برم تو وقت داروهامه با 

 .. اجازه

  م که با صداش سر جام میخکوب شدمهنوز چند قدم ازش دور نشده بود

همین یه ساعت پیش دو تا قرص خوردی ؛ فکر نمیکنی داری زیاده روی میکنی _

 دوست من؟

با شنیدن حرف آخرش کمی لحنم تند شد و گفتم : من چند ساله که دارم دارو میخورم 

اصله فخودم میدونم چه موقع و چه اندازه ای بخورم نیازی به نگرانی شما نیست و بال

 . به سمت داخل قدم برداشتم

 . تقریباً یه ساعت بعد حبیب اومد دنبال منو زندایی و برگشتیم خونه ی حبیب

تا موقعی که از خونشون زدیم بیرون نه با میالد حرف زدم و نه با تارا حتی نگاهشون 

 .. هم نکردم

ری آزمایش ه سزندایی دوباره فردا باید میرفت پیش دکترش برای گرفتن نوار قلب و ی

 . دیگه



شب زودتر خوابیدم و صبح هم زودتر از زندایی بیدار شدم و نمازمو خوندم  ؛ 

 . زندایی رو بیدار کردم و اونم نمازشو خوند

 با خوشحالی گفت: باریکال مادر امروز سحر خیز بودی ها

 .. خنده ی ریزی کردم و گفتم : اره دیشب زود خوابیدم امروز سر حالم

سمت آسمون گرفت و گفت : الهی شکر ، ایشاهلل همیشه سرحال و سالمت دستشو به 

 . باشی دخترم

بعد از خوردن صبحانه زندایی گفت : میترا جان امروز صبا پیش تو میمونه مادر 

 .. من امروز خیلی کار دارم با من بیاد معطل میشه

 . میترا لبخند پر مهری زد و گفت : چشم خاله جون

 !: زندایی من که گفتم تنهاتون نمیزارم آخه چرا میخواید تنها برید؟ اخمی کردم و گفتم

لبخندی زد و گفت : من که از خدامه با تو باشم ولی نمیشه اوالً که تنها نیستم ثریا 

میاد دنبالم ؛ دوماً ..مکثی کرد و نگاهی به میترا کرد که مشغول شستن استکان ها 

ا میخواسته با تو حرف بزنه میترا هم گفته بود و گفت : مادرت دیروز زنگ زده اینج

که با من رفتی بیرون و نیستی اونم گفته امروز زنگ میزنه فکر میکنم خونه بمونی 

 . بهتره اینجوری کمتر حساس میشن

اخمم غلیظ تر شد اینجا هم دست از سرم بر نمیداشتن ! یعنی چیکارم داره؟ هوووف 

 . فکر و خیال یه لحظه هم راحتم نمیزاشت

زندایی اماده شد و رفت حبیب هم که رفته بود سر کار یه کم توی کارای خونه به 

میترا کمک کردم ؛ همصحبت خوبی بود ولی من اینقدر ذهنم درگیر بود که اصال 

 . نمیتونستم حرفی بزنم

هر چند لحظه یکبار یاد میالد میوفتادم اما باز به خودم تشر میزدم که خاک بر سرت 

 .. فکر میکنی که اصال به تو فکر نمیکنهداری به کسی 

خب معلومه که فکر نمیکنه آخه اون خودش نامزد داره اون اصال منو بچه میبینه 

 ... منو کوچیک میبینه چی باعث شد که فکر کنم ممکنه حسی بهم داشته باشه

اصال اگر حسی هم بود اگه از گذشتم میفهمید چه حالی میشد؟ بازم دوستم داشت یا 

 ! متنفر میشدازم 



پوزخندی زدم و گفتم : قطعاً ازت متنفر میشد بدبخت فکر کردی میتونست با یه دختر 

لجن زندگی کنه ؟ دختری که رفت توی بغل یه غریبه و از ترس ابروش دو ماه هم 

 .. خواب یه حرومزاده شد

اشکم از گوشه ی چشمم سر خورد روی گونه هام ؛ الحق که خودم خوب حقیقت رو 

 ... بوندم توی صورت خودم ..کی گفته که منم حق زندگی کردن دارم کی گفتهمیکو

 . با صدای میترا سریع اشکمو پاک کردم

 صبا جان من میرم بیرون نون و سبزی بخرم تو که نمیترسی تنهایی؟_

 .. لبخند نصفه و نیمه ای زدم و گفتم : نه بابا ، بفرمایید راحت باشید

و با مهربونی گفت : زودی میام قربونت برم تو یه کم میوه یه بشقاب میوه برام اورد 

 .بخور منم زود میام

بعد از رفتنش سرمو تکیه دادم به کاناپه و چشمامو بستم غرق شدم توی گذشته ؛ 

 . روزایی که بچه بودم و فارغ از هر چی غم و غصه بودم

ودنم از دختر باما هر چی بزرگتر شدم بیشتر از بدنیا اومدنم پشیمون شدم بیشتر 

 .. ناراحت شدم بیشتر از خانوادم دور شدم

با صدای زنگ تلفن یادم اومد که مادرم قرار بود زنگ بزنه مثل جت از جام پریدم 

 .. و به سمت تلفن رفتم

کمی تردید داشتم که جواب بدم یا نه ؛ به هر حال تلفن خونه ی مردم بود اما وقتی 

و برداشتم و با صدای آرومی جواب دادم : دوباره صدای زنگش بلند شد گوشی ر

  الو

 صبا خوبی مادر ؟ خودتی؟_

  سالم مامان خوبی ؟ بابا خوبه ؟+

همگی خوبیم دخترم ، چه خبر خوش میگذره ؟ حداقل یه زنگ میزدی میگفتی که _

 . رسیدید که من اینقدر نگران نشم

 ... ببخشید خب روم نشد گوشی مال مردمه+

 گم که زنداییت اونجاس؟خیلی خب مادر ، می_



 . پوفی کشیدم و گفتم : رفته دکتر

وا تو چرا نرفتی؟ لحنش تند تر شد و غرید : اونجا خونه ی مردم تنها موندی که _

 چی بشه ؟؟

عصابم خورد بود مامانمم داشت بیشتر عصبیم میکرد با لحن دلخوری گفتم : مادر 

بمونم  که شما زنگ زدین من چرا اینقدر سخت میگیری ؟ خب زندایی گفت خونه 

 . بتونم باهاتون حرف بزنم

 انگار که کمی آروم ش

 .. د چون با لحن دلجویانه ای گفت :خب دختر جون جون بهم حق بده نگرانت باشم

 . پوزخندی زدم به این حرفش مثال نگرانم بود و این همه در حقم کوتاهی کرد

یقه و کلی سفارش کردن باألخره ظاهراً زنگ زده بود احوالپرسی کنه بعد از چند دق

 . خدافظی کرد

پوفی کشیدم و روی همون کاناپه دراز کشیدم و چشمامو بستم ؛ نفهمیدم کی خوابم 

 . برد

با صدای ظرف و ظروفی که از آشپزخونه میومد الی پلکهامو باز کردم ، فکر کنم .

  میترا خیلی وقت بود که اومده بود

زخونه رفتم ؛ مشغول ظرف شستن بود.بوی آبگوشت از جام بلند شدم و به سمت آشپ_

توی آشپزخونه پیچیده بود ؛ سرفه ای کردم و با صدای خواب آلودی گفتم : سالم ، 

 ببخشید نفهمیدم کی خوابم برد

به سمتم برگشت و با لبخند ملیحی گفت:سالم به روی ماهت عزیزم ، این چه حرفیه 

 . ! شرمنده که تنهات گذاشتم

ریم کشیدم و گفتم : نه بابا دشمنتون شرمنده و به سمتش رفتم و گفتم : دستی به روس

 بزارید کمکتون کنم

سریع گفت : نه عزیزم دیگه تموم شد .با صدای خجالت زده ای گفتم : آخه اینجوری .

 ..من واقعا معذب میشم



آخرین بشقاب رو هم شست و همونطور که دستاشو خشک میکرد گفت : الهی !

 .ینجوری نگو عزیزم ، خب تو برو بی زحمت چایی رو دم کنقربونت برم ا

چشمی گفتم و به سمت سماور رفتم و یک قاشق چای توی قوری ریختم و قوری رو 

 ...گرفتم زیر شیر سماور

یک ساعتی گذشته بود با میترا توی پذیرایی نشسته بودیم و مشغول صحبت کردن 

 ..بودیم

و دوست داره ..از تنهایی هاش وقتی که از خودش گفت ، از اینکه چقدر زندگیش

 ... حبیب میره سرکار

 ... از وری از خانوادش و غربت توی این شهر بزرگ

  وقتی که صدای زنگ در بلند شد نگاه جفتمون به سمت پنجره ی حیاط کشیده شد

میترا از جاش بلند شد و گفت : فکر کنم خاله باشه .بعد از چند دقیقه همراه زندایی و 

خانم اومدن داخل ؛ با ثریا خانم دست دادم و به زندایی کمک کردم روی کاناپه  ثریا

 بشینه

،یه کم بیحال به نظر میرسید ؛ با نگرانی کنارش نشستم و گفتم : چیشده زندایی ؟  

 !چرااینقدر رنگتون پریده

ثریا خانم گفت : چیزی نیست عزیزم ازش خون گرفتن و کلی ازمایش بخاطر همین 

یحال شده ؛ زندایی هم سری به معنی تایید حرفای ثریا خانم تکون داد و یه کم ب

  چشماشو بست

میترا با سینی چایی اومد توی پذیرایی و سینی رو  گذاشت روی میز و خواست .

 ... بشینه که تلفن زنگ خورد .ببخشیدی گفت و به سمت تلفن رفت

ت مهربونی نگاهم کرد و گف رو به زندایی گفتم : پس خیالم راحت باشه که خوبید؟با

 ...: اره عزیزم فقط یه کم خوابم میاد که اونم

 .... هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای جیغ دلخراش میترا توی خونه پیچید... 

پا تند زندایی با هول از جاش بلند شد و گفت : یا امام غریب چیشده و به سمت میترا 

 ... کرد



 . یممنو ثریا خانم هم دنبالش رفت

میترا کنار تلفن روی زمین افتاده بود و صورتش غرق در اشک بود و هق هق 

میکرد ، زندایی با نگرانی کنارش زانو زد و گفت : میترا چیشده چرا گریه میکنی 

 !مادر ؟

میترا با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت : بد..بدبخت شدم خاله ... و  هق 

 .. هقش شدیدتر شد

 صورتشو بوسید و گفت : آروم باش مادر یه دقیقه گریه نکن بگو ببینم چیشدهزندایی 

! 

میترا با صدای لرزونی گفت : بابام رفت ..مارو تنها گذاشت ای خدااا ، ای کاش یه 

 ... بار دیگع میدیدمش و هق هق گریه اجازه حرف زدن بهش نداد

در ، درد بی پدری کشیدم زندایی با بغض گفت : خدا بیامرزه ، الهی برات بمیرم ما

 ... خودم

  ثریا خانم با غم به سمت میترا رفت و آروم بغلش کرد و گفت : تسلیت میگم دخترم

بغض کرده بودم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که  اگه من پدرمو از دست 

 !!میدادم همینجوری حالم بد میشد؟

شتن روی کاناپه ، خونه ی پدرش شیراز زندایی و ثریا خانم میترا رو بلند کردن و گذا

 بود و گویا باید میرفتن اونجا

زندایی به  محل کار حبیب زنگ زد و بهش خبر داد  گفت بیاد خونه، حبیب بعد از 

 . یه ساعت رسید خونه

چشماش پر از خون بود وقتی اومد داخل سالم سرسری کرد و نگاهشو به دنیال میترا 

 ش کردچرخوند تا روی کاناپه پیدا

 .. میترا با بغض لب زد : حبیب ، بابام رفت

حبیب جلوش زانو زد و سرشو کشید توی بغلش و با صدای دورگه ای گفت : خدا 

 . بهت صبر بده خانومم



وسایالشونو جمع کردن و اماده ی رفتن به شیراز شدن ، حبیب با شرمندگی رو به 

 . بزاریم زندایی گفت : خاله بخدا شرمندم که مجبوریم تنهاتون

 . کلیدای خونه رو به طرف زندایی گرفت و گفت : اینم کلیدا بخدا بازم شرمندم

زندایی دستشو پس زد و با مهربونی گفت : این چه حرفیه مادر کلیدا رو هم ببر منو 

 . صبا میریم مسافر خونه

ثریا خانم با اخم نگاه جدی به زندایی انداخت و گفت : آسیه خجالت بکش مگه خونه 

 !. ی من ویران شده که میخوای بری مسافر خونه

زندایی خواست چیزی بگه که ثریا خانم نزاشت و گفت : شما خیالتون راحت باشه 

 آقا حبیب صبا و اسیه هم میان خونه ی ما به اندازه کافی هم جا هست و اذیت نمیشن

.. 

 . حبیب سر به زیر گفت : ممنون شرمنده همتونم

رد و گفت : شرمندم خاله چه نقشه هایی که نکشیده بودم برای میترا هم عذر خواهی ک

 ... اومدنتون ، و با هق هق ادامه داد : نمیدونستم خدا میخواد یتیمم کنه

زندایی رو بهم کرد و گفت : صبا جان برو هر چی اشک تو چشمام جمع شده بود 

 .. داری جمع کن زودی بریم که حبیب و میترا معطلمون نشن

 !میخواستیم بریم خونه ی میالد؟ وای یعنی

 .. نفهمیدم چطوری ساکمو جمع کردم همگی از خونه زدیم بیرون

ثریا خانم اول حبیب و میترا رو تا ترمینال رسوند و بعد از خدافظی ازشون به سمت 

 .. خونه ی خودشون راه افتاد

یه اره قضاصال دوست نداشتم بریم خونشون ، تا قبل از اینکه بفهمم میالد نامزد د

 .. فرق میکرد

 ولی االن اصال دوست نداشتم

وقتی رسیدیم ملوک خانم سریع ازمون پذیرایی کرد و میالد هم طبق معمول خونه 

  نبود

 . ثریا خانم توی آشپزخونه بود و ظاهراً در حال کمک کردن به ملوک خانم بود



 . بهترین فرصت بود تا از زندایی راجب پدر میالد بپرسم

سبیحشو دستش گرفته بود و ذکر میگفت؛ کمی به سمتش متمایل شدم و گفتم زندایی ت

 : زندایی میشه یه سوالی بپرسم؟

 . نگاهشو دوخت به چشمام و گفت : بپرس مادر

س شوهر پنگاهی به در آشپزخونه انداختم و دوباره یه سمت زندایی برگشتم و گفتم: 

 ثریا خانم کجاس؟

مع شد ، بعد از چند لحظه گفت : یازده سال پیش حس کردم یه کم چهرش  توی هم ج

 .. از هم جدا شدن

با تعجب گفتم : یعنی طالق گرفتن ؟! سری تکون داد و گفت : آره پرویز دوست 

داشت بره اون ور آب زندگی کنه ولی ثریا دوست نداشت همه کس و همه چیزش 

 ... توی ایران بودن

 شدن؟ با ناراحتی گفتم : یعنی بخاطر همین جدا

آهی کشید و گفت : آره پرویز خیلی یه دنده و لج باز بود هیچ رقمه کوتاه نمیومد ؛ 

وقتی کارشون به اختالف و طالق کشیده شد میخواست میالد رو با خودش ببره 

 .. استرالیا

سالش بود بچه که نبود جلوی  ۵۱مکثی کرد و ادامه داد : ولی خب میالد اون موقع 

 .. میخواد پیش مادرش بمونهپرویز وایساد و گفت 

پرویز هم وقتی بعد از کلی تالش فهمید که میالد رفتنی نیست بیخیال شد و به طالق 

 .. دادن ثریا راضی شد

 سری تکون دادم و گفتم : پس این همه ثروت از کجا اومده ؟

 لبخندی زد و گفت : پدر ثریا اون موقع از تاجرای معروف و سر شناس تهران بود

. 

فرزندش هم ثریا بود بعد از مرگش تمام ثروتش به ثریا رسید و خود پرویز هم تنها 

این خونه ای که میبینی رو موقع رفتن به نام ثریا کرد و چند تیکه زمین هم به نام 

 .. میالد کرد اینجوری مثال میخواست ادای دین کنه و از عذاب و  وجدانش کم کنه



  ا ..االن اون وره ؟پوفی کشیدم و گفتم : عجب آدمی بوده ه

زندایی لب زد : اوهوم ؛ االن استرالیاس هفت سال پیش هم ازدواج کرد و االن یه 

 ساله داره ..گاهی میاد ایران و میالد رو میبینه و گاهی میالد ۴دختر 

 . میره دیدنش

 !پرو ..خب میالد چرا بخشیدش مگه تنهاشون نزاشت ؟با تعجب گفتم : وا چه 

ینی کرد و گفت : دختر من که نامهربون نبود! هر چی باشه اون زندایی اخم شیر

  !پدرشه مگه میتونه ازش کینه ای به دل بگیره ؟

خدا و شکر ثریا به خوبی تربیتش کرده و یه پسر با ادب و تحصیلکره و دکتر تحویل 

 جامعه داده چی براش از این با ارزش تر ؟

 .. اینقدر نامهربون شدم واقعا راست میگفت ؛ خودمم نمیدونستم از کی

 . با صدای ثریا خانم صاف سر جام نشستم

وای وای چرا اینقدر هوا گرمه ! زندایی خندید و گفت : بگو ببینم چند وقته که  _

 آشپزی نکردی که االن با یه نهار درست کردن به غر غر افتادی؟

 ثریا خانم پشت چشمی نازک کرد و گفت : داشتیم آسیه؟؟

 . و گفت : شوخی کردم خواهر جان زندایی خندید

 . لبخندی روی لبم نشست از این همه صمیمیتشون

 با کنجکاوی گفتم : شما چند ساله که با هم دوست شدید ؟

 .. میشناسیمساله که همدیگرو ۵۸ثریا خانم گفت : تقریباً 

با صدای بوق ماشینی که اومد حرفشو قطع کرد و گفت : فکر کنم میالد اومد از 

 . بلند شد و به سمت در ورودی رفتجاش 

 .. ضربان قلبم رفت باال

 . بعد از چند دقیقه بوی عطرش زودتر از خودش حس شد

از جام بلند شدم و سالم آرومی گفتم ، نگاهی بهم انداخت و گفت : به به صبا خانم 

 .. خوش اومدی



 . به سمت زندایی رفت و دستشو بوسید و گفت : خوش اومدی حاج خانم

 . ایی لبخندی زد و گفت :عاقبت بخیر بشی پسرمزند

رو به روی من نشست و گفت : تسلیت میگم بابت فوت پدر خانم آقا حبیب زندایی 

 . آهی کشید و گفت : خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه

ثریا خانم رو به زندایی گفت : آسیه نمیخوای یه کم دراز بکشی؟ از صبح تا االن 

  ! استراحت نکردی ها

ندایی آهی کشید و گفت  : نمیتونم فکر میترا و حال و روزی که االن داره از سرم ز

بیرون نمیره .بعد که انگار چیزی یادش اومده باشه رو بهم کرد و گفت : راستی صبا 

پاشو همین االن یه زنگ به مادرت بزن بهش بگو چیشده و االن خونه ی ثریا جون 

و کسی جواب نده نگران میشه .چشمی گفتم  هستیم االن اگه زنگ بزنن خونه حبیب

که ثریا خانم گفت : تلفن پایین خرابه عزیزم یه تلفن توی اتاق میالد هست برو از 

 . اونجا زنگ بزن دخترم

نگاهم نا خود آگاه سمت میالد کشیده شد ؛ سرش توی گوشیش بود و ظاهراً حواسش 

 . به من نبود

؟ ثریا خانم به دری که سمت راست راهرو بود  از جان بلند شدم و گفتم : کدوم اتاقه

اشاره کرد و گفت : اون در قهوا ای سوخته همون که زده ورود ممنوع ؛ خندم گرفت 

متری با  ۴۱از نوشته ی روی در ولی خندمو خوردم و رفتم داخل اتاق .اتاقی تقریباً 

میز  یه تخت خواب دونفره و یه میز تحریر و یه تلویزیون گوشه ی اتاق روی

 .. تلویزیون بود

پوزخندی زدم و با خودم گفتم : ما یه دونه تلویزیون بیشتر نداریم اونوقت آقا یه دونه 

 . جدا توی اتاقش داره

نگاهمو چرخوندم تا تلفن رو پیدا کنم کنار پنجره روی میز تلفن بود به سمتش رفتم 

 . و شماره ی خونه رو گرفتم

دای سعیده توی گوشم پیچید ، صداش خیلی بعد از چند بوق طوالنی باألخره ص

ضعیف و آروم بود چند بار پشت سر هم صداش کردم ولی صداش خیلی ضعیف بود 

  ! و اصال نمیفهمیدم چی میگه



پوفی کشیدم و به اجبار دکمه اسپیکر رو زدم تا صداش بهتر بهم برسه ._الو سعیده 

گفتم : مامان اونجاس ؟ _آره صدام میاد؟_صبا تویی؟ کجایی این شماره ی کیه ؟اروم 

داره سبزی پاک میکنه .با صدای ارومی گفتم : گوشیو بده بهش .باشه ای گفت و چند 

لحظه بعد صدای خسته ی مادرم توی اتاق پیچید چون صدا روی اسپیکر بود راحت 

نشستم کنار تلفن و گفتم : سالم مامان خوبید ؟ _ سالم مادر کجایی؟ این شماره ی کیه 

دهنمو قورت دادم و بهش گفتم که پدر میترا فوت کرده و اومدیم خونه ی دوست ؟ آب 

زندایی .با صدای بلندی گفت : چی؟؟؟ آسیه مگه عقل نداره مگه ما تو رو به اون 

نسپردیم ؟ چرا تو رو برداشته برده خونه ی یه غریبه ؟ ها؟؟  با کالفگی گفتم : مامان 

د ؟ نمیتونستیم وقتی خودشون نیستن اونجا آروم باش خب بیچاره باید چیکارمیکر

بمونیم که یه ذره درک کنید لطفاً .با لحن تندی گفت : من این حرفا حالیم نیست ؛ تو 

دیگه از درک برای من حرف نزن که هر چی بدبحتی میکشم زیر سر توعه ؛ مثل 

ا عجله باینکه یادت رفته چه بالیی سرمون اوردی که االنم توقع داری نگرانت نباشم .

گوشی رو از روی اسپیکر برداشتم و گذاشتم روی گوشم و گفتم : مامان بس کن چرا 

اینجوری میکنی آخه؟صداش بلند بود میتونستم تشخیص بدم چی میگه ؛ _بگو آسیه 

 . به من زنگ بزنه من منتظرم و بدون خدافظی گوشیو قطع کرد

 میالد پشت در اتاق هین بلندی اهی کشیدم و در اتاق رو باز کردم برم بیرون با دیدن

کشیدم .. فکر اینکه تموم حرفای مامانمو شنیده باشه دیوونم کرد با لحن تندی گفتم  : 

  شما اینجا چیکار میکنی؟

با خونسردی گفت : اومدم موبایلمو بزنم توی شارژ .با حرص گفتم : به چه حقی 

از کنارش رد شدم و  فالگوش وایسادید ؟ اخمی کرد و گفت : چرا دری وری میگی؟

 .. گفتم : متاسفم براتون ،قدم از قدم بر نداشته بودم  که بازوم از پشت کشیده شد

از بــرخــورد دســتــش بــا ،بــازوم مــثــل بــرق گــرفــتــه ها بــه عــقــب 

 ..ــشبــرگــشــتــم و بــا صــداے بــلــنــدے گــفــتــم :دســتــمــو ول ڪــن زود بــا

هنــوزحــرفــم تــمــوم نــشــده بــود ڪــه  ڪــشــونــدم تــوے اتــاقــش و درو 

 . بــســت و مــحــڪــم بــه در اتــاق ڪــوبــیــدم

دردشــدیــدے تــوے ڪــمــرم پــیــچــیــد ولــے بــه روے خــودم نــیــاوردم 

 . بــازوم هنــوز اســیــر چــنــگــش بــود

 .باخــونــســردے تــوے چــشــمــام خــیــره شــد



باعــصــبــانــیــت گــفــتــم :چــرا دیــوونــه بــازے در مــیــارے ولم ڪــن 

  مــیــخــوام بــرم پــایــیــن

بــا همــون خــونــســردے گــفــت :قــبــل از ایــنــڪــه بــرے یــه چــیــزے بــایــد 

 !ط روشــن بــشــه مــگــه نــه؟ایــن وســ

 باحــرص و غــضــب گــفــتــم :چــے روشــن بــشــه ؟

اخــمیــ  بــیــن ابــروهاش نــشــســت  و گــفــت :چــرا فــڪــر مــیــڪــنــے 

 !پــشــت در فــالــگــوش ایــســتــاده بــودم ؟

  ــر ایــنــهپــوزخــنــدیــزدم و گــفــتــم :مــگــه غــی

ً پــوزخــنــدے زد و گــفــت :چــرا فــڪــر مــیــڪــنــے ایــنــقــدر  مــتــقــابــلــا

 مــهمــے ڪــه بــخــوام یــواشــڪــے بــه حــرفــات گــوش بــدم ؟هومــ؟

 

 حــرفیــ  نــداشــتــم بــزنــم از وضــعــیــتــے ڪــه تــوش بــودم اصلــا راضــے

نــبــودم چــســبــیــده بــودم بــه در اتــاق و  مــیــلــاددرســت روبــه روم ایــســتــاده 

بــود قــدش خــیــلــے بــلــنــد تــر از مــن بــود تــا روے ســیــنــه ش بــودم و 

ـرفــتــه بــراے ایــنــڪــه بــهتــر بــبــیــنــمــش ســرمــو بــه ســمــت بــالــا گـ

 . بــودم

بالــحــن تــنــدے گــفــتــم :بــاشــه بــابــا ول ڪــن مــن غــلــط ڪــردم اصــلــا 

 اشــتــبــاه ڪــردم خــوبــه؟

لــبــخــنــد مــر مــوزے زد و گــفــت :ایــن دفــعــه رو مــیــبــخــشــمــت 

 . خــشــش از بــزرگــان اســتڪــوچــولــو چــون در جــریــانــے ڪــه بــ

باحــرص چــشــمــامــو بــاز و بــســتــه ڪــردم و بــه بــازوم اشــاره اے ڪــردم 

 . و گــفــتــم :ول ڪــن دســتــمــو ڪــبــود شــد

نــگــاهشـ  رو مــیــخ چــشــمــام ڪــرد و ڪــمــے بــه ســمــتــم مــتــمــایــل شــد 

 .. ــم تــنــد شــد از ایــن همــه نــزدیــڪــےنــفــس

هرمــ. نــفــســهاے داغــش مــیــخــورد تــوے صــورتــم و قــلــبــم تــنــد تــنــد 

 .. مــیــزد ؛ حــســے ڪــه داشــتــم تــرس نــبــود هیــجــان بــود



ــخــشــیــدمــت حــواســت بالــحــن خــاصــے زمــرمــه ڪــرد :ایــن دفــعــه رو ب

بــاشــه دفــعــه دیــگــه پــا رو دم مــن نــزارے وگــرنــه ...نــگــاهشودوخــت بــه 

بــازوم و فــشــار ریــزے بــهش داد و ادامــه داد :وگــرنــه دفــعــه ے بــعــد 

 .. و ول ڪــردخــوردش مــیــڪــنــم و بــا یــه  فــشــار دیــگــه دســتــمــ

بــاورمــ  نــمــیــشــد ایــن همــون دڪــتــر صــبــور و مــودبــے بــود ڪــه دیــده 

 ..بــودمــ

ســـریع از اتــاق زدم بــیــرون و بــا عــجــلــه از پــلــه ها رفــتــم پــایــیــن ؛ 

نــگــاه مــیــڪــردنــد ســریــع زنــدایــے و ثــریــا خــانــم داشــتــن تــلــویــزیــون 

 . نــشــســتــم ڪــنــار زنــدایــے

 !نــگــاهیــ  بــهم انــداخــت و گــفــت :چــرا رنــگــت پــریــده صــبــا ؟

باایــن حــرفــش تــوجــه ثــریــا خــانــم هم بــهم جــلــب شــد و گــفــت :چــیــزے 

 ــت ایــنــا خــوب بــودن ؟شــده مــادر ؟مــامــان

وایــ  پــاڪ مــامــانــمــو یــادم رفــتــه بــود بــا اون بــرخــوردے ڪــه بــا 

 . مــیــلــاد داشــتــیــم تــنــها چــیــزے ڪــه یــادم نــبــود مــامــانــم بــود

 ــتــم :مــامــانــم گــفــتســریع سیخ ســر جــام نــشــســتــم و رو بــه زنــدایــے گــف

 ! حــتــمــا بــهش زنــگ بــزنــیــد ڪــارتــون داره

 !ریــز ڪــرد و گــفــت :نــگــفــت چــیــڪــار داره ؟چــشــمــاشــو

نــگــاهموازش گــرفــتــم و گــفــتــم :نــه فــقــط گــفــت بــاهاش تــمــاس 

 . رهبــگــیــریــد مــنــتــظــ

لــبــخــندآرامــش بــخــشــے زد و گــفــت :بــاشــه عــزیــزم الــان مــیــرم بــهش 

 . زنــگ مــیــزنــم

ثــریا خــانــم گــفــت :حــالــا چــه عــجــلــه اے داریــد ؛ مــیــوه بــخــوریــد 

 . عــصــرے بــهشــون زنــگ مــیــزنــے

فــشــو قــطــع ڪــرد و گــفــت :نــه نــه همــیــن الــان بــایــد زنــدایی ســریــع حــر

زنــگ بــزنــمــ؛  پــدر و مــادر صــبــا خــیــلــے حــســاســن مــمــڪــنــه 

 .نــاراحــت بــشــن



 . واقــعــا ازش مــمــنــون بــودم بــخــاطــر ایــن همــه درڪ و شــعــور

 .. م میخواد به زندایی چی بگه اما خیلی حس بدی داشتمنمیدونستم مامان

 .. میدونستم که طوفانی در راهه حس من هیچوقت بهم دروغ نمیگفت

زندایی و ثریا خانم مشغول صحبت کردن بودن و منم به اجبار گوش سپرده بودم به 

 . حرفاشون

 بعد از یه ساعت میالد اومد پایین

یــزیــون و یــه نــوار ویــدیــویــے از داخــل ـ و نــشــســت جــلــوے تــلــو

 . ڪــشــوے مــیــز بــرداشــت

 

 ثــرےاخــانــم گــفــت :چــیــڪــار مــیــڪــنــے مــادر؟

خــنــده ی شــیــطــانــے ڪــرد و گــفــت:مــیــخــوام فــیــلــم تــرســنــاڪ بــزارم 

 . حــالــشــو بــبــریــد

خــانــم گــفــت :عــه وا خــاڪ بــر ســرم همــیــنــم مــونــده بــشــیــنــیــم  ثــریا

 ! فیــلــم تــرســنــاڪ نــگــاه ڪــنــیــم اونــم بــا ایــن وضــعــیــت قــلــب آســیــه

بــه  مــیــلــادســرشــو خــارونــد و گــفــت :راســت مــیــگــیــدا اصــلــا حــواســم

 . قــلــب حــاج خــانــم نــبــود

زنــدایی خــنــدیــد و گــفــت :مــن ڪــه دارم مــیــرم بــالــا یــه زنــگ بــزنــم 

بــعــدشــم مــیــخــوام بــخــوابــم پــس بــا خــیــال راحــت بــشــیــن فــیــلــمــو 

 . نــگــاه ڪــن پــســرم

ڪــنــے زد و گــفــت :بــفــرمــا مــادر مــن ایــنــم ڪــه اوڪــے مــیــلــادبــشــ

 . شــد و مــشــغــول گــذاشــتــن ویــدیــو داخــل دســتــگــاه شــد

زنــدایی از جــاش بــلــنــد شــد ثــریــا خــانــم هم بــلــنــد شــد و گــفــت :مــنــم 

  بــشــیــنــیــد نــگــاه ڪــنــیــدمــیــرم بــخــوابــم شــمــا 

زنــدایی نــگــاهے بــهم انــداخــت و گــفــت :مــیــخــواے تــو هم بــیــاے 

 اســتــراحــت ڪــنــے؟



 ..بــا ذوق نــگــاهش ڪــردم و گــفــتــم :آره اتــفــاقــاً خــیــلــے خــوابــمــ

د و بــا لــحــن مــرمــوزے گــفــت :آره حــاج مــیــلــادحــرفــمــو قــطــع ڪــر

خــانــم خــدا خــیــرت بــده صــبــا رو هم بــبــر نــه ڪــه ســنــش ڪــمــه بــچــه 

 !س مــیــتــرســم از تــرس پــس بــیــوفــتــه

باعــصــبــانــیــت نــگــاهش ڪــردم ڪــه چــشــمــڪ نــا مــحــســوســے 

حــویــلــم داد و از جــاش بــلــنــد شــد و روے ڪــانــاپــه ے ڪــنــار مــن تــ

 .نــشــســتــ

 زنــدایی بــا صــداے خــســتــه اے گــفــت :چــیــشــد صــبــا مــیــاے یــا نــه؟

 . باصــداے مــحــڪــمــے گــفــتــم :نــه مــیــخــوام فــیــلــم بــبــیــنــم

ــریا خــانــم گــفــت :یــه وقــت نــتــرســے دخــتــرم اگــه مــیــتــرســے نــگــاه ث

 . نــڪــن

بالــبــخــنــد زورڪــے گــفــتــم:وا تــرس چــیــه !مــن هر شــب فــیــلــم 

م تــرســنــاڪ مــیــبــیــنــم از وقــنــے اومــدیــم ایــنــجــا نــگــاه نــڪــرد

 . اتــفــاقــاً خــیــلــے هوس ڪــردم یــه فــیــلــم تــرســنــاڪ بــبــیــنــم

بــاشه اے گــفــت و همــراه زنــدایــے رفــتــن بــالــا .چــشمــاز مــســیــر 

رفــتــنــشــون گــرفــتــم و ســرمــو بــرگــردونــدم ڪــه چــشــم تــو چـشـم 

 . دممــیــلــاد شــ

ازگــوشــه ے چــشــم نــگــاهے بــهم انــداخــت .لــبــخــنــد شــیــطــانــے روے 

 . لــبــش نــشــســت

باشــنــیــدن  صــداے تــیــتــراژ فــیــلــم آب دهنــمــو قــورت دادم لــعــنــتــے 

 . ــلــم چــطــورے بــودتــیــتــراژش ایــنــجــورے بــود خــدا مــیــدونــه خــود فــی

 . باشــروع فــیــلــم نــگــاهمــو دوخــتــم بــه صــفــحــه تــلــویــزیــون

 از گوشه ی چشم نگاهی به میالد انداختم ؛ ریلکس نشسته بود و سیب میخورد ،

 .. توی دلم گفتم : کوفتت بشه چقدر خونسرده لعنتی

 .. ومدمنفس عمیقی کشیدم که با صداش به خودم ا



 ! من خوردنی نیستم ، اگه گرسنته میوه روی میز هست_

 با گیجی نگاهش کردم و گفتم : چی!؟ منظورت چیه؟

لبخند مرموزی زد و گفت : آخه یه ساعته زل زدی به من ؛ دیدم داری قورتم میدی 

 ! گفتم در جریان بزارمت

 .از عصبانیت در حال انفجار بودم دوست داشتم ریز ریزش کنم

 

قعا حرصم در اومده بود اما سعی کردم به روی خودم نیارم و گفتم : ممنون که در وا

 ! جریان گذاشتی و خیره شدم به تلویزیون

اول که فیلم شروع شد چیز خاصی برای ترسیدن نداشت ؛ یه کم که گذشت واقعا از 

 . صحنه هاش مو به تنم راست شد

میشد یه جایی از فیلم دختره از  هر لحظه که از فیلم میگذشت ضربان قلبم تند تر

 .. ترس رفت توی بغل نامزدش

اما یهو پسره تبدیل به خون آشام شد و دندوناشو فرو کرد توی گردن دختره؛ از ترس 

 . و وحشت به کاناپه چنگ زدم و چشمامو بستم

 ! واقعا ترسیده بودم مثل سگ پشیمون بودم که قبول کردم این فیلمو ببینم

کنار گوشم حس کردم جیغ بلندی زدم و گارد گرفتم که با شنیدن  هرم نفسهایی رو

 . صدای قهقهه ی میالد یه کم آروم گرفتم

با خنده ای که به زور داشت کنترلش میکرد گفت : چته دختر !چرا رنگت پریده 

 ؟مگه مجبوری نگاه کنی وقتی که میترسی؟

دای صله گرفتم و با صکنترل رو برداشت و تلویزیون رو خاموش کرد؛ یه کم ازش فا

لرزونی که از شدت بغض میلرزید گفتم : کی گفته ترسیدم ؟ فقط یه کم هیجان زده 

 . شدم

خیره شد تو چشمام و گفت : هر وقت هیجان زده میشی اینجوری پیشونیت عرق 

 میکنه ؟

 ...دستی به پیشونی عرق کردم کشیدم دستام میلرزید



 گفتم : اصال من ترسیدم ، من یه آدم ترسو عصبی از اینکه جلوش اینقدر ضعیف بودم

 ام خیالتون راحت شد ؟

از جام بلند شدم که برم باال اما دستمو کشید و دوباره منو نشوند سرجام و گفت : حاال 

 چرا قهر میکنی؟

 . با حرص و غضب گفتم : دستمو ول کن بار آخرت باشه به من دست میزنی

کرد و آروم دستمو ول کرد و گفت : معذرت انگار توقع این رفتارو نداشت ، مکثی 

 . میخوام منظوری نداشتم

با لحن تندی گفتم : حاال چه بی منظور چه با منظور ؛ خوشم نمیاد دست هر کس و 

 . ناکسی بهم بخوره

 .. حس کردم چهرش جدی و سخت شد ؛ فهمیدم که تند رفتم

 ... سمت حیاط رفتبا صدای سردی گفت : حق با توعه ، و از جاش بلند شد و به 

 ... با کف دستم محکم زدم روی پیشونیم و گفتم : گندت بزنن صبا بااین حرف زدنت

 . روی همون کاناپه دراز کشیدم و توی خودم مچاله شدم و چشمامو بستم

 ...غافل از اینکه

با صدایی زندایی و تکونی که به شونه هام میداد از خواب پریدم و توی جام نیم خیز 

 . شدم

گاهی به اطرافم انداختم با دیدن میالد و ثریا خانم خجالت زده توی جام صاف نشستم ن

 .. و گفتم : سالم ، ببخشید نفهمیدم چیشد که خوابم برد

ثریا خانم لبخند نصفه نیمه ای زد و گفت : این چه حرفیه دخترم ، خوب کردی 

 .. خوابیدی

 . ابروهاش نشسته بودزندایی سرشو انداخته بود پایین و اخم عمیقی بین 

 !حس خوبی نداشتم حسم میگفت اینا مثل همیشه نیستن یه اتفاقی افتاده

سریع نگاهمو به سمت میالد کشوندم ، دستشو گذاشته بود زیر چونش و خیره شده 

 .. بود به من



با خجالت از این نگاه بی پرواش سرمو انداختم پایین و با صدای آرومی گفتم : زندایی 

 چیزی شده؟

زندایی دستی به روسریش کشید و بی هدف گره ی روسریشو باز کرد و دوباره بست 

 .، لرزش دستاش اخمی رو بین ابروهام نشوند

نگاهمو به ثریا خانم دوختم و بدون توجه به چشمای غمگینش گفتم : چرا زندایی 

 ... چیزی نمیگه؟ دارم نگران میشما

 . خب اگه چیزی شده به منم بگید زل زدم به زندایی و دستشو گرفتم و گفتم :

 . زندایی باألخره نگاهشو از اون نقطه ی نامعلوم گرفت و خیره شد به چشمام

نفس تو سینم حبس شد از نگاه دلگیر و چشمایی که لبریز از اشک بود ، هیچوقت 

 ... زندایی رو اینجوری ندیده بودم

 !چرا چشمات اشکیه؟ با تعجب گفتم : زندایی؟؟ چیشده خواهش میکنم بگو چیشده

بااین حرفم قطره اشکی از چشماش چکید و با صدای فوق العاده گرفته ای گفت : 

 .. صبا  باید یه چیزی رو بهت بگم

 .. با عجله گفتم : بگید من منتظرم

 ..فین فینی کرد و گفت : راستش

 . ببخشید حاج خانم ، یه لحظه اجازه بدید_

ده شد ؛ زندایی خواست حرفی بزنه که میالد گفت نگاه منو زندایی به سمت میالد کشی

 .. : صبر کنید ؛شما حالتون خوب نیست استراحت کنید من با صبا حرف میزنم

گیج شده بودم ، آخه این چه چیزی بود که حتی میالد و ثریا خانم هم ازش خبر 

 . ..داشتن

 دیگه داشتم کالفه میشدم ، با لحن تندی گفتم : اینجا چه خبره ؟

د با صدای بمی که جذابیتش رو چندین برابر میکرد گفت : داد نزن بچه ،مگه میال

 !نمیبینی حال زنداییت خوب نیست



یه کم بهم برخورد اما به روی خودم نیاوردم ، ثریا خانم به سمت زندایی اومد و 

 کم شونه هاشو ماساژ داد و گفت : صبا جان تا آسیه یه

 .. رون یه دوری بزنید مادراستراحت میکنه تو و میالد برید بی

 

ا تعجب گفتم : کجا برم ؟؟و به طرف زندایی رفتم و گفتم : زندایی چرا حرف نمیزنی؟ 

  مامانم چیزی بهت گفته ؟

 ..با نفس نفس گفت : راستش

میالد با لحن عصبی گفت : صبا چرا متوجه نمیشی؟ مگه نمیگم حالش خوب نیست 

  چرا داری اذیتش میکنی؟

 . ش کردم و گفتم : به شما ربطی ندارهبا حرص نگاه

 .. زندایی با سرزنش اسممو صدا زد و لب زد : زشته مادر این چه حرفیه

دستشو گرفت و از جاش بلندش کرد و همونجوری که به طبقه باال میرفت ثریا خانم 

گفت : من آسیه رو میبرم استراحت کنه دخترم ؛ تو هم هر سوالی داری از میالد 

التماس بهم خیره شد و جوری که زندایی نشنوه لب زد : خواهش میکنم ،  بپرس و با

 ... حالش خوب نیست

 . سری به معنای باشه تکون دادم و سر جام نشستم

 . میالد با لحن دستوری گفت : باید بریم جایی تا ده دقیقه دیگه آماده باش

 با کنجکاوی گفتم : کجا میریم؟

 .. بهت میگفتم بی حوصله لب زد : اگه الزم بود

 . با اخم گفتم : نمیام

 به سمتم اومد و خم شد روی صورتم و گفت : مگه نمیخوای بدونی چیشده؟

 

سری به معنی آره تکون دادم که گفت : پس پاشو جواب سواالتو بیرون میگیری و 

 ... ازم فاصله گرفت



 .. نفهمیدم چطوری مانتو شلوارمو پوشیدم و چادرمو سرم کردم

 .. سمت حیاط رفتیم که تارا از در حیاط اومد داخل با هم به

 .. با دیدن ما لبخندی زد و به سمتمون اومد

 .. مثل همیشه خوش پوش بود و بوی عطرش فوق العاده

میالد با دیدنش پوفی کشید و زودتر از من به سمتش قدم برداشت و گفت : خوش 

 !اومدی ، چه بی خبر

د و گفت : سالم عزیزم ،اگه ناراحتی برم و خنده تارا دستشو یه سمت میالد دراز کر

 .. ی ریزی کرد

 . میالد دستشو فشرد و گفت : برام فرقی نداره چون من نیستم

 .. تارا نگاه ناراحتی بهش انداخت و نگاهش رو به سمت من سوق داد

 سالم آرومی کردم ..با مهربونی جوابمو داد و گفت : میخواید با هم برید بیرون؟

 .. خونسرد لب زد : آره االنم دیرمون شدهمیالد 

فکر میکردم االن تارا قهر میکنه یا جیغ و داد میکنه .اما لبخندی زد و گفت : خیلی 

خب پس من بیشتر از این وقتتونو نمیگیرم وخدافظی کرد و دوباره به سمت بیرون 

 ... رفت

 رو به میالد گفتم : ناراحت شد؟

 .. : سوارشو دیر شدهبا جدیت زل زد تو صورتم و گفت 

 .. و این یعنی به تو ربطی نداره

  پوفی کشیدم و سوار ماشینش شدم

 .. بعد از چند دقیقه سوار شد و حرکت کرد

ً تاریک شده بود نمیدونستم کجا داره میره خیالم ازش راحت بود ازش  هوا تقریبا

 !..نمیترسیدم یه جورایی احساس امنیت میکردم ، نمیدونم چرا

  وره ی عجیبی داشتم ، چند بار خواستم ازش بپرسم که چیشده ، اما با دیدناما دلش



نیم رخ جدیش و  اخم عمیقی بین ابروهاش نشسته بود ترجیح دادم سکوت کنم تا 

 .. خودش به حرف بیاد

بعد از  حدود بیست دقیقه ماشین رو جلوی یه بوستان بزرگ نگهداشت ، خیلی شلوغ 

 . بیرون و توی پارک نشسته بودنبود و جمعیت زیادی اومده 

ماشین رو پارک کرد و گفت : پیاده شو و خودش هم پیاده شد ؛ از ماشین پیاده شدم 

 و آروم پرسیدم : میشه بگید چرا اومدیم اینجا؟

همونطور که به سمت قسمت خلوتی از پارک که کسی نبود قدم بر میداشت و منم 

 قدر عجولی؟دنبالش میرفتم گفت: همیشه تو زندگیت این

 ً  ... پشت چشمی نازک کردم و گفتم : تقریبا

 !خنده ای کرد و گفت : خوشم میاد رو راستی

 ..پوزخندی زدم و سرمو انداختم پایین ؛ اما سنگینی نگاهش رو به خوبی حس میکردم

 !با لحن خاصی گفت : چیه ؟ به رو راست بودن خودت شک داری؟

 . یشدم از این همه ذکاوتشخیلی تیز بود ، واقعا گاهی غافلگیر م

 ..انگار میدونست چی تو سرم داره میگذره

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : من منتظرم ، نمیخوای بگی چیشده؟

 ! چنگی به موهاش زد و گفت : ببین صبا من تا حدودی از زندگیت خبر دارم

  چشمامو ریز کردم و گفتم : از زندگیم ؟

 فتم : ازچی خبر دارید؟صدام میلرزید با لحن پر استرسی گ

 ...با دقت و ریز بینی حرکاتمو زیر نظر داشت ؛میدونستم دارم تابلو میکنم

 .. اما دست خودم نبود فکر اینکه از قضیه سامان خبر داشته باشه نفسمو بند میاورد

 .. با آرامش گفت : آروم باش صبا ..منو ببین ، به من نگاه کن

 . آرامش عجیبی توی چشماش بود ناخود آگاه خیره شدم به چشماش ،



با لحن ارومی گفت : من میدونم که خانوادت باهات رفتار خوبی ندارن ، میدونم که 

 ... پدرت از درس خوندن محرومت کرده

میدونم که خیلی غمگین و افسرده ای ، میدونم که روز به روز مصرف داروهات 

 .. داره بیشتر میشه

ینارو قبل از اینکه ببینمت میدونستم ، آسیه خانم باهام مکثی کرد و ادامه داد: همه ی ا

 ... تماس گرفت ، گفت دختر خواهر شوهرم حالش خوب نیست

 .. با تعجب به حرفاش گوش میدادم

 .. با آرامش گفت : از زنداییت خواستم یه کم از مشکالت  و حال و روزت رو بگه

بهم گفته و ازم خواست کمکت تمام این چیزایی که از زندگیت میدونم رو زنداییت 

 . کنم

وقتی دیدمت باورم نمیشد که یه دختر بچه این همه مشکل داشته باشه ، باورم نمیشد 

 ... بااین سن کم تونسته باشی این حجم از مشکالت رو تحمل کنی

 .. بغض گلومو گرفته بود

 ... ادامه داد : زنداییت گفت که خواهر کوچیکترتو زودتر از تو شوهر دادن

 .. با خجالت سرمو انداختم پایین

با صدای بم و جذابی گفت : چرا خجالت میکشی ؟ هوم؟ منو تو با هم دوستیم مگه نه 

 ؟ پس باید با هم درد و دل  کنیم ..مگه نه؟

قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید ..نگاهشو دوخت به چشمام و گفت : وقتی سهیال 

 دی؟رو زودتر از تو شوهر دادن چه حالی ش

 . شکه شدم از این سوال ناگهانیش ...نمیدونستم چی بگم

 ... با جدیت گفت : صبا ، دوست دارم راستشو بگی .منتظرم

آب دهنمو قورت دادم و به سختی لب زدم : از ته قلبم برای سهیال خوشحال شدم 

 ... چون ارزوی من خوشبختیشه ولی

 با لحن خاصی گفت : ولی چی؟



ت از نادیده گرفتنم ، از اینکه پدرم جلوی خواهر و برادرام لب زدم : ولی دلم شکس

 ... خوردم کرد

 سری تکون داد و گفت : االن چه حسی داری؟

لبخند تلخی زدم و گفتم : بخدا همینکه میبینم سهیال شوهرشو دوست داره و خوشحاله 

 ... برام کافیه از هیچکس هم دلگیر نیستم

 شبختی سعیده چی ؛ برات مهمه؟کمی به سمتم متمایل شد و گفت : خو

 .. با تعجب نگاهش کردم و گفتم : خب معلومه  که مهمه

 ... من همه ی خواهرامو دوست دارم

میخ چشمام شده بود نگاهش معنا دار بود ...حسم ، یه لحظه یه جرقه توی ذهنم زده 

 ... شد ...حسم دروغ نمیگفت

 !اش خواستگار اومدهبا بغض و صدایی که به شدت میلرزید گفتم : پس بر

همونطوری میخ چشمام بود و سکوتش مهر تأییدی شد به تموم حس ها و دلشوره 

 .. هام

خودمم نمیدونستم چه حسی دارم ذهنم خالی از هر چیزی بود ، نه ناراحت بودم نه 

  خوشحال ؛ خنثی بودم ، انگار که دیگه برام مهم نبود

هربون و جذابی گفت : تو دختر قوی میالد کمی به سمتم متمایل شد و با صدای م

 .. هستی صبا ، مطمعنم آستانه ی تحملت خیلی باالس

 !مطمعنم که میتونی تمام این روزا رو پشت سر بزاری و آیندتو بسازی

 .. پوزخندی بی اراده روی لبهام نشست و گفتم : کدوم آینده ؟ من آینده ای نمیبینم

 .. دت باید قدم اول رو برداریبا جدیت گفت : فقط کافیه خودت بخوای خو

با غم گفتم : سهیال و سعیده از من کوچیکترن ، با ازدواج اونا من خیلی کوچیک و 

 .. حقیر میشم

 با همون جدیت گفت : تو قصد ازدواج داشتی؟ یا داری؟؟؟

 !با تعجب گفتم : یعنی چی



زدواج داشتم ا پوفی کشید و گفت : لطفا جواب سوالمو بده ، با قاطعیت گفتم : نه قصد

 . و نه دارم

  مکثی کرد و گفت : کسی تو زندگیت هست ؟

با اینکه قلبم تند تند میزد و اولین کسی که اومد توی ذهنم سامان بود اما با خونسردی 

 . گفتم : نه کسی نیست

 لحنش آرومتر شد و گفت : به خواهرات حسودی میکنی؟

 من آرزوم اینه که اونا خوشبخت بشن با اخم گفتم : معلومه که نه ! این چه حرفیه ،

... 

آسیبی نرسیده نه کسی رو از دست دادی نه لبخندی زد و گفت : پس به تو هیچ 

موقعیت ازدواجت به خطر افتاده چون قصد ازدواج نداری و نه به خواهرات حسودی 

 میکنی چون خیلی مهربونی ...درسته؟

 .. کمی فکر کردم و گفتم :  درسته ولی

دم و ادامه دادم : ولی مردم هزار جور فکر میکنن ، برام حرف در میارن مکثی کر

 ... میشم انگشت نمای خاص و عام

حرفمو قطع کرد و گفت : صبا تو یه دختر عاقل و فهمیده ای ، درکت خیلی باالس 

 . پس نباید حرف مردم و بقیه برات مهم باشه

ردم  همیشه یه حرفی برای لبخند خاصی زد و گفت : یادت نره خانم کوچولو که م

 . گفتن دارن

سعی کن همیشه برای خودت و هدفت و آرزوهات زندگی و پیش بری ..نه طبق گفته 

 .. های یه عده آدم بیکار

سرمو انداختم پایین و بغضمو قورت دادم ؛ حرفاش بد جوری ذهنمو مشغول خودش 

 . کرده بود

 بدی؟نفس عمیقی کشید و گفت : دوست داری درستو ادامه 

شکه شدم و با حیرت نگاهمو دوختم به نگاه مهربونش و گفتم : آرزومه که درس 

 ...بخونم ..اما



دستشو به عالمت سکوت باال آورد و گفت : اما و اگر نداره وقتی میگی دوست داری 

 .. پس باید درستو بخونی

رستو د  خواستم حرفی بزنم که با اطمینان گفت : من پدرتو راضی میکنم که اجازه بده

 ..بخونی

 ! با چشمای گرد شده گفتم : واقعا ؟؟ آخه چطوری ! شما که اصال پدر منو ندیدید

 .. لبخندی زد و گفت : خیلی هم مطمعن نباش

 با کنجکاوی گفتم  : یعنی همدیگرو میشناسید ؟

تک خنده ای کرد و گفت : آره یه چند باری دیدمشون هم پدرتو هم مادرتو ..چند بار 

ده بودیم قزوین خونه ی زنداییت پدر و مادر تو هم  اونجا بودن و  یه آشنایی که اوم

 .. کوتاهی داشتیم

 . سری تکون دادم  و گفتم : چه جالب من نمیدونستم

از جاش بلند شد و گفت : بخاطر همین هم گذاشتن اینجا بمونی وگرنه میخواستن 

اییت گفت اومدید خونه ی مهدی رو بفرستن دنبالت بری قزوین ..اما خب وقتی زند

 ... ما خود بابات گفت ایرادی نداره

نزاشت حرفی بزنم و ادامه داد : االنم دیگه پاشو بریم ، باید برم پیش تارا فکر کنم 

 ... ناراحتش کردم

حسادت مثل خوره داشت جونمو میخورد اما به روی خودم نیاوردم و همراهش به 

 .. سمت ماشین رفتیم

گفت : خب یعنی االن هیچ مشکلی نیست؟ تو مشکلی با ازدواج وقتی سوار شدیم 

 سعیده نداری؟

 ..لب زدم : نه هیچ مشکلی ندارم

خندید و گفت : افرین دختر خوب ، االن که رفتیم خونه بخند و خوشحال باش بزار 

 ... زنداییت هم خیالش راحت بشه که صبا خیلی مهربونه و روح بزرگی داره

 .. زدم : چشم لبخند محوی زدم و لب



توی مسیر نه من حرفی زدم و نه میالد ، احساس میکردم سبک شدم که باهاش حرف 

 .. زدم ، کاش زودتر از اینا باهاش حرف میزدم و بهش اعتماد میکردم

اما یه حسی درونم میگفت ، تو که هنوز چیزی از خودت بهش نگفتی اون فقط از 

 .. چیزایی خبر داره که زنداییت بهش گفته

 ... عجیب این حس مرموز که واقعیت رو هم میگفت داشت اذیتم میکرد

فکرشم سخت بود که میالد بفهمه من چیکار کردم و چه رابطه ای با یه پسر غریبه 

 ... داشتم

نمیتونستم عکس العملش رو پیش بینی کنم ..نمیخواستم هیچوقت بفهمه ، درسته اون 

نمیخواستم به عنوان یه دوست راجبم  فقط یه دوست ساده و معمولی بود ولی حتی

 .. فکرای ناجور کنه

اه عمیقی کشیدم و با توقف ماشین نگاهی به اطرافم انداختم ، اینقدر فکرم درگیر بود 

 ...که اصال نفهمیدم کی رسیدیم

نگاهی به میالد انداختم ، آرنجشو گذاشته بود روی فرمون و به سمتم برگشته بود و 

 . نگاهم میکرد

 .. نمو قورت دادم و گفتم :ممنون بابت همه چیزآب ده

لبخند محوی زد و گفت : من از تو ممنونم بابت این همه درک و شعور ، من بهت 

 .. ایمان دارم دوست خوبم مطمعنم از پسش بر میای

یه کم دلم شکست از اینکه اون فقط منو یه دوست ساده میبینه ،البته تقصیر اون نبود 

 .. خیال پرداز بودم من زیادی رویایی و

 .. با صدای بمی گفت : برو یه کمم استراحت کن داروهاتم بخور

 نمیدونم چرا ،اما بی اراده ازش پرسیدم : شما نمیاین مگه؟

لبخندی زد و گفت : نه خانم کوچولو باید برم پیش تارا از دلش در بیارم فکر کنم 

 .. خانوم خانوما قهر کرده

گفتم ، اما به روی خودم نیاوردم و به سختی لب زدم اگه بگم حسودیم نشد دروغ 

 .:سالم برسونید خدافظ



 .به آرومی گفت :خدافظ

 . از ماشین پیاده شدم و به سمت داخل رفتم

 .. زندایی و ثریا خانم توی حیاط نشسته بودن و داشتن عصرونه میخوردن

 

میکردم که با لبی خندون به سمتشون رفتم ، حداقل بخاطر زندایی باید تظاهر 

 . خوشحالم ، نمیخواستم کسی بهم ترحم کنه

با دیدنم زندایی با مهربونی گفت : الهی فدات بشم ببخش مادر رفتم خوابیدم نتونستم 

 . باهات حرف بزنم

 . ثریا خانم هم خندید و گفت : اوه بسه اینقدر لوسش نکن

 . لبخندی زدم و گفتم :سالم ، چه چایی خوش رنگیه

فنجون چایی برام ریخت و گفت :بیا بخور عزیزم به موقع اومدی تازه ثریا خانم یه 

 . دمه

تشکری کردم و روی صندلی نشستم که ثریا خانم با کنجکاوی گفت: میگم صبا میالد 

 !کجاس؟ مگه با هم نرفتید بیرون؟

 . دستمو حلقه کردم دور فنجون چایی و گفتم : رفتن پیش تارا خانم

ا خواهر جان اینقدر از بی محلی های میالد نسبت به تارا زندایی خندید و گفت:بفرم

 گفتی که بچم خودش رفته دیدن نامزدش، دیدی

 نگرانیت بیخودیه؟

ناخودآگاه گوشام تیز شد ،دوست داشتم بیشتر بدونم و منتظر بودم زندایی ادامه بده یا 

ز جاش خانم ا ثریا خانم حرفی بزنه ، اما با شنیدن صدای تلفن که از داخل میومد ثریا

بلند شد و گفت : من برم ببینم کیه باید برم تو اتاق میالد این تلفن لعنتی خرابه و 

  .. ازمون دور شد

یه لحظه با خودم فکر کردم که من با ثریل خانم تعارف دارم ، با زندایی که تعارف 

 ! ندارم



 .. از فکری که به سرم زد لبخندی روی لبم نشست و گفتم :میگما زندایی

زندایی حرفمو قطع کرد و گفت : قبل از اینکه چیزی بگی اول بهم بگو ببینم میالد 

 قضیه ی سعیده رو بهت گفت ؟

سرمو انداختم پایین و گفتم : آره ،من مشکلی ندارم ایشاهلل خوشبخت بشه ، حاال 

 خواستگارش کی هست؟

 نگ زدمزندایی تسبیحشو طبق معمول انداخت دور مچ دستش و گفت :به مادرت ز

 ! ،توپش خیلی پر بود ،ناراحت بود که تو رو آوردم خونه ی یه غریبه

تقریباً ثریا و میالد رو میشناسن ،وقتی بهش گفتم خونه ی ثریا هستیم یه کم آروم و 

 ... قانع شد و پدرت هم گفت مشکلی نیست و میتونی بمونی

یاد بفرسته تهران ب قبل از اینکه بگم خونه ی ثریا هستیم مادرت میخواست مهدی رو

 ..دنبالت

 پوفی کشیدم و گفتم : خودش راجب خواستگاری سعیده گفت؟

سری تکون داد و گفت :اره گفت پسر یکی از دوستای پدرته و چند بار سعیده رو تو 

راه مدرسه دیده و خوشش اومده ، خانواده ها هم که همدیگرو میشناسن این شده که 

 . و مدار گذاشتندیشب اومدن خواستگاریش و قرار 

دلم شکست ، تا مراسم خواستگاری هم پیش رفته بودن ، حتی یه زنگ به من نزدن 

 !بگن مراسم خواستگاری خواهرته ، یعنی اینقدر بی ارزش بودم براشون؟

پوزخندی زدم و گفتم :خوبه خوشبخت بشن خندیدم و ادامه دادم :امسال سه تا عروسی 

 ... سعیدهافتادیم ،عروسی مهدی و سهیال و 

 .. به به چه شود

  زندایی دستمو گرفت و گفت : خوبی صبا؟

 نگاه کوتاهی بهش انداختم و گفتم :آره عالیم ، راستی زندایی کی بر میگردیم قزوین؟

کمی از چاییشو خورد و گفت :فردا وقت دکتر دارم اگه مشکلی نبود و از جواب 

 ... م و برمیگردیمآزمایشام راضی بود ایشاهلل پس فردا بلیط میگیری



یعنی فقط دو روز دیگه اینحا بودیم و میتونستم میالد رو ببینم ..با یاد آوری میالد یاد 

 ... سوالم افتادم که میخواستم از زندایی بپرسم

 با کنجکاوی گفتم:زندایی چرا آقا میالد با تارا خوب نیست؟

 نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت :کی گفته خوب نیست؟

 .. چرا دست و پامو گم کردم و گفتم :خب خودتون گفتید االن به ثریا خانمنمیدونم 

 .. خب خودمم رفتاراشو میبینم متوجه شدم که زیاد باهاش مهربون نیست

زندایی سری به نشونه ی تأیید تکون داد و گفت :چون که دوسش نداره...دلش باهاش 

 ... نیست

 . ون بدمشکه شدم ..نمیدونستم چه عکس العملی باید نش

شاید خیلی بدجنسی بود ،اما وقتی که زندایی گفت میالد عالقه ای به تارا نداره از ته 

 .. دلم ذوق کردم ؛با اینکه تارا هیچ بدی بهم نکرده بود

اما اگه دوسش نداره پس چرا االن رفت پیشش،چرا قهر کردن تارا یا ناراحتیش 

 !براش مهم بود ؟

ندایی اشتباه کنه ،ِدپرس شدم ،پوفی کشیدم و رو به دوباره با این فکر که ممکنه ز

 زندایی گفتم :اگه دوسش نداره پس چرا باهاش نامزد کرده ؟

زندایی سرفه ای کرد و گفت :به میل خودش که نرفته ؛تارا دختریه که مادر بزرگ 

 . میالد برای میالد نشون کرده بود

ه بود ،پدر و مادر تارا توی مکثی کرد و ادامه داد : چون تارا رو خودش بزرگ کرد

 ... بم باران شهید شدن و مادر بزرگ میالد تارا رو بزرگ کرد

لبخندی کنج لبش نشست و خیره شد به یه نقطه ی نامعلوم ،انگار که یاد یه خاطره 

 ... افتاده بود

 با صدای آرومی گفتم : مادربزرگش االن کجاس؟

فوت کرد ولی قبل از مرگش وصیت زندایی کمی از چاییشو خورد و گفت : پارسال 

 ... کرد که میالد حتما تارا رو بگیره



آهی کشید و گفت : میالد تارا رو مثل خواهرش میدونست به چشم همسر بهش نگاه 

 .. نمیکرد اما تارا از همون اول دلش پیش میالد گیر بود

انم با خکمی دلم برای تارا میسوخت ..خواستم باز چیزی از زندایی بپرسم که ثریا 

 . ظرف پر از میوه به سمتمون اومد

از جام بلند شدم و بشقابا رو ازش گرفتم ؛تشکری کرد و گفت : وای خدا این معصومه 

 ! چقدر حرف میزنه

 .. ببخشید طول کشید

زندایی خنده ای کرد و گفت :باز دوست خارجیت زنگ زد و بقیه رو فراموش 

 !کردی؟

:وا این چه حرفیه آسیه !واال من چهار بار ثریا خانم روی صندلی نشست و گفت 

باهاش خدافظی کردم اما دوباره یه بحثی رو میاورد وسط و من مجبور بودم به 

 .. حرفاش گوش کنم و زد زیر خنده

 . نیم ساعتی گذشته بود و من همش چرت میزدم ،خیلی خوابم میومد

 ردمنم چشمامو باز کدستمو تکیه گاه شقیقم کردم و چشمامو بستم ؛با صدای ثریا خا

. 

 . دخترم خوابت میاد؟ اگه خوابت میاد برو تو بخواب عزیزم_

 !با خجالت گفتم :نه بابا فقط یه کم خستم نمیدونم چرا چشمام میسوزه

 زندایی با لحن نگرانی گفت : داروهاتو خوردی؟

عنی یکمی فکر کردم و گفتم : نه یادم رفت؛ االن میرم میخورم .با اخم و جدیت گفت : 

چی یادت رفت؟!چرا اینقدر بیخیالی؟ آخه قربونت برم اگه یه وقت زبونم الل حالت 

  بد بشه باید چیکار کنم ؟

لبخندی به این همه مهربونیش زدم و گفتم : الهی من فدات شم من حالم خوبه االنم 

 .. میرم قرصمو میخورم دیگه این همه حرص خوردن نداره که

 . زه ای بهشون گفتم و به سمت داخل رفتماز جام بلند شدم و با اجا



از پله ها رفتم باال و به سمت اتاقی که منو زندایی داخلش میخوابیدیم رفتم و قرصمو 

 . طبق معمول بدون آب قورت دادم

مانتومو در آوردم و روسریمم پرت کردم گوشه ی اتاق ،کش موهامو باز کردم و 

تین حلقه ای قرمز تنم بود که بازوهای موهای فرم روی شونه هام افتاد ،یه تاپ آس

 .. سفیدم رو به نمایش گذاشته بود

با بی خیالی شونه ای باال انداختم ،کسی که بی اجازه نمیومد داخل پس با خیال روی 

 . تخت ولو شدم

یاد مامان و بابام افتادم ،یعنی فقط دو روز دیگه راحت بودم بعدش دوباره همه چیز 

 .. شروع میشد

بود که ازشون فراری بودم ،فاجعه بود که بعد از چند روز دوری هنوز دلم  خیلی بد

 . براشون تنگ نشده بود

 .. اینقدر فکر کردم که چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد

با شنیدن صدای زندایی ،بی رمق چشمامو باز کردم ؛کنارم روی تخت نشسته بود 

 ،با صدای دورگه ای گفتم :چیزی شده ؟

 مهربونی گفت :نه عزیزم منو ثریا میخوایم بریم امامزاده طاهر تو هم میای؟با 

 !با تعجب گفتم : االن ؟!!! االن که هوا داره تاریک میشه

 خب چرا فردا نمیرید؟

 . نمیشه مادر ،نذر کردم امروز برم_

 . با بیحالی گفتم : من نمیام سرم درد میکنه

ر که چادرشو میپوشید گفت : زود میایم باشه ای گفت واز جاش بلند شد و همونطو

 . عزیزم .راستی ملوک خانمم میبریم بنده خدا دلش پوسید کنج این خونه

 یه لحظه خواستم ازش بپرسم میالد کی میاد خونه ، اما شرم و حیا اجازه نداد بپرسم

! 

 زنذایی بعد از خدافظی کوتاهی از اتاق خارج شد .غلتی زدم و چشمامو بستم ، اینجور

 .. که معلوم بود حاال حاال ها تنها بودم



خواب از سرم پریده بود ، با فکر شیطانی که به سرم زد بشکنی زدم و از تخت پریدم 

 پایین

خیلی دوست داشتم اتاق میالد رو دوباره ببینم ، دلم میخواست برم توی اتاقش و همه  

 ..چیزو نگاه کنم

زنگ بزنم از بس استرس داشتم نتونستم دفعه قبل که رفتم توی اتاقش  به مامانم  

 . اتاقشو خوب نگاه کنم

 .. ،االن که کسی خونه نبود بهترین فرصت بود 

 .. میدونستم کار خوبی نیست ولی نمیتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم

چون کسی خونه نبود با همون موهای بهم ریخته و تاپ آستین حلقه ای از اتاق رفتم 

 . بیرون

ق رو به رو که اتاق میالد بود انداختم و لبخند شیطونی رو لبم نشست و نگاهی به اتا

 .. به سمت اتاقش رفتم

همش دعا میکردم که در اتاق قفل نباشه ، دستگیره درو به سمت پایین کشیدم و ، 

 .. وقتی در باز شد از خوشحالی قری دادم و رفتم توی اتاق

 چیز سر جای خودش چیده شده بود اتاقش مثل دفعه ی قبل تمیز و مرتب بود و همه

. 

به سمت میز تحریرش رفتم و نگاهی به وسایل روی میز انداختم ، چند تا خودکار و 

 ! پرونده  و چند تا دفترچه یادداشت

دفترچه ها رو برداشتم و دونه دونه ورق زدم ، همش راجب کارش بود و اسامی یه 

 ! سری آدم که فکر کنم از بیماراش بودن

 .. گذاشتم سر جاش و دوباره نگاهمو توی اتاق چرخوندمهمه رو 

به سمت کمد لباساش رفتم و آهسته در کمد رو باز کردم ..با تعجب به اون همه لباس 

 ... خیره شدم

چند دست کت و شلوار و پیراهن و کراوات و لباسای اسپرت از همه مارک و همه 

 .. رنگ



 داشتم اونوقت این که یه پسره این همهمن که یه دخترم  حتی نصف نصفه اینم لباس ن

 ! لباس و کفش و ... داشت

آلبوم بزرگی داخل کمد بود که توجهمو به خودش جلب کرد ؛ آلبوم رو برداشتم و در 

 .. کمد رو بستم

 ... روی تختش نشستم و آلبوم رو با ذوق باز کردم ، عاشق عکس دیدن بودم

 .. الن با این آلبوم سرم گرم میشدفرقی نداشت مال کی باشه مهم این بود که ا

اول که فقط عکس میالد و ثریا  خانم بود ،بعد عکساش با دوستاش و هم سن و 

 ... ساالش

چشمم به یکی از عکسا افتاد ،مرد میانسال جذابی با چشمای رنگی و موهایی که تا 

 ... روی شونه هاش بود و دم اسبی بسته بود کنار میالد ایستاده بود

ون خیلی شبیه به هم بود ،خیلی دلم میخواست بفهمم این مرد کیه و چه ته چهرش

 .. نسبتی با میالد داره

 ! عکس بعدی رو که دیدم ،ضربان قلبم رفت باال

 .. میالد و تارا کنار هم ایستاده بودن

تارا لباس کوتاه و دکلته ای پوشیده بود و با اون آرایش زیباییش چندین برابر شده 

 .. بود

از پشت دستشو دور کمر تارا حلقه کرده بود و چونشو گذاشته بود روی شونه  میالد

 .. ی تارا

آلبوم رو بستم و به سمت کمد رفتم تا بزارمش سر جاش و در همون با دستای لرزون

 .. حال غریدم : لعنت بهت دختره ی لعنتی چرا اینقدر ازت بدم میاد

 ... اشدر کمد رو باز کردم و آلبوم رو گذاشتم سر ج

در کمد رو دوباره بستم و به عقب برگشتم که سینه به سینه ی میالدی شدم که با 

 .. چشمایی عصبی و  پر از خون بهم زل زده بود

 .. بی اراده جیغ بلندی زدم و به کمد پشت سرم چسبیدم



از خجالت حتی نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم ،به هر سختی بود سرمو گرفتم باال و 

 .. شدم بهش خیره

.. 

با خونسردی بهم خیره شده بود، آب دهنمو قورت دادم و خواستم چیزی بگم ولی 

 .. صدام در نمیومد

نگاهش از چشمام سرخورد و کشیده شد تا روی موهام که آزادانه روی شونه هام 

 ... افتاده بودن و دوباره نگاهش از موهام سر خورد روی بازوهای لختم

 صدای خشک و جدی گفت : اینجا چیکار میکنی؟سریع نگاهشو گرفت و با 

 !الل شده بودم ،خدایا االن باید چی جواب میدادم ،اصال چه جوابی.  داشتم که بدم ؟

 .. از خجالت از اینکه اینجوری مچ منو گرفته بود بغض سنگینی توی گلوم نشست

 .. منتظر بود جواب سوالشو بدم ،ولی من حتی نمیتونستم یه کلمه حرف بزنم

 .. اشک تا پشت پلکهام اومده بود و لبام میلرزید

 .. نگاهش میخ چشمام شد و دستشو گذاشت روی گونم

 .. خون توی رگهام یخ بست

دستش خیلی داغ بود ، سعی کردم ازش فاصله بگیرم اما نمیشد دیگه کامل به کمد 

 . چسبیده بودم

 و چنگی به موهاش نگاهشو دوخت به چشمام و کالفه چشماشو بست و یهو عقب کشید

 .. زد و با لحن تندی گفت :برو بیرون

توقع هر حرفی رو داشتم جز این حرفش !آب دهنمو قورت دادم و به سمت در اتاق 

 .. رفتم

 . قبل از اینکه برم بیرون با شنیدن صدام از حرکت ایستادم

 . دیگه بدون اجازه توی اتاق من نیا ،خوشم نمیاد کسی به وسایلم دست بزنه

لم میخواست از خجالت اب بشم برم توی زمین ، سریع از اتاقش زدم بیرون و رفتم د

 توی اتاقی که مال ما بود ـ



 رفتم روی تخت و پتو رو کشیدم روی سرم ، از دیوارای اتاق هم خجالت میکشیدم

. 

 .. خاک تو سرت صبا گند زدی ، خودتو کوچیک کردی

 . کالفه غلتی زدم و چشمامو بستم

 .. صدایی چشمامو باز کردم با شنیدن

 .. نفهمیدم چطوری خوابم برده بود

از تخت اومدم پایین و سریع مانتومو پوشیدم  و روسریمو سرم کردم و درو باز 

 . کردم

 . میالد پشت در ایستاده بود ،کمی تعجب کردم ولی سعی کردم به روی خودم نیارم

یرون نکنم به این زودیا بیان بیا ب لبخند محوی زد و گفت :شام گرفتم ..مامان اینا فکر

 !مثل یه دختر خوب میز رو بچین که خیلی گشنمه

با تعجب نگاش میکردم ، فکر میکردم االن باید برج زهر مار باشه ، نه به اون اخمی 

 . که توی اتاق کرده بود نه به این لحن مهربونش که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده

 . شد که منو بخاطر فضولیم بخشیده خب چی بهتر از این خیالم راحت

 . لبخند شیطونی زدم وگفتم :  چشم قربان االن میام

 . سریع لباسامو با لباس خونه عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون

میز رو با سلیقه چیدم ،شام رو با هم خوردیم و کلی به خاطراتی که میالد از دوران 

 ..دانشگاهش تعریف میکرد خندیدم

 .بودم که اصال به روم نیاورد که چرا رفته بودم تو اتاقشازش ممنون 

بعد از شام ظرفارو شستم و میالد هم چایی دم کرد ،جالب اینجا بود که چشم و دلش 

 پاک بود با من بیشتر مثل یه دختر بچه رفتار میکرد

 . تا یه جنس مخالف

 ؟ دیر کردنروی کاناپه نشستم و یه فنجون چایی برداشتم و گفتم : چرا اینقدر 

 . گازی به خیارش زد و گفت:میان احتماالً توی ترافیک گیر کردن



:فردا زندایی وقت دکتر داره اصال خونسردیش منو کمی از چاییمو خوردم و گفتم 

 . دق داده خب االن باید خونه باشه و استراحت کنه

نیدم شمیالد خیارشو که نصفشو خورده بود گذاشت توی بشقاب و با لحن خاصی گفت:

 پس فردا میخواید برگردید ، درسته؟

 ... با لبای آویزون گفتم :آره

 خنده ای کرد و گفت:حاال چرا قیافت اون شکلی شده؟

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم :مگه چه ایرادی داره؟

 ! لبخند موذی زد و گفت :ایراد که نداره فقط خیلی زشت میشی

 م :خیلی ممنون که اطالع رسانی کردیدبا حرص به قیافه خندونش نگاه کردم و گفت

. 

 . با پرویی خندید و گفت :خواهش میکنم قابل شمارو نداشت

 . لبخندی  روی لبم نشست و گفتم :بچه پرو

 . خواست چیزی بگه که صدای زنگ نزاشت

 . از جاش بلند شد و گفت :فکر کنم اومدن

 گفتم :شما چرا میری؟مگه سرایدار نیست؟

 . ت:بیچاره پیرمرد خوابش برده از صبح تا شب سر پا وامیسهبا لحن مهربونی گف

 . به سمت حیاط رفت و بعد از چند دقیقه با زندایی و ثریا خانم اومدن داخل

 . زندایی کلی تعریف کرد و گفت :ای کاش میومدی مادر

 . بعد از حدود دو ساعت که حرف زدیم باألخره رضایت دادن که بخوابن

 . د تا رفتم تو اتاق سریع رفتم زیر پتو وچشمامو بستممنم خیلی خوابم میوم

 

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

 



 زندایی رو بهم گفت:صبا وسایالتو همه رو جمع کردی؟

 پوفی کردم و گفتم :اره ،میگما حاال نمیشه خودمون بریم؟

زندایی سری تکون داد و گفت:واال از دیشب دارم میگم خودمون میریم ولی ثریا 

 . نمیکنه و میگه حتما باید با میالد برید حرف گوش

 . دیگه میالد هم امروز سر کار نرفته و گفت خودم میرسونمتون

 . ساکشو  بلند کرد و گفت :من میرم پایین تو هم زودی بیا که راه بیوفتیم عزیزم

از اتاق رفت بیرون  .منم ازجام بلند شدم و تخت و مرتب کردم و جلوی آینه مقنعمو 

 . دم و بعد از برداشتن ساکم از اتاق رفتم بیرونمرتب کر

 .. خیلی ناراحت بودم که داشتم بر میگشتم ، حس بدی داشتم حس دلتنگی

 . بعد از خدافظی و تشکر از ثریا خانم و ملوک خانم سوار ماشین میالد شدیم

 . زندایی جلو نشست و منم عقب نشستم و سرمو به شیشه تکیه دادم

د چشمامو بستم و خانوادمو تصور کردم .خونمون رو رفتاراشون ماشین که راه افتا

 .. رو

بغض گلومو گرفته بود دلم میخواست ازادانه گریه کنم .اصال دلم نمیخواست دوباره 

 .. برگردم توی اون خونه و چقدر ترحم بر انگیز بود این بی پناهیم ،این نا امیدیم

 ... ...ر و رو کنهغافل از اینکه طوفانی در راهه تا زندگیمو زی

 ... و چه خوش خیال بودم منی که بزرگترین مشکل رو ندیدن میالد میدونستم

 . با تکون هایی که ماشین بهم میداد خیلی زود چشمام گرم شد و خوابم برد

نمیدونم چقدر خوابیده بودم که با توقف ماشین چشمامو به آرومی باز کردم ، نزدیک 

 . زیاران بودیم

ساعت دیگه تا قزوین مونده بود ، میالد و زندایی از ماشین پیاده شده بودن تقریباً یه 

 . و داشتن چایی میخوردن

کش و قوسی به بدنم دادم و از ماشین پیاده شدم ، چادرمو روی سرم محکم کردم و 

 . به سمت آالچیقی که داخلش نشسته بودن رفتم



مو داد و میالد هم سری تکون سالم آرومی کردم و نشستم ، زندایی با خوشرویی جواب

 داد و گفت :خوب خوابیدی؟

 . لبخند نصفه و نیمه ای زدم و گفتم : ای بد نبود

انگار که فهمید حال و حوصله ندارم ، چنگی به موهاش زد و گفت : میخوای برات 

 چایی بگیرم؟

 .سرمو انداختم پایین و گفتم :نه ممنون

زندایی کرد و گفت:حاج خانم من میرم یه باشه ای گفت و از جاش بلند شد و رو به 

 ! آبی به دست و صورتم بزنم االن میام

 . زندایی سری تکون داد و گفت : باشه پسرم راحت باش

با نگاهم مسیر رفتنش رو دنبال کردم ، زندایی لیوان چاییشو گذاشت کنارش و گفت: 

 ناراحتی از اینکه داریم برمیگردیم؟

گفتم ؛ چی باید میگفتم ،اینکه واقعا از خونه و خانوادم نگاهمو ازش گرفتم و چیزی ن

 فراری بودم ؟

 . حتی زندایی هم میدونست که چه حس بدی  دارم چه حال بدی دارم

زندایی با مهربونی گفت: خدا بزرگه مادر،  فقط به خودش پناه ببر دستتو ول نمیکنه 

 .. فقط باید باورش کنی ؛ بهش ایمان و اعتماد داشته باشی

با اومدن میالد از جامون یلند شدیم و بعد از چند دقیقه سوار شدیم و به سمت قزوین 

 . حرکت کردیم

فکر میکردم میریم خونه ی زندایی ، ولی وقتی ماشین میالد توی کوچمون متوقف 

 . شد با تعجب نگاهی بهش انداختم

احت بشه نارزندایی به سمتم برگشت و گفت : گفتم شاید اگه بریم خونه ی ما پدرت 

لبخند زورکی زدم و گفتم : ممنون درو باز . ترجیح دادم اول تو رو برسونیم دخترم

 کردم و خواستم پیاده بشم که میالد با صدای جدی گفت: کجا؟

  ! با گیجی گفتم : خب برم خونه دیگه

 از آینه نگاهشو بهم دوخت و گفت: تعارفمون نمیکنی که بیایم داخل؟



زندایی که لبخند محوی روی لبش بود انداختم و گفتم : بفرمایید   کپ کردم ، نگاهی به

 ...بریم داخل بخدا من فکر کردم عجله دارید وگرنه

 . زندایی خندید و گفت : میدونم عزیزم میالد داره سر به سرت میزاره

در کمال تعجبم میالد هم همراه زندایی از ماشین پیاده شد و هر سه به سمت  در 

 . افتادیمخونمون راه 

دعا میکردم که با میالد رفتار بدی نداشته باشن ، نمیدونم چرا همش میترسیدم که 

  جلوی میالد آبروم بره و باهاش خوب برخورد نکنن

 . وقتی رسیدیم جلوی در با دستای لرزون زنگ رو فشردم و سرمو انداختم پایین

 .. ..بعد از یه دقیقه در باز شد و قامت پدرم جلوی نمایان شد

زندایی با خوشرویی سالم کرد و میالد مؤدبانه به بابام سالم کرد و دستشو به سمتش 

 . گرفت

 . هر لحظه منتظر بودم بابام حرفی بزنه

اما بر خالف تصورم با خنده دست میالد  رو فشار داد و گفت: به به آقای دکتر خیلی 

 .. خوش اومدی پسرم بفرمایید

 . ی کرد و تعارفشون کرد برن داخلبا زندایی هم احوال پرسی گرم

 نگاهش که بهم افتاد آب دهنمو قورت دادم و گفتم:سالم بابا خوبید؟

 . با لحن سردی گفت:سالم

سنگینی نگاه میالد رو حس میکردم ولی جرعت نگاه کردن بهش رو نداشتم اونم 

 ! جلوی بابام

بر خالف تصورم  بعد از تعارف دوباره ی بابام همگی رفتیم داخل .مادرم و پدرم

 برخورد کردن انگار واقعا از خیلی با احترام با میالد

 ... قبل میشناختنش

مامانم به سردی باهام رو بوسی کرد و فقط گفت: خوش اومدی ، هنوز نرسیده بودم 

 . باهام سر جنگ داشتن



هیچکس جز مامان و بابام خونه نبود .خودم از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه 

 . تا چایی بیارمرفتم 

فنجون ها رو چیدم داخل سینی و پر از چایی کردم ، مثل همیشه چایی های مامان 

 . خوشرنگ و خوش عطر بود

قندون رو پر از قند کردم و نگاهمو اطراف اشپزخونه چرخوندم ، همه چی بهم 

 ریخته بود و کثیف فکر کنم اصال تمیز نکرده بودن ـ

توی سینی و از آشپزخونه رفتم بیرون ، به سمت  پوفی کشیدم و قندون رو گذاشتم

نشیمن رفتم و اول به زندایی چایی تعارف کردم تشکری کرد و گفت: گرممه مادر 

 . نمیخورم ممنون

به سمت میالد رفتم ، یه فنجون چایی برداشت و گفت :خیلی ممنون صبا خانم و دو 

 . تا قند هم برداشت

رو زد به سینی و هول ریزی بهش داد و گفت:  به بابام چایی تعارف کردم ، انگشتش

 . نمیخورم

آب دهنمو قورت دادم و به سمت مامانم رفتم ، با اخم یه فنجون برداشت و گفت: آسیه 

 . جان ازت انتظار نداشتم که صبا رو ببری خونه ی دوستت

ز ، انفس تو سینم حبس شد ، باورم نمیشد که این حرف رو جلوی میالد زده باشه

 . ت سرمو انداختم پایین و دکمه مانتوم رو به بازی گرفتمخجال

زندایی با لحن همیشه آرومش گفت: خواهر این چه حرفیه خونه ی غریبه که نبردمش 

 . خونه ی ثریا بودیم کسی که چندین ساله میشناسمش و یا هم رفت و آمد داریم

خونه بوده و  مامانم لبخند خشکی زد و گفت: خب بهر حال یه پسر جوان توی اون

 . نگاهشو کشوند به سمت میالد و گفت:البته ببخشیدا آقای دکتر ناراحت نشید

 . میالد لبخند مردونه ای زد و گفت:اختیار دارید

 . از خجالت نفسم تند شده بود

زندایی خواست جوابی بده که بابام با لحن محکمی گفت: بس کن خانم، من به اقای 

برای من ثابت شده هستن ما که خودمون اجازه دادیم  دکتر و مادرشون اعتماد دارم

 اونجا بمونه دیگه االن چرا داری اوقات تلخی میکنی ؟



 . مامانم لبخند با سیاستی زد و گفت: نه بابا اوقات تلخی چیه، فقط یه کم دلخور شدم

زندایی با لحنی که مشخص بود ناراحت شده گفت:بهر حال من شرمندم شما حق 

 . اید قبلش اجازه میگرفتمدارید ، من ب

 . از جاش بلند شد و گفت : خب دیگه ما رفع زحمت کنیم االن حاج آقا منتظرمه

 . میالد هم متقابالً از جاش بلند شد و گفت: با اجازتون حاج آقا زحمت دادیم

بابام صمیمانه باهاش  دست داد و گفت: مراحمی بابا جان قدمت سر چشم و روبه 

نشو آسیه خانم خودت که خواهر شوهرتو بهتر از هر کسی زندایی گفت:دلگیر 

 . میشناسی

مامانم با شرمندگی به سمت زندایی رفت و گفت : شرمندم اگه حرف نامربوطی زدم 

 . و گونه ی زندایی رو بوسید

زندایی لبخندی زد و گفت : نه بابا این حرفا چیه من که ناراحت نشدم و بعد از 

 به سمتم اومدم و گفت:کاری نداری عزیزم؟خدافظی کوتاهی با مامانم 

با بغض محکم بغلش کردم و توی گوشش گفتم:زود زود بیا اینجا زندایی دلم برات 

 ! تنگ میشه

محکم به خودش فشردم و گفت:نگران نباش دخترم من پشتتم توکل کن به خدا یادت 

  نره فقط خدا میتونه کمکت کنه پس فراموشش نکن

زد و ازم جدا شد ، میالد به سمتم اومد و با لحن صمیمانه ای بوسه ای روی پیشونیم 

 . گفت:خب صبا خانم خیلی مواظب خودت باش داروهاتم سر وقت بخور

با چشمای گرد شده خیره شدم به چشماش ، نگاهی به بابام انداختم ولی اثری از 

 . عصبانیت توی چهرش ندیدم

این لحن صمیمانه ی میالد شاکی میشد باورم نمیشد که خونسرد باشه االن باید بخاطر 

 . ولی چهرش عصبی نبود

نگاهمو دوباره دوختم به میالد با اطمینان چشماشو باز بسته کرد و آروم جوری که 

 .فقط من بشنوم  گفت: نگران نباش و با صدای بلندتری گفت:خدافظ

 . سری تکون دادم و زیر لب چیزی شبیه خدافظی زمزمه کردم



تند تند میزد ،  حالم گرفته بود .مطمعن بودم که دلم براشون تنگ میشد قلبم توی سینم 

 . مخصوصاً برای میالد

بعد از رفتمشون فنجونا رو جمع کردم و به سمت آشپزخونه رفتم ، داشتم فنجونا رو 

میشستم که مامانم با اخم اومد توی اشپزخونه و گفت: ببند شیر آب رو بیا اینجا کارت 

 . دارم

 . مزمه کردم :خدا بخیر کنه و شیر آب رو بستم و به سمتش رفتمزیر لب ز

اخــم عــمــیــقــے بــیــن ابــروهاش نــشــســتــه بــود ،تــوقــع زیــادے بــود ڪــه 

 !بــخــوام بــغــلــم ڪــنــه؟حــداقــل یــه امــروز رو دعــوام نــڪــنــه

ــحــڪــم بــازومــو  گــرفــت و بــه ســمــت به یــه قــدمــیــش ڪــه رســیــدم م

ً بــلــنــدے داد زد:ولــت ڪــردیــم  خــودش ڪــشــیــد و بــا صــداے تــقــریــبــا

 !هار شــدے؟ایــن پــســره چــرا بــاهات ایــنــقــدر صــمــیــمــے بــود؟

ـان بــزار بــرســم بــعــد بادلــخــورے نــگــاهش ڪــردم و لــب زدم:مــامــان جـ

 شــروع ڪــن ،بــعــدشــم مــگــه مــن گــفــتــم بــاهام صــمــیــمــے بــاشــه؟

چــشــمــاشوگــرد ڪــرد و گــفــت:چــقــدر وقــیــح و بــے پــروا شــدے صــبــا 

 !ــســیــ؟،از ڪــے تــا الــان ایــنــقــدر بــے ادب شــدے و تــوے روم وامــی

 باتــعــجــب گــفــتــم :چی دارے مــیــگــے مــامــان مــگــه مــن چــے گــفــتــم ؟

خــواســت چــیــزے بــگــه ڪــه بــا صــداے داد پــدرم حــرف تــوے دهنــش 

 ... مــاســیــد

مــانــم داد زد چه خــبــره ؟خــونــه رو گــذاشــتــیــد روے ســرتــون و رو بــه مــا_

 :چــرا ایــنــجــورے مــیــڪــنــے زن؟

مــامــانــم بــازومــو ول ڪــرد و بــه طــرف بــابــام رفــت و گــفــت :چــشــمــم 

روشــن حــاج آقــا خــوشــم بــاشــه پــســره رو دیــدے چــطــورے بــا صــبــا 

ــیــڪــرد ؟چــرا هیــچ ڪــارے حــرف زد و تــو چــشــمــاش نــگــاه م

نــمــیــڪــنــے بــازم مــیــخــواے ایــن گــیــس بــریــده بــے آبــرومــون 

 بــڪــنــه ؟



صــدای شــڪــســتــن قــلــبــمــو بــه وضــوح شــنــیــدم و نــا بــاور خــیــره شــدم 

ـتــه بــود بــراے مــنــے ڪــه بــه مــادرے ڪــه شــمــشــیــر رو از رو بــسـ

 . جــیــگــر گــوشــش بــودم

بــابــام بــا اخــم گــفــت:بــس ڪــن اون پســر دڪــتــر روانــشــنــاســه ،آســیــه 

 .. قــبــلــا ازم اجــازه گــرفــتــه بــود ڪــه بــا صــبــا آشــنــاش ڪــنــه

اه ڪــردم بــاورم نــمــیــشــد ڪــه زنــدایــے قــبــل از باحــیــرت بــه پــدرم نــگــ

 ! آشــنــا ڪــردن مــنــو مــیــلــاد بــه بــابــام گــفــتــه بــاشــه

مــامــانم روے زمــیــن نــشــســت و گــفــت :چــرا بــا هم آشــنــاشــون 

 ڪــرده؟ڪــه چــے بــشــه؟

مــوهاے ســفــیــدش ڪــشــیــد و گــفــت :بــخــاطردرمــان بــابــام دســتــے بــه 

دخــتــرت ،بــخــاطــر اون گــوهے ڪــه خــورده افــســردگــے گــرفــتــه 

ڪــه مــادرشــے ،مــصــرف داروهاش دو بــرابــر شــده ایــنــا رو تــو

 ....ایــنارو آســیــه فــهمــیــد نــفــهمــیــدے مــنــم ڪــه پــدرشــم نــفــهمــیــدم

مــڪــثی ڪــرد و گــفــت :تــو ڪــه مــادرشــے بــایــد مــواظــبــش بــاشــے 

بــایــد حــواســت بــه ڪــاراش بــاشــه نــه ایــنــڪــه ایــنــجــا مــثــل بــچــه ها 

 . وایــســے و یــقــه ے ایــن بــچــه رو بــچــســبــے

به گــوشــام اعــتــمــاد نــداشــتــم ،خــواب بــودم یــا بــیــدار !بــابــام داشــت از 

 مــن دفــاع مــیــڪــرد ؟

بــبــخــشــیــدیـی گــفــتــم و ســریــع از آشــپــزخــونــه رفــتــم بــیــرون و بــه 

 . ســمــت اتــاقــم پــا تــنــد ڪــردم

  هم ریــخــتــه بــود و ڪــمــد لــبــاســام نــا مــرتــب بــوداتــاقم به 

 .. جــاے خــالــے بــعــضــے از لــبــاســام بــهم دهن ڪــجــے مــیــڪــرد

خــواهرام خــوب از خــجــالــت وســایــلــم در اومــده بــودن !پــوزخــنــدے زدم و 

 .. ونــه عــوض ڪــردملــبــاســامــو بــا لــبــاس خــ

یــادحــرفــاے بــابــام افــتــادم ،بــایــد تــوے اولــیــن فــرصــت بــا زنــدایــے 

 ... حــرف مــیــزدم ؛ خــیــلــے چــیــزا رو بــهم نــگــفــتــه بــود



م اجــازه ے خــیــلی خــوابــم مــیــومــد ولــے اتــاق بــهم ریــخــتــه و ڪــثــیــفــ

 . خــوابــیــدن رو بــهم نــمــیــداد

 . آســتــیــنــاموزدم بــالــا و شــروع بــه تــمــیــز ڪــردن اتــاقــم ڪــردم

چــندســاعــت طــول ڪــشــیــد تــا اتــاقــم بــرق بــیــوفــتــه ،جــارو ڪــردم و 

  ــل ڪــمــد چــیــدملــبــاســامــو دوبــاره دونــه دونــه داخ

وســایل اتاقــمــو گــرد گــیــرے ڪــردم و شــیــشــه ے پــنــجــره رو دســتــمــال 

 . ڪــشــیــدم

ڪــتــابــاموتــوے قــفــســه ے ڪــتــابــام چــیــدم و لــبــاســاے ڪــثــیــفــیــو 

ــتــم و تــوے حــیــاط ڪــه تــوے ســاڪــم داشــتــم داخــل حــمــوم شــس

 .. انــداخــتــمــشــون روے بــنــد

ڪــمــرم درد گــرفــتــه بــود ..صــدای مادرم بــاعــث شــد بــه ســمــتــش 

 . بــرگــردم

 .. حــیــاطــ رو بــشــور خــیــلــے ڪــثــیــف شــده_

 ..اشــتــمبا اینکه خیلی خسته بودم اما جرعت مــخــالــفــت نــد

،شــیــر آب رو بــاز ڪــردم و جــارو رو بــرداشــتــم و شــروع بــه شــســتــن  

 . حــیــاط ڪــردم

 . تــقــریــباحــیــاط رو شــســتــه بــودم ڪــه زنــگ خــونــه بــه صــدا در اومــد

 . تــم روے ســرمچــادرمــامــانــمــو از روے بــنــد بــرداشــتــم و انــداخــ

دروبــاز ڪــردم ،بــا دیــدن ســهیــلــا و ســعــیــده خــنــده اے ڪــردم و 

 .. گــفــتــم:ســلــام

 .. جــفــتــشــون لــبــخــنــد زدن و بــه ســمــتــم هجــوم آوردن

سرمو به  هنــوزحــواســم پــیــش خــواهرام بــود ڪــه بــا شــنــیــدن صــدای مریم

 .. سمتش چرخوندم

 .سالم عزیزم خوبی؟ رسیدن بخیر_



 هنوز جوابشو نداده بودم که اومد داخل و گفت :به به اینجا رو ببینید چقدر تمیز شده

.. 

 ! اصال این کارا دست تو رو میبوسه خونه داری تو ذاتته

 . تموم  سعیمو کردم که حرف و کنایشو نشنیده بگیرم

 ... رمو با عصبانیت از سرم در اوردم و انداختم روی بندرفتن داخل و منم چاد

دوباره شیر آب رو باز کردم و اون قسمت از حیاط رو که کثیف مونده  بود رو 

 .. شستم

 .. دستامو با دامنم خشک کردم و رفتم داخل

 .. دور هم نشسته بودن و چایی میخوردن

  خواستم برم توی اتاقم که سهیال صدام کرد

 تو که تازه اومدی قربونت برم برای چی داری کارای خونه رو میکنی؟ کجا صبا؟_

مامانم با عصبانیت حرف سهیال رو قطع کرد و گفت :پس چیکار کنه ؟! نمیشه که 

 ! فقط بخوره و بخوابه

سهیال با دلخوری خیره شد به مادرم ..با صدای زنگ در سعیده از جاش بلند شد و 

 .. ومده دنبالم بریم خرید حلقه برای عقدمونگفت : من باز میکنم نامزدمه ا

تا عقد هم پیش رفته بودن ..آهی کشیدم و گفتم : مبارکه آبجی ..خنده ای کرد و گفت 

: بخدا من گفتم صبر کنن تا تو برگردی اما خب بابا گفت : زودتر صیغه ی محرمیت 

 .. رو بخونیم که به هم نا محرم نباشیم

 .. م خوشبختی توعهلبخند تلخی زدم و گفتم : مه

دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشید و گفت : بیا تا با هم آشناتون کنم فکر کنم 

 ... خوشحال بشه ببینتت

 .. بدم نمیومد که ببینمش ، باشه ای گفتم و با هم به سمت در حیاط رفتیم

 . سعیده درو باز کرد و گفت : بیا تو خوش اومدی 



ا نفس تو سینم حبس شد ..زمان برام متوقف شد . با دیدن دو تا چشم مشکی و آشن

 .. حتی نفس کشیدن رو فراموش کردم

ســعــیــده بــا خــوشــحــالــے و ذوق ڪــوڪــانــه اے گــفــت :ایــن خــواهرمــه 

 ... صــبــا و رو بــه مــن ڪــرد و گــفــت :ایــنــم نــامــزدم عــلــیــرضــا

ن حــد مــمــڪــن پــایــیــن انــداخــتــم و چــیــزے شــبــیــه ســرموتــا آخــریــ

 .. ســلــام از بــیــن لــبــاے خــشــڪــیــدم خــارج شــد

باهمــون صــداے خــشــڪ و جــدے ڪــه چــنــد مــاه پــیــش نــصــیــحــتــم 

 .. ـامڪــرد و حــیــثــیــتــمــو نــجــات داد گــفــت :ســلـ

 زیرنــگــاه ســنــگــیــنــش ڪــمــرم خــورد شــد و قــلــبــم اومــد تــوے دهنــم

ســعــیــده بــا لــبــخــنــد گــفــت :عــلــیــرضــا ایــنــم همــون خــواهر عــزیــزم .. 

 .. ڪــه گــفــتــم خــیــلــے مــهربــونــه

 .. و  تــوے دلــم ڪــه ازم تــعــریــف نــڪــنــهقــسم مــیــدادم ســعــیــده ر

ڪه از خــوبــیــام نــگــه اے ڪــاش مــیــشــد ڪــه زمــیــن دهن بــاز ڪــنــه و 

 ..مــنــو بــبــلــعــه

عــلــیــرضابــا صــداے مــلــایــمــے بــه ســعــیــده گــفــت :بــرو زود آمــاده 

 ! ره دیــر مــیــشــهبــشــو بــیــا دا

ســعــیــده گــفــت :بــزار بــرم چــادر و ڪــیــفــمــو بــردارم الــان مــیــام و بــه 

 .. ســمــت داخــل پــا تــنــد ڪــرد

پــاهامــ انــگــار بــه زمــیــن چــســبــیــده بــود حــتــے قــدرت تــڪــون دادن 

 . شــتــمانــگــشــتــامــم نــدا

فــڪرنــمــیــڪــردم دخــتــرے ڪــه تــوے خــونــه مــجــردیــم بــا اون وضــع _

از دســت اون اوبــاش نــجــات دادم دخــتــر حــاج اڪــبــر بــاشــه ..ڪه یــه شــهر 

 .. بــه اســمــش قــســم مــیــخــورن

ــون تــوے دهنــم نــمــیــچــرخــیــد آب دهنــمــو بــه ســخــتــے قــورت دادم ،زب

 .. ڪــه حــرفــے بــزنــم



باصــداے ســعــیــده نــگــاهمــو بــه عــلــیــرضــا دوخــتــم ،نــگــاهش بــه زمــیــن 

 .. دوخــتــه شــده بــود

 ســعــیــده بــا شــادے گــفــت :بــریــم ؟

 . ــرد و گــفــت :بــریــمعــلــیــرضاســرشــو بــلــنــد ڪ

مــوقع رفــتــن فــقــط یــه لــحــظــه یــه نــگــاه ڪــوتــاه بــهم انــداخــت ..نــگــاهی 

 .. ڪــه تــا مــغــز و اســتــخــوانــم نــفــوذ ڪــرد

 .. نــگــاهیــڪــه همــه ے وجــودمــو بــرد زیــر ســوال

ـواب خــدافــظــے ســعــیــده رو بــا تــڪــون دادن ســرم وقــتی ڪــه رفــتــن  جـ

 ... دادم

 .. درڪــه بــســتــه شــد ،بــا زانــو وســط حــیــاط افــتــادم

 خــدایا،خــدایــا ،خــدایــا،زیــر لــب چــنــدیــن بــار اســم خــدا رو صــدا ڪــردم

.. 

چــرا بــایــد نــامــزد ســعــیــده همــونــے بــاشــه  چــرابــایــد ایــنــجــورے بــشــه

 .. ڪــه مــنــو از اون لــجــن زار نــجــات داد

مــگه زنــدایــے نــگــفــت پــســر دوســت بــابــامــه پــس چــرا مــن 

 .. نــمــیــشــنــاخــتــمــش

ــگــرو مــیــشــنــاســن پــس چــرا مــگه زنــدایــے نــگــفــت خــانــواده ها همــدی

 .. مــن نــمــیــشــنــاخــتــمــش

 

 .. ضــربــان قــلــبــم هر لــحــظــه و هر ثــانــیــه بــالــاتــر مــیــرفــت

صــداهاتــوے ســرم اڪــو مــیــشــدن ..آدما،چــهره ها ..ســامــان ، دوســتــش 

 .. ـو اتــاق ،دعــواشــون شــد،عــلــیــرضــا اومــد تـ

 .. من تــشــنــج ڪــردم خــدایــا



تــمــام صــحــنــه ها تــمــام گــذشــتــه مــثــل یــه فــیــلــم تــوے ذهنــم شــڪــل 

 .. گــرفــت

لــرزش تــنــم بــیــشــتــر و بــیــشــتــر شــد و در آخــر صــداے یــا حــســیــن 

 ... م شــد آخــریــن صــداے ذهن آشــفــتــه و تــاریــڪــممــادر

 . چشمامو باز کنمسرم تیر میکشید ، چشمام درد میکرد ..نمیتونستم 

 صبا ، صبا جون ؟ حالت خوبه ! صدامم میشنوی؟_

صدای سهیال بود ..چشمامو به سختی از هم باز کردم و زل زدم به سهیالیی که با 

 .. الی سرم نشسته بودچشمای پر از اشک با

توی اتاقم بودم ، بجز سهیال کسی تو اتاق نبود ، با صدایی که به شدت گرفته بود 

 گفتم : چیشد یه دفعه؟

اشکاش ریخت روی گونش و گفت : من باید اینو از تو بپرسم آجی نازم ، تو بگو 

 . چیشد که حالت بد شد

 شت دستم و گفت : تو رودستمو گرفت توی دستش و هق زد و لباشو چسبوند به پ

 . خدا اینجوری نباش صبا

تو رو خدا خوب باش این حالتو دوست ندارم .این ضعفتو دوست ندارم چرا باید آبجی 

 ... من اینجوری باشه

 !!توی سکوت نظاره گر گریه و زاریش بودم ، گریه هاش دلمو نسوزوند ، چرا؟

االن هیچ حسی نداشتم خنثی  قبال طاقت دیدن گریه هیچکدومشون رو نداشتم ، اما

 .. بودم

با تقه ای که به در اتاق خورد و پشت بندش مادرم اومد داخل سهیال ازم جدا شد و 

 . به دیوار تکیه داد

مادرم با چشمای قرمزش که تابلو بود گریه کرده اومد کنار تختم نشست و دستشو 

 گذاشت روی پیشونیم و لب زد : خوبی دخترم ؟

 . ی قرمز و غمگینش گرفتم و به آرومی لب زدم : خوبمنگاهمو از چشما



تا به خودم بیام بوسه ی عمیقی روی پیشونیم زد و گفت : چرا دارو هاتو نمیخوری 

 .. ؟ فکر خودت نیستی حداقل فکر من مادر باش

من نمیتونم مریضی و دردتو تحمل کنم ..نمیتونم ببینم بچم مثل مرغ سر کنده وسط 

 ..ه و میلرزهحیاط بال بال میزن

 .. سهیال بلند زد زیر گریه و از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون

مادرم به ارومی گفت : آخر این ماه عروسی سعیده و سهیالس ، تو باید سر حال 

 ..  باشی

 ! مثال خواهرشونی

پوزخند تلخی زدم و با لحن تلخ تر از هر زهری گفتم : وقتی  شب خواستگاری 

 ادین خونه ی داییم خواهرش نبودم ؟سهیال منو فرست

تن صدام رفت باالتر و گفتم :وقتی بدون اینکه حتی به من یه خبر بدید سعیده رو 

 شوهر دادید و محرمشون هم کردید من خواهرش نبودم ؟

سرشو انداخت پایین که صدامو باالتر بردم و داد زدم : حرف بزن مامان بگو جواب 

 نبودم ؟منو بده ، خواهرشون بودم یا 

مادرم با گریه گفت : چرا داد میزنی مریم اینجاس صداتو نبر باال که اونم یاد نگیره 

 .. فردا سر مادرت داد بزنه

پوزخندی زدم و جیغ بلندی کشیدم که حتی خودمم شکه شدم چه برسه به مادرم که 

 .. دستشو گذاشت روی قلبش و با وحشت از جاش بلند شد

 چندین بار کشیدم روی صورتم و جیغ های هیستریک میکشیدمناخونامو با تمام توانم 

.. 

 .. موهامو محکم میکشیدم

ثریا و مریم با وحشت اومدن توی اتاق و با دیدنم مریم هین بلندی کشید و سهیال داد 

 ..زد : مامان جلوشو بگیرر

ن مامانم به سمتم اومد که داد زدم : جلو نیاااا وگرنه خودمو میکشم .پاهاش به زمی

 ... چسبید و همونجا سر جاش ایستاد



 اینجا چه خبره؟_

با صدای بابام شکه شدم ، با چشمای پر از خون توی چار چوب در اتاقم ایستاده بود 

  و مستقیم به من زل زده بود

 .. مامانم خواست چیزی بگه که داد زد : همتون برید بیرون

  سهیال _آخه بابا

 .نعره ای زد و گفت : بیروووون

 .. ر کسری از ثانیه هر سه تا شون از اتاق رفتن بیروند

 .. در اتاق رو قفل کرد

 .. قلبم تند تند میزد

  با صدای خش داری گفت:اینقدر پرو شدی که تو

 خونه ی من صداتو میبری باال ؟

کمربندشو از کمرش باز کرد و به سمتم اومد ..از ترسم به کنج دیوار پناه بردم و 

 ... صورتم دستمو گزاشتم روی

 با اولین ضربه که روی بازوم فرود اومد جیغی از اعماق وجودم کشیدم

ضربه ی دوم رو محکم تر از اولی روی کتفم فرود آورد و جیغ بلندتری کشیدم و 

 .. زدم زیر گریه

پی در پی به در میکوبید و التماس میکرد که با صدای جیغ من مادرم با مشت های 

 ! بابام درو باز کنه

لی بدون توجه به گریه های من و داد و بیداد مادرم و سهیال منو زیر مشت و لگداش و

 .. و ضربه های کمربندش گرفته بود

حس میکردم بدنم ِسر شده ، اینقدر جیغ کشیده بودم که گلوم میسوخت ؛ چشمام جایی 

 ! رو نمیدید

؟! ن باال میبریبا صدای بلندی داد زد: دختره ی هرزه ی بی آبرو صداتو توی خونه م

 آره؟



موهامو دور دستش پیچید و داد زد : با اون گوهی که خوردی باید خدارو شکر کنی 

 ... که نکشتمت دختره ی بی همه چیز

پوست سرم داشت کنده میشد و چشمام میسوخت ؛ اما نمیخواستم بهش التماس کنم که 

 . ولم کنه فقط با تنفر بهش خیره شده بودم

ر کوبید و موهامو رها کرد ، اینقدر برخورد سرم با دیوار محکم سرمو محکم به دیوا

بود که زمان و مکان رو فراموش کردم و فقط آخ ریزی از بین لبام خارج شد و 

 .. دستمو گذاشتم روی سرم

بدون توجه به حال و روزم در اتاق رو باز کرد و رفت بیرون ؛ با باز شدن در اتاق 

 . تم هجوم آوردنمامانم و سهیال و مریم به سم

مادرم با گریه بغلم کرد و گفت : خدا لعنتت کنه مرد ، این چه کاری بود بی انصاف 

 ، سهیال بازومو نوازش کرد و گفت : صبا خوبی ؟

چه سوال مسخره ای! باید خوب میبودم ؟ اونم جلوی مریمی که با خونسردی بهم زل 

  ! زده بود

م برداشتم و جلوی چشمام گرفتم ؛ کف با حس خیس شدن دستم ؛ دستمو از روی سر

دستم پر از خون بود ، مامانم با دیدن دستم جیغ بلندی کشید و چند تا ضربه محکم به 

 .. صورتش زد

مریم یه لحظه با نگرانی بهم نگاه کرد و داد زد : باید ببریمش بیمارستان ؛ االن 

 ! خونش گرمه متوجه نمیشه

لباسامو آورد و گفت : پاشو خواهرم پاشو بپوش سهیال از جاش بلند شد  و با گریه 

 .. باید بریم بیمارستان

 . دستشو بی رمق پس زدم و به سختی لب زدم : تنهام بزارید

از جام بلند شدم و لنگون  لنگون به سمت تختم رفتم ؛ همه ی تنم بخاطر ضربه های 

 ! کمربندش باد کرده بود و مطمعن بودم کبود شده

وندم و آروم دراز کشیدم و با لحن پر از التماسی خیره ی مادرم خودمو به تختم رس

 ..شده که غم چشماش بیشتر از اشک چشماش به چشم میومد



با صدای گرفته ای گفتم : تو رو خدا تنهام بزارید .سهیال گفت : اخه لباسات خونیه 

 ! حداقل بزار کمکت کنم لباساتو بپوشی

 . م ؛ فقط میخوام تنها باشمحرفشو قطع کردم و گفتم : خودم میتون

 ..به ناچار هر سه تاشون از اتاقم رفتن بیرون و درو بستن ً 

مثل یه جنین که توی شکم مادرشه پاهامو جمع کردم توی شکمم و بازوهامو بغل 

 .. کردم

بغض بدی توی گلوم جا خوش کرده بود ؛ چشمام میسوخت و هر لحظه دیدم تار تر 

 . میشد

گری روی صورت داغ و ملتهبم میریخت، هق هقم اینقدر اشکام یکی پس از دی

 ... مظلومانه بود که  دلم برای خودم سوخت

سردم بود ، چشمامو بستم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم ، اما نمیشد ذهن خستم پر 

 .. بود از فکرای پریشون ؛ پر بود از کابوس

خوان ه بودم کسایی که میسردی تنم و لرزش دستام هر لحظه داشت بیشتر میشد ، شنید

 .. بمیرن تنشون یخ میشه

با همون صدای بغض دار لب زدم : خدایا ..میشنوی صدامو؟ خدایا منو ببر پیش 

خودت من خستم ..هق هقی کردم و گفتم : میبینی؟ هیچکی نیست بغلم کنه ، آرومم 

 .. کنه ، منو ول نکن من اشتباه کردم

ا تو که میدونی من از ته دلم نمیخواستم ، خدایا گناه کردم ، خدایا غلط کردم ، خدای

 .. منو ببر پیش خودت منو بغل کن سردمه

 . دندونام به هم میخورد و لبام میلرزید ، از ته دلم از خدا خواستم که منو بکشه

 .. نمیدونم چقدر گذشته بود چشمام بسته بود  زبونم قفل بود و دست و پام بی حرکت

سرم پیچید ؛ سیلی محکمی به صورتم خورد ، دستایی که صدای جیغ دلخراشی توی 

 ... به شدت شونه هامو تکون میداد و صدام میزد

 .. اما من هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم فقط حس میکردم همه چیزو

 .. دست و پام دیگه نمیلرزید ، دیگه سردم نبود ؛ دیگه دندونام به هم نمیخورد



ل کسی فرو رفتم ؛ صدای گریه ها ، صدای حس کردم از جام کنده شدم و توی بغ

 .. جیغ مادرم؛ صدای زار زدنای سهیال ..همه و همه توی ذهنم اکو میشدن

صدای قلبی که سرم روش بود به گوشم میرسید ، نمیدونستم توی بغل کی هستم ؛ 

نمیدونستم کیه که اینجوری محکم بغلم کرده و ضربان قلبش اینقدر تند و وحشیانه 

 .. میزنه

 .. کم کم صداها گنگ شدن و کابوسای ذهنم محو .. و بعدش تاریکی مطلق

 

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

 

مردم با حیوون خونگیشون هم این رفتارو نمیکنن ؛ شما فکر نکردید که این کارتون _

  ممکنه باعث ضربه مغزیش بشه ؟

ا یگم حاج آقچند دقیقه سکوت و دوباره صدای اون غریبه _واقعا متأسفم که اینو م

ولی ضربه ای که به سر دخترتون خورده ممکنه براش خیلی خطرناک باشه و حتی 

 ... به مرور زمان روی بیناییش تأثیر بزاره

تازه داشتم موقعیتم رو درک میکردم ؛ تازه داشت یه چیزایی رو یادم میومد ، بابام ، 

 ... ضربه های کمربند دست پر از خونم

کنم ، اما با درد شدیدی که توی سرم پیچید اخمام تو هم رفت سعی کردم چشمامو باز 

 .. و ناله ای کردم

دستی روی شونم نشست و پشت بندش صدای گرفته ی مادرم :آقای دکتر انگار داره 

 ..به هوش میاد ؛ خودم االن صداشو شنیدم

  تکون آرومی بهم داد و گفت : صبا ؟ صبا مادر صدامو میشنوی؟

 .. باز کردم و نگاهم به چهره ی تکیده ی مادرم گره خوردچشمامو به سختی 

مرد میانسالی با روپوش سفید اومد باال سرم و گفت : حال دختر خانم ما چطوره 

 خوبی؟



چشمامو به معنی آره باز و بسته کردم و نگاهمو از دکتر که نبضمو میگرفت گرفتم 

 .. و کشوندم سمت بابام

و به دیوار تکیه داده بود ؛ با اون همه زجری که زیر دقیقاً رو به روم ایستاده بود 

 ... دستاش کشیدم ؛ بازم با دیدن صورت آشفته ش اشک توی چشمام جمع شد

منتظر بودم بیاد جلو دستامو بگیره بغلم کنه ؛ هر لحظه انتظار میکشیدم که قدماشو 

 .. به سمتم برداره تا برم تو بغلش و یه دل سیر زار بزنم

دست خودش میخواستم به خودش پناه ببرم اما وقتی نگاهشو ازم گرفت  بخدا من از

 ... و در اتاق رو باز کرد و رفت بیرون ..شکستم

 ... بغض به گلوم چنگ انداخت و مالفه ی رومو توی چنگم گرفتم و فشردم

دکتر بعد از چند دقیقه و نوشتن یه سری چیزا رو به مادرم با اجازه ای گفت و از 

 . بیروناتاق رفت 

نگاهمو از در گرفتم و دوختم به مادرم ؛ اشکاش مثل مروارید از چشمای غمگینش 

 .ریخت روی صورتش و گفت : الهی من برات بمیرم ، الهی دستش بشکنه

 . با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم : خدا نکنه اینجوری نگو مامان

کتکی که خورده بودم قطعاً باید منم  با تعجب نگام کرد خب حق هم داشت با اون همه

نفرینش میکردم ولی یه چیزی ته دلم نمیزاشت یه حسی که بهم هر دفعه یاد آوری 

 .. میکرد که من خودم مقصر اصلی  بدبختیام هستم

یه حسی بی رحمانه این حقیقت رو میکوبوند توی سرم که من بودم که با غیرت بابام 

روشو بردم ولی فقط خدا میدونست که من نمیخواستم بازی کردم ؛ این من بودم که آب

 ! اینجوری بشه

 .. با تقه ای که به در خورد رشته افکارم پاره شد و نگاهمو دوختم به در

 .. با صدای بفرمایید مادرم ؛ در باز شد و سعیده و سهیال و علیرضا اومدن داخل

شتم؛  کشیدن از علیرضا ندا اینقدر درد داشتم و حالم بد بود که دیگه نایی برای خجالت

  ! سرمو انداختم پایین و مالفه ی سفیدی که روم بود رو به بازی گرفتم



سهیال و سعیده بغلم کردن و هر دوشون چشماشون پر از اشک بود ؛ اصال دلم 

 .. نمیخواست که علیرضا اینجا باشه

 . با صدای محکمش نگاهمو برای چند ثانیه بهش دوختم

 بهترید؟_

  .. عالمت مثبت تکون دادم و دوباره سرمو انداختم پایین سری به

با همون جدیت گفت : حاج خانم من بیرونم اگه کاری چیزی داشتید صدام کنید 

 .. ؛سُرمش که تموم بشه مرخصه

مامانم با مهربونی که هیچوقت سهم من نبود گفت: خیلی ممنون پسرم شرمنده بخدا ؛ 

 .. تو هم افتادی توی زحمت مادر

لبخند مردونه ای زد و گفت : اختیار دارید انجام وظیفه س ، و با اجازه ای گفت و 

 . از اتاق رفت بیرون

با عصبانیتی که خودمم دلیلش رو نمیدونستم رو به سعیده گفتم : این چه وضعشه 

هنوز نامزدته و یه غریبه محسوب میشه چرا آوردیش اینجا که فالکت خواهرتو ببینه 

  !؟

 . دلخوری گفت : غریبه چیه ابجی اون شوهرمه ؛ ما به هم محرمیمسعیده با 

صدامو یه کم باالتر بردم و گفتم : هرچی که هست نباید میاوردیش اینجا؛  یعنی براش 

 سوال پیش نمیاد که چرا بابات خواهرتو به باد کتک گرفته ؟

داشتم ر نسعیده پوفی کشید و گفت : نه اون هیچی نپرسیده در ضمن من از هیچی خب

خودت که دیدی ما رفتیم بیرون خرید کنیم وقتی برگشتیم دیدم مامان داره گریه میکنه 

 ... و همش اسمتو صدا میزنه

نگاهی به مامانم که سرشو انداخته بود پایین انداخت و گفت : منم دویدم سمت اتاقت 

ا ضوقتی دیدم بدنت یخ شده و هر چی صدات میزنم جواب نمیدی مجبور شدم علیر

 .. رو صدا کنم تا کمک کنه ببریمت دکتر

 با چشمای گرد شده گفتم : چی؟؟



مادرم حرفشو قطع کرد و رو بهم گفت  : خب دخترم توقع داشتی چیکار کنیم ؟ نه 

 ...بابات خونه بود نه برادرات که بلندت کنن برسونیمت بیمارستان

د فقط علیرضا اونجا بوبابات که اینقدر عصبی بود همون موقع از خونه زد بیرون   

  !توقع نداشتی که دست رو دست بزاریم تا شاهد جون دادنت باشیم ؟

چیزی نداشتم بگم نگاهمو ازشون گرفتم و با صدای سردی گفتم : باشه ، مهم نیست 

  ! و ادامه دادم پس بابا چجوری فهمید که االن اینجا بود ؟

گ زدیم خبر دادیم تا وقتی مادرم موهاشو داخل روسریش گذاشت و گفت : بهش زن

 .. هم به هوش بیای باال سرت بود ؛ نمیدونم چرا گذاشت رفت

پس اونی که بغلم کرد علیرضا بود ، یاد تپش تند قلبش افتادم ؛ این دومین بار بود که 

نجاتم میداد ، چند ماه پیش از دست اون عوضیا و بعدش که از هوش رفتم رسوندم 

 .. داد ؛ اینم از امروز که بازم جونمو نجات داده بودبیمارستان. و جونمو نجات 

بعد از تموم شدن سُرمم با کمک سهیال آماده شدم و از بیمارستان زدیم بیرون و سوار 

 . ماشین علیرضا شدیم

داشتم دیوونه میشدم که حتی بابام یا داداشام دنبالم نیومدن ؛ فکر اینکه من هم پدر 

 ..  د خواهرم دارم برمیگردم داشت نفسمو بند میاورددارم و هم برادر اما با نامز

 .. سرمو چسبوندم به شیشه ی ماشین و خیره شدم به خیابون شلوغ و پر تردد

چشمم به چند تا دختر هم سن و سال خودم افتاد ؛ دست همو گرفته بودن و با خنده و 

 .. شیطنت داشتن از خیابون رد میشدن

ندشون رو ، حسرت دل بی غمشون رو ؛ حسرت خوردم ، حسرت خنده های بل

 ... حسرت آزادیشون رو

 چرا من نباید مثل هم سن و سالهام زندگی کنم ، چراباید این همه رنج رو تحمل کنم

.. 

نزدیک یه سال گذشته و من هنوزم به آرامش نرسیدم ؛ خدایا ؛ بس نیست؟ یعنی باید 

  بیشتر از این تاوان پس بدم ؟

 . بستمآهی کشیدم و چشمامو 



با توقف ماشین چشمامو باز کردم ؛ جلوی در خونمون بودیم ، با کمک سهیال از 

 .. ماشین پیاده شدم

سعیده با لحن پر شوق و پر نازی رو به علیرضا که  پیاده شده بود و به ماشین تکیه 

 .. داده بود کرد و گفت : خیلی ممنون ، لطف کردی ببخشید بابت امروز

خیره به چشمای سعیده گفت : کاری نکردم که عزیزم ؛ وظیفه  لبخند پر مهری زد و

 .. بود ؛ هر کاری داشتی بهم زنگ بزن سریع خودمو میرسونم

تا حاال لبخند مهربون و لحن مالیمش رو ندیده بودم ؛ یه لحظه فقط برای یه لحظه به 

 .. سعیده حسودیم شد

 . ت بر شیطاناما سریع به خودم تشر زدم . زیر لب زمزمه کردم : لعن

مادرم و سهیال هم به نوبه ی خودشون از علیرضا تشکر کردن و جلوتر از من و 

 .. سعیده رفتن داخل

 . نگاهی به علیرضا کردم و با صدای خشداری گفتم : ممنونم

 ... بدون اینکه چشم از زمین برداره با لحن آروم اما جدی گفت : کاری نکردم

 .. منونسری تکون دادم و گفتم : بازم م

 .. بعد از خدافظی با سعیده سوار ماشینش شد و حرکت کرد

 .. وقتی با سعیده وارد حیاطمون شدیم ؛ پاهام یاریم نمیکرد که به سمت خونه برم

  حس ترس ، حس درد

 .. حس وحشت ، حس نا امنی وجودمو پر کرده بود

 د داشت کهخیلی سخته یه دختر توی خونه ی پدرش احساس نا امنی کنه ! چقدر در

 .. نمیتونستم توی خونه ی پدرم آرامش داشته باشم

بی رمق وارد خونه شدم ، کسی نبود جز مادرم و سهیال که وسط نشیمن ایستاده 

 .. بودن

مادرم لب زد : بیا اینجا بشین یه چیزی بیارم بخوری ؛ به سمت اتاقم قدم برداشتم و 

 . مگفتم : خیلی خوابم میاد االن فقط میخوام بخواب



 .. با ناراحتی گفت : آخه اینجوری که نمیشه ضعف میکنی

 جوابشو ندادم و رفتم داخل اتاقم و درو بستم ؛ امروز بیشتر از حد توانم کشیده بودم

. 

ظرفیتم تکمیل بود و دیگه نا نداشتم ؛ روی تختم با همون لباسای بیرون دراز کشیدم 

 ... و پتو رو کشیدم روی سرم و چشمامو بستم

 

 ... ماه بعد۵

 

میوه ها رو شستم و ریختم توی سبد تا آبشون بره و خشکشون کنم ؛ دستی به پیشونی 

 ... عرق کردم کشیدم و با خستگی به یخچال تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم

وسی سهیال بود و کلی مهمون داشتیم ؛ چند روز بود که یه سره داشتیم فردا عر

 .. تدارک میدیدیم

هی که گذشته بو. فکر کردم ؛ بعد از اون روزی که از بیمارستان برگشتم به این یه ما

 .. دیگه هیچکس تو خونه باهام کاری نداشت

حالم خوب نبود ، دوبار دیگه تشنج کردم و مصرف داروهام بیشتر شده ..اخیراً سر 

  ! درد های شدیدی سراغم میاد که خودمم دلیلشو نمیدونم

رفتن مشهد و وقتی برگشتن رفتن سر خونه و زندگیشون  مهدی و مریم چند هفته پیش 

؛ خودشون گفتن نمیخوان عروسی بگیرن و پول عروسی رو برای خرید خونه 

 .. گذاشتن کنار

 .. هیچ حسی نداشتم نسبت به شروع زندگی مهدی و بریم

سعیده هم قرار شد سه ماه دیگه که جهیزیه ش کامل شد مراسم عروسیشونو بگیرن 

 ... د روز پیش به عقد داعم همدیگه در اومدن؛ اما چن

توی این مدت علیرضا هیچوقت باهام گرم نگرفت و بجز سالم و خدافظ چیزی نگفته 

؛ هنوزم مثل روز اول ازش خجالت میکشم ، نمیدونم چرا یه حسی بهم میگه که 

 ! هیچوقت به سعیده یا کسی دیگه حرفی راجب اون روز نمیزنه



  از فکر و خیالم دست کشیدم و نگاهمو به صورت آرایشبا صدای ابجی نرگس 

 .. شده ش دوختم

ضربه ی ارومی به گونه ش زد و گفت : عه وا خاک بر سرم ، تو هنوز حاظر نشدی 

؟ این چه ریختیه بدو سمیه لباستو دوخته حاظره سریع یه دوش بگیر تا بیام آرایشت 

 . کنم

و بدون توجه به چند تا از زن های سری تکون دادم و از آشپزخونه رفتم بیرون 

 .. همسایه که توی نشیمن نشسته بودن به سمت اتاقم رفتم

یه دوش سریع گرفتم و موهامو خشک کردم ؛ ابجی نرگس اومد توی اتاق و گفت : 

 .. صبا نمیتونم زیاد ارایشت کنم ممکنه بابا عصبانی بشه

سالم  ۵۶..اونوقت من که  خیلی بهم برخورد ؛ همشون ارایش کرده بودن حتی مادرم

  ! بود حق نداشتم

 با لحن تندی گفتم : ارایش نمیخوام ؛ لباسم کجاس؟

با چشمای گرد شده گفت : یعنی چی آرایش نمیخوام ؟ ما آبرو داریم بااین ریختت 

 .. میخوای بیای تو عروسی ؟ خیر سرت خواهر عروسی

و تا توی عروسی هم نیام ؛ پوزخندی زدم و گفتم : اگه مایه ی آبرو ریزی هستم بگ

 هوم ؟

 .. پوفی کشید و گفت : برات متاسفم تو زده به سرت نمیدونم چه مرگت شده

از جاش بلند شد و گفت : باشه نخواه ؛ لباستم توی کمدت آویزونه زود بپوش و 

 ... پایینبیا 

و همونطوری که به سمت در اتاق میرفت غر زد : خیر سرم امشب حنابندونه بعد 

 اینجا وایسادم ناز خانمو میکشم و با عصبانیت رفت بیرون و در رو به هم کوبید من

.. 

 .. با خونسردی به طرف کمد رفتم و لباسی که سمیه دوخته بود رو در آوردم

 ... یه لباس با رنگ آبی نفتی که بلندیش تا روی مچ پام بود و آستینش هم تا آرنجم



 و که پوشیدم رفتم جلوی آینه ، خیره شدم به خودمپوشیده ؛ لباس ریقه بسته و کامالً 

.. 

لباس اندامم رو قاب گرفته بود واقعا اندامم با این لباس تو چشم بود ..لبخندی که 

 .. میومد روی لبم بشینه با جرقه ای که تو ذهنم زده شد خشک شد

 «اووف دختر چه اندامی داری ، دیوونم میکنه ؛ ورزش میکنی؟»

کت دستاش روی تنم توی ذهنم نقش بست ، چشمامو محکم باز و صدای سامان ؛ حر

 .. بسته کردم و سرمو تند تند به چپ و راست تکون میدادم

االن نه صبا ..االن نباید بهش فکر کنی آروم باش ..به سهیال فکر کن ؛ به خوشبختی 

 ... خواهرت فکر کن اگه االن حالت بد بشه عروسیش بهم میخوره

 ... گشت نمای خاص و عام میشی ؛ آروم باشبیشتر از این ان

چند تا نفس عمیق کشیدم و اروم چشمامو باز کردم ..شونه رو برداشتم و موهای 

 .. فرمو شونه زدم و محکم همه رو جمع کردم

شال آبی که دیروز خریده بودم رو روی سرم انداختم ..دستام از آرنج به پایین معلوم 

 .. بود اما اهمیتی ندادم

 .. سمیه آستیناشو کوتاه دوخته پس حتما اشکالی نداره بپوشم وقتی

چهرم بدون ارایش و رنگ پریده بود ؛ ابروهای پر پشتم که اصال مناسب چهره ی 

 ... یه دختر نبود . کاش حداقل میتونستم ابروهامو یه کم بردارم

 .. پوفی کشیدم و موهامو کامل گذاشتم زیر شالم و از اتاق رفتم بیرون

ی آهنگی که از ضبط پخش میشد تا بیرون هم میرفت ..خونه حسابی شلوغ شده صدا

 .. بود و چند نفر وسط خونه داشتن میرقصیدن

 با دیدن زندایی به سمتش رفتم و بعد از روبوسی گفتم : چرا اینقدر دیر اومدید ؟

خنده ای کرد و گفت : واال داییت طبق معمول سر کار بود منم که میدونی تنهایی 

 .. نمیشد بیام

خواست دوباره چیزی بگه که صدای مادرم به گوشم خورد _صبا برو کمک مریم 

 .. از مهمونا پذیرایی کنید



 .. باشه ای گفتم و رو به زندایی گفتم : ببخشید زندایی من االن میام

 .. لبخندی زد و گفت : برو دخترم .به کارات برس

م لیوان های شربت رو گذاشتم توی یه به سمت اشپزخونه رفتم و بدون توجه به مری

 ... سینی بزرگ و به سمت مهمونا رفتم

به تک تک مهمونا شربت تعارف کردم ؛ به زندایی که رسیدم سینی رو گذاشتم روی 

 . میز و کنارش نشستم ، لیوان شربتش رو به سمتش گرفتم

قدر تشکری کرد و لیوان رو  ازم گرفت ؛ با لحن آرامش بخشی گفت : چرا این

 غمگینی صبا ؟

سرمو انداختم پایین و گفتم : نه غمگین نیستم ، فقط یه کم خستم ؛ که اونم استراحت 

 ! کنم خوب میشم

آه عمیقی کشید و گفت : من از نگاهت میتونم عمق رنج و غمتو بفهمم ، صبور باش 

دخترم ؛ بهت قول میدم که یه روزی برسه ، که همشون بخاطر رفتاراشون پشیمون 

 . نبش

  صدای آهنگ بلند تر شد و نگاهم رو به سمت دخترایی که وسط میرقصیدن کشوندم

همشون خوشحال بودن ، زندایی کمی از شربتش رو خورد و گفت : راستی سمیه 

 !کجاس؟ از وقتی اومدم ندیدمش

 . دستی به شالم کشیدم و گفتم با سعیده رفتن آرایشگاه دنبال سهیال 

پس تو چرا نرفتی مادر؟پوزخندی زدم و گفتم : چطوری  چشماشو ریز کرد و گفت :

 . میرفتم ؛ وقتی تا همین نیم ساعت پیش تو آشپزخونه داشتم کار میکردم

زندایی با غم بهم زل زد و گفت : اشکال نداره فدات شم بخاطر خواهرت تحمل کن  

 .. عزیزم

کم ول اومد نزدیسری تکون دادم که با شنیدن اسمم به سمت صدا برگشتم ؛ خواهر رس

 و سالمی به زندایی کرد و رو بهم گفت : وا صبا جون چرا اینجا نشستی؟

مکثی کرد و ادامه داد : عزیزم تو خواهر عروسی ، اگه تو نرقصی پس کی باید 

 برقصه؟



لبخند نصفه و نیمه ای زدم و گفتم : شما بفرمایید برقصید من راستش دوست دارم 

 . بیشتر نگاه کنم

دست بردار نبود ! دستی به موهای شرابی رنگش کشید و دستمو گرفت و  اما انگار

گفت : این چه حرفیه ؛ تو که عروسی خواهرته منم که خواهر دامادم، منو تو حسابی 

 ... باید امشب مجلس رو گرم کنیم !پاشو ببینم دختر

د لوای خدا ؛ االن باید چطوری بهش میفهموندم که من رقص بلد نیستم ؛ هیچوقت ب

 ... نبودم برقصم

با التماس نگاهمو به زندایی دوختم ، انگار متوجه منظورم شد ، با لحن همیشه آروم 

و دلنشینش گفت : راحله جان ، صبا یه کم ناخوش احواله تحرک زیاد براش خوب 

 . نیست عزیزم

 راحله دستمو به آرومی رها کرد و با شرمندگی گفت : ای وای ببخشید بخدا نمیدونستم

. 

مکثی کرد و گفت : آخه دیدم یه ریز توی آشپزخونه داره کار میکنه ؛ فکر نمیکردم 

 . که تحرک براش خوب نباشه ؛ بازم شرمندم

 . با اجازه ای گفت و به سمت دخترای گوشه ی نشیمن رفت و کنارشون نشست

بغضمو قورت دادم و با صدای خشداری گفتم : زندایی ؛ خیلی بده که من مثل هم سن 

 و سالهام  رقص بلد نیستم مگه نه؟

زندایی با اخم دستمو گرفت و گفت :این چه حرفیه ؟ مگه تمام دخترای دنیا رقص 

 بلدن ؟ اصال مگه رقص بلد بودن چقدر مهمه ؟ از تو بعیده این حرفا رو بزنی صبا

! 

تو خیلی عاقلی ، درد کشیده ای ؛ بزرگتر از سنت میفهمی و درک میکنی عزیزم ؛ 

 . ر این چیزای بی ارزش خودتو داغون نکنبخاط

 ... چند ثانیه نگذشته بود که با ذوق گفت : ای وای پاک یادم رفت بهت بگم

 .. مسیر نگاهشو دنبال کردم

با دیدن ثریا خانم که داشت با مامانم روبوسی میکرد و جعبه شیرینی و سبد گل 

 . زیبایی دستش بود



م ؛ مثل همیشه شیک پوش بود ؛ زنهای فامیل با از جام بلند شدم و به استقبالش رفت

  دیدنش شروع به پچ پچ کردن

میدونستم که ظاهرش توجه اکثر مهمونا رو جلب کرده، به چند قدمیش که رسیدم ؛ 

 . نگاهش بهم افتاد

به سمتم قدم برداشت و محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت : الهی فداتشم چقدر دلتنگت 

 . بودم دخترم

گفتم : خوش اومدید منم دلم براتون تنگ شده بود ،خندید و گفت: تبریک  با لبخند

میگم ، ایشاهلل عروسی خودت و فرصت فکر کردن راجب جملش رو بهم نداد و به 

 . سمت زندایی رفت و مشغول خوش و بش شدن

 . یعنی میالد هم اومده بود ؟مردا توی حیاط بودن و داخل فقط خانوم ها بودن

هونه ای میرفتم توی حیاط ببینم میالد اومده یا نه؛ حتی فکر دیدنش هم باید به یه ب

 ...ضربان قلبمو میبرد باال

تقریباً همه ی مهمونا اومده بودن ؛ به سمت در ورودی گام برداشتم ، دو دل بودم که 

  .. برم توی حیاط یا نه

گم تونستم بیاد سر و وضعم افتادم ؛ ساده ترین دختر امشب من بودم ، به جرعت می

 .. که  همه ی دخترا ارایش کرده بودن فقط من بودم که رنگم پریده بود

توی همین افکاربودم  که با صدای کل کشیدن زنها و دخترا به خودم اومدم و دیدم 

 . عروس و دوماد اومدن

دیگه باید میرفتم توی حیاط ؛ دنبال بهونه بودم که جور شد . با بقیه به استقبال عروس 

 .. ماد رفتیمو دو

سهیال توی اون لباس شب نقره ای رنگ مثل فرشته ها شده بود چادر سفیدی روی 

 . سرش انداخته بود که باعث میشد صورتش دیده نشه

چشم چرخوندم تا شاید بتونم میالد رو ببینم ؛ اما نبود !عروس و دوماد رفتن داخل 

 ..خونه.. و چند تا از مردای فامیل هم رفتن داخل

ز اول هم قرار بود عروسی مختلط باشه به همین خاطر همه ی خانمها حجاب چون ا

 . داشتن



دیگه بیشتر از اون نمیتونستم توی حیاط بمونم ، حیاط پر از مرد و پسرای فامیل و 

 . آشنا و غریبه بود

به سمت داخل رفتم ؛ خیلی شلوغ شده بود همه میرقصیدن و عروس و دوماد 

 .. سرجاشون نشسته بودن

به سمتشون رفتم ؛ اصال ندیده بودمشون؛ باید بهشون تبریک میگفتم ،همه ی غصه 

هامو همه ی ناراحتی هامو پشت ظاهر خندونم پنهون کردم ، االن فقط خوشبحتی 

 .. سهیال برام مهم بود

به چند قدمیشون که رسیدم لبخندی روی لبم نشوندم و با صدای بلندی گفتم  : سالم 

 .. به آجی خوشگلم

نگاه سهیال و رسول به سمتم کشیده شد ؛ هر دوشون لبخندی زدن و از جاشون بلند 

 . شدن

با سهیال آروم جوری که آرایشش پاک نشه روبوسی کردم و با رسول دست دادم و 

 .. گفتم : امیدوارم خوشبخت بشید و به  پای همدیگه پیر بشید

م هم بابت مهربونیات هم سهیال با شوق گفت : ممنون آجی جونم خیلی خیلی ممنون

 .. بابت زحمتایی که این  چند روزه کشیدی

رسول هم با همون صدای آرومش گفت : ممنون صبا جان ؛ این چند روز شاهد 

 . زحمتات بودم ، ایشاهلل که جبران کنیم

سرمو انداختم پایین و گفتم : مواظب خواهرم باشید و هیچوقت اذیتش نکنید ؛ فقط 

 . همین

مونطور که دستشو دور شونه های ظریف سهیال حلقه میکرد گفت : ای به خندید و ه

 !چشم ، مگه من جرعت اذیت کردن این پری دریایی رو دارم؟

 !! سهیال با گونه های سرخ شده سرشو انداخت پایین و با شرم لب زد : رسول

 . لبخندی به این شرم و حیاش زدم و با اجازه ای بهشون گفتم و ازشون دور شدم

سری به آشپز خونه زدم همه چیز مرتب بود نگاهی به مادرم که با استرس باال سر 

 آشپز ایستاده بود و یه چیزایی بهش میگفت انداختم و گفتم : با من کاری ندارید ؟



نگاهی بهم کرد و گفت : نه مادر اینجا چند نفر رو بابات اورده کارا رو انجام بدن 

 ..تو برو پیش مهمونا

  فتم آفرین به بابا ؛ الاقل من از کار کردن راحت شدمتوی دلم گ

از آشپزخونه خارج شدم ؛ مریم کنار مهدی ایستاده بود و با غرور به جمع رقصنده 

 .. ها نگاه میکرد

دستشو دور بازوی مهدی حلقه کرده بود و گاهی یه چیزایی توی گوشش میگفت و 

 . با هم میخندیدن

 یی و ثریا خانم رفتم و گفتم : چیزی الزم ندارید ؟بدون توجه بهشون به سمت زندا

ثریا خانم لبخندی زد که دندونای ردیف و سفیدش رو به نمایش گذاشت و گفت : نه 

با لبخند کنارشون نشستم و گفتم . دخترم ؛ فقط بیا یکم کنارم بشین ببینم چیکارا میکنی

 صبح تا شب بیکار: سالمتی ، واال کار خاصی نمیکنم طبق معمول توی خونه از 

... 

با یاد آوری میالد سرفه ای کردم و خیلی خونسرد پرسیدم : عه راستی آقای دکتر 

 نیومدن 

پوفی کشید و گفت : نه دخترم تارا هم میخواست توی جشنتون باشه ولی امشب 

 . نمیتونست بیاد

 ..این شد که میالد گفت صبر میکنه فردا برای عروسی با تارا خودشونو میرسونن

 . یهو همه ی ذوقم از بین رفت و لبخند روی لبام خشک شد

 . سرمو انداختم پایین و به زور لب زدم : قدمشون سر چشم

 . صبا بیا اینجا_

با شنیدن اسمم از زبون آبجی سمیه ببخشیدی گفتم و از جام بلند شدم و به سمتش 

 .. رفتم

 . نزدیکش که شدم گفتم : جانم آبجی

و گفت : اینو بزار توی اتاقت مراقبش باش ؛ سکه ها و طالهاییه کیفشو به سمتم گرفت 

 ... که برای سهیال منو مامان و بابا خریدیم .باید یه ساعت دیگه بهش بدیم



باشه ای گفتم و کیفو ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم ؛ کیفو گذاشتم زیر تختم که در 

 .. باز شد

 .. بزارم. زیر تخت مونده بودم تو هموت حالت که دو ال شده بودم تا کیفو

با دیدن مریم و دختر خاله ش اخمی بین ابروهام نسست و همونطور که از جام بلند 

 میشدم گفتم : بلد نیستی در بزنی نه ؟

مریم لبخند مصلحتی زد و گفت : ای وای شرمنده عزیزم فکر کردم بیرونی آخه 

 .. فاعزه میخواست لباسشو عوض کنه منم اوردمش اینجا

 ..... سری تکون دادم و بدون حرف دیگه ای از اتاق رفتم بیرون

 .. سر درد شدیدی داشتم ؛ صدای بلند و کر کننده ی آهنگ توی مغزم اکو میشد

نگاهمو توی جمعیت چرخوندم ،  همه سر حال بودن و عده ی زیادی داشتن 

 ... میرقصیدن و سهیال و رسول هم جزوشون بودن

 .. شد و وقتی به پشت سرم برگشتم سعیده رو دیدمبازوم از پشت کشیده 

یه لحظه با دیدنش کپ کردم ؛ خیلی خوشگل شده بود صورتشو بند انداخته بود و 

 .. ابروهاشو به شکل خیلی خیلی قشنگی برداشته بود

حتی از سهیال که عروس بود قشنگ تر شده بود ..با شیطنت بشکنی جلوی صورتم 

 نقدر خوشگل شدم که ماتت برده ؟زد و گفت :وویییی یعنی ای

تازه به خودم اومدم وبی اراده کشیدمش توی بغلم ...بوی خوبی میداد ؛ یه کم به خودم 

 .. فشردمش و توی گوشش گفتم : ماه شدی

با ذوق نگام کرد و گفت : پس من برم یه کم برقصم ؛ میدونم که اگه بگم بیا بریم 

 .. نمیای پس خودم برم سنگین ترم

م  و گفتم : اره تو برو من نگات کنم .خندید و نگاهشو به کنارم کشوند و گفت خندید

 : اجازه هست ؟

مسیر نگاهشو دنبال کردم و چشمم به علیرضا افتاد ..با تعجب نگاهش کردم و سریع 

 .. گفتم : س..سالم ، ببخشید اصال متوجه نشدم که شما هم اینجایید

 م ، حالت خوبه ؟نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : سال



تعجب کردم که حالمو داشت میپرسید، هیچوقت حالمو نمیپرسید ..سریع گفتم : خوبم 

 . ممنون

 ! سری تکون داد و گفت : خوبه

 سعیده بهش نزدیک شد و دستشو گذاشت روی بازوش و گفت : برم برقصم ؟

روسی عبا شیفتگی نگاهشو دوخت به چشمای سعیده و گفت : برو عزیزم اجازه نگیر 

 !خواهرته ؛ هر چقدر دوست داری برقص و خوش باش

 سعیده لبخند بزرگی روی لبای صورتی و خوش فرمش نشست و گفت : تو نمیای؟

 

تک خنده ای کرد و گفت : نه عزیزم از رقص خوشم نمیاد بلد هم نیستم برقصم تو 

 . برو من نگات میکنم

گفت : باالخره که باید یاد سعیده همونطور که داشت ازمون دور میشد با شیطنت 

بگیری رسول رو ببین ؛ باید تو هم شب عروسیمون حسابی قرش بدی و با خنده 

 .. شروع به رقصیدن کرد

نگاهم میخ رقص سعیده بود ولی حواسم یه جای دیگه بود ؛ جایی که خودمم نمیدونستم 

 ! کجاس

 !صبا_

 . چشمامسرمو به سمتش چرخوندم ، نگاهشو مستقیم دوخته بود توی 

 !کمی به سمتم متمایل شد و گفت : باید باهات حرف بزنم

چشمام گرد شده بود و قلبم تند تند میزد اما خودمو کنترل کردم و با صدای لرزونی 

 !گفتم:چه حرفی؟! خب بگید میشنوم

پوزخندی زد و گفت : بد نیست یه نگاهی به دوروبرت بنداری ؛ به نظرت اینجا 

 !میشه حرف زد ؟

 نمو قورت دادم و گفتم : پس کجا حرف بزنیم؟آب ده



مکثی کرد و گفت : فردا موقعی که سعیده رو میبریم آرایشگاه تو هم باهاش میای 

 یعنی باید بیای؛ اونوقت تا اون کارش تموم بشه منم حرفامو به تو میزنم ، حله؟

 ار داریدکبا کالفگی گفتم : من حوصله ی ارایشگاه رو ندارم ؛ لطفا  همینجا بگید چی

. 

با جدیت و اخم غلیظی خیره شد به چشمام ؛ نگاهش خیلی سنگین و زننده بود ، دقیقا 

نگاهش مثل اون روزی بود که توی اون خونه چشمش به تن برهنم افتاد و داد زد که 

 .. از خونش برم بیرون

 . با یاد آوری دوباره ی اون روز چشمامو بستم و گفتم : باشه فردا باهاش میام

و به آرومی چشمامو دوباره باز کردم .سری تکون داد و گفت : خوبه ! راستی یادت 

 !نره که کسی نباید بفهمه متوجهی که ؟

 ! سری به معنای تفهمیم تکون دادم و گفتم : باشه ، حواسم هست

با اومدن سعیده کمی از علیرضا فاصله گرفتم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا شاید 

 ! آروم بشم

سمیه از دور بهم اشاره کرد برم پیشش ، منم از خدا خواسته به سمتش پا تند  ابجی

  ! کردم تا زودتر از علیرضا دور شم

بهش که نزدیک شدم با عجله گفت : بدو برو از توی اون کیفی که بهت دادم دوتا 

 . سکه و سه تا النگو  هست زود بیارشون  االن وقتشه بدو عجله کن

 .. اتاقم پا تند کردم و از زیر تختم کیفو در اوردم چشمی گفتم و به سمت

زیپشو باز کردم جز یه دسته کلید و چند تا دستمال کاغذی و چند تیکه لوازم آرایش 

 ! هیچ چیز دیگه ای داخلش نبود

با وحشت وسایل کیفو ریختم کف اتاقم و همه رو زیر و رو کردم ؛ ولی نبود ..هیچی 

 .. گونبود ؛ نه سکه بود و نه الن

قلبم تند تند خودشو به قفسه ی سینم میکوبید ..از جام بلند شدم و با عجله از اتاق رفتم 

 .. بیرون



همه داشتن دونه دونه کادوهاشون رو به عروس و دوماد میدادن ؛ آبجی سمیه با دیدنم 

 به طرفم دوید و گفت : پس چرا نیاوردی؟

یست ، یعنی نه النگو هست و نه با ترس و لرز گفتم : آ..آبجی چ..چیزی تو کیف ن

 !! سکه

ضربه ی محکمی به صورتش زد و گفت : یا خدا ؛ چی داری میگی دختر ؛ من 

 .. خودم گذاشتمشون توی کیفم

 .. تا خواستم چیزی بگم به عقب هولم داد و به سمت اتاقم دوید

 .. آبجی نرگس بهم نزدیک شد و گفت : چیشده ؟ پس طالها چیشد ؟ مامان منتظره

 .. با گریه گفتم : بخدا من نمید..نمیدونم ..من

 .. نتونستم ادامه بدم و به سمت اتاقم رفتم و آبجی نرگس هم دنبالم اومد

منو آبجی نرگس همزمان وارد اتاق شدیم ، آبجی سمیه وحشت زده چند بار کیفشو 

 .. زیر و رو کرد و زیر لب صلوات میفرستاد

  !آبجی نرگس گفت : سمیه چیشده ؟

با چشمای پر از اشک سرشو بلند کرد و گفت : نرگس طالهای سهیال نیست ! نه 

 .. النگو ها هست و نه سکه ها

آبجی نرگس دودستی زد توی سرش و گفت : یا خدا ؛ آبرومون رفت و با شتاب کنار 

 .. آبجی سمیه زانو زد و کیفو از دستش قاپید و شروع به گشتن کرد

نگاهشون به سمت من کشیده شد ، قلبم تند تند میزد و ولی تالشش بی فایده بود ..

 ! دست و پام میلرزید ؛ یقین داشتم که رنگمم پریده

سمیه با اخم داد زد : دختره ی دست و پا چلفتی ُعرضه ی یه کیف نگهداشتن رو 

 نداشتی ؟! االن چه خاکی باید تو سرمون بریزیم هان

 ؟! آبرومون میره ..ای خداااا

فتم : بخ..بخدا بجون بابا من کیفو گذاشتم زیر تختم ؛ بخدا بعدش اومدم با تپه تپه گ

 .. بیرون ، من حتی داخل کیف رو هم نگاه نکردم



با غیظ داد زد : فعال خفه شو ؛ و از جاش بلند شد و گفت : من میرم به مامان بگم 

 ! ببینم چیکار باید بکنیم ؛ معلوم نیست کدوم بی پدری دزدیدتشون

 ! پشت سرم و هق هق کردماتاق رفت بیرون ؛ تکیه دادم به دیوار وقتی از 

آبجی نرگس با ناراحتی گفت : گریه نکن ، با گریه کردن که چیزی درست نمیشه ! 

  ! قبل از اینکه بدزدنشون باید حواستو جمع میکردی نه االن

هیال سبا صدای گرفته ای گفتم : همش تقصیرمنه ؛ خدایا حاال چیکار کنیم ؛ حاال 

 ! چطوری باید سرشو باال بگیره

خواست چیزی بگه که در اتاق به شدت باز شد و مادرم و سعیده توی چار چوب در 

 ! ظاهر شدن

مادرم مستقیم به سمت من اومد و تا به خودم بیام در کسری از ثانیه ؛ سیلی محکمی 

 ! خوابوند زیر گوشم

ای بلندی گفت : الهی خیر نبینی برق از چشمام پرید و پرت شدم وسط اتاق ، با صد

 ! باألخره از حسودی کار خودتو کردی ؛ نیشتو زدی

 با بغض گفتم : چی میگی مامان ؛ حسودی به کی ؟ به چی ؟ هان ؟

لگد محکمی زد توی دلم که ابجی نرگس با داد گفت : بسه مامان تمومش کن ؛ تقصیر 

 میدا کنیم نه به جون هم بیوفتیاین طفل معصوم چیه ؟ ما باید بگردیم دزد خونمونو پ

. 

مادرم نشست روی تختم و گفت : مهمونا منتظر هدیه ی مادر و خواهرای عروسن 

  ! ؛ وای دیدی چطور رسوا شدم

در اتاق باز شد و زندایی اومد داخل ؛ با دیدن من که کف اتاق افتاده بودم ؛ چهرش 

  ؟ تو هم رفت و گفت : چیشده ؟ چرا همتون اومدید تو اتاق

مادرم با گریه ماجرا رو براش تعریف کرد ؛ زندایی رو بهم گفت : کسی تو اتاقت 

 نیومد ؟

 .. با بغض گفتم : نه

 ! ولی با جرقه ای که تو ذهنم زده شد گفتم : چراا چرا



 ! مریم و دختر خالش اومدن لباس عوض کنن

داشتو دزد مادرم با هراس گفت : خفه شو دختره ی چشم سفید ! نکنه میخوای زندا

 کنی ؟ هان ؟

خواستم حرفی بزنم که زندایی گفت : االن وقت این حرفا نیست ! مهمونا پایین 

منتظرن؛ رو به مامانم کرد و گفت : میریم پایین به سهیال مقداری پول میدی بعدش 

 ...میگی که طالها و سکه ها رو دزدیدن

 چاره ای نیست مجبوریم مادرم گفت : آخه پول مایه ی ابرو ریزیه ! زندایی گفت :

.. 

از جاشون بلند شدن و از اتاق رفتن بیرون ؛ زندایی رو بهم گفت : سریع بیا پایین 

 ! نزار بیشتر از این سهیال خجالت بکشه

 .. با شنیدن اسم سهیال آهی کشیدم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم رفتم بیرون

سمت سهیال و رسول میرفتن و مهمونا همه نشسته بودن و تک تک بلند میشدن و به 

 ! هدیه هاشون رو میدادن

 . مامانمم به سمت سهیال رفت و پاکتی رو که توش مشخص بود پوله رو بهش داد

چیزی هم توی گوشش زمزمه کرد ، که اخم های سهیال توی هم رفت ولی خیلی زود 

 .. به خودش اومد و لبخند ظاهری زد

ادن و زن داداش نادر و داداش حسین هم آبجی نرگس و ابجی سمیه هم بهش پول د

 . هر کدوم بهش یه سکه دادن

سعیده هم به همراه علیرضا به سمتشون رفتن و سعیده یه النگو رو از توی جعبه ش 

 .. در آورد و توی دست سهیال انداختش

تنها کسی که کادو نداد من بودم ؛ حتی پول هم نداشتم که بهش بدم ، غم این یه طرف 

 ! ی دزدیده شده یه طرف دیگهغم طالها

بعد از چند ساعت رقص و پایکوبی مهمونا شروع به رفتن کردن ؛ فردا دیگه 

 .. عروسی رو توی باغی که رسول گرفته بود میگرفتیم

 .. زندایی و ثریا خانم هم رفتن و گفتن که فردا با میالد و تارا برای عروسی میان



 .. موندیمساعت نزدیکای یک شب بود که فقط خودمون 

 .. همه ی خواهر برادرام بودن

همه ی ظرفارو شستم ؛ تنهایی هم شستم ؛ سعیده هم خونه رو جارو کرد و مریم هم 

 .. میوه هایی که مونده بود رو دوباره توی سبد چید و توی حیاط گذاشت

بعد از تموم شدن ظرفا سینک رو با سیم ظرفشویی برق انداختم و دستمال کشیدم ، 

 .. ی دستی به پیشونیم کشیدمبا خستگ

خیلی عرق کرده بود ؛ تازگیا صورتم بیش از حد عرق میکرد و این اصال طبیعی 

 !نبود

سعیده سراسیمه اومد توی آشپزخونه و گفت : صبا ، بیا ببین بابا چیکارت داره ! 

قضیه ی طالهای سهیالس، تورو خدا مواظب باش حرفی نزنی که دست روت بلند 

 .. کنه

دی زدم و گفتم : نترس نمیزنه ؛ الاقل امشب رو نمیزنه ؛ میدونی که خیلی پوزخن

 !حفظ آبروش براش مهمه

 ... با استرس گفت : ولی امشب خیلی عصبیه

 .. سری تکون دادم و گفتم : نگران نباش ؛ به سمت نشیمن رفتم

 . همشون نشسته بودن و کسی حرف نمیزد همه سکوت کرده بودن

 .. ه کنارش اشاره کرد و گفت : بیا اینجا بشینبابام با دیدنم ب

 . کنارش نشستم و گفتم : بله

با اخم و جدیت گفت : چرا مواظب امانتی که خواهرت بهت داده بود نبودی ؟ هیچ 

 !میفهمی که چه آبرویی ازمون رفت امشب؟

نگاهمو بین خواهر و برادرام چرخوندم ؛ همشون به من چشم دوخته بودن ؛ مریم 

 .. ینطورهم هم

بدون هیچ ترسی لب زدم : چیکار باید میکردم بابا ؟ من کیفو گذاشتم توی اتاقم زیر 

تختم ؛ قطعاً اگه کسی هم رفته باشه تو اتاقم عقلش به زیر تخت نمیرسید که دقیقاً بره 

 ! اونجا و دزدی کنه؛ مگه اینکه کسی از وجود اون کیف خبر داشته باشه



 ش کشید و گفت : خب مگه کسی خبر داشت ؟داداش نادر دستی به سیبیال

 . با قاطعیت گفتم : آره

 .. همشون شکه شدن و بیشتر از همه مریم بود که با رنگ پریده بهم خیره شده بود

مامانم سریع بین حرفم پرید وگفت : خبه خبه تمومش کنید این دزد و پلیس بازی 

ینجا نشستی و داری پی این قضیه هارو ؛ روبه بابام ادامه داد : حاجی شما دیگه چرا ا

 !رو میگیری؟

بابام با لحن تندی گفت : نشستم اینجا پیگیری میکنم چون اون چیزی که دزدیده شده 

مهم نیست ؛ همتون میدونید که من گدا نیستم که برای چهار تیکه طال این معرکه رو 

 . راه بندازم

 ؟ مادرم با عصبانیت گفت: پس چرا داری اینقدر کشش میدی

بابام با صدای بلندی گفت : چون میخوام دزد خونمو بشناسم ؛ میخوام ببینم کدوم دفعه 

  دستم کج رفت و نون حرام به خورد بچه هام دادم که االن بچم دزدی کنه

با چشمای گرد شده خیره شدم به بابام و گفتم : یعنی چی بابا ؟ کدوم بچتون دزدی 

 کرده ! منطورتون کیه ؟؟

ر از خون بهم نگاه کرد و گفت : خودت خوب میدونی چی دارم میگم ؛ با چشمای پ

 .. توی این جمع فقط تو بودی که از وجود اون طالها توی اون کیف خبر داشتی

داداش حسین با سرزنش به بابام نگاه کرد و گفت : حاجی ببخشید که توی حرفتون 

 ..میپرم

ایمان داری ؛ چطور میتونی به  ولی شما که اهل نماز و روزه ای ؛ شما که دین و 

 این بچه تهمت دزدی بزنی؟

بابام داد زد : تهمت نیست واقعیته ! و روبه من کرد و گفت : امشب رو یه جوری 

 .. جمع و جورش کردیم ؛ تنبیهت باشه برای بعداً دختره ی نمک به حروم

 .. االنم برو اون امانتی ها رو بیار

 دم و دیدم رو توی ذهنم مرور کردم ؛ دیگه بس بوددهنم باز مونده بود ؛ هر چی شنی

... 



دیگه تحمل نداشتم ؛ تحمل این یکی رو نداشتم میدونستم اگه سکوت کنم تا آخر عمرم 

 .. توی دلم میمونه ..میدونستم االن وقت سکوت نیست

با زانو خودمو کشوندم سمت بابام و با صدای پر از نفرت و کینه گفتم : قسم میخوری 

 برداشتم ؟ که من

 .. جا خورد ، شکه شد

صدامو برای اولین بار توی زندگیم به روی پدرم باال بردم و داد زدم : قسم میخوری 

که من اونا رو برداشتم ؟ آره حاجی ؟ آره مؤمن ؟ از جام بلند شدم و به سمت قرآنی 

 .. که روی طاقچه بود رفتم و به سرعت برش داشتم و گذاشتمش وسط خونه

 .. که شده بودن ؛ انگار تا االن این روی صبا رو ندیده بودنهمشون ش

حق داشتن ؛ صبا همیشه بدبخت بود ..همیشه بهش ظلم شد و دم نزد ولی دیگه نمیزارم 

 تهمت ناروای دزدی هم بهم بچسبونن

 .. داداش نادر گفت : صبا این چه کاریه احترام بابا رو نگهدار

داد زدم : بیا حاجی بیا دستتو بزار روی این قرآن بدون توجه بهش زل زدم به بابام و 

 .. و بگو به حق همین قرآن من برداشتم

 با کالفگی گفت : ال هللا اله هللا

 ... لعنت بر شیطان ..جمع کن این بساطو جمعش کن بی پدر و مادر

 جیغ زدم :چرا جمعش کنم ؟ مگه نمیگید من دزدم ؟

  ان مگه نمیگید؟؟مگه نمیگید من طالی خواهرمو. دزدیدم ه

 .. پس قسم بخورید بی وجدانا ..قسم بخورید

سهیال با چشمای اشکی از جاش بلند شد و به سمتم اومد  دستامو محکم گرفت و گفت 

 . : بسه صبا

من هیچی نمیخوام بخدا من میدونم تو مقصر نیستی ؛ بخدا من حرفاتو باور میکنم و 

 ابا ؛ چرا داری اذیتش میکنی اخه ؟رو به بابام جیغ زد : من هیچی نمیخوام ب

 



مهدی با صدای بلندی گفت : اذیت نیست ؛ بابا حق داره  منم مطمعنم که صبا برداشته 

 . ؛ نمیگم دزده یا دستش کجه ، اما خب بعضی وقتا زیادی بچه میشه

 با نفرت بهش زل زدم ..دیگه وقتش بود ..دیگه وقتش بود بفهمه کی بده و کی خوبه

.. 

 پاک کردم و به طرفش قدم برداشتم و نادیده گرفتم نگاه ترسیده ی مریم رو اشکامو

... 

به چند قدمی مهدی که رسیدم ، مریم با وحشت از جاش بلند شد و گفت : صبا آروم 

 .. باش ؛ روبه مهدی کرد و گفت : این چه حرفیه میزنی مهدی

ی این خونه اومدن ؛ نگاهی به بقیه کرد و گفت : این همه مهمون آشنا و غریبه تو

 ! ممکنه یکی از اونا برداشته باشه

 بدون اهمیت به حرفاش رو به مهدی کردم و گفتم : که من دزدم آره ؟

 با اخم غلیظی که بین ابروهاش نشسته بود گفت :آره ، خب که چی؟

پوزخندی زدم و گفتم : قسم میخوری دیگه ؟سری تکون داد و گفت : تو حتی ارزش 

 !کنم چه برسه به اینکه بخاطرت قسم بخورمنداری نگاهت 

با شنیدن حرفش آتیش گرفتم ؛ حرفش بدجوری دلمو سوزوند؛  ولی خوب میدونستم 

 ! که االن وقت بغض کردن نیست

با نفرت داد زدم : بد نیست بدونی همون لحظه ای که داشتم کیفو میزاشتم زیر تخت 

 ! ، زن عزیزت با دختر خالش اومدن توی اتاقم

 ! درم هین بلندی کشید و گفت : ببند دهنتو بی خانواده ؛ شر به پا نکنما

نگاهی بهش انداختم و گفتم : شر چرا ؟ و رو به بابام که با عصبانیت خیره به زمین 

 شده بود گفتم : بابا مگه نمیخوای دزد خونتو بشناسی؟

ا رو دیده ی رو به داداش نادر گفتم : داداش مگه تو ازم نپرسیدی که کسی اون کیف

 ! نه ؟خب منم که دارم میگم ؛ مریم و دختر خالش اون کیف رو دیدن

مهدی با شتاب از جاش بلند شد و با کف دست محکم به تخت سینم کوبید که از شدت 

 . ضربه ش چند قدم به عقب رفتم



مثل یه ببر خشمگین تو صورتم داد زد : خفه شو احمق ، منظورت اینه که زن من 

 برداشته ؟

نگاهی به بابام و بقیه انداخت و گفت : همه میدونن که فقط داری زر مفت میزنی؛ 

 . میخوای برای خودت و گوه کاریات جفت پیدا کنی

بابام دستشو محکم زد روی میز و داد زد : بسه دیگه بیشتر از این به همدیگه بی 

 .. حرمتی نکنید ؛ هر چی که بوده همین جا خاک میشه

ره از این جریان حرفی بزنه ؛ من خودم خوب میدونم که کار این دیگه کسی حق ندا

 . دختره ی نمک به حرومه

با جیغ گفتم : من بر نداشتم ؛ بخدا من بر نداشتم ، به پیر به پیغمبر من برنداشتم ..بخدا 

قسم من برنداشتم و رو به مریم با نفرت داد زدم : چرا الل شدی تو که دیدی من کیفو 

  ! خت و از اتاق اومدم بیرون ، اونی که تو اتاق موند شما بودیدگذاشتم زیر ت

با لبای لرزون گفت : بخدا منم برنداشتم ؛ به جون بابام من اصال نمیدونستم که چی 

 ! تو کیفه

مکثی کرد و ادامه داد : درسته رفتیم تو اتاق صبا و دیدم که کیف رو گذاشت زیر 

 . یف نخوردهتخت ؛ ولی به قران من دستم به اون ک

 با پوزخند گفتم : پس چرا رنگت پریده ؟ چرا ترسیدی ؟

 ! با تپه تپه گفت : من ترسیدم که فکر کنی من برداشتم ؛ که همین فکر هم کردی

مهدی حرفشو قطع کرد و گفت : نه عزیزم ، مهم من و بقیه هستیم که همچین فکری 

 .. راجبت نمیکنیم

ت : این وصله ها به زن من نمیچسبه ! همتون رو به بقیه صداشو برد باالتر و گف

 .. میدونید کسی که چند ساعت از خونه میره بیرون

خیره شد به چشمام و با بی رحمی ادامه داد : کسی که با آبرو و غیرت خانوادش  

زمان و مکان رو ... بازی میکنه ؛ یه سگ کثیفه که ازش بعید نیست دزدی هم بکنه

گذاشتم کنار، به صدای آبجی نرگس که به مهدی گفت  فراموش کردم ، احترام رو

 ... خفه شو هم توجهی نکردم ووحشیانه به سمت مهدی حمله کردم



تا به خودش بیاد به صورتش چنگ انداختم ؛ زورم چند برابر شده بود ؛ دیگه آب از 

 .. سرم گذشته بود

 .نمیدونم چند نفر دستمو گرفتن تا از مهدی دورم کنن

ن توجه با صدایی که از خشم و نفرت میلرزید نعره زدم : ببند دهن ولی من بدو

 .. نجستو کثافت ، سگ من نیستم

 سگ اونیه که منو انداخت توی لجن و خودش کنار کشید

 .. 

 مهدی سعی کرد دستامو از رو صورتش کنار بزنه  و گفت : خفه شو بابا انتر

 زنش چه بالیی سر زندگیم آورد تمام توانمو جمع کردم و اومد روی زبونم که بگم..

.. 

 ...دهنمو باز کردم و گفتم : بدبخت خبر نداری که

 ولی با صدای یا حسین آبجی نرگس حرفم توی دهنم ماسید و به پشت سرم نگاه کردم

.. 

مادرم با رنگی پریده روی زمین افتاده بود و بابام و سعیده و بقیه دورش جمع شده 

 . بودن

 : بسه صبا تمومش کن ؛ داری شادیمون رو به عزا تبدیل میکنیداداش نادر داد زد 

.. 

سعی کن خفه خون بگیری ، نمیبینی حال مامان بده ..میخوای خون راه بندازی اره 

 ؟؟

پاهای لرزون به اون حرف میزد ولی تمام هوش و حواس من پیش مادرم بود، با 

 .. سمتش رفتم و کنارش زانو زدم

ناله میکرد ؛ از خودم متنفر شدم ..دستشو که روی قلبش چشماش نیمه باز بود و 

گذاشته بود رو گرفتم و گفتم : مامان ، غلط کردم تو رو خدا چشماتو باز کن ..بخدا 

 ... دیگه دعوا نمیکنیم پاشو قربونت برم

 .. دستمو فشار ریزی داد و لب زد : ن..نترس خو..خوبم



ه باشه هر چی شما بگید همون درسته ، از جام بلند شدم و رو به همشون گفتم : باش

 .. من آشغالم ،من پستم من دزدم

به سمت اتاقم قدم برداشتم که چشمم به مریم افتاد ..با رنگی پریده و لبای کبود شده 

 .. بهم خیره شده بود

 . یه عالمه ترس و وحشت توی چشماش جا خوش کرده بود

و گفتم : از همه معذرت میخوام ولی نگاهمو ازش گرفتم و به سمت اتاقم قدم برداشتم 

 .. نمیبخشم اونایی رو که بهم اَنگ دزدی زدن

رفتم تو اتاقم و درو بستم و با همون لباسا کنج دیوار کز کردم ..من داشتم چیکار 

 میکردم ؟

داشتم دستی دستی زندگی برادرمو خراب میکردم ، خودم خوب میدونستم که هیچکس 

 .. حرفامو باور نمیکنه

ی اگه حتی یه درصد باور میکردن چی میشد ؟ برادرم داغون میشد ! زندگیش ول

 .. خراب میشد

یه لحظه یاد روزایی افتادم که از صبح تا شب به عشق مریم کار میکرد و عرق 

 ... میریخت تا زودتر مراسم عروسیشون رو بگیرن

 .. کنمچطوری میتونستم اینقدر بی رحم باشم و تمام باورای مهدی رو خراب 

داشتم مادرمو به کشتن میدادم ..اگه حال مامانم بد نمیشد من همه چیو میگفتم بدون 

 ... اینکه به عواقبش فکر کنم

 .. اونوقت باید تا آخر عمرم عذاب میکشیدم

.اما چند لحظه بعد در باز شد و مریم اومد با صدای در اتاق لب زدم : تنهام بزارید 

 .. داخل

زنم که دستشو به عالمت سکوت باال آورد و گفت : تو رو خدا صبر خواستم حرفی ب

 ..کن ، فقط یه لحظه

بغض صداش دلمو به رحم آورد و سکوت کردم ، درو پشت سرش بست و به سمتم 

 . اومد و جلوم زانو زد



تا به خودم بیام دستمو محکم گرفت و چند بار پشت سر هم بوسید و با هق هق گفت 

هر کی میپرستی ، تو رو به تموم مقدسات دنیا قسمت میدم چیزی به : صبا تو رو به 

 ... مهدی نگو

 .. دستمو از توی دستش بیرون کشیدم و گفتم : برو بیرون

با گریه گفت : دوسش دارم ، بخدا دوسش دارم ،زندگیمو دوست دارم من بچگی کردم 

 ... حماقت کردم

، بخدا با تمام عشقی که بهم داره  صبا اگه چیزی بهش بگی برای همیشه قیدمو میزنه

 ... منو میزاره کنار

پوزخندی زدم ، نمیدونست که من خودمم از گفتن این حقیقت وحشت دارم ، با صدایی 

 ! که پر از نفرت بود گفتم : نمیگم

 !با ناباوری خیره به چشمام لب زد : قسم بخور

مو گیتو بکن ، برو برادرلبخند تلخی زدم و بی اراده گفتم : قسم میخورم ؛ برو زند

 .. خوشبخت کن

دوباره سرشو خم کرد که دستمو ببوسه ،سریع دستمو پس کشیدم و گفتم :ولی یه 

 .. چیزی رو هیچوقت یادت نره

منتظر نگاهم میکرد ، قطره اشکی از چشمام ریخت روی گونه ی داغ و ملتهبم و 

که نفس میکشم ، زمزمه کردم : تا آخرین لحظه ی عمرم ، تا آخرین لحظه ای 

 ... نمیبخشمت

 .. دلم هیچوقت باهات صاف نمیشه

 .. با چشمای پر از اشک گفت : صبا من

حرفشو قطع کردم و گفتم : هیس..هیچی نگو ، سعی کن هیچوقت سمتم نیای ،نزدیکم 

 ... نشی ،باهام حرف نزنی ..حاال هم برو بیرون

درو باز کرد ، قبل از اینکه  بدون حرفی از جاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت و

 .. پاشو از در بزاره بیرون به سمتم برگشت و نگاه عمیقی بهم انداخت



چند لحظه بعد از اتاق رفت بیرون و درو بست ، سرمو گذاشتم روی زانوهام و 

 .. چشمامو بستم

با سر و صداهایی که از بیرون میومد چشمامو بی رمق باز کردم ؛ همؤنجایی که 

 .. ه بودم خوابم برده بوددیشب نشست

گردنم خشک شده بود و چشمام به شدت میسوخت ،  در اتاقم باز شد و سعیده اومد 

 .. داخل

نگاهی  بهش انداختم ، لباس بیرون پوشیده بود ، مکثی کرد و گفت :تو با من میای 

 آرایشگاه ؟

شمام کامل سری تکون دادم و خواستم بگم نه ، اما با یاد اوری قرارم با علیرضا چ

 . باز شد و همونطوی که از جام بلند میشدم گفتم : آره میام صبر کن حاضر بشم

سری تکون داد و گفت : باشه ، میخواستم با سهیال بریم ولی آرایشگرش گفت وقت 

 . نداره ، فقط آبجی سمیه باهاش رفت

 نه نبودوپوشیدم ،وقتی از اتاق رفتم بیرون هیچکس خباشه ای گفتم و سریع لباسامو 

! 

  با تعجب گفتم : همه رفتن ؟

سعیده دستی به چادرش کشید و گفت :اره صبح زود رفتن باغ که کمک کنن ، خانما 

 . هم که رفتن ارایشگاه

با صدای زنگ در سعیده سریع کفشاشو برداشت و گفت : بدو صبا ، علیرضا دم دره 

 !بدو معطلش کنیم زشته

همون لباس دیشب رو گذاشتم توی کیفم تا همون باشه ای گفتم و کفشامو پوشیدم ، 

 . رو بپوشم ، میدونستم تکراریه ولی چاره ای نداشتم ، تنها لباس خوبم همون بود

علیرضا توی ماشینش نشسته بود ، منو سعیده سوار شدیم و سالم کردیم ، سری برای 

 جواب داد : سالم من تکون داد و رو به سعیده

 خانومی خوبی؟

 د و گفت : بلهههه آقا شما بهتری؟سعیده خندی



 . خندید و گفت : تو که باشی خوبم

بعد از نیم ساعت رسیدیم جلوی در ارایشگاه ، خب حاال چطوری میخواستیم حرف 

 بزنیم ؟!؟

 ! توی همین افکار بودم که سعیده گفت : پیاده شو دیگه صبا ، دیر شد که

ه اینه بهم زل زده بود ، اومدم پیاد خواستم چیزی بگم که چشمم به علیرضا افتاد که از

 . بشم که با صداش متوقف شدم

 سعیده من چند دقیقه با صبا کار دارم ، تو برو چند دقیقه دیگه صبا هم میاد پیشت_

. 

 سعیده با دو دلی نگاهی بهم کرد و گفت : اشکال نداره برم صبا ؟ ناراحت نمیشی؟

 . به سختی گفتم : نه برو منم میام

گاهشو به علیرضا دوخت ، انگار که علیرضا حرف نگاهشو خوند چون با دوباره ن

 ..مالیمت گفت: بعداً بهت میگم خانومم

سعیده انگار که خیالش راحت شد چون لبخند شیرینی زد و گفت : چشم ، پس من 

 .. رفتم و ازمون دور شد و رفت داخل آرایشگاه

ز چند دقیقه سکوت باألخره به سرمو انداختم پایین و آب دهنمو قورت دادم ،بعد ا

 ... حرف اومد

نمیخوام راجب گذشته حرفی بزنم ، یا اینکه دنبال دلیلی برای کارات باشم ، میخوام _

 . فقط راجب االن و آینده صحبت کنم

سرمو بلند کردم و نگاهمو بهش دوختم که لب زد : من سعیده رو دوست دارم ، بیشتر 

 الن و دیروز نیست ، دو ساله که دلم پیشش گیرهاز خودم دوسش دارم عالقم مال ا

...  

 ... اما خب بچه بود دوازده سالش بود دو سال صبر کردم تا یه کم بزرگتر بشه

هنوز بهش خیره بودم ، بعد از مکثی گفت : نمیخوام هیچوقت سعیده چیزی از اون 

 ...روز بفهمه ، از اون روزی که توی اون خونه



وف کالفه ای کشید ، چنگی به موهاش زد و ادامه داد : حرفشو یهو قطع کرد و پ

 !نمیخوام عذاب بکشه که شوهرش از گند کاریای خواهرش خبر داره

 ...سوخت دلم ، شکست قلبم برای چندمین بار ، توسط چندمین فرد زندگیم

 ..با صدای گرفته ای گفتم : منم نمیخوام چیزی بفهمه ، قول بده

 ...فت : قول میدم ، به هیچکس نمیگم ، فقط یه چیزینزاشت حرفمو تموم کنم و گ

 ..نگاهشو میخ صورتم کرد و گفت :حیف خانوادت و پدرت و آبروش

سعی کن خوب زندگی کنی ، روزی که تو خونه مجردیم دیدمت حتی فکرشم نمیکردم 

 .. که خواهر دختری باشی که خاطرشو میخوام

اجازه ندادم اون حرومزاده ها وقتی اون روز از ترس حالت بد شد و غش کردی 

 .. بهت دست بزنن خودم بغلت کردم و رسوندمت بیمارستان

فکرشم نمیکردم اونی که بغل کردم و به عنوان یه دختر خراب رسوندمش بیمارستان 

 ! یه روزی خواهر زنم بشه

ببین من هیچ قضاوتی راجبت نمیکنم ؛ چشمام اون صحنه رو دیده و عقلم میگه تو 

 ..ی نیستی ، اما دلم میگه که تو بی گناهیدختر خوب

میبینی ؟ من بین عقل ودلم گیر کردم ، من قراره با خواهرت زندگی کنم ، قراره یه 

 .. عمر توی خانواده ی شما باشم ، خواهش میکنم منو از این حس بد خالص کن

 با بغض گفتم : چیکار باید بکنم ؟

 بودی اونجا ؟ لب زدم : سامان ؟مکثی کرد و گفت : چرا با اون پسره اومده 

  با صدای بمی گفت : اسمش سامان بود ؟

  با تعجب گفتم : مگه دوست شما نبود ؟

پوزخندی زد و گفت : نه ، اونی که میخواست به زور بهت دست درازی کنه دوستم 

بود که از اون روز به بعد دیگه باهاش رفاقتی نداشتم اون یارو هم رفیق همون دوستم 

 ... بود



با صدای شرمزده ای گفتم : فقط یه چیزی رو بدونید ، من به میل خودم اونجا نبودم 

 .. ، من مجبور بودم

خواست چیزی بگه که حرفشو قطع کردم و گفتم : تو رو خدا ازم نخواید که چیزی 

 . رو تعریف کنم ، من نمیتونم

 .. اما قسم  بخدا من به میل خودم تن به اون خفت ندادم

 ... قی کشید و بعد از چند دقیقه گفت : سعیده منتظرته ، برونفس عمی

 .. خدافظی زیر لبی گفتم و از ماشین پیاده شدم و وارد ارایشگاه شدم

وقتی وارد آرایشگاه شدم ، چشمام از ازدحام و شلوغی بیش از حدش گرد شد و با 

 .. چشم دنبال سعیده گشتم

ش رفتم و نزدیکش شدم و گفتم : چرا با دیدنش زیر دست یکی از ارایشگرا به سمت

 اینقدر شلوغه؟

متوجه من که شد ، نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت :مهم نیست ما که نوبت داریم 

زود کارمون راه میوفته و به آرایشگری که داشت روی چشماش  کار میکرد گفت : 

 .. این خواهرمه مهناز جون لطفا بگو کار صورتشو شروع کنن

که فهمیدم اسمش مهنازه با صدای پر از عشوه ای گفت : چشم عزیزم  همون خانومه

 .. حتما

و اشاره ای به سمت راست سالن کردم و گفت : تشریف ببرید اونجا تا شاگردمو 

بفرستم ، بدون حرفی روی صندلی نشستم و بعد از چند لحظه یه دختر خوش قیافه 

 . ار گلماومد سمتم و گفت : لطفا روسری و مانتوت رو در بی

کاری که گفت رو انجام دادم و دوباره نشستم ، جلوم ایستاد و گفت : صورتتو بند 

 بندازم ؟

 . سریع گفتم : نه نه همون ارایش کافیه ،فقط لطفا کمرنگ باشه

ً یه ساعت زیر دستاش بودم و با سر و  چشمی گفت و کارشو شروع کرد ، تقریبا

 .. ببینم صورتم ور رفت و اجازه هم نداد که خودمو



دل تو دلم نبود که ببینم چه شکلی شدم .موهامم روی سرم جمع کرد و گفت : پاشو 

 .. گلم تموم شد

رفتم جلوی آینه و خیره شدم به خودم ، یه کالم محشر شده بودم .. تا االن هیچوقت 

 .. ارایش نکرده بودم بجز همون روزی که توی اون پارک یه رژ لب زدم

 .. ذشته از ذهنم دور بشهسرمو تکون دادم تا گ

  واای صباااا_

با شنیدن صدای سعیده به سمتش برگشتم ، خیلی خوشگل شده بود و لباس آبی نفتی 

 ... پوشیده بود که اندامش رو قاب گرفته بود

با ذوق گفت : کلک چقدر خوشگل شدی ، تازه بند هم ننداختی وگرنه مثل عروسک 

 .. میشدی

باسمو بپوشم ؟ به ته سالن اشاره کرد و گفت : بریم توی لبخندی زدم و گفتم : کجا ل

 .. اون اتاق بپوش

با هم به سمت اتاق رفتیم و لباسمو پوشیدم ،سعیده  با ناراحتی گفت : میخوای باز 

 همین لباسو بپوشی؟

  سری تکون دادم و گفتم : آره بریم ؟

 .. آهی کشید و گفت : بریم علیرضا خیلی وقته منتظره

نکه پول ارایشگاه رو حساب کردیم با هم رفتیم بیرون و سوار ماشین بعد از ای

 .. علیرضا شدیم

نگاه کوتاهی به من انداخت و رو به سعیده لبخند مهربونی زد و گفت : ماه شدی 

 عزیزم ،خب کجا بریم االن ؟

سعیده همونطور که شالش رو مرتب میکرد گفت : برو جلوی ارایشگاه سهیال بریم 

 .. روس بریم باغبا ماشین ع

باشه ای گفت و به سمت ارایشگاهی که سهیال بود حرکت کرد ، وقتی رسیدیم جلوی 

 .. در ارایشگاه پر از ماشین بود  و منتظر عروس بودن

 .. منو سعیده پیاده شدیم که بریم داخل و با سهیال بیایم بیرون



یم که باال سر وقتی که رفتیم داخل ، مریم و ابجی نرگس  و خواهر رسول رو دید

 .. سهیال نشسته بودن و منتظر بودن اماده بشه

 .. با دیدنشون سالمی کردم و چند قدم اونورتر  ایستادم

بعد از یه ربع سهیال اماده شد و از جاش بلند شد ، با دیدنم لبخندی زد و بوسی برام 

 فرستاد و لب زد : خوب شدم؟

 .. لب زدم : عالی شدی

 ..مشون حاظر شدن زنگ زدن به رسول که بیاد باالبعد از چند دقیقه که ه

 ... با صدای یکی از ارایشگرا نگاه همه مون به سمتش کشیده شد

عذر میخوام نرگس جون  ، دیشب  یه سری چیزا اینجا جامونده از همه ی مشتری _

 .. هام پرسیدم ولی مال هیچکس نبود

اسی ازتون نداشتم که زنگ فقط شما موندید که ازتون بپرسم .. دیشب هم شماره تم

 .. بزنم و بپرسم

 ابجی نرگس چشماشو ریز کرد و گفت : چی هست حاال ؟

 ... ارایشگره موهاشو داد پشت گوشش و گفت : دوتا النگوی طال و دو تا سکه

 ... به وضوح جا خوردن همشون رو دیدم

 .. نفس تو سینم حبس شد و لبخندی روی لبم نشست

رکی بهم انداخت و سریع به سمت آرایشگره رفت و گفت : آبجی نرگس نگاه زیر زی

الهی خیر ببینی مهین جون ، نمیدونی چه بدبختی کشیدیدم دیشب ، لطفا بیارشون برام 

ممنون ..مهین به سمت یکی از میزای آرایشش رفت و گفت : خواهش میکنم وظیفه 

سمت ابجی  بود خواهر جان ، یه کیسه کوچیک رو از داخل میز در اورد ، و به

نرگس گرفت و گفت : بفرما عزیزم ، بعد از تشکر ازش گرفت و با صدای در 

ارایشگاه، که خبر از اومدن رسول میداد ، همگی پشت سر سهیال راه افتادیم ، بعد 

از کلی دنگ و فنگ که فیلمبردار سر عروس و داماد در اورد ، باألخره سوار ماشینا 

..من و ابجی نرگس توی ماشین علیرضم بودیم شدیم و به سمت باغ حرکت کردیم 

..به محض سوار شدنمون ، سعیده با خنده ای که بد جور به دلم مینشست رو به ابجی 



نرگس گفت : راسته که میگن مالتو سفت بچسب همسایتو دزد نکن ، حکایت سمیه 

 .. س

ابجی نرگس چشم غره ای بهش رفت و نامحسوس اشاره ای به علیرضا کرد ، هه 

داشت پنهان کاری میکرد ، سعیده هم پشت چشمی نازک کرد و به صندلیش تکیه داد 

و دیگه چیزی نگفت ، ابجی نرگس دستمو اروم گرفت و جوری که فقط من بشنوم 

گفت : صبا ؟ بخدا من میدونستم کار تو نیست ، بخدا فقط ترسیدم ازت طرفداری کنم 

هم بابت فکرایی که راجبت کردن  اوضاع بدتر بشه!االنم دیگه تموم شده ، بقیه

...هیچ حسی نسبت به حرفاش نداشتم ،سرم درد میکرد ؛ حالم بد بود پشیمون میشن 

، سری تکون دادم و گفتم : من از کسی کینه ای ندارم ،هر کس هم بهم تهمت دزدی 

 ... زد، االن روسیاهیش براش میمونه

 . آهئ کشید و دیگه حرفی نزد

یدیم و جلوی در باغ پیاده شدیم ؛ صدای آهنگ تا بیرون هم بعد از نیم ساعت رس

میومد ! بیشتر از حد تصورم شلوغ بود ، با شنیدن صدای بوق ماشین عروس ، 

جمعیت زیادی برای استقبال از عروس و داماد اومدن ..صدای کل کشیدن خواهرام 

د میزدم تی لبخن...فقط دست میزدم ، نه کل میکشیدم و نه حو بقیه توی سرم اکو میشد

،خیلی سعی کردم که حداقل یه لبخند ظاهری بزنم ، اما نشد ، نتونستم !بعد از کلی 

 .. جیغ و سوت ، باألخره رفتیم داخل

دور تا دور حیاط رو صندلی چیده بودن و همه ی صندلی ها هم پر شده بود و تک 

، چشمم به و توک خالی بودن ..اکثر جوان ها هم وسط بودن و داشتن میرقصیدن 

میالد افتاد ، کنار چند تا مرد نشسته بود و مشغول صحبت کردن بود !ضربان قلبم 

با دیدنش تند شد ، آب دهنمو قورت دادم و خیره شدم به صورت جذاب و مردونش 

..با شنیدن اسمم به سمت صدا برگشتم ، با دیدن زندایی لبخندی بی اراده روی لبام 

چشمایی که برق میزدن ، نگاهی به سر تا پام کرد و نشست و محکم بغلش کردم .با 

گفت : الهی من قربونت برم ، چشمم کف پات عزیزم ، چقدر خوشگل شدی نازنینم 

..روی صندلی های خالی نشستیم و گفت : خوبی عزیزم ؟ دیشب خیلی نگرانت بودم 

 ت، تا صبح پلک رو هم نزاشتم ،میترسیدم بخاطر گم شدن طالهای سهیال سر زنش

 .کنن



اذیتت که نکردن ؟دلم میخواست همه چیزو بگم؛ تهمت هاشونو بگم ، زخمایی که 

مهدی با حرفاش بهم زد رو بگم ..اما میدونستم االن وقتش نبود ، پس به لبخندی اکتفا 

کردم و گفتم : خدارو شکر طالها پیدا شد ..با خوشحالی گفت : الهی شکر ، حاال کجا 

دم و گفتم : سمیه توی ارایشگاه جا گذاشته بود .زندایی نفس بودن ؟ دستی به شالم کشی

عمیقی کشید و گفت : ای دل غافل ، که اینطور ..نگاهم دوباره به سمت جایی که 

میالد نشسته بود کشیده شد ..ثریا خانم هم کنارش نشسته بود و ظاهراً داشتن با هم 

 .. بحث میکردن

 س تاراکجاس؟با کنجکاوی رو به زندایی گفتم:زندایی پ

مکثی کرد و گفت : واال نمیدونم ، میالد صبح که رسید گفت نتونسته بیاد ! با تعجب 

گفتم : مگه قرار نبود با هم بیان ؟ شونه ای باال انداخت و گفت : واال منم مثل تو بی 

خبرم ! سری تکون دادم و دوباره نگاهمو به سمتشون کشوندم ، دلم میخواست به یه 

پیششون و چه بهونه ای بهتر از خوشامد گویی؟؟با این فکر لبخندی  بهونه ای برم

زدم و گفتم : زندایی من برم بهشون یه خوش امد بگم و بیام ، لبخندی زد و گفت : 

باشه دخترم برو ..از جام بلند شدم و به سمتشون رفتم ، به چند قدمیشون که رسیدم ، 

د به ثریا خانم ، انگار که نشناخت ، میالد نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوباره زل ز

اما یه ثانیه نگذشته بود که به سرعت دوباره سرشو بلند کرد به چهرم دقیق شد ..یعنی 

اینقدر عوض شده بودم ؟ بهشون که رسیدم با لبخند گفتم : سالم خیلی خوش اومدید 

تمت و خ..میالد از جاش بلند شد و گفت : به به صبا خانم ، چقدر تغییر کردی نشنا

لبخند مرموذی هم زد ، ثریا خانم هم از جاش بلند شد و با تحسین نگاهی بهم کرد و 

بغلم کرد ..توی گوشم گفت : ماشاهلل هزار ماشاهلل خیلی خوشگل شدی عزیزم ..از 

تعریفاشون گونه هام سرخ شد و سرمو انداختم پایین و گفتم : ممنون لطف دارید 

 . که تلفنش زنگ خورد..ثریا خانم خواست حرفی بزنه 

ببخشیدی گفت و ازمون دور شد ، میالد اشاره ای به صندلی مادرش کرد و گفت : 

 میشه بشینی؟نگاهی به دو رو برم انداختم ، از اینکه کسی ما رو ببینه وحشت داشتم

... 

  :انگار که فکرمو خوند ، چون با مهربونی گفت

 .. ه چشماشصبا به من نگاه کن ! به سختی نگاهمو دوختم ب

 ,. به آرومی گفت :وقتی میخوای با من حرف بزنی ، نگران هیچی نباش



 خیالت راحت ، کسی کاری باهات نداره ! با تعجب گفتم : از کجا میدونی ؟

 .. لبخند موذی زد و گفت : مطمعنم 

 و ادامه داد : قول میدم بهت ، حاال میشه بشینی خانومی ؟

ینجوری حرف بزنه ، اون زیادی مهربون بود یا من خدای من ، باورم نمیشد باهام ا

 !زیادی بی جنبه ؟

روی صندلی نشستم و مشغول ور رفتن با ناخونام شدم .نشست و گفت : خب تعریف 

 کن ببینم خودت چیکارا میکنی؟ حالت بهتره ؟

  نمیدونم چیشد ، نفهمیدم چرا اما با صدای دورگه ای پرسیدم : حال من برات مهمه؟

،اما خودشو نباخت و گفت : خب معلومه که مهمه! با صدایی که بغض  جا خورد

 داشت گفتم : چرا حال وروزم برات مهمه؟

اش نشست و سکوت کرد ،اما نگاهشو از چشمام نگرفت اخم عمیقی بین ابروه 

  ...آهی کشیدم و گفتم : سوالم جواب نداشت ؟

ر اگه بگم به چشم یه بیمابا کالفگی چنگی به موهاش زد و گفت : ببین خب دروغه 

 نگات میکنم! مشتاقانه بهش خیره شدم و گفتم : پس چی هان ؟

 . خواهش میکنم بگو

 پوفی کشید و گفت : دوست داری چی بشنوی؟

با صدای لرزونئ گفتم : واقعیت رو ،حسی که باعث میشه به فکرم باشی ، و بهم 

 دلداری بدی ، اون حس چیه ؟

ی میخوای واقعیت رو بشنوی ؟سری تکون دادم و لب با اخم غلیظی گفت : مطمعن

 ...زدم : آره

نگاه عمیقی به چشمام کرد و با لحن آروم اما جدی گفت : ببین صبا ، من تو رو به 

  !چشم یه بیمار نگاه نمیکنم ،چون تو مثل یه بیمار نیومدی مطبم

ثل یه تو برام ممکثی کرد و ادامه : پس نمیتونم به چشم یه بیمار نگاهت کنم ، ببین 

 دوستی ، یه دوست خوب و مهربون ..ً 



 !آب دهنمو قورت دادم و لب زدم : فقط یه دوست؟

نه تعجب کرد و نه شکه شد ، میالد زرنگ تر از این حرفا بود که حرف چشمامو 

  نخونه

لباشو کشید توی دهنش و گفت : اره ، فقط یه دوست ،یه دوست کوچولو ، ببین صبا 

 .. ...اگه میگم بچه ای باور کن نمیخوام حرصتو در بیارم تو خیلی بچه ای

فقط دارم واقعیت رو میگم ، تو یازده سال از من کوچیکتری پس بهم حق بده تو 

  ! روبچه ببینم

من فقط میخوام کمکت کنم که یه کم از سختی هات کم بشه ، مگه تو حسی غیر از 

 یه دوستی ساده به من داری؟

و با تپه تپه گفتم : ن..نه خب معلومه که نه ، من اگر هم این دست و پامو گم کردم 

 !سوالو پرسیدم ..فقط....فقط میخواستم مطمعن بشم که خوبیات از روی ترحم نیست

خودم نفهمیدم این دروغ چطوری به ذهنم رسید ، مهم فقط این بود که گندی که زدم 

 . رو ماسمالی کنم

ر نظر داشت ، و خوب میدونستم که من و با چشمای ریزبینش تمام حرکاتم رو زی

 ... افکارم توی مشتش هستیم و حرف نگاهمو خونده

با صدای ارومی گفت: نه ، من اهل ترحم نیستم ، فقط وقتی میبینم که با این سن کم 

 . این همه سختی کشیدی ، بیشتر تحریک میشم که کمکت کنم

 سرمو انداختم پایین و گفتم : چه کمکی؟

گفت : بعد از عروسی سهیال با پدرت حرف میزنم که اجازه بده درستو  مکثی کرد و

 . ادامه بدی

 .. پوزخندی زدم و گفتم : امکان نداره که اجازه بده

کمی به سمتم متمایل شد که عطرش توی بینیم پیچید و نفس عمیقی کشیدم که از نگاه 

 !نافذش دور نموند

مونده ، مهر که بشه تو میری درستو لبخند محوی زد و گفت : دو ماه از تابستون 

 .. ادامه میدی ، بهت قول میدم



با اینکه امید نداشتم بابام بزاره ، با اینکه چشمم اب نمیخورد که اجازه بده ، اما دلم 

 .. گرم شد به قولش

با لبخند شیرینی گفت: حاال پاشو برو پیش مهمونا ، چون مادرت بدجوری زیر نظر 

 .. گرفتتت

و از جام بلند شدم ، برای اخرین بار خواستم شانسمو امتحان کنم ، بهش چشمی گفتم 

 زل زدم و گفتم : کی بیایم عروسی شما و تارا جون؟

 .خیره شد به یه نقطه ی نامعلوم و بعد از چند لحظه سکوت گفت : ایشاهلل به زودی.ً 

گاهشو چرا نقلبم از تپش افتاد و رنگم به وضوح پرید ، نمیدونم چرا نگام نمیکرد ..

 ... ازم میدزدید

با صدای بغض داری گفتم : ایشاهلل ، با اجازه من برم فعال و مهلت حرفی ندادم و 

 ... ازش دور شدم

باید خودمو میرسوندم یه جای خلوت ، بوی اسپند و صدای اهنگ و بوی انواع 

 ... عطرها که با هم قاطی شده بودن حالمو بد میکرد

 .. داشتی رو پیدا کردم و به سمتش پا تند کردمچشم چرخوندم و سرویس به

رفتم داخل و درو پشت سرم بستم ، بغضم ترکید و هق هق گریم بلند شد ، چقدر من 

 . احمق بودم چقدر ساده دل میبستم و ساده تر دلم میشکست

حس درونم داد میزد ؛ خفه شو تو که میدونستی نامزد داره ، تو که میدونستی ازت 

 ... خیلی بزرگتره پس غلط کردی بهش دل بستیسرتره ، ازت 

 .. این صدای مغز لعنتیم که واقعیتو به روم میاورد داشت جونمو میگرفت

اخه اون بدبخت که بهت وعده ای نداده بود ، همش از روی خوبی بیش از حدش بود 

 .. ، کمکاش ، مهربونیاش

 ، بخدا این وابستگی پس چرا دلم قبول نمیکرد ، چرا دلم میالد و عشقشو میخواست

 .. نبود! حس من عشق بود ، بخدا شبیه حسم به سامان نبود ، شبیه حسم به خدا بود

 . صدای درونم گفت ؛ مال تو نیست دلش با تو نیست

 . بدبخت اون تو رو به چشم یه بچه نگاه میکنه



جه ونمیدونم چقدر با خودم کلنجار رفتم ، چقدر گریه کردم ، صورتمو شستم و بدون ت

 ... به ارایش خراب شدم صورتمو خشک کردم و رفتم بیرون

مستقیم به سمت مادرم و خواهرام که پیش سهیال بودن رفتم ، مادرم با دیدنم اومد جلو 

 و بازومو کشید سمت خودش و گفت : چیشده ؟ چرا رنگت پریده گریه کردی؟

م ، و گفت : شرمند به سردی گفتم :نه فقط سردرد دارم ...ابجی سمیه بهم نزدیک شد

 ... بخدا فکر میکردم گذاشتمشون تو کیفم

با صدای گرفته ای گفتم : مهم نیست دیگه فکرشو نکن ، مادرم نگاهشو با خجالت 

 .. ازم گرفت و گفت : روم سیاه

 .. اخمی کردم و گفتم : عه این چه حرفیه مامان ! گفتم که مهم نیست

به سمتی که میالد نشسته بود نکردم ، باید  دیگه تا آخر مراسم حتی یه نیم نگاه هم

 .. فراموشش میکردم

مراسم باألخره تموم شد و بعد از خدافظی با عروس و داماد که کلی هم گریه کردن 

 . مادرم و خواهرام برای رفتن سهیال به سمت خونه راه افتادیم

ته ای رو سهیال و رسول هم از همونجا به سمت مشهد راه افتادن ، میخواستن یه هف

 .. مشهد بمونن

پدرم و مادرم صمیمانه از میالد و مادرش تشکر کردن ، ولی من فقط با ثریا خانم 

 .. خدافظی کردم و برای میالد فقط سری تکون دادم

دست خودم نبود ..ناراحت بودم از اون ، از خودم و دل سادم ...اونم مثل خودم 

 ... خدافظی سردی زمزمه کرد

به خونه که البته همه خواهر برادرامم بودن و فقط جای سهیال خالی بعد از رسیدن 

 .. بود

سعیده وقتی که همه نشستن با صدای بلندی گفت : جهت اطالع همتون ، طالهای 

 .. سهیال پیدا شد و همونجا مامان بهش داد

 ...بابام یکه ای خورد و نگاه ناباورش رو از سعیده گرفت و مستقیم زل زد به من

 با صدای هول زده ای گفت : کج..کجا بودن ؟ مهدی



سمیه با شرمندگی گفت : تو ارایشگاه جا گذاشته بودم اصال تو کیفم نبود ، خدا مرگم 

 .. بده که باعث این دلخوری شدم

اما من نگاهم فقط به بابام بود ، از نگاه پشیمونش داشتم لذت میبردم ، وقتی که کالفه 

  ......  ب زد : اَْستِْغفُرّللاه ِرْبی واِتوبُه اِلَیهدستی به ریش سفیدش کشید و ل

از جام که بلند شدم ، نگاه بابام و مهدی به سمتم کشیده شد ، پشیمونی و شرمندگی 

 ... رو توی نگاه هر دوتاشون به خوبی میدیدم

  بقیه هم ناراحت بهم خیره شده بودن

 .. ی خستم ، شب همگی بخیربه سمت اتاقم رفتم و با صدای ارومی گفتم : من خیل..

 .. رفتم تو اتاق و درو بستم و با همون لباسا توی تختم دراز کشیدم

 ... زندگی مزخرفی ، همه چیز غم داره .همه چیزو لب زدم : چه 

 .... چشمامو بستم غافل از فردای زندگیم

 صبح با سرو صدایی که از حیاط میومد چشمامو باز کردم ، همه ی تنم درد میکرد

 ..و سرگیجه داشتم و این یعنی شروع یه روز سخت

 .. تختمو مرتب کردم و لباسامو عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون

مادرم و سعیده داشتن حیاط رو میشستن و مریم هم داشت روی گاز تک شعله ای که 

 .. توی حیاط بود سیب زمینی سرخ میکرد

چون نگاهشو ازم گرفت و مشغول  با دیدنم خواست چیزی بگه که انگار پشیمون شد ،

 .. کارش شد

مامانم رو به سعیده گفت : دیگه این یه ذره رو تو بشور تا من برم سبزی بگیرم بیام 

 ! ظهر شد و هنوز نهار حاظر نیست

 بهش نزدیک شدم و گفتم : سالم ،چه خبر شده مگه؟

م خواب خان روسریشو در اورد و موهاشو که بهم ریخته بود باز کرد و گفت : ساعت

 .. ! مهمون داریم

 .. موهاشو جمع کرد و دوباره روسریشو سرش کرد و گره ی محکمی بهش زد



 !با عصبانیت گفتم : ای بابا هر روز که مهمون داریم ، چه وضعشه

مادرم اخمی کرد و گفت : خبه خبه باز شروع نکن ، نکنه توقع داری بخاطر بی 

 !ه نیاد ؟حوصلگی جنابعالی مهمونم توی این خون

حوصله بحث کردن نداشتم ، جوابشو ندادم و جارو ، رو از سعیده گرفتم و گفتم : 

 .. برو من میشورم

با خنده گفت : حاال ترش نکن مهمونمون باب میلته، با تعجب دست از جارو زدن 

 کشیدم و گفتم : کیه؟

 

 .. خندید و گفت : زندایی ، دایی ، ثریا خانم و گل پسرش

ندی که میومد روی لبم جا خوش کنه با یاداوری حرفای دیروز میالد ،  یه لحظه لبخ

 ... خشک شد

 سری تکون دادم و گفتم : چرا میان ؟ شیر اب رو بست و گفت : بابا دعوتشون کرده

.. 

  با تعجب جارو رو گذاشتم گوشه ی دیوار و گفتم : وا ، چرا؟

گه کنی ، خب دعوت کرده دیسعیده پوفی کشید و گفت : وای صبا چقدر سوال پیچ می

 ! ، چه اشکالی داره مگه

 شونه ای باال انداختم و گفتم : همینجوری پرسیدم و بدون حرف دیگه ای ، رفتم داخل

.. 

تا نزدیک ظهر مشغول کارای خونه بودم ، بخاطر این چند روز و عروسی سهیال 

 ..که مهمون داشتیم ، خونه بیش از حد کثیف شده بود

کردن خونه ، نگاهی به مادرم کردم ، داشت با دقت و حوصله سبزی بعد از تمیز 

 .. خوردن ها رو پاک میکرد

دستی به صورتم کشیدم و عرق پیشونیمو با کف دستم گرفتم و گفتم : کار دیگه ای 

 نیست؟



سرشو بلند کرد و با مهربونی گفت: نه مادر جان ، دستت درد نکنه ؛ برو یه دوش 

 ... نبگیر و لباساتو عوض ک

ته دلم از لحن آروم و مهربونش ذوق کردم و با لبخند کوچیکی گفتم : چشم و به سمت 

 .. اتاقم رفتم

دوست داشتم امروز رو به خودم برسم ، در کمد لباسامو باز کردم و با دقت لباسامو 

 ... از نظر گذروندم

کرده ی تنم نچشمم به کت و دامن سبز لجنیم افتاد ، پارسال سمیه برام دوخته بود ول

 ... بودم

با ذوق لباسا رو از ته کمد برداشتم و گذاشتم رو تخت ،به سمت حموم رفتم و دوش 

 .. مختصری گرفتم  و موهامو خشک کردم

دو دل بودم که آرایش کنم یا نه ، میترسیدم ارایش کنم بابام ، عصبی بشه ، پس قید 

 .. ارایش کردن رو زدم

اسارو پوشیدم ، کامال اندازم بودم ، توی اینه خیره موهامو روی سرم جمع کردم و لب

 ... شدم به اندامم ، واقعا معرکه بود

 .. یه شال سبز هم از تو کمدم در اوردم و سرم کردم و موهامو کامل پوشوندم

عطر نداشتم که بزنم ، به همین خاطر از اتاقم رفتم بیرون تا از عطری که علیرضا 

 .. برای سعیده خریده بود بزنم

نیم ساعتی گذشته بود و بابام و مهدی هم اومده بودن خونه اما مهمونا، هنوز نیومده 

 .. بودن و همگی منتظرشون بودیم

 .. یه ساعت دیگه هم گذشت ، ولی بازم خبری ازشون نشد

 ! بابام رو به مامانم گفت : پس چرا نیومدن ؟ ساعت از یک ظهر هم گذشته

اال نمیدونم ، من صبح زود به اسیه زنگ زدم گفتم که مامانم با کمی نگرانی گفت : و

 . نهار درست میکنم بیان ، اونم گفت حتما میان

 سعیده گفت : بابا میخواین یه زنگ بزنم خونه دایی ببینم چرا نیومدن ؟

 .. بابام کمی فکر کرد و گفت : اره دخترم ، پاشو زنگ بزن ببین چرا نیومدن



ن رفت ، اما نرسیده به تلفن ، صدای زنگش توی سعیده چشمی گفت و به طرف تلف

 ... پیچیدخونه 

 .. سعیده قدماشو تند تر کرد و گوشی رو برداشت

 الو؟_

........... 

 . سالم خوبید ؟ بله هستن_

.......... 

 ...چند لحظه گوشی خدمتتون_

 ! به سمت بابام برگشت و گفت : بابا ، پسر ثریا خانمه ، با شما کار داره

 .. م از جاش بلند شد و گفت : خدا بخیر کنهبابا

گوشی رو گرفت ومشغول صحبت کردن شد ، چشمم بهش بود تا شاید از حرکت 

 .. لباش بفهمم چی میگن ، اما فایده ای نداشت

بعد از چند دقیقه گوشی رو قطع کرد و رو به مادرم گفت : پاشو حاج خانم ، حال 

 .. اسیه بد شده ؛ باید بریم بیمارستان

 !هین بلندی کشیدم و از جام بلند شدم و گفتم : چرا؟ چیشده مگه

 .. با ناراحتی گفت : قلبش گرفته

با بغض گفتم : منم میام ، مامانم خواست مخالفت کنه که با گریه گفتم  : خواهش 

 ... میکنم

 .. بابام سری تکون داد و گفت : خیلی خب ، سریع اماده شو

و مانتو شلوار قهوه ایمو پوشیدم ؛ مقنعمو سرم کردم و سراسیمه به سمت اتاقم رفتم 

 .. بعد از سر کردن چادرم ، از اتاق زدم بیرون

سعیده با بغض گفت : مامان و بابا رفتن تو حیاط ، بابا گفت زودتر بری ؛ باشه ای 

 .. گفتم و به سمت حیاط پا تند کردم



ن کرده بود و مامان و کفشامو پوشیدم و از در رفتم بیرون ، مهدی ماشینشو روش

 .. بابامم توی ماشین نشسته بودن

وقتی سوار شدم ، ماشین به سرعت از جا کنده شد ، همگی ناراحت بودیم ؛ زندایی 

فقط برامون یه فامیل نبود ، برای منو خواهر برادرام مادر بود ، برای مامانم خواهر 

 .. بود

روع به خوندن آیته الکرسی سرمو چسبوندم به شیشه و چشمامو بستم و زیر لب ش

 ..کردم ، اشکام دونه دونه روی گونه هام می لغزید

با توقف ماشین ، به سرعت از ماشین پیاده شدم و به مامانمم کمک کردم پیاده بشه ، 

 . با هم رفتیم داخل

مهدی به طرف ایستگاه پرستاری رفت و بعد از گفتن اسم و فامیل زندایی و گرفتن 

 !ه طرفمون اومد و گفت : طبقه ی دومه ، باید بریم باالشماره ی اتاقش ب

مادرم به سختی پله ها رو اومد باال ؛ مهدی اشاره ای به اتاق رو به روی پله ها کرد 

 .. و گفت : اونجاس

در اتاقش باز بود ، با هم رفتیم داخل ، زندایی دراز کشیده بود و رنگش به شدت 

 .. کنارش بودنپریده بود ، داییم و ثریا خانم هم 

 شدمبا دیدن ما از جاشون بلند شدن و بعد از احوالپرسی کوتاهی به زندایی نزدیک

با دیدنم ، لبخندی روی لبای خشک شدش نشست و گفت : نبینم چشمات اشکیه ، چرا 

 ناراحتی قربونت برم؟

 نتونستم خودمو کنترل کنم ، بلند زدم زیر گریه و بغلش کردم ، با صدای گریه ی من

مادرمم زد زیر گریه و دست زندایی رو گرفت و گفت : الهی من بمیرم ، بمیرم برای 

 .. دردی که میکشی ، بمیرم برای دل داداشم

ثریا خانم دستی به شونه ی مامانم زد و گفت : ای وای حاج خانم ، تو رو خدا گریه 

 .. ونهنکنید ، آخه خواهر جان اسیه که  چیزیش نیست !ُسر و ُمر و گنده جلوت

رو به من تشر زد و گفت : صبا ! دخترم تو دیگه چرا گریه میکنی اخه؟! مادرم از 

کنار زندایی بلند شد و رو به ثریا خانم گفت : به وال دست خودم نیست ، نمیتونم ببینم 

 .. درد کشیدنشو



زندایی به سختی و با صدای گرفته ای لب زد : من خوبم عزیزم ، ببین حالم خوبه 

 خوبه

و که آروم شد از کنار زندایی بلند شدم تا استراحت کنه و کنار بقیه ایستادم ، داییم ج

 .. و بابام مشغول صحبت کردن بودن ..مامانم و ثریا خانم هم همینطور

حالت تهوع شدیدی داشتم ،به مامانم نزدیک شدم و تو گوشش گفتم : مامان من چند 

 .. لحظه میرم بیرون زود میام

صدای بلندی که بقیه هم شنیدن گفت : چرا مادر ، چیشده؟ چرا رنگت  با نگرانی و

 ! پریده

 ! پوفی کشیدم و گفتم: چیزی نیست ، یه کم محیط بیمارستان اذیتم میکنه

ثریا خانم لبخند مادرانه ای زد و گفت : حق داری دخترم ، برو تو حیاط یه آبی به 

 .. دست و صورتت بزن

فت : آره دایی جان ، دیگه هم نمیخواد بیای باال ، ما هم دایی هم با صدای خسته ای گ

 .. تا یه ربع دیگه میایم پایین

نگاهی به زندایی که چشماشو بسته بود و نفسهای منظمش نشون میداد خوابیده ، 

 انداختم و گفتم: زندایی باید اینجا بمونه ؟

،  ه تموم بشهدایی دستی به موهای جوگندمیش کشید و گفت : نه دخترم ، سُرمش ک

 .. مرخصش میکنن

زیر لب ، گفتم : الهی شکر ..با اجازه ای گفتم و به سمت در اتاق رفتم که با صدای 

 .. پدرم به سمتس برگشتم

 .. جای دوری نری ، همون جا تو حیاط بشین تا ما بیایم_

 ... چشمی گفتم و از اتاق رفتم بیرون

ی های ردیف شده ی گوشه ی حیاط هوای بیرون خیلی حالمو بهتر کرد ، روی صندل

 . بیمارستان نشستم و سرمو گرفتم توی دستم و چشمامو بستم

نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که با شنیدن صدایی سرمو بلند کردم ، دو تا پسر حدود 

 . ساله کنارم روی صندلی ها نشسته بودن .و زل زده بودن بهم ۱۱_۱۴



م نمیومد کجا دیدمش، سعی کردم تمرکز کنم که قیافه ی یکیشون آشنا بود ، ولی یاد

 ... یادم بیاد ولی شنیدن صداش مجالی برای فکر کردن بهم نداد

به به ، سیروس ببین کی اینجاس ، صبا خانم ..لبخند هیزی زد و گفت : یادت اومد _

  منو ؟

 ، سری به عالمت منفی تکون دادم ، قلبم تند تند میزد ، قهقهه ای زد و گفت : آرشم

رفیق سامان ..یادته اومدی توی اون ویال و اون دوست مستمون میخواست بهت دست 

 . درازی کنه و پس مونده ی سامانو بخوره و زد زیر خنده

نفسم رفت از ترسم حتی جرعت نداشتم نگاشون کنم ، اومدم از جام بلند شم که با 

 .. شنیدن صدای میالد دنیا برام به آخر رسید

 ا چیکار میکنی ، چیزی شده؟صبا ، اینج_

پاهام به زمین چسبیده بود و توان حرکت نداشتم ، نگاه ارش و سیروس مستقیم میالد 

  . رو نشونه گرفت

میالد مسیر نگاهمو دنبال کرد و نگاهش روی اون دو تا ثابت موند و اخم غلیظی 

 ... بین ابروهاش نشست

 ...داشتم و بسو من فقط توی اون لحظه آرزوی مرگ 

میالد بعد از یه مکث طوالنی ، نگاهشو از اون دو تا گرفت و بهم خیره شد و گفت: 

  !چیزی شده؟

حتی جرعت نداشتم توی چشماش مستقیم نگاه کنم ..دستام میلرزید ،حس میکردم قلبم 

  توی دهنم میزنه

با صدای محکمی گفت : سوالم جواب نداشت؟با ترس آب دهنمو قورت دادم و به .

 .زدم : چی..چیزی نیست ، حالم بهم خورد اومدم اینجا یه کم هوا بخورم سختی لب

سری تکون داد و همونطور که نگاهشو دوباره به سمت اون دوتا میکشوند گفت : 

  !که اینطور

با التماس نگاهمو به آرش دوختم ، اگه حتی یه کلمه راجب اون روز حرف میزد ،  

  برای همیشه از چشم میالد میوفتادم



 . هر چند االنم مطمعن بودم حسی بهم نداره و فقط به چسم یه دوست نگام میکنه..

 ... اما بهتر از این بود که کالً از دستش بدم 

 ..آرش نگاهشو ازم گرفت و رو به دوستش گفت : پاشو بریم

 ..از جاشون بلند شدن و بدون حرفی ازمون دور شدن.. 

 ..؛ میالد نگاه تیز بینش رو ازشون برنداشت ، اما تا لحظه ای که بهشون دید داشتیم 

وقتی کامال از دیدمون محو شدن ، نفسی از سر آسودگی کشیدم که از چشم میالد .. 

 ... دور نموند

 چند قدم کوتاه به سمتم برداشت و خیره به چشمام لب زد : چرا رنگت پریده؟

دونم ، : نه..یعنی نمی لحن مرموذش باعث شد ، دست و پامو گم کنم ، با تپه تپه گفتم 

 !شای. فشارم افتاده

نگاهشو یه دور توی صورتم چرخوند و بعد از چند لحظه سکوت با صدای سرد و 

 خشکی گفت : داروهاتو خوردی؟

 .. سری به عالمت مثبت تکون دادم ، نگاهم به کیسه ای که دستش بود افتاد 

 ر و جلوی صورتم تکونشوقتی فهمید  به دستش نگاه میکنم ، کیسه رو آورد باالت

 ... داد و گفت : داروهای زنداییته

 ببین اگه مراقب خودت نباشی ، به این وضع دچار میشی

سری تکون دادم و برای خالص شدن از اون وضع گفتم : من میخوام برم داخل شما .

 نمیای؟

 .. روی صندلی نشست و گفت : نه ، چون دارن میان بیرون

گفتم : پس منم نمیرم ، خنده ای کرد و گفت : چقدر زود دوباره سر جام نشستم و  

 .. قانع میشی

لبخندی که بخاطر تعریفش داشت روی لبم شکل میگرفت با حرف بعدیش خشک 

 ....شد

 ..... بودکاش تارا هم مثل تو _



زل زدم به نیمرخ جذاب و مردنش؛ ته ریشش خیلی بهش میومد ، یه حسی توی 

دستمو بزارم روی صورتش و لمسش کنم ..حتی وجودم وسوسه ام میکرد که 

تصورشم لبمو خندون میکرد.اما حیف که یه رویای محال بود! باید قبول میکردم 

 ! اینی که کنارم نشسته ، مال من نیست...متعلق به من نیست

اصال من کجا و میالد کجا ، چرا باید بهم عالقمند بشه وقتی هیچ جذابتی ندارم ، نه 

ی داشتم و نه موقعیت کاری و شغلی! و نه حتی یه گذشته ی پاک..با قیافه ی خوشگل

شنیدن صداش ، رشته ی افکارم پاره شد !  _اومدن ، پاشو بریم ...از جام بلند شدم 

و با هم به سمت بقیه رفتیم ، مامانم و ثریا خانم دو طرف زندایی ایستاده بودن ، و 

 ... توی راه رفتن کمکش میکردن

همراهشون نبودن ، میالد سالمی به همشون کرد و با ، بابام دست داد  داییم و مهدی

..رو به مامانم گفتم : پس دایی کجاس؟ مادرم با صدای گرفته ای گفت : دکتر آسیه 

میخواست باهاش صحبت کنه ، با مهدی رفتن پیش دکتر...میالد رو بهشون گفت : 

م ن طول بکشه ، فکر میکنخب اینجوری که سخته منتظرشون بمونیم ، شاید کارشو

ما بریم خونه بهتر باشه ..بابامم گفت : اره نظر منم همینه ، ماشین مهدی هست راحت 

میتونن برگردن . بنابراین همگی سوار ماشین میالد شدیم و به سمت خونه ی داییم 

رفتیم ! وقتی رسیدیم به زندایی کمک کردم تا بره تو اتاقش استراحت کنه ، و رفتم 

شپزخونه تا نهار درست کنم ، مادرم اومد نزدیکم و گفت : نمیخواد چیزی توی ا

درست کنی ، زنگ زدم به مهدی از اون طرف بره نهار خودمونو بیاره اینجا ..باشه 

ای گفتم و چایی دم کردم ..همشون توی پذیرایی نشسته بودن ...چایی خوش رنگی 

 پذیرایی رفتم ..به همشون تعارف که دم کرده بودم رو ریختم توی فنجون ها وبه سمت

کردم و کنار مامانم نشستم ..ثریا خانم خندید و با لحن معناداری گفت : ماشاهلل صبا 

جان بر خالف سن کمش خونه داریش حرف نداره ...مامانم خنده ای کرد و گفت : 

 واره واال من دخترامو از همون بچگی کار بلد بار اوردم ..ثریا خانم لبخن ی زد و ر

به بابام گفت :حاج آقا ؟ اگه جسارت نباشه میخوام یه سوالی بپرسم ! بابام گفت:  

اختیار دارید ، بفرمایید ..ثریا خانم با جدیت گفت : میتونم بپرسم چرا نزاشتید صبا 

درسشو ادامه بده؟!  با تعجب نگاهمو به ثریا خانم دوختم ...سکوتی که بینمون حکم 

 ... القا میکردفرما شد حس خفگی رو بهم 

 .. نگاهم به میالد افتاد ، با خونسردی به بابام زل زده بود



بابام تسبیحشو گذاشت توی جیبش و با لحن بی میلی  گفت: با درس خوندن دختر 

 ..جماعت مخالفم ، فقط صبا نبود ، بقیه دخترامم نزاشتم درس بخونن

دختر جماعت یه خورده  میالد خنده ای کرد و گفت : یعنی منظور حاج آقا اینه که

 ! ذهنشون کنده

بابام که  از حرف میالد خوشش اومده بود ، تک خنده ای کرد و گفت : اره یه چیزی 

 ... تو همین مایه ها

پوفی کردم و سرمو انداختم پایین ، میالد اینجوری میخواست بابامو راضی کنه درس 

  بخونم ؟

ره و زمونه هر کی درس نخونه ، آینده ثریا خانم گفت : واال بخدا حیفه ، تو این دو

 ... نداره

بابام بدون جواب دادن به حرف ثریا خانم گفت : وقتی پسرام به جایی نرسیدن ، 

 دخترامم نمیرسن؟؟

میالد بازم با خونسردئ گفت: خب هر کدومشون االن سر زندگیشونن تنها کسی که 

ه بده خیلی خیلی برای مونده صباس ، من فکر میکنم اگه اجازه بدید درسشو ادام

 .. خودش و روحیه ش خوبه

میشگیش گفت : ای بابا پسرم ، درس به چه درد یه دختر مادرم با همون سیایت ه

میخوره ؛ دختر باید خونه داری بلد باشه ، باید شوهر داری و بچه داری بلد باشه تا 

 .یچ کارش نمیاداینده داشته باشه ، درس به ه

فت : واه نگو این حرفو حاج خانم ، اگه درسشو بخونه برای ثریا خانم با تعجب گ

 .. خودش كسی میشه ، دستش جلوی کسی دراز نیست

 ! بابام رو به مادرم گفت: خانم پاشو یه سر به آسیه بزن ، شاید بیدار شده باشه

 .. مامانم سریع بلند شد و گفت :ای وای پاک یادم رفت ، بخشید من االن میام

فت ، میالد رو به بابام گفت : خب حاج اقا میشه اجازه بدید صبا درسشو مامانم که ر

 ادامه بده ؟

 .. بابام نگاهی بهم کرد و رو به میالد با لحن جدی و قاطعی گفت : نه



بغض کردم ، دلم نمیخواست این بحث ادامه پیدا کنه ، خودم خوب میدونستم دلیل 

 .. بابام چی بود که نزاشت درسمو ادامه بدم

 .. میترسیدم عصبی بشه و چیزی از دهنش در بیاد که میالد هیچوقت نباید بفهمه

 .. بخاطر همین سرموبلند کردم و با التماس به میالد خیره شدم تا دیگه ادامه نده

با دیدنم پوف کالفه ای کشید و رو به بابام که با اخم به زمین خیره شده بود کرد و 

ور صالحتونه ..بهر حال شما بزرگتری و گفت : شرمنده دخالت کردم ، هر ج

 .. حرفتون برای من قابل احترامه

 ...بابام کم کم اخماش باز شد و با صدای بمی گفت : تو هم برام قابل احترامی

 با شنیدن صدای زنگ ، از جام بلند شدم و گفتم : من باز میکنم ، دایی و مهدی هستن

. 

مریم و دایی اومدن داخل ، سالمی کردم  رفتم توی حیاط و درو باز کردم ، مهدی و

 ... و بدون توجه به مریم و مهدی پشت سر دایی راه افتادم و رفتیم داخل

نهاری که مهدی اورده بود رو گرم کردم و سفره رو انداختم ،ساعت پنج بعد از ظهر 

 .. بود و ما تازه داشتیم نهار میخوردیم

مع کردیم و ظرفا رو خودم شستم ، بعد از خوردن نهار به کمک مریم سفره رو ج

داییم خیلی توی خودش بود و از وقتی اومده بود جز چند تا کلمه حرف دیگه ای نزده 

 .بود

داشتم چایی میریختم که مادرم اومد تو اشپزخونه و مهدی هم دنبالش اومد و گفت : 

 جانم مامان کاری داری؟

 شدم ولی حواسم بهشون بود نگاهمو ازشون گرفتم و مشغول ریختن قند توی قندونا

.. 

 مادرم با صدای گرفته ای گفت : چرا داداشم تو فکره ،چرا اینقدر ناراحته ؟

 .. مهدی _بخاطر حرفای دکتره

 به سمتشون برگشتم و بدون توجه به اینکه با مهدی قهرم گفتم : کدوم حرفا؟



ه اش زد و ادامنگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : زندایی باید عمل بشه چنگی به موه

  ...داد متاسفانه طبق حرف های دکتر حالش زیاد خوب نیست

 ..مادرم با وحشت چنگی به بازوی مهدی انداخت و گفت: یا امام حسین

مهدی شونه های مامانم و گرفت و کمکش کرد روی صندلی بشینه و رو بهش گفت: 

 ... احی حل میشهآروم باش مادر من دنیا که به آخر نرسیده دکترش گفت با عمل جر

 مامانم با گریه گفت:باید عمل کنه؟

مهدی چنگی به موهاش زد و گفت اره باید چند روز دیگه بره تهران بستری بشه؛ 

 !بیچاره دایی خیلی داغونه

مامانم از جاش بلند شد و گفت مگه من مردم که بزارم داداشم سختی بکشه و بدون  

 ...خانه خارج شداینکه اجازه بده ما حرفی بزنیم از آشپز

مهدی هم با عجله دنبالش رفت نفس عمیقی کشیدم و سینی چایی رو برداشتم و به  

 ...طرف پذیرایی راه افتادم

به همه چایی تعارف کردم و کنار ثریا خانوم نشستم نگاهم به مامانم افتاد که کنار  

 ... دایی نشسته بود و آروم باهاش صحبت میکرد

خانم رو به دایی گفت آقای رستمی من جون به لب شدم میشه  بعد از چند دقیقه ثریا

 بگید دکتر آسیه چی گفت؟

 ...دایم با صدای گرفته ای گفت چی بگم واال باید قلبش عمل بشه اینجا هم نه

تهران باید یکی دو هفته بستری بشه بعد عملش کنن بابام دستی به شونه ی داییم زد 

حتی نداره، انشاهلل عملش می کنند حالش خوب و گفت: مرد حسابی اینکه دیگه نارا

 ...میشه

داییم سرشو انداخت پایین و گفت آخه فقط دردم این نیست که من تمام زندگیم اینجاست 

 ..؛ اگه یه روز نرم سر کار کارمو از دست میدم چطوری دو هفته برم تهران

یه چیزایی ثریا خانم حرف دایی رو قطع کرد و با ناراحتی لب زد: آقای رستمی 

 ...میگی که آدم واقعا بهش بر میخوره

 ..مگه من مردم آسیه مثل خواهرمه خودم میبرمش تهران و مواظبش هم هستم_



داریم با شرمندگی گفت: آخه اینجوری که نمیشه، چند ماه پیش بود که با صبا اونجا 

 ..بودن و کلی شما را تو زحمت انداختن

این چه حرفیه؛ ما هم کم به شما زحمت ندادیم؛ آسیه میالد اخمی کرد و گفت حاج آقا 

 ... خانم هم مثل مامانم خیالت راحت باشه

مامانم آهی کشید و رو به داییم گفت آره داداش نگران نباش اصال من خودم باهاش 

 ...میرم ازش مراقبت می کنم نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره

ت هم خونه زندگی داری، یه روز دو داییم ای کشید و گفت: نه خواهر من تو خود 

روز که نیست شاید یک ماه کاراش اونجا طول بکشه دو هفته قبل از عمل باید تحت 

مراقبت و درمان دکتر قرار بگیره. .. تو که نمیتونی یک ما زندگیتو ول کنی و بری 

 ... تهران

ا تهران ت مریم با صدای پر عشوه ای گفت:  ببخشید که دخالت می کنم ولی از قزوین

،  بریمشکه راهی نیست! همش دو ساعته هر دفعه که الزم بود زندایی بره دکتر می

 !دیگه چرا بره تهران بمونه ؟

مهدی وسط حرفش اومد و گفت: چون باید بستری بشه مریم سری به معنای فهمیدن 

 ...تکون داد و ساکت شد

 : خب آقای رستمی حاجششه کشید و رو به جمع گفتثریاخانم دستی به موهای رنگ 

خانم کار و زندگی داره درسته ... من که گفتم  خودم همه جوره هوای آسیه رو دارم؛  

ولی اگه اینجوری خیالتون راحت تره که کسی باهاش بیاد و مواظبش باشه؛ خب صبا 

 ... میتونه بجای مادرش بیاد

ت د سرمو به سمبا تعجب نگاهش کردم ولی حواسش به من نبود و نگاهش به پدرم بو

 ...بابام چرخوندم تا عکس العملش رو ببینم

ای نامعلوم خیره شده بود مامانم با صدای آرومی گفت: واال در متفکرانه به نقطه 

 ...این باره حاج آقا باید تصمیم بگیره

دایی وقتی دید بابام ساکته گفت: نه ممنون خودم یه کاریش می کنم شاید به 

 ..ش بره اگر هم نشدخواهرزادش گفتم  باها



بابام وسط حرفش اومد و گفت صبا میره نیاز نیست به کسی دیگه رو بندازی اگر  

 ...بگم خوشحال نشدم دروغ بود

حتی تصور اینکه دوباره می خوام یه مدتی رو با میالد باشم و هر روز ببینمش خنده 

کمال تعجب به من رو روی لبام میاورد..نگاهم بی اداده به سمت میالد  کشیده شد در 

 ...زل زده بود از چشماش نمیتونستم چیزی بفهمم

 .. اما خوب باز هم میتونستم رضایت را از  چهره اش ببینم 

 .آخرین تیکه ی لباسمو گذاشتم توی ساکم ...و ساکم رو گذاشتم گوشه دیوار

مادرم پوفی کشید و گفت کاش خودم میرفتم میترسم تو از پس کارهای زن داییت بر 

 .. نیای

سمیه استکان چایی رو گذاشت روی زمین و گفت: وای مادر من این همه استرس و 

 !)نگرانی برای چیه،

 .. قری به گردنش داد و گفت: اوال همه کاراشو بیمارستان انجام میده

دوما ثریا خانوم و پسرش هم هستن ، بعدش هم شما چطوری میخوای یک ماه خونه 

 و زندگی تو ول کنی؟

چشم غره ای بهش رفت و گفت : وظیفمه ، کم برامون خوبی نکردن ، چطوری مادرم 

 داداشمو و زنشو توی این حال و روز رها کنم ؟

سعیده کنارش نشست و گفت : الهی قربونت ، چرا اینقدر حرص میخوری؟ آبجی 

 !سمیه که منظوری نداشت

چی باشه داری مادرم با حالت زاری رو بهم گفت: صبا ، مواظب خودت باشی ،  هر 

 .. میری خونه ی یه غرییه

چشمی گفتم و از جام بلند شدم و به سمت کمدم رفتم و لباسامو پوشیدم و گفتم : 

 ... خیاالتون راحت باشه ، هم حواسم به زندایی هست وهم خودم

قرار بود تانیم ساعت دیگه راه بیوفتیم ، میالد و ثریا خانم موندن و قرار شد با 

.مادرم از دیشب اینقدر    سفارش کرده بود که حسابی کالفه شده خودشون بریم .

 ..بودم



به اندازه ی ده روز لباس و وسیله برداشته بودم ، ایندفعه چند تا لباس خوشگل 

 ... برداشته بودم

چندتیکه لوازم ارایش که مال سهیال بود و روز قبل از عروسیش گفت الزمشون 

 ..هم برداشتمنداره و دادشون  به من ..رو 

با صدای زنگ در ، مادرم گفت : اومدن وسایلتو بردار بیا و خودش زودتر از ما از 

 .. اتاق رفت بیرون

چادرمو پوشیدم و ساکمو برداشتم ، با سمیه و سعیده روبوسی کردم و کفشامو پوشیدم 

 .. و رفتم بیرون

 .. ش خدافظی کنمسمیه و سعیده هم پشت سرم اومدن ، بابامم سرکار بود و نشد از

میالد و ثریا خانم از ماشین پیاده شدن و با مامانم و خواهرام احوالپرسی کردن ، اما 

 .. زندایی تو ماشین نشسته بود و چشماشو بسته بود

 مادرم نگاهشو به زندایی دوخت و گفت : الهی براش بمیرم ، خیلی درد داره ؟

وم درد نداره،  بی حالیش به خاطر میالد با صدای بمی گفت: نگران نباشید حاج خان

 ...داروی آرامبخشیه  که بهش دادیم

خیالتون راحت باشه مادرم نفس عمیقی کشید و گفت: امیدم اول به خدا و دوم به 

 شماست نگاهی به من انداخت و دوباره ادامه داد: مواظب صبا هم باشید،

صبا هم مثل دختر  ثریا خانم لبخندی زد و با اطمینان گفت خیالتون راحت باشه

 ...خودمه

بعد از چند دقیقه باالخره با مامانم خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم و حرکت  

 ..کردیم توی ماشین حرف خاصی بینمون رد و بدل نشد

 ..زن دایی خوابیده بود و ما هم به خاطر رعایت حال زن دایی زیاد حرف نزدیم

 .. به شیشه چسبوندم و چشمامو بستمصدای ضبط ماشین هم خیلی کم بود سرمو  

 .. نمیدونم چقدر خوابیده بودم که با حرکت دستی روی شونه هام چشمامو باز کردم

صورت میالد چند سانتی متری صورتم بود..یه کم گیج بهش نگاه کردم ، بعد  از 

 .. چند ثانیه که موقعیتم رو فهمیدم توی جام سیخ نشستم و نگاهی به اطراف انداختم



نار یه قهوه خونه نگهداشته بود و زندایی و ثریا خانم هم توی آالچیق بزرگی نشسته ک

 ..بودن

با صدایی که خنده توش موج میزد میزد گفت: ساعت خواب خانوم کوچولو ، با 

 خجالت نگاهی به چشمای شیطونش انداختم و گفتم: ببخشید خیلی خوابیدم ؟

ی زد و گفت: فدای سرت فعال پیاده شو یه آخه تو ماشین خوابم میگیره لبخند مهربون

 ... چیزی بخوریم دوباره که اومدیم سوار شیم به ادامه خوابت برس

با خجالت نگاهی بهش کردم و گفتم کنایه میزنی تک خنده ای کرد و گفت: دختر 

 ...خوب دارم باهات شوخی می کنم حاال یاال پیاده شو که مردم از گشنگی

 

شین پیاده شدم چادرم و روی سرم مرتب کردم و به سمت زن باشه ای گفتم و از ما

 .. دایی و ثریا خانم قدم برداشتم

 

به جفتشون سالم کردم با خوشرویی جوابمو دادن خیلی گشنم بود صبحانه مو با 

 ...اشتهای کامل خوردم و بعد از نیم ساعت دوباره راه افتادیم

سرایدار بعد از چند دقیقه درو باز یه ساعت بعد که رسیدیم میالد میالد بوق زد و 

 ... کرد

خیلی خسته بودم و خوابم میومد ، بعد از اینکه رفتیم داخل اتاقی که دفعه قبل مال 

 .. منو زندایی بود رو دوباره در اختیارمون گذاشتن

 ... لباسامو عوض کردم و همونجا گوشه ی تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم

و توی جام نشستم ، زندایی تو اتاق نبود از جام بلند شدم  با کرختی چشمامو باز کردم

 ...و لباسامو مرتب کردم و در اتاق رو باز کردم

صداهای ریزی از بیرون میومد ، با کنجکاوی سرکی توی پذیرایی کشیدم ، خبری 

 . از زندایی و ثریا خانم نبود

 دمبروم کپ کرپوفی کردم و به سمت راست سالن رفتم ، ولی با دیدن صحنه ی رو

.. 



میالد و تارا توی بغل همدیگه روی کاناپه لم داده بودن و تارا دستاشو دور گردن 

 میالد حلقه کرده بود و لباشون حریصانه به هم چسبیده

 ... بود

 

قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد ، پاهام به زمین چسبیده بود ، حس خجالت ، حسادت 

 .. توی وجودم میجوشید

 .. سشون به من نبود و هر دو چشماشون بسته بوداصال حوا

 .. میالد دستشو روی کمر تارا گذاشت و نوازشوار از باال تا پایین کمرشو لمس کرد

اشک تو چشمام جمع شد و آب دهنمو قورت دادم ، نمیتونستم چشم ازشون بردارم 

 ... ...پشتشون به من بود و متوجه من نبودن

جدا کرد و با یه حرکت روی کاناپه خوابوندش و روش خیمه میالد لباشو از لبای تارا 

 .. زد و دیگه نتونستم نگاه کنم چشمامو بستم و به سمت حیاط پا تند کردم

حس میکردم حرارت و التهاب بدنم رفته باال، خودمو به پشت درخت توتی که گوشه 

 ... ی حیاط قرار داشت رسوندم و همونجا نشستم

ه های داغ و ملتهبم و چشمامو بستم ، تموم صحنه های چند دستامو گذاشتم روی گون

 ... دقیقه پیش توی ذهنم شکل گرفت

 .. قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید روی گونم ، نمیدونم چه مرگم شده بود

 ... یه حسی بهم میگفت به تو چه اون نامزدشه ، بهش محرمه ، به تو چه

 .. لب زدم : خفه شو

بدبخت تو نمیتونی معاشقه ش با هنم توی سرم اکو شد ..دوباره صدای مرموذ ذ

 نامزدشو ببینی .. بعد توقع داری میالد تو رو با گذشته ی اشغالت قبول کنه؟

 ... هق هقی کردم و لب زدم : خفه شو

 .. با کالفگی چشمامو باز کردم و به استخر پر از آب خیره شدم



یخواست من جای تارا صاحب قلب چقدر دوست داشتم جای تارا باشم ، چقدر دلم م

 .. و احساس و عشق میالد بودم

 ... اما افسوس که اون به چشم یه بچه بهم نگاه میکرد

با شنیدن  صدای میالد رشته افکارم پاره شد و با دیدنش که روبه روم ایستاده بود از 

 ... جام بلند شدم

 .. خیره شده بود به صورتم و با دقت نگاهم میکرد

 . په گفتم : س..سالمبا تپه ت

 سری تکون داد و گفت : سالم ،اینجا چیکار میکنی؟

 .. مکثی کردم و گفتم : من ..خب اومدم اینجا یه کم هوا بخورم

 با چشمای ریز شده گفت : کی بیدار شدی؟

 .. با شرم نگاهمو ازش گرفتم ، مطمعن بودم االن گونه هام سرخ شده

 ... اً یه ربعبا صدای ضعیف و آرومی گفتم : تقریب

نگاهم میخ زمین بود و صدایی ازش در نمیومد ..وقتی سکوتش طوالنی شد نگاهمو 

 ... بهش دوختم

ی بسته کرد تا چیزی بگه ؛ ولبا اخم غلیظی بهم خیره شده بود ، چند بار دهنشو باز و

 ... انگار نمیتونست

 کالفه چنگی به موهاش زد و گفت : خیلی خب ، نمیخوای بیای تو ؟

 .. فکر دیدن تارا هم عذابم میداد

 .. آب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم و گفتم : نه ، اینجا بهتره

 ... میخ چشمام شد و با لحن خاصی زمزمه کرد : تارا رفت ، پس بیا تو

دست و پامو گم کردم از این همه هوش و ذکاوتش ..با عجله گفتم : خب من چیکار 

 ...من فقطبه ایشون دارم ..

 .. رفمو قطع کرد و گفت : بیا توح



 .. نمیدونم چرا نتونستم دیگه مخالفت کنم ..مطیعانه پشت سرش راه افتادم

 رفتیم داخل ، با کنجکاوی گفتم : پس زندایی و ثریا خانم کجا هستن ؟

روی کاناپه لم داد و گفت : آسیه خانم رفت یه سر پیش دکترش ، یه ساعتی میشه کع 

 .. حاال حاال ها بیانرفتن ، فکر نمیکنم 

سری تکون دادم و بی اراده دوباره نگاهم به سمت کاناپه ای که چند دقیقه پیش میالد 

 ... و تارا روش معاشقه میکردن افتاد

 .. نگاش نکن_

 با گیجی بهش نگاه کردم و گفتم : به چی نگاه نکنم ؟

 .. با لحن خاصی لب زد : به اون کاناپه نگاه نکن

 .. حس کردم و سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتمگونه هام حجوم خون رو به

 .. چند دقیقه بینمون سکوت بود ، چند بار کالفه و پشت سر هم نفس عمیق کشید

 ... بعد از چند دقیقه با صدای گرفته ای گفت : متأسفم

 با تعجب گفتم : بابت چی؟

ی ی ...و با کالفگنگاهشو ازم گرفت و گفت : بابت چیزی که نباید میدیدی و دید

 .. زمزمه کرد : باید بیشتر حواسمو جمع میکردم

با ارامشی که خودمم نمیدونستم از کجا اومده گفتم : من چیزی ندیدم ، چیزی هم یادم 

 لند شدم و گفتم : شرمنده من هنوزنمیاد ..از جام ب

 .. میاد میرم بخوابم خوابم

 ... ودم که بازوم از پشت کشیده شداز جام بلند شدم ولی قدم از قدم بر نداشته ب

نفس تو سینم حبس شد ؛ سر جام متوقف شدم و به عقب برگشتم ؛ با جدیت خیره به 

 چشمام لب زد : کجا؟

با لحن تندی گفتم : دستمو ول کن ؛ اخمش غلیظ تر شد و بدون اینکه دستمو ول کنه 

 !گفت: پرسیدم کجا؟



اری؟ گفتم که خوابم میاد ؛ میخوام با تخصی و گستاخی لب زدم : مشکل شنوایی د

 ! برم بخوابم

مکثی کردم و ادامه دادم : در ضمن فکر میکنم قبالً بهت گفته بودم که ؛ حق نداری 

 .. بهم دست بزنی

با خشونت فشاری به بازوم داد و گفت : فکر میکنم منم قبالً بهت گفته بودم که 

 .. منظورم ندارم

و ادامه داد : من فقط وقتایی که عصبی و شاکی  فشار دستشو دور بازوم کمتر کرد

 ! میشم ؛ کارام و حرکاتم دست خودم نیست

پوزخندی زدم و گفتم : آهان ، بعد میشه بگید االن چرا بازوی منو گرفتی؟ فکر 

 ! نمیکنم عصبیت کرده باشم

با کالفگی پوفی کشید و گفت : ببین صبا ، من ازت معذرت میخوام ، من از دست 

  ی نیستم ؛ از خودم ناراحتم که رعایت نکردم توتو عصب

 ... توی این خونه ای

باید اینو درک میکردم که تو یه بچه ای و نباید خیلی چیزا رو ببینی یا حتی بهشون 

 .. فکر کنی

با شنیدن جمله ی اخرش عصابم بدتر به هم ریخت ؛ از اینکه هر دفعه منو بچه 

 .. خطاب میکرد ؛ واقعا کفری میشدم

نفهمیدم چیشد   نفهمیدم چرا اما بی اراده داد زدم : اینقدر به من نگو بچه ...از صدای 

 .. بلندم به وضوح جا خورد

با خشونت بازومو از توی دستش کشیدم بیرون و با همون صدای بلند گفتم : من بچه 

 .. نیستم ، اینو خودم نمیگم ؛ اینو پسرای اطرافم با دیدن اندامم میگن

ه زده توی چشماشو نادیده گرفتم و ادامه دادم : اینو کسایی میگن که با دیدن خشم زبان

 .. اندامم از خود بی خود میشن

فکر کردی برام مهمه که بهم میگی بچه ؟ نه اصال مهم نیست ؛ چون یکی مثل تو 

 .. بهم میگه بچه در عوض صدتا پسر دیگه منو جای بچه ؛ خوشگله صدا میکنن



 .. نیش متورم شده بود و قفسه ی سینش تند تند باال پایین میشدرگای گردن و پیشو

ولی اینقدر عصبی بودم که اهمیتی ندادم و گفتم : اینا رو بهت گفتم که فکر نکنی 

 ....اینقدر پسر اطرافم هستن کهمحتاج محبتتم و برام مهمه که چی خطابم میکنی .

 .. ادامه ی حرفم با نعره ای که زد توی دهنم ماسید

 .. ببند دهنتو_

شکه شدم ، خدای من باورم نمیشد که داد زده باشه ؛ اونم کسی مثل میالد که همیشه 

 .. مرموذ و خونسرد بود

 چند قدم به سمتم اومد و گفت : که اینطور دو رو برت پر از پسره آره ؟

 .. چرا الل شده بودم ، چرا ازش میترسیدم

دست ضربه ای به تخت سینم زد و کوبوندم به  پوزخندی زد و تا به خودم بیام با کف

 ... دیوار پشت سرم

از ترس جیغ خفیفی کشیدم که با خشونت داد زد : هیس ؛ بهم نزدیک شد و با لحن  

 تندی گفت : جوابمو ندادی ؛ گفتی دورت پر از پسره ؟

چیزی نگفتم ؛ پوزخندی زد و گفت : چرا ساکت شدی، تا االن که داشتی بلبل زبونی 

 یکردی ، حرفتو تکرار کن ..پسرا بهت چی میگن؟؟؟م

 .. قلبم تند تند میزد ...لب زدم : هیچی بزار برم

لباشو چسبوند به گوشم و شمرده شمرده لب زد : یه بار دیگه از این حرفا بزنی ؛ 

 .. قول نمیدم که راحت ازت بگذرم

 ... تعجب ، لذت ، شوق ...همه این حس ها توی وجودم شکوفا شد

نی براش مهم بودم ..این حرفش یعنی غیرتی شده و من جای اینکه شاکی بشم یع

 ... لبخندی روی لبم نشست

نفسهای داغشو فوت کرد توی گوشم که مور مورم شد ..كمی ازم فاصله گرفت و 

 گفت : و اینم یادت باشه ، تو همیشه برای من یه بچه ای ..حتی اگه صد سالت بشه

... 



الت موندم ، چند قدم به سمت عقب برداشتم که برم توی اتاق چند لحظه توی همون ح

 ... اما با حرفی که زد : خون توی رگهام یخ بست

 اون دو تا پسری که تو بیمارستان بودن رو میشناختی؟_

نفسم بند اومد از این سوال ناگهانیش ! بدون اینکه به عقب برگردم سر جام متوقف 

 ... شدم و سکوت کردم

ه بهم نزدیک میشه ، وقتی که رو به روم ایستاد ، حدسم به یقین تبدیل حس کردم دار

 .. شد

سرمو انداختم پایین و گوشه ی شالمو به بازی گرفتم ، با صدای بمی گفت : سوالم 

 بهش کردم و دوباره سرم جواب نداشت نیم نگاهی

 انداختم پایین و با تپه تپه گفتم :چرا فک میکنید می شناختمشون؟

بهم خیره شد و بعد از مکثی چند دقیقه ای گفت: یعنی میخوای بگی  متفکران

نمیشناختیشون؟ پوفی کشیدم و همونجوری که به سمت اتاق میرفتم گفتم :اوالً نمی 

 .. شناختم ...دوماً دلیلی نمیبینم برای شما همه چیز رو توضیح بدم

تم اخم سمتش برگشبا صدای نیمه بلندی گفت :صبر کن دوباره سر جام ایستادم و به 

کمرنگی بین ابروهاش نشسته بود چند قدم به من نزدیک شد و خیره به چشمای 

ترسیدم لب زد :چرا فکر می کنی همه مثل خودت بچه هستند بدون اینکه اجازه بده 

 !حرفی بزنم ادامه داد :چرا فکر می کنی همه مثل خودت احمق هستند

یکنه تا حاال ندیده بودم اینجوری صحبت برام عجیب بود که اینجوری باهام صحبت م 

 .. کنه

برای دومین بار شوکه شدم اون از دادی که زد و اینم از طرز صحبت کردنش با 

عصبانیت تو چشماش زل زدم و با گستاخی گفتم :فکر نمی کنم الزم باشه یه بار 

طی بدیگه براتون تکرار کنم که حق ندارید با من اینجوری صحبت کنید به شما هیچ ر

 ... نداره که من اونا رو می شناختم یا نه

شما چه نسبتی با من داری که دارید منو بازخواست می کنید برادرمی؟ پدرمی !تو 

 .کی هستی ؟چرا فکر می کنی همه چیز رو بهت توضیح میدم



انگار واقعا توقع نداشت همچین حرفی بزنم به آرومی گفت: خیلی خوب حق با توعه 

میخواستم بدونم چه نسبتی باهات دارند که اون جوری ازشون ترسیده زیادی تند رفتم 

 بودی ؟

 !با ترس گفتم :چی.. چی داری میگی کی گفته من ازشون ترسیدم؟

پوزخندی زد و گفت مشکلت اینه که فکر می کنی همه مثل خودت بچه  

..نمیدونم از چی میترسی از چی میترسی ولی مطمئنم یه دلیل محکم هست هستن 

 ....رای ترسیدنتب

با کالفگی لب زد :  دوست دارم بهت کمک کنم دوست دارم از این گرفتاری که 

 ...توش هستی نجاتت بدم خالصت کنم

دوست دارم برای یکبار هم که شده به من اطمینان کنی بهم بگی دردت چیه ؛ مشکلت  

 !چیه این همه ترس این همه وحشت برای چیه؟

با لحن خاصی زمزمه کرد: وقتی بهت نزدیک میشم از  کمی به سمتم متمایل شد و 

 ترس همه بدنت میلرزه چرا رنگت میپره چرا زبونت بند میاد؟

 این ترست دلیلش چیه از کی میترسی ؟ 

زبونم بند اومده بود نمیدونستم چی بگم چند بار دهنمو باز و  بسته کردم تا حرفی 

 ...بزنم ولی نمیشد زبونم به سقف دهنم چسبیده بود

با بغض نگاهی به صورت جدیش انداختم و گفتم : من مشکلی ندارم ، از هیچ کس 

 .. هم نمیترسم ، لطفا ادامه نده

چشماشو کالفه باز و بسته کرد و گفت: ببین صبا ، بخدا میخوام کمکت کنم ، بهم 

 .. اعتماد کن

 !یفهمی؟با صدای بلندی گفتم : بابا ولم کن ، دارم میگم مشکلی ندارم ، چرا نم

جا خورد از طرز بیانم ، ولی اهمیت ندادم و رفتم تو اتاق و درو از پشت قفل کردم 

 .. و همونجا پشت در نشستم

نمیدونم چقدر گذشته بود ؛ با شنیدن صدای ماشین سریع به سمت پنجره اتاق رفتم 

 پرده را کنار زدم؛



 ..خانم پیاده شدنو نگاهم دوختم به حیاط ثریا خانم و زن دایی از ماشین ثریا 

و به سمت ساختمان اصلی اومدن؛ سریع خودمو به آیینه رسوندم و شالمو مرتب 

 ...کردنم دستی به لباسام کشیدم

و از اتاق رفتم بیرون توی پذیرایی رفتم خبری از میالد نبود روی کاناپه نشستم  و 

خبر  افتاده بود خواست از اتفاقی که بین منو به میالدسرمو انداختم پایین ؛دلم نمی

 ...داشته باشن؛ یا بفهمن چه حرفایی بینمون رد و بدل شده

بعد از چند دقیقه ثریا خانم و  زندایی با سر و صدا اومدن داخل؛ با دیدن من  زندایی 

 لبخندی زد و گفت: بیدار شدی دخترم؟

فت گسالمی کردم و از جام بلند شدم جفتشون با خوشرویی جوابمو دادند و ثریا خانم 

خواست ببریمت تا  دوری هم بزنی و حال و هوات عوض بشه ولی :خیلی دلم می

 ....خیلی خوابت بود سنگین بود دلمون نیومد بیدارت کنیم

لبخندی زدم و گفتم اشکال نداره ایشاال دفعه بعد زندایی کنارم روی کاناپه نشست و  

گاهی نم دخترم چه خبر ندستمو گرفت و منو کنار خود نشوند و گفت: تعریف کن ببی

 . بهش کردم وگفتم :واال خبری نیست تازه بیدار شدم

ثریا خانم نگاهی به آشپزخانه کرد و گفت :فکر کنم ملوک خانم هنوزنیومده،  صبا 

 جان چیزی نخوردی نه خنده ای کردم گفتم نه؟

 ..با صدای ارومی گفتم : ممنون میل نداشتم

رفیه قرار چند روز اینجا باشی اگه بخوای تعارف اخم شیرینی کرد و گفت: این چه ح 

 ... کنی که کالهت پس معرکه است

 ...لبخندی زدم سرمو انداختم پایین

موهای رنگ شدش رو باز و بسته کرد و به سمت آشپزخانه رفت و همان طور که  

به سمت آشپزخونه میرفت رو به من گفت: صباجان خبری از میالد نداری، ندیدیش 

 اصال؟

  ...ثی کردم و بعد از چند دقیقه گفتم ؛ نه واال من تازه بیدار شدممک



زندایی رو بهم گفت راستی فردا قراره بریم خونه میترا دوست داشتم قبل از این که  

ه کشی و روت نمیشه کبریم بهت خبر بدم ؛ اگه موفق باشی ولی اگرم که خجالت می

 ..ریمبهش بگم نمی

 ،،. چه حرفیه زندایی هرچی که شما بگیددستشو گرفتم و گفتم: این 

 بوسه ای روی پیشونیم زد و گفت :ممنونم که اینقدر درک می کنی،

راستش مکثی کرد و ادامه داد :راستش دکتر گفت باید پس فردا برم بیمارستان برای  

 ..کارهای عمل بعدشم بستریم میکنن

 

 ... ه حبیب بزنمخیلی دلم میخواد قبل از اینکه بستری بشم یه سر به خون

خیلی دلم براشون تنگ شده از وقتی که میترا پدرش فوت شده نتونستم بیام به سر 

 ..بزنم تسلیت بگم سری تکون دادم گفتم: چشم فردا باهم میریم

خنده ای کرد و گفت:  من برم یکم استراحت کنم واقعا خسته شدم و خوابم میاد از  

 رم یکم استراحت کنم و بیام باشه ای گفتم  وجاش بلند شد و گفت: تو بشین  تا من ب

 .. زندایی به سمت پله ها رفت

ولی قبل از اینکه از پله ها بره باال ثریا خانم از آشپزخونه اومد بیرون و گفت: آسیه  

 فکر نمیکنی باال رفتن از این پله ها برای قلب ضرر داره؟

ستراحت کنم نمیشه که زندایی با گیجی نگاهی بهش کرد و گفت: می خوام برم ا 

اینجا بخوابم ثریا خانم سری تکون دادو گفت: میدونم عزیزم من که نگفتم اینجا 

 .. بخواب

 ..ولی اتاق  طبقه پایین هست ملوک  خانم که فعالً نیست

 . های طبقه باال رو بهش میدمرفته پیش دخترش وقتی هم برگشت یکی از اتاق 

ه پایین می خوابیم زندایی نگاهی به من کرد و گفت من و تو تا اطالع ثانوی اتاق طبق

 :پس صبا چی میشه؟

ثریا خانم قری به گردن شداد و گفت: واقعا همچین میگی صبا چی میشه انگار صباا 

 معلومه صبا طبقه باال خوب... ساله است ۱بچه 



 میخوابه .. ا

 ..تنها هم که نیست اتاق میالد هم روبروشه 

ضربان قلبم تند شد فکر اینکه قراره هر شب طبقه باال با  با این  حرف ثریاخانم 

 ...آوردمیالد تنها  باشم راه نفسم رو بند می

زندانیی سری تکاون داد و گفت :خوب االن من چیکار کنم برم تو اتاق طبقه پایین   

 ... ثریا خانم اشاره به اتاق کنار راه پله کرد و گفت: آره عزیزم برو اونجا

 ..سمت اتاقش رفت و گفت خیلی خوب من میرم همین جا استراحت می کنمزندایی به 

برگشت یه لحظه نگام کرد و گفت صباجان عزیزم اگه یه وقت طبقه باال  ترسیدی  

 ..بیا پیش خودم بخواب

باشع ای گفتم و دوباره روی کاناپه نشستم وقتی که زندایی رفت ثریل خانم با ظرف  

م اومد وگفت: ببین عزیزم پس فردا زنداییت بستری میوه و چایی شیرینی به سمت

 ..میشه

  سرمو انداختم پایین و خیره شدم

به ظرف پر از میوه. ثریا خانم دست سردمو گرفت توی دستش و گفت: ناراحت  

نباش دخترم میدونم خیلی آسیه رو دوست داری اما بهت قول میدم که حالش هر چه 

 ..که حالش خوب میشهزودتر خوب بشه بعد از عمل مطمئنم 

با چشمای پر از اشک نگاهمو دوختم به چشمای آرایش شده ی ثریا خانم و با صدای  

 لرزونی گفتم: زن دایی برای من فقط زن دایی نبوده،

 برای من دوست بوده برای من مادر بوده ، 

 برای من تکیه گاه بوده لبخندی زد و گفت: و برای من یه خواهر بوده،

وست یه خواهر بوده باورت میشه میالد آسیه روبیشتر از من دوست نه فقط یه د 

 داره؟

لبخندی زد و ادامه داد باورت میشه ماهی یک بار خودش منو مجبور میکنه که راه 

  ..بیوفتیم بیام قزوین و آسیه را ببینیم



سری تکون دادم و گفتم :بابت همه چیز ممنونم ممنونم که اینقدر شما خوبی ؛ممنونم 

 ..اینقدر مواظب زن دایی هستیدکه 

لبخندی زد و گفت این چه حرفیه من هرکاری که می کنم وظیفمه ظرف میوه رو 

کشید جلوتر و بشقابم برداشت و پر از میوه کرد و با خنده گفت: همین االن جلوی 

 ..چشم من این میوه ها رو پوست میگیریی و میخوری

ه ت: دیگه اما و اگر نداریم ببین جون بخواستم حرفی بزنم که اخم شیرینی کرد و گف

 ..تنت نمونده دختر فکر کنم از وقتی که بیدار شدی هیچی نخوردی

بخور منم می خوام نگات کنم با خنده خیار و برداشتم پوست گرفتم نصف کردم و  

 به ثریا خانم تعارف کردم با دستای ظریفش یه تیکه

 ...ی بهش زداز خیار رو از توی بشقابم برداشت و گاز ریز

ً نیم ساعتی با هم دیگه حرف زدیم از هر دری حرف زدیم ثریا خانوم از   تقریبا

 ..خودش گفت از بچگی میالد گفت از تنهایی هاش توی این همه سال گفت

از نبودن پدر باالی سر میالد گفت و من فقط گوش کردم بعضی وقتا واقعا از حرفاش  

ده دلم می گرفت ولی کاری نمیتونستم بکنم ناراحت می شدم از سختی هایی که کشی

 ... دستشو گرفتم و فشار ریزی بهش دادم

با دستمال اشکاشو پاک کرد و از جاش بلند شد و با صدای گرفته ای گفت من میرم 

 ..شام درست کنم توهم تلویزیون رو روشن کن و مشغول شو

 توی جا نیم خیز شدم و گفتم: کمک نمیخواین؟

فت نه عزیزم تو بشین امروز دوست دارم خودم تنهایی غذا درست خنده ای کرد و گ

کنم زل زد به نقطه نامعلومی و گفت: خیلی وقته که برای میالدم غذا درست نکردم. 

 .. دوست دارم امشب خودم غذا درست کنم

 .باشه ای گفتم و لبخندی زدم  ازم دور شد و رفت توی آشپزخونه

شدم به صفحه تلویزیون  در واقع حواسم اصال  تلویزیون رو روشن کردم و خیره 

 .. شد نبود همه حواسم به اتفاقاتی که چند ساعت پیش افتاد بودبه فیلمی که پخش می

به تارا به میالد به اون صحنه هایی که ازشون دیدم به اشکام به حرفاش به دادی که 

 . سرم زد



م گفتم غیرتی شد و  سرش میچرا وقتی داشتم از توجه پسر های اطرافم به خودم برا 

 ..داد زد

همین سوالی که توی ذهنم بود  بهم امید میداد که اونم نسبت به من بی تفاوت نیست  

 شد تمام آرزوهاییکه اونم یه حسی بهم داره ولی وجود لعنتی تارا این و سط باعث می

 طور کل که تو ذهنم می ساختم تمام رویاهایی که می پروروندم  توی چند دقیقه به

 ..نابود بشه و دوباره  ذهنم آشفته و به هم ریخته بشه

با صدای در ورودی رشته افکارم پاره شود و پشت سرمو نگاه کردم میالد با شونه  

های افتاده و چهره خسته وارد خونه شد نگاه کوتاهی به من انداخت و دوباره سرشو 

 اصله از آشپزخانه بیرون اومد و روپایین انداخت و از پله ها باال رفت ثریا خانم بالف

بهم گفت:  صبا جان میالد بود که اومد؟با صدای آرومی گفتم: بله رفتن باال دستاش 

 رو با پیشبندش خشک کرد و س

  ..با عجله پشت سر میالد  از پله ها باال رفت

ه شد دتقریبا نیم ساعتی پایین تنها بودم ، با اومدن ثریا خانم نگاهم به سمت پله ها کشی

 .. ، ناراحت یه نظر میرسید

 .. نگاهش که بهم افتاد ، لبخند بی رمقی زد و گفت : ببخشید که تنها موندی

 .. نگاهم رو دوختم به چشمای غمگینش و گفتم : خواهش میکنم ، این چه حرفیه

با شرمندگی گفت : من میرم غذارو  آماده کنم ، اگه حوصلت سر رفته میتونی بری 

 .. دوری بزنیتو حیاط یه 

با شنیدن حرفش ، چشمام برقی زد و بالفاصله از جام بلند شدم و با ذوق گفتم : آره 

 ! فکر خوبیه

خنده ی مهربونی کرد و گفت : خیلی خب ، پس برو دخترم ؛ پشت ساختمون هم یه 

 .. باغچه ی کوچیکه ، خیلی باصفاس ..مطمعنم خوشت میاد

 .. ی ؛ رفتم توی حیاطسری تکون دادم و بعد از تشکر کوتاه

نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو به ریه هام فرستادم ؛به سمت گلهای رنگارنگ 

 .. گوشه ی حیاط رفتم و با سر انگشتام لمسشون کردم



عاشق گل و گیاه بودم ، کالً روحیه ی لطیفی داشتم ؛ همیشه آرزو داشتم برم رشته 

 .. روحیه ت باشهی هنر ..و مادرم میگفت رشتت هم قراره مثل 

 .. ولی هیچکدوم خبر نداشتیم که کار به رشته و دانشگاه نمیرسه

آهی کشیدم و از فکر گذشته اومدم بیرون ؛نگاهی به پست ساختمون انداختم ؛ ولی 

 . از اینجا چیز زیادی معلوم نبود

به اون سمت راه افتادم و دستامو زدم زیر بغلم ، سنگینی نگاهی رو ، روی خودم 

 ... میکردم حس

ناخود آگاه نگاهمو به سمت پنجره ی اتاق میالد دوختم ؛ در کسری از ثانیه پرده 

 .. تکونی خورد

 .. سر جام ایستادم و با دقت خیره شدم به پنجره ؛ ولی هیچکس نبود

 ... پوفی کشیدم و با خودم گفتم : چه مرگته صبا ؛ خیاالتی شدی

ه دادم ؛ وقتی به پشت ساختمون رسیدم نگاهم به با همین فکر ، دوباره به راهم ادام

 .. باغچه ی بزرگی افتاد

 .. به سمت باغچه پا تند کردم و مشغول نگاه تماشا کردنش شدم

 ... از ساختمون دور شده بودم و سکوت اونجا هم بهم آرامش میداد هم میترسوندم

 ؛ حال و هوام عوض نگاهی به دوروبرم انداختم ؛ بهتر بود برگردم به اندازه ی کافی

 .. شده بود

 

 .. چند قدم برداشتم ولی با شنیدن صدایی سر جام متوقف شدم

 .. هی دختر_

با تعجب به پشت سرم نگاه کردم ؛ ولی هیچکس نبود ..خدایا یعنی بازم خیاالتی شدم 

 .؟

 .. خواستم دوباره راهمو ادامه بدم که این بار صدا واضحتر به گوشم رسید

 .. نی ؟! باال سرتو نگاه کنچرا گیج میز_



ساله روی درخت نشسته بود و بهم  ۱۶_۱۱نگاهمو دوختم به باال ...یه پسر حدوداً 

 .. زل زده بود

چشمام گشاد شد و هین بلندی کشیدم و چند قدم به عقب رفتم ..اصال توقع نداشتم کسی 

 .. رو اینجا ببینم ، مخصوصا یه پسر جوون رو

ت پرید پایین ، و با صدای جذابی گفت : اومم کوچولو تو لبخند موذی زد و از درخ

  اینجا چیکار میکنی؟ نگفتی لولو میخورتت که تنهایی اومدی اینجا ؟

قدم به قدم بهم نزدیک میشد و من به جبران هر قدمی که بهم نزدیک میشد چند قدم 

 .. به عقب بر میداشتم

ر و من نمیدونستم که این پس برق نگاهش منو میترسوند ..نگاهش اصال طبیعی نبود

 .. کیه و اینجا چیکار میکنه

 .. توی همین فکرا بودم که پام از پشت  گیر کرد و محکم خوردم زمین

 ... با دیدن وضعیتم بلند زد زیر خنده و با تمسخر گفت : دست و پا چلفتی کودن

 .. اشک تو چشمام جمع شد و به هر سختی بود از جام بلند شدم

 رسوند و گفت : وایسا بینم ، کجا؟ تو که هنوز اسمتو بهم نگفتی؟خودشو بهم 

 .. اخمی کردم و گفتم : اسمم به تو مربوط نیست بکش کنار از سر راهم

 پوزخندی زد و گفت : اگه نرم کنار چی؟

اخمی کردم و گفتم : مثل اینکه تنت میخاره ها! خنده ی بلندی سر داد و گفت : آره 

 .. بدجوری میخاره

 .. کالفگی نگاهمو از چشمای هیزش گرفتم و به سمت ساختمون پا تند کردمبا 

ولی دست بردار نبود پشت سرم راه افتاد و شروع به مزه پرونی کرد ؛ با عصبانیت 

 .. به سمتش برگشتم و داد زدم : خفه شو دیگه

با تعجب بهم نگاهی کرد و گفت : چته چرا مثل سگ پاچه میگیری ؛ فقط دارم باهات 

 .. حرف میزنم



پوفی کشیدم و گفتم : من اصال نمیدونم تو کی هستی ، اینجا چیکار میکنی ؛ پس چه 

 حرفی دارم که باهات بزنم ؟

 ... نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت : خب این که چیزی نیست ؛ آشنا میشیم

 ... الزم نکرده_

ه ستاده بود و با اخم ببا صدای میالد به سرعت به عقب برگشتم ؛ دست به سینه ای

 .. اون پسر زل زده بود

چند قدم به سمتش برداشتم که نگاهش بهم دوخته شد ؛ با صدای آرومی گفتم : من..من 

 ..اومده بودم باغچه رو ببینم ؛ ولی ایشون

 ... نزاشت حرفمو تموم کنم و با صدای خونسردی گفت : میدونم

ا ه خنده ای کرد و گفت : اوالً سالم آقرو به اون پسر کرد و گفت : کی برگشتی؟ پسر

  حالتون خوبه؟

 .. دوماً یکی دو ساعت پیش رسیدم ، دیدم بابام اینا نیستن منتظرم موندم تا بیان

نگاه کوتاهی به من انداخت و ادامه داد : راستی این دختر از بستگان ملوک خانومه 

 !؟

 . هستن میالد اخمش غلیظتر شد و گفت : نخیر ، ایشون مهمون ما

...شرمنده آقا، من فکر کردم از پسره رنگش پرید و با تپه تپه گفت : وا..وای شر

 به سمت من کشوند  نگاهشو.. فامیالی ملوک خانومه

 .سری تکون دادم و گفتم : مهم نیستگفت : معذرت میخوام خانم ، بی ادبیمو ببخشید 

.. 

 ...میالد با جدیت گفت : کیوان دیگه تکرار نشه

 .. ه که حاال فهمیدم اسمش کیوانه ، چشمی گفت و سریع ازمون دور شدپسر

 با تعجب رو به میالد گفتم : کی بود ؟



دستی به موهاش کشید. و گفت : پسر سرایدارمون ...مدتی بود که اینجا نبود. ؛ یکم 

سر و گوشش میجنبه ؛ وقتی از پنجره دیدم که اومدی این سمت نگرانت شدم و دنبالت 

 .. اومدم

 .. با صدای آرومی گفتم : ممنون

سری تکون داد و گفت : میخوای بری تو ؟ گوشه ی شالمو به بازی گرفتم و گفتم : 

 .. راستش نه ؛ االن که شما اینجایید دوست دارم بیشتر بمونم ، آخه تنهایی میترسیدم

خنده ی آرومی کرد و همونطور که به چشمام خیره شده بود گفت : بهت نمیاد از 

 ... چیزی بترسی ..یعنی فکر میکردم که شجاع تر از این حرفا باشی

با اعتماد به نفس گفتم : خب..خب معلومه که شجاعم ؛ در این که از چیزی نمیترسم 

 .. که شکی نیست

 ! لبخند موذی زد و گفت : خودت االن گفتی

سر  صلمبا عجله گفتم : نه منظورم ترسیدن نبود ، منظورم این بود که تنهایی حو

 .. میره

 !یه قدم به سمتم برداشت و گفت : پس از چیزی نمیترسی؟

 . با قاطعیت گفتم : نه نمیترسم

 یه قدم دیگه بهم نزدیک شد و با لحن خاصی زمزمه کرد : مطمعنی ؟

 اینبار با مکث گفتم : خب...آره

ه قدم بعدی رو که برداشت ترس به وجودم چنگ انداخت و به پاهام حرکت دادم و ی

 ... قدم رفتم عقب ...با دیدن این حرکتم لبخندش عمیقتر شد و یه قدم دیگه اومد جلو

وقتی که کامال بهم نزدیک شد چشمامو از ترس بستم چند لحظه بعد که خبری نشد 

 ...دوباره چشمامو با ترس باز کردم

دستاشو به سمتم آورد خودمو جمع کردم از ترس ولی دستش رو به سرم رسوند و 

 ..مو کشید جلوترشال

تپش وحشیانه قلبم توی سینم نفسم رو بند آورده بود یه قدم دیگه به عقب رفتم و میالد 

 ... دو قدم دیگر به سمتم اومد



و با شیفتگی نگاهی بهم کرد و گفت: از چی میترسی کاریت ندارم فقط میخواستم 

 ... شالتو بکشم جلو

نگاه جذابش شده بودم زمان چیزی نگفتم مردمک چشماش می لرزید و من غرق 

 ... برام متوقف شده بود و بدون هیچ خجالتی بهش خیره شده بودم

اونم خیره شده بود به صورتم و حتی پلک هم نمی زد چقدر خیال داشتنش محال بود 

 ..چقدر دور بود ازم ای کاش مال من بود ای کاش

ن ش زد زل زد به زمینمیدونم چی شد که یهو عقب کشید و با کالفگی چنگی به موها 

 ...و تکه سنگی که جلوی پاش بود رو با نوک دمپاییش به بازی گرفت

چند دقیقه ای بود که هر دومینو سکوت کرده بودیم میالد رو نمیدونم اما من تمام 

 ذهنم پر بود از فکر و آرزوی داشتنش

ز ا صداش که به گوشم رسید رشته افکارم پاره شد با صدای دورگه گفت: هیچ وقت

 روی لجبازی ادعای شجاعت نکن، ادعای زرنگی نکن، نمیگم ظعیف باش ...نه

 همیشه قوی باش ولی هیچ وقت ادعا نکن از چیزی نمیترسی 

نگاهشو از اون تکه سنگ گرفت و به چشمام خیره شد و گفت: صبا تو هنوز خیلی 

 بچه ای که تو نمیدونی چقدر بعضی از آدما کثیفن

 ..هایی که منتظرن تا طعمه هایی مثل تو توی دامشون بیوفتهآدمنمیدونی چقدر زیادن 

 ...پس برای اینکه هیچ وقت طعمه نشی باید همیشه بترسی 

 ...صبا گاهی وقتا ترسیدن زندگیتو  نجات میده، آبروتو نجات میده  

بغض تلخی به گلوم چنگ انداخته ای کاش میتونستم بهش بگم که من خیلی وقته  

 ..آبروم رفته

گفتم که من خیلی وقته طعمه ی آدم های حیوان صفت ای کاش شهامتش رو داشتم می 

 ..شدم

 ..ای کاش 

 ..اما جوابم چیزی جز قطره اشک سردی که از گوشه چشمم ریخت روی گونم نبود 



 با صدای آرامش بخشی گفت میدونی االن از خدا چی می خوام توی این لحظه؟

خند تلخی زد و گفت: از خدا میخواستم یه قدرتی بهم سری به معنای نه تکون دادم لب 

میداد میتونستم همین االن فکر ذهن و دلت رو بخونم و از این مخمصه خالصت 

 ..کنم

 ..با صدای خسته گفت: ای کاش بهم اطمینان داشتی

   صبا ای کاش اینقدر همه چیز توی خودت نمی ریختی 

 .کرد و گفت: نه نداریلب زدم: من به تو اطمینان دارم حرفمو قطع 

 .منم با همون قاطعیت گفتم دارم به سمتم چرخید و گفت: اگه داری ثابت کن 

 !با گیجی گفتم چطوری باید ثابت کنم ؟ 

تو چشمام خیره شد و گفت: دلیل ترس رو بهم بگو دلیل این حال بدت رو بهم بگو 

 بگو چرا همیشه افسرده ای

غمی توی چشمات هست حتی وقتی که میخندی  چرا از خانواده دوری چرا همیشه یه 

 .اون غم توی چشمات پیداست بهم بگو صبا بگو بذار کمکت کنم بهم اعتماد کن

زبونم بند اومده بود عقل میگفت نگو اعتماد نکن اگه بگی ازت متنفر میشه ولی دلم  

 .می گفت بگو ..میالد بهت کمک میکنه درکت میکنه

 ..سید تا حرف عقلمحرف دلم بیشتر به گوشم می ر 

آب دهنمو پرسروصدا قورت دادم و با صدای گرفته ای که هر لحظه امکان داشت  

 ...بغضم بترکه لب باز کردم

 .. من...خب یه اشتباهی کردم ، یعنی خب بخدا نمیخواستم

  سکوت کردم و سرمو انداختم پایین ؛ چند قدم بهم نزدیک شد و گفت : خب ؟ بقیش؟

ی کردی ، اما نمیدونم اون اشتباه چیه ! خودت باید بهم بگی ، بگو میدونم یه اشتباه

 .. صبا لفتش نده ؛ بگو بزار کمکت کنم

چند بار دهنمو باز و بسته کردم ؛ ولی زبون تو دهنم نمیچرخید که حرفی بزنم ؛ 

 .. اصال با چه رویی میخواستم بگم ؛ چی میخواستم بگم



 ...قط خب من چطوری بگمبا صدای لرزونی گفتم : هیچ..هیچی ؛ ف

 ! با لحن جدی گفت : فکر دروغ گفتن رو از سرت بیرون کن

از لحن محکمش جا خوردم ولی خودمو نباختم ..اخمی کردم و گفتم : چرا باید دروغ 

  بگم ؟

برای اینکه دیگه بحث ادامه پیدا نکنه با لحن تندی ادامه دادم : اصال چرا باید به 

 سواالت جواب بدم ؟؟

الفگی گفت : چون میخوام کمکت کنم ؛ بخدا قسم تو حیفی نمیخوام تباه بشی ؛ با ک

 .. بفهم چی میگم

 

پوزخندی زدم و گفتم : من به ترحم کسی احتیاج ندارم ؛ کمکاتونو نگهدارید برای 

 .نیازمندا ؛ من نیازی به کمک شما ندارم

ومو ت سرم اومد و بازبدون اینکه بزارم حرفی بزنه به سمت ساختمون راه افتادم ؛ پش

محکم گرفت و به سمت خودش برم گردوند و داد زد : چرا حرفتو نصفه رها میکنی 

 ؛چرا مثل ادم حرفتو نمیزنی؟

سعی کردم بازومو از توی دستش بکشم بیرون ولی فایده ای نداشت دستمو محکم 

 ..نگهداشته بود

 فکر کردی کی هستیجیغ زدم : پسره ی نفهم به چه حقی یه سره دستمو میگیری ؛ 

  ؟

اخم وحشتناکی کرد و بازومو محکم فشار داد ؛ جوری كه از درد چشمامو بستم و 

 . آخ ریزی از بین لبام خارج شد

ولی بدون اینکه فشار دستشو کم کنه خیره شد به چشمام و با عصبانیت گفت : به وال 

 .قسم اگه بخوام در عرض یه روز تمام گذشتت رو زیر و رو میکنم .ً 

 ... ولی نمیخوام اجباری در کار باشه دوست دارم خودت بهم بگی

خنده ی عصبی و هیستریکی کردم و گفتم : چه غلطا ؛ واقعا فکر کردی کی هستی 

 .. ؟من هیچ مشکلی ندارم که بخوام راجبش باهات حرف بزنم



 بازومو ول کرد و گفت : باشه ، یادت باشه خودت خواستی ..و جلوتر از من به سمت

 ... ساختمون راه افتاد

 هاج و واج سر جام ایستاده بودم ؛ باورم نمیشد که خودش بخواد بیوفته دنبال گذشتم

.. 

 .. به سرعت پشت سرش دویدم و صداش زدم

 .. آقا میالد_

 .. سر جاش ایستاد و با صدای خشکی گفت : بگو میشنوم

 .. با بغض گفتم: باشه خودم میگم

ناباورش رو پشت چهره ی بیتفاوتش مخفی کرد و گفت به سمتم برگشت ؛ چهره ی 

 .... : آفرین حاال شد ! خب من منتظرم

نمیدونستم از کجا شروع کنم ؛ اصال نمیدونستم چی بگم فقط میدونستم که خودم بگم 

 ..بهتر از اینه که خودش بفهمه

بهم نزدیک شد و گفت : خودم کمکت میکنم ؛ بهش زل زدم ؛ با صدای  محکمی 

 : با کسی دوست بودی درسته ؟ گفت

 ... نفس تو سینم حبس و کپ کردم

 ...نفسهام به شماره افتاده بود و لبام میلرزید مطمئن بودم که رنگم پریده

نگاهش رو میخ صورتم کرده بود دست لرزونم رو باال آوردم و بی هدف دستی به  

 ... شالم کشیدم

از خشم توش موج می زد گفت  کمی بهم نزدیک تر شد و با صدایی که رگه هایی

 :صبا باید دوباره سوالمو تکرار کنم؟

 آب دهنمو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم :چی باید بگم ؟ 

چشماشو با کالفگی باز و بسته کرد و گفت: با کسی دوست بودی؟ منظورم یه پسره؛ 

 ...یه جنس مخالف



 ا تپه تپه گفتم :خب ...خب مننگاهم رو با شرم ازش گرفتم و خیره شدم به زمین و ب 

 ....راستش

نگاهمو دوباره به  چشماش دوختم وبا صدایی که انگار او ته چاه در میومد  گفتم  

 !آره

به وضوح جا خورد و ناباورانه بهم خیره شد از خجالت دوست داشتم آب بشم و برم  

 ..توی زمین چند لحظه ای به سکوت گذشت

.. 

با صدای دورگه ای گفت: تا چه حدی باهاش پیش رفتی  اما باالخره لب باز کرد و 

 ...از این صراحت کالمش واقعا شکه شدم

 

و با خجالت چشمامو بستم  نفس حبس شدم و آزاد کردم دستشو گذاشت زیر چونم و 

 ...مجبورم کرد نگاهش کنم جدیت نگاهش باعث شد نگاهمو میخ صورتش کنم

شمرده خیره به چشمام لب زد: پرسیدم اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و شمرده 

 !!تا چه حدی باهاش پیش رفتی منظورم رو که میفهمی؟

با صدای گرفته ای گفتم: منظورتون  رو نمیفهمم با اینکه خوب متوجه منظورش  

 بودم ولی نمی خواستم بفهمه که منظورش رو متوجه شدم

 سم؟تر بپرالم و واضحنگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت :یعنی باید سو ..

 باشه می پرسم مکثی کرد و ادامه داد :تا چه حدی باهاش رابطه داشتی ؟ 

 ..... فقط تلفنی؟ یا بیرونم رفتی یا

دستمو به عالمت سکوت باال آوردم و گفتم فقط تلفنی نمیدونم چرا و نمیدونم اصال 

تم خوب میدونس چی شد که این حرف زدم و دروغ و به این بزرگی رو گفتم ولی اینو

 ...که نباید چیزی از گذشته بدونه

بدون اینکه حرفی بزنه خیره شد به چشمام نگاه معناداری بهم انداخت و گفت :دروغ  

 ! میگی

 نفسم رفت و با صدای بغض داری گفتم: چرا باید دروغ بگم ؟



دوخت گفت: پوزخندی زد همانطور که نگاهش روازم میگرفت و به پشت سرم می

 داره دروغ میگه ولی چشمات حرف  زبونتو تایید نمی کنه..ً زبونت 

صبا چرا داری دروغ میگی چرا نمیخوای به من اعتماد کنی گفتم راستش رو بگو  

مشکلت رو بگو که بهت کمک کنم وقتی داری دروغ میگی پس قطعا هیچ کمکی 

 .... نمیتونم بهت بکنم

تمون راه افتاد از پشت سر بازوش چند قدم ازم فاصله گرفت و در نهایت به سمت ساخ

رو گرفتم و برای اولین بار لمسش کردم سرش رو انگار که شوکه شد از این حرکتم 

 ... چون به سرعت

 ...سرش رو به طرفم برگردوند و نگاهی به دستم که روی بازوش بود انداخت

ینکه ابا خجالت دستمو از روی بازوش انداختم و گفتم: ببخشید حواسم نبود و بدون 

اجازه بدم چیزی بگه ادامه دادم راستش فقط تلفنی نبود یه بار هم باهاش بیرون رفتم 

ً.. 

 چشماشو ریز کرد وگفت: از اول برام تعریف کن با گیجی گفتم :چی باید تعریف کنم؟

نگاهی بهم کرد و گفت االن وقتش نیست فردا باید با همدیگه صحبت کنیم خیلی وقته  

 ... که توی حیاطیم

فکر نمیکنم که خوب باشه اینجا با هم تنها باشیم مادرم خیلی حساسه به خاطر تارا  

 .هم که شده دوست نداره زیاد با یه دختز غریبه حرف بزنم  البته حقم داره.ً 

نمیدونم چرا  واقعاً عصبی شدم از این حرفش شاید  به خاطر آوردن اسم تارا بود  

 نمیدونم؛

ین ابروهام نشست و گفتم :خیلی خب بعدا حرف میزنیم و اما هرچی که بود اخمی ب 

 ...جلوتر از اون به سمت ساختمان راه افتادم

بغض گلومو گرفته بود توقع داشتم االن با فهمیدن این که با یه پسر غریبه بیرون 

 ...رفتم عصبی بشه یا غیرتی بشه

ر کردم که اینقدیاما خیلی عادی برخورد کرد طوری که واقعا خورد تو ذوقم فکر نم 

 ..منطقی بخواد باهاش کنار بیاد

 ...سبزی به مشامم خورده تازه یاوقتی داخل ساختمان شدم بوی قورمه 



دم افتاد که چقدر گرسنمه با دیدن زن دایی که روی کاناپه نشسته بود سعی کردم 

ری هلبخندی بزنم هرچند ظاهری اما بهتر از اخمی بود که روی پیشونیم بود لبخند ظا

زدم و با خنده به سمتش رفتم و همه چیز. سپردم به فردایی که قرار بود منو میالد 

دوباره روبروی هم قرار بگیریم و خیلی از حرفامو بهش بگم بدون اینکه بفهمم 

 ...عکس العملش چیه

اما مطمئن بودم که نمیخوام راستش رو بهش بگم باید یه جوری این قضیه را جمع  

 ...و جور می کردم

 !زندایی تا چشمش بهم افتاد چشماشو ریز کرد و گفت: صبا کجا بودی دخترم ؟

 

لبخندی زدم و گفتم مگه ثریا خانم بهتون گفت! رفتم توی حیاط تا باغچه پشت 

 ...ساختمان رو ببینم

زندایی سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت :نه واال ثریا تو اتاقشه داره نماز  

 .یدار شدم،میخونه من تازه ب

 کنار زندایی نشستم و گفتم: حالتون چطوره االن درد ندارید ؟ 

خنده مهربونی کرد و گفت :نه عزیزم درد ندارم االن بهترم راستی پاشو یه  زنگ 

 ...به مامانت بزن یه وقت نگرانت نشه

پوفی کشیدم و گفتم: باشه فردا بهش زنگ میزنم اخم ریزی کرد و گفت :دخترم برو  

 ... نگ بزن بگو ما رسیدیم خیلی وقت هم هست که رسیدیمبهش ز

 .بزار اون بنده خدا هم از نگرانی در بیاد

چشمی گفتم و به ناچار از جام بلند شدم و به سمت تلفن رفتم که اگه خدا بخواد این  

 ... دفعه تلفنشون درست شده بود

پشت سر هم زنگ  شماره خونه رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بدن اما چند بار

 ..دادخورد ولی کسی جواب نمی

به ناچار تلفن رو سر جاش گذاشتم و رو به زن دایی که منتظر به دهن من چشم  

 !دوخته بود گفتم: کسی جواب نمیده احتماال خونه نیستن



زن دایی نفس عمیق کشید و با صدای آرومی گفت: باشه دخترم بیا بشین چند دقیقه 

ن قدمامو به سمت زن دایی برداشتم و در همون حال گفتم :ای دیگه دوباره زنگ بز

 ...بابا حاال چه کاریه باشه فردا بهشون زنگ میزنم

زن دایی با سرزنش نگاهی بهم کرد و گفت: صبا دخترم خیلی داری از خانوادت  

 ..دور میشی

 .خیلی داری  احساس غریبی می کنی هر چی باشه اونا پدر و مادرتن  

کشیدم و با صدایی که بغض داشت گفتم: زندایی شما از دل من خبر  نفس عمیقی 

 ...نداری

شما نمی دونی چه دردی رو تحمل می کنم شما نصفه نصفه بدبختی هایی که سرم  

 ..در آوردن و نمیدونی

زن دایی دستم و گرفت تا با لحن مهربونی گفت: میدونم دخترم شاید از همه چیز  

 ..عمق درد و رنجت خبر دارمخبر نداشته باشم ولی از 

باور کن درکت می کنم اما وقتی بهت میگم بهشون زنگ بزن به خاطر خودته خدارو 

 . چه دیدی شاید دلشون باهات نرم شد

 .. شاید پدرت  دوباره مثل اول دوستت داشته باشه

 ... شایذ مادرت دوباره مثل اول برات دل بسوزونه

 ...صبا دخترم

اشو رو هم گذاشت و با مهربونی گفت: پاشو عزیزم پاشو نگاهی بهش کردم چشم 

 ..دوباره زنگ بزن شاید مادرت دستش بند بوده

 .. پاشو زنگ بزن  بذارهم  خیال من راحت بشه هم خیال اون بنده خدا 

 ...یادت نره اون هرچی که باشه یه مادره

 ... مبا حرفاش  قانع شدم از جام بلند شدم و دوباره شماره خونه رو گرفت

چند تابوق  خورد و موقعی که خواستم دوباره قطع کنم صدای سعیده تو گوشم پیچید  

 .. حس کردم صداش گرفته



 ..با صدای بغض داری گفت: بفرمایید

 سالمی کردم و گفتم: خوبی؟ 

 خوبم مرسی تو خوبی صبا رسیدی؟ _

 مکثی کردم و گفتم: آره  خیلی وقته که رسیدیم مامان خونه است؟

 .. چ وار توی  گفت نه نیستشپچ پ

 صبح با بابا رفتن کرج با تعجب گفتم: کرج چرا چی شده؟

 ...با ناراحتی گفت زن داداش حالش خوب نیست رفتن بهش سر بزنن

 با تعجب گفتم: چرا چی شده چه اتفاقی افتاده مگه؟؟ 

با گریه گفت: راستش دیشب فهمیدیم که حامله بوده و بچه اش سقط شده به خاطر 

 ...همین هم حالش خیلی بده

 ... دیشب خبردار شدیم مامان بابا صبح با داداش مهدی و مریم رفتن

 پوفی کشیدم و گفتم :ای بابا االن تو خونه تنهایی؟

 !مکثی کرد و گفت :خب راستش نه علیرضام پیش منه

کشیدم اما بی اراده لب زدم: خوبه سالم با این که هنوزم از علیرضا خجالت می

 ..نبرسو

 ..خنده ای کرد و گفت: چشم عزیزم بزرگی تو میرسونم علیرضا هم سالم میرسونه

نمیدونم راست گفت یا دروغ نمی دونم به هر حال زیر لب زمزمه کردم: سالمت 

 ..باشه

بعد از خداحافظی با سعید به طرف زن دایی که دقیق به من خیره شده بود و منتظر  

 :بود حرفی بزنم رفتم و گفتم

اسفانه حال فاطمه  بد شده   و مجبور شدند که به برن کرج زن دایی با ناراحتی مت 

 گفت: وای خدای من چی شده؟

چه گه حامله بوده و بکنارش نشستم و خیره شدم به میز و لب زدم :نمیدونم سعیده می 

 ...اش سقط شده



 ..مامان بابا هم دیشب خبردار شدن و صبح رفتن کرج 

ی وای خدای من باورم نمیشه بنده خدا که مشکل و مریضی آهی کشید و گفت :ا 

 ..نداشت  چه طور ممکن که بچه اش سقط شده باشه

 .شونه ای باال انداختم و گفتم: نمیدونم به هر حال اتفاقه دیگه 

با صدای ثریا خانوم سرمو به سمت راه پله برگردوندم همونجور که میومد پایین با  

 ...هم دیگه خلوت کردین خنده گفت :ای کلک خوب با

 آسیه  چی داری تو گوش دختر قشنگم میگی؟ 

 ...زن دایی خنده ای کرد و گفت:  هیچی فعال که فقط ناراحتی 

ثریا خانم  تو همون حالت موند و  گفت : خدا بد نده  چی شده حالت خوبه جایت درد  

 میکنه؟؟؟

خوبم زن داداش صبا حالش زندایی لبخند مهربونی زد و گفت: نه خواهر جان من که  

 ...بده بچه اش سقط شده

 ثریا خانم نگاهی بهم کرد و گفت : وای متأسفم عزیزم ؛ االن حالش خوبه؟

 .. سرمو انداختم پایین و گفتم : واال خودمم زیاد از چیزی خبر ندارم

همین االن به خونه زنگ زدم به مامانم بگم که رسیدیم ولی خواهرم گفت که خونه 

 ...و اتفاقی که افتاده را برام گفتنیستن 

ثریا خانم دستی به موهای رنگ شده ش کشید و با تاسف گفت :خیلی سخته میدونم 

 .. االن واقعا درک کنم که چه حالی داره

 با تعجب گفتم: چطور مگه؟

اهی کشید و نگاه کوتاهی به زندایی انداخت و گفت: آسیه در جریانه؛  منم از این 

 ..م قبل از اینکه میالد به دنیا بیاد،  دوتا دیگه بچه  سقط کردمدردا خیلی کشید

 

 



با تعجب و حیرت گفتم :جدی میگید؟ یعنی قبل از اینکه آقا میالد به دنیا بیاد شما دو  

 تا بچه رو سقط کردید؟

ثریا خانم سری تکون داد و با بغض لب زد:  آره دخترم خیلی دوران سختی بود حتی 

 ...ه ها که شکمم میمردن شوهرم میخواست طالقم بدهبه خاطر اینکه بچ

 ... اما خوب با وساطت فامیل بزرگترا باهام  کنار اومد ...تا اینکه 

با صدای میالد سریع حرفشو قطع کرد و اشکاشو پاک کرد و گفت : بیخیال گذشته 

 ... ها گذشته و سریع رفت داخل آشپزخونه

که سالمی کرد و کنارمون نشست اهمیتی  نگاهمو به روبه روم دوختم و به میالد

 ... ندادم ...حرفش برام گرون تموم شده بود

 . بعد از خوردن نهار با کمک ثریا خانوم میز و جمع کردیم و ظرفارو شستیم

 !از وقتی که میالد اومده بود داخل حتی  یک کلمه هم حرف نزده بود 

 ..خانوم نبودبه شدت توی فکر بود و اصال حواسش به حرفای ثریا  

 ..فقط گاهی سری به معنای فهمیدن  تکون می داد

راستش پشیمون بودم که اصال باهاش حرف زدم؛ چرا باید از همه مسائل خصوصی  

 !داشت؟من خبر می

 اصال چرا گفتم ؟

خاک تو سرت صبا اون هیچ کمکی نمی تونه بهت بکنه فقط با گفتن این حرفا کاری 

 ..ض بشهکردی که دیدش نسبت بهت عو

با سینی چایی وارد پذیرایی شدم به همشون چایی تعارف کردم، میالد اما سری به  

 ..خورم تکون دادمعنای نمی

 ...سینی رو گذاشتم روی میز و کنار زندایی نشستم و سرمو انداختم پایین 

 ..زندایی رو بهم گفت: صبا فردا میریم خونه حبیب؛ پس فردا هم که من بستری میشم

 ست داری کجا بمونی اینجا یا خونه ی حبیب؟تو دو

 با گیجی گفتم : یعنی چی منظورتون چیه؟



کمی از چاییشو خورد و گفت: منظورم اینه که وقتی من بیمارستانم تو کجا  

 تری که بمونی؟راحت

نگاهی به ثریا خانوم و میالد انداختم و گفتم :واال خوب نمیدونم... ثریا خانم با لحن  

ت: آسیه چرا بچه رو میذاری سر دوراهی خوب معلومه که اینجا راحت ناراحتی گف

 ..تره خواهر جان

 اونجا بره چیکار کنه؟ تازه مگه نگفتی اونا قراره برن شهرستان ؟ 

 ..زندایی سری تکون داد و گفت: آره خب االن که نمیرن چند روز دیگه میرن

 ..ت داشته باشهمکثی کرد و ادامه داد :بازم هر جور که صبا خودش دوس

نمیدونم چرا توقع داشتم میالد هم چیزی بگه و نظری بده اما همچنان سکوت کرده  

 ..بود و نگاهش به صفحه خاموش تلویزیون بود

به ناچار لب زدم و گفتم: ترجیح میدم اینجا بمونم ؛ ثریا خانوم لبخندی زد و با 

 ..خوشحالی گفت: الهی قربونت برم که اینقدر ماهی

و با لبخند به کوتاهی دادم زندایی  شونه ای باال انداخت و گفت: باشه مادر جوابش

 ..همینجا بمون

بعد از یکی دو ساعت که دور هم بودیم ثریا خانم و زن دایی رفتند اتاق طبقه پایین 

 ..تا استراحت کنن

 اصال نمیخواستم با میالد تنها بمونم فنجونهای خالی رو گذاشتم توی سینی و به سمت 

 ..آشپزخونه بردم

شیر آب رو باز کردم و فنجونارو   شستم دستمو با حوله ی کنار گاز خشک کردم  

 ....و خواستم برم بیرون که میالد رو توی چارچوب در آشپزخونه دیدم

یکم از حضور ناگهانیش ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم :برو کنار لطفاً 

 .. می خوام رد شم

ون نخورد خواستم دوباره حرفامو تکرار کنم که گفت: من نمیدونستم وقتی دیدم تک

 ...که قراره فردا با زنداییت بری خونه ی خواهر زاده اش

 نگاهی بهش انداختم و گفتم: خب که چی؟ 



به سمت صندلی رفت و همونطوری که می نشست گفت پس االن حرف بزنیم بهتره؛   

 ..ف بزنیمچون با این حساب فردا تو نیستی که حر

زنید پوفی کشیدم و گفتم: یه وقت مادرتون نبینه که دارید با  یه دختر غریبه حرف می

 ...و ناراحت بشه

 ...طعنه ی  کالمم رو  گرفت و  لبخند محوی  روی لبش نشست

هنوز سر جام ایستاده بودم برخالف لبخند روی لبش با صدای جدی و محکمی گفت: 

 !بشین دیگه منتظر چی هستی؟

 ..با بی میلی به طرف میز ناهار خوری رفتم و صندلی رو  کشیدم عقب و نشستم 

ً زودتر حرفتو نگاهمو مستقیم دوختم به چشماش و گفتم: خسته  ام خوابم میاد لطفا

 ...بزن

 !دست به سینه شد و به صندلی تکیه داد و گفت: قرار شد تو حرف بزنی نه من 

 ه ؟خب گفتی با یه نفر دوست شدی درست 

نگاهمو ازش گرفتم و گفتم: اره ؛ مکثی کرد و گفت: چطوری و کجا باهاش آشنا 

 شدی؟

 ..با پرسیدن سوالش  اولین کلمه ای که توی ذهنم شکل گرفت اسم مریم بود 

 !اما با صدای لرزونی گفتم: توی راه مدرسه 

 :خبسکوت کرد و متفکرانه  بهم خیره شد ؛اما بعد از چند لحظه دوباره پرسید  

 بابات از این موضوع خبر داشت؟

 دلیلش برای این که نذاشت درستو بخونی همین بود؟ 

آب دهنمو قورت دادم و با صدایی که به شدت گرفته بود گفتم:  خب آره ؛ یه روز  

 که رفته بودم بیرون باهاش؛

دیر کردم وقتی رفتم خونه بابام فهمید و بعدش هم دیگه نذاشت درسمو بخونم، از  

 ..ن موقع هم بهم بی اعتماد شدهاو

 ..خدای من نمیفهمیدم دارم چیکار می کنم ؛ داشتم خیلی راحت دروغ می گفتم



نمیدونم چرا میالد حرفی نمی زد چرا فقط بهم خیره شده بود !چرا از حرفام هیچ  

 ... شدتغییری توی حالتش ایجاد نمی

فعه اول بیرون یعنی همون د با صدای بمی گفت: تو که گفتی فقط یه بار باهاش رفتی

 که رفتی بیرون پدرت فهمید؟

 ...نگاهم و دوختم به گلدون روی میز و لبام و با زبونم تر کردم و گفتم :آره خب

چنگی به موهای خوش حالتش زد و بعد از یه سکوت طوالنی  با صدای خیلی سردی 

 ...کرد:  بچه که بودم خیلی پدرمو دوست داشتمزمزمه 

 ... ونش وصل بود برام تک بود، اسطوره بود، الگو بود؛ کوه بودجونم به ج

 ...ولی وقتی فهمیدم که به مادرم خیانت کرده با یکی دیگه ازدواج کرده

 ...وقتی فهمیدم به مادرم دروغ گفته؛ وقتی متوجه شدم که به من دروغ گفته 

 ...دیگه برام تک نبود، کوه نبود تکیه گاه نبود

 ..بود یه پدری که دیگه بود و نبودش برام فرقی نمیکردفقط فقط یه پدر  

وقتی از مادرم جدا شد خیلی تالش کرد منو با خودش ببره ولی من باهاش نرفتم؛ 

 میدونی چرا؟

 نگاهمو دوختم  به نگاه یخیش و به آرومی لب زدم: چرا؟

 لبخند تلخی زد و گفت: چون مامان هیچ وقت بهم دروغ نگفت! تو بدترین شرایط

 ...گفتهمیشه راستشو می

گفت من از هیچ وقت سعی نکرد با دوز و کلک منو نگه داره؛  همیشه راستشو می

 همون بچگی از دروغ

 .... متنفر بودم

زنم و راضیش می کنم که بذاره دستتو خیره شد  به چشمام و گفت: با پدرت حرف می

 ..بخونی

میالد از این رو به اون رو شکه شدم از صدای سردش انگار که توی چند دقیقه  

 ...شد



اش به سمتش متمایل شدم و گفتم: چیزی شده؟ من کاری کردم بدون توجه به جمله 

 که اینجوری خشک رفتار می کنی ؟

من که جواب سواالت رو دادم... زل زد به چشمام و با نگاهی که اصالً نمیشناختمش 

 ...کنارلب زد :  من پدرمو به خاطر دروغی که  گفت گذاشتم 

 نفس تو سینم حبس شد یعنی فهمیده بود که بهش دروغ گفتم؟؟

آخه چطوری؟! اشک توی چشمام جمع شد و خواستم چیزی بگم که از جاش بلند شد  

 :و با صدای خشکی گفت

 ... شب خوش...و از آشپزخونه خارج شد

 !هاج و واج چشمم به جای خالیش خشک شده بود

داد که میالد کامالً از دروغی این اطمینان رو می رفتارش ، حرف زدنش ، داشت بهم

 ... که گفتم خبر داره

 ! ولی دیگه کاری از دستم بر نمیومد ،دیگه نمی تونستم حرفمو عوض کنم

خودم خوب میدونستم که بدجوری خراب کردم ؛ فکر میکردم با دروغ گفتن میتونم 

 ...درستش کنم اما اشتباه کردم

سمت اتاقی که طبقه باال بود راه افتادم ؛پاهام تحمل وزنمو از جام بلند شدم و به  

 ....نداشتن

 ..خیلی خسته بودم و بیحال در اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم

درو پشت سرم تا نیمه بستم و روی تخت ولو ؛ فکرو خیال  زیادی توی سرم رژه 

 ..می رفتند

دم و تا چشمامو بستم پلکهام شد که خوابم نبره چون خیلی خسته بوولی باعث نمی

 ...گرم  شد و خوابم برد

بعد از ظهر وقتی از خواب بیدار شدم  هوا تقریباً تاریک شده بود و اتاق تاریک  

 ..بود

 . پتوی نازکی روم  کشیده شده بود! با تعجب به پتو خیره شدم 



 ... یادم میاد وقتی که خوابیدم پتو روم نکشیدم

 کاری کی میتونست باشه؟

 ... ها رو بیاد باالزندایی که نمیتونه این پله

 ..ثریا خانم  هم که فکر  نمی کنم توی اتاق اومده باشه

 یعنی کار  میالد ؟

 ..لبخندی  از این فکر شیرین روی لبم نشست

 ...پس هنوزم سالمتیم براش مهمه.. این فکر  باعث شد با انرژی از جام بلند شم 

 .. ب کردمپتو را تا کردن و تخت مرت 

 ...دوست داشتم امروز یکم متفاوت باشم به سمت ساکم رفتم و درشو باز کردم 

 . لباس هایی که با خودم آورده بودم رو ریختم کف اتاق 

یه کت و دامن قهوه ای رنگ که خیلی بهم میومد و چند بار پوشیده بودم و اکثر 

 ونت لباس ها کشیدم بیرکسایی که منو دیده بودن ازش تعریف کرده بودند رو از بی

.. 

چقدر خوب بود که  این لباسو آورده بودم .فکر اینکه  میالد منو با  این لباس ببینه 

 ... غرق لذتم میکرد

 .. از جام بلند شدم و با عجله لباس  رو تنم کردم توی آینه خودمو نگاه کردم

یتونستم اش مفقط یک کالم تونستم بگم محشر شده بودم نگاهی به صورتم کردم ای ک

 ..ابروهامو بردارم

نمیدونم چرا فکر میکردم با این کار را بیشتر به چشم میالد  میام شال هم رنگ 

 ... لباسارو   از توی ساک کشیدم بیرون

همون چند تا تیکه لوازم آرایشی که با خودم آورده بودم رو از توی ساکم در اوردم 

 .. و آرایش مالیمی کردم

 .. م انداختم ؛ بدک نشده بودمنگاهی دقیق به خود

 ...لبخندی زدم و شالمو روی سرم مرتب کردم



 ... دوباره وسایلمو ریختم داخل ساکم و از اتاق رفتم بیرون

 ... خونه ساکت بود و صدایی نمیومد

 .. سری به آشپزخونه زدم ولی اونجا هم کسی نبود و همه ی چراغا خاموش بود

 .. رفتم و چراغ رو ، روشن کردمیکم ترسیدم و به سمت کلید برق 

 . به سمت پنجره ی پذیرایی رفتم و حیاط رو نگاه کردم

با دیدنشون توی حیاط نفس راحتی کشیدم ؛ توی آالچیق نشسته بودن و میالد هم 

 ... داشت جوجه کباب میکرد

لبخندی که داشت میومد روی لبم جا خوش کنه بل دیدن تارا خشک شد و اخم کمرنگی 

 ... روهام نشستبین اب

با خنده بازوی میالد رو گرفت و توی گوشش چیزی گفت و هر دوشون زدن زیر 

 ... خنده

 ... اشک توی چشمام جمع شد من باید قبول میکردم که میالد مال من نیست

آهی کشیدم و روی کاناپه نشستم و توی خودم جمع شدم ..اصال دلم نمیخواست برم 

 ... مبیرون و با تارا رو به رو بش

من برای تارا فقط یه دوست ساده بودم ...ولی اون برای من یه رقیب بود ...یه رقیب 

 ... قوی که هیچوقت زورم بهش نمیرسید

 ... با صدای در ورودی سریع روی کاناپه دراز کشیدم و چشمامو بستم

 .. بوی عطر زنونه ای توی مشامم پیچید و پشت بندش صدای ظریف تارا

 صبا چرا اینجا خوابیده ؟وای میالد ؟ _

 .. میالد _ نمیدونم ...بیا سریعتر وسایلو ببریم االن جوجه ها سرد میشه

 ... تارا_ اومدم

بعد از چند دقیقه دوباره صدای در ورودی اومد و با خیال اینکه رفتن بیرون چشمامو 

 ... باز کردم و توی جام نیم خیز شدم



ایستاده بود ؛ حس کردم قلبم از حرکت ایستاد  ولی با دیدن میالد که دقیقا رو به روم

 ... و جیغ خفیفی کشیدم

اصال انتظار نداشتم که اینجا ببینمش ، فکر میکردم با تارا رفته بیرون . دست به 

 ... سینه رو به رو ایستاده بود

ولی نگاهش به من نبود نگاهش به یه نقطه ی نامعلوم بود ؛ با صدای خشداری گفت: 

 ...ودتو به خواب بزنی بیا بیرون شامتو بخورالزم نیست خ

بدون اینکه حتی نگاهی بهم  بندازه رفت بیرون.. از جام بلند شدم و سردرگم چرخی  

 ...دور خودم زدم

نمیدونستم برم بیرون یا نه از یه طرف دیدن تارا عذابم میداد و از طرف دیگه هم 

 ...توی خونه بمونمخیلی گرسنم بود و هم خجالت میکشیدم بیشتر از این 

 .. بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم به سمت حیاط قدم برداشتم

ی حیاط نشسته بودن و گرم صحبت کردن زن دایی و ثریا خانم توی آالچیق گوشه

 ..بودن

 .. زدتا را کنار میالد ایستاده بود و گاهی به جوجه های روی سیخ ناخونک می 

همشون به سمت کشیده شد ؛ولی میالد زودتر از همه با صدای بلندی سالم کردم نگاه 

 .نگاهشو ازم گرفت و مشغول کارش شد .ً 

 ...زندایی و ثریا خانم با خوشرویی جواب سالممو دادن 

 تارا به سمتم اومد و گفت: سالم خانوم گل خوبی عزیزم؟

دستشو به سمتم دراز کرد لبخند کوتاهی زدم و دستمو گذاشتم توی دستش و گفتم: 

 ممنون خوبم شما خوبید؟

 ...منو کشید توی بغلش و صمیمانه صورتمو بوسید و گفت : شکر خدا بد نیستم گلم

لبخند دلنشینی زد و گفت: راستی االن اومدیم داخل دیدم روی کاناپه خوابیدی؛ دلم 

 ... نیومد بیدارت کنم

 زندایی با صدای متعجبی  گفت: صبا تو مگه توی اتاق نخوابیده بودی؟



کم هول  کردم و با عجله گفتم :آره آره ولی خب بیدار که شدم دیدم کسی نیست روی ی

 کاناپه دراز کشیدم و دوباره خوابم برد

ثریا خانم به کنار خودش اشاره ای کرد و گفت: بیا اینجا بشین عزیزم ؛ رفتم کنارش 

ام ردن شنشستم چند دقیقه بعد که شام حاضر شد میالد و تارا هم اومدن و مشغول خو

 ..شدیم

لقمه کوچکی درست کردم و گذاشتم دهنم رو به زن دایی گفتم :زن دایی دارو هاتون 

 رو خوردید؟

زندایی سری تکون داد و گفت: آره عزیزم ثریا یادم انداخت و گرنه خودم که هوش  

 !و حواس درست و حسابی ندارم

 س؟تارا با لحن شیطونی گفت: نکنه هوش پ حواستون پیش حاج آقا

 ..زندایی خندید و گفت: نه بابا

تارا با عشوه قهقهه ای  زد و گفت:  آره بابا من که از چشماتون میفهمم که چی تو 

 ....دلتون میگذره

 ...کردمیالد همچنان ساکت بود این بی محلی و سردیش داشت اذیتم می

. دوست .حاضر بودم مثل قبل فقط منو به عنوان یه دوست ببینه نه کمترنه بیشتر ..

 ..نداشتم هممون یه ذره توجهش رو هم از دست بدم

گرفت، لقمه ی کوچکی گرفت و دستش رو چشمم به حرکت دستاش بود که لقمه می

 ..بلند کرد

مسیر حرکت دستش رو دنبال کردم وقتی دستش جلوی دهن  تارا متوقف شد نفسم 

 ...بند اومد

جلوی دهنش انداخت و گفت : یعنی تارا با تعجب نگاهی به میالد و نگاهی به لقمه 

 !باور کنم که تو برام لقمه گرفتی؟

ثریا خانم هم چهرش ناباورانه بود ولی به روی خودش نیاورد و با  ذوقی عجیب 

 ...گفت:  این چه حرفیه تارا جان

 ... خب شوهرته بخور دیگه



 ...رتارا اما متفکرانه به میالد خیره شده بود میالد با صدای سردی گفت: بخو

 ...رفتارهاش ضد و نقیض بود نه  به لحن تلخش نه  به لقمه  گرفتنش 

نه تنها من بلکه بقیه هم از رفتارش گیج شده بودند تارا مطیعانه لقمه رو به دهن 

 ..گرفت و گفت : ممنون ! ولی معلوم بود که بدجوری خورده توی ذوقش

وب از حد زننده بود گفت: خ میالد دوباره مشغول لقمه گرفتن شد و با صدایی که بیش

 ... نیست موقع غذا خوردن زیاد حرف بزنی؛ وقت برای حرف زدن زیاده

سرشو بلند کرد و نگاهشو به تارا که از خجالت سرخ شده بود دوخت و گفت : مگه 

 نه؟

ثریا خانم با تشر اسم میالد رو صدا زد ولی میالد بدون توجه با لحن تندی رو به تارا 

 ؟گفت : مگه نه

تارا سریع سرشو تکون داد و گفت : آ...آره ببخشید...زندایی با دلخوری نگاهشو به 

میالد دوخت و گفت : پسرم چیکارش داری آخه ؟ میالد خونسرد یه لقمه ی دیگه 

 ... گرفت و گفت : کاریش ندارم که فقط یه توصیه بود

ه ه تارای سر بلقمه شو خورد و زیر لب الهی شکری گفت و از جاش بلند شد و رو ب

 زیر گفت : من فردا باید برم سرکار ، خوابم میاد شامتو خوردی اماده شو برسونمت

... 

 .. ثریا خانم با عجله گفت : تارا شب اینجا میمونه

تارا سرشو بلند کرد و با بغض گفت : نه دیگه ؛ منن فردا باید برم سر کار ؛ بابامم 

 ... تنهاس ، با اجازتون میرم

ض صداش گرفت ؛ از ته دلم ناراحت شدم واقعا حقش نبود که میالد دلم از بغ

 ... اونجوری باهاش حرف بزنه

 .. مطمعنم اگه من جای تارا بودم داد و بیداد راه مینداختم و قهر میکردم

 .. آهی کشیدم و با صذای آرومی گفتم : ممنون خوشمزه بود و عقب کشیدم

زی نخوردی ! لبخند کوتاهی زدم و گفتم : ثریا خانم گفت : عه وا دخترم تو که چی

 .. ممنپن سیر شدم



 .. تارا خدافظی کوتاهی باهامون کرد و به سمت ماشین میالد رفت

چند دقیقه بعد از رفتنشون خواستم از جام بلند شم و به سمت گلهای گوشه حیاط برم 

 ...اما با شنیدن صدای ثریا خانوم گوشامو تیز کردم

ینی چه طوری با اون طفل معصوم رفتار میکنه... حتی نمی خواد میبینی آسیه؛  میب_

 ...برای یه بار بهش فرصت بده حتی نمی خواد بهش فکر کنه

نفس عمیقی کشید و ادامه داد :به خدا دیگه خسته شدم از بس تالش کردم تا مهر تارا 

 ...رو توی دلش بندازم

..میالد دلش با تارا نیست ؛ از زندایی آهی کشید و گفت : خواهر من همه چیز به دله 

 ! اول هم این وصلت اشتباه بود

ثریا خانوم بشقابهای خالی رو روی هم گذاشت و با غم گفت: آخه مگه تارا چی کم 

داره!  خوشگل نیست که هست، تحصیل کرده و خانواده دار نیست که هست، با اصل 

 ... و نسب نیست که هست ،مهربون و خوش اخالق نیست که هست

 !من نمیدونم میالد دیگه چی میخواد؟

این همه تارا بهش محبت و توجه میکنه ..با بد اخالقیاش کنار میاد و صداش در 

 ...نمیاد

 ..اما این المصب اصال این خوبی ها رو نمیبینه یعنی نمی خواد که ببینه 

ن وشب بود ولی هنوز میالد نیومده بود زندایی و ثریا خانوم خوابش ۵۱ساعت نزدیک 

 ...گرفته بود

با صدای آرومی گفتم :خب شما برید بخوابید من بیدار میمونم تا آقا میالد بیاد ؛ ثریا  

خانم خمیازه ای کشید و گفت: نه مادر تو هم بخواب اون عادت داره به این دیر 

 !اومدنا

نگاهی به زندایی که چشماشو بسته بود انداختم و گفتم نه من خودم هم خوابم نمیاد 

 ..ری خوابیدم شما برید بخوابیدعص

  زندایی چشماشو  باز کرد و گفت : میخوای همینجا توی حیاط بشینی نمیترسی؟



نگاهی به حیاط انداختم همه چراغ ها روشن بود لبخندی زدم و گفتم : نه بابا از چی 

باید بترسم برید خیالتون راحت باشه ثریا خانوم از جاش بلند شد و دستش رو به سمت 

دایی دراز کرد و گفت:  پاشو بریم آسیه پاشو که فردا باید  حتما قبل از اینکه  زن

 .. بری خونه آقا حبیب؛  یه سر بریم پیش دکترت

زندایی از جاش بلند شد و دستشو گذاشت توی دست ثریا خانم و دوباره رو به من  

چشمی  تگفت : صبا مادر اگه ترسیدی حتما بیا داخل استرس و ترس برات خوب نیس

 ... گفتم و بعد از گفتن شب بخیر هر دوشون رفتن داخل

نیم ساعت گذشته بود ولی خبری از اومدن میالد نبود ...کم کم داشت خوابم میگرفت 

؛ به سمت شیر آب گوشه ی حیاط رفتم و صورتمو شستم و دوباره به سمت آالچیق 

 .. رفتم و روی تشکچه ی نرم و گرمی که روش پهن بود نشستم

 ... زانوهامو بغل کردم و خیره شدم آسمون که چند تایی ستاره به چشم میخورد

کم کم چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد ؛ با صدای گاز ماشین از خواب پریدم 

 ... و توی جام نشستم و گیج به اطرافم نگاه کردم

ش ند قدم به سمتبا دیدن میالد که داشت از ماشینش پیاده میشد از جام بلند شدم  و چ

 .. برداشتم

  ! در ماشینو بست و خواست به سمت ساختمون بره که چشمش بهم افتاد

 ... با تعجب نگاهی به ساعت مچیش انداخت و نگاهی هم به من انداخت

منتظر بودم که ازم بپرسه چرا اینجام ؛ ولی برخالف تصورم بدون اینکه حتی یه 

 ! اختمون ادامه دادکلمه باهام حرف بزنه راهشو به سمت س

خیلی بهم برخورد ؛ توقع هر رفتاری رو داشتم غیر از این که اینجوری بهم بی محلی 

 .. کنه ، منو باش تا االن بخاطر کی منتظر مونده بودم

نتونستم خودمو کنترل کنم و به سرعت خودمو بهش رسوندم و گفتم : آقا میالد؛ صبر 

 ... کن

  «چیه »؛ به سمتم برگشت و سری به نشونه ی سر جاش ایستاد و بعد از مکثی 

  ! تکون داد

 با لحن تندی گفتم : چرا اینقدر دیر اومدید؟



 پوزخندی زد و گفت : به شما چه ربطی داره؟

 .... انگار که یه پارچ آب یخ روی سرم خالی کردن ؛ بدجوری خورد توی ذوقم

 ...با تپه تپه گفتم : به من که ربطی نداره ؛ فقط

 پرید وسط حرفم و گفت : فقط چی؟؟سریع 

 ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم : فقط ثریا خانم نگرانتون بود

سری تکون داد و با صدای خونسردی گفت : اوکی ..و در کمال تعجب منو توی 

 ... همون حال تنها گذاشت و رفت داخل

 ! باورم نمیشد ؛ کپ کرده بودم ...این چه رفتاری بود که باهام داشت

 !مگه چه بدی در حقش کرده بودم آخه؟

با بغض و چشمای پر از اشک رفتم داخل و خودمو به اتاق رسوندم و روی تخت 

 .. دراز کشیدم ..پاهامو توی شکمم جمع کردم و چشمامو بستم

اما طولی نکشید که زدم زیر گریه و هق هقم توی اتاق طنین انداز شد ..نمیدونم چقدر 

 ... ن چشمای اشکی خوابم بردگریه کردم ...و با همو

صبح برای نماز بیدار شدم و بعد از خوندن نماز دیگه نتونستم بخوابم ؛ امروز قرار 

 ... بود با  زندایی بریم خونه ی حبیب و میترا

نمیدونم چرا آروم و قرار نداشتم . با تقه ای که به در خورد به سمت در رفتم و بازش 

 ... کردم

ثریا خانم جلوم ظاهر شد ...خنده ای کرد و قبل از اینکه من چهره ی شاد و سر حال 

 ... سالم کنم گفت : سالم خورشید خانوم ؟ صبح قشنگت بخیر عزیزم

 .. لبخندی از این لفظ شیرینش زدم و گفتم : سالم ممنون صبح شما هم بخیر

 

  گونمو بوسید و گفت : مرسی

خوردید  بعد بیای پایین که صبحونه قربونت برم ؛ آسیه گفت بیام بهت بگم آماده بشی 

 ..برید خونه ی حبیب آقا



چشمی گفتم و بعد از رفتن ثریا خانم ؛ یه دست لباس برداشتم و مانتو شلوارمو پوشیدم 

 .. و بعد از برداشتن لباسام و کیفم از اتاق رفتم بیرون

یده شمیالد هم کنارشون سر میز صبحانه نشسته بود و هر سه تاشون لباس بیرون پو

 ... بودن

 .. سالم آرومی گفتم و نشستم پشت میز و سر به زیر چند تا لقمه ی کوچیک خوردم

حتی نیم نگاهی هم به میالد ننداختم ؛ نه اینکه ازش بترسم ؛ نه! فقط دیگه نمیخواستم 

 ... بیشتر از این خودمو کوچیک کنم

 .. تیز کردمبا شنیدن صداش گوشامو

 .. را صحبت کردمراستی مامان دیشب با تا_

 ... نه تنها ثریا خانم بلکه من و زندایی هم نگاهمون رو دوختیم به صورت میالد

 ثریا خانم با کنجکاوی گفت: خب؟ راجب چی باهاش حرف زدی؟

   میالد کمی از شیرشو خورد و فقط یه لحظه به اندازه ی

 یو با صدایه ثانیه نگاهشو به چشمام دوخت ولی سریع مسیر نگاهشو تغییر داد 

 .. خشداری گفت : راجب ازدواجمون

 ... نفسم رفت و نگاهم میخ لباش شد تا ادامه ی جملشو بگه

 ثریا خانم با صدای لرزونی گفت : خب ؛ نتیجه؟

 ... میالد نفس عمیقی کشید و گفت : آخر همین ماه مراسم عروسی رو میگیریم

فتن : الهی شکر... شد نفس تو سینم حبس شد و صدای زندایی و ثریا خانم که گ

 .... سوحان روحم

و شکست قلبم ...بخدا قسم که خودم به وضوح خورد شدن قلبم رو با تموم وجودم 

 ... احساس کردم

لقمه ی توی دهنمو با بغضم به سختی قورت دادم و چشمامو با درد بستم؛ قلبم تیر 

 ! می کشید و چشمام تار میدید



اخته بودم و لیوان شیرمو توی دستم و با تموم سرمو تا آخرین حد ممکن پایین اند

 ... قدرتم فشارش دادم

نفهمیدم چیشد فقط با شنیدن صدای شکستن لیوان توی دستم و سوزش شدیدی که کف 

 ... دستم حس کردم هین بلندی کشیدم

شیر ریخته شده با خون دستم که روی میز ریخته بود باعث شد صورتم توی هم 

 ! مچاله بشه

ثریا خانم هر دوشون از جاشون بلند شدن و زندایی ضربه ای روی گونش  زندایی و

 !!!زد و با وحشت نالید : یا خدا چیشد؟ صبا خوبی؟ این لیوان چرا شکست؟

میالد برای یه لحظه نگاه کوتاهی به دستم انداخت و از جاش بلند شد و با صدای 

ه به مادرش گفت: جعبآرومی گفت : چیزی نیست نترسید من االن حلش میکنم و رو 

 کمک های اولیه کجاس؟

 ثریا خانم به سمت کابینت گوشه ی آشپزخونه پاتند کرد و جعبه رو برای میالد اورد

... 

 زندایی بهم نزدیکتر شد و گفت : صبا چرا حرف نمیزنی؟ حالت خوبه؟

سری تکون دادم و با صدایی که هر لحظه آماده ی گریه کردن بود گفتم: خوبم نگران 

 ... باشیدن

میالد یه بسته باند رو از داخل جعبه در اورد و یکیشو کشید بیرون و با خونسردی 

جلوی پام زانو زد و گفت : مامان حاج خانمو ببر تو حیاط تا شما یه هوایی بخورین 

  ! منم کارم تموم میشه

 .. ثریا خانم باشه ای گفت و زندایی رو از آشپزخونه برد بیرون

 .. ومده بود ولی سوزشش خیلی زیاد بودخون دستم بند ا

مچ دستمو گرفت و با پنبه شروع به تمیز کردن کف دستم کرد .. اشکام خشک شده 

  ! بود و دیگه هیچ دردی حس نمیکردم

گرمی دستاش تپش قلبمو نامنظم کرده بود ...با صدای دورگه ای گفت : فکر نمیکردم 

 ! خورد کنی زورت اینقدر زیاد باشه که لیوانو توی دستت



یکه ای خوردم از اینکه منو زیر نظر داشته ؛ ولی خودمو نباختم و با صدای محکمی 

 !گفتم : دیگه سعی کن راجب چیزی که ازش مطمعن نیستی فکر نکنی

سری تکون داد و همونطوری که باندو دور دستم میپیچید با لحن خاصی گفت: منم 

 مطمعن نیستی از داشتنش فکر نکنیهمینو میخواستم بهت بگم ؛ که راجب کسی که 

 ... و دل نبندی

خون توی رگهام یخ بست از این صراحت کالمش واقعا شکه شدم ؛ نتونستم نگاهش 

 !کنم ولی به هر سختی بود لب بازم کردم و گفتم : من..منظورت چیه؟

 ! کارش که تموم شد از جاش بلند شد و گفت : کلی گفتم

بلند شدم ؛ حرفشو رک بهم گفته بود و دیگه موندن آب دهنمو قورت دادم و از جام 

 .. رو جایز نمیدونستم

 . بدون خدافظی کیفمو برداشتم و به سمت حیاط رفتم

ثریا خانم خودش منو زندایی رو تا خونه ی حبیب رسوند و گفت که فردا صبح هم 

زنگ  ییمیاد دنبالمون ؛ بعد از خدافظی با ثریا خانم به سمت خونشون رفتیم و زندا

 ... رو فشار داد

طولی نکشید که چهره ی غمگین و ماتم زده ی میترا پشت در ظاهر شد ؛ با دیدن ما 

سعی کرد بخنده ؛ اما فقط لباش کش اومد و با صدای گرفته ای گفت : سالم خوش 

 ... اومدید و باهامون روبوسی کرد و تعارف کرد بریم داخل

ش اینجوری بشه ؛ بعد از یه ربع میترا با فکرشم نمیکردم که میترا با مرگ عزیز

 ... چایی و شیرینی اومد پیشمون و نشست

گرفت و با صدای ناراحتی گفت : الهی قربونت برم مادر ! خودتو زندایی دستشو

 ... داغون کردی که

 ... لبخند تلخی زد و سرشو انداخت پایین

ی  م ؛ نسبت به دفعهچند ساعتی با میترا و زندایی دور هم نشستیم و صحبت کردی

قبل راحت تر بودم و بدون تعارف با میترا بگو و بخند میکردم ، هر چند میترا دیگه 

 ! مثل قبال سر حال نبود



خیلی خوابم گرفته بود ؛ نگاهی به زندایی و میترا انداختم ، هنوز گرم صحبت کردن 

  ! بودن

  با صدای ارومی گفتم : ببخشید میشه من یکم بخوابم ؟

را سریع از جاش بلند شد و گفت : آره عزیزم چرا که نه ؛ پاشو بریم تو اتاق میت

 .. استراحت کن

با اجازه ای به زندایی گفتم که جوابم لبحند مهربونش بود ؛ رفتم توی اتاقی که برامون 

 ... اماده کرده بود و بعد از اینکه ازش تشکر کردم از اتاق رفت بیرون

وی زمین دراز کشیدم و متکای کوچیکی که گوشه ی اتاق با همون مانتو و شلوار ر

 ... بود رو گذاشتم زیر سرم

چشمامو اروم بستم  ؛ حرفای میالد دوباره اومد توی ذهنم و داشت جز به جز حرفاش 

 و روح و روانمو به هم توی سرم اکو میشد

 ... میریخت

 ... بم بردبعد از کلی کلنجار رفتن با خودم باالخره چشمام گرم شد و خوا

 گرمم بود ؛ یه جای خیلی تاریک بودم ، چشمم جایی رو نمیدید جز تاریکی مطلق

... 

سردم بود بدنم میلرزید و زیر پاهام خیس بود ..دستمو رسوندم به پام و دست 

 ... مرطوبمو باال اوردم و گرفتم جلوی بینیم

ردم ؛ رافم نگاه کبوی خون که توی مشامم پیچید ؛ کپ کردم ، با ترس به تاریکی اط

 .. هیچی نمیتونستم ببینم

 .. قلبم تند تند میزد ...یکی صدام میکرد

 صبا ...صبا جون .تو رو خدا پاشو صباااااا_

با جیغ خفیفی از خواب پریدم و با وحشت سر جام نیم خیز شدم ...میترای وحشت 

 .. زده رو باالی سرم دیدم که چشماش پر از خون بود و لباش میلرزید

 !ا ترس گفتم : چی...چیشده؟ب



 ..با گریه گفت : خاله..خاله

 با وحشت از جام بلند شدم و شونه هاشو گرفتم و گفتم : زندایی چیشده؟

 .. وقتی سکوتشو دیدم رهاش کردم و به سرعت خودمو به پذیرایی رسوندم

ی وابصداش زدم ولی جزندایی بیهوش روی کاناپه افتاده بود با جیغ به طرفش رفتم و

 ... نمیداد

میترا از اتاق اومد بیرون و گفت: زنگ زدم آمبوالنس بیاد به ثریا خانم هم زنگ زدم 

 ... یا پسرش دارن میان

 !با گریه گفتم : چرا اینجوری شد ؟ حالش خوب بود که

با بغض گفت : بخدا نمیدونم داشتیم با هم صحبت میکردیم گفت : قلبش تیر میکشه 

 ... اومدم دیدم بیهوش شده رفتم براش آب بیارم تا

تقریبا یه ربع بعد آمبوالنس رسید و زندایی رو گذاشتن توی آمبوالنس ؛ اسم 

 .. بیمارستان مورد نظرو به میترا گفتن و من با همون امبوالنس همراه زندایی رفتم

 ... رنگ پریده ی زندایی داشت راه نفسمو بند میاورد ..کاش نمیخوابیدم کاش

 .. ر کمال تعجب میالد و ثریا خانم زودتر از ما رسیده بودنوقتی رسیدیم د

پیاده شدم و به سمتشون رفتم ثریا خانم با چشمای اشکی گفت : چیشده صبا ؛ اسیه 

 ! که حالش خوب بود

 .. سالمی کردم و گفتم : نمیدونم من خواب بودم

ینه دستور با هم رفتیم داخل و بعد از نیم ساعت معطلی دکترش اومد ؛ بعد از معا

 ... عمل سریع رو داد و استرسمون رو چند برابر کرد

میالد خودشو به دکترش رسوند و گفت : عذر میخوام دکتر ؛ ایشون فردا قرار بود 

 ... عمل کنن

دکتر با تأسف گفت : متاسفانه دچار حمله ی قلبی شده و هر چه سریعتر باید عمل 

 .. بشه

 ... ازمون دور شدفرصت حرف دیگه ای رو بهمون نداد و 



بعد از رفتن دکتر ؛ با قدمای کوتاهی به سمت ثریا خانم رفتم و گفتم : االن چی میشه 

 ؟

آهی کشید و گفت : نگران نباش دخترم ایشاهلل که چیزی نمیشه ؛ فوقش یه روز زودتر 

 .. عملش میکنن

یزنم م به داییت زنگ —با صدای میالد نگاهمو از ثریا خانم گرفتم و بهش دوختم ؛ 

جواب نمیده ؛ گوشیشو به سمتم گرفت و گفت : بگیر زنگ بزن خونتون به مادرت 

  ! بگو به داییت خبر بده

دست سالمم رو به سمت گوشی بردم  گوشی رو ازش گرفتم ؛ یه کم ازشون دور شدم 

 . و شماره ی خونه رو گرفتم

 ... چیدچند بار پشت سر هم زنگ زدم تا صدای خسته ی مادرم توی گوشی پی

 . الو بفرمایید_

 سالم مامان خوبین؟+

 ! سالم مادر ؛ خوبی صبا ؟ حالت خوبه ؟ چه عجب یه زنگ زدی به ما—

نگاهی به میالد و ثریا خانم انداختم نگاه هر دوشون روی من ثابت بود ..سرفه ای 

  . کردم و با صدای آرومی گفتم : مامان جان االن وقت این حرفا نیست

  ! ی دلخوری گفت : چه حرفی من که چیزی نگفتممادرم با صدا

 ... پوفی کشیدم و گفتم : حال زندایی بد شده بیمارستانیم

صدای یا حسین مادرم توی گوشی طنین انداز شد و زد زیر گریه و با هق هق گفت 

  : الهی براش بمیرم ...کدوم بیمارستانه؟

  : اسم این بیمارستان چیه ؟ گوشی رو کمی از گوشم فاصله دادم و رو به میالد گفتم

بعد از اینکه اسم و آدرس بیمارستان رو به مادرم گفتم ؛ با عجله خدافظی کرد و قطع 

 ... کرد

گوشی میالدو به سمتش گرفتم و گفتم : ممنون ..گفتم به دایی هم خبر بدن ..احتماالً تا 

 .. شب اینجان



 کرد و گفت : مامان من باید گوشیو گرفت و بدون توجه به حرف من رو به ثریا خانم

 ... برم مطب ؛ امروز یه کار خیلی مهم دارم

ثریا خانم پوفی کشید و گفت : باشه مادر برو خدا به همراهت ؛ فقط سعی کن زودتر 

 ...کاراتو تموم کنی و بیای

چشمی گفت و ادامه داد : چیزی الزم داشتید زنگ بزنید من تهیه کنم ؛ پول همراهتون 

  هست ؟

ا خانم زیپ کیفشو باز کرد و نگاهی به داخل کیفش انداخت و گفت : آره خدارو ثری

 ... شکر نگران نباش پسرم برو به کارت برس

 ... سری تکون داد و با خدافظی کوتاهی تنهامون گذاشت

نیم ساعت بعد حبیب و میترا هم سراسیمه اومدن بیمارستان و هر چهارتامون توی 

 ...ظر بودیم عمل زندایی تموم بشهراهرو نشسته بودیم و منا

نمیدونم چند ساعت گذشته بود که با اومدن دکتر از جام پریدم و همراه بقیه به طرفش 

 .. رفتیم

با دیدنمون لبخند خسته ای زد و گفت : خدا رو شکر عملش خوب بود ؛ تا چند ساعت 

 . دیگه به هوش میاد

ش ؛ باید استراحت کنه و تا چند فقط اگه به هوش اومد لطفاً زیاد به حرف نگیرید

 . روز همینجا تحت مراقبت باشه

 .. حبیب نفس آسوده ای کشید و از دکتر تشکر کرد

تقریباً هوا تاریک شده بود که میالد هم اومد بیمارستان ؛ چهرش خیلی خسته بنظر 

 ... میرسید

وقتی  و هنوز کامل  با حبیب و میترا احوالپرسی نکرده بود که موبایلش زنگ خورد

 ... جواب داد فهمیدم بابام پشت خطه

چند لحظه بعد گوشیو قطع کرد و گفت : من میرم بیارمشون داخل و از جاش بلند شد 

 .. که حبیب هم گفت : آقا میالد صبر کنید منم بیام و با هم ازمون دور شدن



ر د وقتی بابام و داییم و مامانم با میالد و حبیب اومدن داخل صدای پرستار بخش

 ... اومد و بعد از کلی خواهش اجازه دادن چند دقیقه زندایی رو ببینیم

وقتی رفتیم داخل اتاق زندایی چشماش نیمه باز بود ؛ نمیتونست حرف بزنه فقط گاهی 

سری تکون میداد ؛ چشماش بی حال بود انگار که آرامبخشایی که بهش تزریق کرده 

 بودن داشت اثر میزاشت ...ـ

وباره اومد توی اتاق و گفت : لطفا همتون بفرمایید بیرون ؛ اینجا پرستار بخش د

 ...موندنتون حال مریضتونو بدتر میکنه

 ثریا خانم با صدای ملتمسی گفت : من میتونم پیشش بمونم؟

 !پرستار سری تکون داد و گفت: بله یه نفر همراه الزم داره بقیه هم لطفا بیرون

 .. خودم پیشش میمونم شما همتون برید مادرم به سمت زندایی رفت و گفت :

ثریا خانم گفت : نه حاج خانم شما تازه از راه رسیدید من هستم شما با میالد برید 

 ...خونه

مادرم با جدیت حرف ثریا خانم رو قطع کرد و گفت : من خودم میخوام پیش زنداداشم 

 ... بمونم شما دیگه امشبو استراحت کنید

کرد و گفت : باشه خواهر جان هر جور که صالحتونه و ثریا خانم دیگه اصرار ن

 .. رو به بابام و داییم گفت : پس بریم خونه ی ما االنه که باز پرستار صداش در بیاد

حبیب لبخندی زد و گفت : خیلی ممنون لطف دارید اما امشب میان اونجا ؛ شما و 

 ... اقای دکتر هم تشریف بیارید

 ...هر جور که صالحتونهثریا خانم بازم گفت : باشه 

با هم از بیمارستان خارج شدیم ؛ مطمعن بودم که باید برم خونه ی حبیب چون تا 

 ...بابام  خونه ی حبیب بود من اجازه ی رفتن به جای دیگه رو نداشتم

هر چی که به میالد و ثریا خانم اصرار کردن نیومدن خونه ی حبیب و بعد از 

تن و ما هم سوار ماشین دایی شدیم و به طرف خدافظی اونا به سمت خونشون رف

 ... خونه ی حبیب حرکت کردیم



سفره رو با کمک میترا جمع کردم ؛ شام ساده ای که درست کرده بود حسابی به همه 

 ... چسبیده بود

ظرفا رو گذاشتم روی میز نهار خوری و آستینامو زدم باال ؛ میترا نگاهم کرد و گفت 

  ! االن این چایی ها رو ببرم خودم میام میشورم: نمیخواد بشوری عزیزم 

اخمی کردم و گفتم : وا این همه شما زحمت کشیدی دیگه ظرفا رو که میتونم بشورم 

 ... ؛ مکثی کردم و با شیطنت ادامه دادم  : نترس تمیز میشورم

ضربه ای روی گونش زد و گفت : عه وا خاک بر سرم این چه حرفیه ؟ بخدا منظورم 

 ... داین نبو

 ... حرفشو قطع کردم و با خنده گفتم :شوخی کردم بابا میخواستم سر به سرت بزارم

انگار که خیالش راحت شده باشه نفس عمیقی کشید و یه دونه از قندای داخل قندونو 

 ... برداشت و به سمتم پرت کرد که توی هوا  قاپیدمش

 .خنده ای کرد و گفت : دیوونه

ظرفا شدم ؛ کاش میالد و ثریا خانم هم میومدن اینجا ؛  لبخندی زدم و مشغول شستن

 ... ولی حیف که نیومدن ...کاش حداقل  من میتونستم برم اونجا

بس کن صبا ؛ میخوای بری چیکار کنی ؛ میالد که محل سگ بهت نمیزاره ؛ دیگه 

 ... چی میخوای از اون خانواده

ن شو بدونم ..میالد که با مبغض گلومو گرفت ای کاش الاقل میتونستم دلیل رفتار

 ... مهربون بود

 

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

 

همه اومده بودیم بیمارستان تا زندایی رو ببینیم ولی هنوز یه ربع به ساعت مالقات 

 ... مونده بود

خسته از این معطلی پوفی کشیدم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم ...جمعیت زیادی 

 ... عت مالقات بشه و برن دیدن مریضشوناونجا بودن و منتظر بودن سا



نگاهم به بابام افتاد ؛ تسبیحش توی دستش بود و نگاهش به روبه روش ؛ با یادآوری 

 فاطمه به سمتش رفتم و گفتم : بابا؟

 .. نگاهشو به سمتم سوق داد و لب زد : بله

  خیره شدم به تسبیح دستش و گفتم : حال فاطمه  چطور بود ؟

شو داخل جیبش برد و با صدای غمگینی گفت : خوب نیست ..حالش آهی کشید و دست

 .. خیلی بده

: خب..خب االن باید چیکار کنه ؟ بچه که از بین رفته ؛ باید تحت آهی کشیدم و گفتم 

 درمان باشه؟

  ! بابام نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : موضوع فقط از بین رفتن بچه نیست

 نزدیکتر شدم و گفتم : پس مشکل چیه ؟با تعجب و کمی نگرانی بهش 

دستی به ریش سفیدش که عجیب بهش میومد کشید و گفت : طفلکی زمین گیر شده ؛ 

 ... نمیتونه حتی درست و حسابی راه بره

  اشک توی چشمام جمع شد و با بغض گفتم : داداش حسین و بچه ها چیکار میکنن؟

ندگی میکنن اون طفل معصوما که بابام با صدای گرفته ای گفت : به سختی دارن ز

 ... مادرشون زمین گیر شده

 ... حسین هم صبح تا عصر میره سر کار ، تو کرج هم کسی رو ندارن

حتی تصور حرفای بابامم دلمو به درد میاورد ؛ درسته هیچ خیری برام نداشتن ولی 

  ! تحمل دیدن ناراحتیشون رو نداشتم

 

مالقاته منو بابام پشت سر بقیه به سمت داخل با شنیدن صدای داییم که گفت : وقت 

 ... راه افتادیم

زندایی بهتر شده بود و کم و بیش حرف میزد ؛ مادرم چهرش حسابی خسته بود و 

 ... معلوم بود که دیشب اصال نخوابیده



توی تموم وقت مالقات تموم هوش و حواسم به حرفای بابام بود ؛ حتی حضور میالد 

دستش بود و کنار زندایی ایستاده بودن نتونست توجهمو جلب هم که دست تارا توی 

 ...کنه

 .. دلم برای فاطمه میسوخت برای بچه هاش هم همینطور

اگه اون روزا میدونستم که این دلسوزی چه مصیبتی رو برام رقم میزنه هیچوقت 

 ... بهشون فکر هم نمیکردم

نه داشت میومد تا نبود ک افسوس که خبر نداشتم از مصیبت تلخی که توی راه بود و

 .... هر چی که دارم و ندارم رو

مادرم به سمتم اومد و گفت : خوبی مادر ؟  گوشه ی چادرمو توی مشتم فشردم و با 

 .. صدای تحلیل رفته ای گفتم : خوبم

نگاهی به زندایی انداخت و توی گوشم پچ پچ وار گفت :  بجز سالم دیگه حرفی با 

راحت میشه مادر ؛ برو پیشش یه چهارتا کلمه باهاش حرف آسیه نزذی ؛ یه وقت نا

 ... بزن

به خودم لعنت فرستادم بخاطر این حواس پرتی ؛ چشمی گفتم و به سمت زندایی که 

 . مشغول صحبت کردن با دایی بود رفتم

با دیدنم ؛ لبخند بی رمقی زد و دستشو به سمتم دراز کرد ؛ قدمامو به سمتش تندتر 

 ... و گرفتم و بوسه ای پشت دستش نشوندمبرداشتم و دستش

 ! با عجله دستشو پس کشید و گفت : این چه کاریه دختر

لبخنذی زدم و کنارش نشستم و گفتم : الحمدهللا حالتون بهتر شده ؛ دکترتون گفته فردا 

 .. مرخص میشید

ی رنفس عمیقی کشید و گفت : خدا رو شکر ؛ دیگه اینقدر تو بیمارستان برای قلبم بست

  شدم حالم از محیط و بوی بیمارستان بهم میخوره

داییم کمی به سمتش متمایل شد و گفت : دیگه تموم شد من بهت قول میدم که ایندفعه 

 ! دیگه سر پا میشی



ثریا خانم جعبه ی شیرینی رو باز کرد و به همه تعارف کرد و به داییم که رسید با 

ن و ادامه داد : زیادم به اه و ناله ی آسیه خنده گفت : بفرما حاج آقا دهنتو شیرین ک

 ! اهمیت نده داره خودشو لوس میکنه

دایی و بقیه بلند زدن زیر خنده ؛ تارا با خنده ی دلنشینی یه تیکه از شیرینیشو گذاشت 

دهن زندایی و رو به ثریا خانم  گفت : عه مامان جون چیکارشون داری بزار خوش 

 ... باشن

ان لبخند روی لبم خشک شد و شیرینی که برداشته بودم رو با شنیدن کلمه ی مام

 ! آروم گذاشتم توی جعبه ش

 ... چی میشد اگه

سرمو تکون دادم تا فکرای بیهوده رو از مغزم دور کنم ؛ دیگه نباید به میالد فکر 

میکردم ، ما هیچ قراری با هم نداشتیم ؛ من اشتباه کردم که دل بستم ...خودم دل بستم 

 ... اید دل بکنمخودمم ب

بعد از اتمام ساعت مالقات دوباره مادرم خواست پیش زندایی بمونه ولی میترا و 

حبیب قبول نکردن و بعد از کلی اصرار؛ میترا پیش زندایی موند و بقیه از بیمارستان 

 .. خارج شدیم

 .. حبیب رو به همگی گفت : خب بفرمایید بریم خونه ی ما

صدای بمی گفت : حبیب آقا اگه  اجازه بدید امشب همگی  میالد حرفشو قطع کرد و با

 .. مهمون ما هستن ؛ شما هم تشریف بیارید

حبیب سری تکون داد و گفت : لطف دارید شما ولی اگه اجازه بدید نیام ؛ یکمی کار 

 .. عقب افتاده دارم انجام بدم

یالد خانم و مدایی و بابام ازش تشکر کردن و سوار ماشینش شد و حرکت کرد ، ثریا 

و تارا با ماشین میالد رفتن و من و مامانم و بابامم سوار ماشین دایی شدیم و همگی 

 ... به سمت خونه ی ثریا خانم حرکت کردیم

یه حس عجیبی داشتم ؛ حس میکردم قراره یه اتفاقی بیوفته ؛ نمیدونستم اتفاق خوب 

 ! قراره بیوفته یا اتفاق بد

 ... ذهنمو درگیر خودش کرده بوداما هر چی که بود بدجوری 



وقتی که رسیدیم دایی هم ماشینش رو داخل حیاط پارک کرد و همگی پیاده شدیم ..بعد 

 ... از تعارفای ثریا خانم و میالد رفتیم داخل

تارا سریع به سمت طبقه ی باال پا تند کرد و ما هم نشستیم ؛ بعد از چند دقیقه تارا با 

 ومد پایین و ارایش ملیحییه لباس خیلی خیلی زیبا ا

 ... روی صورتس نشونده بود که جذابیتش رو چندین برابر کرده بود

به سمت آشپزخونه رفت ؛ نگاهمو از در آشپزخونه گرفتم و سرمو انداختم پایین ؛ 

بقیه مشغول صحبت کردن بودن و بیشتر صحبتاشون راجب مساعل اقتصادی و ... 

 ... بود

نه به جمعمون پیوست و با صدای مهربون و شادابی گفت  : ثریا خانم هم با لباس خو

 .. خیلی خوش اومدید ؛ قدمتون روی چشمم

مادرم که معلوم بود از این همه احترام خوشش اومده لبخندی زد و گفت : لطف داری 

 .. خواهر جان

 . بابامم با صدای آرومی گفت : ممنون حاج خانم شرمنده باعث زحمتتون شدیم

اخمی کرد و همونطوری که کنار مادرم مینشست گفت : نزنید این حرفو ثریا خانم 

 ... تو رو خدا شما رحمتید

با اومدن تارا که یه سینی چایی دستش بود نگاهمو بهش دوختم ؛ میالد با دیدن تارا 

 رو ازش گرفت و لب زد : از جاش بلند شد و سینی

 ... مرسی عزیزم

 ن ..تارا دوباره به سمت اشپزخونه رفت و میالد بهقلبم تیر کشید و سرمو انداختم پایی

 . همه چایی تعارف کرد

به سمتم اومد و سینی رو جلوم نگهداشت ..دلم میخواست فقط برای چند ثانیه سرمو 

بلند کنم و نگاهش کنم ولی نمیخواستم اشک توی چشمامو که تا پشت پلکهام اومده 

 .. بود رو ببینه

سینی و کمی به عقب هولش دادم و لب زدم: ممنون  انگشتمو گذاشتم  روی لبه ی

 .. ..نمیخورم



کمی مکث کرد و صاف سرجاش ایستاد و سینی رو گذاشت روی میز و دقیقاً رو به 

 ... روم نشست

تارا با ظرف میوه اومد توی پذیرایی و به همه میوه تعارف کرد به من که رسید بازم 

 ... برده بودم رو به کار بردم همون حرکت قبلی که بری سینی چایی به کار

 . ظرف میوه رو گذاشت کنار سینی چایی و کنار میالد نشست

مادرم نگاهی به جانب میالد و تارا انداخت و گفت : آقای دکتر بسالمتی کی 

 عروسیتونه پسرم ؟

قبل از اینکه میالد جواب بده ؛ تارا با صدای سرحالی گفت : اگه خدا بخواد آخر  

 .. همین ماه

دایی خیارشو که تا نصفه خورده بود گذاشت توی بشقاب و گفت : اخرین همین ماه؟! 

 یعنی بیست و سه روز دیگه ؟

 .. تارا نگاهی به میالد انداخت و با ذوق گفت : بله

 ... دایی خنده ای کرد و گفت : خب ..مبارکه بابا جان ایشاهلل به سالمتی

حاج آقا جدا از همه ی این حرفا ؛میخوام میالد تشکری کرد و رو به بابام گفت : خب 

 . راجب یه موضوع مهمی باهاتون صحبت کنم

 !بابام کمی متعجب شد ولی با خونسردی گفت : چه موضوعی؟

میالد نگاهی بهم انداخت و دوباره به بابام زل زد و گفت : قبالً راجب ادامه تحصیل 

 ... صبا با هم صحبت کرده بودیم

 ! رفت توی هم و با جدیت گفت : من حرفم همونهبابام اخماش به وضوح 

میالد چنگی به موهاش زد و با خنده ی دلنشینی که ردیف دندونای سفیدش رو به 

  نمایش میزاشت گفت : میشه چنددقیقه با هم تنها صحبت کنیم ؟

 . بابام فنجون چاییشو گذاشت روی میز و گفت : چرا که نه

بریم تو حیاط ؛ رو به داییم و مامانم کرد و گفت میالد از جاش بلند شد و گفت : پس 

 ... : شرمنده  اگه چند لحظه تنهاتون میزاریم



 

بابام از جاش بلند شد و با هم به سمت حیاط رفتن ؛ بالفاصله بعد از رفتنشون ، تارا 

  رو به مادرم گفت : حاج خانم شما چرا با درس خوندن صبا مخالفید ؟

د و گفت : واال خدا شاهده من مخالفت نکردم ؛ حاج آقا مادرم دستی به روسریش کشی

 !مخالفه

ثریا خانم دستی به شونه ی مادرم زد و با مهربونی گفت : بخدا قسم صبا مثل بچه ی 

 ... خودمه ؛ توی این چند ماهی که شناختمش و دیدمش مهرش به دلم افتاده

 ... حیفه آینده نداشته باشه آهی کشید و ادامه داد : بخدا حیفه این بچه درسشو نخونه ؛

 تارا از جاش بلند شد و کنار مادرم نشست و با مهربونی گفت : بخدا مامان

درست میگه ؛ هر چی باشه شما هم مادر صبا جون هستید ؛ همونقدر که پدرش حق 

 داره براش تصمیم بگیره شما هم حق تصمیم گیری دارید غیر اینه؟

ه داییم که متفکرانه به زمین خیره شده بود انداخت مامانم آهی کشید و نگاه کوتاهی ب

و گفت : چی بگم واال .. اگه پدرش موافقت کنه منم حرفی ندارم ؛ من از خدامم هست 

 . که صبا درسشو ادامه بده و به جایی برسه

لبخندی شیرین روی لبم نشست و چشمام برقی زد ..انگار که با این حرفش تموم دنیا 

از هیجان تند تند میزد و اطمینان داشتم مادرم وقتی این حرفو زده  رو بهم داد ..قلبم

 ! پس بابامم میتونه راضی کنه

 ... از شدت هیجان لبامو گاز گرفتم و انگشتامو توی هم پیچیدم

بعد از نیم ساعت بابام و میالد اومدن داخل ؛ منو تارا از جامون بلند شدیم و وقتی که 

 ... م کردم و نشستم سر جامنشستن نگاهمو میخ صورت بابا

مطمعن بودم که میالد راجب من باهاش صحبت کرده و منتظر بودم نتیجه زو از 

 ... زبون خودش بشنوم

 .. تسبیحشو توی چرخوندو گفت : صبا

 . سریع جواب دادم : بله بابا

 . نگاهی به جمع انداخت و گفت : میتونی درستو دوباره ادامه بدی



اخت و با لحن مهربونی که مدت ها بود ازم دریغ میکرد گفت نگاهی دوباره بهم اند

 ... : من مخالفتی ندارم میتونی مثل قبل بری مدرسه و درستو بخونی

لبخندی به شیرینی قند روی لبام نشست و اشک شوق توی چشمام حلقه بست ...صدای 

 ... جمع که بابامو تشویق میکردن بخاطر تصمیمش توی سرم پیچید

ز جام بلند شدم و به سمت بابام قدم برداشتم ؛ سنگینی نگاهی رو روی بی اراده ا

 ... خودم حس میکردم ولی نمیخواستم حتی فکرشم بکنم این نگاه ؛ نگاه میالده

بهش که نزدیک شدم نگاهش بهم افتاد و با تعجب خیره شد بهم ... بدون تعلل نشستم 

 ... جلوش و دستشو گرفتم و بوسیدم

کشید ولی چیزی نگفت ؛ با صدایی که از خوشحالی میلرزید گفتم دستشو کمی عقب 

 ...: ممنون بابا ممنون

با صدای دورگه ای گفت: بلند شو دختر این چه کاریه ..از جام بلند شدم و کنارش 

 ... ایستادم

ثریا خانم گفت : الهی قربونت برم دختر گلم ؛ بیا اینجا پیش من بشین ببینم چه حسی 

 ... داری

م از ثریا خانم کنده شد و خیره شدم به میالد ؛ نفس تو سینم حبس شد ...اونم نگاه

خیره شده بود به من و لبخند محوی روی لبش بود ...از نگاه بی پرواش خجالت 

 ... کشیدم و با شرم سرمو انداختم پایین و به طرف ثریا خانم رفتم و کنارش نشستم

دم که درستو ادامه بدی اما چند تا شرط بابام با صدای محکمی گفت :  من رضایت دا

 . دارم که باید قبول کنی

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : چه شرطی؟

 . به کاناپه تکیه داد و گفت : اونو دیگه بعداً بهت میگم

میالد رو بهم گفت : نگران نباش خانم کوچولو پدرت که دشمنت نیست برات شرط 

 ! بد بزاره

 میالد درست میگه ایشاهلل که هر چی خیره همون پیش بیاد تارا هم گفت : آره عزیزم

.. 



اون شب بهترین شب زندگیم بود ؛ دیگه هیچی برام مهم نبود ؛ بداخالقیای مادرم ، 

 ... بی مهری های پدرم ..مشکالتم و نبودن میالد

حتی تصور دوباره درس خوندن هر دفعه لبامو کش میاورد و میخندیدم ..چشمام برق 

 ... سر حال بودممیزد و 

اون شب بدون در نظر گرفتن دستای قفل شده ی تارا و میالد ؛ لقمه هایی که سر 

 ... میز شام برای هم میگرفتن و پچ پچ هاشون شامم رو با اشتهای کامل خوردم

ته دلم غم داشت وقتی میالد و تارا رو اونجوری میدیدم ولی دیگه نمیخواستم ضعیف 

 . ه باشمباشم دیگه نمیخواستم بچ

باید بزرگ میشدم باید خودم آیندمو میساختم ...آره باید به همه ثابت میکردم که صبا 

 ... دیگه بزرگ شده ؛ دیگه حماقت نمیکنه

 اون شب همه خونه ی ثریا خانم خوابیدیم ؛ اما تارا نموند و آخر شب میالد رسوندش

.. 

 

******** 

 

 ... صبح با صدای مادرم چشمامو باز کردم

 ــــ صبا پاشو مادر ؛ پاشو نمازتو بخون بعدشم باید وسیله هاتو جمع کنی برگردیمــ

.. 

 با هوشیاری سر جام نشستم و گفتم : مگه قرار نشد من پیش زندایی بمونم؟

چادر نمازشو کشید روی سرش و گفت : وا مادر جان خود آسیه امروز مرخص 

 . نهمیشه و بر میگرده قزوین ؛ نمیخواد که اینجا بمو

 .. پوفی کشیدم و گفتم : آهان

 .. مادرم دوباره با غرغر گفت : پاشو دیگه



از جام بلند شدم و رخت خوابایی که پهن کرده بودیم رو جمع کردم و مرتب گذاشتم 

 . توی کمد سر جاشون

 ... وضوگرفتم و بعد از تموم شدن نماز مامانم ؛ چادرشو گرفتم و قامت بستم

خوندم و از ته دلم از خدا تشکر کردم بخاطر اینکه بابام یه  با آرامش کامل نمازمو

 ... فرصت دیگه بهم داده بود

از خدا خواستم کمکم کنه تا راه زندگیمو پیدا کنم  ؛  تا از این سردرگمی در بیام و 

 فکر میالد رو از سرم بیرون کنم

ت راحکارای ترخیص زندایی تا بعد از ظهر طول کشید و بعد از ترخیصش و است

 ...کوتاهی همگی حاظر شدیم تا برگردیم قزوین

ثریا خانم کاسه ای رو پر از آب کرده بود تا پشت سرمون بریزه و گفت : ایشاهلل 

 ... برای عروسی میالد همتون باید بیاید

 .. بابام گفت : چشم حتما

 ... مامانمم خندید و گفت : مگه میشه نیایم ؟ حتما بهتون زحمت میدیم

ی ماشین رو روشن کرد با ثریا خانم روبوسی کردم و بابت همه چیز ازش وقتی دای

 ... تشکر کردم

دلمو به دریا زدم و به طرف میالد که به ماشین دایی تکیه داده بود رفتم .با دیدنم زل 

 ... زد بهم و نگاه عجیبشو دوخت به چشمام

از درکش  بخدا قسم نگاهش حرف داشت ...نگاهش حیلی معنا داشت ...ولی چرا

 ..عاجز بودم ـ

سرمو انداختم پایین و با صدای که بغض تلخی داشت گفتم : هیچوقت لطفتو فراموش 

 ... نمیکنم

 .. صدای گرفته ش توی گوشم پیچید : من کاری نکردم ؛ تو

صبا تو الیق بهترین هایی ..امیدوارم اینقدر تو زندگیت موفق بشی و پیشرفت کنی 

 ..ته باشی ...چنگی به موهاش زد و ادامه داد : فقطکه به هیچ کس نیازی نداش



خیره شدم به چشماش ...قسم به خداوندی خدا مردمک چشماش میلرزید ..نه خیاالت 

 .. نبود درست میدیدم

 ... میالد مردمک چشماش میلرزید

نگاهشو ازم گرفت و سریع گفت : فقط مواظب خودت و خوبیات باش ..یادت باشه 

 ... ها و مهربونیهاتو ندارههر کسی لیاقت خوبی

قطره ی اشکم از گوشه ی چشمم اومد پایین و با صدای تحلیل رفته ای گفتم : 

 من...سخت بود برام ولی به هر سختی بود لب زدم : من امیدوارم که خوشبخت بشید

... 

با صدای پدرم که گفت : صبا راه بیوفت .سریع اشکمو پاک کردم و   خدافطی تلخی 

 ... ر شدمکردم و سوا

ماشین که حرکت کردم بغضم شکست و اشکام یکی پس از دیگری گونه هامو 

 ... میشست و چقدر خوب بود که هیچکی حواسش بهم نبود

مسیر چند ساعته ی تهران تا قزوین برام به اندازه ی یک سال گذشت ؛ توی راه با 

 .. هیچکدومشون حرف نزدم  و خودمو به خواب زدم

ه بودم که دیگه به میالد فکر نکنم اما اون ته قلبم توی خلوت درسته تصمیم گرفت

 ... خودم خوب میدونستم که چقدر سخته

توی این مدتی که شناخته بودمش بد جوری بهش دل بسته بودم ...سفت و محکم دل 

 ... بسته بودم که ای کاش دل نمیبستم

اشت ..این من بودم خودم میدونستم که تقصیر میالد نیست ؛ اون از اول هم نامزد د

 ... که با اینکه میدونستم نامزد داره بازم بهش فکر میکردم

 .. من باید خودمو تنبیه میکردم بخاطر این عشق ممنوعه

هر کاری میکردم نگاه آخر میالد از جلوی چشمم کنار نمیرفت ؛ ای کاش اصال 

 ! باهاش خدافظی نمیکردم

که بریم خونشون ؛ ولی نه من حالشو وقتی رسیدیم قزوین داییم خیلی اصرار کرد 

 .. داشتم و نه پدر و مادرم



 ... بعد از اینکه ما رو رسوند خدافظی کوتاهی کردن و رفتن

  دلم برای خونه که نه اما برای تنهایی و اتاقم تنگ شده بود ؛

 .. سعیده توی حیاط نشسته بود و داشت موهای بلندشو شونه میزد

شونه رو پرت کرد روی موکت کنارش و به سمتم دوید با دیدنم چشماش برقی زد و 

 .. وتا به خودم اومدم محکم بغلم کرد و به خودش فشردم

دستامو دور گردنش حلقه کردم و صورتشو بوسیدم ؛ با خوشحالی گفت : وای صبا 

 .. دلم برات یه ذره شده بود بخدا ؛ جون من دیگه جایی نرو

  دیگه؟لبخندی زدم و گفتم : چشم خانوم امر 

 مادرم چادرشو از سرش در اورد و تکوند و رو به سعیده گفت : سهیال زنگ نزده ؟

سعیده موهاشو با کش مو بست و گفت : چرا اتفاقاً یکی دو ساعت پیش زنگ زد ؛ 

 ... گفت فردا بر میگردن

بابام شیر آب رو باز کرد و دست و صورتشو شست و گفت : مگه نمیخواستن یک 

 ماه بمونن ؟

درم پشت چشمی نازک کرد و گفت : وا حاجی یک ماه بمونن چیکار کنن؟ درسته ما

رفتن ماه عسل اما دلیل نمیشه که یک ماه کامل اونجا بمونن که ، بهر حال باید 

 .. برگردن و زندگیشونو شروع کنن

بابام سری تکون داد و گفت : بله حرف شما درست حاال یه چایی برای من بیارید که 

 . درد میکنهسرم خیلی 

سعیده سریع روسریشو انداخت روی سرش و گفت : چشم همین االن میارم اتفاقاً 

 . تازه دم کردم

به سمت اتاقم رفتم و لباسامو در اوردم و رفتم حموم ؛ موهام خیلی کثیف شده بود ، 

 ... جوری که به هم چسبیده بودن

 .. توی حیاط بشورم بعد از یک ساعت از حموم در اومدم و لباسای کثیفمو بردم

کمرم درد گرفته بود باألخره لباسا رو آب کشیدم و با همون کمر درد روی بند پهن 

 ..کردم



 . مادرم صدام کرد و گفت : بیا چایی بخور که خیلی کار داریم

 ! پوفی کشیدم و غر زدم: بزار برسم بعد شروع کن

 ..چایی داغی که سعیده برام آورد یکم حالمو خوب کرد

م سینی بزرگی که پر از برنج بود رو به سمتم گرفت و گفت : صبا اینو پاک مادر

 . کن ، فردا که سهیال و رسول میرسن باید یه مهمونی کوچیک بگیریم

نگاهی به سینی و اون حجم از برنج پر از آشغال کردم و بدون اعتراض سینی رو 

 ! از دستش گرفتم و شروع به پاک کردن کردم

ارای خونه رو انجام دادم و مادرمم سبزی هایی که خریده بود رو تا بعد از ظهر ک

 پاک کرد ؛ سعیده  هم که طبق معمول از زیر کار در رفت و با علیرضا رفتن بیرون

. 

خسته وکوفته حیاط رو هم شستم و رفتم داخل ؛ خیلی خوابم میومد و سرم به شدت 

 . تیر میکشید

اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم ؛ طولی  به یه کم خوابیدن نیاز داشتم ؛ به سمت

 . نکشید که صدای در اتاقم بلند شد و پشت بندش بابام اومد داخل

سریع توی جام نشستم  و روسریمو سرم کردم ؛ نگاهی بهم انداخت و درو پشت 

 سرش بست و گفت : میخواستی بخوابی؟

 . سریع گفتم : نه نه اصال بشینید

 . حریرم بود نشست و سرشو انداخت پایینروی صندلی که پشت میز ت

منتظر به دهنش چشم دوخته بودم و منتظر بودم که حرف بزنه .میدونستم که راجب 

 . درسم و شرطی که داره میخواد حرف بزنه

 .. طولی نکشید که صداش به گوشم رسید

ــــــ راستش من از ته دلم راضی به درس خوندنت نیستم ؛ نمیگم که بخاطر حرف 

 . الد قبول کردم ؛ نه ! خودم دلم میخواست که بهت یه فرصت بدممی

آب دهنمو قورت دادم و با صدای پر استرسی گفتم : بخدا بهتون قول میدم که پشیمون 

 ! نمیشید ؛ قول میدم درسامو خوب بخونم



سری تکون داد و گفت : کوچکترین خطایی ازت ببینم به والی علی قسم دیگه 

  ! قسم له بدترین شکل تنبیهت میکنم نمیبخشمت ؛ به وال

ترس عجیبی توی دلم رخنه کرد ؛ برای چند لحظه با شنیدن حرفش بند دلم پاره شد 

 ... ؛ ولی خیلی زود به خودم اومدم

اصال قرار نبود اتفاقی بیوفته که من داشتم میترسیدم ؛ آره ..بابام فقط داشت بهم 

 ... ایی کنمسفارش میکرد ؛ وگرنه من که نمیخواستم خط

 .. با همین فکر لبخندی زدم و گفتم : چشم چشم قول میدم بهتون

نگاه معناداری بهم انداخت و گفت : یادت نره ؛ این فرصتی که بهت دادم رو مدیون 

میالد و زنداییت هستی؛ اینم یادت نره که من فقط یه بار فرصت میدم ؛ دفعه ی دومی 

 ... وجود نداره صبا

 . پر هیجانی گفتم : چشم کامال فهمیدمدوباره با صدای 

با رضایت سری تکون داد و گفت : خوبه ..از جاش بلند شد و همونطوری که به 

  ! سمت در اتاق میرفت گفت : مواظب رفتارات باش من همیشه حواسم بهت هست

وقتی رفت بیرون و درو پشت سرش بست نفس عمیقی کشیدم و دوباره دراز کشیدم 

 . ب از سرم پریده بود؛ ولی دیگه خوا

 . توی جام از این پهلو به اون پهلو شدم ولی فایده ای نداشت ؛ نمیتونستم بخوابم

پوفی کشیدم وـاز جام بلند شدم ؛ به سمت قفسه ی کتابام رفتم و دستی بهشون کشیدم 

 .. ..تا یک ماه دیگه که مهر ماه بود میرفتم مدرسه و هنوزم باورم نمیشد

رو برداشتم و مداد  A4 اون روز روی لبم نشست وبا برگه یلبخندی از تصور 

 .. طراحیمو که خیلی وقت بود بهش دست نزده بودم رو هم برداشتم

 .. روی تختم به شکم خوابیدم و برگه رو گذاشتم جلوم و چشمامو بستم

تصویری که توی ذهنم شکل گرفت رو تجزیه و تحلیل کردم ..چشمامو باز کردم و 

 ... ت دادم ...و غرق شدم توی رویاهاممداد رو حرک

 .. نمیدونم چقدر زمان گذشت ؛ نمیدونم چقدر غرق تصویر جلوم بودم



میخ دو تا چشم جذاب و خواستنی روی برگه بودم ..انگار تازه به خودم اومدم و توی 

 جام نشستم ـ

 ..برگه رو گرفتم جلوی صورتم

م جوری که خودم محوش شده میالد ....خدای من صپرتش رو عالی در آورده بود

 ... بودم

برگه رو چسبوندم به سینم و چشمامو بستم و لب زدم : خدایا چرا فکرش از سرم 

 . بیرون نمیره

دوباره نگاهمو دوختم به تصویرش و آروم با سر انگشتام ته ریشی که براش کشیده 

 .. بودم رو لمس کردم

 م وسط کتابام و تختمم مرتب کردمبا صدای مادرم با عجله برگه رو تا کردم و گذاشت

.. 

طولی نکسید که در اتاق باز شد و مادرم اومد داخل و گفت : درد بگیری الهی ؛ مگه 

  ... کری؟ یه ساعته دارم صدات میکنم

با دلخوری نگاهش کردم و گفتم : خب مامان جان از صبح یه سره داشتم کار میکردم 

 . وابم؛ خب منم آدمم خسته شدم اومدم یه کم بخ

با تشر گفت: ُخبه ُخبه ؛ همچین میگی کار کردی انگار که کوه کندی ؛ واال من همسن 

 . تو بودم سه تا بچه زاییده بودم

  با بغض گفتم : باشه مامان جان من غلط کردم اصال ؛ االن کارتون چیه ؟

دوباره اخم کرد و گفت : اینقدر که حرف میزنی پاک یادم رفت ؛  پاشو سریع بیا 

 . بیرون بچم نادر داره میاد اینجا

  با حیرت گفتم : فاطمه خوب شده ؟

چشم غره ای بهم رفت و گفت : نه نه نه ، بدبخت حالش همونجوریه ؛ نادر هم زنگ 

زد گفت یه کار مهمی داره برای همین داره میاد .ـاالنم جای اینکه وایسی فقط سوال 

 . برای برادرت االن میرسهبپرسی پاشو بیا کمک کن یه عصرونه اماده کن 

 . چشمی گفتم و  پشت سرش از اتاق خارج شدم



نمیدونستم چرا داداشم داشت میومد اینجا ؛ یکم عجیب بود که فاطمه رو با اون حال 

 ! و روزش تنها بزاره و بیاد اینجا

خیار گوجه رو با حوصله خورد کردم و پنیر و گردو ریختم توی بشقاب ها و چند 

 .. آب پز کردمتاتخم  مرغ 

 .. نون سنگکی که مادرم خریده بود رو تکه تکه کردم و گذاشتم توی سفره

علیرضا و سعیده هم اومدن .سالمی به علیرضا کردم و با مهربونی جوابمو داد و 

 گفت : حالت خوبه؟

 کمی متعجب شدم ولی با خونسردی گفتم : ممنون شما خوبین؟

 . مسری تکون داد و گفت : شکر ، بد نیست

 . چایی هم دم کردم و رفتم توی نشیمن و پیش بقیه نشستم

نیم ساعتی گذشته بود که داداش نادر اومد ؛ با دیدن چهرش کپ کردم ، خیلی شکسته 

 ... و داغون شده بود

موهاش سفید شده بود و ظاهرش نامرتب و ژولیده بود.. با دیدنش دلم واقعاً به درد 

 . اومد

 . ض گفت : خوش اومدی مادر ، بشین پسرممادرم بغلش کرد و با بغ

 باهاش روبوسی کردم و گفتم : حال زنداداش خوبه؟

آهی کشید و به پشتی تکیه داد و گفت : روز به روز داره بدتر میشه . قبالً میتونست 

مادرم آهی کشید و گفت : غصه نخور پسرم .. راه بره االن دیگه راه هم نمیتونه بره

 ... خدا بزرگه

 . نادر پوفی کشید و گفت : کدوم خدا؟ من که خدایی نمیشناسمداداش 

بابام دستی به ریشش کشید و زمزمه کرد : استغفرهللا ربی و اتوبه و علیه ...این چه 

  حرفیه میزنی پسر جان ؛ داری کفر میگی؟

سعیده کنار داداش نادر نشست و بازوشو گرفت و با دلسوزی گفت : بچه ها در چه 

 حالن ؟



چنگی به موهاش زد و گفت :  بچه هام از من بدبخت ترن ؛ نه غذای درست  داداش

 ... و حسابی میخورن نه خواب درست و حسابی دارن .همه چیز بهم ریخته

علیرضا ، نگاهی به داداش نادر انداخت و گفت : خب چرا فاطمه خانم رو نمیارید 

  اینجا تا ازش مراقبت کنن؟

تاش پیچید و لب زد : فاطمه رو بیارم اینجا ؛ مدرسه داداش نادر تسبیحشو دور انگش

 ی بچه ها رو چیکار کنم ؛ کار خودمو چیکار کنم ؟

 .. مامانم رو بهم گفت : پاشو برو سفره رو بیار بنداز برادرت یه چیزی بخوره

چشمی گفتم و از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم ..سعیده هم پست سرم اومد 

 میکنی داداش برای چی اومده اینجا؟ و گفت: صبا فکر

شونه ای باال انداختم و سفره رو از توی کابینت در اوردم و لب زدم : نمیدونم ، منم 

 مثل تو بی خبرم ، البد یه کاری داره که اومده ـ

 . سعیده سفره رو ازم گرفت و گفت : من پهن میکنم

؛ همه رو روی سفره وسیله ها رو چیدم توی یه سینی بزرگ و بردم توی نشیمن 

 . چیدم و نون رو اوردم گذاشتم وسط سفره

داداش نادر چند لقمه بیشتر نخورد . بابام نگاهی بهش کرد و گفت : با اعتصاب غذا 

 حال فاطمه خوب میشه؟

داداش چاییشو سر کشید و گفت : میل ندارم ، باید زودتر برگردم ، یه کاری باهاتون 

 . داشتم

 اه کرد و گفت : خب بگو بابا جان ، چیشده؟  پول الزم داری؟بابام با دقت بهش نگ

سریع گفت: نه نه اصال ، خدا رو شکر پول تو دست و بالم هست ، مشکل چیز دیگه 

 . س

 ، مامانم یه چایی دیگه براش ریخت و گذاشت جلوش و گفت : بگو خب مادر جان 

 !جون به لب شدم ؛ بگو دیگه



ت به استکان چاییش و گفت : واال من توی کرج داداش مکثی کرد و نگاهشو دوخ

غریبم کسی رو ندارم ، بچه هام تو فشارن ، از وقتی مادرشون زمین گیر شده یه 

  ! خواب و خوراک درست حسابی نداشتن

نگاه زیر چشمی بهمون انداخت و دوباره سر به زیر گفت : اومدم بگم که اگه میشه 

 . ه ی ما و مواظب بچه هام و فاطمه باشنبرای مدتی یا مامان یا صبا بیان خون

 . نگاهی به مادرم انداختم که سرش پایین بود و توی فکر بود

سعیده زودتر از همه به حرف اومد و با دلخوری گفت : داداش منم توی این خونه 

 هستم ، پس چرا منو ادم حساب نکردید؟

 بیای ؛ تا چند وقتداداش نادر خندید و لپشو کشید و گفت : وروجک تو که نمیشه 

 . دیگه عروسیته ، باید کارای عروسیتونو بکنید

علیرضا یا متانت گفت : ایرادی نداره ، شما واجبتر هستین ، داداش نادر لبخندی زد 

 ...و گفت : ممنون ، شما لطف داری ، ولی

بابام حرف داداش نادرو قطع کرد و  رو به علیرضا گفت : ممنون پسرم ، ولی تا 

 ! نیازی به سعیده نیست صبا هست

نمیتونستم مخالفتی کنم  ، خودمم دلم برای داداشم میسوخت ، دلم میخواست کمکش 

 . کنم

 داداش نادر با حرف بابام نگاهشو به چشمام دوخت و گفت : تو میای صبا ؟

  . بالفاصله گفتم : چشم داداش ، چرا که نه

رو از روی دوشم برداشتی ، با خوشحای گفت : ممنون عزیزم ، نمیدونی چه باری 

 . توکه باشی دیگه با خیال راحت میرم سر کارم و خیالم از بابت بچه هام راحته

 ..لبخندی زدم و گفتم : خواهش میکنم ، وظیفمه که بهتون کمک کنم

مادرم دستی به شونم زد و گفت : خیر ببینی دخترم ، ثواب داره ، بچه های داداشت 

 . احتیاج دارناالن تنهان و به یه نفر 

بابام با صدای محکمی گفت : پس همین االن راه بیوفتید ، صبا پاشو برو حاظر شو 

 ـ



نگاهی به مادرم انداختم و با ثپه ثپه گفتم : پس..پس مهمونی سهیال و رسول چی 

 میشه؟

مادرم چشم غره ای بهم رفت و گفت : وا ، دختر ما که نمیخوایم جشن بگیریم ، فقط 

 چیکه برای سر یلندی خواهرت که اگه تو هم نباشی هیچ اشکالی ندارهیه مهمونی کو

. 

 مکثی کرد و ادامه داد : سالمتی بچه های داداشت و زنداداشت از همه چی مهمتره

. 

  چشمی گفتم و از جام بلند شدم ، صدای داداش نادر تو گوشم پیچید

 ـ صبا حاظر شدنت خیلی طول میکشه؟ــ

 . داداش چند دقیقه ای آماده میشمبا مهربونی گفتم : نه 

سری تکون داد و گفت : پس من میرم ماشینو روشن کنم ، زودتر بیا که تا هوا تاریک 

 . نشده بریم

چشمی گفتم و به سمت اتاقم پا تند کردم .ساک کوچیکمو برداشتم  چند دست لباس 

هم  مناسب گذاشتم داخلش ، خمیر و مسواکمو برداشتم و چادر نماز و سجادمو

 . برداشتم

با صدای در اتاق نگاهم به سعیده افتاد ، با لبای آویزون بهم نزدیک شد و گفت : باز 

 !که میخوای بری ، تو که تازه امرپز صبح برگشتی خونه

شونه ای باال انداختم و گفتم : به قول مامان زنذگی برادرمون مهمتره تا استراحت 

 . باشیممن ؛ االن توی این شرایس باید کنارشون 

سعیده اخمی کرد و گفت : آخه مگه تو پرستاری؟ تا امروز که پرستاری زندایی رو 

 .. میکردی ، حاال که اون خوب شده نوبت ایناس

اخمی کردم و گفتم : بسه سعیده ، زندایی کم خوبی در حقمون کرده؟ من حال خوب 

 . االنم رو مدیون خوبیهای زندایی هستم

ر که شلوار بیرونم رو با شلوار خونه عوض میکردم زیپ ساکمو بستم و همونطو

 گفتم : اصال میدونی که بابا ، راضی شد درباره درسمو بخونم ؟



 چشماس گرد شد و با حیرت گفت : ها؟ چی گفتی؟ بابا راضی شده درستو بخونی؟

 سری تکون دادم و گفتم : اره و این رضایتش رو مدیون زندایی و آقای دکتر هستم ـ

خوشحالی گفت : وای خدا رو شکر ، بخدا خیلی خوشحال شدم ، آخه خدایی  سعیده با

: اخه النصب تو از همون حیف بود که تو درس نخونی ، خنذه ای کرد و ادامه داد 

 . اپلش هم مخ بودی

خندیدم و گفتم : خیلی خب حاال ، بزال من حاظر شم االنه که صدای داذاش نادر در 

 .. بیاد

کت شد ، مانتومو پوشیدم و مقنعمو سرم کردم ، کیف و ساکمو باشه ای گفت و سا

 . برداشتم و همراه سعیده از اتاق خارج شدیم

 .. ، روی پله نشستم و کفشامو پوشیدمبا مادرم خدافظی کردم و رفتم تو حیاط 

نگاهم به پارگی کفشم افتاد ، خیلی تو چشم بود ..پوفی کشیدم و بند کفشامو بستم و از 

 ... د شدمجام بلن

 .. ـ صباـ

با صدای بابام به سمتس برگشتم و سوالی نگاهش کردم ، دستشو داخل جیبش برد و 

 .. یه بسته اسکناس به سمتم گرفت و گفت : بگیرش

 با مکث پول رو ازش گرفتم و گفتم : این پول  برای چیه ؟

 ی برایبا صدای بمی گفت : همراهت باشه ، شاید اونجا نادر سر کار بود و خواست

 خونشون چیزی بخری ، یا برای اون بچه ها خرید

 ... کنی

پول رو گذاشتم تپی کیفم و گفتم : باشه ممنون ، با صدای آرومی گفت : صبا ، یادت 

 ... نره من روی توحساب کردم که دارم میفرستمت اونجا

 مواظب اون بچه ها و مادرشون باش ، مطمعنم از پسش بر میای .مکثی کرد و ادامه

 . داد : راستی با اون پولی که بهت پادم یه جفت کفش هم برای خودت بخر

با خوشحالی گفتم : مرسی بابا ، خیلی ممنون .خدافظی کردم و با علیرضا و سعیده 

 . هم خداغفظی کردم و رفتم بیرون



داداش نادر توی ماشین منتظرم بود ، در عقب رو باز کردم ، وسایلم رو گذاشتم 

 ... جلو نشستمعقب و خودمم 

 ..  نگاهی به داداش نادر که غرف افکارش بود انداختم و گفتم : ببخشید دیر شد

 . ماشین رو روشن کرد و لب زد : عیب نداره عزیزم

 ... وقتی که حرکت کرد سرمو چسبوندم به صندلی و چشمامو بستم

 .. فکر میکردم با رفتنم دارم ثواب میکنم

 ... یبتهغافل از اینه این رفتن یه مص

نمیدونستم که این رفتن برگشتن سنگینی داره ..ای کاش اون روز ها میدونستم که 

 ... چی در انتظارمه

وقتی رسیدیم هوا تقریباً تاریک شده بود ، داداش نادر ماشین رو توی کوچه پارک 

 . کرد ، از ماشین پیاده شدم و نگاهی به کوچه ی شلوغشون انداختم

ها باز بود و بچه های قد و نیم زیادی داشتن توی کوچه بازی  تقریباً در اکثر خونه

 . میکردن

با دیدن امیر علی که داشت فوتبال بازی میکرد ، رو به داداش گفتم : اون امیر علیه؟ 

مسیر نگاهمو دنبال کرد و با عصبانیت گفت : آره ، میبینی؟ به این سگ توله گفته 

 . بودم که حق نداره توی کوچه بیاد

 . شو بلند کرد و داد زد : امیر علی ، بیا اینجا ببینمصدا

امیر علی با شنیدن صدای داداش نادر ، توپشو از دست دوستش قاپید و به طرفمون 

 . دوید

با دیدنم لبخندی زد و مستقیم خودشو پرت کرد توی بغلم و گفت: سالم عمه ، اومدی 

 . پیشمون بمونی؟ سرشو بوسیدم و گفتم : اره قربونت برم

داداش نادر دستشو گرفت و غرید: پسره ی خر مگه بهت نگفتم تو خوته بمون و 

  مواظب مادرت و خواهرات باش ، برای چی اومدی تو کوچه ول میگردی؟

امیر علی با خجالت نگاه زیر چشمی به من انداخت و رو به باباش گفت : بخدا تازه 

 ..بودم اخهاومدم ، مامان خودش اجازه داد ، از صبح توی خونه 



داداش نادر صداشو بلندتر کرد و گفت : االن وقت کوچه اومدنه ؟ نمیبینی هوا تاریک 

 ! سالته ۵۱شده ؟ تو که میدونی این محل امن نیست ، بچه که نیستی ، ناسالمتی 

  .. امیر علی سر به زیر گفت : ببخشید بابا

خل . خونشون دو طبقه بود بعد از اینکه وسایلمو از توی ماشین اوردم با هم رفتیم دا

، طبقه ی پایین صاحب خونشون زندگی میکرد و طبقه ی باال هم خونه ی داداش 

 . نادر بود

با هم از پله ها رفتیم باال ، وارد خونه که شدم با تعجب به اطرافم زل زدم ، همه چی 

د بنامرتب و به هم ریخته بود ، ظرفای تلنبار شده و لباسای ولو شده کف پذیرایی 

جوری توی ذوق میزد .بهاره و هانیه با خوشحالی به سمتم اومدن و بغلشون کردم ، 

بهاره هفت سالش بود و امسال میرفت کالس اول . هانیه هم پنج سالش بود ...جفتشونو 

 بوسیدم و گفتم : مامانتون کجاس ؟

تم اق رفهانیه به اتاق توی راهرو اشاره کرد و گفت : اونجاس ، خوابیده ! به سمت ات

فاطمه روی تشکی که زیر پنجره پهن شده بود ، خوابش برده بود و مالفه ی نازکی 

 . روش کشیده بود ، لباش کبود شده بود و رنگش مثل گچ سفید شده بود

بغلش که کردم چشماشو به آرومی باز کرد ، و لب زد : صبا جان تویی؟ پیشونیشو 

فشار کمی داد و گفت : آره خوبم ..فقط بوسیدم و گفتم : اره زنداداش خوبی؟ دستمو 

 .. خوابم میاد

موهاشو مرتب کردم و گفتم : بخواب زنداداش منم میرم یه چیزی درست کنم بچه ها 

 . بخورن

 

*********** 

 

دو روز از روزی که اومده بودم اینجا گذشته بود ، همه ی خونه رو تمیز کرده بودم 

ه رو امروز برده بودم حموم ... داشتم موهای و قابل تحمل شده بود ، بچه ها و فاطم

فاطمه رو خشک میکردم که امیر علی اومد داخل و گفت : عمه میشه من برم تو 

کوچه بازی کنم؟ نگاهی بهش کردم و گفتم : از مامان اجازه بگیر ، نگاهشو دوخت 



به فاطمه و گفت :مامان میشه برم ؟ فاطمه با صدای بی رمقی گفت: برو ولی زود 

بیا .امیر علی با غرغر گفت : مامان گیر نده دیگه ، یه ماه دیگه مدرسه ها باز میشه 

باید برم مدرسه ، حداقل بزار از تعطیالتم لذت ببرم و بدون اینکه اجازه بده فاطمه 

حرف دیگه ای بزنه از اتاق رفت بیرون ..موهاشو که خشک کردم دراز کشید و 

ه کثیف بودن رو ریختم توی لگن بزرگی و از پله خیلی زود خوابش برد..  لباسایی ک

 ... ها رفتم پایین توی حیاط و جلوی شیر آب نشستم

لباسارو دونه دونه توی کف چنگ زدم ، کمرم خشک شده بود ، صدایی به گوشم 

خورد ، مثل صدای ناله ی یه زن ، حرکت دستم متوقف شد و گوشامو تیز کردم ، 

یومد ، صدای خنده و گریه با هم قاطی بود ، صدا از خونه ی صاحب خونشون م

سعی کردم نشنیده بگیرم و دوباره مشغول چنگ زدن لباسا شدم ...ولی طولی نکشید 

که دوباره صداها بلند شد و صدای ناله های اون زن پر رنگ تر شد .شیر اب رو 

سم خشک ابستم و از جام بلند شدم ، نمیدونستم کارم درسته یا نه ! دستای کفیمو با لب

کردم ...به سمت در خونشون رفتم ، یه در شیشه ای بزرگ که با یه پرده ی تیره 

 ... پوشونده شده بود و دیدی به داخل نداشتم

 ... یه تیکه از پرده پاره شده بود با عجله به همون سمت رفتم و به داخل نگاه کردم

-۵۸ه دختر تقریباً با دیدن صحنه ی رو به روم کپ کردم و مو به تنم راست شد ، ی

ساله وسط خونه دراز کشیده  بود و چند تا پسر که معلوم بود حالت عادی ندارن  ۵۹

 .. کنارش بودن و به فجیع ترین شکل ممکن داشتن س*ک*س میکردن

دو تا پسر هم روی کاناپه ی رنگ و رو رفته نشسته بودن و داشتن مواد میکشیدن ، 

ه به دختر لخت دوختم ، حالت عادی نداشت گاهی قلبم تند تند میزد ، نگاهمو دوبار

یهو میزد زیر خنده و الفاظ رکیکی رو به زبون میاورد ...از ترس پاهام به زمین 

 چسبیده بود ..آ

ب دهنمو قورت دادم و به هر سختی بود عقب عقب رفتم و خودمو به لباسا رسوندم 

 ن و به سرعت به سمتلباسای تمیز و کثیف رو با هم قاطی کردم و ریختم توی لگ

 . پله ها دویدم ولی وسط راه پام پیچ خورد و لگن با صدای بدی از دستم افتاد

باوحشت نگاهمو دوختم به در اون خونه ی منفور ، از ترس حتی نفس هم نمیکشیدم 

 ... ، خبری نبود انگار که کسی نشنیده بود صدای افتادن لگن رو



دم باال رو اومدم پاین و به سرعت لباسارو آروم همون چند تا پله ای که رفته بو

  .. دوباره ریختم توی لگن

قلبم تند تند میزد و نفس نفس میزدم ، دوباره لگن پر از لباس رو بلند کردم و از پله 

 .. ها دویدم باال

خودمو پرت کردم توی خونه و درو پشت سرم بستم و قفل کردم ، از ترس به در 

 .. ین نشستمتکیه دادم و همونجا روی زم

 ... چشمامو که بستم دوباره صحنه های چند دقیقه پیش توی ذهنم شکل گرفت

تموم گذشته اومد جلوی چشمم ، تصویر سامان از ذهنم بیرون نمیرفت و لحظه به 

 . لحظه داست پررنگتر میشد

 . با شنیدن صدای بچگونه ی هانیه ، چشمامو باز کردم

  عمه غذا سوخت_

ند شدم و سراسیمه وارد آشپزخونه شدم ، بوی سوختگی غذا همه با عجله از جام بل

 . جا رو برداشته بود

به سمت قابلمه رفتم و شعله ی زیرشو خاموش کردم ، در قابلمه رو برداشتم ، نگاهم 

 به ماکارونی خراب شده افتاد و با عصبانیت در قابلمه رو پرت کردم توی ظرفشویی

. 

ال قابل خوردن بود ، بشقابی رو برداشتم و کمی فقط زیرش سوخته بود و قسمت با

 .. برای هانیه کشیدم و گذاشتم داخل یه سینی و یه لیوان اب هم کنارش گذاشتم

سینی رو برداشتم و به سمت هانیه که جلوی تلویزیون نشسته بود و با عروسکش 

 . بازی میکرد رفتم ، با دیدن غذا ذوق زده خندید و گفت : آخ جون خیلی گشنمه

لبخند خسته ای زدم و گفتم : بیا قربونت برم ، بشین بخور تا من برم لباسارو بشورم 

 . و بیام

چشمی گفت و مشغول خوردن شد ، لباسارو از جلوی در برداشتم و رفتم توی حموم 

 .. و همونجا همه رو آب کشیدم



ردم ک بالکن نداشتن و مجبور بودم لباسا رو توی حیاط پهن کنم ، ولی هر چی تالش

 ... جرعت رفتن به حیاط رو نداشتم

رفتم توی اتاق بچه ها و رو به بهاره که داشت نقاشی میکشید گفتم : بهار با کالفگی 

 جون ، میتونی لباسارو ببری تو حیاط روی بند پهن کنی؟

 کمی نگاهم کرد و گفت: آره بیام ببرم ؟

گن پر از لباس افتاد ، با سری تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون ، نگاهش که به ل

 . لبای آویزونی گفت : اینا که سنگینه من نمیتونم همشو ببرم

به ناچار چند تیکه لباس چیدم توی یه سبد و گفتم : بیا یه کم یه کم ببر که بهت فشار 

 . نیاد

چشمی گفت و سبد رو ازم گرفت ، قفل درو باز کردم و رفت بیرون ، از همون باال 

 ... کردمداشتم نگاهش می

 با کالفگی چشمامو بستم ، خاک تو سرت صبا ، بچه رو فرستادی توی حیاط

تازه به خودم اومدم که چه کار احمقانه ای کردم ، با عجله لگن رو برداشتم و از پله 

 . ها رفتم پایین

بهاره با دستای کوچولوش داشت دونه دونه لباسارو پهن میکرد ، از پشت دستاشو 

 . ، نگاهش کردم و گفتم : برو باال عزیزم ، خودم انجام میدمگرفتم و بوسیدم 

چشمی گفت و از پله ها رفت باال ، نا خودآگاه دوباره نگاهم به اون خونه افتاد ، هیچ 

 . خبری نبود ، پوفی کشیدم و باعجله لباسارو پهن کردم و رفتم باال

اعت پیش داده بودم برای بهاره هم کمی ماکارونی کشیدم و غذای فاطمه هم که یک س

 ، براش سوپ درست کرده بودم ـ

نگاهی به داخل قابلمه انداختم ، غذا به اندازه ی امیر علی مونده بود ، داداش نادر 

 . هم که ظهرا نمیومد

یه کم گرسنم بود اما دیگه حوصله نداشتم چیزی درست کنم و بخورم ، فقط یه لیوان 

 . خوابیده بود آب خوردم و رفتم یه سر به فاطمه زدم ،

 ... قرصامو خوردم و کنار هانیه و بهاره که داشتن بازی میکردن ، نشستم



 . خسته شده بودم و خیلی خوابم میومد ، سرمو گذاشتم روی زمین و چشمامو بستم

تازه چشمام گرم شده بود که با صدای در ورودی ، با ترس توی جام نشستم و بلند 

 ... گفتم : کیه

 با تعجب بهم زل زدن و بهاره گفت : امیر علیه ، برم درو باز کنم ؟بهاره و هانیه 

 با فکر اینکه ممکنه امیر علی نباشه ، از جام بلند شدم و گفتم : نه ، خودم باز میکنم

. 

درو که باز کردم ، امیر علی با لباسای خاکی و کثیف اومد داخل و در حالی که از 

 ـلباش خون میومد به سمت آشپزخونه رفت 

سراسیمه دنبالش رفتم و گفتم : امیر چیشده عمه ؟ دعوا کردی؟ خوردی زمین ؟ کسی 

 اذیتت کرده ؟

 . بطری آب رو سر کشید و سری به معنای "نه" تکون داد

بهش نزدیک شدم و با کمی عصبانیت گفتم : پس چیشده ، حرف بزن ببینم ، یا بگو 

 . چیشده یا شب که بابات اومد بهش میگم

که بغض داشت گفت : هیچی بابا ، این پسره ی سگ پدر الکی بهم گیر  با صدایی

 . میده

 ! اخمی کردم و داد زدم : خجالت بکش ، این چه طرز حرف زدنه

سرشو انداخت پایین و گفت : اونم بهم فوش داد ، به مامانمم فوش بد داد ، خواستم 

 و مثل یه بچه ببر بزنمش ولی دوستاش اومدن کمکش و من تنها موندم ...مکثی کرد

 . خشمگین غرید : صبر کن بابام بیاد ، میگم بره پدرشونو در بیاره

لب خونی و یقه ی پاره شده ش دلمو به درد آورد و با عصبانیت چادر فاطمه رو که 

روی چوب لباسی آویزون بود روی سرم انداختم و گفتم : بیا دوستتو بهم نشون بده ، 

 .. بدو

ت: میخواید چیکار کنید ؟ اونا سنشون از من بیشتره ، نمیشه امیر علی با تعجب گف

 .. شما باهاشون دعوا کنید



با صدای بلندی که حتی هانیه و بهاره هم با ترس بهم زل زده بودن داد زدم : مگه 

 ..یتیم گیر آوردن که اینجوری کتکت زدن ، بدو بیا ببینم

 . زیر شدمو بدون اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم از پله ها سرا

از شدت عصبانیت قفسه ی سینم تند تند باال و پایین میشد ...امیر علی خودشو بهم 

 . رسوند و در حیاط رو باز کردم و رفتم توی کوچه

امیر علی به سمتی اشاره کرد و گفت : اوناهاش ...مسیر نگاهشو دنبال کردم و به یه 

  ساله رسیدم ۵۰-۵۱پسر حدود 

 .. تمبا عصبانیت به سمتش رف

وقتی به یه قدمیش رسیدم دستمم زدم روی شونش و تا به سمتم برگشت ، بی اراده و 

 ..با تموم قدرتم ، سیلی محکمی خوابوندم زیر گوشش

 چند نفر دیگه هم سن و سال خودش کنارش ایستاده بودن و همشون شوکه شده بودن

. 

 پسره با داد گفت : هوووش چته ، مگه کرم داری؟

  !د کنارم ایستاد و گفت: درست حرف بزن سگ پدرامیر علی اوم

تا خواستم بهش تشر بزنم ، دوباره با هم دست به یقه شدن و اون پسره امیر علی رو 

خوابوند روی زمین و نشست روی سینش و مشت های پشت سر همش رو میکوبوند 

 ... توی صورت امیر علی

و کنم ،از پشت شونه ی پسره ردست و پامو گم کرده بودم و نمیدونستم چیکار باید ب

 . گرفتم و پرتش کردم کنار و داد زدم : ولش کن پسره ی بی خانواده

 . چند تا از همسایه ها ریختن توی کوچه و پسره و امیر علی رو از هم جدا کردن

در حیاط داداش نادر  باز شد و همون دختر و چند تا پسری که دیده بودم اومدن 

 . ختم پایینبیرون ، سریع سرمو اندا

دختره همراه سه تا از پسرا از کوچه رفتن بیرون ولی یکی از پسرا به سمت ما اومد 

 و با صدای دو رگه ای گفت: چیشده امیر علی؟



امیر علی با حرص و بغض گفت : عمو پیمان اینا الکی بهم گیر میدن ، من کاری 

 . نکردم

کاناپه نشسته بود و مواد  پسره نگاه کوتاهی به من انداخت ، همونی بود که روی

میکشید ، صورت سبزه و قد بلند و هیکل متوسطی داشت ، چشمای قهوه ای سوخته 

 ...  که پر از خون بود

 . بینی قلمی و لبای تیره که تابلو بود بخاطر کشیدن مواد اون رنگی شده

 . رو به امیر پرسید ، فامیلتونه ؟ و اشاره ای به من کرد

 . ی بگه که خودم زودتر گفتم : عمش هستمامیر علی خواست چیز

سری تکون داد و گفت : بزرگترت بهت نگفته که نباید با چهار تا بچه نخاله در 

  بیوفتی؟

خیلی بهم بر خورد ، با عصبانیت گفتم : توقع دارین وایسم ببینم برادر زادمو کیسه 

 بکس کردن ؟

 

لندش کرد و گفت : باز که بازوی اون پسری که رو زمین افتاده بود رو گرفت و ب

  برای این بچه قلدر بازی در اوردی؟

 پسره با ترس گفت : بخدا..بخدا من کاریش ندارم خودش یه سره پرو بازی در میاره

. 

 .هولش داد سمت خونشون و گفت : باشه ، بزن بچاک دیگه نبینم اینجا شاخ بشی

مون اومد داخل و به دست امیر علی رو گرفتم و بردمش داخل ، پیمان هم پشت سر

 . سمت اون خونه رفت

 رو به امیر علی گفتم : این کیه؟

توپشو پرت کرد گوشه ی حیاط و گفت : پسر صاحب خونه ، به آرومی پرسیدم : 

 پس پدر و مادرش کجان ؟

روی پله ها نشست و گفت : رفتن شمال به دخترشون سر بزنن ...راستی عمه ، من 

 ! گشنمه



 ! : خیلی خب از اینجا پاشو بریم باال ، نهار حاظرهپوفی کشیدم و گفتم 

چشمی گفت و بدو بدو از پله ها رفت باال ، نگاه دیگه ای به خونه ی پیمان انداختم ، 

 ! و زیر لب زمزمه کردم : مرتیکه ی هوس باز پست فطرت

غذای امیر علی رو دادم و با هانیه و بهاره رفتم توی اتاقشون ، یه کم براشون کتاب 

قصه خوندم ، وقتی جفتشون خوابشون برد پتو رو کشیدم روشون و خودمم همونجا 

 . کنارشون دراز کشیدم

 ! اینقدر فکر و خیال کردم تا چشمام گرم شد و خوابم برد

 .. عمه ، عمه پاشو_

بی رمق چشمامو باز کردم و امیر علی رو باال سرم دیدم ، با تعجب و صدای خواب 

 یزم ، چیشده؟الودی گفتم : جونم عز

 . با ترس گفت : مامانم کارت داره ، فکر کنم حالش بده

با وحشت تو جام نیم خیز شدم و نگاهی به هانیه و بهاره که معصومانه خوابیده بودن 

 . انداختم ، بلند شدم و گفتم : نترس عزیزم ، االن میرم پیشش

های ریزی از بین  سراسیمه وارد اتاق فاطمه شدم ، توی خودش جمع شده بود و ناله

 .. لباش خارج میشد

دستشو گرفتم ، خیلی سرد بود با نگرانی تکونش دادم و گفتم : زنداداش خوبی؟ چرا 

  دستات سرده ، حالت خوبه ؟

با بی حالی چشماشو باز کرد و لب زد : ص..صبا زنگ بزن به نادر بیاد خونه ، 

 ..درد

 . درد دارم.

شی نداره به کی زنگ بزنم ؟ خودتونم که تلفن با گریه گفتم : داداش نادر که گو

 ! ندارین

با صدای تحلیل رفته ای گفت : شماره ی صاحب کارش توی یه برگه س روی یخچال 

 ... گذاشتم ، برو پایین با تلفن صاحب خونه زنگ بزن



عقلم از کار افتاده بود ، ناله هاش بلند تر شد و کمرشو از روی پتو بلند کرد ، نگاهم 

پتوی خونی افتاد ، نفسم بند اومد و با وحشت به چهره ی مچاله شده از دردش  که به

 ... خیره شدم

مجبور بودم ، مجبور بودم االن بخاطر فاطمه خیلی چیزا رو نادیده بگیرم ، از جام 

 .. بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

دن چشمای بهاره و امیر علی با چشمای پر از اشک پشت در ایستاده بودن ، با دی

غمگینشون بند دلم پاره شد و جفتشونو بغل کردم و گفتم : چیزی نیست عزیزم ، یه 

 . کم حالش بده االن میرم زنگ میزنم بابا بیاد خونه ببریمش دکتر

 امیر علی گفت : بریم پیشش؟

به سمت اتاق هولشون دادم و گفتم : آره قربونت برم چرا که نه! برید تا من برم به 

 . بزنمبابا زنگ 

به سمت آشپزخونه رفتم و نگاهی به یخچال انداختم ، دستمو به قسمت باالش رسوندم 

 . و تکه کاغذی که روش بود رو برداشتم

 !"نگاهی به شماره ی داخلش انداختم ، "آقای صابری

 . چادرمو انداختم روی سرم و از پله ها سرازیر شدم

چند تا تقه ی کوچیک به در خونشون  با یاد اوری حال بد فاطمه دلمو به دریا زدم و

 . زدم

خبری نشد ، از ترس اینکه خونه نباشه و من نتونم زنگ بزنم ، محکمتر به در ضربه 

 . زدم

طولی نکشید که پیمان درو باز کرد و با صدای دورگه ای گفت : هوم ؟ چیکار 

 داری؟

 . تلفن ندارن آب دهنمو قورت دادم و گفتم : میشه یه زنگ بزنم با تلفنتون ؟باال

با بی حوصلگی گفت : ای بابا ، دختر جون مگه اینجا مخابراته خب برو بیرون 

 .زنگ بزن



 ملتمسانه گفتم : خواهش میکنم ، اخه حال زنداداشم بده ، باید به داداشم خبر بدم بیاد

. 

 . کالفه پوفی کشید و از جلوی در کنار رفت و گفت : بفرما

 وردم و وارد خونه شدم ـبا ترس و لرز دمپاییمو در ا

بوی  مواد و دود همه جا رو برداشته بود ، نا خود آگاه چشمم به همون قسمتی افتاد 

 ... که اون دختره دراز کشیده بود

  نگاهمو از اونجا گرفتم و گفتم : تلفن کجاس؟

 ! دست به سینه جلوم ایستاد و گفت : پشت سرت ، فقط سریعتر

ن رفتم ، حتی جرعت نداشتم نگاهش کنم ، شماره رو سری تکون دادم و به سمت تلف

 . با دستای لرزون گرفتم و منتظر موندم تا جواب بدن

سنگینی نگاهش رو روی خودم حس میکردم ، ولی جرأت نگاه کردن به چشمای 

 ... دریده شو نداشتم

با شنیدن صدایی که گفت : بفرمایید حواسم رو جمع کردم و لب زدم : سالم ، آقای 

 بری؟صا

 بله امرتون ؟_

با صدای لرزونی گفتم : ببخشید من میخواستم با آقا نادر صحبت کنم ، ممکنه گوشیو 

 بدین بهشون ؟

 شما؟_

 . پوفی کشیدم  و گفتم : خواهرشم

 . باشه وایسا االن صداش میکنم_

 . چند لحظه بعد صدای خسته ی داداشم توگوشم پیچید

 چیشده صبا ؟ فاطمه خوبه؟_

 ... تم : حالش خیلی بده ، خونریزی داره ، داداش زود بیابا بغض گف

 ..با عجله گفت : حاظرش کن اومدم و بدون خدافظی قطع کرد ـ



 . پیمان همچنان دست به سینه ایستاده بود و بهم خیره شده بود

 . با خجالت از جام بلند شدم و رو بهش گفتم : ممنون ، ببخشید مزاحم شدم

 ای گرفته ای گفت : اسمت چیه؟اومدم برم بیرون با صد

  مکثی کردم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم : ص...صبا

 . اومد جلوم ایستاد ، با ترس نگاهش کردم و گفتم : میشه برید کنار باید برم

سری تکون داد و رفت کنار به سمت حیاط پا تند کردم ولی صداش لحظه ی آخر 

 .. توی سرم اکو شد

 !ل خودتـ اسمت هم قشنگه ...مث

نمیخواستم به جملش فکر کنم ، لباسای فاطمه رو با عجله تنش کردم و پتوی خونی 

 ... زیرش رو انداختم توی حموم

 . بچه ها خیلی ترسیده بودن و هانیه هم بیدار شده بود و یه سره توی دست و پام بود

 .. نمیدونستم که بچه ها رو هم آماده کنم یا نه ، دست و پامو گم کرده بودم

وقتی داداش نادر رسید فاطمه رو بغل کرد و گفت :صبا تو پیش بچه ها بمون تا من 

 . ببرمش دکتر

  ! با نگرانی گفتم : خب بزارید منم بیام

 . درو باز کرد و گفت:نه تو بمون بچه ها تنهان ، و رفت بیرون

د اومد ردرو پشت سرش بستم ، نگاهی به بچه ها که کز کرده بودن انداختم ، دلم به د

 .با دیدن این همه مظلومیت

  بغلشون کردم و با لحن شادی گفتم : خب کی دوست داره با هم چیپس درست کنیم ؟

  بهاره با صدای مخملی و نازش گفت : مگه بلدی عمه؟

پشت چشمی نازک کردم و گفتم : بله که بلدم ... ذوق زده گفت : مزه ش مثل چیپس 

  بقالی میشه ؟

 .. گفتم : بله ، بشرط اینکه شما هم کمکم کنیدخنده ای کردم و 



 ... به سمت آشپزخونه رفتیم و مشغول پوست کندن سیب زمینی ها شدم

بعد از نیم ساعت ، سیب زمینی های سرخ شده رو ریختم  توی بشقاب و گذاشتم 

 ... جلوشون

 .. هر سه تاشون مشغول خوردن شدن ، قرصامو خوردم و کنارشون نشستم

 ... چند دقیقه نگذشته بود که صدای داد و بیداد از توی حیاط بلند شداما هنوز 

نگاهی به بچه ها انداختم و از جام بلند شدم ، پاورچین پاورچین به سمت پنجره ای 

 ... که توی پذیرایی بود رفتم

 .. پرده روکنار زدم و نگاهمو دوختم به حیاط

 .. نگ مینداخت و نفرین میکردبه زن میانسال کف حیاط نشسته بود و گونه هاشو چ

امیر علی از پشت سرم گفت : ولشون کن عمه ، مادر آقا پیمانه ، هر چند وقت یکبار 

 . اینجوری به جون هم میوفتن

  با تعجب گفتم : مگه نگفتی رفتن شمال؟

 . شونه ای باال انداخت و گفت : خب البد برگشتن دیگه

اداش نادر میخورد ، با عجله چادرمو با مشت های پی در پی که به در  خونه ی د

 . سرم کردم و به سمت در رفتم

 . همون زنی که توی حیاط داشت داد و بیداد میکرد پشت در ایستاده بود

چشمای سیاهی داشت که برق عجیبی توی چشماش بود ، هیکل چاق و قد کوتاهی 

 .. داشت

  ! کالً از اون دسته آدمها بود که چهرش به دل نمینشست

اطمه فمی کردم که جوابمو با تکون دادن سرش داد و با صدای ، کلفتی گفت : سال

 خونه س؟

  به آرومی گفتم : نه ، کاری دارین ؟

 نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت : تو اینجا مهمونی؟

 . از لحنش خوشم نیومد ، ولی بازم با احترام گفتم : بله ، خواهر آقا نادرم



 ! آهان ، میشه یه دقیقه بیای با من ؟ کارت دارم سری تکون داد و گفت :

 چیزی شده؟کمی جا خوردم ، ولی خودمو نباختم و گفتم : 

 با صدای ارومی گفت : یه لحظه بیا توی حیاط کارت دارم دخترم . میای؟

به ناچار ، چشمی گفتم و رو به بچه ها گفتم : االن میام و همراه اون زن از پله ها 

 . رفتم پایین

یمان به در حیاط تکیه داده بود ، با دیدن من رو به مادرش داد زد : چرا اینجوری پ

 میکنی؟

 . مادرش چشم غره ای بهش رفت و گفت : خفه شو یه لحظه

از لحن بیانش واقعا تعجب کردم ..یهو بازومو گرفت و گفت : دختر جان یه سوالی 

 ازت دارم راست جوابمو بده باشه؟

  گفتم : چشمبا استرس و کمی ترس 

نگاهی به پسرش کرد و رو بهم گفت : این پسر منه ، میخوام بدونم وقتی ما نبودیم 

 ...کسی اومده خونه ی ما ؟ دوستی ، رفیقی ، حتی دختری

حس کردم رنگم پرید ، الل شده بودم ، نیم نگاهی به پیمان که بهم خیره شده بود 

 . انداختم و دوباره سرمو انداختم پایین

  : دوباره تکونی به بازوم داد و گفتمادرش 

 . دختر جان جواب بده ، نترس کسی کاری باهات نداره

از کسی نمیترسیدم ولی هر چقدر سعی کردم که راستشو بگم نتونستم ، انگار که 

 . زبونم به سقف دهنم چسبیده بود

نم سرمو بلند کردم و با صدای لرزونی گفتم : من توی خونه بودم چیزی ندیدم ، اال

 . بچه های برادرم تنهان ، باید برم باال شرمنده

جفتشون ساکت بودن ، از پله ها به آرومی رفتم باال ، بچه ها هنوز مشغول خوردن 

 ... سیب زمینی بودن ، بهاره به سمتم اومد و گفت : عمه

 قمر تاج خانم باهاتون چیکار داشت ؟



و گفت : اره خیلی هم بد اخالق با کنجکاوی گفتم : اسمش قمر تاجه؟ سری تکون داد 

 ! و بد جنسه

 ! اخمی کردم و گفتم : خوب نیست راجب بقیه اینجوری حرف بزنی عزیزم

شونه ای با بی قیدی باال انداخت و گفت : من الکی نمیگم که ، حتی مامان هم همیشه 

 . میگه که خیلی بد جنسه

استیل و الجرعه سر به سمت یخچال رفتم و یه لیوان اب خنک ریختم توی لیوان 

 . کشیدم

 نزدیکای عصر بود که  داداش

نادر و فاطمه برگشتن ، با عجله یه پتوی دیگه انداختم زیر فاطمه و کمکش کردم سر 

 . جاش دراز بکشه

رنگ و روش بهتر شده بود و دمای بدنش متعادل بود ، با شرمندگی لب زد : بخدا 

 . زحمتت رو شرمندم ، نمیدونم چطوری جبران کنم این همه

دستشو گرفتم و بوسه ای روی دستش زدم و با لبخند گفتم : این چه حرفیه زنداداش 

 . ، هر کاری هم کردم وظیفمه ، برای غریبه که نکردم

داداش اومد توی اتاق و با قدر دانی رو بهم گفت : ممنون عزیزم ، برو یکم استراحت 

 . کن من خودم پیشش میمونم

رفتم بیرون ، خیلی خوابم میومد ولی با فکر اینکه باید شام  چشمی گفتم و از اتاق

 شدم و به سمت آشپزخونه درست کنم ، بیخیال خوابیدن

 . رفتم

امیر علی و بهاره توی پذیرایی داشتن تلویزیون نگاه میکردن و هانیه هم مشغول 

 . عروسک بازی بود

 . یخش باز بشهیه بسته  گوشت از داخل فریزر در اوردم و گذاشتم کنار تا 

برنج هم خیس کردم ، و لپه هم گذاشتم بپزه ، اما سیب زمینی نبود ، کالفه پوفی 

 ... کشیدم و لب زدم : حاال چیکار کنم



دلم نیومد داداش نادرو صدا کنم بره سیب زمینی بخره ، رفتم توی اتاق بچه ها و 

ن تم که میرم بیرومانتو شلوارمو پوشیدم و چادرمو کشیدم روی سرم ، به بچه ها گف

 . خرید کنم و زود میام

 . کفشامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون

 ..زیاد جایی رو بلد نبودم ولی خب خیلی هم نا بلد نبودم

به سر خیابون که رسیدم ، به سمت اولین میوه فروشی که خیلی هم شلوغ بود رفتم ، 

 خوردن کمی سیب زمینی ریختم توی مشما ، سبزی

 .. شتمهم کمی بردا

با دیدن هندونه های چیده شده ، چشمام برقی زد و با فکر اینکه بچه ها خوشحال 

 .. میشن ، دو تا هندونه ی متوسط هم خریدم

  بعد از حساب کردن

با حال بهتری به سمت خونه راه افتادم ، هنوز وارد کوچه نشده بودم که با شنیدن 

 . اسمم سر جام ایستادم و به عقب برگشتم

پشت سرم ایستاده بود ، سیگاری که بین انگشتاش بود باعث شد چینی به دماغم  پیمان

 بدم و با صدای سردی گفتم : بله ؟

پک عمیقی  به سیگارش زد و دودشو فوت کرد توی صورتم و لب زد : میخوای 

 کمکت کنم؟

 . سری تکون دادم و با جدیت گفتم : نه ممنون

تاد و گفت : فکر نمیکنی وقتی جدی حرف دوباره راه افتادم که پشت سرم راه اف

  میزنی من میترسم ؟

 . تمسخر توی کالمش رو نشنیده گرفتم و به راهم ادامه دادم

 ....وقتی رسیدم ، زودتر از من کلید انداخت و درو باز کرد و گفت : بفرمایید بانو

لحظه  ، بدون توجه به نگاه سنگینش ، رفتم داخل و به سمت طبقه ی باال پا تند کردم

  ! ی آخر به پشت سرم نگاه کردم ، همونجا ایستاده بود و بهم خیره شده بود



وقتی رفتم داخل ، بچه ها سریع به سمتم اومدن ، امیر علی هندونه ها رو ازم گرفت 

 . و برد توی آشپزخونه

رو به بهاره گفتم : بابات و مامانت خوابیدن ؟ سری تکون داد و گفت : آره ، عمه 

 . جون

 دستی به موهای ابریشمیش کشیدم و با مهربونی گفتم : جونم ؟

نگاهی به هانیه که سرشو انداخته بود پایین و کز کرده بود انداخت و به ارومی گفت 

 . : هانیه شلوارشو خیس کرده

با تعجب به سمت هانیه که دست و پاش میلرزید رفتم ، شلوارش خیس بود و چشماش 

  ! اشکی

ش کنم دستشوگرفتم و بوسه ای روی چشماش زدم و گفتم : بیا بدون اینکه سرزنش

 . بریم دستشویی شلوارتو عوض کنم قربونت برم

نگاه معصومانه ای بهم کرد و همراهم اومد ، شستمش و شلوار تمیزی رو پاش کردم 

 ... و شلوار کثیفش رو همونجا شستم

رو دم کردم و خورش تقریبا تا ، تاریک شدن هوا سرگرم پختن شام بودم ، برنجم 

 .. رو هم گذاشتم جا بیوفته

سبزی هایی که خریده بودم رو پاک کردم و با دقت شستم و ریختم روی پارچه تا 

 . ابشون گرفته بشه

 ... توی حموم مشغول شستن پتوی خونی که زیر فاطمه بود ، شدم

 ... بعد از شستنش ، انداختمش روی در حموم و اومدم بیرون

د و پلک چشک راستم میپرید .سریع به سمت اتاق بچه ها رفتم و از تو دستام میلرزی

 . کیفم قرصامم در اوردم و طبق معمول بدون آب قورت دادم

با  شنیدن صدای داداش نادر ، از اتاق خارج شدم داشت جوراباشو میپوشید ، سریع 

 بهش نزدیک شدم و گفتم : کجا داداش؟

خواب آلودی گفت : باید برم آژانس ، امروز که  نگاه کوتاهی بهم انداخت و با صدای

 . اومدم خونه حداقل شیفت شبم رو از دست ندم



 با دلسوزی گفتم : خب من شام درست کردم ، حداقل وایسا شام بیارم بخور بعد برو

. 

 دکمه های پیرهنش رو بست و گفت: وقت شام خوردن ندارم دیر شده ـ

کوچیکی رو از داخل کابینت در اوردم و براش  با عجله از جام بلند شدم و قابلمه ی

 ... مقداری غذا ریختم و گذاشتم توی یه مشمای کوچیک

با دیدن مشمای دستم ، لبخند مهربونی زد و گفت : ممنون عزیز دلم ، غذا رو ازم 

گرفت و ادامه داد : امیدم اول به خدا و دوم به توعه صبا ، حواست به  بچه ها و 

 فاطمه باشه ـ

 . لحن قاطع و مطمعنی گفتم : خیالت راحت باشه داداش ، برو بسالمتبا 

 ... خدافظی کوتاهی با من و بچه ها کرد و از خونه رفت بیرون

 ... آهی کشیدم و سفره رو انداختم و شام بچه ها رو گذاشتم جلوشون

دوست داشتم امشب خودمم برم پیش فاطمه و اونجا شام بخورم ، با این فکر سریع 

 ... ی جفتمون غذا کشیدم و به سمت اتاقش رفتمبرا

 . چشماش باز بود و به نقطه ی نا معلومی خیره شده بود

کنارش نشستم و گفتم : زنداداش گلم چطوره ؟ نگاهشو بهم دوخت و به آرومی گفت 

 : خوبم عزیزم  بچه ها کجان ؟

ردن خوبشقابش روپر از غذا کردم و به سمتش گرفتم ، تشکری کرد و شروع به 

 ... کرد

 . لیوان آبی هم کنارش گذاشتم  لب زدم : دارن شام میخورن ، خیالت راحت باشه

بعد از اینکه شام رو خوردیم فاطمه خوابید و منم ظرفارو شستم و بچه ها هم بعد از 

 . کمی بازی خوابیدن

بود که کارام تموم شد ، رخت خوابمو کنار بچه ها پهن کردم و  ۵۱ساعت نزدیک 

 . ز کشیدمدرا

 . اینقدر خسته بودم که خیلی زود چشمام گرم شد و خوابم برد



با صدای تق تقی که به در خونه میخورد ، چشمامو باز کردم و گیج به اطرافم نگاه 

 ..کردم ـ

 !صبح ۴:۵۱بچه ها خواب بودن ، نگاهم به ساعت افتاد ، ساعت 

در رفتم ، اما قبل از باز متعجب از جام بلند سدم و روسریمو سرم کردم و به سمت 

 ؟کردن با فکر اینکه ممکنه داداش نادر نباشه گفتم : کیه

 صدای پیمان که به گوشم خورد از ترس غالب تهی کردم و نفس تو سینم حبس شد

... 

  با صدایی که از ترس میلرزید گفتم : چیکار دارین ؟

 . دقیقه باز کنیه لحظه درو باز کن ، کاریت ندارم که دختر جون ، فقط یه _

نمیتونستم باز کنم ، حماقت محض بود ، با عصبانیت گفتم : همین االن از اینجا برید 

اینقدر جیغ میزنم تا مادرت  درسته داداشم خونه نیست ولی مادر شما که خونه هست 

 . که سهله ، همسایه ها هم بریزن اینجا

فقط یه فندکی ، کبریتی با صدای تو دماغی گفت : چرا دری وری میگی ، بابا من 

 چیزی میخوام ، بخدا کاری باهات ندارم فقط یه

 . کبریت بهم بده

نمیدونستم چیکار کنم ، یه جورایی دلم براش سوخت ، به سمت آشپزخونه رفتم و 

 ... کبریت رو برداشتم و درو به ارومی باز کردم

یت رو به چشماش پر از خون بود و لباساش و سر و وضعش نا مرتب بود ...کبر

 . سمتش گرفتم

 . ازم گرفت و با صدای خماری گفت : مرسی دختر کوچولو ، جبران میکنم

 ... بدون اینکه جوابشو بدم درو به روش بستم و از پشت قفل کردم

 تند خودمو به اتاق بچه ها رسوندم و دوباره سر جام دراز کشیدم ـ

 

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



 

ج ، توی این یه هفته استراحت درست و حسابی نکرده یه هفته بود که اومده بودم کر

 . بودم ، خیلی حالم بد بود ، ولی بخاطر بچه ها به روی خودم نمیاوردم

مصرف داروهامو برده بودم باال و چند تا از قرصام تموم شده بود ، بچه ها رو برده 

 . بودم حموم و االن میخواستم فاطمه رو ببرم

اشت ، وزنش زیاد شده بود و نمیتونست راه بره و مجبور بخاطر اینکه هیچ تحرکی ند

 راه رفتن کمکش بودم که زیر بغلشو بگیرم و توی

 کنم ـ

سالنه سالنه به سمت حموم راه افتادیم ، لگن رو پر از آب گرم کردم و صندلی 

 . کوچیکی رو گذاشتم زیرش و گفتم : بزار کمکت کنم لباستو در بیاری

ی دستم و لب زد : نه ..خودم دیگه انجام میدم ، تو برو با شرم دستشو گذاشت رو

  . بیرون کاری داشتم صدات میکنم

 . با استرس گفتم : آخه تنهایی برات سخته

با لحن مصممی گفت : گفتم که من اینجوری راحت ترم  ، بخدا سختمه اگه تو باشی 

 ، خواهش میکنم بزار خودم حموم کنم ـ

موم اومدم بیرون ، دلشوره ی بدی داشتم ، همونجا جلوی لبخندی زدم و به ناچار از ح

 ... حموم نشستم

 .. امیر علی توی کوچه بود و بهاره و هانیه هم توی حیاط بازی میکردن

صدای خنده ی بهاره و هانیه توی سرم اکو میشد ، سرمو با بی حالی گذاشتم روی 

 . زانوهام و چشمامو بستم

 . راش هانیه مو به تنم راست کرددر کسری از ثانیه صدای جیغ دلخ

با وحشت با همون لباسا و بدون چادر به سمت حیاط دویدم ـ.پله ها رو دو تا یکی 

 . رفتم پایین و  خودمو به حیاط رسوندم

هانیه روی زمین نشسته بود و گریه میکرد ، بهاره هم با اخم به دیوار تکیه داده بود 

 نبود ..با ، نگاهی به هانیه کردم  ، جاییش زخمی



 ترس و عصبانیت گفتم : چیشده ، چرا جیغ کشیدی؟

گریه هاش شدت گرفت ، رو به بهاره داد زدم : این چرا داره گریه میکنه ، جواب 

 ..بده

با بغض گفت : همش بازی رو خراب میکنه ، خیلی لوسه نگاه کن زد خونمونو 

 ... خراب کرد

ف حیاط انداختم و هانیه رو کشیدم نگاه کوتاهی به اسباب بازیهای ریخته شده ی ک

 .. توی بغلم و گفتم : جونم عزیزم گریه نکن خوشگلم

 .. با هق هق گردنشو بهم نشون داد ـ گفت : بهاره منو زد

نگاهمو دوختم به گردن خراشیده شده ش و پوفی کشیدم و بغلش کردم و از جام بلند 

م زود بیا باال ، اصال نمیخواد شدم و رو به بهاره تشر زدم : جمع کن اینا رو ، بعدش

 . بازی کنید

به سمت پله ها رفتم ، که در خونه ی پیمان باز شد و مادرش با اخم اومد بیرون و 

گفت : واه واه چه خبرتونه ؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون ، واال ما از دست شما 

 ... آرامش نداریم

خشید ن توی حیاط بازی کنن ، بببا شرمندگی گفتم : معذرت میخوام ، دیگه نمیزارم بیا

 ـ

پشت چشمی نازک کرد و گفت: چیو ببخشم دختر جان ، آخه درد من که یکی دو تا 

 چهار ماهه که اجاره رو ندادن خب نیست ؛ االن

 .. ماهم  خرج داریم ، بدبختیم

نفس عمیقی کشیدم و اشاره ی نامحسوسی به بچه ها کردم و گفتم : حاال بعدا راجب 

 ... با خود داداش نادر حرف بزنیداین قضیه 

با عصبانیت گفت : آخه من اصال اونم میبینم که باهاش حرف بزنم ؟ واال چند روز 

 .....یه بار هم به زور

صدای جیغ فاطمه باعث شد حرفشو قطع کنه ، با یاد آوری فاطمه ، لب زدم : یا خدا 

 .. حموم رسوندم ، به سمت باال دویدم و هانیه رو گذاشتم زمین و خودمو به



فاطمه کف حموم ولو شده بود و خونریزیش بیش از حد بود ، با ترس جیغ خفیفی 

 ... کشیدم و کنارش زانو زدم

 ... با چشمایی که از حدقه زده بود بیرون ، نگاهم میکرد

دست و پامو گم کرده بودم ، با گریه اسمشو صدا زدم ولی جواب نمیداد ، لخت بود 

 . تو هیچ پوششی نداش

حوله رو از روی چوب لباسی اوردم و دورش پیچیدم ، بغلش کردم و کشون کشون 

 .. از حموم اوردمش بیرون

همون لحظه بهاره و قمر تاج هم اومدن باال ، با دیدن فاطمه هر دوشون خشکشون 

 .. زد

قمر تاج ضربه ای روی گونش زد و گفت : یا علی ، این چرا اینجوری شده ، یاال 

 .... شو بیار باید برسونیمش بیمارستانبرو لباسا

 بهاره با گریه گفت : مامانم چرا اینجوری شده ؟

با بغض گفتم : توی حموم خورده زمین ، برو پیش هانیه تا من لباسای مامانتو تنش 

 کنم ـ

با کمک قمر تاج لباسای فاطمه رو تنش کردم و خودمم چادر مشکیمو روی همون 

 ..لباسای خونه پوشیدم

سختی فاطمه رو از پله ها بردیم پایین ، شوهر قمر تاج با پیکان قرمزی جلوی به 

 .. در بود و کمک کرد تا فاطمه رو بزاریم توی ماشین

 هانیه و بهاره دنبالم راه افتاده بودن ، قمر تاج داد زد : شما دیگه کجا ؟ برید تو ببینم

! 

ارم ، بهر حال اونا دوتا نمیتونستم ریسک کنم و توی همچین خونه ای تنهاشون بز

 . دختر بچه بودن

جور  : هربا لحن قاطعی گفتم : نه با خودم میبرمشون ، شونه ای باال انداخت و گفت 

صالحه ، بچه ها سوار شدن و خودمم کنارشون نشستم و سر فاطمه رو گذاشتم روی 

 .. شونه هام



 ... اطمه رو بردیم داخلبعد از نیم ساعت رسیدیم و با عجله از ماشین پیاده شدم و ف

 . یک ساعت طول کشید تا دکتر اومد و معاینه ش کرد

 ! دکترش با تأسف سری تکون داد و گفت : باید عمل کنه ، حالش هم خیلی وخیمه

قمر تاج رو به دکتر پرسید : اخه مگه فقط این بچه سقط کرده ؟ خب پس چرا خوب 

 . نمیشه ، این همه زن بچشونو سقط میکنن

سرشو انداخت پایین و گفت : متاسفانه فقط بخاطر سقط بچه نیست ، ایشون دکتر 

 . مبتال به سرطان خون هم هستن

به گوشام اعتماد نداشتم ، با گیجی نگاهم رو میخ دکتر کردم و با صدای تحلیل رفته 

 ای گفتم : یعنی چی؟ شما مطمعنید ؟

اید به سرطان هستن ، و حتما ب سری تکون داد و گفت : بله ، تقریباً دو ساله که مبتال

 ...هم بخاطر مشکل رحم و تخمدانشون عمل بشن

 ... و هم بخاطر سرطانش شیمی درمانی بشه 

اشک تا پشت پلکهام اومده بود و قلبم کند میزد ، نگاهم به قمر تاج افتاد که با چشمای 

 .... غمگینی به فاطمه که چشماشو بسته بود نگاه میکرد

نیه که دقیقا بغل دستم ایستاده بودن و شنیدن حرفای دکتر و چشمای حضور بهاره و ها

 ... پر از اشک بهاره

رنگ پریده ی فاطمه و تجسم چهره ی خسته و داغون داداش نادر همه و همه دست  

 ... به دست هم دادن و بی اراده با صدای بلندی زدم زیر گریه

 .. زار زدم برای عمق درد و رنج فاطمه

 ... ای مظلومیت بچه هاشزار زدم بر

 ... زار زدم برای نداری و تنگ دستی داداشم

 ... زار زدم برای این همه بدبختی و مصیبت

  بهاره دستمو گرفت و با بغض گفت : چرا گریه میکنی عمه؟



تازه به خودم اومدم و اشکامو پاک کردم ، قمر تاج چشم غره ای بهم رفت و گفت : 

 . ه جلوی این دو تا بچهوا دختر جان ، این چه کاری

رو به بهاره گفت : هیچی. نیست دختر جان ، قربان تو برم هانیه رو ببر بیرون ، 

 . االن منو عمت هم میایم

هانیه و بهاره رو فرستاد بیرون و به سمت فاطمه رفت ، پتوی کنار تخت رو برداشت 

 . و به آرومی کشید روش

 . داشته باشه ، واال باورم نمیشهبا غم گفت : اصال بهش نمیخورد که سرطان 

 !آهی کشید و رو بهم پرسید : میگم خودش هم خبر داره؟

 . شونه ای باال انداختم و گفتم : نمیدونم ، من خودم تازه فهمیدم

 .. بعد از اینکه چند تا آزمایش ازش گرفتن ، گفتن میتونیم ببریمش خونه

 م ، وقتی رسیدیم تشکر کوتاهیآخر هفته باید میومدیم جواب ازمایشش رو میگرفتی

 .. از قمرتاج و شوهرش کردم و به فاطمه کمک کردم بره باال

برای شام کتلت درست کردم و شام بچه ها رو دادم ، فاطمه گفت چیزی میل نداره و 

 .. بعد از خوردن داروهاش خوابید

 ... شب میگذشت ولی داداش نادر هنوز نیومده بود ۹ساعت داشت از 

بهاره رو خوابوندم ولی امیر علی گفت خوابش نمیاد و کنج دیوار اتاق کز هانیه و 

 .. کرده بود

اون سنش از بهاره و هانیه بیشتر بود و خوب همه چیزو درک میکرد ، میدونستم که 

  ! چقدر ناراحته

ساعت تقریباً یازده شب بود که داداش نادر اومد خونه ، سریع سفره رو پهن کردم و 

 ... ردمغذا روگرم ک

بیشتر از چند لقمه نخورد ، خیلی خسته به نظر میرسید ، وقتی که شامش رو خورد 

 .. ، سفره رو جمع کردم و کنارش نشستم

نمیدونستم چطوری از اتفات امروز بگم ، اصال نمیدونستم که خودشون از بیماری 

 . فاطمه خبر دارن یا نه



  : چیزی شده ؟ انگار فهمید میخوام چیزی بگم ، با کنجکاوی گفت

آب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم و گفتم : امروز حال زنداداش بد شد بردیمش 

 . بیمارستان

 با هول گفت : چی؟ پس چرا چیزی به من نگفتی؟ چرا بهم خبر ندادی؟ـ

با شرمندگی گفتم : بخدا یادم رفت ، بعدشم که اومدیم خونه دیدم حالش بهتره ، نخواستم 

 . نگرانتون کنم

  پوفی کشید و نالید : با کی بردیش بیمارستان ؟

 !لب زدم : با صاحب خونتون ، قمرتاج خانم و شوهرش

 ، چشماش پر از خون شد و زیر لب چیزی با خودش زمزمه کرددر کسری از ثانیه 

. 

  با تعجب به این تغییر حالت ناگهانیش خیره شدم و گفتم : چیشد داداش؟

ین خونه آتیش هم گرفتین ، حق ندارین از این حرومزاده با لحن تندی گفت :اگه تو ا

 . ها کمک بگیرید

 . کپ کردم و هاج و واج بهش زل زدم

نگاهش که بهم افتاد گفت : ببین صبا ، من بدبخت ، خاک بر سر اگه یه کم دست و 

 ... بالم باز بود ، امکان نداشت حتی یه ساعت هم توی این خونه بمونم

 ب ..چرا ؟ ایرادشون چیه؟با دو دلی گفتم : خ

نگاهشو ازم گرفت و گفت : اونش دیگه گفتن نداره ، پسرشون پیمان آدم خوبی نیست 

 .. ، مادرش هم خیلی پست فطرت و بی آبروعه

 صبا ، ازت خواهش میکنم این مدتی که خونه ی من هستی حواست به رفتارت باشه

.. 

  کار اشتباهی کردم ؟با تعجب و گیجی گفتم : یعنی چی داداش ، مگه من 



پوفی کشید و گفت : نه ، دارم کلی میگم ، سعی کن زیاد توی حیاط نری ، باهاشون 

حرف نزن ... آهی کشید و ادامه داد : من  دارم تموم تالشمو میکنم که هر چی زودتر 

 ... یه خونه بگیرم و از اینجا بریم

 ..فکرم حسابی درگیر حرفای داداش نادر شده بود

 ... ستم که چرا راجع به قمر تاج و شوهرش هم بد گفتنمیدون 

پیمان رو که با چشمای خودم دیده بودم که چه ادم کثیفیه اما مادرش و پدرش به نظرم 

 !آدم های خوبی میومدن

 ...گیج شده بودم،  داداش نادر توی جاش نیم خیز شد و گفت : من برم بخوابم

رم؛  متعجب دوباره سر جاش نشست سریع رو بهش گفتم :صبر کن داداش کارت دا

 با تپه تپه گفتم : شما از و گفت ؛ بگو عزیزم

 !بیماری فاطمه خبر دارید؟

کمی خیره نگاهم کرد  و سرشو انداخت پایین و با صدای خشداری گفت : منظورت 

 سرطانشه ؟

 !با بغض نگاهمو به صورت شکسته ش دوختم و گفتم : پس خبر دارید

 !: آره هم من خبر دارم و هم خودش لبخند تلخی زد و گفت

آهی کشید و به پشتی تکیه داد و گفت : چند ماهی میشه که فهمیدیم ، بچه هم بخاطر 

 . همین بیماری سقط کرد

 با حیرت لب زدم : یعنی چی داداش ؟ یعنی شما خودتون بچه رو سقط کردید ؟

ما هم به موندنش با صدای تحلیل رفته ای لب زد :خب باید چیکار میکردیم ؟ اگه 

 ، چون اون راضی میشدیم ، پزشک ها راضی نمیشدن

 . بچه هم مبتال به سرطان بود

میفهمی به دنیا اومدنش چقدر عذاب اور بود ؟ هم برای خودش و هم برای ما ، از 

 ! این حرفا گذشته ، نگهداشتنش برای فاطمه خطرناک بود ...مجبور شدیم

 ؟گفتم : پس چرا چیزی نگفتید  اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شد و



پوزخندی زد و گفت : میگفتم که چی بشه ؟که پشت سرمون داستان درست کنن و 

 !بگن خودشون بچشونو کشتن؟ تو که این قوم رو میشناسی

فین فینی کردم و نالیدم : خب حداقل به مامان و بابا میگفتین ، اونا که دیگه غریبه 

 نیستن ـ

اهم ، بابه نیستن ، ولی خب گفتنش هم دردی رو دوا نمیکرد با غم لب زد :آره غریب

 مثل من دست و بالش خالیه ، هیچ کمکی نمیتونست

 ... بهم بکنه ، فقط غصه میخوردن

میدونی چند ماهه دارم جون میکنم و کار میکنم و از شکم بچه هام میزنم تا هزینه ی 

 .. درمان فاطمه رو جور کنم

موندن توی این خونه و سر کردن با این صاحب خونه ی لجن پوفی کشید  ادامه داد : 

 ، حال و روز بچه هام ، داره کمرمو میشکنه ، واال به علی قسم منم آدمم دیگه نمیکشم

... 

سرمو انداختم پایین و بی صدا گریه کردم ، بعد از چند دقیقه از جاس بلند شد و با 

 .مهربونی گفت : بخواب عزیزم ، شبت بخیر

شب بخیری زمزمه کردم ، ولی خواب به چشمم نمیومد ، ساعت از دو نیمه  زیر لب

 ... شب گذشته بود

همونجا توی پذیرایی دراز کشیدم ، و توی خودم مچاله شدم ...اینقدر فکرو خیال 

 ... کردم که چشمام گرم شد و خوابم برد

ی که با صدای اذان ، الی پلکهامو باز کردم ، گردنم به شدت درد میکرد جور

 ... نمیتونستم تکونش بدم

به سختی از جام بلند شدم و ، وضوگرفتم ، نمازمو که خوندم کم کم خواب از سرم 

 ... پرید

رفتم تو اشپزخونه و کتری رو پر از اب کردم و گذاشتم روی شعله ...چند تا تخم 

 مرغ هم گذاشتم آبپز بشه ــ

 داش نادر هنوز بیدار نشده بودبود ، عجیب بود که دا ۷:۵۱نگاهی به ساعت کردم ؛ 

... 



ترسیدم خواب مونده باشه ، با دو دلی به سمت اتاقشون رفتم ..با اینکه خجالت 

 ... میکشیدم ولی به ناچار چند تا ضربه ی اروم به در زدم

 .. صدای ضعیف فاطمه به گوشم رسید

 .. بیا تو_

المی کردم و با تعجب درو باز کردم  و رفتم داخل  خبری از داداش نادر نبود ! س

 پرسیدم : پس داداش کو ؟

 به ارومی جواب سالمم رو داد و گفت : نادر که خیلی وقته رفته ـ

 ! زیر لب با خودم زمزمه کردم : پس چرا من متوجه نشدم

 صبا جان ، بچه ها خوابیدن ؟_

 پرده ی اتاق رو کنار زدم و گفتم : اره ، زوده بیدارشون کنم ـ

اتاق تابید باعث شد فاطمه نامحسوس نفس عمیقی بکشه که از  نوری که به داخل

 ... چشمم دور نموند

پنجره رو باز کردم که لبخندی روی لبش نشست و لب زد : چقدر دلم هوای بیرون 

 ... رفتن و قدم زدن رو کرده

  پیشونیشو بوسیدم و گفتم : امروز با هم میریم بیرون ، خوبه ؟

 . : من که نمیتونم راه برم عزیزمکمی خیره نگاهم کرد و گفت 

 .. با به یاد آوردن این موضوع ، آهی کشیدم و سکوت کردم

اتاقشون رو مرتب کردم و صبحانه شو براش بردم توی همون اتاق و برای اینکه 

 ... دلش باز بشه خودمم کنارش نشستم و باهاش صبحانه خوردم

و بیدارشون کردم ، اتاق بچه ها بعد از اینکه داروهاشو دادم ، رفتم سراغ بچه ها 

 .. رو هم مرتب کردم و صبحانه شون رو دادم

کارام که تموم شد ، خواستم شروع به پختن نهار کنم که بهاره سراسیمه اومد توی 

  ! اشپزخونه و گفت : عمه عمه بیا ببین مامانم حالش بده

 ... با عجله از اشپزخونه رفتم بیرون



نار فاطمه که داشت بلند بلند گریه میکرد نشستم و با ترس خودمو به اتاق رسوندم و ک

  گفتم : چ..چیشده ؟ زنداداش چرا گریه میکنی ؟ جاییت درد میاد ؟

نگاهی به بهاره و هانیه که جلوی در اتاق ایستاده بودن کرد و شدت گریش بیشتر 

 .. شد

 ..زود ـرو به بچه ها با صدای بلندی گفتم : برید تو اتاقتون بازی کنید ، 

جفتشون سریع از اتاق رفتن بیرون ، دست فاطمه روگرفتم و با ترس گفتم : تو رو 

 ... خدا بگو کجات درد میکنه ، چرا گریه میکنی

 ..با هق هق نالید : من ...من ...خدایا

 با کالفگی گفتم : گریه نکن زنداداش بهم بگو چیشده .ـ

زد : من نتونست خودمو کنترل کنم نگاهی به  پایین تنه ش انداخت و با خجالت لب 

 ... ، من

 ... دیگه نتونست ادامه بده و زد زیرگریه

 .. مسیر نگاهشو دنبال کردم و به ارومی مالفه ای که روش کشیده بود رو کنار زدم

 بوی نامطبوعی که به مشامم خورد باعث شد بفهمم چیشده ـ

یشد که باید بکنم ، باورم نم نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم ، نمیدونستم چیکار

 .. شلوارشو کثیف کرده باشه

چشمامو بستم و از ته دلم خدا رو صدا کردم تا کمک کنه یه جوری رفتار کنم دل این 

 . زن نشکنه

اروم دستشو که توی دستم بود رو باال اوردم و نرم بوسیدم و گفتم : الهی قربونت 

 . ده که عزیز دلمبرم ، ترسیدم فکر کردم حالت بده ، چیزی نش

با خجالت سرشو انداخته بود پایین و اشکاش داشت میومد ، از جام بلند شدم و مالفه 

رو از روش برداشتم و گفتم : پاشو بریم حموم قربونت برم ، اتفاقا امروز میخواستم 

 .. بگم بریم حموم

و  مسنگین شده بود ، واقعا زورم نمیرسید ولی به هر سختی بود زیر بغلشو گرفت

 ... بلندش کردم و سالنه سالنه به سمت حموم رفتیم



لباساشو در اوردم ، یه حسی داشتم ،  چندشم میشد ولی همه ی سعیمو کردم که چیزی 

 ... از قیافم معلوم نشه

لباساشو که کامل در اوردم همه رو مچاله کردم و انداختم توی لگن گوشه ی حموم 

 و شروع به شستنش کردم ــ

ین لحظه ها فاطمه چشماشو بسته بود و محکم پلکهاشو روی هم فشار توی تموم ا

 ... میداد ، میدونستم که االن چه حال بدی داره ، میدونستم چقدر شرمنده س

حس میکردم اگه حرفی بزنم بیشتر خجالت زده میشه ، با خونسردی همونطوری که 

 ... بدنشو لیف میکشیدم شروع به اواز خوندن کردم

ای نداشت خیلی حالش بد بود ، حوله رو دورش پیچیدم و از حموم اوردمش اما فایده 

 .. بیرون

نشوندمش روی پتوی تمیزی که براش پهن کرده بودم ،لباساشو تنش کردم و موهاشو 

 ... خشک کردم و براش بافتمشون

وقت خوردن داروهاش بود ، قرصاشو که بهش دادم ، کم کم چشماش سنگین شد و 

 .. سته شده بودم کمرم خیلی درد داشتخوابش برد ، خ

با به یاد اوری بچه ها رفتم تو اتاقشون ، هر دوشون مشغول بازی بودن ، برای نهار 

 .. درست کردن دیر شده بود

  رو به بهاره گفتم : امیر علی کجاس ؟

 . اشاره ای به بیرون کرد و گفت : حتما بازم رفته توی کوچه بازی کنه

 .. یف پولمم برداشتم و از پله ها سرازیر شدمچادرمو برداشتم و ک

 در حیاط رو باز کردم و سرکی توی کوچه کشیدم ، ولی خبری ازش نبود .ـ

با نگرانی تا سر کوچه رفتم ولی نبود ، قلبم تند تند میزد ، یعنی کجا رفته ، خاک تو 

 .. سرت صبا این بچه ها رو به تو سپردن

ازی میکردن ، به ناچار بهشون نزدیک شدم و گفتم چند تا از دوستاش داشتن فوتبال ب

 : بچه ها امیر علی رو ندیدین ؟

 ! یکی از پسرا که چهره ی قشنگی هم داشت گفت : با اقا پیمان رفتن تا یه جایی



 شوکه شدم و با چشمای گرد شده گفتم : با کی؟

 . پسره دوباره با بی خیالی گفت : با اقا پیمان ، رفتن تا یه جایی

  لحن تندی گفتم : کجا رفتن ؟با 

شونه ای باال انداخت و گفت :نمیدونم ، به من که نگفتن ، امیر علی داشت باهامون 

 .بازی میکرد که اقا پیمان صداش کرد و با خودش  بردش

 .. حس میکردم سرم سنگین شده، همونجا به دیوار تکیه دادمو چشمامو بستم

میر علی میاورد چی ، اگه بچه رو وادار به این پسره معتاد بود ، اگه بالیی سر ا

  کاری میکرد چی ؟

این فکرا داشت دیوونم میکرد ، با عصبانیت به سمت خونه رفتم و چند تا مشت محکم 

 .. به در خونه ی قمر تاج زدم

 . درو باز کرد و با صدای نکره ش داد زد : هوشه یابو ، چته مگه طلب داری

م : پسرت کجاس ؟ برای چی امیر علی رو با خودش بدون توجه به حرفاش ، داد زد

  برده ؟

با چشم غره گفت : وا به من چه ، گور پدر پسرم ، مگه من گفتم باهاش بره که سلیطه 

 !بازیاتو برای من در میاری

از یه طرف از طرز حرف زدنش عصبی بودم و از طرف دیگه بهش حق میدادم 

  ! اون که خبر نداشت

ا روی پله ها نشستم و زدم زیر گریه و گفتم : االن من چه خاکی با درموندگی همونج

 .. تو سرم بریزم ، اگه بالیی سر اون بچه بیاد من جواب داداشمو چی بدم

 . نمیدونم چقدر گذشته بود که اونجا نشسته بودم و چشمم به در حیاط بود

و کنم قمرتاج چادر به دست به سمت در حیاط رفت و گفت : من برم یه پرس و ج

 . شاید همین دورو بر باشن ، االن میام

سری تکون دادم و سرمو گذاشتم روی زانوهام ..خیلی نگران بودم و استرس داشتم 

 ... ، دلم شور میزد



با ، باز شدن در حیاط و دیدن امیر علی که همراه پیمان بود و یه توپ جدید هم دستش 

 .. بود به تندی از جام بلند شدم و به سمتشون رفتم

 .. امیر علی با دیدن من سر جاش متوقف شد و نگاه زیر چشمی به پیمان انداخت

با صدای بلندی داد زدم : کدوم گوری رفته بودی ؟ میدونی چند ساعته اینحا نشستم 

  تا برگردی ؟ همه ی کوچه رو دنبالت گشتم ، کجا بودی؟

یزنی ، با من اومده پیمان با همون صدای خشدار گفت : ای بابا چرا سر بچه داد م

 . بود بیرون رفتیم با هم یه دوری بزنیم

با نگاهی برزخی بهش خیره شدم و با همون تن صدا گفتم : شما خیلی بیجا کردی 

  بدون اجازه این بچه رو با خودت بردی بیرون ، مگه بی پدر و مادره ؟

 ..امیر علی با صدای لرزونی گفت : عمه بخدا من میخواستم بگم ولی

مان حرفشو قطع کرد و گفت : اصال من عذر میخوام خوب شد ؟ بیخیال شو دیگه پی

 . عمه خانم

تمسخر کالمش عصبی ترم کرد و رو به امیر علی گفتم : برو باال ، خیره شد بهم و 

 . از جاش تکون نخورد ، عصبی تر داد زدم : گفتم برو باال زود باش

ستش بود رو با خشونت ازش گرفتم و گفتم اومد از کنارم رد شه و بره باال توپی که د

 .. : حاال برو

 با بغض پله ها رو دوید باال ..پیمان دست به سینه ایستاده بود و زل زده بود به چشمام

... 

بهش نزدیک شدم و با لحن اروم اما جدی گفتم : دیگه حق نداری حتی با بچه ی 

 ! ی بشه پای خودتهبرادرم حرف بزنی ، یا با خودت جایی ببریش وگرنه هر چ

ابرویی باال انداخت و دستشو گذاشت زیر چونش و با تمسخر گفت : وای ترسیدم ، 

  ! میشه بگی اگه دفعه دیگه کارمو تکرار کنم چیکار میکنی ؟ مشتاقم بدونم

با لحن زننده ای گفتم : کمترین کاری که میکنم اینه که به مادرتون بگم در نبودش با 

 . راب میارید توی این خونه و مواد میکشیددوستاتون  ، دختر خ



به وضوح جا خورد و رنگ نگاهش عوض شد ، اصال توقع نداشت که من همچین 

 . حرفی بزنم

از سکوتش استفاده کردم و ادامه دادم : خوشم نمیاد بچه ی پاکی مثل امیر علی که 

چه برسه  سالشه با آدم بی همه چیز و حرومزاده ای مثل تو حتی حرف بزنه ۵۱فقط 

 . به بیرون و گردش

 ... توپی که دستم بود رو پرت کردم توی سینش و پله ها رو دو تا یکی باال رفتم

هنوز عصبی بودم و نفسام منظم نشده بود ، امیر علی جلوی پنجره وایساده بود و 

 .. حیاط رو نگاه میکرد

 اش؟از پشت بهش نزدیک شدم و گفتم : خب بگو ببینم کجا رفته بودی باه

 . اب دهنشو قورت دادمو گفت: رفتیم بیرون برام توپ خرید

  عصبی غریدم : سالم گرگ بی طمع نیست بگو ببینم چیکار کردی براش هان ؟

یهو ترس از نگاهش پر کشید و با پرویی گفت : اصال به شما چه ربطی داره ، من 

وری میخ کپ کرده بودم و همونج. دیگه بزرگ شدم ، هر کار دلم بخواد میکنم

ساله بیرون  ۵۱صورتش بودم ، باورم نمیشد که این حرفا داره از دهن یه بچه ی 

 . میاد

 . به سرعت ازم دور شد و رفت توی اتاق ، پاهام به زمین چسبیده بود از تعجب

صدای بهاره که گفت : بابا اومد ،باعث شد لبخندی روی لبم بشینه ، به داداش نادر 

 ! هباید میگفتم تا ادبش کن

با خستگی اومد داخل ، سالمی بهش کردم و رفتم توی اشپزخونه و سریع یه لیوان 

 . چایی براش ریختم

 .. بهاره و هانیه طبق معمول بهش چسبیده بودن و براش شیرین زبونی میکردن

  ! به ارومی رو بهشون گفتم : بچه ها برید تو اتاقتون بابا خسته س

: نه بزار باشن ، امروز زودتر اومدم که با بچه  داداش نادر با صدای مهربونی گفت

  ها باشم ، امیر علی کجاس ؟

  ! بهاره گفت : تو اتاقه با عمه قهر کرده



  داداش نادر با

 تعجب گفت : چرا قهر کرده ؟چیزی شده ؟

 .. با ِمن ِمن گفتم : نه ، یعنی اره

و منم بدون ، هانیه رو که روی پاش نشسته بود رو گذاشت زمین و گفت : خب بگ

 بگو چیشده ؟

سرمو انداختم پایین و گفتم : امروز با پسر صاحب خونه همین پیمان ، رفته بود 

 . بیرون معلوم نیست اصال کجا برده بچه رو

نگاهم که به صورت سرخ داداش افتاد ، حرفم توی دهنم ماسید و نگاهم رنگ ترس 

 ... و ، وحشت گرفت

بگو امیر علی بیاد ، سریع گفتم : االن نه ،بزارید با صدای نیمه بلندی گفت : برو 

 ...بعدا

حرفمو قطع کرد و از جاش بلند شد و به سمت اتاق دوید و تا به خودم اومدم و دنبالش 

 ... رفتم امیر علی رو زیر مشت و لگد گرفت

با جیغ و التماس میخواستم مانع بشم کتکش نزنه ولی فایده ای نداشت نه زورم میرسید 

  .. وشش،بدهکار بودنه گ

سیلی محکمی زیر گوشش خوابوند و داد زد : کجا رفته بودین حرف بزن بگو وگرنه 

 میکشمت بگو پدر سگ ..بگووو

امیر علی با گریه گفت : بخ...بخدا من داشتم بازی میکردم صدام کرد گفت اگه براش 

 .. یه کاری انجام بدم یه توپ نو برام میخره

 ه کاری ؟داداش نادر داد زد : چ

  : امیر علی با گریه گفت

 رفتیم جلوی چند تا خونه و من زنگ درشونو میزدم و اون بسته ها رو بهشون میدادم

.. 

نفس تو سینم حبس شد ، قدرت تکلم نداشتم ، باورم نمیشد پیمان این بچه رو برده 

 ... باشه براش مواد بفروشه



خدایا منو بکش لگد محکمی  داداش نادر دو دستی زد توی سرش و گفت : وای خدا

توی پهلوی امیر علی زد و از اتاق رفت بیرون و به سمت حیاط دوید و داد زد : من 

 ... مادر این حرومزاده رو به عزاش مینشونم

با ترس از جام بلند شدم و بدون توجه به صدای فاطمه که همش میگفت : چیشده ، 

 . دنبال داداش نادر رفتم

 ..در خونشون افتاد و فوش میداد و پیمان رو صدا میکرد با مشت و لگد به جون

یهو در باز شد و پدر پیمان با عصبانیت اومد بیرون و داد زد : چه خبره مگه سر 

 .. اوردی اینجا که طویله نیست

 .. داداش نادر داد زد : بگو اون پسر الشیت بیاد بیرون یاال

زیادی بهت رو دادیم پرو شدی  پدرش اخمی کرد وگفت : حرف دهنتو بفهم مرتیکه ،

 . ، همین فردا وسایلتو میریزم تو کوچه ببینم کی به توی گدا گشنه خونه میده

 ... داداش نادر مشت محکمی به قفسه ی سینش زد که چند قدم به عقب رفت

داداش نادر داد زد : هر گوهی که میخوای بخور فقط االن به اون تخم سگت بگو بیاد 

 .. بیرون

با همون هیکل گنده و چهره ی مچاله شده اومد بیرون و گفت : صداتو بیار  قمرتاج

 .. پایین ، فکر کردی کی هستی که داد میزنی

 . پیمان خونه نیست .بگو چیکار کرده ما هم بدونیم

داداش نادر با خشم گفت : میخواستی چیکار کنه ؟ بچه ی منو برداشته برده مواد 

 . ن شکایت میکنمفروشی ، پدرشو در میارم ازتو

پدر پیمان با لحن تحقیر امیزی گفت : بچه ی خودت هم کرم داره ،مگه زورش کرده 

  ! ، خب باهاش نمیرفت

داداش نادر داد زد : شما که براتون این چیزا اهمیت نداره براتون مهم نیست که اگه 

 .. ابرو داشتین که پسرتون االن انگل اجتماع نبود

ی از ثانیه با هم گالویز شدن و صدای داد و فوش های نفهمیدم چیشد و در کسر

 ... رکیکی که به هم میدادن توی حیاط پیچیده بود



 با گریه و التماس سعی کردم داداش نادرو از اون پیرمرد جدا کنم ولی فایده نداشت

. 

قمرتاج در حیاط رو باز کرد و داد زد : اهای مردم بیاین به دادمون برسین دارن 

 . کشنشوهرمو می

 ... چند تا از همسایه اومدن داخل و داداش نادرو از اون پیر مرد جدا کردن

ولی جفتشون هنوز داشتن به همدیگه فوش میدادن ، دستام میلرزید و صدای گریه ی 

  امیر و علی و بهاره و هانیه

 . که هر سه تاشون از باال داشتن نگاه میکردن داشت توی سرم اکو میشد

: مرتیکه ی روانی همین فردا گورتو از این خونه گم میکنی و میری قمرتاج داد زد 

همه ی اجاره های عقب افتاده هم باید حساب کنی ...وگرنه پدر پدرسوختت رو در 

 . میارم

 .. داداش نادر داد زد : پدر سوخته تویی که همه شهر میشناسنت زنیکه ی خراب

 ... اشت و گلوشو سفت گرفتشوهر قمرتاج دوباره به سمت داداش نادر خیز برد

 ... نفهمیدم چیشد نفهمیدم چطور شد فقط یه لحظه دیدم که داداش نادر هولش داد

 نگاهم روی هیکلش که کف حیاط افتاده بود ثابت موند ـ

جیغ قمرتاج باعث شد نگاهم از هیکلش به سمت سرش و خونی که از زیر سرش 

 !داشت میزد بیرون کشیده بشه

ده بود بیرون و با چشمای از حدقه در اومده به زنش خیره شده چشماش از حدقه ز

 .. بود

داداش نادر همونجا وایساده بود و خشکش زده بود ، قمرتاج داد زد : یکی کمک کنه 

 ... بلندش کنیم

همسایه ها بلندش کردن و با همون لباسای خونی گذاشتنش توی وانتی که مال یکی 

 ... ستاناز همسایه ها بود و بردنش بیمار

یکی از همسایه ها به مأمورا زنگ زد و یه ربع نشده چند تا مأمور ریختن توی خونه 

 ... و داداش نادرو بردن



تموم این اتفاقا  توی یک ساعت افتاد و من هنوز مغزم توان تجزیه  و تحلیل اتفاقایی 

 ... که افتاده بود رو نداشت

 و خواستم به بابام اینا خبر بده بیان شماره ی خونمون رو به یکی از همسایه ها دادم

.. 

 .. خودمم آدرس بیمارستانی که پدر پیمان رو برده بودن رو گرفتم

  فاطمه با بی تابی و گریه ازم

 .... ازم میخواست که بهش بگم چیشده

به ناچار مختصر براش توضیح دادم و بدون اهمیت به گریه هاش مانتو شلوارمو 

 ... پوشیدم

  : االن میخوای کجا بری؟ با هق هق گفت

مقنعمو کشیدم روی سرم و گفتم : میرم بیمارستان ببینم حالش چطوره ، برم یه سر 

 .. و گوشی به اب بدم

رو به امیر علی گفتم : میبینی چه بدبختی درست کردی ، االنم مثل بچه ی ادم مراقب 

  مادرت و خواهرات باش تا من برم و برگردم

  کجا بردن ؟ با گریه گفت ؛ بابامو

اشکامو پاک کردم و گفتم : بردنش پاسگاه ، فاطمه با گریه گفت : خدا جوونمرگت 

 .. کنه بچه ، این چه مصیبتی بود به سرمون اومد ، خدایا منو بکش

 .. کفشامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون

ا جادرس بیمارستان کف دستم بود ، شب بود و خیابونا خلوت بود تاکسی نبود ، همون

کنار خیابون ایستاده بودم و هر ماشینی میومد به ناچار دست بلند میکردم که سوارم 

 کنن ..ـ

پیکان آبی ، که رانندش یه مرد میانسال بود جلوی پام ترمز کرد ، کمی دو دل بودم 

 . سوار بشم یا نه

 واما با یاداوری اتفاقی که افتاده بود ، بدون تعلل سوار شدم و آدرس بیمارستان ر

 ... بهش دادم



نگاهی به برگه ی کوچیک توی دستش انداخت و با صدای کلفتی گفت : اینکه راهش 

  ! خیلی دوره ، کرایه ش زیاد میشه ها

 . پوفی کشیدم و گفتم : اشکالی نداره ، فقط لطفا زودتر برید

بعد از نیم ساعت به بیمارستان رسیدیم ، کرایه رو حساب کردم و به سمت بیمارستان 

 ... ویدمد

قمرتاج و پیمان رو جلوی ایستگاه پرستاری دیدم ، به سمتشون دویدم و گفتم : چیشد 

  ؟ حالشون چطوره؟

پیمان با دیدنم ، قیافش برزخی شد و داد زد : گوه خوردی اومدی اینجا دختره ی 

 آشغال ، اگه بالیی سر بابام بیاد ، مادرتو به عزای اون داداش حروم زاده ات مینشونم

... 

با صدای لرزونی گفتم : حرف دهنتو بفهم ، من اصال با شما حرفی ندارم فقط اومدم 

 ! ببینم پدرتون در چه حاله

قمرتاج با گریه به سمتم اومد و داد زد : بردن عملش کنن ، سرش ضربه ی شدیدی 

 .. دیده ، الهی که خیر نبینین ، الهی آتیش به زندگیتون بیوفته

نزدیک شد و گفت : چه خبره ، لطفا دعواهاتون رو ببرید  پرستار با جدیت بهمون

 !بیرون ، اینجا که چاله میدون نیست

بدون توجه بهشون به سمت صندلی های ته راهرو رفتم و نشستم و به اتاقی که پدر 

 .... پیمان داخلش بود ، خیره شدم

ون دن و چشمشنمیدونم چند ساعت  گذشته بود ، پیمان و قمرتاج هم همونجا ایستاده بو

 ... به در بود

وقتی که در باز شد ، من زودتر از اونا به سمت دکتر دویدم و پرسیدم : چیشد دکتر 

 ؟ حالشون چطوره؟

دکتر که پیرمرد مهربونی بود ، با متانت گفت : ما عملشون کردیم و همه ی تالشمون 

  ! رو هم به کار بردیم ، دیگه بقیه ش با خداس

  ری گفت : یعنی چی ؟پیمان با صدای خشدا



دکتر همونطوری که ازمون دور میشد گفت : یعنی باید صبر کنیم تا به هوش بیاد ، 

 . شما هم دعا کنید

قمرتاج همونجا روی زمین نشست و زد زیر گریه ، پیمان شوکه شده به زمین خیره 

 .. شده بود

 ! حالمو نمیفهمیدم ، سرم سنگین بود و چشمام تار تر از همیشه میدید

شب ، با  ۱/۱نگاهم به ساعت بزرگی که روی دیوار نصب بود افتاد ؛ ساعت 

 یاداوری بچه ها و فاطمه ی مریض و نگران ، هینی کشیدم و به سمت بیرون دویدم

.. 

همش تو این فکر بودم که پس چرا بابام اینا نیومدن ، من که شماره ی خونه رو به 

  ! همسایه داده بودم

ج شدم ، هیچکس تو خیابون نبود و ترس به دلم افتاده بود ؛ با از بیمارستان خار

 . شنیدن اسمم سر جام متوقف شدم

 ... پیمان خودشو بهم رسوند و با صدای سردی گفت : میرسونمت

 ... از تعجب داشتم شاخ در میاوردم ، انگار متوجه تعجبم شد

 ه ، االنم نصفه شبهخونسرد زمزمه کرد : تو که تقصیری نداری ، داداشت بابامو زد

 !، مطمعن باش بخوای تنها بری سالم به خونه نمیرسی

: ماشین اون طرفه ، بریم ، من باید یه اشاره ای به اون سمت خیابون کرد و گفت 

 .. سری مدارک بابا رو از خونه بیارم برای بیمارستان

 . بی اراده پشت سرش راه افتادم و در عقب رو باز کردم . سوار شدم

شین رو به حرکت در اورد ، چشمامو بستم و بغضمو قورت دادم ، دلم خیلی گرفته ما

 . بود نگران بودم ، نگران کاری که داداشم کرده بود

تا موقعی که رسیدیم هیچکدوممون حتی یه کلمه حرف نزدیم ، توی کوچه نگهداشت 

همسایه ها جلوی ، از ماشین پیاده شدم و زل زدم به در خونه که باز بود و چند تا از 

 ! در نشسته بودن



، جواب سر سری  با دیدن من از جاشون بلند شدن وجویای حال پدر پیمان شدن 

 ... بهشون دادم و رفتم باال

 .. بچه ها خوابیده بودن و فاطمه و مامانم توی پذیرایی بودن

 . با تعجب گفتم : مامان

ا بودی ، چیشد ؟ حالش خوبه مادرم با دیدنم به سرعت از جاش بلند شد و گفت : کج

 ؟

  : عملش کردن ، باید صبر کنیم به هوش بیاد ، بابا کجاس؟سری تکون دادم و گفتم 

مادرم با گریه گفت : بابات و مهدی و حسین رفتن کالنتری سراغ نادر ، ادامه داد : 

 خدایا این چه مصیبتی بود سرمون اومد .ــ

اینکارو کرد ؟ چرا بدبختمون کرد ، اگه فاطمه با صدای لرزونی گفت : نادر چرا 

 ...خوب نشه چی؟ اگه

 ... مادرم با هق هق حرفشو قطع کرد و گفت : نگو فاطمه ، نگو عروس ، خدا نکنه

چادرمو از سرم در اوردم و کنارشون نشستم ، اشکام  دونه دونه از چشمم میریخت 

 .. و حرفی نبود بزنم

 .. سخت بود شبی که گذروندیم

نه از سرنوشت داداشم با خبر بودیم و نه از حال پدر پیمان و نه از اینده ی شبی که 

 ... تاریکی که داشت با قدرت جلو میومد تا در بر بگیره تموم هست و نیستمون رو

هوا روشن شده بود  که بابام و داداشام برگشتن ، با عجله به استقبالشون رفتم و سالم 

 ا ؟کوتاهی گفتم و پرسیدم : چیشد باب

چهره ی بابام جوری بود که انگار ده سال پیر شده بود ، داداش حسین همونجا جلوی 

در نشست و با صدای گرفته ای گفت : فعال باید تو بازداشت بمونه ! تا تکلیف آقای 

  ! کامرانی روشن بشه

 مادرم با گریه گفت : یعنی هیچ جوری نمیشه بچمو از اون خراب شده بیارید بیرون؟

به دیوار تکیه داد و گفت : نه هیچ راهی نیست ، حتی با سند هم آزادش نمیکنن بابام 

 ! ، بابا شوخی که نیست ، زده یه آدم رو ناکار کرده



 .. بی رمق به سمت آشپزخونه رفتم و کتری رو پر از آب کردم و گذاشتم جوش بیاد

دی چند لقمه سفره رو پهن کردم و صبحانه رو اماده کردم ، فقط داداش حسین و مه

 . خوردن ولی بقیه لب به هیچی نزدن

خودمم که اصال میل به هیچی نداشتم ، بابام جوراباشو پوشید و گفت : باید بریم 

 ! بیمارستان ، باید یه سراغی هم از اون بنده ی خدا بگیریم

: منم میام ، بابام باشه ای گفت و همراه داداش حسین مادرم از جاش بلند شد و گفت 

 . هدی و مامانم از خونه زدن بیرونو م

فاطمه رنگش پریده بود و یه لحظه هم آروم نمیگرفت ، بهش نزدیک شدم و آروم  

 .کشیدمش توی بغلم ـ

گریه ش شدت گرفت و با هق هق گفت : حاال چی میشه صبا؟ حاال من خاک بر سر 

 ... چیکار کنم

 ای گریه کردن دعا کنبوسه ای روی سرش زدم و گفتم : خدا بزرگه زنداداش ، ج

. 

 . صدای بچه ها که به گوشم خورد ، سریع از فاطمه جدا شدم و اشکامو پاک کردم

صبحونه ی بچه ها رو دادم و خونه رو مرتب کردم ، با اینکه دست و دلم به کاری 

 . نمیرفت ، اما بخاطر بچه ها برای نهار ماکارونی درست کردم

زیر قابلمه روکم کردم و بهش نزدیک شدم و فاطمه میخواست از جاش بلند بشه ، 

  گفتم : کجا میری؟

 ..با صورت مچاله شده از درد لب زد : دس...دستشویی

سعی کردم کمکش کنم ولی اصال نمیتونست قدم از قدم برداره ، عرق روی پیشونیش 

 . رو که دیدم دوباره وادار به نشستنش کردم و گفتم : بشین ، االن یه فکری میکنم

 . صدای گرفته ای گفت : چه فکری اخهبا 

با فکری که به سرم زد ، به سمت حموم رفتم و لگن رو اوردم و به بچه ها گفتم که 

 . از اتاقشون نیان بیرون



لگن رو کنارش گذاشتم و خودمم کنارش زانو زدم و گفتم : ببین زنداداش نمیتونی 

 . هراه بری منم که زورم نمیرسه ، همینجا کارتو انجام بد

نگاهی به لگن انداخت و سری به نشونه ی منفی تکون داد و گفت : نه نه ، نمیتونم 

  ! ، خواهش میکنم کمکم کن برم دستشویی

 

با مهربونی گفتم: بخدا نمیتونم ، اگه منم بتونم خودت نمیتونی راه رفتن برات ضرر 

 . داره ، خواهش میکنم حرفمو گوش کن

  ! دقیقه از اینجا بری خودم صدات میکنمچشماشو بست و گفت : میشه چند 

آفتابه رو هم پر از اب کردم و کنارش گذاشتم و رفتم توی آشپزخونه ، آروم و قرار 

 . نداشتم ، دلم شور میزد

با شنیدن صداش از آشپزخونه رفتم بیرون ، با خجالت نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت 

فتم نگاه کردن به لگن بلندش کردم و گ، برای اینکه بیشتر از این شرمنده نشه ، بدون 

 . : یه کم بخوابید ، منم االن میام

به سمت دستشویی رفتم و لگن رو با یه حال بدی شستم ، چند بار دستامو شستم و 

  ! یهو عوق زدم و تمام محتویات معدمو باال آوردم

 یرونب بعد از چند  بار که عوق زدم ، حالم بهتر شد و دست و صورتمو شستم و رفتم

. 

میدونستم رنگم پریده ، قرصمو خوردم و کنار فاطمه که چشماشو بسته بود دراز 

 .. کشیدم

 

******* 

 

 . صدای گریه میومد ، صدای جیغ ، صدای نفرین و ناسزا



فکر میکردم خواب میبینم ، تموم زورمو زدم و چشمامو باز کردم .ولی هنوزم صداها 

تا موقعیتم رو درک کنم ، با وحشت از جام بلند  چند دقیقه طول کشید. قطع نشده بود

 .شدم و به سمت حیاط دویدم .ـ

مادرم و پدرم توی حیاط بودن و مادرم گریه میکرد و میزد توی سر خودش ، پدرم 

 . کمرش خم شده بود و شونه هاش میلرزید

 . از همون باال داد زدم : مامان چیشده ، بابا شما یه چیزی بگو

تحلیل رفته ای زار زد : بدبخت شدیم دختر ، بیچاره شدیم مادر ، مادرم با صدای 

 . گرفتار شدیم

از پله ها رفتم پایین و خودمو بهشون رسوندم و گفتم : تو رو خدا حرف بزنید ، 

  چیشده؟

مادرم با ناخوناش گونه هاشو چنگ انداخت و نالید : آقای کامرانی ُمرد ... برادرت 

 ... ادم کشتهاالن یه قاتله ، نادر من 

 ... زمان برام متوقف شد و خون توی رگهام یخ بست

همونجا ُسر خوردم و روی زمین نشستم ، همه  چیز دور سرم میچرخید و چشمام 

 .. لحظه به لحظه داشت تار تر میشد

مادرم در حالی که گریه میکرد و زجه می زد ، نالید : حاال چه خاکی تو سرمون 

  ! ی شهبریزیم ، تکلیف بچم چی م

 ...بابام با صدایی که گویی از ته چاه عمیقی در میومد ، لب زد : باید رضایت بگیریم

در حیاط باز شد و زن چادری سبزه رویی ، با چشمایی پر از کینه اومد داخل ، رو 

 !به بابام داد زد : تو پدر اون قاتلی؟ تو پدر اونی هستی که برادرمو کشته ؟

و حرفی نزد ، زن چند قدم بهمون نزدیک شد و گفت :  بابام سرشو انداخت پایین

بهتره همین االن از اینجا برین ، وگرنه پیمان و قمرتاج برسن اینجا تیکه پارتون 

 !میکنن

از کنارمون رد شد و رفت داخل خونه ، بابام رو بهم گفت : برو زنداداشت و بچه ها 

 .... اینجا بریم رو آماده کن ، براشون لباس و ، وسیله بردار باید از



مادرم با هراس از جاش بلند شد و رو به روی بابام ایستاد و نالید : پس نادرم چی 

  میشه ؟

بابام با کالفگی داد زد : اون که فعال باید اون تو بمونه ، ادم کشته الکی که نیست ، 

دن نباید چند روز صبر کنیم بعد بیایم اینجا رضایت بگیریم ، ولی دیگه اینجا جای مو

 . نیست

 رو بهم با لحن تندی گفت : برو دیگه دختر ، معطل چی هستی؟

 . چشمی گفتم و از پله ها رفتم باال ، پاهام تحمل وزنم  و نداشت و زانوهام میلرزید

نگاه منتظر و هراسان فاطمه ، قلبم رو به درد اورد ، با گریه و صدای خشداری 

  گفت : کامرانی ُمرده مگه نه؟

برای پنهون کردن نمونده بود ، سری تکون دادم و گفتم : آره ، باید از دیگه چیزی 

 . اینجا بریم تا زنش و پسرش برنگشتن

بدون اینکه فرصت حرفی به فاطمه بدم به سمت اتاق بچه ها دویدم و بدون اینکه 

 ... بهشون توضیحی بدم تک به تک حاظرشون کردم

اوردم و براشون لباس برداشتم ، چمدون بزرگی که توی کمد دیواری بود رو در 

 ... لباسای فاطمه هم توی همون چمدون گذاشتم

تقریباً یک ساعت بعد آماده ی رفتن بودیم ، حال همه بد بود ، داداش حسین ماشین 

 ... مهدی روگرفت و منو مادرم و فاطمه و بچه ها سوار شدیم

 . بابام و مهدی موندن تا تکلیف داداش نادر رو بدونن

زوین همگی سکوت کرده بودیم ، حال هیچکدوممون خوب نبود ، ترس از عاقبت تا ق

 . این اتفاق داشت دیوونم میکرد

فاطمه تا خود قزوین گریه کرد و هق زد ، بچه ها هر سه تاشون کز کرده بودن و 

 . حتی کلمه ای حرف نمیزدن

م پیاده کش کردوقتی رسیدیم ، از ماشین پیاده شدم و زیر بغل فاطمه رو گرفتم و کم

 . بشه

 مادرم درو با کلیدش باز کرد و به کمکم اومد و فاطمه رو بردیم داخل ..ـ



سعیده با چشمای سرخ به استقبالمون اومد ، نگاهش گویای این بود که از همه چیز 

 . خبر داره

فاطمه رو بوسید و بچه ها رو بغل کرد ، مادرم جای فاطمه رو توی اتاق من انداخت 

عروس جاتو انداختم توی اتاق صبا که راحت باشی ، هر کاری داشتی و گفت : 

 . صدامون کن دختر جان

فاطمه چشمی گفت و پاورچین پاورچین به سمت اتاق حرکت کرد ، خواستم کمکش 

ع شد و لب زد : بزار خودم برم ، کمک خواستم رو جلو اورد و ماکنم که دستش 

 ... میگم بهت

ها رو عوض کردم ، سعیده کنارم نشست و با پچ پچ گفت باشه ای گفتم و لباس بچه 

 : صبا چیشد ، تکلیف داداش چی میشه ؟

قرصمو از توی کیفم در اوردم و گفتم : معلوم نیست ، بابا و مهدی موندن که همینو 

 ! بفهمن

اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر شد و گفت : چرا این اتفاق افتاد ؟ داداش نادر که 

 ! اهل دعوا نبود

قرصمو بدون آب قورت دادم و گفتم : نمیدونم ، هیچی نمیدونم ، تو رو خدا ازم هیچی 

  ! نپرس برو برای بچه ها چیزی درست کن بخورن ، گرسنشونه

 .. آهی کشید و گفت : چشم ، برو یه کم بخواب

  پوزخندی زدم و گفتم : خواب؟ مگه میتونم بخوابم ؟

به بچه ها که گوشه ی نشیمن داشتن بی صدا  با چشمای اشکی از جاش بلند شد و رو

 ... بازی میکردن گفت : فندقای عمه بدویید بریم یه چیز خوشمزه بزنیم تو رگ

 ... بچه ها با ذوق از حرفش استقبال کردن و دنبالش راه افتادن

نگاهم به مادرم که پشت به من نشسته بود و قرآن میخوند افتاد ، لرزش شونه هاش 

 ... از جام بلند شدم و کنارش نشستم رو که دیدم ،

  با دیدنم گریه ش شدت گرفت و گفت : صبا تو اونجا بودی وقتی دعواشون شد ؟

 ... با اینکه دوست نداشتم راجبش حرف بزنم ولی به ناچار گفتم : آره



 با عجله گفت : خب بگو چیشد ؟ اصال چرا دعواشون شد ؟

ت : ف کردم ..مامانم فین فینی کرد و گفپوفی کشیدم و با بغض قضیه رو براش تعری

 پس میتونیم بگیم قتل عمدی نبوده؟

سری تکون دادم و گفتم : نمیدونم ، فعال باید صبر کنیم ببینیم بابا و مهدی چیکار 

 ! میکنن

اشکاشو پاک کرد و گفت : باشه مادر ، پاشو برو یه سر به فاطمه بزن ببین چیزی 

 . الزم نداره

 ... ام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتمچشمی گفتم و از ج

 

********** 

 .... ماه بعد۱

 

خواهش میکنم ، تو رو به اون خدایی که میپرستید رحم کنید ، به بچه هاش رحم _

 ... کنید خواهش میکنم به جوونیش رحم کنید

برید بیرون تا خودم ننداختمتون بیرون ، شوهرمو کشته شوخی که نیست ، قتل +

  نوم ، توقع داری رضایت بدیم ؟عمد بوده خا

مادرم به پهنای صورت اشک می ریخت و التماس میکرد ، بابام با چشمایی که دو 

 به فرش رنگ و رو کاسه ی خون شده بود ، خیره

 ..رفته ی زیرمون شده بود ـ

همون ، فقط چند روز بمادرم با التماس گفت : تموم زندگیمو میفروشم و دیه شو میدیم 

 ... نفرصت بدی

قبل از اینکه صدای قمر تاج در بیاد ، پیمان نعره ای زد و گفت : خفه شو زنیکه ، 

 . اونقدر بی غیرت نیستم پول بگیرم و از خون بابام بگذرم



بابام با صدای گرفته ای گفت : پسرم ، اون جوونه ، سه تا بچه داره ، یه زن مریض 

 . داره

ت : مگه بابای من بچه نداشت ؟ مگه زن پیمان با تخصی حرف بابامو قطع کرد و گف

  نداشت ؟ مگه انسان نبود ؟

 .. بابام که گویی دیگه حرفی برای گفتن نداشت ، سرشو انداخت پایین و آهی کشید

مادرم از جاش بلند شد و به سمت قمرتاج رفت و دستشو گرفت و به التماس و گریه 

 .. زاری افتاد

ولم کن ، برید بیرون دست از سرمون بردارین قمرتاج مادرمو هول داد و داد زد : 

، من و پسرم به هیچ وجه از خون شوهرم نمیگذریم، فقط و فقط باید اعدام بشه قاتل 

 ... شوهرم

حتی با شنیدنش هم مو به تنم راست میشد ، مادرم دوباره خودشو به سمت قمرتاج 

 .. کشید و پشت سر هم جیغ های هیستریک میکشید

و میبوسید و التماس میکرد ، دیگه صبرم به سر رسید و از جام بلند پاهای قمرتاج ر

 .. شدم و خودمو به مادرم رسوندم

از قمرتاج جداش کردم و گفتم : بس کن مامان ، بسه ..اینقدر التماس این بی وجدان 

 .. ها رو نکن

 .. مادرم جیغ زد : خفه شو صبا حرف نزن تو هیچی نگو

گمشید برید بیرون ، اره ما بی وجدانیم ، من که از خون  :قمر تاج با عصبانیت گفت 

 کرد و گفت : شوهرم نمیگذرم ، نگاهی به پیمان

 . پیمان هم از خون باباش نمیگذره

پیمان نگاهی به مادرش انداخت و با قاطعیت گفت : من فقط زمانی آروم میگیرم که 

 . اون حرومزاده رو ، باالی چوبه ی دار ببینیم

 ... ی احترامی عذرمون رو خواستن ،با غم و ماتم برگشتیم قزوینبا نهایت ب

دو ماه از اون روز شوم و  نحس گذشته بود ، توی این دو ماه همش غم بود و غم 

 ... بود و غم بود



 ... یه سره دادگاه بودیم ، یه سره در حال التماس برای گرفتن رضایت بودم

هد شهادت دادن ، خیلی زود حکم اعدام چون قتل عمد بود و همسایه ها به انوان شا

 ... صادر شد

 ... روزی که حکم اعدام داداش نادر اومد ، بدترین و تلخترین روز زندگیم بود

فقط یه هفته تا ، روز اعدامش مونده بود ، تقریباً هر روز میومدیم کرج و به قمرتاج 

 . و پیمان التماس میکردیم

 ... ولی رضایت نمیدادن

 ... رو گذاشتم جلوی مامانم و گفتم : تو رو خدا بخور مامان لیوان چایی 

 ..با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت : نمیتونم ، هیچی از گلوم پایین نمیره

دلم اندازه ی یه دنیا گرفته بود ، خونه سوت و کور بود..فاطمه پوست و استخون شده 

 ... ریخته بودنبود و بچه ها غمگین تر از همیشه توی خودشون 

بی سر و صدا خودمو به حیاط رسوندم حیاط کثیفمون که چند روز بود تمیزش نکرده 

 .. بودیم حالمو بدتر میکرد

زیر درخت توت نشستم و به دیوار تکیه دادم ، فکر اینکه تا یه هفته ی دیگه داداشم 

یشد .داشت ، برادرم ، پاره ی تنم ، کسی که خون همدیگه توی رگهامون بود اعدام م

 .. دیوونم میکرد

قطره اشک سمجی از گوشه ی چشمم چکید ، توی این دو ماه به هر دری زدیم تا 

 . رضایت بگیریم ، ولی رضایت ندادن

یک ماه پیش باید میرفتم ثبت نام میکردم برای رفتن به مدرسه ، ولی با این اتفاقی 

م تمایلی به ادامه تحصیل که افتاد نه خانوادم حرفی از درس خوندنم زدن و نه خود

  .. داشتم

تمام فکر و ذکرم فقط بچه های داداشم و خودش و زنش بود ، اگه داداشم نباشه بچه 

  های باید چیکار کنن؟

 بهاره و امیر علی موقتاً همین جا میرن مدرسه ، مجبور شدیم اینجا ثبت نامشون کنیم

... 



 .. رادرامم ناراحت و نگران بودناوضاع بدی بود ، حال مادرم بد بود ، خواهر و ب

با شنیدن صدای در حیاط ، اشکامو پاک کردم و نگاهی به در انداختم ، پدرم و داداش 

 . حسین اومدن داخل

  ! با صدای ارومی که شک داشتم بشنون ، سالم کردم

جفتشون مثل خودم اروم جواب سالمم رو دادن  ، بابام نگاه کوتاهی بهم انداخت و 

 اینجا نشستی؟ گفت : چرا

 ! از جام بلند شدم و گفتم : دلم گرفته بود ، اومدم اینجا یه هوایی بخورم

 . آهی کشید و گفت : بیا تو یه چایی برامون بیار ، بیا دخترم

 . لحنش خیلی مظلومانه بود ، چشمی گفتم و با هم رفتیم داخل

 نگ پریده و لبایسه تا چایی لیوانی ریختم و کنارشون نشستم ، مامانم با همون ر

خشک شده گفت : حاجی تو رو به خدا یه کاری بکن ، بچم داره از دستم میره ، تو 

 . رو به جدت یه کاری بکن

داداش حسین دستی به ته ریش سیاه و مرتبش کشید و با مالیمت گفت : مامان جان 

 ... آروم باش ، اون بچه ها دل این همه گریه و زاری رو ندارن

ی کرد و گفت : چیکار کنم ، مگه میتونم اروم باشم ؟  من دارم دق مادرم فین فین

 .... میکنم ، فقط هفت روز تا قصاص بچم مونده

بابام پوفی کشید و با لحن تندی گفت : تو رو خدا اینقدر گریه نکن زن ، بزار ببینم 

چه خاکی باید تو سرم بریزم ، من از تو داغون ترم ...تو دیگه با گریه و زاری 

 .. دترش نکنب

داداش حسین دستشو گذاشت روی شونه ی بابام و گفت : فردا برای آخرین بار میریم 

 ... خونه ی کامرانی ، شاید تونستیم راضیشون کنیم

بابام چایی سرد شده شو سر کشید و گفت : چطوری راضیشون کنیم ؟ به هیچ 

  ! صراطی مستقیم نیستن

 ... حرفامون گوش بدن نه دیه قبول میکنن ، نه حتی حاظرن به



خدا بزرگه ، من ته دلم روشنه بخدا قسم بجون نادرم هنوز امید مامانم با بغض گفت : 

 .. دارم که رضایت میدن

 بابام از جاش بلند شد و با صدای تحلیل رفته ای گفت : فردا صبح زود راه میوفتیم 

.. 

 

* 

و تا صبح گریه کرد و تا خود صبح چشم روی هم نزاشتم ، سعیده هم کنارم نشست 

 .. هق زد ، چشماش سرخ شده بود و رنگش پریده بود

فاطمه هم مثل ما بیدار بود ولی گریه نمیکرد ، به یه نقطه ی نامعلوم زل زده بود و 

 .. غرق بود توی خیاالتش

با شنیدن صدای اذان ، از جام بلند شدم و بعد از گرفتن وضو نمازمو خوندم ، از ته 

 ... داش نادر دعا کردمقلبم برای دا

از اتاق رفتم بیرون و سریع چایی دم کردم ، همه بیدار شده بودن ، سعیده بچه ها رو 

 ... آماده کرد و برد مدرسه

 . مادرم همونطوری که استکان ها رو میشست گفت : صبا تو هم بیا بریم

جا روگند  ، همهبا تعجب گفتم : کجا بیام ؟ فاطمه تنهاس ، باید یکم خونه رو تمیز کنم 

 ! برداشته

: من تنهایی میترسم ، تو هم بیا من از اون زنیکه قمرتاج با لحن گرفته ای گفت 

 ! میترسم

 . پوفی کشیدم و گفتم : چشم ، االن میرم حاظر میشم

 به سمت اتاق رفتم و لباسامو پوشیدم ، چادرمو کشیدم روی سرم و جلوی آینه ایستادم

... 

غر شده بودم ، لبای خشکیدم رو که دیدم ، بی اراده دستم به سمت رنگم پریده بود و ال

 رژ لب صورتی سعیده رفت و آروم روی لبام کشیدمش ـ ــ ــ

 .. با شنیدن صدای مامانم ،سریع از اتاق رفتم بیرون و کفشامو پوشیدم



بابام و داداش حسین توی ماشین نشسته بودن ، بابام با دیدنم اخمی کرد و گفت : تو 

  چرا اومدی ؟

 ...سرمو انداختم پایین و لب باز نکرده بودم که مادرم گفت : من ازش خواستم بیاد

بابام نفس عمیقی کشید و گفت : باشه ، فقط صبا اونجا زبون درازی نکن ، هر چی 

 .. که گفتن تو هیچی نگو ، حتی اگه بهمون فوش دادن هیچی نگو

 ... هر چی که میگن قبول کنیمفعال گوشت ما زیر دندونشونه ، مجبوریم 

 ..چشمی زیر لب گفتم و نگاهمو به بیرون دوختم

وقتی رسیدیم داداش حسین ماشین رو توی کوچه شون نگهداشت ، حس بدی وجودمو 

 .. پر کرد

 .. اروم از ماشین پیاده شدم و همراه بقیه به سمت در خونشون رفتیم

 ... شون زدبابام بعد از مکث طوالنی ، چند تقه به در خون

هنوز چند ثانیه نگذشته بود که پیمان درو باز کرد ..با دیدنمون اخمی کرد و خواست 

حرفی بزنه که بابام با لحن ملتمسی گفت : خواهش میکنم بزار یه بار دیگه تالشمون 

 . رو بکنیم

با خونسردی گفت: باشه ، ولی توصیه میکنم که اینکارو نکنید ، چون طبق معمول 

 . یجه ای نمی رسیدبه هیچ نت

داداش حسین با لحن اروم و دوستانه ای گفت : لطفا بزارید بیایم داخل ، خواهش 

 . میکنم

پیمان نگاهشو بینمون چرخوند و نگاهش روی من ثابت موند ، حس نا امنی کردم از 

 ... نگاه دریده ش

 ! نمیدونم چیشد که یهو گفت : بیاید تو و از جلوی در کنار رفت

یم داخل ،قمرتاج توی حیاط داشت لباس میشست ، با اخم از جاش بلند شد وقتی رفت

  و داد زد : چرا گذاشتی بیان تو ؟

 پیمان نگاهی بهش انداخت و گفت : حاال برای اخرین بار به حرفاشون گوش کن ـ



قمرتاج با چشمای گرد شده گفت : یه جوری حرف میزنی انگار که فقط من شاکی 

 ! هستم

کوتاهی به من انداخت و رو به بابام گفت : ما رضایت نمیدیم ، دیه هم پیمان نگاه 

 . قبول نمیکنیم

مادرم با بغض گفت : بخدا قسم هر چقدر که پول بخواید جور میکنیم میدیم ، فقط به 

 ! بچم رحم کنید

قمرتاج با پوزخند گفت : حاال خوبه گدا و گشنه هستین و اینقدر ادعاتون میشه پول 

  ! دیه بدید

بابام با مالیمت گفت : من جورش میکنم ، هر چقدر که بگید ، شاید وضع مالیم خوب 

  ! نباشه ، ولی اینقدر اعتبار دارم که چند برابر پول دیه رو جور کنم

پیمان دستشو برد داخل جیبش و سیگاری رو در آورد و روشن کرد ، پک محکمی 

صدای خشدارش گفت : پول به سیگارش زد و دودشو فوت کرد به سمت ما و با 

 ! نمیخوایم

  بابام مکثی کرد و گفت : پس چی میخواید ؟

 ! قمرتاج داد زد : هیچییی فقط قصاص میخوایم

  !پیمان دستشو به عالمت سکوت جلوی مادرش گرفت و گفت : هیس ، تو حرف نزن

قمرتاج با عصبانیت گفت : چرا حرف نزنم ؛ میخوای بخاطر پول از خون بابات 

  ری؟بگذ

پیمان پک دیگه ای به سیگارش زد و رو به بابام گفت : فردا بهت زنگ میزنم ، باید 

 ..تنها صحبت کنیم ، فقط خودم و خودت

  ! بابام متفکرانه بهش خیره شد و بعد از مکثی گفت : باشه ، هر وقت که بگی میام

ن : اال از خونشون زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم .مادرم با صدای متعجبی گفت

  تکلیف چیه ؟ این پسره چی میخوا بگه ؟



داداش حسین ماشین رو روشن کرد و گفت : نگران نباش مامان ، احتماالً میخواد 

بیشتر از پول دیه رو بگیره ، دیدین که پسره معتاده ، مگه میشه همچین آدمی از این 

  ! همه پول بگذره

رت ، خدایا یعنی میشه همینو مادرم نفسی از سر آسودگی کشید و گفت : الهی شک

بخواد ؟ رو به بابام گفت : حاجی ، تو رو خدا فردا اگه هر مقدار پولی که گفت ؛ تو 

 . قبول کن ، هر جوری شده پول رو جور میکنیم

 ... بابام سری تکون داد و گفت : باشه ، فعال بریم اینجا نباشیم بهتره

دم ، ذهنم درگیر بود ، حس خیلی داداش حسین حرکت کرد ، تا قزوین هیچ حرفی نز

 ... خیلی بدی داشتم

وقتی رسیدیم ، با بیحالی پیاده شدم و خودمو به اتاقم رسوندم ، فاطمه با امیدواری 

 نگاهم کرد و گفت : چیشد صبا ؟

  به سختی

 ... لبخندی زدم و گفتم : گفتن فردا خبر میدن بهمون

 برق چشماش از شنیدن

پر رنگتر بشه ، با صدای شادی گفت : یعنی ممکنه بخوان نگ حرفم باعث شد لبخندم 

  رضایت بدن ؟

 ... شونه ای باال انداختم و گفتم : ایشاهلل

 ... متکامو از روی تخت برداشتم و انداختم روی زمین و همونجا دراز کشیدم

سعیده سراسیمه پرید توی اتاق و گفت : صبا چیشد ؟ ترسیدم از مامان اینا چیزی 

  تم نکنه عصبی بشن ، بگو چیشد ؟بپرسم گف

فاطمه حرفامو براش تکرار کرد و سعیده هم مثل خودش خوشحال شد و گفت : وای 

  ، آخ جووون ، یعنی میخوان رضایت بدن ؟

 .. چشمامو بستم و سعی کردم صداشونو نشنیده بگیرم و بخوابم

 ... بودپلکهام که گرم شد ، اولین تصویری که اومد توی ذهنم تصویر میالد 



کسی که مدت ها بود به فراموشی سپرده بودمش ، حتی برای عروسیش هم نتونستیم 

بریم ، روزی که دعوتمون کردن برای عروسیش ، تا صبح نخوابیدم و زیر پتوم هق 

 ... هق کردم

 اما دیگه بعد از روز عروسیش با تموم وجودم داشتم سعی میکردم که فراموشش کنم

. 

  ! این که بعد از این همه مدت باز اومده توی ذهنم چیه اما نمیدونستم حکمت

 ... چشمامو با کالفگی باز کردم و غلتی زدم و روسریمو کشیدم روی سرم

 ... اینقدر فکر و خیال کردم تا باألخره خوابم برد

 ! نمیدونستم که این خواب آخرین خواب راحتمه

یباً تاریک شده بود ، امیر علی با شنیدن صدای امیر علی چشمامو باز کردم ، هوا تقر

با بغض گفت : عمه من گشنمه ، عزیز جون که همش گریه میکنه ، عمه هم با عمو 

  ! علیرضا رفته بیرون .تازه بهاره و هانیه هم مثل من گرسنشونه

سریع توی جام نیم خیز شدم و گفتم : الهی قربونت برم ، ببخشید ببخشید عزیزم چشم 

 ... وشمزه براتون درست میکنمهمین االن یه غذای خ

نگاهی به تخت انداختم ، فاطمه خوابیده بود آروم همراه امیر علی از اتاق خارج 

 ..شدیم

عذاب وجدان گرفته بودم که از بچه ها غافل شده بودم ...یه بسته گوشت چرخ کرده 

 ... در آوردم و گذاشتم یخش باز بشه

جه ی پاش بلند شد و گفت : عمه شام چی چند تا پیاز رنده کردم ، امیر علی روی پن

  داریم ؟

با مهربونی گفتم : اممم دارم براتون کباب تابه ای درست میکنم ، قول میدم انگشتای 

  !دستت هم باهاش بخوری

خنده ای کرد و گفت : مامان هم وقتی حالش خوب بود همیشه برامون درست میکرد 

  ! پختش تنگ شده ، کاش دوباره حالش خوب بشه ، دلم برای دست



لحن مظلومانش دلمو به درد آورد و گفتم : ایشاهلل خوب میشه پسر گل ، برو بهاره و 

 . هانیه رو صدا کن بیان ، با همدیگه غذا درست کنیم

چشمی گفت و از آشپزخونه رفت بیرون ، آهی کشیدم و گوشت رو با پیاز مخلوط 

 ...کردم و ادویه هم زدم

 ... ، شام فاطمه و بچه ها رو دادمظر شد بعد یه ساعت که غذا حا

اما هر کاری کردم مامانم چیزی نخورد ، بابام تقریبا آخر شب بود که برگشت ، 

  خیلی خسته به نظر میومد ، کنارش نشستم و گفتم : بابا شام بیارم ؟

  سری تکون داد و گفت : میل ندارم ، سعیده کجاس؟

 ین ، جرعت نداشتم که بگم هنوز برنگشته خونهلبامو گاز گرفتم و سرمو انداختم پای

... 

با لحن محکم و کمی عصبی گفت : جواب منو بده ، سعیده کجاس ؟ هنوز نیومده نه 

 ؟

 .. سری تکون دادم و گفتم : نه

عصبی داد زد : مگه این دختره پدر و مادر نداره ، به چه حقی تا این موقع شب 

  بیرون میمونه ؟

دراز کشید و لب زد : بعداً حسابشو میرسم ، االن باید زودتر پوفی کشید و همونجا 

  !بخوابم فردا باید برم کرج

  سریع گفتم : بهتون زنگ زدن ؟

 . لب زد : آره پیمان زنگ زد گفت فردا برم کرج میخواد باهام حرف بزنه

 

********* 

 

 .. دبعد از ظهر بود ولی هنوز بابام نیومده بو ۴نگاهی به ساعت انداختم ، 



همه ی خواهر و برادرام اومده بودن اینجا و همگی منتظر بودیم بابام بیاد و خبر از 

 ... رضایتشون بده

آبجی نرگس رو به مادرم گفت : مامان جان اینقدر بی تابی نکن ، من مطمعنم خبرای 

  ! خوبی تو راهه

، چرا دلشوره ی بدی داشتم ، مادرم نگاهش که بهم افتاد با ترس گفت :چته تو 

  اینجوری شدی؟

نگاه بقیه هم به سمتم کشیده شد و آبجی سمیه گفت : وای صبا تو داروهاتو خوردی 

  اصال؟

  لب زدم : آره خوردم چطور مگه؟

با شنیدن صدای زنگ در ، سکوت بینمون حکم فرما شد ولی زیاد طول نکشید که 

  !سسهیال با عجله به سمت حیاط دوید و گفت : من باز میکنم بابا

 ... بعد از چند ثانیه بابام و سهیال اومدن داخل

 ... نگاهم میخ صورت بابام شد ، صورتش سرخ بود و چشماش دو تا کاسه ی خون

همگی بهش سالم کردیم ، بدون اینکه جواب بده خودشو به گوشه ی دیوار رسوند و 

 .نشست ـ

  !نمیدهتوی عمرم اولین باری بود که میدیدم بابام جواب سالم کسی رو 

 ... مادرم با استرس گفت : چیشد حاجی ، حرف بزن ، نصف عمر شدم

آبجی نرگس دستشو گذاشت روی پای بابام و با صدایی که آماده ی گریه بود گفت : 

 ... بابا جان تو رو خدا حرف بزن

  سهیال با گریه گفت : رضایت ندادن بابا ؟

یره بود گرفت و گفت : برای بابام نگاهشو از اون نقطه ی نامعلومی که بهش خ

 ... رضایت دادن شرط دارن

 مامانم با عجله گفت :چه شرطی ؟ پول بیشتری میخوان ؟

 .. بابام آب دهنشو قورت داد و گفت : نه ، پول نمیخوان



همشون جا خوردن و علیرضا زودتر از بقیه به خودش اومد و گفت : پس چی 

 میخوان ؟

 ... ش حرف داشت ، درد داشت ، غم داشتنگاه بابام میخ چشمام شد ، نگاه

 ... قلبم تند تند میزد و بدون اینکه حتی پلک بزنم خیره ی بابام بودم

 ... مامانم با زجه گفت : تو رو به خدا بگو چی میخوان ، چرا حرف نمیزنی

بابام چشماشو بست و با صدای تحلیل رفته ای گفت : شرط رضایتشون ، اینه که 

 ... صبا زن پیمان بشه

 ... نفسم باال نمیومد

 مادرم هین بلندی کشید و با تپه تپه گفت : چی..چی؟

نگاهم هنوز میخ چشمای بابام بود ، از سکوت سنگین خونه میتونستم بفهمم که 

 .. همشون شوکه شدن

 ... صدای مادرم دوباره سوحان روح خستم شد

  یعنی ...یعنی_

 .. ر گریهبغض نزاشت حرفشو کامل کنه و بلند زد زی..

نگاهمو از بابام گرفتم و همونجا روی زمین نشستم و زل زدم به دیوار رو به روم ، 

  چی داشتم که بگم ؟ اصال مگه میشد حرفی زد ؟

آبجی نرگس با صدای نگرانی گفت : غلط کردن به گور باباشون خندیدن ، رو به 

 .. د این اتفاق بیوفته هامادرم ادامه داد : مامان یه وقت نبینم قبول کنید ها ، نزاری

مادرم با صدای تحلیل رفته ای گفت : مع...معلومه که ..معلومه که نمیزارم ، مگه 

 ...عقلمو از دست دادم ...مگه

 .. زبون توی دهنش نمیچرخید تا حرفشو کامل کنه

داداش حسین ، چنگی به موهاش زد و زیر لب گفت : از اول هم میدونستم اینا 

 .. حرومزاده هستن



مهدی با خشم غرید : مرتیکه الشی چه فکری با خودش کرده ، مگه خریم که قبول 

 .. کنیم

ته لحن همشون یه جور دودلی بود ، یه جوری بود که انگار خودشون هم  به حرفایی 

 .. که میزدن مطمعن نبودن

 .. آبجی سمیه با گریه گفت : خدا لعنتشون کنه ، این دیگه چه شرطیه

  فت : بابا ، شما بهشون چی گفتین ؟سعیده با حرص گ

 ... مادرم با عصبانیت گفت : این دیگه پرسیدن داره ؟ خب معلومه که قبول نکرده

 ... صدای بابام که به گوشم رسید ، نفس توی سینم حبس شد

یه طرف دخترمه ، یه طرف جون پسرمه ، اگه شرطشون رو قبول نکنیم   نادر _

 .. میشن اعدام میشه ، بچه هاش بی پدر

داداش حسین با حیرت گفت : چی میگی حاجی ؟ مرد مؤمن اونا میخوان صبا خون 

  بس بشه ، میفهمین یعنی چی ؟

خنده ی عصبی کرد و ادامه داد : یعنی باید قید بچتو بزنی ، یعنی باید بدیش دست 

 ... اون معتاد بی سر و پا

ن ه تو تصمیم بگیری هموبابام نگاهشو بهم دوخت و گفت : ببین صبا ، هر جوری ک

 .. کارو میکنیم ...اون پسر فقط و فقط در صورتی رضایت میده که تو زنش بشی

 .. صبا چی داره که بگه ؟ اگه صبا هم قبول کنه ما نمیزاریمآبجی سمیه گفت : 

بابام ناگهان داد بلندی زد و گفت : ببند دهنتو هیچ میفهمی که چی داری میگی ؟اصال 

درت تا شش روز دیگه اعدام میشه ؟ حالیته که سه تا بچه قراره یتیم حالیته که برا

  بشن ؟ حالیته یه زن جوون میخواد بیوه بشه ؟

 ... جا خوردم از این لحن بابام از این رفتارش

همهمه ای که بینشون افتاد رو نادیده گرفتم و از جام بلند شدم ، حتی یه لحظه هم 

 ... تحمل اون فضا رو نداشتم

سمت حیاط رفتم و بدون توجه به صدای سعیده که همش میگفت صبا کجا میری به 

 .. ، خودمو به حیاط رسوندم



نفسم گرفته بود ، چشمام نمیدید ، نفس عمیقی به سختی کشیدم و به سمت زیر زمین 

 .. رفتم

فقط میخواستم تنها باشم ، در زیر زمین رو باز کردم و بدون اینکه برق رو ، روشن 

 ... تم داخلکنم رف

اشکام راه خودشون رو پیدا کردن و هق هقم اوج گرفت ، زانوهامو بغل کردم و های 

 ... های گریه کردم

خدایا االن باید چیکار میکردم ، هنوز باورم نشده بود که پیمان همچین شرطی گذاشته 

 .. باشه

 

بماند که از حال و روزم هر چی بگم بازم کم گفتم ، بماند که چقدر گریه کردم ، 

 ...چقدر غصه خوردم ، بماند

نمیدونم چند ساعت بود که توی زیر مین خودمو حبس کرده بودم ، توی هر ثانیه از 

 .. فکرام حتی یه لحظه چهره ی داداش نادر و بچه هاش از ذهنم کنار نمیرفت

 .. فکر اینکه اعدام میشد و بچه هاش درد بی پدری رو میکشین داغونم میکرد

م با خودم کلنجار میرفتم ، با صدای پدرم سریع از جام بلند شدم و در هنوز داشت

 ... زیرزمین رو که قفل کرده بودم رو باز کردم

بابام با چهره ی شکسته ای بهم خیره شد و لب زد : چقدر دیگه میخوای تنها باشی ؟ 

 ... بسه دیگه ، بیا بیرون همه نگرانتن

 .. د منم االن میام: چشم شما بریبا صدای خشداری گفتم 

رفتم توی حیاط در زیر زمین رو دوباره بستم و رفتم داخل ، همشون نشسته بودن با 

 ... دیدن من حرفشونو قطع کردن و بهم زل زدن

مادرم زودتر از همه گفت : بیا اینجا دخترم ، غصه نخور ما نمیزاریم این اتفاق 

 .. بیوفته



شدت گرفته بود گفتم : من ..من ...نفس آب دهنمو قورت دادم و با صدایی که به 

کشیدن برام سخت شده بود ولی به سختی زبون توی دهنم چرخوندم و ادامه دادم : 

 .. من قبول میکنم

؛ صدای مادرم زودتر به وضوح همشون جا خوردن ،.اینو از سکوتشون میفهمیدم  

 خون بس از همه بلند شد : چی میگی صبا ، میدونی

  یعنی چی؟

 . و به چشمای پر از اشکش دوختم و گفتم : آرهنگاهم

آبجی نرگس خودشو بهم رسوند و گفت : نمیخوای یه کم بیشتر فکر کنی ؟ صبا قبول 

 ... کردن این شرط مساویه با قبول کردن یه عمر سختی و عذاب

بابام سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت ، مهدی با ناراحتی گفت : صبا ، یه کم بیشتر 

 ... مسئله یه عمر زندگیه فکر کن ،

دیگه صبرم تموم شد و بی اراده داد زدم : بسه بسه ، جوری حرف میزنید انگار 

 ... میخوام با عشق ازدواج کنم

به مادرم نزدیک شدم و کنارش نشستم و زل زدم به چشماش و داد زدم : مامان جان 

  شما فکر بهتری داری ؟

شما باید انتخاب کنید یا زندگی من یا جون اگه من زنش نشم ، برادرم اعدام میشه ،

 .. پسرتون

 . من خودم انتخاب کردم  میگم که جون داداشم مهمتره ، حاال شما باید انتخاب کنید

 .. بابام صدام کرد ، به سمتش برگشتم

 ... با صدای غمگینی گفت : ولی تو هم دخترمونی ، برامون مهمی

خوان عذابت بدن، از کجا معلوم که تالفی خون سهیال با گریه لب زد : از کجا معلوم ن

 ... پدرشو سر تو در نیاره

 ... فاطمه با بغض نالید : خدایا این چه مصیبتی بود که به سرمون اومد

سرم داشت میترکید ، حرفاشون توی مغزم داشت اکو میشد ، داشتن درست میگفتن 

 ... ، خودم میدونستم که چه تصمیم اشتباهی گرفتم



 ... م بودم ، همه چی گنگ بود ، حال بدی بودسر در گ

به سمت اتاقم راه افتادم و توی لحظه ی آخر با صدای ضعیفی گفتم : بهشون خبر 

 ... بدید که شرطشون قبوله زودتر رضایت بدن

قدم برداشتم به سمت اتاقم و نشنیده گرفتم صدای گریه های خواهرامو ، نشنیده گرفتم 

 ... ه گرفتم خورد شدن باباموزجه های مامانمو ...ندید

 .. در اتاقمو باز کردم و رفتم داخل ، خودمو به تختم رسوندم و دراز کشیدم

 مثل یه جنین که توی شکم مادرشه ، پاهامو توی شکمم جمع کردم و چشمامو بستم

... 

 

دست و پام یخ کرده بود ، از درون یخ زده بودم ، دلم داشت میترکید ، دلم میخواست 

 ... زنم ، زار بزنم به حال خودم و بخت و اقبالمداد ب

 ... پتو رو کشیدم روی سرم و با صدای خفه ای هق زدم

 مادرم اومد توی اتاقم که باهام حرف بزنه ، مهدی و بابام اومدن ، خواهرام اومدن

... 

ولی حرفم عوض نشد ، صدبار بهم گفتن که ممکنه چه سختی هایی بکشم اما برام 

فقط مهم جون برادری بود که سه تا بچه ی قد و نیم قد داشت و جونش به مهم نبود ، 

 ... تصمیم من بستگی داشت

 .. نمیتونستم بی تفاوت باشم

 خانوادم همشون دو دل حرف میزدن ، هم نگران من بودن و هم نگران داداش نادر

... 

مم همشون یمیدونستم که همشون بین یه دو راهی گیر کردن که فقط من میتونم با تصم

 ... رو از این عذاب خالص کنم

بابام اومد تو اتاق و مثل تموم این دو روز که تو اتاقم بودم ، با مالیمت گفت : صبا 

 بهشون جواب ، امروز روز آخریه که وقت داریم

  ... بدیم



آب دهنمو قورت دادم و با صدایی که حتی برای خودمم ناشناخته بود گفتم : من همون 

 .. تصمیمم رو گرفتم دو روز پیش

 ... آهی کشید و گفت : من دست نگهداشتم گفتم شاید تصمیمت عوض بشه

  !لبخند تلخی زدم و گفتم : بهشون خبر بدید ، من تصمیمم عوض نمیشه

مکثی کرد و چند دقیقه بعد با شونه های افتاده به سمت در رفت و لب زد : بهشون 

  خبر میدم ...و از اتاقم رفت بیرون

.. 

اشکم از گوشه ی چشمم راه خودشو پیدا کرد ، نمیدونستم که قراره چه مصیبتهایی 

 .... بکشم ، نمیدونستم زندگی برام چه خواب های سیاهی دیده

 ... غافل بودم از آینده

اخرین تیکه ی لباسمو تا کردم و گذاشتم داخل چمدون ، فردا قرار بود بریم محضر 

 ..و بعد از عقد اونا رضایت بدن

هر چند بعد رضایت هم بالفاصله داداش نادر آزاد نمیشد و باید چند ماهی هم توی 

 ...  زندان میموند

 ... زیپ چمدون کهنه و رنگ و رو رفتم رو بستم و کنار تختم گذاشتمش

 ... نگاهی به اتاقم انداختم همه چیز رو از نظرم گذروندم

 ...مامانم اومد داخل بغض داشت خفم میکرد ، در اتاقم باز شد و پشت بندش

 ! نگاهش از صورت ماتم زدم به سمت چمدونم کشیده شد

 قدمای ریزش که به سمتم میومد باعث شد ، نفس عمیقی بکشم تا به خودم مسلط بشم

! 

کنارم نشست و خیره شد به چمدونم ، آب دهنم رو قورت دادم و با صدایی که برای 

 ... خودمم ناشناخته بود لب زدم : مامان

گاه غمگینش میخ چشمام شد و آروم تر از من جواب داد : جان دلم ..جان دلم عزیز ن

 .. مادر



دست سرد و استخونیش رو توی دستم گرفتم و اروم بوسه ای پشت دستش زدم و 

 گفتم : نبینم غصه بخوری ، خوشحال باش ، داداش نادر تا چند وقت دیگه آزاد میشه

!  

قش بست .. لبخندی که تلخیش به مغز استخونم لبخندی به تلخی زهر روی لباش ن

  ! نفوذ میکرد و دلم زیر و رو میشد

با صدایی که گرفتگیش دلم رو به درد میاورد گفت : وقتی نرگس رو شوهر دادم ، 

 ... کیف میکردم از بخت خوبش از اینکه با یه آدم حسابی ازدواج کرده

یال و سعیده هم همینطور ، لباشو با زبونش تر کرد و ادامه داد : سمیه و سه

 ... همونجوری که ارزوم بود فرستادمشون خونه ی بخت

قطره اشک درشتی از گوشه ی چشمای پر چین و چروکش روی گونه های 

 .. استخونیش ریخت و لب زد : ولی تو

انگار که حرف زدن براش سخت بود ، نتونست ادامه بده لبهاش زیر فشار دندوناش  

 ... کرده بود بود و دستش رو مشت

آروم دستمو دور شونه هاش حلقه کردم و سرمو به سرش چسبوندم و با صدای تحلیل 

رفته ای گفتم : چاره ای نداریم مامان ، من مجبورم بخاطر نجات جون داداش نادر 

  ، بخاطر اون بچه ها از زندگیم بگذرم از آرزوهام بگذرم ...مجبورم مامان ـ ـ ـ

اورد و صورتمو نوازش کرد و با وحشتی که از چشماش دستشو از توی دستم در 

 به وجودم سرایت میکرد گفت : اگه..اگه بخوان اذیتت کنن چی؟

هق هقی کرد و ادامه داد : من با این سن و سالم از اون زن ، مادر پیمان میترسم ، 

 ... تو چطوری میتونی با اونا زندگی کنی

  مادرم میگفت تا آروم بشه

 ... ه بیرون ترس و وحشتش رومیگفت تا بریز

ولی نمیدونست با گفتن این حرفا چه استرس و ترسی رو به جونم میندازه ، چرا فکر 

  ! میکرد که من شجاعم ، چرا فکر میکرد نمیترسم

 در اتاقم که باز شد نگاه جفتمون به سعیده و سهیال و ابجی نرگس و ابجی سمیه افتاد

.. 



از خون و چهره هایی که انگار عزیزشون رو از  هر چهارتا خواهرم با چشمای پر

 ... دست داده بودن اومدن توی اتاقم

 ... مادرم اشکاشو پاک کرد و سرشو همونجوری که چسبیده به سرم بود نگهداشت

ابجی نرگس بهمون نزدیک شد و با صدای ارومی گفت : مامان،  صبا فقط امشب 

 ...پیشمونه ، دیگه گریه نکن ، ناراحت میشه ها

 ... از بغض صداش که سعی داشت کنترلش کنه معلوم بود که چقدر داغونه

 ... سهیال و سعیده هم کنار مامانم نشستن و ابحی سمیه هم رو به روی من نشست

همشون سکوت کرده بودن و به من زل زده بودن ، زیر نگاه سنگینشون کم آوردم و 

 ... با خنده ی مصنوعی گفتم : ای بابا

ری نگام میکنید ، خب ....خب همه که قرار نیست با عشق ازدواج کنن ، چرا اینحو

  مگه نه مامان ؟

  سکوت مادرم رو که دیدم رو به خواهرام گفتم : مگه نه ؟

سکوت اونا رو هم نادیده گرفتم و ادامه دادم : از کجا معلوم شاید ادم خوبی بود ، 

 ... بعدش کم کم اروم میشن شاید خوشبخت شدم ...فوقش میخوان یه کم اذیتم کنن

اشکای داغم که راه خودشونو پیدا کردن راحت تر لب زدم : منم خوشبخت میشم ، 

 ... منم مثل شما میام به مامان و بابا سر میزنم ، منم

صدام یاریم نکرد که حرفمو تموم کنم ، هق هق سعیده که به گوشم رسید سرمو 

 ... زدم زیر گریهگذاشتم روی پای مامانم و با صدای بلندی 

 ... هق هقم توی اتاقم میپیچید ، حتی خودمم برای خودم دلم میسوخت

دست مادرم که روی موهام نشست ، دامنش رو چنگ زدم و نالیدم : مامان ، برام 

 ... دعا کن میگن دعای مادر گیراس ، میگن بهشت زیر پای مادره

یش توی اشپزخونه بخاطر مریم هق هقم شدیدتر شد و نالیدم : مامان یادته یه سال پ

  زدی تو گوشم ؟ مامان یادته بهم گفتی ایشاهلل خیر از زندگیت نبینی؟

 حرکت دست مادرم روی سرم متوقف شد و لرزش دستاش رو به خوبی حس میکردم

... 



سرمو از روی پاش برداشتم و مستقیم خیره به  چشماش لب زدم : دیدی مامان ؟دیدی 

  ینت چقدر گیرا بود ؟خیر ندیدم ؟ دیدی نفر

صدای گریه های سعیده و سهیال و هق هق آبجی نرگس و سمیه باعث شد گریه هام 

 .. شدید تر بشه

سرمو به سینه ی مادرم که مات شده بود چسبوندم و نالیدم : مامان نفرینت گیرا بود 

 ت بود، مامان حاال برام دعا کن ، از ته دلت دعا کن ، مثل همون نفرینی که از ته دل

... 

 ... ابجی نرگس دستشو دور بازوم حلقه کرد و به آغوش کشید تن نحیف و الغرمو

 ... بوی مادرمو میداد ، بوی محبت و مهربونی میداد ، نفس کشیدم عطر تنش رو

 ... توی بغل تک تک خواهرام یه دل سیر گریه کردم و زار زدم

ته بود کنم ، نمیدونم چقدر گذشیه حسی بهم میگفت شاید دیگه نتونم اینجوری بغلشون 

 ... که چشمام گرم شد و سرم روی پای مادرم بود و خوابم برد

 ... با حس نوازش موهام هوشیار شدم ، نوازش دست مادرم نبود ، دست یه زن نبود

 دست یه مرد بود ، چشمامو باز کردم، نگاهم توی نگاه غم گرفته ی بابام گره خورد

... 

ز شدم و نشستم ...هیچوقت جلوی پدرم دراز نکشیده بودم ، با سریع توی جام نیم خی

 ... شرم گفتم : ببخ...ببخشید بابا ، متوجه نشدم که توی اتاق هستید

نگاهی به دستش که داشت موهامو نوازش میکرد انداختم ، باورش برام سخت بود 

 ... که بابام داشت نوازشم میکرد

 .. صبا_

 ..با مهربونی گفتم : بله بابا

نگاهش رو بهم دوخت و با صدایی که انگار از ته یه چاه عمیق در میومد گفت : 

برای اولین بار توی زندگیم راه درست رو گم کردم ، یه طرف قضیه جون پسرمه ، 

 ... یه طرف دیگه ش زندگی دخترمه



 سرمو انداختم پایین و گفتم : چرا دارید خودتون رو عذاب میدید ، این تصمیم خودمه

... 

خیره به چشمای غمگینش شدم و ادامه دادم : االن مهم زندگی داداش نادره ، مهم بچه 

 ... هاش هستن

 آه عمیقی کشید  و گفت : پس تو چی؟  زندگیت چی؟ آیندت چی؟

لبخند تلخی زدم ، دلم میخواست بگم وقتی که از درس خوندن محرومم کردی آیندم 

 ... نابود شد

شمای شرمزده و ناراحتش و بگم ؛ وقتی که خواهرای دلم میخواست زل بزنم توی چ

کوچیک ترم رو زودتر از من شوهر دادی خوردم کردی ...وقتی که جلوی جمع بهم 

 ... انگ دزدی زدی له شدم

اما همه ی این حرفارو توی سینم حبس کردم و در جوابش به ارومی گفتم : خدای 

 ... منم بزرگه ، من به بزرگیش ایمان دارم

 ... به ریش سفیدش کشید و زل زد به چشمامدستی 

باورم نمیشد ، توی چشماش حلقه ی اشک بود ، دستشو باز کرد و اشاره کرد برم 

 ... توی بغلش

کپ کردم ، هیچوقت توی بغل پدرم نرفته بودم ، هیچوقت شرم و حیا اجازه نداده بود 

 ... که برم توی بغلش و خودمو براش لوس کنم

 ... یک شدم و به ارومی خزیدم توی بغلشبا تردید بهش نزد

وای خدا ، چه حس نابی بود ...چه حس لذت بخشی بود ..عطر تنش رو عمیق نفس 

 .. کشیدم و به ریه هام فرستادم

دستای مردونه ش که دور شونه هام حلقه شد ، بغضم ترکید و بدون ترس ، بدون 

  ... خجالت زار زدم

صداش بود ، با صدای خشداری که توی  لرزش شونه هاش نشون از گریه ی بی

  ...ذهنم موندگار شد گفت : صبا منو ببخش ... بهت خیلی بد کردم ،خیلی

 .. شما باید منو ببخشید بابا: بیشتر بهش چسبیدم و با گریه گفتم



 ... من اشتباه کردم ، من بچگی کردم ، من گول خوردم

دیگه حتی راجبش فکر هم فشار دستاش دور شونه هام بیشتر شد و گفت : هیسس 

 ... نکن

 ... تو از فردا دیگه یه دختر مجرد نیستی ، از فردا میشی یه زن شوهردار

منو از خودش جدا کرد و مستقیم تو چشمام زل زد و گفت : صبا راهی که انتخاب 

 کردی ، خیلی سختی و عذاب داره ، تو قبول کردی

 ... که خون بس بشی

ن خانواده ای که من دیدم ، هدفشون عذاب دادنته ...قوی مکثی کرد و ادامه داد : او

 ... باش صبا

به ارومی پیشونیم رو بوسید و گفت : فردا باید بریم کرج ، اونجا باید بریم محضر 

 ...برای عقد ... امشب،آخرین شبی هست که اینجایی

اهش وقطره اشکش از چشماش سرازیر شد دلم به درد اومد و با گریه گفتم : بابا ، خ

میکنم ناراحت نباشید ، برام دعا کنید ، اگه شما ضعیف باشید منم کم میارم ، منم 

 ... میترسم ...نزار بترسم بابا

آه عمیقی کشید و از جاش بلند شد و با صدای تحلیل رفته ای گفت : ای کاش میتونستم 

 جونمو بدم و نادر رو نجات بدم ولی تو قربانی

 ... نمیشدی

گم ، بعد از چند لحظه با صدای غمگینی گفت : بخواب دخترم ، شب نتونستم چیزی ب

 ... بخیر

 روی تختم دراز کشیدم و توی خودم مچاله شدم ، قلبم کند میزد و دستام یخ کرده بود

... 

 ... از پنجره خیره شدم به آسمون تاریک و تا روشن شدن هوا انتظار کشیدم

 ... خاموش شدن هوا  که روشن شد ، روزهای روشن زندگی من 

وضو گرفتم و با آرامش نمازمو خوندم ، نمازی که فکر میکردم االن بیشتر از هر 

  ... وقت دیگه ای بهش نیاز دارم



 .. حرف زدم با خدا ، خدایی که بیشتر از همیشه بهش نیاز داشتم

 !صدای زنگ در که بلند شد جا خوردم ، این وقت صبح کی می تونست باشه ؟

 .. نمازم رو جمع کردم و خودمو به پنجره ی اتاقم رسوندم سجاده و چادر

هوا هنوز کامل روشن نشده بود ، با چشمای ریز شده به پدرم که درو باز کرد خیره 

 .. شدم

 با دیدن زندایی و دایی ، شوکه شدم ،نگاه جفتشون هراسون بود .ـ

ده بودن ، روسریمو روی سرم مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون ، همه بیدار ش

 .. پوزخندی رو لبم نشست ؛ بیدار شده بودن که منو بدرقه کنن

 .. زندایی و دایی که اومدن داخل ، سالم ارومی زمزمه کردم

مادرم احوالپرسی کرد و اشاره ای به سفره ی پهن شده ی صبحانه کرد و گفت : 

  ! بفرمایید صبحانه

چیکار کردی دختر ، قبول کردی  داییم با حیرت و ناراحتی رو بهم گفت : صبا ، تو

  شرط اون نامسلمون ها رو ؟

نگاهی به جمع که همه سکوت کرده بودن انداختم و گفتم : چاره ای دیگه ای نداریم 

 ... ، مجبورم

 زندایی بهم نزدیک شد و غمگین لب زد : الهی برات بمیرم مادر ، الهی خیر نبینن

.. 

یبینی که صبا تصمیمش رو گرفته ، دیگه داییم با مالیمت گفت : بس کن آسیه ، م

 ... نمیشه کاریش کرد ..از یه طرف هم قضیه به نادر مربوط میشه

زندایی آهی کشید و رو به مادرم که چهره اش حسابی توی هم مچاله شده بود گفت: 

  چطور آدمایی هستن ؟ آدمای خوبی هستن یا نه ؟

یزاره ، یه ذره وجدان و سعیده با حرص و بغض گفت : کسی که همچین شرطی م

  ! انسانیت نداره

داییم با تشر رو بهش گفت : این حرفو نزن دایی جان ، هر چی که باشه اونا هم 

  ! عزیزشون رو از دست دادن ، شوخی که نیست



بابام سری به نشونه ی تأیید تکون داد و گفت : باید تا یک ساعت دیگه راه بیوفتیم ، 

 . زودتر صبحانتون رو بخورید

 .. چند لقمه به زور مادرم که خودش برام گرفت خوردم ، نمیخواستم دلشو بشکنم

ثانیه ها و دقیقه ها بی رحمانه دست به دست هم داده بودن تا منو به سمت جلو هول 

 ... بدن

 ... وقتی به خودم اومدم  داشتم مانتوم رو میپوشیدم

 .مقنعه ی مشکیمو سرم کردم و چادرمم کشیدم روی سرم ـ

 .. چمدونم رو بی رمق بلند کردم و از اتاق رفتم بیرون

غم و ماتم از همه جای خونه میبارید ..با تک تکشون رو بوسی کردم ، بابام اجازه 

 ... نداد که هیچکدومشون باهامون بیان کرج

 .. فقط مامانم و بابام و مهدی بودن

 ... و بغل کردمیه دل سیر توی بغل خواهرام موندم ، داداش حسین و آرمان ر

 ... بچه ها ی داداش نادر رو بوسیدم

به فاطمه که رسیدم ، شرمندگی توی چشمام و دستای مشت شده ش باعث شد لبخند 

 ... کوچیکی بزنم

آروم به آغوش کشیدمش ، محکم بغلم کرد و توی گوشم پچ پچ وار لب زد : حاللمون 

 ...کن صبا ، تو فرشته ی نجات زندگی ما بودی

بوسیدم و با صدای ضعیفی گفتم : مواظب خودت و بچه ها باش ، زودتر  صورتشو

 ... خوب بشو و مثل قبل باال سر زندگیت و بچه هات باش

 .. با همه خدافظی کردم

 ... نشنیده گرفتم هق هق های ریز سهیال و سعیده رو

 ... نادیده گرفتم چشمای پر از اشک آبجی نرگس رو

 ... ی آرمان و حسین رو از یادم بردم دستای مشت شده

 .. به مریم که رسیدم ، سر به زیر گوشه ای ایستاده بود و سرش پایین بود



 ... با دیدن شکم بر آمده ش نا خود آگاه لبخندی روی لبم نقش بست

 ... رخ به رخش که ایستادم ، سرشو بلند کرد و خیره شد بهم

وی زنه تا سیل اشکاش رچشماش پر از اشک بود و کافی بود فقط یه پلک کوچیک ب

 ... گونه هاش راه بیوفته

 ... دهنشو باز و بسته کرد تا حرفی بزنه ، اما انگار قدرتش رو نداشت

با همون صدای ضعیفم گفتم : فکر کنم قسمت نیست حاال حاال ها ..اشاره ای به 

 ... شکمش کردم و ادامه دادم ، بچه ی داداشمم ببینم

 .دلم..دلم برات تنگ میشه آب دهنش رو قورت داد و گفت:

لبخند تلخی زدم و برای آخرین بار دل به دریا زدم و دستامو دور شونه هاش حلقه 

 ... کردم و به آغوش کشیدمش

لرزش تنش از حال بدش خبر میداد ...دستاشو دور گردنم حلقه کرد و با صدای بلندی 

 ... که انگار کنترلش دست خودش نبود زد زیر گریه

 .. ازش جدا شدم و لب زدم : مواظب خودت باش ، خدافظخیلی آروم 

 .. نگاهی به جمع انداختم و با صدای بغضداری رو به همشون لب زدم : خدافظ

 کفشامو با دستای لرزونم پوشیدم و چمدونم رو به مهدی سپردم و سوار ماشینش شدم

... 

بودم و حرفی  تا خود کرج مادرم گریه کرد و ناله کرد و زجه زد ، من سکوت کرده

 ... نداشتم که بزنم ، حتی نمیتونستم آرومش کنم

 ..بابام و مهدی هم سکوت کرده بودن و تنها مادرم بود که زجه میزد و هق هق میکرد

 ... وقتی رسیدیم ، نگاهم به محضری افتاد که  مهدی جلوش ماشین رو پارک کرد

رت میشه و تازه میفهمه که نا خود آگاه مثل یه ادمی شدم که ناگهان به وسط جهنم پ

  ! توی چه موقعیتیه

 .. قلبم شروع به تند تند تپیدن کرد و اروم از ماشین پیاده شدم

 .. مادرم و بقیه هم پیاده شدن و همونجا کنار ماشین ایستادیم



اینجا  ۵۱بابام نگاهی به اطراف انداخت و گفت : االن پیداشون میشه ، گفتن ساعت 

 ... مونده ۵۱ا باشیم هنوز یه ربع ت

مادرم به آرومی گفت : صبا ، زیاد با اون زن کل ننداز مادر ، حاال که چاره ای 

نداریم و این کار داره انجام میشه ، حداقل یه جوری رفتار کن که بهونه ای برای 

 ... اذیت کردنت نداشته باشن

 مادرم چیزی شبیه "چشم " زمزمه کردم .. با شنیدن صدای گرفته ی مهدی نگاه از

 ... گرفتم

 .اوناهاش ، اومد _

مسیر نگاهش رو دنبال کردم و به پیمان رسیدم ، پیمانی که تک و تنها بود و مادرش 

 ... هم حتی همراهش نبود

نگاهش که بهمون افتاد ، بهمون نزدیک شد ، نگاه کوتاهی به بقیه انداخت و به من 

 ... که رسید ، نگاهش روی چشمام ثابت موند

  ا صدای سردی گفت : مادرتون نمیان ؟بابام ب

بدون اینکه نگاه از من بگیره گفت : نچ ،  اون رضایتش رو داده پس نیازی نبود که 

 ... بیاد

مهدی با صدای ارومی که معلوم بود داره سعی میکنه خودشو کنترل کنه گفت : قبل 

 رو بهت از اینکه بریم داخل ، باید یه سری چیزا

  ! گوشزد کنم

ایندفعه ، نگاهشو از من گرفت و با تمسخر به مهدی دوخت و لب زد : تو  پیمان

  میخوای به من گوشزد کنی ؟

خنده ای کرد و ادامه داد : بابا دست مریزاد ، خوشم اومد شما خیلی دیگه پرو هستین 

 ... ، یادتون نره چرا اینجایین

ن باال منتظرم شد ، م ۵۱نگاهشو دوخت به چشمام و با لحن محکمی گفت : ساعت 

 ... و بدون اینکه فرصت حرف زدن به کسی بده ازمون دور شد



مهدی مشت محکمی به سقف ماشینش زد و غرید : لعنت خدا بر شیطان ، این خیلی 

 ... حرومزاده س

بابام گفت : تمومش کن ، گفتم حرفی نزنید که کار خراب تر بشه ، اگه نمیتونی جلوی 

 . میخواد بیای داخلخودتو بگیری همین جا بمون ن

 ... اشاره ای به منو مامانم کرد و لب زد : بریم

 ... وارد محضر شدیم و بعد از سالم کوتاهی روی صندلی های چیده شده نشستیم

 پیمان شناسنامش رو گذاشت روی میز عاقد و لب زد : شروع کن حاج اقا ـ

 دلسوزی نگاه کوتاهی عاقد که گویی از قبل در جریان همه چیز بود ، اهی کشید و با

 ... بهم انداخت

 ... با صدای بمی رو به پدرم گفت : لطفا تشریف بیارید اینجا

بابام از جاش بلند شد و شناسنامه ها رو بهش داد ، بعد از چند دقیقه ، عاقد سرفه ی 

 ... مصلحتی کرد و گفت : خب عقد رو شروع میکنم

: دخترم لطفا پاشو کنار آقای کامرانی مهدی که اومد داخل و نشست عاقد دوباره گفت 

 ... بشین

 با خجالت نگاهی به بابام انداختم ، چشمامو به ارومی باز و بسته کرد و اجازه داد

... 

 ... بلند شدم و روی صندلی خالی کنار پیمان نشستم

 ... پیمان نگاهشو به دسته کلید توی دستش دوخته بود و توجهی به هیچکس نداشت

 ... توی گوشم پیچید ، بغض کردم و چشمه ی اشکم جوشید هق هق مادرم

 دوشیزه ی محترمه ،  _

خانم صبا .... آیا بنده وکیلم شما را با مهریه ی مشخص شده ، یک جلد کالم و هللا 

مجید ، یک دست آینه و شمعدان و تعداد یک سکه ی تمام بهار ازادی به عقد دائم 

  لم ؟آقای پیمان کامرانی در بیاورم ؟ وکی

 ... صداش توی مغزم اکو میشد ، چشمام تار میدید



  دفعه ی دوم که صداش به گوش خورد : وکیلم ؟

 ... به سختی لب های خشک شدمو از هم باز کردم و لب زدم : بله

 ... گفتم بله و مهر تأیید زدم به تموم مصیبتام

 .. گفتم بله و آغوش گشودم به روی تموم تاریکی های دنیا

 ... م با صدای بمی ، بله رو گفت و تموم شدپیمان ه

همه چی تموم شد ، امضا که کردیم ... از جامون بلند شدیم و از محضر بیرون 

 ... اومدیم

 پیمان بری اولین بار مستقیم رو بهم گفت : اگه وسیله ای داری بگو بزارم تو ماشین

... 

ن چشمای اشکی به مهدی به سمت ماشین رفت و چمدونم رو اورد ، مادرم با همو

 ... پیمان نزدیک شد

با صدایی که هیچوقت از یادم نمیره لب زد : تو رو به روح پدرت دخترمو اذیت 

 .. نکن ، میدونی که اون هیچ گناهی نداره ، این وسط قربانی اشتباه برادرش شده

 ... تو رو به هر کی  که میپرستی مواظبش باش

، خیره شد به مادرم ، حتی کالمی باهاش  پیمان با همون اخم غلیظ بین ابروهاش

 .. حرف نزد و در جواب التماسای مادرم سکوت کرد

 ... مادرمو به آغوش کشیدم و گفتم : غصه نخور مامان ، برام دعا کن

اخ چه حس بدی بود اخ چه روز تلخی بود ...جداشدن ازشون حکم مرگ رو برام 

 ... داشت

وش بابام پناه بردم ، اونجا بود که دیگه نشد به سختی از مامانم جدا شدم و به اغ

 صبور باشم ـ

با صدای بلندی زدم زیر گریه .بابام روی سرمو بوسید و گفت : به خدا میسپرمت 

 .دخترم  حاللم کن

 ... از بابام جدا شدم و زل زدم به مهدی



  .... مثل یه فیلم که روی دور تند باشه همه ی حرفاش از ذهنم گذشت

 ... می بهم نزدیک شدبا تردید قد

 .. اشکام روی صورتم خشک شده بودن

 ... فراموش کردم که کتکم زد و تا پای مرگ رفتم

 ... از یاد بردم تهمت هایی که بهم زده بود رو

 ... فراموش کردم بخاطر انگ دزدی که بهم زد

در نهایت بخشیدمش و همون چند قدم بینمون رو با عجله و بی تابی پر کردم و به 

 ... غوش امنش پناه بردما

حاال که داشتم ازشون جدا میشدم تازه فهمیده بودم که اغوش پدرم و برادرم امن ترین 

 .... جای دنیاس

دستای مردونش رو حصار تن نحیف و ظریفم کرد و روی موهامو بوسید و لب زد 

 ... : شرمندم

بهم  میکردم ، پیمانتوی تموم این چند دقیقه که داشتم یه دل سیر با عزیزام خدافظی 

 ... خیره شده بود

 .. به سختی ازشون جدا شدم و پشت سر پیمان به سمت ماشینش راه افتادم

 ...تا وقتی که رسیدم به ماشین پیمان

 ... بیشتر از ده بار به عقب برگشتم و ثبت کردم چهره ی عزیزامو توی ذهنم و قلبم 

در کسری از ثانیه از جاش کنده شد وقتی در جلو رو باز کردم و سوار شدم ، ماشین 

 ... و حرکت کرد

 ... چشمامو بستم و از اعماق وجودم خدا رو صدا کردم

 .. تا بهم کمک کنه

  ! توی طول مسیرمون نه اون حرفی زد و نه من

نمیدونم چرا ، اما دلم نمیخواست که برسیم ، فکر رفتن به اون خونه و دیدن مادرش 

 . پره ، باعث میشد وحشت وجودمو در بر بگیرهکه مطمعن بودم االن توپش 



 ... وقتی وارد کوچشون شد ، قلبم تند تند خودشو به سینم میکوبید

با دیدن کوچه و خونشون ، یاد داذاش نادر افتادم ، یاد روزایی که اینجا مهمون بودم 

 ... افتادم

که  رو بغض تلخی به گلوم چنگ انداخت ، به سختی بغضم رو قورت دادم و ماشین

 ... جلوی در پارک کرد ، به آرومی پیاده شدم

 ... چمدونم رو از صندلب عقب برداشت و با کلیدی که دستش بود ، درو باز کرد

توقع داشتم بهم تعارف کنه که من اول برم داخل ، اما بر خالف تصورم خیلی خونسرد 

 ... رفت داخل و درو پشت سرش باز گذاشت

 .ته انداختم و با شنیدن صداش به خودم اومدم ـنگاهی به حیاط به هم ریخ

  بیا تو دیگه ، زیر لفظی میخوای؟_

 .. نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل و درو پشت سرم بستم

جلوی در خونه ایستاده بود ، بالتکلیف همونجا ایستادم و سرمو انداختم پایین ..حتی 

  ! جرعت نگاه کردن بهش رو نداشتم

  ! یا تو ، خوشم نمیاد یه حرفی رو چند بار تکرار کنمبا صدای بمی گفت : ب

 ..وقتی که رفت داخل ، به ناچار پشت سرش رفتم داخل

 ... کثیفی و به هم ریختگی خونه ، واقعا غیر قابل تحمل بود

 .. روی کاناپه ی رنگ و رو رفته ی گوشه ی خونه ، لم داد و چشماشو بست

خونه رو از نظر گذروندم ، ولی قمرتاج  نمیدونستم چیکار کنم ، چشم چرخوندم و

 ... رو ندیدم

با صدای تو دماغی گفت : ننه م خونه نیست ، بعد اینکه رضایت داد رفت پیش 

  ! خواهرم تا کمی آروم بشه ، پس دنبالش نگرد

 ... نفس عمیقی کشیدم و به سمت کاناپه رفتم و اروم نشستم

  زی گرفتمسرمو انداختم پایین و گوشه ی چادرمو به با

... 



 ... ناخود اگاه نگاهم به سمتش کشیده شد ، چشماشو باز کرده بود و بهم زل زده بود

هجوم خون به صورتم رو به خوبی حس کردم و دوباره به سرعت سرمو انداختم 

 .. پایین

 ... صداش که بلند شد ، گوشام تیز شد

  تو خونه ی باباتم با چادر میشینی؟_

له ی مناسب میگشتم که جوابشو بدم ، اما نمیدونم چرا زبونم بند دنبال یه واژه یا جم

  ! اومده بود

سوتی زد و گفت : میشه نگام کنی ؟ خوشم نمیاد وقتی با کسی حرف میزنم نگاهش 

 ! به جایی غیر از چشمام باشه

آب دهنمو قورت دادم و نگاهمو بهش دوختم ، هیچ حسی تو چشماش نبود ، نگاهش 

 ... که هیچ حس خاصی نداشتمات بود انگار 

 ... سیگاری از جیبش در آورد و روشن کرد ، از جاش بلند شد و به سمتم اومد

کنارم که نشست ، خودمو جمع کردم و چادرمو توی مشتم فشردم ، دود سیگارش 

 ... داشت اذیتم میکرد ، نامحسوس با حرکت دستم کمی دود رو از خودم دور کردم

پک محکمی به سیگارش زد و دودش رو مستقیم فوت کرد  این حرکتم رو که دید ،

 ... توی صورتم

 .. به سرفه افتادم و ازش کمی دور شدم

  !پوزخندی زد و سیگارش رو خاموش کرد و گفت : تیتیش مامانی هم که هستی

 ! با صدای آرومی گفتم : به دود حساسیت دارم

 ! د عادت کنیبا صدای خشداری گفت : سعی کن نداشته باشی ، چون بای

چیزی نداشتم که بگم ! اشاره ای به اتاق کنار آشپزخونه کرد و گفت : وسایلتو بزار 

 . اونجا ، لباساتم عوض کن و بیا کارت دارم



چمدونم رو برداشتم و به سمت اتاقی که نشون داده بود رفتم ، یه اتاق دوازده متری 

هم گوشه ی دیوار چیده ، که یه فرش کهنه توش پهن بود و چند دست رخت خواب 

 ... شده بود

زیپ چمدونم رو باز کردم و یه دست لباس در اوردم ، یه بلوز قهوه ای و دامن 

 .. مشکی

 روسری مشکیم رو هم در اوردم و در رو از پشت قفل کردم و لباسامو عوض کردم

.. 

اره د چمدونم رو دوباره مرتب کردم و گوشه ی اتاق گذاشتم ، نمیدونستم باهام چیکار

 ! ! اصال نمیدونستم که باید چطوری رفتار کنم

 ... چشم چرخوندم و دنبال آینه گشتم تا روسریمو مرتب کنم ، ولی آینه هم نبود

پوفی کشیدم و همونجوری روسریمو مرتب کردم و همه ی موهامو گذاشتم زیر 

 .. روسری

 . از اتاق که رفتم بیرون ، همه ی خونه رو دود برداشته بود

 ... تمو مچاله کردم و پیمان رو روی همون کاناپه در حال سیگار کشیدن  دیدمصور

حالم بد شد و به سرفه افتادم ، وقتی که متوجه من شد ، دست از کشیدن برداشت و 

 .. پنجره رو باز کرد

 اشاره ای به همون کاناپه کرد و گفت : بشین ـ

ه ی گفت : ببین من اهل حاشیمطیعانه نشستم ، رو به روم نشست و با صدای گرفته ا

 . نیستم ، پس حرفامو رک بهت میزنم

  ! مکثی کرد و گفت : به من نگاه کن

سریع نگاهمو به چشمای براقش دوختم ، بعد از چند لحظه گفت : تو این خونه هر 

چی مادرم گفت گوش میکنی ، دور همه ی کس و کارتو خط میکشی ، فقط و فقط 

 . نمیاد زندگی میکنی و جیکت هم در

  قابل فهم بود برات ؟

 ... توقع شنیدن این چیزا رو داشتم ، بخاطر همین زیاد تعجب نکردم



 به سختی لب باز کردم و گفتم : میشه یه سوالی بپرسم

  ! سری تکون داد و گفت : دو تا بپرس

نگاهمو ازش گرفتم و به آرومی گفتم : چرا ..چرا گفتید بشرطی رضایت میدید که 

  ون ازدواج کنم ؟من باهات

، سرمو باال اوردم و بهش زل زدم ، اخم غلیظی بین سکوتش که طوالنی شد 

 ... ابروهاش نشسته بود

  !. وقتی نگاه منتظرم رو دید ، لب زد :  مطمعن باش عاشقت نشدم

 ... نمیدونم چرا انتظار شنیدن این حرف رو نداشتم ، یه جورایی توی ذوقم خورد

: سعی کن دختر خوبی باشی ، تو کارای بقیه سرک نکش ، با لحن محکمی گفت 

 سرت تو کار خودت باشه ، اگه ادم باشی قول میدم مثل آدم باهات رفتار بشه . حله ؟

با اینکه با تموم وجودم از وضع به وجود اومده ناراضی بودم ، اما به ناچار سری 

 . تکون دادم و گفتم : حله

  ، آشپزی بلدی؟سیگاری روشن کرد و گفت : خوبه 

  . به ارومی گفتم : بله

 . سری تکون داد و گفت : برو یه چیزی درست کن بخوریم

باشه ای گفتم و به سمت آشپزخونه ی کوچیکشون رفتم ، در یخچال رو باز کردم ، 

 ... چیز زیادی توش نبود ، یه بسته مرغ برداشتم

 ... م پیدا کردمچند تا کابینت رو گشتم تا قابلمه ی کوچیکی که میخواست

 ..مرغ رو گذاشتم آبپز بشه و چشم چرخوندم دنبال سیب زمینی ـ

بعد از چند دقیقه جای  سیب زمینی هم پیدا کردم و چند تا رو برداشتم و پوست گرفتم 

 .ــ

دلم پیش خانوادم بود ، پیش بابام ، پیش دلهره های مامانم ، پیش اخرین نگاه پشیمون 

 ... مهدی

 ... م و سیب زمینی ها رو خورد کردم و شستمآه عمیقی کشید



ماهیتابه هم پیدا کردم و گذاشتم روی گاز ، سیب زمینی ها رو با دقت سرخ کردم و 

 بعد از سرخ شدنشون مرغ رو گذاشتم توی روغن تا سرخ بشه ..ـ

 ... همه ی کارامو با دقت انجام دادم ، نمیخواستم بهونه ای دستش بدم

حاظر شد ، توی اون یک ساعت جای همه ی وسایل رو پیدا بعد از یک ساعت غذا 

 . کردم و خیالم از این بابت راحت شد

 سفره رو پهن کردم و پارچ اب و دو تا لیوان گذاشتم سر سفره و غذا رو هم آوردم

... 

 ..نون رو هم گذاشتم کنار سفره و با صدای ارومی گفتم : غذا حاظره ـ

، چند لحظه به غذا خیره شد و بعدش اروم شروع  از جاش بلند شد و سر سفره نشست

 ... به خوردن کرد

همونجا ایستاده بودم ، لقمه ی دوم رو که خورد ، سرشو بلند کرد و گفت : چرا 

  نمیشینی ؟

 ... با خجالت نشستم و یه تکه نون برداشتم و یه لقمه ی کوچیک برای خودم گرفتم

 ... مان خیلی راحت غذاشو میخوردخجالت میکشیدم که راحت غذامو بخورم ، پی

 ... لقمه ی دوم رو هم برای خودم گرفتم و با صداش به خودم اومدم

 . یه لیوان اب بریز _

کمی جا خوردم ، مگه خودش نمیتونست ؟ ترجیح دادم فعال حرفشو گوش کنم ، پوفی 

 .. کشیدم و یه لیوان اب براش ریختم و به سمتش گرفتم

  ا تمسخر گفت : یه لیوان اب ریختن هم استخاره داره ؟لیوان رو ازم گرفت و ب

 .. چیزی نگفتم و لقمه ی دیگه ای برای خودم گرفتم

آب رو الجرعه سر کشید و لب زد : الهی شکر ... بلندتر گفت : مرسی دست پختت 

  ! خوبه

 ... واقعا از تعریفش متعجب شدم ، فکر میکردم االن سرکوفت میزنه



شد و دوباره روی همون کاناپه لم داد : سفره رو جمع کردم و از کنار سفره بلند 

 ... ظرفارو شستم

 . خیلی خوابم میومد اما میترسیدم بخوابم

 ... پوزخندی به این فکر مسخره زدم

پوفی کشیدم تا این افکار مسخره رو از خودم دور کنم بعد از کلی کلنجار رفتن با 

دیدن صحنه ی رو به روم نفس تو سینم حبس خودم ، از اشپزخونه رفتم بیرون اما با 

 ... شد

روی زمین دراز کشیده بود و دهنش باز مونده بود و چشماش تقریباً از حدقه بیرون 

  !زده بود

 ... بساط موادش جلوش بود ، ولی خودش بیحال بود و زیر لب هزیون میگفت

 کشیدن مواد دیدهدست و پام میلرزید ، قبال هم از پشت در خونشون یه لحظه در حال 

 ... بودمش ، اما االن که از نزدیک میدیدم ، شوکه شده بودم

با تردید بهش نزدیک شدم و کنارش نشستم ، متوجه حضورم نشد ! به آرومی لب 

  باز کردم و گفتم : خوبید؟

بوی گند موادش که بهم خورد ، چینی به دماغم دادم و دوباره گفتم : یه چیزی بگید 

  ؟، حالتون خوبه

 .. نگاهشو بهم دوخت و با صدایی که خیلی واضح نبود گفت : خو..خوبم

به سختی توی جاش نیم خیز شد و اب دهنش رو که از لباش آویزون شده بود رو با 

 .. آستینش پاک کرد و گفت : اینجا نمون ، برو تو اتاق

  با تعجب گفتم : چرا ، میخواین کمک کنم بشینید روی کاناپه؟

 ... مه بلندی داد زد : مگه کری ، میگم اینجا نمون ، یاال برو تو اتاقبا صدای نی

به ناچار از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم ، در اتاق رو باز گذاشتم و همونجا 

 .. جلوی در نشستم ، تا بتونم ببینمش

خیلی ترسیده بودم ، اینقدر بهش خیره شدم و منتظر شدم یه تکونی بخوره که کم کم 

 .. مام گرم شد و همونجا دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم بردچش



+++++++ 

 

 ...مامانم داشت گریه میکرد ، یه جنازه توی حیاط بود و کفن شده بود

 ... با پاهای لرزونم به سمت جنازه رفتم ، مالفه ی روی صورتش رو کنار زدم

 ... با دیدن داداش نادر ، جیغی از ته دل کشیدم و زدم زیر گریه

 ... با  حس حرکت دستی روی بازوم جیغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم

 ... پیمان کنارم نشسته بود ، با دیدنش هینی کشیدم و خودمو جمع کردم

 . با صدای بمی گفت : چته ، خواب بد میدیدی اومدم بیدارت کنم

ونی که چند ا مثل چند ساعت پیش بیحال نبود ، اصال انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده بود و

 ... ساعت پیش رو به موت بود پیمان نبود

  با نفس نفس گفتم : مم..ممنون ...شما حالتون خوبه ؟

 به دیوار پشت سرش تکیه داد و گفت : آره ، من خوبم ، ولی انگار تو خوب نیستی

!  

 .... آب دهنمو قورت دادم و سرمو انداختم پایین ، چند لحظه بینمون سکوت بود

روی دستم نشست ، سرمو به سرعت باال اوردم و با ترسی که مطمعن  دستش که

 ... بودم توی چشمام لونه کرده نگاهش کردم

 ... با انگشت شصتش شروع به نوازش پشت دستم کرد

 ... نگاهش خیلی سنگین بود ، تاب نیاوردم و دوباره سرمو انداختم پایین

  با لحن خاصی زمزمه کرد : ازم میترسی ؟

 .. مو قورت دادم و سری به نشونه ی منفی تکون دادماب دهن

  هنوز داشت دستمو نوازش میکرد ، دوباره لب زد : خجالت میکشی ؟

 ... به سختی گفتم : یه کم

 خنده ی ریزی کرد و گفت : برای همین گونه هات گل انداخته ؟



 .. با شنیدن حرفش بی اراده دست آزادم رو گذاشتم روی گونه م

 د روی لبش و گفت : موهات بلنده ؟زبونشو کشی

  با گیجی گفتم : چطور مگه ؟

 دستمو ول کرد و لب زد : همینجوری ، حاال بلند هست یا نه؟

 . از ترس اینکه بخواد موهامو ببینه گفتم : ن..نه کوتاهه

منتظر جوابی از من نموند و از جاش بلند شد  ...لبخند محوی زد و گفت : که اینطور

 ... یرم بیرون یه کم کار دارمو گفت : من م

درو برای کسی باز نکن ، نگاهش سخت و جدی شد و محکم گفت : پاتو از در خونه 

 بیرون بزاری ، خونت حالله ، فهمیدی ؟

 ... با اینکه حرفاشو با صدای ارومی گفت ، ولی جدیت کالمش واقعا منو ترسوند

 . سری تکون دادم و لب زدم : فهمیدم

 . : افرین دختر خوببا مالیمت گفت 

از اتاق که بیرون رفت ، نفسی از سر آسودگی کشیدم و ، وقتی مطمعن شدم که از 

 .. خونه رفته بیرون ، از جام بلند شدم و از  اتاق رفتم بیرون

نگاهی به همه جای خونه انداختم و پوفی کشیدم ، همه جا کثیف بود ، مطمعن بودم 

 .. که تحمل این همه کثیفی رو ندارم

 ... روسریمو از سرم در اوردم و موهامو محکم روی سرم جمع کردم و بستم

دامنم  رو در اوردم و با روسریم گذاشتمشون توی اتاق ، با بلوز و شلوار راحت تر 

 ... میتونستم کارای خونه رو بکنم

از پذیرایی شروع کردم تمیز کردن ، اشغاال رو جمع کردم و همه رو ریختم توی 

 ... ه ی بزرگی و گذاشتمش توی حیاطکیسه زبال

خونه رو جارو کردم و گردگیری کردم ،آشپزخونه و اتاقم همینطور ، پرده ها رو 

 .. در اوردم و توی حموم شستم ، تقریبا کارم تا تاریک شدن هوا طول کشید



از شدت خستگی نمیتونستم حتی راه برم .. اما با دیدن خونه ای که برق میزد لبخندی 

 .. م نشستروی لب

با صدای زنگ تلفن ، با دو دلی به سمت تلفن رفتم ، نمیدونستم که باید جواب بدم یا 

 . نه ، ترسیدم جواب بدم و پیمان عصبی بشه

 ... وقتی که دوباره زنگ خورد به ناچار جواب دادم

  الو +

  سالم ، خوبی _

 .. با شنیدن صدای پیمان نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم : مرسی

  شام چی درست کردی؟ _

 ... لبمو گاز گرفتم ، وای اصال یادم نبود که شام درست کنم

وقتی چیزی نگفتم ، با صدای آرومی گفت : نمیخواد چیزی درست کنی ، از بیرون 

 غذا میگیرم میام ..چیز دیگه الزم نداری؟

 .. لب زدم : نه ممنون باشه ای گفت و قطع کرد

م راحت شده بود تصمیم گرفتم برم حموم چون خیلی عرق حاال که خیالم از بابت شا

 ... کرده بودم

یه دست لباس از داخل چمدونم در اوردم و به سمت حموم رفتم ، آب گرم واقعا سر 

 ...حالم کرد

یک ساعتی توی حموم بودم ، لباسامو همونجا توی حموم پوشیدم ولی روسریموـسرم 

 ... نکردم ، چون موهام خیس بود

وسری از حموم اومدم بیرون ، با دیدن پیمان توی اشپزخونه ، سریع به سمت بدون ر

 ... اتاق رفتم و روسریمو با عجله پوشیدم

 ... هه ، چقدر احمق بودم که فکر میکردم تا همیشه میتونم اینجوری ازش دوری کنم

وقتی روسریمو سرم کردم از اتاق رفتم بیرون و به سمت آشپزخونه رفتم ، بوی 

 ... به مشامم خورد و واقعا گرسنم شد کباب



وقتی وارد آشپزخونه شدم متوجه حضورم شد و نگاهی از سر تا پام بهم انداخت و 

  ! با صدای بمش گفت : ترکوندی ها ، همه جا برق میزنه

چیزی نداشتم که بگم ، دوباره لب زد : خسته نباشی ، دختر کوچولو ...میشه سفره 

  رو بندازی؟

 .. کوچولو خوشم نیومد ، اما حرفی نزدم و سفره رو انداختم از لفظ دختر

 .. غذا رو هم گذاشتم سر سفره و شروع به خوردن شام کردیم

خیلی گرسنم بود، بدون تعارف همه ی غذامو خوردم ، بعد از جمع کردن سفره ظرفا 

رو شستم ، داشتم سفره رو دستمال میکشیدم که وارد آشپزخونه شد و گفت: کارت 

 وم نشد؟تم

 بدون اینکه بزاره جوابی بدم به سمت کابینت رفت و چند تا چیپس ازداخلش در اورد

!  

  ! اینارو ندیده بودم ، فهمیدم که همین امشب خریده

 .. در یخچال رو باز کرد و یه کاسه ماست از داخلش برداشت

رو  ایلبا تعجب خیره به حرکاتش شده بودم ، دو تا استکان هم برداشت و همه ی وس

 ... گذاشت داخل یه سینی بزرگ و از روی کابینت یه بطری در اورد

 با تعجب به بطری و مایع داخلش نگاه کردم ، توی همون نگاه اول فهمیدم که مشروبه

! 

  زبونم بند اومده بود ، یعنی مهمون داشت ؟

ای  هنگاهشو بهم دوخت و با دقت خیره شد به چشمام ، نمیدونم چیشد که یهو تک خند

  کرد  گفت : میدونی لذت بخش تر از همه چیه ؟

  با گیجی سری تکون دادم و لب زدم : چی؟

با لحن مرموزی گفت : اینکه چشم و گوش بسته ای ، حال میکنم با این گونه های 

 . سرخ شده و چشمای وحشت زده ت

 رونیاشاره ای به بیرون کرد و گفت : تا یه دقیقه ی دیگه کنار من باشی و رفت ب

... 



 .. هاج و واج به جایی که ایستاده بود خیره شده بودم

  وقتی صداش به گوشم خورد از جام بلند شدم و رفتم بیرون

.. 

تنها روی زمین نشسته بود و اون سینی هم گذاشته بود جلوش ، با تعجب گفتم : 

  مهمون ندارین ؟

 

 .. ا اینجا بشیننگاهی بهم انداخت و کف دستشو کوبید روی زمین و گفت : بی

زانوهام میلرزید ، تموم تنم میلرزید ، نمیخواستم کنارش بشینم ، نمیخواستم بهش 

 .. نزدیک باشم

  اخم عمیقی بین ابروهاش نشست و گفت : شنیدی چی گفتم ؟

 .. به ارومی کنارش با فاصله نشستم

 کمیدر بطری رو باز کرد و توی استکان ها تا نیمه مشروب ریخت و با صدای مح

 .... گفت : روسریتو در بیار

  با صدای لرزونی گفتم : برای چی؟

نچی کرد و تا به خودم بیام روسریمو از سرم کشید و موهای خیسم روی شونه هام 

 ... ریخت

 ... نگاهش میخ موهام شد و چشماش برقی زد

با صدایی که لرزش خاصی داشت گفت : پس موهات بلنده ، هم بلند ، هم مشکی ، 

 ... فرهم 

  ! دقیقا چیزی که من میخوام

اشک تو چشمام حلقه زده بود ، با شنیدن حرفاش یاد سامان افتادم ، اونم با همین لحن 

 ... ازم تعریف میکرد



دستشو گذاشت روی گردنم و نوازشی کرد و موهامو از روی شونه هام کنار زد و 

به جایی جز چشمای من گفت : یه بار دیگه وقتی که دارم باهات حرف میزنم نگاهت 

 ... باشه ، چشماتو در میارم

  ! با ترس سرمو بلند کرد و مستقیم نگاهمو دوختم به چشماش

 .. استکان مشروب رو به سمتم گرفت و لب زد : بگیرش

  چشمام تا اخرین حد گشاد شدو گفتم : چ...چرا ؟

  !با لحن جدی تری گفت : بگیرش

  ! رو ازش گرفتمدست لرزونم رو پیش بردم و استکان 

  ! استکان دیگه رو هم برداشت و خیره به چشمام لب زد : حاال بخورش

 ... خون توی رگهام یخ بست

 .. من..من..نمیتونم بخورمبا تپه تپه گفتم : 

  اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و لب زد : چرا؟

 ! لبمو با زبونم تر کردم و به آرومی گفتم : خب خوردنش حرامه

ی زد و استکانی که توی دستش بود رو الجرعه سر کشید و چند تا چیپس پوزخند

 ... رو داخل ماست زد و خورد

هاج و واج بهش خیره شده بودم ، نگاهشو به چشمام دوخت و گفت : ببین دختر 

 حاجی ، تا وقتی که من زندم و زن منی هیچ کاری حرام نیست ،  حله ؟ـ

یخت و با صدای نیمه بلندی داد  زد : گفتم استکانش رو دوباره تا نیمه مشروب ر

  ! بخورش ، زود باش

با عصبانیت استکان رو گذاشتم توی سینی و گفتم : من نمیتونم این إشغاال رو بخورم 

  ، چطور همچین توقعی  از من دارید ؟

با صدای مرموزی گفت : نمیخوری ؟ با قاطعیت سری تکون دادم و گفتم : نه 

  ! نمیخورم



م رواز توی سینی برداشت و با صدایی که مو به تنم سیخ میکرد گفت : من استکان

  ! تنهایی بهم نمیچسبه

اگه نخوری مجبور میشم برم مواد بکشم ، مواد هم که بکشم متأسفانه یه کمی 

 ... خطرناک میشم

چشمام از ترس پر از اشک شده بود ، کمی به سمتم متمایل شد و ادامه داد : خطرناک 

 ...، خیلی کارا ازم بر میاد .مثالکه بشم 

 مکثی کرد و نگاهشو میخ چشمام کرد و لب زد : مثال ، مثل اب خوردن آدم میکشم

! 

 .. با حیرت خیره شدم به دو تا چشم تیله ای براقش

 ... استکان رو جلوی صورتم گرفت و لب زد : خب میخوری یا

 .. نزاشتم حرفشو کامل کنه ، سریع استکان رو ازش گرفتم

لبخندی کنج لب تیره رنگش نشست و به آرومی لب زد : آفرین دخت  خوب ،  حاال 

  ! سر بکش

به ناچار استکان رو به لبم نزدیک کردم ، بوی نامطبوعش که به مشامم خورد ، 

صورتمو مچاله کردم و با التماس گفتم : من حالم به هم میخوره ، بخدا من نمیتونم 

  ! بخورم

شد و داد زد : بخور دیگه ، این اداها چیه ! نمیخوای َسم نگاهش سفت و سخت 

  ! بخوری که ! دو قلوپ مشروب که دیگه این اداها رو نداره ، یاال سر بکش زود

از ترس اینکه عصبانی نشه ، توی چشم به هم زدنی ، بی اراده تمام محتویات استکان 

  ! رو الجرعه سر کشیدم

دم ، استکان رو با خشونت ازم گرفت و لب زد گلوم به شدت سوخت و به سرفه افتا

  ! : نوچ تو این کاره نیستی ، از همون اولم میدونستم که یه اُُمل بی خاصیتی

  ! متعجب بودم  از این رفتار ضد و نقیضش ، که یه بار خوب بود و یه بار بد

استکانش رو برداشت و دوباره مشروب ریخت و سر کشید ، همونطوری بی حرکت 

  ! م نگاهش میکردمداشت



ً نصف بطری رو تنهایی خورد ، هر لحظه تأثیر خوردن مشروب رو توی  تقریبا

  ! رفتار و حرکاتش پر رنگ تر میدیدم

 .. کم کم صداش ُشل و وارفته شد و زیر لب هزیون میگفت

 .. نگاه سرخش رو بهم دوخت و لب زد : پاشو

شد و اشاره ای به اتاق کرد و گفت با تعجب و ترس از جام بلند شدم ، خودش هم بلند 

  ! : برو تو اتاق

  ! از ترس داشتم قالب تهی میکردم

 ... با نفس نفس به سمت اتاق رفت و داد زد : راه بیوفت ، یاال

 . با قدمای کوتاه و پاهای لرزون به سمت اتاق رفتم

 .. تشکی رو پهن کرد و ، ولو شد و سیگاری روشن کرد

  ! ق ایستاده بودم ، خوب میدونستم که چی در انتظارمهبالتکلیف جلوی در اتا

 ... نگاهی به سر تا پام انداخت و با صدای خماری گفت : بیا اینجا

با چشمایی که پر از اشک شده بود بهش نزدیک شدم و کنارش نشستم ، دستشو 

 ..گذاشت روی سینم و به ارومی خوابوندم روی تشک ـ

  ! وردن گذشته داشتم نفس کم میاوردماز شرم ، از ترس ، از به یاد آ

دستش رو نوازش وار روی صورتم کشید ،با خجالت چشمامو بستم و پلکهامو روی 

 .. هم فشردم

 .. لباشوگذاشت روی گونم و نرم و عمیق بوسید

حس خوبی از بوسه ش نداشتم ! تصویر سامان هر لحظه داشت توی ذهنم پرنگتر 

  ! میشد

،  لرزش شدیدی تنم رو فرا گرفت و عضالتم رو  دستش که روی سی*نم نشست

  ! منقبض کردم

 .. لباشو به گوشم چسبوند و توی گوشم نجوا کرد : چشماتو باز کن



الی پلکهامو باز کردم و قطره های اشکی که پشت پلکهام حبس شده بودن راه 

 ... خودشون رو پیدا کردن و آزادانه روی گونه های داغ و ملتهبم غلت خوردن

  ا صدای بمی لب زد : گریه چرا ، هوم؟ب

هق هقی کردم و دوباره چشمامو بستم ، دستشو نوازشوار از سی*نم تا گونه هام 

 ... کشید و اشکامو پاک کرد

 ... با صدای آرامش بخشی گفت : نترس ، کاریت ندارم .. گریه نکن

 ..با ناباوری چشمامو باز کردم و بهش خیره شدم

 .. م و نفس عمیقی کشیدملبامو به دندون گرفت

نگاهش از چشمام به سمت لبام کشیده شد ... باال و پایین شدن سیبک گلوش رو که 

 . دیدم لبامو از زیر دندونم ازاد کردم

 .. نفس عمیقی کشید و کمی ازم دور شد

  ! چنگی به موهاش زد و با صدای کالفه ای گفت : نمیخواستم بترسونمت

  مو انداختم پایینتوی جام نیم خیز شدم و سر

 باورم نمیشد که عقب کشیده و کاریم نداره ! نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم

.. 

چند دقیقه که گذشت یه متکا و پتو رو از داخل رختخواب ها برداشت و از اتاق رفت 

 ... بیرون

 .. هاج و واج به مسیر رفتنش خیره شدم ، از خوشحالی میخواستم بال در بیارم

 ... یکردم بهم رحم نمیکنه .. هر چی بیشتر میگذشت ، منم بیشتر میشناختمشفکر م

روی همون تشک دراز کشیدم و پتویی رو کشیدم روم ، مطمعن بودم که تا صبح تو 

 .. اتاق نمیاد

خستگی اون همه کاری که کرده بودم باعث شد چشمامو ببندم ... چشمام کم کم گرم 

 ... شد و خوابم برد

 .. صداهای نامفهومی از خواب پریدمبا  شنیدن 



  ! در اتاق تا نیمه بسته بود و از توی پذیرایی صداهایی به گوشم میرسید

  ! ــــ مگه قرار نبود چند روزی اونجا بمونی ، توـکه دو روز پیش رفتی

 .. صدای قمرتاج که بلند شد ، شوکه شدم

میرم و اینجا رو میدم  ها چیه ؟ زیادی بهت خوش گذشته انگار ، نکنه فکر کردی_

  ! دست تو و اون دختره ی پدر سگ

 حاال کی اینحا رو خواست ؟_

قمرتاج _ هه من تو رو نشناسم باید برم بمیرم ، االنم جای اینکه اینجا وایسی برو یه 

  ! کم خرید کن ، فردا پریسا و بچه هاش میان اینجا

رختخواب ها رو جمع کردم و دیگه صدایی از پیمان نشنیدم . . از جام بلند شدم و 

 ... سر و وضعمو مرتب کردم

 ...  از ترس به سکسکه افتاده بودم ، واقعا از اون زن میترسیدم

آب دهنمو قورت دادم و بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم و افکارم ، از اتاق خارج 

 .. شدم

 ! دبوپیمان توی پذیرایی نبود ، سرکی توی آشپزخونه کشیدم اونجا هم کسی ن

 ..با صدای قمرتاج که از پشت سرم بلند شد هین بلندی کشیدم ـ

  دنبال چیزی میگردی؟_

 به سرعت به عقب برگشتم و با تپه تپه گفتم : س..سالم ، خوبید ؟

  نگاهی به سر تا پام انداخت و با لحن خشکی گفت : به من میاد که خوب باشم؟

تین ، چطوری خوب باشم وقتی چطوری خوب باشم وقتی که شوهر نازنینم رو کش

که پسر بی غیرتم جای خواهان قصاص قاتل باباش توی تحفه رو آورده گذاشته ور 

  ! دل من

بغض گلومو گرفته بود ، مثل بدبختا جلوش سر به زیر ایستاده بودم و نیش حرفاش 

 ... بود که زخم میزد به روح آشفته و خستم



ه نکن ، برو خونه رو تمیز کن ، فردا دخترم با صدای بلندی داد زد : مثل بز منو نگا

  میاد اینجا ، میخوام کنیزی خودشو بچه هاشو بکنی فهمیدی؟

سری تکون دادم و خودمو به حیاط رسوندم ... چند تا نفس عمیق کشیدم و تند تند 

 ... پلک زدم تا از ریزش اشکهام جلوگیری کنم

نه که همه جا از تمیزی برق همچین میگه خونه رو تمیز کن انگار کوره و نمیبی

 ... میزنه

شیر اب رو باز کردم و برای اینکه بهونه دستش ندم شیلنگ اب رو برداشتم و به 

 ... شیر وصل کردم

جاروی گوشه ی حیاط رو برداشتم و شروع به شستن حیاط کوچیک که هیچ آشغالی 

 ... هم توش نبود کردم

واستم برم داخل که قمرتاج از در شستن حیاط که تموم شد ، شیر اب رو بستم و خ

  ! اومد بیرون و با اخم گفت : در حیاط رو باز کن و جلوی در رو هم بشور

چشمی گفتم و درو باز کردم و از همون جلوی در شیلنگ رو برداشتم و جلوی در 

 ... رو اب پاشی کردم

 . صدای نحسش دوباره بلند شد

  ! جلوی درو جارو کن این چه وضع کار کردنه ؟ جارو رو بردار و _

پوفی کشیدم و با بی میلی جارو رو برداشتم و توی چارچوب در ایستادم و جارو رو 

 .. روی زمین کشیدم

 .. اما هنوز چند ثانیه نگذشته بود که با صدای پیمان صاف سر جام ایستادم

  ! این چه سر و وضعیه ؟ گمشو برو تو ببینم _

م پشت سرم اومد داخل و در حیاط رو محکم با تعجب و ترس اومدم داخل و خودش

به هم کوبوند و داد زد : دختره ی تخم سگ تو عقلت نمیرسه یه چادر سرت کنی ؟ 

  فکر کردی اینجا خونه ی باباته که هر گوهی خواستی بخوری؟

کپ کرده بودم ، نفسم باال نمیومد ، قمرتاج با چشمایی که برق میزد ، بهمون نزدیک 

  ! نده ای گفت : معلومه که عقل نداره ، کار کردن هم بلد نیستشد و با لحن زن



پیمان بدون توجه به مادرش دوباره رو به من که از ترس توی خودم جمع شده بودم 

گفت : چرا حرف نمیزنی ؟ چادر نداری تو ؟! اصال کی به تو گفت بری جلوی در 

  رو تمیز کنی ؟

 ... وحم شدخواستم حرفی بزنم که صدای قمرتاج سوحان ر

  ! ولش کن پسرم عصاب خودتو خورد نکن ، حاال یه اشتباهی کرده _

با حیرت خیره شدم بهش و بدون تعلل گفتم : شما خودتونید به من گفتید برم جلوی 

  ! در رو تمیز کنم من که به میل خودم نرفتم

خور بچشماش در کسری از ثانیه سرخ شد و با عصبانیت گفت : واه واه واه بیا منو 

حاال ، چیه بهت برخورده گفتم یه دستی به این خونه بکشی ؟ نیومدی اینجا که فقط 

  ! بخوری و بخوابی

با تأسف نگاهش کردم و سکوت کردم ، میدونستم در افتادن باهاش فقط به ضرر 

  ! خودمه

پیمان پوفی کشید و با مالیمت رو به مادرش گفت : ننه از این به بعد خودت جلوی 

 یز کن ، نمیخوام صبا بره تو کوچه ، تو که بهتر از من همسایه ها رو میشناسیدرو تم

! 

  ! قمرتاج با حرص و غضب گفت : جوری حرف میزنی انگار دختر شاه پریونه

  نگاهی بهم انداخت و با تمسخر گفت : غیر از اینه که یه خون بس بدبخته ؟

بده ، من حوصله جنگ  پیمان نعره ای زد و گفت : قیچیش کن دیگه ، کم کشش

 .. اعصاب ندارم که هر روز با هم گیس و گیس کشی کنین

قمرتاج چشم غره ای بهم رفت و رفت داخل ، پیمان اشاره ای به خونه کرد و لب زد 

 .. : برو تو

 .. با پاهای بی رمقم رفتم داخل

مادرش توی اشپزخونه نهار درست میکرد و پیمان هم روی کاناپه لم داد و طبق 

 .. معمول سیگاری روشن کرد

 .. آخ که چه حس بدی بود ، غریبی بینشون



نه باهام حرف میزدن و نه آدم حسابم میکردن ، هر لحظه که میگذشت بیشتر حسرت 

 ... زمانی که خونه ی بابام بودم رو میخوردم

 .. نهار که حاظر شد ، قمرتاج سفره رو اورد و پهن کرد

 ...شپزخونه تا کمکش کنماز جام بلند شدم و رفتم سمت ا

 ... با دیدنم پشت چشمی نازک کرد و رفت بیرون

 .. پوفی کشیدم و پارچ آب و سه تا لیوان برداشتم و گذاشتم سر سفره

پیمان سیگارشو توی کاسه ای که به عنوان جا سیگاری ازش استفاده میکرد خاموش 

 ... کرد و نشست سر سفره

 ... لت های سرخ شده انداختممنم به آرومی نشستم و نگاهی به کت

 .. یاد مامانم افتادم که همیشه کتلت هاش  خیلی خوشمزه میشد

 ... لقمه ی کوچیکی گرفتم و گذاشتم دهنم ، سرمو تا آخرین حد پایین انداخته بودم

 .. با صدای پیمان بهش خیره شدم

  کتلت دوست نداری ؟ _

 ... سری تکون دادم و گفتم: دوست دارم

لقمه ی کوچیک توی دستم انداخت و گفت : پس چرا اینجوری بی میل نگاهی به 

 میخوری ؟

 . قمرتاج با لحن تلخی گفت : نترس توش زهر نریختم بخور

 ... پیمان هشدار گونه اسمشو صدا زد

 . ترجیح دادم جوابشوندم ، به سختی چند تا لقمه خوردم و عقب کشیدم

 ... مونجا توی پذیرایی نشستمبعد از جمع کردن سفره ، ظرفا رو شستم و ه

قمرتاج همونجوری که چاییشو هورت میکشید گفت : باید یه مستأجر برای طبقه ی 

 ... باال بیاریم ، حداقل یه  اجاره ای میگیریم و زندگیمون میچرخه



پیمان پک عمیقی به سیگارش زد و گفت : اون حرومزاده عذرمو خواست و گفت 

 ... ی پس انداز شدم داره ته میکشهدیگه کارگر نمیخواد ... هر چ

قمرتاج پوزخندی زد و گفت : توقع داری ته نکشه ؟ تا وقتی که از اون آشغاال میخری 

 .. و دود میکنی ، هشتت گروی نُهته

پیمان عصبی چنگی به موهاش زد و گفت : ارواح خاک اقام باز شروع نکن ، دست 

 ... بردار

شت و روی زمین انداخت و همونجوری که قمرتاج متکایی که پشتش بود رو بردا

دراز میکشید گفت : تا االن پول داشتی و کشیدی و نفهمیدی که چه غلطی داری 

 ...  میکنی

ولی االن که بیکار شدی هر چی هم داری خرج کردی ، چند روز دیگه که خماری 

 هر بهت فشار آورد برای تهیه ی اون زهرماری

 .. کاری میکنی

 ... که زد تکون سختی خوردم و از ترس چشمام گرد شد پیمان با نعره ای

با صدای بلندی داد زد : خفه شو دیگه هی هیچی بهت نمیگم هی عر عر میکنی ، به 

 ... تو چه ؟ دلم میخواد بکشم

  ! سر من داد نزن جلوی این عفریتهقمرتاج توی جاش نیم خیز شد و داد زد : 

، نمیخواستم یا موندنم بدتر به دعواشون دامن از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم 

 ... بزنم

در اتاق رو بستم و گوشه ی دیوار نشستم ، صداشون هر لحظه داشت بیشتر اوج 

 .. میگرفت

صدای شکستن شیشه که به گوشم رسید با وحشت از جام بلند شدم ، ولی جرأت 

 ... بیرون رفتن از اتاق رونداشتم

 ... ایت سکوت کردنکم کم صداشون کم شد و در نه

نفسی از سر آسودگی کشیدم دراز کشیدم ، نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای در 

 ... اتاق بلند شد و تا از جام بلند شدم و نشستم ، پیمان اومد داخل



دستش زخمی بود و با پارچه ای بسته بود ، کمی فقط ، کمی نگران شدم ولی 

 ...خونسردیمو حفظ کردم و گفتم : دستتون

پوفی کشید و کنارم نشست و با لحن تندی گفت : مگه من چند نفرم که دوم شخص 

  خطابم میکنی ؟

با تعجب بهش خیره شدم ، اخمی بین ابروهاش نشست گفت : من االن شوهرتم ، از 

  هر کسی بهت نزدیکترم ، پس مثل غریبه ها با من رفتار نکن ... فهمیدی؟

 .. زی گفتم : فهمیدمآب دهنمو قورت دادم و با صدای ری

  سرشو به دیوار تکیه داد و گفت : خوبه ، بلدی ماساژ بدی ؟

 .. مکثی کردم و دوباره به همون آرومی لب زدم : آره

  چشماشو باز کرد و با لحن خاصی گفت : میشه شونه هامو ماساژ بدی ؟

 ... کمی جا خوردم ولی به روی خورم نیاوردم و خیلی عادی گفتم : آره

 .. یوار فاصله گرفت و گفت : پس شروع کناز د

  .. دستام یخ کرده بود ، قلبم وحشیانه خودشو به سینم میکوبید

بهش نزدیک شدم و دستامو گذاشتم روی شونه هاش و خیلی ماهرانه شروع به ماساژ 

 ... دادن کردم

نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی گفت : خیلی خوب ماساژ میدی ، از کجا یاد 

  تی ؟گرف

انگشتامو گذاشتم روی گردنش و دورانی ماساژ دادم و گفتم : همیشه مامانمو ماساژ 

 ... میدادم وقتی که پاش درد میگرفت ...از جای خاصی یاد نگرفتم

 ... بعد از چند لحظه سکوت با حرفی که زد حرکت دستم روی گردنش متوقف شد

  دلت برای خانوادت تنگ شده ، نه ؟ _

گلوم چنگ انداخت ، دوباره دستمو حرکت دادم و از گردنش تا شونه بغض تلخی به 

  ! هاش رو ماساژ دادم و با صدای گرفته ای گفتم : خب اگه بگم نه ، دروغ گفتم

 ... دستسو گذاشت روی دستم و توی یه حرکت به سمتم برگشت



 .. حاال رو به روی هم بودیم ، همش چند سانت بینمون فاصله بود

 ... داغش که با بوی سیگارش مخلوط شده بود به صورتم میخوردهرم نفسهای 

چشمای تیله ای براقش ، داشت برق میزد .. برق نگاهش برعکس دفعه های قبل 

 ... حس بدی رو بهم القا نکرد

لباشو با زبونش تر کرد و گفت : مادرم یه کم اخالقش تنده ، ولی هیچی تو دلش 

نه هاش ناراحتت کنه ، تو صبور باش و جوابشو نیست ، ممکنه یه کم با حرفاش و طع

 ... نده

سرمو انداختم پایین و بی اراده گفتم : من اگه بخوامم جرأت جواب دادن ندارم ، به 

 ... قول مادرتون ، من فقط یه خون بس بدبختم

دستشو گذاشت زیر چونم و نرم سرمو باال آورد و خیره به چشمای غمگینم گفت 

 . میکنی ؟ رفتار من با تو حرف مادرمو تأیید میکنه ؟:واقعا همچین فکری 

 ... چیزی نداشتم بگم ، چون  تا االن بدی ازش ندیده بودم

انگشتشو روی گونم کشید و گفت : درسته که به عنوان یه خون بس اومدی توی این 

 ... خونه ، درسته که برادرت آقامو کشت

 ... پای تو بندازم و عذابت بدماما من اینقدر بی وجدان نیستم که گناه اونو  

با صدایی که به شدت بغض داشت گفتم : پس... پس برای چی شرط گذاشتی که من 

  زنت بشم ؟

نگاهشو نامحسوس ازم گرفت و گفت : خب... نمیدونم ، میدونی ، من راحت میتونستم 

 ... پول دیه رو از خانوادت بگیرم و زندگیم از این رو به اون رو بشه

ی ریز شده خیره شدم به چشمایی که سعی داشت نگاهم نکنه و گفتم : پس با چشما

  چرا اون شرط رو گذاشتی ؟

نفس کالفه ای کشید و گفت : نمیدونم ، چند روز طول کشید تا رضایت مادرمو و 

 ... پریسا رو بگیرم ... باور کن نمیدونم چرا این شرط روگذاشتم

 ... ای این کارت داشتیبا غم لب زدم : کاش حداقل یه دلیلی بر

 ... من ... من تازه داشتم رنگ ارامش رو میدیدم ، من



 .. بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 ... دلم به اندازه ی یه دنیا گرفته بود

فکر میکردم دستمو میگیره ، یا بغلم میکنه ، اما هیچ حرکتی نکرد و فقط میخ چشمام 

 ... شده بود

م اگه این اتفاق نمیوفتاد من االن داشتکردم و گفتم :  هق هقی کردم و به سختی لب باز

  ... درسمو میخوندم

 ... داشتم مثل بقیه ی هم سن و سالهام برای آیندم برنامه ریزی میکردم

 ... نامحسوس نفس عمیقی کشید

ای کاش قبل از اینکه با این شرطت منو بدبخت میکردی یه فین فینی کردم و گفتم : 

 ... آیندمم فکر میکردی کم فقط یه کم به

دستش که روی دستم نشست ، نگاهمو بهش دوختم ، پشمونی و ندامت  توی چشماش 

 .. ُهَویدا بود

با صدای خشداری گفت : گریه نکن ، با گریه هیچی درست نمیشه ، دیگه زمان به 

 ... عقب بر نمیگرده

 ..اشکام روی گونه هام غلتید و گفتم : میدونم ، میدونم

مهربونی که عجیب به دلم مینشست گفت : خب حاال بهم بگو برنامت برای با لحن 

 . آیندت چی بود ؟ هوم ؟

  بی اراده پوزخندی زدم و گفتم : گفتنش چه فایده ای داره ؟

 .. لبخند محوی روی لباش نشست و لب زد : بگو ...میخوام بدونم

ته ام ین آرزو و خواسآهی کشیدم و با پشت دستم اشکامو پاک کردم و گفتم : بزرگتر

 .... این بود که درسمو بخونم و در آینده برای خودم کسی بشم

  با آرامشی که از چشماش به کل وجودم سرایت میکرد گفت: همین ؟

  ! کمی جا خوردم و با  گیجی گفتم : چیز کمیه ؟ برای من که دست نیافتنی بود



م ؟ االنم دیر نشده دختر خوب لبخندی زد و گفت : چرا باید دست نیافتنی باشه ؟ هو

 .. ...میتونی بری دنبال آرزوهات

نفسم از شنیدن حرفش بند اومد و با صدای لرزونی گفتم : یعنی ، یعنی اجازه دارم 

  که برم ؟ یعنی برگردم خونه ی بابام ؟

اخم غلیظی بین ابروهاش نشست و با خشم گفت :مگه آرزوت رفتن به خونه ی باباته 

    ؟

 .. شدم وگفتم : نه ، اخه خودت گفتی برم دنبال آرزوهام کمی هول

با لحن جدی و قاطعی گفت : همین جا توی خونه ی منم میتونی دنبال ارزوت بری 

 ... .. و درستو بخونی

به گوشام اعتماد نداشتم ،. حس میکردم روی هوا معلقم ..با چشمای که از تعجب گرد 

  شده بود لب زدم : چی ؟

رو توی صورتم چرخوند و گفت : من مشکلی با درس خوندنت ندارم  نگاه پر مهرش

 .. ، میتونی درستو ادامه بدی ، ازت حمایت هم میکنم فقط چند تا شرط دارم

اینقدر خوشحال بودم که با ذوق و صدایی که از خوشحالی میلرزید گفتم : هر چی 

  ! باشه قبوله

  نی؟تک خنده ای کرد و گفت : حتی ندونسته قبول میک

برای اولین بار لبخندی زدم و با شیطنتی که خودمم ازش غافل بودم گفتم :آره حتی 

 ... ندونسته

 .. با شیفتگی نگاهم کرد و گفت : یه شرط دارم که خیلی خیلی باید بهش پایبند باشی

  منتظر نگاهش کردم و گفتم : چی ؟

م ... اگه میخوای با نگاه جدی گفت : من از دروغ و پنهان کاری و خیانت متنفر

 .. درستو بخونی.. بخون

اما آسه میری و آسه میای ، سبک بازی ، جلف بازی ، یا خدایی نکرده دروغ و 

  کلک مساویه با بدبخت شدنت ، میفهمی که چی میگم ؟

 . اب دهنمو قورت دادم و به ارومی گفتم : میفهمم



میخوام که مال من با صدای ارومتری گفت : من چیز زیادی ازت نمیخوام ، فقط 

 .. باشی و مال من بمونی ، همین

نگاهی به در اتاق انداخت و گفت : من باید برم جایی ، مادرم هر چی گفت  نشنیده 

 ... بگیر باشه ؟ اینجوری به نفع خودته

 ... باشه ای گفتم و چشم دوختم به حرکاتش

 ... یقه ی پیراهنش روبست و فین فینی کرد و جوراباشو پاش کرد

 ... انگار حالش خوب نبود ، چشماش سرخ بود و آب ریزش بینی داشت

کمی کالفه به نظر میرسید  انگار دنبال چیزی میگشت ..ـ نگاهش که به من افتاد ، 

  لبخند نصفه و نیمه ای زد و گفت: من دیگه میرم ، کار نداری ؟

 .به ارومی سری به نشونه ی منفی تکون دادم و گفتم : نه ، خدافظ

 .. اتاق خارج شد و درو پشت سرش بست از

 ... لبخند بزرگی روی لبام نشست  از ذوق درس خوندن ، توی پوستم نمی گنجیدم

سعی کردم بخوابم ، ولی خوابم نمیبرد ، از جام بلند شدم و روسریمو مرتب کردم و 

 ... از اتاق بیرون رفتم

 .. گرفتم شام درست کنمقمرتاج هنوز خوابیده بود . وارد آشپزخونه شدم و تصمیم 

کمی گشتم و مواد ماکارونی رو پیدا کردم ، اینقدر خوشحال بودم که موقع پختن شام 

 ... زیر لب آواز میخوندم

ماکارونی  رو که ابکش کردم موادش رو هم آماده کردم و بعد از مخلوط کردنشون 

 ... گذاشتم دم بکشه

 .. ز اشپزخونه رفتم بیرونبا شنیدم صدای زنگ در ، دست از کار کشیدم و ا

قمرتاج همچنان خواب بود ، عجیب بود با این همه سر و صدا و صدای زنگ هنوز 

  ! بیدار نشده بود

 ... نمیدونستم چیکار باید بکنم ، درو باز کنم یا نه

 .. میترسیدم درو باز کنم و دوباره پیمان عصبی بشه



 طفال : خانوم ...خانوم بیدار شیدبه ناچار به سمت قمرتاج رفتم و اروم صداش کردم 

تکونی خورد ، ولی چشماشو باز نکرد ، صدای زنگ در که دوباره بلند شد به ناچار 

 ... به سمت چادری که روی چوب لباسی آویزون بود رفتم و چادرو سرم کردم

به سمت حیاط پا تند کردم و درو باز کردم ، یه مرد میانسال همراه یه پسر جوون و 

 ... که موهای بلندی داشت پشت در بودنتنومند 

 پشت در ایستادم و سرمو انداختم پایین و گفتم : بفرمایید ؟ـ 

  !صدای مرد میانسال به گوشم خورد : بگو پیمان بیاد جلوی در

 .. مکثی کردم و گفتم : نیستن

ایندفعه پسر جوون با صدای نکره ای گفت : خر خودتی ، بگو بیاد جلوی در کارش 

 ...، مرتیکه ی دیوث داریم

اخمی کردم و نگاهمو مستقیم به چشمای وحشی و دریده ش دوختم و گفتم : آقای 

محترم ، درست صحبت کنید ، وقتی میگم خونه نیست ،یعنی نیست دلیلی هم نداره 

 . که بهتون دروغ بگم

 ... مرد میانسال درو به سمت داخل هول داد و گفت : بزار خودمون ببینیم

استرس درو نگهداشتم و غریدم : حد خودتونو بدونید ، گفتم که خونه نیست  با هول و

 ... ،  چند ساعت پیش از خونه زد بیرون

مرد میانسال اشاره ای به اون پسر جوون کرد و تا به خودم بیام در کسری از ثانیه 

 ... درو هول داد و محکم پرت شدم کف حیاط و جیغ بلندی کشیدم

اینقدر شدید بود که درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد ، اشک  برخوردم با کف حیاط

 .. توی چشمام جمع شد

وقتی که اومدن داخل حیاط جیغ زدم : احمقا ، میدونید جرم این کاری که دارید میکنید 

  چیه ؟

 .. با صدای قمرتاح نگاهم رو ازشون گرفتم

 . اینجا چه غلطی میکنید ؟ گمشید برید بیرون _



با صدای عصبی و خشنی غرید : به اون تخم سگت بگو اگه تا فردا  اون پسر جوون

پولمون رو نیاره بده ، دودمانشو به باد میدیم ..همین لونه مرغی هم که دارید از 

  !چنگتون در میاریم

اون مرد  میانسال با غرور و تکبر گفت : بگو یا پولمون رو بیاره یا موادی که 

 ... که بهش بگی ازمون گرفت و پیچوند ، به نفشه

نمیدونستم راجب چی دارن حرف میزنن ، به سختی از جام بلند شدم و خودمو به 

  ! قمرتاح رسوندم ، با صدای لرزونی لب زدم : زنگ بزنید به پلیس بیان ببرنشون

 .. نگاه سردی بهم انداخت و رو به اونا گفت : خیلی خب ، بهش میگم ، حاال برید

  ! ه باور نمیکنید  میتونید بیاید داخل رو بگردیداالن هم خونه نیست ز اگ

 !!با حیرت بهش خیره شدم ، چطور میتونست اینقدر راحت بهشون اعتماد کنه ؟

مرد میانسال لب زد : نیازی نیست ، فقط هر وقت اومد حرفای ما رو بهش بگو 

 .. ..اشاره ای به اون پسر کرد و از خونه رفتن بیرون

  ی بهم انداخت و گفت : به چه حقی درو باز کردی ؟قمرتاج نگاه بی تفاوت

آب دهنمو قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم : من.. بخدا نمیدونستم که اینجوری 

  ! میشه

چشم غره ای قهم رفت و گفت : پیمان اومد ، خودت جوابشو بده .میدونی چند وقته 

 که از اینا فراریه ؟

 . مطمعن باش ازت نمیگذره

  و با ترس گفتم : حاال من چیکار کنم ؟پوفی کشیدم 

پوزخندی زد و گفت : هیچی ، جای اینکه اینجا وایسی و منو نگاه کنی ، برو شام 

  ! درست کن

  ! نگاهمو به چشماش دوختم و گفتم : خیلی وقته که شام درست کردم

  !کمی جا خورد ، ولی با پرویی گفت : چه کار مهمی کردی

  ! وظیفت بوده دختر جون



 . چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین ، غرغر کنان رفت داخل

 .. چادری که سرم بود رو در آوردم و چند بار تکوندم و رفتم داخل

صداش از داخل آشپزخونه میومد ، هنوزم داشت غرغر میکرد ، همونجا روی کاناپه 

 ... نشستم و نگاهمو اطراف خونه چرخوندم

 نجوری حوصلم سر نمیرفت .اما تلویزیون هم نداشتنکاش حداقل تلویزیون داشتن ، ای

. 

قمرتاج از آشپزخونه اومد بیرون و یه سینی که داخلش یه استکان چایی و قند بود 

  ! رو هم گذاشت روی میز

نگاهم که به چایی افتاد ، هوس چایی کردم اما وقتی دیدم که فقط یه استکان اورده ، 

 .. بیخیال شدم و سرمو انداختم پایین

 ... کمی از چاییشو خورد و گفت : اگه چایی میخوری برو برای خودت استکان بیار

 . مکثی کردم و گفتم : نه ممنون

 . با بی تفاوتی گفت : هر جور میلته

 . چند بار خواستم بلند بشم و برم توی اتاق ، اما یه حسی مانع میشد

ل کردی خون بس بعد از چند دقیقه سکوت صداش به گوشم خورد : برای چی قبو

  بشی ؟

 ! کمی جا خوردم ، اصال انتظار نداشتم این سوال رو بپرسه

  ! با تپه تپه گفتم : خب..معلومه ، بخاطر برادرم

  پوزخندی زد و گفت : االن پشیمون نیستی ؟

استکانش رو گذاشت توی سینی و ادامه داد: پیمان مرد زندگی نیست ، دلتو الکی 

 . خوش نکن

ا غضب و کینه بهم خیره شد و گفت : نمیدونم چرا همچین شرطی مکثی کرد و ب

 . برای رضایت گذاشت ! از کجا معلوم شایدم عاشقت شده



نگاه بغضدارم نشونه گرفت چشمای بی رحمشو ، با دیدن نگاهم نگاهشو ازم گرفت 

 ... و سکوت کرد

  با صدای تحلیل رفته ای گفتم : پیمان چند سالشه ؟

، یعنی میخوای بگی از سن شوهرت  ۱۰ا شده ش کشید و گفت : دستی به موهای حن

 هم خبر نداری؟ـ

تمسخر کالمش داشت عذابم میداد ، پوفی کشیدم و بدون توجه به لحن زننده ش گفتم 

  : شغلش چیه ؟

 ... هیچی دختر جان ، بیکاره ، تا چند وقت پیش _

 .. نش کردپیش یه مکانیک کار میکرد اما وقتی فهمید که معتاده بیرو

 با حرص گفت : االنم نه کار داره ، نه پول داره ، نه حتی کارت پایان خدمت داره

.. 

 .. آه عمیقی کشیدم و سرمو انداختم پایین ، حرفاش بدجوری ذهنمو درگیر کرده بود

 ... سینی رو برداشت و رفت توی اشپزخونه ، داشتم با خودم فکر میکردم

ر از همه لحاظ ضعیف بود  چه از نظر مالی ، چه از فکر میکردم که پیمان که اینقد

 نظر جسمی ، چطور میتونست از من حمایت کنه تا من درسمو بخونم !؟

این فکر داشت دیوونم میکرد ، با صدای در حیاط که خبر از اومدن پیمان میداد ، 

 ... تپش قلب گرفتم

 . دموقتی اومد داخل ، از جام بلند شدم و زیر لب سالمی زمزمه کر

  سرحال بود ، با انرژی گفت : سالم دختر کوچولو ، چطوری؟

قمرتاج از آشپزخونه اومد بیرون و نگاه تحقیر آمیزی بهش انداخت و گفت :چیه باز 

 ! نعشه کردی و مهربون شدی

 . پیمان با سرخوشی گفت : ننه جون جدت یه امشب رو گیر نده ، گند نزن به حالم

 . مروز توکلی با یکی از نوچه هاش اومده بودن اینجاقمرتاج با پوزخند گفت : ا



گفتن بهت بگم که اگه تا فردا پولشونو ندی ، دودمانتو به باد میدن ، حتی گفتن خونه 

 . رو از چنگمون در میارن

  ! قمرتاج میگفت و پیمان لحظه به لحظه عصبی تر میشد

 . درگهای گردن و پیشونیش باد کرده بودن و چشماش پر از خون ش

وسط حرفای قمرتاج داد زد :مگه نگفتم جوابشونو ندین ؟ برای چی درو باز کردین 

  ؟

 .. دست و پام شروع به لرزیدن کرد و با ترس خیره شدم به قمرتاج

قمرتاج نگاه کوتاهی بهم انداخت و رو به پیمان گفت: االن مهم جور کردن پول 

 ...اوناست هرجوری شده پولشونو جورکن

گری داد زد جواب منو بده گفتم برای چی درو باز کردی یعنی من وحشیپیمان با  

 خر بودم اون همه سفارش کردم که جواب کسی رو ندید؟

قمرتاج دستی به روسریش کشید و گفت: وقتی رفتم نون بگیرم دیدم جلوی در نشستن  

 ..منم که نمیتونستم غیب بشم خوب منو دیدن اون حرفا رو زدن

 ..یار پایینحاال هم صداتو ب

ناباورانه نگاهش کردم نفسی از سر آسودگی کشیدم واقعاً ازش ممنون بودم،  اگر  

 ..به پیمان می گفت که من درو باز کردم هر اتفاقی ممکن بود بیوفتهـ

پیمان که انگار قانع شده باشه روی کاناپه نشست و گفت:  حاال فردا میرم ببینم خلیل  

 ...ده تا پولشون رو بدممیتونه یه مقدار بهم دستی ب

 ..ای به من کرد و گفت:  بیا سفره رو بندازیم شام رو بیاریمقمرتاج اشاره 

سریع دنبالش رفتم وقتی که وارد آشپزخانه شدم با قدردانی رو بهش گفتم : ممنون  

 ...از اینکه به پیمان نگفتید

ود کم کرده بحرفی نزد و مشغول کشیدن ماکارونی توی بشقاب ها شد همین که کم 

 ...برام کافی بود

توقع بیشتری ازش نداشتم سفره که پهن کردم،  گوجه های خورد شده رو هم گذاشتم  

 .. سر سفره و بعد از آوردن بقیه ی وسایل نشستم سر سفره



 .. قمرتاج قاشق اول را که خود با تعجب مشغول مزه  مزه کردن غذاش شد

نه دوخت و گفت : بهت نمیاد که دست پختت نگاهشو به منی که منتظر بودم طعنه بز

 !.اینقدر خوب باشه

 ..لبخندی روی لبم نشست و گفتم : لطف دارین پیمان 

 .. پیمان بدجوری توی فکر بود نصف غذای بشقابش مونده بود 

 ... خودمم زیاد گرسنه نبودم سفره رو جمع کردم

 ..قمرتاج یه دست لباس برداشت رفت حموم

 ..برای پیمان لیوانی چای بردم طبق معمول داشت سیگار میکشیدچایی دم کردم و  

کنارش نشستم و بهش خیره شدم چند دقیقه که به سکوت گذشت وقتی دیدم تصمیم  

 ...نداره حرفی بزنه

 با صدای آرومی گفتم :چقدر باید به اونا پول بدید؟ 

و  ارش دوختبا تعجب نگاهم کرد و بعد از مکثی نگاهش؟  ازم گرفتو به دود سیگ 

 گفت چطور مگه؟

  ! نگاهمو ازش گرفتم و با تپه تپه گفتم : همینجوری ، اگه دوست ندارید نگید

پک محکمی به سیگارش زد و گفت : نیاز نیست بدونی ، نگران نباش فردا جورش 

 . میکنم

  ! با صدای ارومی گفتم : نگ..نگران نیستم

ودش زمزمه کرد ولی نفهمیدم لبخند محوی روی لبش نشست و زیر لب چیزی با خ

 ... چی گفت

بعد از یک ساعت قمرتاج از حموم اومد بیرون و با تعجب گفت : هنوز بیدارین ؟ 

شما اتاق دارین من بدبخت جام اینجاس ، تو روشنایی خوابم نمیبره .. برید تو اتاق تا 

  ! صبح بیدار بمونید اینجا من میخوام بخوابم

 .. ولین شبی بود که قرار بود پیمان هم توی اتاق بخوابهکمی استرس گرفته بودم ، ا

 ... شب قبل که رفت توی پذیرایی خوابید



 .. اما انگار دیگه با وجود قمرتاج نمیشد جدا بخوابیم 

 .. برق چشمای پیمان بیشتر از همه چیز آزارم میداد

ایی رمسواکمو برداشتم و رفتم توی حیاط مسواک زدم ، وقتی رفتم داخل برق پذی

 ... خاموش بود و قمرتاج خوابیده بود

با تردید به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم ، اتاق رو دود برداشته بود ، پوفی کشیدم 

 .. و نگاهمو به سیگار دستش دوختم

انگار از نگاهم حرف دلم  رو فهمید چون با خونسردی گفت : بهت گفته بودم که باید 

 .. عادت کنی

 .. اکمو گذاشتم توی کیفم و روی تشکی که پهن کرده بود نشستمچیزی نگفتم و مسو

  نگاهی به سر تا پام انداخت و با لحن موذی گفت : اینجوری میخوای بخوابی؟

  با گیجی نگاهی به خودم انداختم و گفتم : خب آره ،ایرادش چیه؟

 .. از جاش بلند شد و اومد روی تشک و کنارم زانو زد

  با لحن خاصی گفت : ایرادش رو میخوای بدونی؟ کمی خودمو جمع کردم ،

 . سری تکون دادم و گفتم : آره

 .. دستشو آورد باال و تا به خودم بیام روسریمو از سرم در اورد

 .. قلبم تند تند میزد و از خجالت سرمو انداختم پایین

دستشو گذاشت روی گردنم و با سر انگشتاش گردنمو نوازش کرد ، مورمورم شد و 

 .. دمو عقب کشیدمخو

بدون توجه به حرکتم ، دوباره دستشو به گردنم رسوند و تا روی بازوهام حرکت داد 

 .. دستاشو

با صدای آرومی گفت : بلوزت خیلی داره اذیتم میکنه ، باهاش حال نمیکنم ، درش 

 . بیار

 با ترس خیره شدم بهش و لب زدم : من...اخه

 تظرم ــ ـ ـبا جدیت لب زد : هیس ! درش بیار .من



چشمامو با کالفگی بستم ،. میدونستم باألخره باید تسلیمش بشم ، تا همین االن هم 

  ! صبوری کرده بود

ولی دست خودم نبود ، میترسیدم ، وقتی حرکتی از من ندید دستشو به پایین بلوزم 

  رسوند و گفت : خودم درش بیارم ؟

 .. ستن توی چشماش موج میزدخیره شدم به چشمای خمار و تبدارش ، نیاز و خوا

دستشو گذاست روی سی.نم و به آرومی خوابوندم روی تشک ، هیچ مقاومتی نکردم 

 .ـ

اما تنم میلرزید ، دکمه های بلوزم رو یکی یکی باز کرد ، از شرم مطمعن بودم که 

 . گونه هام گل انداخته

 دکمه رو هم باز هنوز نگاهش به چشمام بود و به تنم نگاه نکرده بود ، وقتی اخرین

 .. کرد ، نگاهش از چشمای هراسونم ُسر خورد تا روی تن برهنم

نگاهش که برق زد ، آب دهنمو قورت دادم ، دستشو گذاشت روی شکمم و خیره شد 

 ... به سی.ن.ه هام که زیر لباس زیر صورتیم ، پنهان شده بودن

از  چشمام نتونستم سیبک گلوش باال و پایین شد وقتی روم خیمه زد و خیره شد به

 .. نگاهش فرار کنم

لباشو گذاشت روی پیشونی داغم و عمیق بوسید ، گونه هامو بوسید ، بوسه های 

 .. ریزش روی صورتم داشت حالمو منقلب میکرد

 .. لباش که روی لبام نشست ، لبامو که به بازی گرفت ، ضربان قلبم تند شد

 ... تر به بازی گرفتدستاشو گذاشت روی سی.ن.ه هام و لبامو محکم

 . باهاش همکاری نمیکردم ، اما هیچ مقاومتی هم نمیکردم

لباشو از روی لبام تا روی گردن سفید و خوش تراشم ُسر داد و بوسه های ریزش 

 .. روی گردنم داشت دیوونم میکرد

 .. داشتم سست میشدم ، داشتم وا میدادم

ردنم رو متوقف کرد و دستشو انگار متوجه ی حالم شد ، بوسه های تبدارش روی گ

 ... به قفل لباس زیرم  رسوند و قفلش رو باز کرد



  ... به آرومی اول پیراهنم رو در اورد و پشت بندش لباس زیرم رو

 .. با چشمای خمارش زل زد به سی.ن.ه هام

 .. نگاهش بین چشمام و باال تنه ی برهنم میچرخید

اشت روی سی.نه هام و شروع به سرشو برد سمت سی.ن.ه هام و لبای داغشو گذ

 .. بوسیدن کرد

 .. تنم داغ شده بود و حرارت بدنم رفته بود باال

 دستاشو نوازشوار روی تن داغم میکشید

... 

دستش به سمت دامنم رفت و از پام درش اورد ، دستشو از شکمم ُسر داد تا بین پاهام 

 .. و شروع به مالیدن کرد

 .. سست میشدم و تسلیمش میشدم حالم داشت منقلب میشد ، داشتم

 .. لباس زیرمو از تنم در اورد و خیره شد به پایین تنم

 ... زیر لب زمزمه کرد: چقدر کوچولویی تو دختر

 .. دستش که روی پایین تنم نشست ، ضربان قلبم تند شد و خودمو جمع کردم

فام به حرلباشو به گوشم چسبوند و با لحن خاصی زمزمه کرد : نترس عزیزم ، اگه 

 .. گوش کنی خودتم لذت میبری

 .. الله ی گوشمو به دندون گرفت و حرکت دستش روی پایین تنم تند تر شد

کامال سست شده بودم و بی اراده ناله های ریزی از بین لبام خارج میشد و پیمان رو 

 ... جری تر میکرد

ش که به مردونگیهمونجوری که تنمو بوسه بارون میکرد ، لباساشو در اورد ، چشمم  

 ... افتاد با ترس اب دهنمو قورت دادم

لبخند محوی زد و دوباره روم خیمه زد و لبامو به دندون گرفت و اینبار با ولع لبامو 

 ... میک میزد و دستشو روی تن برهنم میکشید



ناله هام توی اتاق طنین انداز شده بود ، خودشو وسط پاهام جا داد و پاهامو دور 

 ...  کردکمرش حلقه 

زل زد به چشمای تبدار و خمارم و لباشو گذاشت روی لبام و هنوز چند ثانیه نگذشته 

 ... بود که درد شدیدی زیر دلم پیچید و جیغم با قفل کردن لبام توی گلوم خفه شد

لبام اسیر لباش بود و خودش بی حرکت مونده بود ، به موهام چنگ زد و توی گوشم 

 ..لب زد : هیس آروم باش

 .. از درد نفسم باال نمیومد ، به بازوهاش چنگ انداختم و هق هق ریزی کردم

بعد از چند دقیقه که برام خیلی سخت و طاقت فرسا بود ، از روم کنار کشید و به 

 ... آرومی به آغوشم کشید و پیشونیمو بوسید

  با صدای مهربونی گفت :  خیلی درد داری؟

 .. ی کردمسری تکون دادم و دوباره هق هق ریز

دستشو گذاشت روی شکمم و شروع به ماساژ دادن کرد و گفت : االن آروم میشی ، 

 .. چند دقیقه تکون نخور

  .. ازش خجالت میکشیدم ، سعی کردم نگاهمو ازش بگیرم

اینقدر با کف دستش شکمم رو نوازش کرد و ماساژ داد که واقعا دردمو فراموش 

 ... کردم

ریزی که خوردم نگاهشو بهم دوخت و گفت : چیزی تشنم شده بود ، با تکون 

  میخوای؟

 .. بدون اینکه بهش نگاه کنم با صدای تحلیل رفته ای گفتم : تشنمه

لبخند مهربونی کنج لبش نشست و گفت : باشه عزیزم ، خودم میرم برات اب میارم 

 . ، تو فقط تکون نخور

 .. از جاش بلند شد ، نگاهمو با خجالت از تن لختش گرفتم

لباساشو پوشید و چراغ اتاق رو ، روشن کرد .. نگاهش به تن برهنم که بدون هیچ 

 .. پوششی دراز کشیده بودم افتاد



نگاهش روی یه نقطه ثابت موند ـ.. کمی معذب بودم ، اما به هر سختی بود مسیر 

 .. نگاهشو دنبال کردم و به تشک زیرم رسیدم و چند قطره ی خون

یمان دوختم ، چشماش برقی زد و به سمتم اومد ، کمی خودمو نگاهمو دوباره به پ

 ... جمع کردم

کنارم نشست و توی چشمام خیره شد و با صدای خشداری گفت : ازت ممنونم صبا 

 .. ، قول میدم همه ی تالشمو برای خوشبخت کردنت بکنم

 .. حس خوبی که از حرفاش بهم منتقل شد باورنکردنی بود

 شد و گفت : من برم برات آب بیارم ، گرسنت نیست ؟ـدوباره از جاش بلند 

 . با اینکه داشتم ضعف میکردم ، ولی با صدای ارومی گفتم : نه ، ممنون

از اتاق که رفت بیرون ، سعی کردم لباسامم بپوشم ، اما دلم خیلی درد داشت و 

 . نمیتونستم از جام بلند بشم

بودن کردم و به ناچار پتوی کنار  نگاهی به لباسام که هر کدومش یه گوشه افتاده

 .. تشک رو کشیدم روی خودم

 .. پیمان با یه لیوان اب و یه لقمه توی دستش اومد توی اتاق

 .. با دیدن لقمه ی توی دستش ، لبخندی روی لبم نشست

 ... کنارم زانو زد و گفت : برات یه لقمه نون پنیر اوردم ، بخور که ضعف نکنی

 م و لقمه رو ازش گرفتم و با ولع شروع به خوردن کردمآب رو الجرعه سر کشید

.. 

تموم مدتی که داشتم لقمه رو میخوردم با شیفتگی نگاهم میکرد و برق چشماش هنوزم 

 .. سر جاش بود

 ... وقتی که لقمه رو تموم کردم ، دوباره برق رو خاموش کرد و کنارم دراز کشید

  با صدای ارامش بخشی گفت : دردت کمتر شد ؟

 ..لب زدم : اره



دستموگرفت توی دست گرمش وگفت : ببخش اگه اذیت شدی ، حاال... میتونم بغلت 

  کنم ؟

 چون اتاق تاریک بو و مجبور نبودم نگاهش کنم ، کمتر خجالت میکشیدم ــ

 .به ارومی گفتم : اوهوم ـ

دستشو از زیر گردنم رد کرد و دست دیگشو انداخت دور کمرم و با صدایی که 

 .. ش نا محسوسی داشت گفت : امشب.. بهترین شب زندگیم بودلرز

صبح با حس سنگینی دستی دور گردنم چشمامو باز کردم ، توی بغل پیمان بودم و 

 ... دستش  دور گردنم بود

به سختی تکونی خوردم و سعی کردم از بغلش بیام بیرون ..اما فایده ای نداشت چون 

 ... ر بزنمکمی درد داشتم نمیتونستم بیشتر زو

 پوفی کشیدم و با صدای خواب آلودی گفتم : آقا پیمان ، میشه بیدار بشید ، آقا پیمان ؟

الی پلکهاشو باز کرد و نگاهی بهم انداخت ، کمی مکث کرد و یهو دستشو از دورم 

 چیشده ، درد داری؟آزاد کرد و گفت : 

  با خجالت گفتم : نه ،فقط منو محکم نگهداشته بودین

. 

 ت حرفمو کامل کنم و زد زیر خنده و گفت : ای جانم ، ببخشید من خوابم سنگینهنزاش

.. 

نمیدونستم چطوری از جام بلند بشم ، هنوز لخت بودم و خجالت میکشیدم جلوش 

 ! لباسامو بپوشم

همینجوری توی جاش نشسته بود و بهم زل زده بود ، پوف کالفه ای کشیدم و با 

 ه لحظه برید بیرون؟صدای ارومی گفتم : میشه ..ی

با جدیت نگاهم کرد و گفت : برای چی منو دوم شخص خطاب میکنی ، مگه من چند 

  نفرم ؟

 ..با گیجی گفتم : خب ، احترامه



با لحن تندی گفت : این احترام گذاشتنت داره اذیتم میکنه ، منو اقا صدا نکن ، من 

 شوهرتم میتونی اینو بفهمی؟

 . یریش ، لب زدم : ببخشیدمتعجب از این حساسیت و سختگ

از جاش بلند شد و همونجوری که به سمت در اتاق میرفت گفت : در ضمن ، این 

دفعه رو میرم بیرون تا لباساتو بپوشی ، دفعه دیگه جلوی من باید بپوشی چون دلیلی 

 ... برای خجالت کشیدن نمیبینم

به دردی که داشتم از اتاق که رفت بیرون ، سریع از جام بلند شدم و بدون توجه 

 .. لباسامو پوشیدم و مالفه ی تشک رو در اوردم

رخت خواب هارو جمع کردم و بعد از مرتب کردم اتاق ، مالفه رو توی دستم مچاله 

 .. کردم و رفتم بیرون

قمرتاج سر سفره ی صبحانه نشسته بود و با پیمان پچ پچ میکرد ، با صدای ارومی 

 ... سالم کردم

و سرشو به سمتم برگردوند ، کمی با دقت نگاهم کرد و گفت : حرفشو قطع کرد 

  !علیک سالم ،ساعت خواب

به سمت حیاط رفتم و دست و صورتم و شستم و مالفه رو همونجا زیر شیر اب 

 ... گرفتم و سعی کردم خون های خشک شده ی روی مالفه رو تمیز کنم

، با صدای کالفه ای گفت : پیمان اومد توی حیاط و نگاهش به مالفه ی دستم افتاد 

 . بده من میشورم ، برو تو یه چیزی بخور تا ضعف نکردی

  ! با یه دندگی گفتم : خودم میشورم ، دیگه داره تموم میشه

  مالفه رو با خشونت از دستم کشید بیرون و گفت: الزمه بازم تکرار کنم ؟

یم داخل و مستقبغض کردم از این رفتارای ضد و نقیضش ، بدون توجه بهش رفتم 

 ... به سمت سفره رفتم و نشستم

در کمال تعجبم قمرتاج لیوانی چایی برام ریخت و کره و عسل رو گذاشت نزدیکم و 

گفت : بخور زودتر ، تا ظهر پریسا و بچه هاش میرسن ، باید خونه رو تمیز کنی و 

 .. نهار بپزی ، منم میرم یه کم میوه و سبزی بخرم



قمه گرفتن شدم ، بعد از اینکه چند لقمه خوردم سیر شدم و چشمی گفتم و مشغول ل

 .. زیر لب الهی شکری گفتم و سفره رو جمع کردم

قمرتاج چادرشو پوشید و گفت : برای نهار قرمه سبزی درست کن ، همه موادشو 

 .. داریم من میرم زود میام

 .. از خونه رفت بیرون .نفس راحتی کشیدم و ظرفای صبحانه رو شستم

 ... نه رو جارو کردم و گردگیری کردمخو

 .. خیالم از بابت خونه که راحت شد ، شروع به پختن نهار کردم

دردم کمتر شده بود ،  بود ، غذام که حاظر شد ، زیر خورشت رو کم کردم و گذاشتم 

 .. جا بیوفته

 .. برنج رو هم دم کردم و گذاشتم روی شعله ی کم تا دم بکشه

کردم ، وقتی که کارام تموم شد نگاهی به ساعت انداختم ،  آشپزخونه رو هم تمیز

 ... تقریبا ًسه ساعت از رفتن قمرتاج گذشته بود

 ... نگاهم از ساعت روی دیوار به  سمت تلفن که زیرش قرار داشت کشیده شد

کمی خیره شدم بهش و با فکری که به سرم زد از شدت خوشحالی چشمام برقی زد 

 ... و ضربان قلبم تند شد

 ... با تردید به سمت تلفن رفتم و کنارش نشستم

 .. نگاهمو از همونجا به حیاط دوختم ، هیچ خبری نبود

 ... با دو دلی تلفن رو برداشتم و با سر انگشتای لرزونم شماره رو گرفتم

نمیدونستم عاقبت کاری که دارم میکنم چی میشه ، قلبم وحشیانه خودشو به سینم   

 ... میکوبید

و وحشت و استرس وجودمو پر کرده بود ، درست لحظه ای که پشیمون شدم ترس 

و خواستم قطع کنم صدای گرفته و غمگین مادرم توی گوشم پیچید و دستم خشک 

 ... شد

 .. بله ، بفرمایید _



زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و نمیتونستم چیزی بگم ، دوباره صداش گوشمو 

 ...نوازش داد

 ..نمیزنی؟ الو الو ، چرا حرف _

از ترس اینکه فکر کنه مزاحمه و قطع کنه و دیگه جواب نده به سختی لب باز کردم 

 ... و گفتم : سالم مامان

سکوتش که طوالنی شد و فقط صدای نفسهای تندش میومد دوباره گفتم : منم صبا ، 

 خوبی ؟ همه خوبن ؟

قربونت برم ، درد و  با تپه تپه و صدای بغضداری گفت : سالم عزیز مادر ، الهی

 بالت بجونم مادر  تو خوبی ،سرحالی؟ اذیتت که نمیکنن؟

اون با نگرانی پشت سر هم سوال میکرد و من داشتم صداشو ، با تموم وجودم حس 

 ... میکردم و دلتنگیامو رفع میکردم

بعد از اینکه کمی اروم شد ، با صدای به ظاهر شادی گفتم : اره مامان جون من 

 .. ، کسی هم اذیتم نمیکنه خوب خوبم

مکثی کردم و ادامه دادم : خیالتون راحت باشه ، یه وقت نشینی یه گوشه غصه 

 ... بخوری ها ، بخدا پیمان خیلی ادم خوبیه

 با صدای نا مطمعنی گفت : داری راست میگی صبا ؟ واقعا باهات خوبه؟

 .. با اطمینان گفتم : اره بخدا

 مادرش چی؟ مادرش هم باهات خوبه؟با لحن پر از استرسی گفت : 

 .. مکثی کردم و گفتم : آ..آره ، اونم خوبه باهام کاری هم نداره

نفس عمیقی کشید و گفت : آخ خدایا شکرت ، به خدا قسم االن چند روزه که رفتی 

 .. منو بابات نه خواب داریم نه خوراک

وام بابا پیشته ؟ میخبا شنیدن اسم بابام بغض گلومو گرفت و گفتم : مامان ، االن 

 .. باهاش حرف بزنم

با ناراحتی گفت : نه مادر خونه نیست ، میدونی که همیشه این ساعت سر کاره ..الهی 

 .. بمیرم برای بغض صدات ...کاش بابات خونه بود . با اونم حرف میزدی



هر چقدرم که سعی میکردم آروم به نظر برسم بازم اون یه مادر بود و از لحن حرف 

 ... نم عمق بغض و حرف دلمو میفهمیدزد

با صدای ارومی گفتم : باشه ، بعدا زنگ میزنم باهاش حرف میزنم ، فقط شما یه 

 وقت به این شماره زنگ نزنید ها ، باشه؟

مادرم با مهربونی گفت : باشه دخترم خیالت راحت باشه ، فقط تو رو بخدا هر وقت 

 .. نباشیم که فرصت شد بهمون زنگ بزن تا ازت بی خبر

  چشمی گفتم و ادامه دادم : من دیگه باید برم مامان ، کاری نداری ؟

 .. با بی تابی گفت : صبا مواظب خودت باشی ها ، برو بسالمت

 .. با صدای غمگینی خدافظی کردم و گوشی رو قطع کردم و همونجا زدم زیر گریه

ی پاش و یه دل سیر چقدر دلم میخواست االن پیش مادرم بودم و سرمو میزاشتم رو

 .. گریه میکردم

 .. چقدر دلتنگشون بودم

 .. با صدایی که از پشت سرم شنیدم ، خون توی رگهام یخ بست و همونجا خشکم زد

  ! خب، صبا خانم یه کم دیگه حرف میزدی _

 ... بخدا قسم برای چند لحظه قلبم  از تپش ایستاد و از ترس چشمام گشاد شده بود

 .. شت سرم برگردم و ببینمش رو نداشتمجرأت اینکه به پ

وقتی بازوم از پشت کشیده شد و مثل پر کاه بلندم کرد و کوبوندم به دیوار پشت سرم 

 .. تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم

 اینقدر محکم کوبوندم به دیوار که درد تا مغز استخونم نفوذ کرد و جیغ خفیفی کشیدم

... 

 ... شد ، فاتحه ی خودمو خوندمنگاهم که میخ چشمای پر از خونش 

 ..  از ترس داشتم قالب تهی میکردم و دست و پام یخ کرده بود

 .. با نعره ای که زد چشمامو ناخودآگاه بستم



مگه نگفتم دور خانوادتو خط بکش؟مگه نگفتم ؟ با اجازه ی کی زنگ زدی ،  _

 هان؟؟؟

رشتم روی گونه هام زبونم بند اومده بود و با وحشت خیره شدم بهش .. اشکای د

 ... ریخت و بدنم سست شد

 . تکون محکمی بهم داد  و گفت : الل نشو جواب منو بده

  هق هقم که بلند شد

رنگ نگاهش عوض شد و بعد از چند ثانیه به آغوشم کشید و دستشو روی کمرم 

گذاشت و نوازشوار باال و پایین کرد و توی گوشم لب زد : هیس آروم باش ، ببخشید 

 .. خشید،بب

هنوز میلرزیدم و هر لحظه هم این لرزش داشت شدیدتر میشد ، بیشتر از اینکه ازش 

ترسیده باشم ، از حضور ناگهانیش جا خورده بودم و ترسیده بودم و باعث شده بود 

 ... بهم شوک وارد بشه

روی کاناپه نشوندم و با نگرانی گفت : چیه صبا چرا داری میلرزی ، ببین من که 

 .. ندارم ، آروم باش دختر خوبکاریت 

 ..با صدایی که گویی از ته چاه در میومد لب زدم : قر..قرصام

 با تعجب گفت : قرص ؟ قرص چی ؟؟

 ...دوباره به سختی گفتم : تو..تو کیفمه ،قرصامو بده

 . متعجب و درمانده از جاش بلند شد و به سمت اتاق دوید و کیفمو با خودش اورد

ریخت روی میز ، قوطی قرصامو از بین وسایلم قاپید و به سمتم  تمم محتویات کیفمو

 ... گرفت

 .. درشو باز کردم و دو تا قرص رو یکجا و بدون اب بلعیدم

  کم کم نفسم باال اومد و

لرزش تنم کمتر شد ، نگاهمو بهش دوختم ، مات مونده بود و نگاهش به قوطی 

 ... قرصام بود



رو از بین انگشتای یخ زدم بیرون کشید و خیره دستشو بی رمق جلو آورد و قوطی 

 ... شد به نوشته های روی قوطی

عصبی و کالفه سرشو باال آورد و لب زد : این قرص چیه؟ـ برای چی می خوری؟ 

  چرا االن

  اینجوری شدی؟

سرم انداختم پایین و بدون ترس و خجالت گفتم : سابقه ی تشنج دارم ، گاهی که 

  ! ؛ تشنج میکنم استرس بهم وارد میشه

 .. به وضوح جا خورد و با حیرت نگاهشو دوباره به قوطی توی دستش دوخت

  چند لحظه بعد با صدای خشداری گفت : چرا بهم نگفتی ؟

 .. با بغض گفتم : فرصت نشد

پوفی کشید و قوطی رو انداخت تو کیفم و ، وسایلمو جمع کرد و گفت : بجز این 

  قرصا ، داروی دیگه هم داری؟

سری به طرفین تکون دادم و گفتم : نه  ..کمی نگاهم کرد و بعد از آه عمیقی به سمت 

 .. اتاق رفت

از جام بلند شدم و خودمو به آشپزخونه رسوندم و یه لیوان اب از شیر ریختم و 

 .. الجرعه سر کشیدم

 .. داشتم لیوان رو میشستم که حضورشو کنارم حس کردم

ت و گرفته ش انداختم و گفتم : من ، من فقط دلتنگ نیم نگاهی به چهره ی ناراح

 .. خانوادم بودم ، فقط میخواستم صداشونو بشنوم

 نگاهشو میخ چشمام کرد و با حواس پرتی گفت : چی؟ چیزی گفتی ؟

متعجب بودم ، انگار اصال اون قضیه رو یادش رفته بود .. انگار واقعا با فهمیدن 

 .. بیماریم شوکه شده بود

 . من فقط میخواستم صدای مامانمو بشنومازش گرفتم و گفتم : نگاهمو 



با لحن محکمی گفت : فقط یه چیزی رو میتونم بهت بگم ، اینکه دیگه تکرار نکنی 

 .. وگرنه دفعه بعد اگه همچین کاری کنی مثل امروز راحت ازت نمیگذرم صبا

م که صدای با چشمای پر از اشکم زل زدم به چهره ی سردش و خواستم چیزی بگ

 .. زنگ در مانع شد

 .. دستی به موهاش کشید و گفت : پریسا و بچه هاش رسیدن ، من میرم درو باز کنم

مضطرب و پریشان دور. خودم چرخی زدم و نگاهی به سر و وضعم انداختم   

 .. نمیدونستم االن خواهرش چطوری رفتار میکنه

 م ، چون با شنیدن صداشونفرصت زیادی برای فکر کردن به این موضوع رو نداشت

 .. بالفاصله از آشپزخونه خارج شدم و جلوی در پذیرایی ایستادم

قمرتاج هم باهاشون بود ، یه زن قد بلند با اندامی نسبتاً خوب با پوست سبزه و چشمای 

 .. گیرا و درشت اومد داخل

 . نگاهی بهم انداخت ، سریع با صدای لرزونی گفتم : سالم ..خوش اومدید

 . صدای ملیحی گفت : سالم .ممنون با

 .. از کنارم گذشت و به سمت کاناپه رفت و نشست

-۷ساله و یه دختر حدود ۵۵دوتا بچه هم همراه قمرتاج اومدن داخل ، یه پسر حدود 

 ..ساله ۸

 بچه به آرومی سالمی کردن و کنار مادرشون نشستن ـ

 .. ه بود زل زدمنفس عمیقی کشیدم و به پیمان که حرکاتمو زیر نظر گرفت

 ... اشاره کرد که برم کنارش بشینم ، با قدمای کوتاه به سمتش رفتم و کنارش نشستم

فکر میکردم پریسا حتی جواب سالمم رو نمیده ، اما با برخورد محترمانه ش واقعا 

 ! جا خوردم

 .. چند دقیقه ای به سکوت گذشت ، نگاهش به میز بود و با کسی حرف نمیزد

  نده رو بهش گفت : خب دخترم ، راحت اومدین ؟ اذیت که نشدین؟قمرتاج با خ



نگاهشو به مادرش دوخت و با صدای گرفته ای گفت : چطور تونستین با این دختر 

  کنار بیاین ؟

 .. خون توی رگهام یخ بست و خشکم زد

 پیمان با تشر اسمشو صدا زد ، ولی بدون توجه به پیمان ادامه داد: ننه ، تو واقعا با

 دیدن این دختر یاد آقام نمیوفتی؟

 ..قلبم داشت تند تند میزد و حس میکردم هر لحظه ممکنه پس بیوفتم

قمرتاج با کمی دودلی گفت : خب..من خودمم چشم دیدنشو ندارم ، ولی چاره چیه 

  مادر ؟

پیمان نعره ای زد و گفت : تمومش کنین دیگه ، خجالت هم خوب چیزیه ، میبینید این 

 ! یگه دیگه دور بر نداریدچیزی نم

پریسا با پوزخند نگاهی به من انداخت و گفت : هه ، بفرما مادر من  ، تحویل بگیر 

 ...بخاطر یه دختر بدبخت

دیگه نتونستم تحمل کنم ، با عصبانیت از جام بلند شدم و گفتم : بهت اجازه نمیدم بهم 

 ! توهین کنی

شین سر جات دختره ی نکبت ، تو به قمرتاج چشماشو برام گشاد کرد و داد زد : ب

  چه حقی سر دختر من داد میزنی؟

  ! با تعجب گفتم : من داد زدم ؟؟ من که دارم آروم و با احترام صحبت میکنم

: احترامت بخوره تو سرت ، رو به مادرش گفت :مگه پریسا از جاش بلند شد و گفت 

 ! نمیزاشتم نگفتی که این اینجا نیست ؟ اگه میدونستم پامو اینجا

 ... قمرتاج با ناراحتی گفت : خب اگه میگفتم نمیومدی

پیمان با تحکم رو به خواهرش گفت : اینجا خونه ی صبا هم هست ، تو اینجا چند 

  ! روز مهمونی ، پس آتیش به پا نکن

پریسا پوزخندی زد و با حرص رو به بچه هاش گفت : پاشید ببینم ، از اولم نباید 

 . میومدیم

  ! ن با عصبانیت غرید : بزار برسی بعد قهر کنپیما



قمرتاج با گریه ای که بیشتر برای تظاهر بود گفت : نرو دخترم ، میدونی از دیشب 

 .. تا االن منتظرتم

من همونجا خشکم زده بود ، باورم نمیشد پشت اون چهره ی آرومش همچین آدمی 

 .. باشه

حثشون به سمت اتاق رفتم و درو پشت آهی کشیدم و بدون توجه به ادامه ی دعوا و ب

 .. سرم بستم

 .. گوشه ی دیوار نشستم و با دل پری زدم زیر گریه

 . دلم شکسته بود ، واقعا انتظار این رفتارو نداشتم

 .. اون از پیمان که میخواست کتکم بزنه و اینم از خواهرش

 . دیگه ظرفیتم تکمیل بود

اج از جام پریدم و سراسیمه خودمو به با شنیدن صدای شکستن شیشه ، و جیغ قمرت

 ..پذیرایی رسوندم ـ

از اتاق که بیرون رفتم با پذیرایی خالی مواجه شدم ، جز بچه های پریسا کسی دیگه 

 . نبود

 ... با شنیدن صدای گریه قمرتاج که از حیاط میومد ، با وحشت به سمت حیاط دویدم

توکلی و نوچه ش ، باال سرش  پیمان با صورت خونی کف حیاط افتاده بود و همون

 . بودن و قمرتاج و پریسا هم یه گوشه توی خودشون جمع شده بودن

با دیدن پیمان توی اون وضعیت قلبم تیر کشید ، نمیدونم چرا ، اما خیلی خیلی دلم 

 .. سوخت

 .. سرفه ای کرد و سعی کرد که روی پاهاش بأیسته ، اما نتونست و دوباره ولو شد

ند کردم و زیر بازوشوگرفتم ، با دیدنم نگاهش رنگ شرمندگی گرفت  به سمتش پا ت

 .. با کالفگی گفت : برو تو

 ...با صدایی بغضدار گفتم : بزار کمکت کنم آخه زخمی

 .. نزاشت حرفمو بزنم و با صدای بلندتری داد زد : گفتم برو تو



لی ن صدای توکاز جام بلند شدم و عقب عقب به سمت داخل رفتم که وسط راه با شنید

 . ایستادم

  زنته ، نه؟_

 . پیمان با خشم غرید : به تو ربطی نداره

توکلی پوزخندی زد و گفت : زیاد واق واق کنی  میگم یه نر و ماده ی دیگه بخوابونه 

 ... زیر گوشت که در جا جونت در بره مرتیکه

 د وپیمان دستشو به گاز تک شعله ای که کنارش بود گرفت و از جاش بلند ش

همونجوری که با آستینش دماغ خونیش رو تمیز میکرد گفت : بخاطر همین مشتی 

 ! که خورده تو دماغم اگه شکایت کنم ، دو برابر طلبتو باس بدی

توکلی پوزخندی زد و با تحقیر گفت : تو جرأت رفتن به کالنتری و شکایت رو داری 

 .. آخه ؟ تو خودت پات به اونجا بخوره میگیرنت بدبخت

قمرتاج با گریه و زاری گفت: آقای توکلی ، فقط چند روز دیگه فرصت بدین ، من 

 . قول میدم پولتونو جور کنیم

توکلی با سماجت گفت : من همین االن پولمو میخوام ، تا پولو نگیرم از اینجا ُجم 

  ! نمیخورم

از  نپیمان به سمتش رفت و یقیشو گرفت و داد زد : آخه مرتیکه ی خر نفهم من اال

 کجا بیارم به تو ششصد هزار تومن پول بدم ؟

بحثشون داشت دوباره باال میگرفت ، با فکری که به سرم زد ، با خوشحالی خیره 

 .. شدم به پیمانی که داشت به التماس کردن میوفتاد

با صدای تحلیل رفته ای گفتم : من یه جفت گوشواره و یه دونه النگو دارم ؛ فکر 

  ! حدود ششصد بشه میکنم قیمتش همون

پیمان با عصبانیت غرید : صبا خفه شو فقط ، مگه نمیگم برو تو و با عصبانیت به 

 سمتم خیز برداشت ..ـ

جیغ خفیفی کشیدم و از ترسم به دیوار پشت سرم چسبیدم اما هنوز بهم نرسیده بود 

 هکه قمرتاج خودشو سپر من کرد و گفت : وحشی بازی در نیار ، بزار طالهاشو بد

 .. ردشون کنیم برن ، مگه نمیبینی اینجا میخ شدن



توکلی با صدای موذی گفت : آفرین دختر جون ، برو بیار تا ما هم بریم دنبال 

 .. زندگیمون

 .. پیمان چشماشو بست و به آرومی کنار دیوار ُسر خورد و نشست

  ! نمیدونستم چیکار کنم ، بالتکلیف بودم

 .. زد : برو صبا ، زودتر برو بیار طالهاتو قمرتاج اشاره ای بهم کرد و لب

نگاه دیگه ای به پیمان انداختم تا شاید اجازه بده ، اما انگار که پیمان توی این دنیا 

 .. نبود ، حتی نفس هم به سختی میکشید

با عجله به سمت اتاق رفتم و چمدونمو باز کردم ، النگو و گوشواره ای که چند سال 

 .. وردم و به سمت حیاط رفتمبود داشتمشون رو در آ

 .. قمرتاج از دستم قاپیدشون و به توکلی داد

توکلی نگاه خریداری بهشون انداخت و رو به پیمان  گفت :  حله ، اگه بیشتر از 

 .. ششصد تومن قیمتش شد ، بقیشو بهت میدم من مثل تو حروم خور نیستم

 .. اشاره به نوچه ش کرد و با هم رفتن بیرون

 .. ونجوری هنوز اونجا تشسته بود و به نقطه ی نامعلومی خیره شده بودپیمان هم

 ..قمرتاج و پریسا بعد از چند دقیقه با ناراحتی  رفتن داخل

، ترجیح دادم که پیمان رو تنهاش بزارم تا کمی خلوت کنه ، به سمت داخل که قدم  

 برداشتم صدای خشدارش توی گوشم پیچید ــ

 .. وایسا صبا _

 ایستادم و به آرومی به پشت سرم برگشتم و خیره شدم به صورت غمگینش سر جام 

.. 

نگاه زیر چشمی بهم انداخت و با صدایی که به شدت خشدار وگرفته بود لب زد : 

 چرا اینکارو کردی؟ چرا طالهاتو بابت کثافت کاریای من دادی؟



م گفت کمی بهش نزدیک شدم و سعی کردم صدامو صاف کنم  بغضمو قورت دادم و

: من چند ساله که اون طالها رو داشتم ، ولی استفاده نمیکردم ، طال هم یه شیئه برای 

 .. روز مبادا ... امروزم همون روز مبادا بود

از جاش بلند شد و زل زد به چشمام و بعد از مکثی گفت : شرمندتم .. هنوز چند روز 

وزی که اومدی همش بیشتر از اومدنت به این خونه نمیگذره ، اما از همون ر

 .. اضطراب و تنش بوده برات

با اینکه داشت واقعیت رو میگفت ، اما به ارومی و با صدای به ظاهر خونسردی 

  گفتم : نمیخوای صورتتو تمیز کنی ؟

دستی به دماغش که خون روی پوستش خشک شده بود کشید و گفت : نه .. من باید 

 ..  برم  جایی

جایی که میخوای بری اهمیت داره که حتی نمیخوای با تعجب گفتم : مگه چقدر 

 !صورتتو تمیز کنی؟

پوفی کشید و گفت : برو تو اتاق .. بیرون هم نیا ، نمیخوام با حرفای مادرم و پریسا 

 .. عصبی و آزرده بشی ، من زود میام

فین فینی کرد و سرشو زیر شیر آب گرفت و همونجوری که دماغشو تمیز میکرد 

 .. هگفت :برو دیگ

با ناراحتی و بی قراری رفتم داخل ، پریسا و بچه هاش توی پذیرایی بودن و قمرتاج 

 .. هم توی آشپزخونه

 .. پریسا با دیدنم پشت چشمی نازک کرد و دوباره مشغول حرف زدن با دخترش شد

 .. بدون اینکه لحظه ای تعلل کنم ، به سمت اتاق رفتم و درو پشت سرم بستم

 .. نه تلویزیونی ، نه تلفنی ، نه سر گرمی ..هیچی نبودیه اتاق کوچیک ، 

خیلی دلم گرفته بود ، صداشون تا توی اتاق میومد ، و من حسرت میخوردم که ای 

 .. کاش منم االن پیش مامانم بودم

از جام بلند شدم و به سمت چمدونم رفتم ، دفتر و خودکاری که داخلش گذاشته بودم 

ر دراز کشیدم و شروع به نوشتن شعر هایی که بلد بودم رو برداشتم و روی زمین دَمَ 

 کردم ــ



اینقدر توی تنهایی هام کتاب خونده بودم و شعر خونده بودم که همه رو حفظ بودم و 

 .. با نوشتن بعضی از اون شعر ها آروم میشدم

بوی قرمه سبزی  که برای نهار پخته بودم توی خونه پیچیده بود و واقعا داشتم از 

 .. گی از حال میرفتمگرسن

نه روم میشد برم توی پذیرایی و باهاشون نهار بخورم و نه حتی اون لعنتی ها برای 

 .. نهار بهم تعارف کردن

دفترو با بی حالی گذاشتم کنار و توی خودم مچاله شدم و بدون اینکه چیزی زیر سرم 

 .. بزارم پاهامو توی شکمم جمع کردم

ستم بخوابم ، چشمامو که میبستم تصویر مامانم ، از شدت ضعف و بی حالی نمیتون

 ..بابام ، گریه ی خواهرام توی ذهن خسته و اشفتم شکل میگرفت ـ

با کالفگی توی جام نشستم و به دیوار تکیه دادم .. از شدت گرسنگی اشک تو چشمام 

 . جمع شده بود

 دلمم درد میکرد و هر لحظه دردش بیشتر میشد .

زدواج کردن روز بعد از عروسیشون مامانم براشون کاچی یادمه وقتی خواهرام ا

 .. .. درست میکرد و میبرد

اون موقع ها بچه بودم و معنی اون کارهارو درک نمیکردم ، بزرگتر که شدم فهمیدم 

 .. که دلیلش چی بوده

آهی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم : مامان کجایی که ببینی دخترت اینجا چقدر 

 ا بودی مامان ــغریبه ، کاش اینج

 .. دیگه نتونستم خوددار باشم و به اشکام اجازه دادم راهشونو پیدا کنن

 .. با هر هق هقی که میکردم ضعف و سرگیجم بیشتر میشد و چشمام سیاهی میرفت

نگاهی به ساعت قدیمی روی دیوار انداختم ، از وقتی که پیمان رفته بود چهار ساعت 

 ...گذشته بود

ینقدر بی تفاوت باشه ، یعنی نمیدونست که من چقدر با خانوادش چطور میتونست ا

  احساس غریبی میکنم ؟



 .. اینقدر گریه کردم و هق زدم تا باألخره بیحال شدم و خوابم برد

 ! نمیدونم چقدر گذشته بود ، یک ساعت .. دو ساعت .. یا بیشتر

ه و نگاه گیجی ب فقط وقتی که صدای در اتاق رو شنیدم چشمامو بی رمق باز کردم 

 ... اطرافم انداختم

 .. با حس سر گیجه و حالت تهوع توی جام نیم خیز شدم و نگاهمو به پیمان دوختم

چهره ی سر حالش و خنده ی مضحک روی لباش حالم رو به هم زد و اخم غلیظی 

 .. کردم

  با صدای شنگولی گفت: سالم بانو ، خوبی ؟ چرا چیزی نزاشته بودی زیر سرت ؟

  ! اه بدی بهش انداختم و با صدای ناراحتی گفتم : قرار بود زود بیاینگ

  کمی جا خورد و با تعجب گفت : چیزی شده ؟ بهت حرفی زدن ؟

 . پوزخندی زدم و گفتم : نه ، چیزی نشده

پوفی کشید و نگاهشو به ساعت روی دیوار کشوند و با شرمندگی گفت : ببخش ، یه 

  ! دم که دیرتر بیامکاری برام پیش اومد مجبور ش

باورم نمیشد که بخاطر دیر اومدنش اینجوری ناراحت و عصبی بودم ، باورم نمیشد 

 .. که بود و نبودش برام مهم بود و کالفه میشدم از نبودنش

 ... نمیدونم  شاید هم فقط بخاطر غریبی و تنهاییم بود ..نمیدونم 

 .. با شنیدن صداش رشته ی افکارم پاره شد

  ! از چی ناراحتی صبا ؟ خب بگو تا بدونماالن  _

خواستم حرفی بزنم اما سرگیجه و ضعف باعث شد سکوت کنم و سرمو بگیرم توی 

 .. دستم

 چرا رنگت پریده ، چیزی خوردی؟با صدای آرومی گفت : 

با به یادآوردن ظهر و بوی غذا و تعارف نکردنشون بغض گلومو گرفت و لب زدم 

 . : نه

 ابروهاش نشست و گفت : چرا ؟ـ اخم کمرنگی بین



پوفی کردم و گفتم : آخه تو نبودی ، منم که توی اتاق بودم وقتی داشتن نهار میخوردن 

 .. تعارف نکردن ..منم روم نشد برم بیرون

با کالفگی دستی به موهای سیاهش کشید و گفت : آخه چرا اینقدر تو بی فکری دختر 

 ف میکنه؟؟! مگه آدم توی خونه ی خودشم هم تعار

 . سرمو انداختم پایین و  گوشه ی  شالم رو به بازی گرفتم

از جاش بلند شد و گفت : پاشو ببینم ! با تعجب سرمو باال گرفتم تا بهتر ببینمش و 

 گفتم : چرا ؟

 ... چشم غره ای بهم رفت و بازومو با مالیمت کشید و بلندم کرد

ت : بریم بیرون ، هم غذا رو گرم با گیجی نگاهش کردم ، در اتاق رو باز کرد و گف

 کنیم با هم بخوریم و هم یه چایی خوشرنگ دم کنی برای آقاتون .بدو دختر کوچولو

.. 

 .. اینقدر گرسنم بود که بدون مخالفت قبول کردم و پشت سرش از اتاق رفتم بیرون

  خبری از قمرتاج و پریسا و بچه هاش نبود ، با تعجب گفتم : پس بقیه کجان ؟

لمه رو از داخل یخچال در اورد و گفت : رفتن سرخاک .فردا پریسا میخواد بره قاب

 .. قبلش میخواست بره سر خاک آقام

 سری به معنای فهمیدن تکون دادم و کتری رو پر از آب کردم و گذاشتم روی اجاق

.. 

پیمان سفره رو کف آشپزخونه پهن کرد و بشقابهایی که حاظر کردم رو گذاشت سر 

 ! گفت : بیا بشین دیگهسفره و 

 .. کنارش نشستم و برای جفتمون غذا کشیدم و با اشتها شروع به خوردن کردم

 .. جفتمون گرسنه بودیم و هر چی از قرمه سبزی مونده بود رو تموم کردیم

ظرفا رو گذاشتم توی سینک و سفره رو جمع کردم ، آب کتری  که جوش اومد چایی 

 .. دم کردم

 .. ستم که صدای پیمان رو از بغل گوشم شنیدمداشتم ظرفارو میش



  خب صبا خانوم ، میتونی حدس بزنی که چرا دیر اومدم خونه ؟ _

  نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم : نه ، چرا دیر اومدی؟

سیگاری از جیبش در آورد و روشن کرد و دودشو طبق معمول فوت کرد توی 

 .. صورتم

 .. کردم  و کمی ازش فاصله گرفتمبا دستم دود سیگارو از خودم دور 

  یعنی اینقدر کودنی که یه حدس هم نمیتونی بزنی؟ با لحن خاصی گفت :

با حرص خیره شدم بهش و تند تند نفس میکشیدم ، دلم میخواست با دستام خفه ش 

  ! کنم که بهم گفته بود کودن

و لب نگاه شیطونش رو توی اجزای صورتم چرخوند و روی لبام کمی مکث کرد 

 ! زد : حرص که میخوری ، کوچولوتر هم دیده میشی

پوفی کشیدم و با لحن تندی گفتم : خب از یه آدم کودن چه انتظاری داری؟ نمیتونم 

  ! حدس بزنم

چهره ی متفکری به خودش گرفت و با لحن مرموذی گفت :ای وای حیف شد که ، 

  ! نامت نمیوفتادم اگه زودتر میگفتی کودنی من امروز دیگه دنبال کارای ثبت

  با تعجب جملشو توی ذهنم چند بار تکرار کردم و لب زدم : چی؟ ثبت نام ؟

با لذت پک محکمی به سیگارش زد و گفت : اره دیگه ، مگه نمیخواستی درس 

 بخونی ؟

 .. شوکه شدم ، لبام کم کم کش اومد و لبخند گنده ای روی لبم نشست

 .. فته بودبا زیرکی همه ی حرکاتمو زیر نظر گر

  با صدایی که از شدت ذوق میلرزید گفتم : یعنی امروز رفتی ثبت نامم کنی؟

سری تکون داد و با لحن کشداری گفت : اول دو تا چایی دبش بریز بیار تو هال ، تا 

 . من برات تعریف کنم

با خنده ای که نمیتونستم جمعش کنم دو تا استکان برداشتم و تند تند با عجله پر از 

 .. یی کردم و به طرف هال پا تند کردمچا



روی کاناپه لم داده بود و داشت دکمه های پیرهنش رو باز میکرد ، کنارش نشستم و 

 .. سینی رو گذاشتم روی میز

بی صبرانه منتظر بودم که تعریف کنه ، ولی انگار خیال حرف زدن نداشت ، آسه 

 . آسه داشت دکمه هاشو باز میکرد

 ..ش کردم و پوف کالفه ای کشیدمبا حرص و غضب نگاه

 .. لبخند محوی روی لبش بود و مشخص بود که داره از این انتظارم لذت میبره

  با صدای کنترل شده ای گفتم: خب؟

  نگاهشو بهم دوخت و گفت : خب به جمالت ، پس قند کو ؟

به  ونگاهی به سینی انداختم ، یادم رفته بود قندون رو بیارم ، لبخند پر حرصی زدم 

 .. سمت آشپزخونه رفتم و قندون رو برداشتم

  دوباره کنارش نشستم و بدون مقدمه گفتم: خب میشه تعریف کنی ؟

خنده ی مهربونی کرد و گفت : خوشم میاد اصال صبر و تحمل نداری ! خب عرضم 

 . به خدمتت که اوالً دیگه نمیتونی توی مدرسه های روزانه درس بخونی

 ؟؟؟با تعجب گفتم : چرا 

نگاه عاقل اند سفیهی بهم انداخت و گفت : چون ازدواج کردی و یه زن متأهلی ، باید 

 ... مدرسه ی بزرگساالن ثبت نام کنی و اونجا ادامه بدی

  با عجله گفتم : خب ثبت نامم کردی؟

با خنده گفت : نه واقعا دارم به این نتیجه میرسم که  کودنی ها ! آخه دختر خوب 

  پروندت بدون مدارک شناسایی مگه میشه ثبت نام کرد ؟ بدون خودت بدون

با حالت زاری گفتم : وای خدا ، خودم و مدارکم که هستیم اما پروندم قزوینه ، هنوز 

 .. تو همون مدرسه س که درس میخوندم

استکان چاییشو برداشت و کمی ازش خورد و گفت : خب این که گریه نداره ! میریم 

 .. میگیریمش

 نگاهمو دوختم به چشماش و لب زدم : وا...واقعاً میریم ؟با حیرت 



با جدیت گفت : آره ، چرا که نه؟فردا میریم پروندت رو میگیریم و برمیگردیم ثبت 

 .. نام میکنیم

فقط صبا چون دوماه دیرتر برای ثبت نام اقدام کردی باید خیلی فشرده بخونی تا به 

 .. بقیه برسی

 .. تحان ترم اولتونهتقریبا یک ماه دیگه هم ام 

  با تعجب گفتم : تو این همه اطالعات رو از کجا داری؟

 . لبخندی زد و گفت : از آموزش و پرورش ، از همون مدرسه ی بزرگساالن

 .. با قدردانی نگاهش کردم و گفتم : ممنون ، خیلی خیلی ممنون

 با شیطنت گفت: همین ؟ فقط ممنونی؟

 . با گیجی گفتم : خب..آره دیگه

اخم ظاهری کرد و گفت : ممنون خشک و خالی که به درد نمیخوره ! بیا اینجا تا 

 .. بهت یاد بدم چطوری باید ازم تشکر کنی  ..یاال

 .. با همون خنگی و گیجی  بهش نزدیک شدم

دستمم گرفت و تا به خودم بیام پرت شدم توی بغلش ، جیغ خفیفی کشیدم و گفتم : 

 .. وایی چرا اینجوری میکنی

با صدایی که رگه هایی از خنده داشت زل زد بهم و گفت : اینقدر نق نزن کوچولو ، 

 .. حاال یاد بگیر که چطوری باید تشکر کنی ازم

در حال تجزیه و تحلیل حرفش بودم که لباش روی لبام نشست و نرم لبامو به بازی 

 ... گرفت

چشماشو بسته بود و  مثل برق زده ها با چشمای گرد شده نگاهش میکردم ، اما اون

 .. هر لحظه بوسه هاش حریصانه تر میشد

با فشاری که به پهلوهام آورد به خودم اومدم و بی اراده لبامو به حرکت در آوردم و 

 .. همراهیش کردم



با این کارم جری تر شد و گاز ریزی از لب پایینم گرفت و توی گوشم لب زد : بریم 

  تو اتاق؟

هنوز دلم درد میکرد .. انگار حرف نگاهمو خوند چون با با ترس بهش خیره شدم ، 

  ارامش گفت : نترس فقط یه کم عشق بازی باشه؟

وقتی سکوتمو دید بغلم کرد و به سمت اتاق راه افتاد ، از خجالت سرمو توی سینش 

 .. پنهان کردم ، ریز خندید و گفت: آخه چرا تو اینقدر کوچولویی

 .. دوباره پشت سرمون بستدر اتاق رو با پاش باز کرد و 

روی زمین نشست و بدون اینکه از خودش جدام کنه یا فرصتی بهم بده دوباره لبامو 

 .. به دهن کشید و با ولع شروع به خوردن کرد

 .. دستاش روی تنم در حال حرکت بود و حالمو داشت منتقلب میکرد

د ناله ی ریزی از لبام به سمت گردنم رفت و بوسه های ریزش روی گردنم باعث ش

 .. کنم و چشمامو ببندم

 .. دستشو از زیر بلوزم رد کرد و به س*ی*ن*ه*ه*ا*م  رسوند

 .. با نوازش سی*نه هام از خود بی خود شدم و تنم سست شد

 .. ناله ی ریزی کردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم

 با صدای بمی توی گوشم لب زد : جانممم چیه عزیزم ؟ هوم ؟

 .. چشمامو بستم و خودمو بهش سپردمجای جواب 

باورم نمیشد داشتم لذت میبردم ، اونم با کسی که به اجبار باهاش یکی شدم و ازدواج 

 ... کردم

 .. باورم نمیشد که پیمان اینقدر خوب بتونه منو تسلیم و رام خودش بکنه

 دستش که روی پایین تنم نشست خودمو جمع کردم و خیره شدم به چشمای خمارش

.. 

از توی بغلش کشوندم بیرون و روی زمین درازم کرد و در کسری از ثانیه بلوزمو 

 .. از تنم در آورد



با دیدن باال تنه م چشماش برقی زد و زیر لب "جانمی" گفت و سرشو به سمت 

 ... سی*نه هام برد

بوسه های تبدارش روی تنم داشت دیوونم میکرد ، ناله هایی که از بین لبام خارج 

 ..خارج از کنترلم بود و نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم میشد

کامل لخ*تم کرده بود و حریصانه به جون تنم افتاده بود ، دیگه ازش خجالت نمیکشیدم 

 .. ، تنها حسی که داشتم فقط لذت بود لذت

یه لحظه حس کردم روی ابرام ، حس کردم به اوج لذت رسیدم و با لرزشی چند ثانیه 

 .. شمام روی هم افتادای رها شدم و چ

 .. نفس عمیق پیمان به گوشم رسید و به آرومی کنارم دراز کشید و به اغوشم کشید

دستشو روی شکمم گذاشت و با صدای فوق العاده مهربونی گفت : تو چی داری که 

 .. ازت سیر نمیشم ، چی داری که حتی برای لمس کردنت هم مشتاقم

واب شیرین ،یه رویای خوش... چشمام باز حرفاش برام مثل یه خواب بود ،یه خ

 .. نمیشدن

بینهایت لذت برده بودم و تنم سست شده بود ، بوسه ی عمیقی روی پیشونیم زد و با 

 . صدای بمی گفت : بخواب خانم کوچولو .. آروم بخواب

 .. چشمام کم کم گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد

 

********* 

و گیج به اتاق خالی چشم دوختم ، هوا تاریک شده با صدای اذان چشمامو باز کردم 

 ..بود و اذان مغرب شده بود

 با بی میلی توی جام نیم خیز شدم پتویی روم بود و لباسام کنارم مرتب چیده شده بود

.. 

 .. لبخند کپچیکی با یاد آوری چند ساعت پیش روی لبام نشست و لباسامو پوشیدم

 .. ده بودن خونهصدای قمرتاج میومد و این یعنی اوم



 .. چمدونم رو باز کردم و یه دست لباس با وسواس انتخاب کردم

شامپو و صابونی که با خودم اورده بودم رو در اوردم و بعد از مرتب کردن اتاق 

 .. وسایلم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم

طع ققمرتاج و پریسا توی هال نشسته بودن و چایی میخوردن ، با دیدن من حرفشونو 

 .. کردن

 سرمو انداختم پایین وسالمی کردم و بدون گرفتن جواب سالمم به سمت حموم رفتم

.. 

 لباسامو روی چوب لباسی حموم اویزون کردم و لباسامو در اوردم و رفتم زیر دوش

.. 

قطره های آب گرم همه ی کوفتگی تنم رو داشت از بین میبرد و آرامشی وجودمو 

 ..گرفت

تن به قزوین و گرفتن پروندم لبخند پررنگی زدم و شامپو رو کف با فکر فردا و رف

 .. دستم ریختم و شروع به شستن موهای فر و بلندم کردم

یک ساعتی حموم بودم و وقتی حس کردم آب داره سرد میشه به سرعت کارامو 

 .. کردم و دوش سریعی گرفتم

 .. همونجا تو حموم خودمو خشک کردم و لباسامو پوشیدم

 .. ی کثیفمو توی لگن ریختم و از حموم رفتم بیرونلباسا

قمرتاج از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و با طعنه گفت : چه عجب ، میزاشنتی 

 .. فردا میومدی بیرون

بدون اینکه جوابشو بدم با همون موهای خیس به سمت حیاط رفتم و نشستم جلوی 

 .. شیر آب و شروع به شستن لباسام کردم

ر حیاط نگاهمو به اون سمت کشوندم ، پیمان اومد داخل و درو پشت با صدای د

  .. سرش با پا بست

دستاش پر از خرید بود و با دیدنم اول متعجب شد اما بعد اخمی کرد و گفت : اینجا 

  چیکار میکنی ؟



 .. سالمی کردم و گفتم :دارم لباسامو میشورم

  فتم : آره چطور ؟پوفی کرد و گفت : حموم رفتی؟ سری تکون دادم و گ

با عصبانیت گفت : تو عقل داری؟ با موهای خیس و تن خیس اومدی توی حیاط با 

  این آب سرد لباس میشوری؟

  با خونسردی گفتم : وا چه اشکالی داره مگه ؟

 ...با دادی که زد سر جام خشک شدم و با حیرت بهش خیره بهش

: چرا من هر چی به تو میگم تو لگدی به لگن لباسا زد و با صدای بلندی نعره زد 

  ! باز حرف خودتو میزنی ؟ چرا شعور نداری که جای کل انداختن فقط بگی چشم

 ... هاج و واج بهش خیره شدم، خشکم زده بود اصال توقع این رفتارو نداشتم

با صدای دادش قمرتاج اومد توی حیاط و گفت : باز چیشده ، چرا آبرومونو میبری 

 بهت فشار اورده؟؟چیه باز خماری 

پیمان کیسه های خرید رو پرت کرد جلوی پاش و با صدای نه چندان آرومی گفت 

 .. ساکت شو بردار اینارو ببر تو رو مخمم نرو: 

قمرتاج چشم غره ای به من رفت و زیر لب غر زد : دختره ی پتیاره معلوم نیست 

 ... چه غلطی کرده که باید ما دادو بیدادش رو تحمل کنیم

ا بغض نگاهمو به پیمان دوختم ، کالفه بود و چشماش پر از خون بود ، با کالفگی ب

چنگی به موهاش زد و لباسای پخش شدمو از کف حیاط جمع کرد و دونه دونه آب 

 ..کشید ـ

 .. همونجوری بی حرکت بهش زل زده بودم

و  دلباسارو روی بند پهن کرد و بدون اینکه حرفی بزنه سیگاری از جیبش در اور

 ... روشن کرد

 .. کمرمو خم کردم تا لگن رو از کف حیاط بردارم و برم داخل

 .با صداش سر جام صاف ایستادم ـ

 ! ببخشید ، نفهمیدم چیشد_



بی اراده پوزخندی زدم و به آرومی گفتم : دارم عادت میکنم به این رفتارای ضد و 

 !نقیضت

هم ی اختیار عصبی میشم یه کم بپوفی کشید و گفت : نه نمیخوام عادت کنی ، گاهی ب

 ... فرصت بدی قول میدم این اخالقمو بزارم کنار

با تعجب نگاهمو به صورت مهربونش دوختم ، باورم نمیشد .. همین چند دقیقه پیش 

 .. سرم داد زده بود و االن اینقدر مهربون شده بود

ر لبخند وقتی پشیمونیش رو دیدم ، ترجیح دادم دیگه کشش ندم ، به همین خاط

 کوچیکی زدم و گفتم : من داره سردم میشه ، بریم داخل ؟

 .. نگاهی به سر تا پام انداخت و با لبخند محوی گفت : بریم خانوم کوچولو

بر خالف همیشه که میگفت خانوم کوچولو و عصبی میشدم ، لبخند محوی روی لبم 

 ... نشست و چیزی نگفتم

 ری میکرد و یه دستمال هم دست دخترش بودبا هم رفتیم داخل ، پریسا داشت گردگی

.. 

 .. کمی جا خوردم ! آخه تازه خونه رو تمیز کرده بودم و همه جا برق میزد

تا چشمش به منو پیمان افتاد با طعنه گفت : واال من تا قبل از اینکه بیام اینجا فکر 

  !میکردم معنی خون بس یه چیز دیگه س

اخت و ادامه داد : اما با دیدن این خانوم تازه فهمیدم نگاه تحقیر امیزی به سر تاپام اند

  ! امروزه معنیش تغییر کرده

 پیمان با بی حوصلگی روی کاناپه لم داد و گفت : منظورت چیه پریسا؟

پریسا یا صدای پر تمسخری گفت : خون بس یعنی بسوزه و بسازه ، نه اینکه اینجا 

 ... بیاد شاهانه زندگی کنه

 کردم و با تمسخر تکرار کردم ...شاهانه؟ توی دلم خنده ای

پیمان پوفی کشید و گفت : فردا داری برمیگردی خونت ، سعی کن تا اینجایی دعوا 

 راه نندازی باشه؟



پریسا دستمال توی دستش رو به سمت پیمان گرفت و گفت : بیا ببینش ، این وظیفه 

  !ی من نیست که گردگیری کنم .. این وظیفه ی زن عزیزته

رتاج از اشپزخونه با سینی چایی بیرون اومد و با صدای ناله واری گفت : عیب قم

نداره دخترم   من خودم تمیز میکنم هنوز از دست و پا نیوفتادم که منتظر کمک یه 

 .. ذره بچه باشم

 .. با حرص نگاهمو به پیمان که چشماشو بسته بود و چرت میزد انداختم

ومد و با لحن تندی رو به پریسا گفتم : ببخشید با دیدن چرت زدنش خونم به جوش ا

ولی مثل اینکه شما مشکل بینایی دارید ! من خونه رو تازه تمیز کردم .. همه جا 

 تمیزه ، هدفتون از این اداها چیه ؟

قمرتاج چشماشو گرد کرد و گفت : واه واه واه بیا ما رو بخور ، بیا ... دختره ی 

 ..ی این خونه ، نبینم برای من زبون در بیاریاحمق یادت باشه چطوری اومدی تو

بغض گلومو گرفته بود .. پریسا با تمسخر گفت : ولش کن ننه ، این ارزش بحث 

 ... نداره که

دوست داشتم با دستام خفه ش کنم ، دوست داشتم داد بزنم و هر چی که الیقشونه 

 ... بهشون بگم اما نه جرأتش رو داشتم و نه حوصلشو

قط لبخند تلخی زدم و بدون توجه به پیمانی که داشت همچنان چرت میزد بنابراین ف

رفتم توی اتاق و تمام حرصم رو سر در اتاق خالی کردم و با تموم توانم درو به هم 

 ... کوبیدم

 .. گوشه ی دیوار نشستم و با صدای بلندی زدم زیر گریه

 .. درد حرفاشون یه طرف

 .. ش یه طرف .. داشتم دیوونه میشدمدرد چرت زدنای پیمان و این اعتیاد

هیچی نبود که باهاش سرگرم بشم ، مثل مرده ها گوشه ی اتاق افتاده بودم و هق هق 

 .. میکردم

 .. با دیدن ساعت هینی کشیدم و یادم افتاد نمازمو نخوندم

 .. به سرعت از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم



 .. یده بود و خوابیده بودپیمان همچنان روی کاناپه بود دراز کش

 .. اونا هم توی حیاط بودن و صداشون میومد

 بدون توجه بهشون به سمت آشپزخونه رفتم و شیر اب رو باز کردم و وضو گرفتم

.. 

 .. یه لیوان آب هم خوردم و به سمت اتاق رفتم

 .. چادر نماز و سجادمو از توی چمدونم برداشتم و نمازمو شروع کردم

 . ی که میگفتم بغضم سنگین تر میشدبا هر کلمه ا

 .. بعد از تموم شدن نمازم همونجا روی سجادم چشمام گرم شد و خوابم برد

  .. با صدای پیمان چشمامو باز کردم 

 ..صبا ، پاشو شام بخور ، صبا _

 ..بی رمق لب زدم : نمـ...نمیخورم ، بزار بخوابم

 .. کمی از هم باز شددستاش که روی شونه م نشست و تکونم داد ، چشمام 

 پاشو ببینم ، وقت برای خوابیدن زیاده ، پاشو شام بخور بعدش بخواب ، پاشو ببینم _

.. 

 . انگار نمیخواست بی خیال بشه ! پوفی کشیدم و توی جام نیم خیز شدم

چشمام میسوخت و سرم به شدت درد میکرد ، با صدای خواب آلودی گفتم : من 

 .. گرسنم نیست

 ..گفت : پاشو چند لقمه بخور بعد تا صبح بگیر بخواب اخمی کرد و

 ..به ناچار از جام بلند شدم و دستی به لباسام کشیدم و همراه پیمان از اتاق خارج شدیم

سر سفره نشسته بودن و مشغول خوردن شام بودن ، بوی کوکوسبزی توی مشامم 

 .. پیچید

 .. آرومی کنارش نشستم پیمان کنار سفره نشست و اشاره کرد منم بشینم .. به

 .. بشقابمو برداشت و چند تا کوکو برام گذاشت و اروم گفت : بخور ، رنگت پریده



لقمه ی کوچیکی گرفتم و خوردم ، قمرتاج همونجوری برای خودش لیوانی اب 

 .. میریخت گفت : پریسا مادر ، کاش چند روز دیگه میموندی

ی که موندم چیزی نمونده بود از خونه پریسا با غرور گفت : نه ننه ، همین یه روز

  !پرتمون کنن بیرون

 پیمان با خونسردی گفت : سوسه نیا ، باشه؟

پریسا با خشم گفت : تو فعال بشین بکش تا ببینم کی گوشه ی خیابون جنازتو جمع 

 . میکنیم

 .. قلبم از حرفش تیر کشید و با نا باوری نگاهمو به چشمای بی رحمش دوختم

 . ای که گرفته بود رو پرت کرد وسط سفره و از جاش بلند شدپیمان لقمه 

 .. قمرتاج با هول گفت : کجا میری؟پریسا عصبی بود یه چیزی گفت پسر جون

پیمان با همون خونسردی گفت : من ناراحت نیستم ، حرفاشم برام مهم نیست ، فقط 

 ...میخوام برم بیرون یه دوری بزنم

 . باید پریسا رو تا ترمینال ببریقمرتاج گفت : زود بیا ، فردا 

پیمان شونه ای باال انداخت و گفت : ما خودمون فردا میریم قزوین ، پس زود بیدار 

 .. میشیم و پریسا هم میرسونیم ترمینال

  قمرتاج و پریسا هر دو شوکه شدن و پریسا با تعجب گفت : قزوین برای چی؟

پرونده ی تحصیلی صبا رو از پیمان روی کاناپه نشست و گفت : میخوایم بریم 

 .. مدرسه ش بگیریم

 !قمرتاج با لحن تندی گفت : خب ؟ که چی بشه ؟

پریسا نزاشت پیمان چیزی بگه و با حرص گفت : بگو دیگه ، پروندشو میخوای 

 ...چیکار

پیمان نگاهی بهم انداخت و گفت: صبا میخواد درسشو ادامه بده . میریم پروندشو 

 .. بت نامشبگیریم برای کارای ث



قمرتاج با چشمای گرد شده گفت : چی میگی پیمان ؟ حالت خوبه؟ میفهمی که چیکار 

 داری  میکنی؟

  .. سرمو انداختم پایین و با استرس گوشه ی شالم رو به بازی گرفتم

 ..میترسیدم که با حرفاشون کاری کنن که پیمان پشیمون بشه

 .با صدای پیمان گوشامو تیز کردم ـ

 . میفهمم چیکار دارم میکنم ، خالف که نمیکنه میخواد درس بخونهمن خوب  _

پریسا از جاش بلند شد وبا صدای بلندی داد زد : دیگه شورشو در اوردی پیمان ، 

اون از شرط گذاشتن برای رضایت ،  که این عطیقه رو اوردی تو این خونه ، اینم 

 ... از خر شدنت و سواری دادنت

 و گفت: زندگی خودمه ، به خودمم مربوطه ، حله ؟ پیمان سیگاری روشن کرد

فرصت حرفی بهشون نداد و از جاش بلند شد و رو بهم گفت : صبا ، پاشو لباس 

 .. بپوش بریم بیرون یه دوری بزنیم

 .. ناباورانه بهش خیره شدم و چشمام برقی زد از پیشنهادش

اه های خصمانه ی پریسا با ذوق و لبخند گشادی از جام بلند شدم و بدون توجه به نگ

و قمرتاج به سمت اتاق پا تند کردم و به سرعت آماده شدم و چادرمو روی سرم 

 ... انداختم

 ... پیمان جلوی در اتاق منتظرم بود ، پریسا و قمرتاج در حال پچ پچ کردن بودن

 ..لبخندی به پیمان زدم و گفتم: من حاظرم

 ... ن داد و لب زد : بریم بانونگاهی به تیپم انداخت و با رضایت سری تکو

نگاه پیروزمندانه ای به قمرتاج و پریسا که آتیش خشم و کینه رو به خوبی توی 

 ... چشماشون میدیدم انداختم و پشت سر پیمان از خونه رفتم بیرون

 .. کفشامو پوشیدم و پشت سر پیمان از خونه رفتم بیرون

 ..خند پررنگی روی لبم نشستهوای پاییزی که به صورتم خورد ، بی اراده لب



کوچه ی شلوغ و پر رفت و امد ، خیابون های شلوغ ، مغازه هایی که چراغشون 

 .. روشن بود و زیبایی خاصی به خیابون داده بودن

 شایدم فقط از نظر من زیبا بودن ..نمیدونم ، اما هر چی که بود حالمو خوب میکرد

!  

نگاهم حریصانه به این ور و اون ور کشیده  شونه به شونه ی پیمان قدم بر میداشتم ،

 .. میشد

 .. مدت ها بود که بیرون رفته بودم و خیابون ها رو نگشته بودم ، آهی کشیدم

نگاهم به زن و شوهری افتاد که دست همدیگرو گرفته بودن و فارغ از همه چیز  

 .. صدای خنده هاشون به گوش میرسید

 .ه از نگاه پیمان دور نموند ـلبخندی زدم .. لبخندی پر از حسرت ک

دستمو به آرومی توی دست بزرگ و مردونه ش گرفت و با صدای بمی گفت : نبینم 

 .. غمتو بانو

 !با لبخند کوتاهی لب زدم : غم ؟ غم چرا؟

اهی کشید و با صدای خشداری گفت : میدونی صبا ، با اینکه مدت زیادی نیست که 

  ! ت ، حتی حرف نگاهت برام قابل فهمهدیدمت ، اما حس میکنم کامل میشناسم

 .. متعجب شده بودم ، ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم : هوا داره سرد میشه 

 فشار کوچیکی به دستم داد و گفت : میخوای بغلت کنم گرم بشی؟

با حیرت نگاهمو به چشمای شیطونش دوختم .. خنده ای کرد و گفت : خیلی خب ، 

 .. نجوری نکنشوخی کردم ، چشماتو او

 .. نگاهمو با خنده ازش گرفتم و به اون سمت خیابون دوختم

بالل فروشی بساط کرده بود و تعداد زیادی دختر و پسر و پیر و جوان دورش جمع 

 .. شده بودن و بالل میخریدن

 .. آب دهنمو قورت دادم و نگاهمو به رو به روم دوختم

  ی ؟هوس بالل کردغییر داد و گفت : کمی که راه رفتیم پیمان مسیر حرکتمون رو ت



شوکه شدم و با چشمای گرد شده بهش زل زدم ! باورم نمیشد که اینجوری فکرم رو 

 ... میخوند

با رسیدنمون به بالل فروش، دست توی جیبش کرد و رو به فروشنده گفت : آقا یه  

 ... دو سه تا بالل به ما بدین

سمت پیمان گرفت ، بعد از اینکه حساب کرد مرد بالل ها رو توی کاغذی پیچید و به 

 .. ، بالل ها رو به سمتم گرفت و با مهربونی گفت : بیا دختر کوچولو ، بخور

 .. با ذوق ازش گرفتم و گفتم : وایی مرسییی ، من خیلی بالل دوست دارم

با شیفتگی نگاهم کرد و گفت : نوش جونت خانومی ، بریم اون طرف روی اون 

 .. یمنیمکت ها بشین

 .. به سمت جایی که گفته بود رفتیم و روی نیمکت های توی پیاده رو نشستیم

  با ولع شروع به خوردن کردم و گفتم : خودت نمیخوری؟

 ..دستشو گذاشت زیر چونه ش و گفت : نه عزیزم ، تو بخور من نگات کنم ـ

  یه ذره هم نمیخوری؟با خجالت سرعت خوردنم رو کمتر کردم و گفتم : 

 نگاهی به بالل توی دستم انداخت ، نصفشو خورده بودم و نصف دیگه ش مونده بود

.. 

 ... تا به خودم بیام بالل رو از دستم قاپید و چند تا گاز بزرگ بهش زد

 ! با تعجب گفتم : وای نه ، اون که دهنی بود

 .. چشمکی زد و همونطور که دور لباشو تمیز میکرد گفت : مزه ش به همینه دیگه

 .. سرمو انداختم پایین و شروع به خوردن بالل بعدی کردم

 . با صدای ارومی لب زد : صبا ، باید باهات حرف بزنم

 با تعجب سر بلند کردم و خیره به چشمانش گفتم:چه حرفی؟

دستی به یقه ی پیراهنش کشید و نگاهش رو دوخت به نقطه ی نامعلومی و با صدای 

 .. حال حاظر نه در آمدی دارم ، نه پس اندازیآرومی گفت : ببین صبا ، من در 

 ...با گیجی گفتم : خب



پوفی کشید و این بار سر بلند کرد و خیره به چشمام گفت : ببین ، نمیدونم چطوری 

 ..بهت بگم که ناراحت نشی

 با کنجکاوی گفتم : هر جور که راحتی بگو ، ناراحت نمیشم ـ

ی که روشنش میکرد گفت : راستش سیگاری از جیب شلوارش در آورد و همونجور

 ... در حال حاظر مادرم داره خرج منو میده ، اونم از پولی که قبال پس اندازه کرده

 ! من نه درآمدی دارم و نه حرفه ای که بخوام کاری رو شروع کنم

بالل توی دستم رو گذاشتم الی همون کاغذ و با صدای آرومی گفتم : خب ، من 

  !منظورتو نمیفهمم

ی کشید و گفت : با مادرم کل ننداز ، جوابشو نده ، هر چی میگه تو نشنیده بگیر پوف

 ، من میشناسمش اگه لج کنه به راحتی آب خوردن از اون خونه پرتمون میکنه بیرون

.. 

اخمی بین ابروهام نشست ، اصال از حرفش خوشم نیومد ولی چیزی نگفتم و جوابم 

 ..فقط سکوت بود

گفت:من اصال برام مهم نیست حتی اگه تو خیابون هم زندگی بعد از مکثی دوباره 

 ... کنم .. نگرانیم فقط بخاطر توعه

دلم نمیخواد آواره ی کوچه و خیابون بشیم ، یه کم با مادرم مدارا کن ، اگه چیزی 

 گفت جوابشو نده من خودم جوابشو میدم ، باشه؟

آرومی سری تکون دادم و لحنش یه جوری بود که ناخود آگاه دلم براش سوخت و به 

 .. گفتم :باشه ، دیگه جوابشو نمیدم

لبخند محوی گوشه ی لبش نشست و گفت : مرسی دختر کوچولو .. مرسی که اینقدر 

 .. خوب و مهربونی

 خنده ی ریزی کردم و گفتم : من دختر کوچولو ام ؟

چولو ولبخند موذیانه ای روی لبش نشست و گفت : البته دختررر که نیستی ، اما ک

 !که هستی



با حرص نگاهش کردم ، نگاهش میخ صورتم بود خنده ای کرد وگفت : شوخی کردم 

 .. ، نخور منو با چشمات

اشاره ای به بالل های روی پام انداخت و گفت : اون همه آب دهنت رو قورت دادی 

 فقط بخاطر همون چند گاز بود ؟

 یدی که هوس بالل کردم ؟با خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم : از کجا فهم

پک محکمی به سیگارش زد و دودشو فوت کرد توی صورتم و لب زد : از برق 

 .. چشمات ، که داد میزد بالل میخوای و پشت بند حرفش بلند زد زیر خنده

تا آخر شب که خیابون ها خلوت شد و مغازه ها اکثرا تعطیل شدن من و پیمان بیرون 

 .. بودیم

 ..و لبخند از روی لبام پر نمیکشید خیلی بهم خوش گذشت

ساعت از دوازده شب گذشته بود که پیمان با مهربونی گفت : خب بریم خونه ؟ فردا 

 ..صبح زود باید راه بیوفتیم سمت قزوین

 .. خنده ای از سر ذوق کردم و گفتم : پس بریم که زودتر بخوابیم

 ..توی حیاط مسواک زدم وقتی رسیدیم بقیه خواب بودن ، مسواکمو برداشتم و سریع

پیمان رخت خواب ها رو پهن کرده بود و دراز کشیده بود ، در اتاق رو بستم و 

 .. روسریمو از سرم در اوردم

 .. کش موهامو باز کردم و چنگی به موهام زدم ، و با لذت پوست سرمو ماساژ دادم

 .. با شنیدن صداش حرکت دستم متوقف شد

 .. صبا ، بیا تو بغلم_

هنمو قورت دادم و چراغ رو خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم و خزیدم توی آب د

 ... بغلش

دستشو دور تن ظریفم حلقه کرد و پیشونیمو بوسید .. حس خوبی از بوسه ش بهم 

 دست داد ــ

 .. با صدای خواب الودی گفت : خیلی خوابم میاد



 .. بعد از چند دقیقه نفس های منظمش نشون میداد که خوابش برده

کمی توی بغلش جا به جا شدم و چشمامو بستم ،خیلی خوشحال بودم .. نمیدونم چرا 

 خوابم نمیبرد

از خوشحالی میخواستم بال در بیارم ، خواب له چشمم نمیومد و منتظر بودم هوا 

 .. روشن بشه و آماده بشم

 میه فکری توی سرم رژه میرفت  و باعث شده بود که حتی نتونم چشم روی هم بزار

.. 

اونم این بود که فردا داشتم میرفتم قزوین ، جایی که خانوادمم بودن ، یعنی میشد 

 پیمان اجازه بده ببینمشون؟؟

این سوال مدام توی سرم رژه میرفت که اگه ازش بخوام منو ببره پیش خانوادم ، 

  میبره یا نه ؟

ان که به پیمپوف کالفه ای کشیدم و زیر لب چند تا صلوات فرستادم و چشم دوختم 

 .. غرق در خواب بود

  ... نمیدونم این بشر چی داشت که من نمیتونستم باهاش نا مهربون باشم

با اینکه اون شرط رو گذاشت برای رضایت ، با اینکه باعث شد من با این خفت 

  !ازدواج کنم ، ولی چرا ازش دلگیر نبودم ؟

 پست شیشه پیمان و چند تا پسرآهی کشیدم و چشمامو بستم ، یاد روزی افتادم که از 

 .. رو توی خونشون دیدم و اون دختر ل*خ*ت رو

 .. انگار که برق بهم وصل کردن با وحشت باز کردم و خیره شدم به پیمان

اون روز رو دوباره توی ذهنم مرور کردم ، یادمه پیمان از اون دختر و اون چند تا 

 .. و مواد میکشیدپسر دورو برش دور بود و روی کاناپه نشسته بود 

با ناباوری نگاهش میکردم ، این همون آدم بود ؟ـاین همون پسر معتادیه که یه دختر 

 ... خراب رو آورده بود توی این خونه

  ! ضربان قلبم که تند شد تازه فهمیدم چه شوکی بهم وارد شده

  ! من چقدر ساده با این موضوع کنار اومده بودم



کردم و خدا میدونه چقدر با خودم کلنجار رفتم تا هوا  تا صبح نفهمیدم چطوری تحمل

 .. روشن شد

 .. با روشن شدن هوا ، نفس عمیقی کشیدم و به آرومی از بغل پیمان اومدم بیرون

 .. روسریمو سرم کردم و در اتاق رو به آرومی باز کردم و رفتم توی حیاط

 .. وضوگرفتم و دوباره بی سر و صدا برگشتم داخل

 .. اق نمازمو خوندم و از ته دلم دعا کردم که فکرم آروم بشهگوشه ی ات

 .. با شنیدن صدای پیمان تسبیحمو گذاشتم داخل سجاده ام و به پشت سرم برگشتم

 . با لبخند خاصی نگاهم میکرد

 .. سر به زیر بردم و گفتم : سالم ، صبح بخیر

 . با مهربونی گفت :سالم بانو ، قبول باشه

 . ه و چادرم رو جمع میکردم لب زدم : ممنونهمونجوری که سجاد

از جاش بلند شد و در حال بستن دکمه های پیراهنش گفت :من برم پریسا رو بیدار 

 .. کنم انگار خواب موندن ، تو هم آماده شو

 .. باشه ای گفتم و شروع به جمع کردن رخت خواب ها کردم

ه اون دختر افتاده بودم حسم بفکرم هنوز آشفته و درگیر بود ، از وقتی یاد قضیه ی 

 .. پیمان یه جوری عوض شده بود

پوفی کشیدم و سعی کردم این فکرا رو از سرم بیرون کنم ، بعد از مرتب کردن اتاق 

 .. ، مانتو و شلوار قهوه ایم رو از داخل چمدونم در اوردم و پوشیدم

 .شم ـمقنعه ی مشکیمو سرم کردم و چادرم گذاشتم کنار که موقع رفتن بپو

 کیفمو چادرمو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون ـ

 .. همشون بیدار شده بودن و قمرتاج داشت سفره ی صبحانه رو پهن میکرد

با صدای آرومی سالم کردم ، اما همونجوری که انتظارش رو داشتم ، بجز پیمان 

 .. هیچکس جواب سالمم رو نداد



مه ی کوچیکی پنیر درست کردم و آه نا محسوسی کشیدم و کنار پیمان نشستم ، لق

 .. گذاشتم دهنم

  پیمان رو به پریسا که داشت چاییش رو هم میزد گفت : پری ، نمیشه بیشتر بمونی؟

پریسا نگاه زیر چشمی بهش انداخت و لب زد : نه ، باید برگردم سیروس میره سر 

 .. کار و کسی نیست کاراشو انجام بده

 .. اخت پایین و مشغول خوردن صبحانه ش شدپیمان دیگه حرفی نزد و سرشو اند

 .. بعد از خوردن صبحانه سفره رو جمع کردم و ظرفای صبحانه رو شستم

 . پریسا با مادرش روبوسی کرد  با بچه هاش رفتن بیرون

 .. خدافظی زیر لبی با قمرتاج کردم و بعد از پوشیدن کفشام از در رفتم بیرون

 ..ماشین رو ، روشن کرده بودپریسا جلو نشسته بود و پیمان هم 

 .. بی تفاوت در عقب رو باز کردم و کنار دختر پریسا نشستم

  ! تا ترمینال هیچکس حرفی نزد ، انگار که پریسا با پیمان قهر بود

 .. وقتی رسیدیم توی ترمینال ، پریسا و پیمان پیاده شدن و منم به ناچار پیاده شدم

بدون خدافظی با من به سمت بلیط فروشی  بچه هاش خدافظی ارومی کردن و پریسا

  ! راه افتاد

 . پیمان با لحن کالفه ای گفت :تو بشین من االن میام ، راهیشون کنم میام

 ! باشه ای گفتم و در جلو رو باز کردم و روی صندلی جا گرفتم

 واقعا از ته دلم از رفتار پریسا دلگیر بودم ـ

ر شوهر ابجی نرگس اینقدر به آبجیم احترام بغض بدی گلومو گرفته بود ، یادمه خواه

  ! میزاشت که خود ابجیم شرمنده میشد

 . اهی کشیدم و سعی کردم بهش فکر نکنم

 .. نیم ساعتی گذشته بود که پیمان اومد و سوار شد

  ! با فین فین گفت :ببخشید تا بلیط گرفتم و راه افتادن دیر شد



 .. با آرامش گفتم : اشکال نداره

 اتوبان حرکت کرد و گفت : خب امروز روز توعه ، االن خوشحالی نه ؟به سمت 

لبخندی بی اراده روی لبم نشست و گفتم: آره خیلی ، میخوام از خوشحالی بال در 

 .. بیارم

  ! لبخند محوی زد و گفت : خدا رو شکر که این حس رو داری

 مکثی کرد و ادامه داد : صبا  چیزی شده ؟.از چیزی ناراحتی؟

  اه کوتاهی به نیمرخش انداختم و گفتم: نه ، چطور مگه؟نگ

آخه حس میکنم ناراحتی ، دیشب سر دستی به موهای کوتاه شده ش کشید و گفت : 

 .. حال تر بودی

 . خنده ی ریزی کردم و گفتم : یه کم خوابم میاد همین

هم  وغنگاهی بهم انداخت و گفت : اگه نمیخوای راستشو بگی نگو ، اما هیچوقت در

 ؟نگو ، باشه

 .. با حیرت سری به معنای باشه تکون دادم و نگاهمو به جلو دوختم

وقتی که وارد شهر قزوین شدیم ، با خوشحالی و صدای بلندی گفتم: آخ جون باألخره 

 . رسیدیم

خنده ای کرد و با تعجب گفت : اوه تو که تا االن بی حال بودی ، چیشد یهو شارژ 

  شدی؟

 .م : با دیدن زادگاهم روح به بدنم برگشتبا شیطنت گفت

با نگاه شیطونی گفت : اوم یعنی این بدن تا االن روح نداشت و اینقدر دیوونه کننده 

 .. بود ؟ االن که روح داره ببین چی هست

با چشمای گرد شده زل زدم بهش ، با دیدن چشمام قهقهه ی بلندی زد و همونجوری 

 ... و گفت : عاشق این چشای همیشه گردتم که جلوشو نگاه میکرد لپمو کشید

 با جدیت ادامه داد: خب ، حاال کجا برم ؟.مدرسه ت کدوم طرفه؟

 ... آدرس مدرسه رو بهش دادم و دستامو با استرس توی هم پیچوندم



 .. استرس دیدن معلمام ، دیدن مدیرم و حتی دیدن هم کالسی هام

 . دوست نداشتم کسی منو ببینه

مدرسه پارک کرد ، نگاهی بهش انداختم و گفتم : میشه.. میشه تو وقتی جلوی در 

 بری؟

 . با تعجب گفت : چرا؟ خب خودت هم بیا دیگه

دست توی کیفم کردم وشناسنامم رو به سمتش گرفتم و گفتم : پرونده رو به غریبه ها 

 .. نمیدن ، اینو بگیر و بگو که شوهرمی

 نت چیه؟ منم؟با جدیت خیره شد بهم و گفت : دلیل نیومد

 ..با عجله گفتم : نه نه بخدا اصال مشکل تو نیستی ، فقط دلم نمیخواد کسی رو ببینم

چند دقیقه سکوت کرد ومتفکرانه بهم خیره شد و در نهایت ، شناسنامه رو از دستم 

 .. گرفت و گفت : خیلی خب ، بشین من االن میام

 .. مدرسه چشم دوختم وقتی پیاده شد نفسمو کالفه بیرون فرستادم و به در

 ... چقدر دوست داشتم االن خانوادمو ببینم ، پدرمو ، مادرمو

 .. ولی نمیدونستم که پیمان اجازه میده یا نه

اون که مهربونه  همیشه هم به فکر منه ، فکر میکنم اگه بهش بگم میخوام خانوادمو 

 ... ببینم قبول کنه

توی دستش از در مدرسه بیرون اومد ، بعد از یه ربع وقتی پیمان با پرونده ی آبی 

 .. لبخندی از سر خوشحالی زدم

  سوار که شد بی طاقت پرونده رو از دستش قاپیدم و گفتم : وای مرسی ، مرسی

  : لبشو با زبونش تر کرد وگفت

 خواهش میکنم بانو .. کاری نکردم که ، خب حاال بگو نهار چی میخوری ؟

 .. که االن وقتشه که بهش بگم زیر چشمی نگاهش کردم و فکر کردم

 با صدای ارومی گفتم : من..یعنی ، میشه یه چیزی ازت بخوام ؟



 .. نگاه جدی بهم انداخت ولی حرفی نزد و همچنان نگاهش میخ چشمام بود

آب دهنمو قورت دادم و خواستم حرفمو ادامه بدم ، اما با حرفی که زد ، تقریباً رنگم 

 .. پرید

 ، چون امکان نداره قبول کنم .. باشه؟بهتره ازم نخوای  _

متوجه شده بود که چی ازش میخوام ، نگاهشو ازم گرفت وسیگاری روشن کرد و 

دودشو با حرص بیرون فرستاد و گفت : ببین صبا ، من هر کاری میکنم که خوشبخت 

  .. بشی ، دیدی که تا گفتی دوست داری درس بخونی گفتم باشه

یپلم دارم ، هیچ عالقه ای هم به درس خوندن نداشتم و در حالی که من خودم فقط د

 ... ندارم .. اما بخاطر تو حاظر شدم قبول کنم

 . اشک توی چشمام جمع شده بود

با کالفگی نگاهم کرد و گفت : ولی ، من نمیتونم فراموش کنم که پدرم کشته شده ، 

 .. بیننتنادر زد آقامو کشت صبا ، نمیتونم اینقدر بی رگ باشم و بزارم ب

 .. با صدایی که میلرزید گفتم : منم خواهر همون آدمم

 .. با لحن تندی گفت : اره ، ولی گناهی نداری ، پدر منو نادر کشته ، نه تو

با بغض گفتم: خودت داری میگی پدرتو نادر کشته ، منم که نخواستم  داداش نادر 

 ...رو ببینم ، من میخوام فقط چند دقیقه پدر و مادرمو

فمو قطع کرد و با صدای بلندی داد زد :میشه تمومش کنی ؟ یه بار گفتم نه یعنی حر

 .. نه ! دیگه حتی حرفشم نزن

 .. نتونستم خود دار باشم و اشکام یکی پس از دیگری روی صورتم راه افتاد

با عصبانیت گفت : گریه نکن ، آخه سگ مصب من که بهت گفته بودم دور ننه باباتو 

 قبول کردی دیگه این دبه کردنت چیه .؟ خط بکش ، تو هم

 ..هق هقی کردم و گفتم : من هیچوقت قبول نکردم ، من فقط

 با چشمای پر از خونش به سمتم که برگشت  تقریباً الل شدم .ـ



شمرده شمرده گفت : ببین ، روزی که قبول کردی خون بس بشی  یعنی پی همه 

 .. چیزو به تنت مالیدی

نداری  ، پس بهتره مثل یه دختر خوب اشکاتو پاک کنی ،  چاره ای جز قبول کردن

چون اگه آسمون خدا به زمین بیاد نمیزارم حتی برای یه ثانیه خانوادتو ببینی ، برات 

 جا افتاد ؟ یا تکرار کنم ؟

 .. با ناباوری به آدم رو به روم نگاه میکردم ، تا حاال این روی پیمان رو ندیده بودم

ه ای بزنه ، ماشین رو به حرکت در آورد و مستقیم به سمت بدون اینکه حرف دیگ

 ... کرج راه افتاد

لحظه به لحظه که از قزوین دور میشدیم بغضم سنگین تر میشد .. حس میکردم این 

 .. تنها شانسم بود برای دیدن خانوادم

 از ترس پیمان ، حتی جرأت گریه کردن نداشتم ، تند تند پلک میزدم تا اشکام نریزه

. 

دستامو مشت کرده بودم و نگاهم میخ جاده بود ، پیمان تند تند سیگار میکشید و حتی 

 ..یه کلمه باهام حرف نمیزد

 .. کاش الاقل باهام حرفی میزد ، دلم داشت میترکید

 ... نفسم که تند شد ، چشمام که تار شد

 ... باألخره بغضم ترکید و با صدای بلندی زدم زیر گریه

 .. ت و زیر لب گفت : الهللا اله هللانگاهی بهم انداخ

چند دقیقه بعد سرعت ماشین کم شد و کنار یه دکه که چند تا دیگه ماشین ایستاده بودن 

 ... پارک کرد

 ... همچنان داشتم گریه میکردم ، پوفی کشید و از ماشین پیاده شد

 .. ماشین رو دور زد و در سمت منو باز کرد و گفت : پیاده شو

 کردم و ترسیده گفتم : چ..چرا ، اینجا چرا نگهداشتی؟ اشکامو پاک

 .. نچی کرد و بدون فرصت دیگه ای بازومو گرفت و از ماشین کشوندم بیرون



به قدری جدی بود که ترجیح دادم هیچ حرفی نزنم ، به سمت صندوق عقب رفت و 

 .. با یه چهار لیتری آب برگشت

ری رو باز کرد و گفت : بشور دست همونجوری که بهم نزدیک میشد ، در چهار لیت

 .. و صورتتو ، یاال

 بدون اینکه مخالفتی کنم ، دستمو گرفتم زیر چهار لیتری و کمی آب کف دستم ریخت

.. 

صورتمو شستم و مقنعمو مرتب کردم کردم ، چهار لیتری رو دوباره گذاشت توی 

 ... فتصندوق عقب و به سمت دکه ای که چند نفر داشتن ازش خرید میکردن ر

چند دقیقه بعد به سمتم اومد ، کیک و نوشابه ای که دستش بود رو به سمتم گرفت و 

 .. با جدیت گفت : بگیر بخور

 .. فین فینی کردم و گفتم : نمیخورم

 نگاه جدیشو به صورتم دوخت و لب زد : میخوری یا جور دیگه به خوردت بدم؟

  ! ن لج کنممیدونستم به قدری جدی هست که نباید بیشتر از ای

 .. نفس عمیقی کشیدم و نوشابه و کیک رو ازش گرفتم و شروع به خوردن کردم

خیلی گرسنم بود ، بدون توجه به نگاه سنگینش ، همه ی کیک و نوشابه رو خوردم 

و بعد از اینکه تموم شد ، شیشه ی خالی نوشابه رو ازم گرفت و به سمت دکه برد و 

 .. برگشت

 ت و با صدای خشداری گفت : بهتری؟ االن آرومی؟نگاهی به صورتم انداخ

 .. سری تکون دادم و گفتم : اوهوم

در ماشین رو برام باز کرد و گفت : خیلی خب ، پس سوار شو بریم ، من کلی کار 

 .. دارم زودتر باید بریم

باشه ای گفتم و سوار شدم ، ماشین که حرکت کرد ، چشمامو بستم و سرمو به شیشه 

 .. چسبوندم

تکون های ماشین برام حکم یه گهواره رو داشت و باعث شد کم کم چشمام گرم بشه 

 .... و خوابم ببره



با صدای بوق ماشینی چشمامو باز کردم ، با دیدن یه کوچه ی خلوت و خونه های 

داغون و متروکه چشمامو با هوشیاری باز کردم و با دقت بیشتری اطرافمو از نظر 

 ... گذروندم

ماشین نبود و ماشین وسط کوچه پارک بود ،آب دهنمو قورت دادم و با پیمان توی 

 .. ترس به دورو برم خیره شدم

چرا اینجا بودیم؟ پیمان کجا رفته بود ؟ـ هیچکس توی کوچه نبود و اکثر خونه ها 

 .. مشخص بود که متروکه و خالی بودن

 .. قلبم تند تند میزد و گوشه ی چادرمو توی مشتم مچاله کرده بودم

ترسیدم اتفاقی برای پیمان افتاده باشه ، چند دقیقه گذشته بود ، وقتی دیدم خبری ازش 

 .. نیست ، دستمو به دستگیره ی در ماشین رسوندم

اما با در قفل شده مواجه شدم .. با وحشت و تعجب چند بار دستگیره رو کشیدم سمت 

 .. خودم ، ولی در قفل بود و فایده ای نداشت

 ... مام جمع شد و با کالفگی تکیه دادم به صندلی ماشیناشک توی چش

سردم شده بود و پاهام یخ کرده بود ، نمیدونم چند دقیقه گذشته بود ، شاید بیشتر از 

 .. یک ساعت بود که توی ماشین بودم

از شدت کالفگی ، گریم گرفته بود و هق هق میکردم ، هم گرسنم بود هم ترسیده 

 .. بدنم خشک شده بود روی صندلی بودم و هم خسته بودم و

با ، باز شدن در خونه ای که دقیقاً آخر کوچه قرار داشت ، و دیدن قامت پیمان که با 

 .. قدمای کوتاه و نامنظم به سمت ماشین میومد  اشکامو پاک کردم

 .. با بی حالی در ماشین رو باز کرد و روی صندلی جا گرفت

حتی در ماشین رو ببنده سرشوگذاشت روی فرمون  بدون اینکه نگام کنه ، بدون اینکه

 .. و چشماشو بست

 شوکه شده بودم، دلیل این حالش چی میتونست باشه؟

  ! وقتی چند دقیقه گذشت و صدایی ازش در نیومد  و حرکتی نکرد کمی نگران شدم

 . دستمو گذاشتم روی بازوش و به آرومی تکونی بهش دادم



 .. دولی بازم عکس العملی نشون ندا

 با ترس و صدایی که به شدت بغض داشت لب زدم : پیمان ، پیمان ؟حالت خوبه ؟

بازم جوابی نداد ، بغضم ترکید و دستمو محکم چند بار روی بازوش زدمـو به شدت 

 .. تکونش دادم و گفتم: تو رو خدا حرف بزن ، خوبی؟ تو رو خدا یه چیزی بگو

د ، کمی به سمتش متمایل شدم و گفتم: صدای گنگ و نامفهومی از بین لباش خارج ش

 .. چی؟ دوباره بگو

 .. سرشو از روی فرمان بلند کرد و خیره شد بهم

 با دیدن حالت چشماش کپ کردم ، سفیدی چشماش یه دست قرمز بود و پر از خون

. 

اشکام بی اختیار روی گونه هام میریخت . با صدایی که انگار از ته چاه در میومد 

 . ان نباش ، خوبمگفت : نگ..نگر

 .تمام هیکلش بوی مواد و کثافت میداد ، با بغض خیره شدم به صورتش ـ 

دوباره سرشوگذاشت روی فرمون وگفت : یه کم سرم گیج میره ، چند دقیقه تحمل 

 .. کن االن میریم

 .. لبامو زیر دندونام محکم فشار میدادم تا صدای گریم بلند نشه

 ! پس رفته بود مواد بکشه

 .. اهی به کوچه و اون خونه ی منفور انداختمنگ 

 .. نمیدونستم برای خودم و اقبالم گریه کنم یا برای پیمانی که تقریبا بیهوش شده بود

 ..یه زن تنها با یه مرد معتاد ، توی این ماشین و این محله ی خراب

ی عاگه کسی االن مزاحمم میشد مطمعن بودم که پیمان نمیتونه کاری کنه و ازم دفا

 .. بکنه ، چون هیچ رمقی توی تنش نبود

 .. در اون خونه که باز شد نگاهمو با دقت بهش دوختم

دوتا مرد جوان با موتور از خونه اومدن بیرون و نگاه جفتشون ماشین مارو نشونه 

 .. گرفت



با ترس آب دهنمو قورت دادم و دستامو مشت کردم و با صدای لرزونی گفتم : پیمان 

 .. ، پاشو بریم دیگه ، پیمان پاشو

 .. ولی هیچ جوابی بهم نداد و اون دو تا مرد با موتور به سمت ماشین اومدن

دستام شروع به لرزیدن کرد و توی خودم مچاله شدم و لب زدم : پیمان ، تو رو خدا 

 .. پاشو

وقتی به ماشین رسیدن ایستادن ، در سمت پیمان همچنان باز بود ، راننده ی موتور 

 .. کرد و نگاهی اول به پیمان و بعد به من انداخت سرشو خم

 با صدای نکره ای گفت : اینجا چرا وایسادین؟ـ

جوابی ندادم و نگاهمو به پیمان دوختم! دستشو اورد جلو و چند ضربه ی نسبتاً محکم 

به شونه ی پیمان زد و گفت : هوی پاشو جمع کن خودتو ببینم ، بزن به چاک تا 

 . مأمورا نیومدن

 ... یمان با بی میلی سرشو از فرمون ماشین بلند کرد و نگاه کوتاهی بهشون انداختپ

اونی که پشت موتور نشسته بود ، با عصبانیت گفت : پاشو جمع کن خودتو نکبت ، 

 پاشو تا برامون دردسر درست نکردی ــ

  ! شما برید ، من.. من خودم االن بیدارش میکنمبا صدای لرزونی گفتم : 

ه موتور نگاهی بهم انداخت و گفت : زودتر ، اگه تا یه ربع دیگه راه نیوفته رانند

 ..میگم بیان جمعش کنن

آب دهنمو قورت دادم و به رفتنشون خیره شدم، وقتی از کوچه خارج شدن ، با عجله 

دستمو به بازوی پیمان رسوندم و بدون مالیمت و با صدای بلندی داد زدم : پیمان 

 .. ه بیوفت،زود باش پاشو را

 .. سرشو بلند کرد و گفت : هووشه ، چته وحشی

با گریه گفتم :  چطوری غیرتت قبول میکنه که منو بیاری یه همچین جایی و اینجوری 

  به امون خدا ولم کنی؟

 .. پوفی کشید و گفت : خیلی خب بابا ، چی شده مگه ، ازت که کم نشده



که توی صندوق بود ، دست و صورتشو  از ماشین پیاده شد و با آب همون چهار لیتری

 .. شست و دوباره سوار شد

در ماشین رو بست و ماشین رو روشن کرد ، قبل از اینکه راه بیوفته دست توی 

 .. جیبش کرد و سیگاری در آورد و روشن کرد

 با همون پک اولی که زد دودش توی فضای بسته ی ماشین پیچید و به سرفه افتادم

.. 

 .. شیشه روکمی دادم پایین و هوای بیرون رو به ریه هام فرستادمحرکت که کرد ، 

حرص و بغض داشت خفم میکرد ،  سیگارش که تموم شد یه سیگار دیگه روشن 

 .. کرد

  ! با کالفگی گفتم : بسه دیگه

 سرشو به سمتم چرخوند و با اخم گفت : چی بسه؟

کشیدن ، من به دودش کمی ترسیدم ، ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم : سیگار 

  ! حساسم بهت که گفته بودم اذیت میشم

پوزخندی زد و پک محکمی به سیگارش زد و دودشو فوت کرد توی صورتم و گفت 

 : فکر کنم منم بهت گفته بودم که سعی کن به این وضع عادت کنی ، مگه نه؟

یچ ه با حرص رومو ازش گرفتم و سرمو به شیشه ی سرد ماشین چسبوندم و تا خونه

 .. حرف حرفی بینمون رد و بدل نشد

 .. وقتی رسیدیم ، کیفمو پروندمو از صندلی عقب برداشتم و پیاده شدم

کلید خونه دست پیمان بود ، متظر موندم تا پیاده بشه ، اما شیشه رو داد پایین و گفت 

 .. : بگیر این کلیدو درو باز کن ، دوباره کلیدو بده من

 ونه نمیای؟با تعجب گفتم: مگه تو خ

فین فینی کرد و گفت : نه ، یکم کار دارم باید برم انجام بدم ، زود درو باز کن کلید 

 .رو بده ـ

با کالفگی به سمت در رفتم و بازش کردم ، کلیدو بهش دادم و بدون خدافظی یا حتی 

 .. بدون نگاه کردن بهش به سمت خونه رفتم و درو به هم کوبیدم



  ! تا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم توی حیاط ایستادم و چند

  !درو باز کردم و رفتم تو خونه ، خبری از قمرتاج نبود ، بهتر

 ... به سمت آشپزخونه رفتم و در یخچال رو باز کردم

 .. چند تا خرما برداشتم و با یه لیوان آب خوردم

کمی ازگرسنگیم رفع شد ، به سمت اتاق رفتم و لباسامو عوض کردم ، پروندمو 

 . گذاشتم روی چمدونم و دوباره رفتم تو آشپزخونه

قمرتاج برای نهار چیزی درست نکرده بود ، کمی فکر کردم و مواد کوکو سیب 

 .. زمینی رو حاضر کردم

 . سیب زمینی ها رو پوست گرفتم و رنده کردم ، پیاز هم همینطور

دم ین بلندی کشیدر یخچال رو باز کردم تا ، تخم مرغ بردارم ولی با صدای قمرتاج ه

 .. و دستمو گذاشتم روی قلبم

با چشم غره گفت : چته ، مگه جن دیدی؟ چند تا نون لواش و سبزی خوردن دستش 

بود ، با غرغر گفت : خبر مرگش طلبکاراش جلو در خونه هستن ، خدا منو بکشه 

  و راحتم کنه

ن نهار به پخت میدونستم منظورش پیمانه  اما کدوم طلبکار ؟! با فکری درگیر شروع

 .. کردم

 .. قمرتاج سینی بزرگی برداشت و سبزی روگذاشت داخلش و به سمت هال رفت

کوکو ها رو سرخ کردم و گذاشتم توی یه ظرف در بسته ، ماهیتابه رو شستم وـگاز 

 ... رو تمیز کردم

 .. از قصد لفتش میدادم تا کمی از استرس و نگرانیم کم بشه ، اما فایده ای نداشت

 . پزخونه رو مرتب کردم و رفتم توی هالآش

 قمرتاج سبزی رو پاک کرده بود و به کاناپه تکیه داده بود ، انگار توی این دنیا نبود

... 

  ! دستشو زیر چونش گذاشته بود و به نقطه ی نامعلومی خیره شده بود



 .. به سمتش رفتم و سینی سبزی ها رو برداشتم و بردم توی اشپزخونه بشورم

 ..آب رو باز کردم و مشغول شستن سبزی ها شدمشیر 

 .. با صدای داد و بیدادی که میومد ، شیر آب رو بستم  و گوشامو تیز کردم

خودمو به هال رسوندم ، وقتی با جای خالی قمرتاج مواجه شدم ، سراسیمه به سمت  

  ! حیاط رفتم

در حیاط برداشتم صدای داد و بیداد از توی کوچه میومد ، با تردید قدمی به سمت 

 .. ولی با دیدن سر و وضعم سر جام متوقف شدم

 .. پوفی کشیدم و با عجله رفتم داخل و چادرمو سرم کردم و دوباره رفتم بیرون

پیمان و چند نفر دیگه با هم دست به یقه شده بودن و همسایه ها داشتن جداشون 

 .. میکردن

واست که بیاد تو خونه و ادامه صورت پیمان خونی بود و قمرتاج با گریه ازش میخ

 .. نده

با تعجب داشتم به صحنه ی رو به روم نگاه میکردم ، گاهی با هم گالویز میشدن و 

 .. به همدیگه فحاشی میکردن

آب دهنمو قورت دادم ، نگام به یکی از اون مردا افتاد که با چوب دستی به سمت 

 ار هستی و روتم زیاده؟پیمان خیز برداشت و داد زد : آخه بی ناموس ، بدهک

قبل اینکه بهش برسه چند نفر جلوشوگرفتن ، قلبم تند تند میزد و چشمام پر از اشک 

  ! شده بود

یکیشون داد زد : تا دو روز دیگه وقت داری که پولمونو بدی ، وگرنه بیچارت میکنم 

 ! ، فقط دو روز ، دو روز

کم متفرق شدن ، پیمان با سر و بعد از چند دقیقه از کوچه خارج شدن و بقیه هم کم 

 .. صورت خونی به سمت خونه اومد

 .. با دیدنم ، اخمی کرد و گفت : اینجا چه غلطی میکی تو ؟ برو تو بینم

 با ترس اومدم داخل ، پیمان و قمرتاج هم اومدن داخل و درو بستن .ـ



بین ی ، بقمرتاج گوشه ی حیاط نشست و داد زد : خدا ازت نگذره ، خدا کنه خیر نبین

  !چه زندگی لجنی برام درست کردی

پیمان شیر آب رو باز کرد و سرشوگرفت زیر شیر و غرید : بسه بابا ، کم ناله کن 

 ! به اندازه کافی االن ظرفیتم تکمیل هست ، تو دیگه کشش نده

قمرتاج چند تا ضربه ی محکم روی گونه ش زد و با جیغ گفت : چیو کش ندم ؟داری 

 .. د فنا میدیزندگیمو به با

پیمان لگد محکمی به گاز تک شعله ی گوشه ی حیاط زد و با نعره گفت : ببن دهنتو 

  ! دیگه هی هیچی نمیگم زر میزنی

با عصبانیت به سمتش رفتم و با صدای بلندی گفتم: خجالت بکش ، این چه طرز 

 حرف زدن با مادرته ؟

  ! ، دخالت نکن با خشم به سمتم برگشت و داد زد : به تو ربطی نداره

با حرص بازوشو گرفتم و داد زدم : یادت نره این زندگی منم هست ، پس حقمه که 

 ! دخالت کنم

  با غضب به سمتم اومد و داد زد : حق ؟ کدوم حق! تو چی فکر کردی با خودت؟

 پوزخندی زد و ادامه داد : مثل اینکه یادت رفته چرا اینجایی؟ـ

 .شدم ، اصال توقع این حرف رو از پیمان نداشتم ـ جا خوردم ! با حیرت بهش خیره

با تحقیر گفت : خوبه ، سکوت که میکنی یعنی فهمیدی که گوه زیادی خوردی ، مگه 

 نه؟

 با بغض گفتم : چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟

با خشونت هولم داد به عقب و داد زد : رفتار من همینه ، االن سر به سرم نزار باشه 

 .. ، تو کاری نکن سگ تر بشم ؟االن سگم

قمرتاج با جیغ گفت : آره ، راست میگه ، االن خماره ! عصاب نداره بزار هر وقت 

 ... که نئشه شد نازتو میکشه

پیمان با وحشی گری به سمتش خیر برداشت و توی چشم به هم زدنی لگد محکمی 

 به ساق پای قمرتاج زد و غرید : خفه شو ، خفه شوووو



د شد و به صورت پیمان چنگ انداخت و جیغ زد : به چه حقی منو میزنی قمرتاج بلن

 .. ؟ حیوون ، بی خانواده

پیمان با کف دست به عقب هولش داد و تا خواست به سمتش حمله کنه ، با جیغ 

 ... خودمو بهش رسوندم و بازوشو سفت چسبیدم

سوزوندم ورو  قمرتاج از ترسش داشت میلرزید و من اون موقع از ته دلم براش دل

  به پیمان گفتم : ولش کن ، چرا همچین میکنی؟

 .. با گریه ادامه دادم : اون مادرته ، اگه یه آه بکشه کل زندگیت میره روی هوا

  !پیمان با پوزخند گفت : کدوم زندگی؟ لعنت به این زندگی سگی

داد و لب زد : حالم بده ، پول ندارم ، تمام تنم درد  عقب عقب رفت و به دیوار تکیه

 ... میکنه

 .مثل دیوونه ها زیر لب چیزایی رو زمرمه میکرد ـ

 ... یهو از جاش بلند شد و رو به قمرتاج داد زد : پول بده ، یاال حالم بده

 .. با حیرت بهش خیره شدم

ز بس پول گرفتی و دود قمرتاج داد زد : پول دارم ، ولی بهت نمیدم ، خستم کردی ا

  ! کردی ، دیگه نمیدم بهت

پیمان با دیوونگی بیش از حدی به سمتش خیز برداشت اما قبل از اینکه بهش برسه 

 .. قمرتاج به سمت داخل دوید

 .. پیمان بدون تعلل دنبالش رفت و من هاج و واج مونده بودم

 .. با صدای جیغ قمرتاج به خودم اومدم و دویدم به سمت داخل

 ... با دیدن صحنه ی رو به روم نفسم به شمارش افتاد و خون توی رگهام یخ بست

قمرتاج به گوشه ی دیوار پناه برده بود و پیمان با چاقویی که توی دستش بود باال 

 .. سرش ایستاده بود

  ! باورم نمیشد که این آدمی که میبینم پیمان باشه



از ترس میلرزید لب زد : از من دورش  قمرتاج تا نگاهش به من افتاد با صدایی که

 .. کن .. این معتاد آشغال رو ازم دور کن

پیمان مثل ببری خشمگین بهش حمله کرد و چاقو روگذاشت زیر گلوش و داد زد : 

 . پول میدی یا نه؟ حالم بده بفهم .. زود باش بگو پول کجاس بردارم

ندارم ، برو همه جا رو بگرد قمرتاج با جیغ گفت : بخد..بخدا ندارم ، به وال قسم 

 .. خودت ببین

  ..پیمان با وحشی گری داد زد : دروغ نگوووو

  ! تعلل بیشتر از این جایز نبود ، کار داشت به جاهای باریک کشیده میشد

باید یه کاری میکردم ، به سمت پیمان قدم برداشتم و با التماس گفتم : پیمان  تو رو 

 .. حال میرهخدا ولش کن ، پیرزن االن از 

 بدون توجه به لحن ملتمسم داد زد : پول داری؟

کمی فکر کردم ، یادم اومد چند تا اسکناس توی کیفم داشتم ، سریع گفتم : آره دارم ، 

  ! بخدا دارم ، مادرت رو ول کن من میرم برات میارم

ار یچند قدم از قمرتاج دور شد و با زانو روی زمین افتاد و لب زد : زود باش برو ب

 .. ، بدو صبا

 .. با بغض  و پاهای لرزون به سمت اتاق دویدم و کیفمو برداشتم و بردم توی هال

تمام محتویات کیف رو ریختم رو زمین و چند تا اسکناس رو پیدا کردم و به سمتش 

 .. گرفتم

نگاهی بهم انداخت و پول رو از دستم قاپید و توی چشم بر هم زدنی از خونه خارج 

  شد

اج به مسیر رفتنش خیره شده بودم ..مغزم قدرت تجزیه و تحلیل این اتفاقات هاج و

 .. رو نداشت

اونچه که از پیمان توی ذهنم شکل گرفته بود ، خراب شد ، یهو تمام تصوراتم خراب 

 ! شد

 .. با صدای قمرتاج رشته ی افکارم پاره شد و  نگاهمو بهش دوختم



 با اون پول چیکار میکنه؟ چرا بهش پول دادی دختر جون ، میدونی_

 .. بی اراده قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید و لب زدم: مجبور شدم

با گریه نالید : هیچوقت بهش باج نده ، چون با این کارت بدبخت تر میشه ، چون 

 .. دیگه روش به روت باز میشه

 با گیجی گفتم : یعنی چی؟ـ

اری که امروز باهام کرد ، دیگه از جاش بلند شد و با صدای بغضداری گفت : با ک

 .. پسر من نیست

 .. بالیی سرش میارم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنه

 و من غافل بودم از آتیشی که پشت حرفای قمرتاج پنهان شده بود .ـ

 . با عصابی خراب و ذهنی آشفته محتویات کیفمو جمع کردم و به سمت اتاق رفتم

نشستم ، بوی کوکو سیب زمینی های سرخ شده  همونجا گوشه ی دیوار کز کردم و

 ..توی خونه پیچیده بود

 .. از گرسنگی داشتم ضعف میکردم ولی نمیخواستم چیزی بخورم

 .. دلم میخواست زودتر پیمان برگرده و بفهمم در چه حالیه

 .. صدای قمرتاج که به گوشم خورد ، از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

ه ایستاده بود ، تا منو دید گفت : بیا یه لقمه غذا بخور ، رنگ به جلوی در آشپزخون

 ! روت نمونده

  ! با تعجب بهش خیره شدم ، این محبتش کمی برام عجیب بود

نگاه خیرمو که دید ، پوفی کشید و با تلخی لب زد : نگاه کردن داره؟.مثل اینکه خوب 

 .. هم بهت نیومده ، اصال نخور ، به درک

  فقط سکوت بود بازم جوابم

 مغزم کار نمیکرد ، دوست داشتم کمی تنها باشم تا بتونم فکر کنم ولی حیف که نمیشد

! 

 .. قمرتاج بدون توجه به من ، به سمت اشپزخونه رفت و چند لقمه غذا خورد



 ! روی کاناپه نشستم و خیره شدم به در تا ببینم پیمان کی از در میاد داخل

 .. ن خبری نبودیک ساعت گذشت ولی از پیما

قمرتاج چادر به سر جلوم ایستاد و گفت : من دارم میرم بیرون ، شاید تا شب نیام 

 . حواست باشه درو برای هیچکس باز نکن

 پیمان کلید داره اگه بیاد کلید میندازه ، پس درو برای هیچکس باز نکن ، فهمیدی؟ .

 . سری تکون دادم و لب زدم : بله

 .. رد و از خونه خارج شدچادرشو روی سرش مرتب ک

آهی کشیدم و به اجبار و از زور گشنگی به سمت آشپزخونه رفتم ، هنوز غذا روی 

 .. گاز بود

چند تا لقمه ی کوچیک خوردم و یه لیوان اب از شیر خوردم و دوباره رفتم روی 

 کاناپه نشستم .ـ

 .. با کالفگی روسریمو در اوردم و موهامو باز کردم

 یاط رو شنیدم از جام پریدم و به سمت در ورودی رفتم .ـوقتی صدای در ح

 . پیمان آسه آسه داشت میومد داخل

  با دیدنم ، مکثی کرد و گفت : این چه ریختیه؟

  با گیجی گفتم : چه ایرادی داره؟

 . اومد داخل و درو محکم به هم کوبید و گفت : روسریتو سرت کن

 انگار صد نفر اینجان ، میبینی که با حرص و عصبانیت گفتم : جوری حرف میزنی

  ! فقط خودمم

نچی کرد و با لحن زننده ای گفت : حس میکنم زیادی بهت رو دادم هار شدی ، مگه 

 نه؟

 آب دهنمو قورت دادم و با تپه تپه  گفتم : این چه طرز حرف زدنه ؟

 .. پوزخندی زد و با کف دستش زد به تخت سینم و کمی به عقب هولم داد



خشداری گفت : ببین صبا ، االن فقط خوابم میاد ، پس مثل یه دختر خوب  با صدای

  ! ساکت شو و سر به سرم نزار

با عجله خودمو بهش رسوندم و بی اراده بازوشو گرفتم و گفتم : من میخوام باهات 

 . حرف بزنم

 پوفی کشید و همونجوری که نگاهشو به اطراف میچرخوند گفت : ننه کو ؟

 ! فتم : رفت بیرون ، گفت شاید تا شب هم نیادمکثی کردم و گ

اخم غلیظی بین ابروهاش نشست و با چشمای ریزشده ای گفت : یعنی چی؟ نگفت 

 کجا میره؟

  سری به معنای "نه" تکون دادم و گفتم : حاال میشه نخوابی؟

 . با کالفگی روی کاناپه لم داد و گفت : باشه ، نمیخوابم . حاال حرفتو بزن

و از دور مچ دستم در آوردم و موهامو محکم بستم ، روسریمو از روی کش موهام

 . کاناپه برداشتم و انداختم روی سرم

با صدای بمی گفت : خیلی جالبه ! وقتی من نیستم مو پریشون میکنی .. حاال که 

 اومدم واسه من حجاب میگیری؟

دی ، خوب بوگیج و منگ نگاهش کردم و گفتم : چرا اینجوری رفتار میکنی؟ توکه 

 .. مهربون بودی ، تو که نمیزاشتی غمگین باشم

 .. رنگ نگاهش عوض شد و با صدای آرومی گفت : بیا اینجا ببینم

بهش نزدیک شدم و کنارش نشستم ، دستای مردونشو دور شونه های ظریفم حلقه 

 .. کرد و منو کشید توی بغلش

بودم که بی اراده سرمو به  بوی سیگار و دود میداد ، اما اینقدر کالفه و ناراحت

  ! سینش چسبوندم

بوسه ی ریزی روی موهام زد و با صدای مهربون همیشگیش گفت : منو ببخش اگه 

 .ناراحتت کردم ، بخدا دست خودم نیست ـ

وقتایی که عصبی هستم خوشم نمیاد یکی هی روی مخم راه بره ، ننه رو که دیدی 

 .ش میخوای فداکاری کنی ـهمش رو مخمه ، تو هم که میپری وسط و هم



 ..با صدای ناراحتی گفتم : اخه براش چاقو کشیده بودی ، من ترسیدم یه وقت

وسط حرفم پرید و گفت : هیس ، این حرفا رو ولش کن ، من گشنمه چیزی هست 

  بخوریم ؟

سرمو از سینش جدا کردم و خیره شدم بهش ، اونم بهم زل زده بود ، لبامو با زبونم 

 .. گفتم : آره ، غذای ظهر موندهتر کردم و 

 .. لبخندی زد و گفت : خب اگه زحمتی نیست برو گرمش کن

  .. باشه ای گفتم و از جام بلند شدم

 .. به سمت آشپزخونه رفتم و غذا رو گذاشتم روی شعله گرم بشه

 .. صداشو که بغل گوشم شنیدم هینی کشیدم و به عقب برگشتم

  دیدی کوچولو؟ با چشمای خندونی گفت : مگه جن

 .. پوفی کشیدم و گفتم : ترسیدم

 .. غذا رو گذاشتم توی سینی بزرگی و نون هم کنارش گذاشتم

 ... پیمان  پارچ آب و لیوان رو  برداشت و با هم به سمت هال رفتیم

 با اشتها شروع به خوردن کرد و هر از گاهی نگاهی به من میکرد ــ

  جرعه سر کشید و گفت : چرا تو فکری ؟لیوان آبی که براش ریخته بودم رو ال

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : میش..میشه یه سوالی ازت بپرسم ؟

 . لقمه ی کوچیکی گرفت و گفت ؛ اره چرا نشه

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : پس کی میریم  ثبت نام کنیم ؟

ا میریم دبعد از چند لحظه سکوت ، لقمه ی توی دستش رو به سمتم گرفت و گفت : فر

 .. عزیزم ، حاال اینو بخور

 .. با جون و دل و لبای خندون لقمه رو از دستش قاپیدم و بلعیدمش

  با خنده مشغول گرفتن لقمه برای خودش شد و گفت : گشنت بود ؟

 .. با شیطنت و دهن پر گفتم : نچ ، از خوشحالی اشتهام تحریک شد



و گفت : آره ، از خنده ی تو هم  تک خنده ای کرد و نگاهی به سر تا پام انداخت

 .. اشتهای من تحریک شد

 .. متوجه منظورش شدم و از شرم گونه هام گل انداخت و سرمو انداختم پایین

با صدایی که خنده توش موج میزد گفت : خب ، من سیر شدم ، پاشو جمع کنیم که 

 .. خیلی کار داریم صبا خانوم

 ... ور قورت دادم و سفره روجمع کردمبا شرم لب گزیدم و لقمه ی دهنمو به ز

ظرفا رو گذاشتم توی سینک و خواستم بشورم که با صدای پیمان حرکت دستم متوقف 

 .. شد

 ... صبا خانوم ، خودتو نزن به اون راه ، گفتم باهات کار دارما_

 .. پوفی کشیدم و ظرفا روـهمونجوری رها کردم و به سمت هال رفتم

 .. د و اشاره ای به اتاق خواب کرد و گفت : بریم دیگهبه ارومی از جاش بلند ش

 .. کالفه بودم ، حوصله نداشتم ، نفسی پر از حرص کشیدم و وارد اتاق شدم

 .. دوست نداشتم بهم دست بزنه از کارای امروزش خیلی ناراحت بودم

 هوقتی یاد اون کوچه میوفتم که منو تو ماشین تنها گذاشته بود و رفته بود مواد بکش

 ... ، خونم به جوش میاد

 نگاهی بهم انداخت و تکیه داد به دیوار و گفت : چیه بانو ، چرا اخمات تو همه ؟

 . با صدای سردی لب زدم : هیچی ، فقط خوابم میاد

متفکرانه بهم خیره شد و طبق معمول سیگاری روشن کرد و گفت : خب ، مثل یه 

 دختر خوب بدون ناز و ادا بگو مشکلت چیه؟

  ! ت چشمی نازک کردم و گفتم : من ناز نکردم ، ناز کردن هم بلد نیستمپش

همونطور که خیرم شده بود گفت : ناز که میکنی ، بلدم که هستی ، فقط نمیدونم دلیل 

 !این نیش وکنایه هات چیه ؟

  انگشت اشاره ش رو به سمت خودش گرفت و گفت : مشکلت منم ، مگه نه؟



ختم پایین ، با صدای تقریباً عصبی گفت : جواب منو بده چیزی نگفتم و و سرمو اندا

 . صبا

 . نگاهمو بهش دوختم و با کمی مکث گفتم : خب ، خب ازت ناراحتم

 پک عمیقی به سیگارش زد و گفت : نباش ـ

 با تعجب و حیرت گفتم : یعنی حتی نمیخوای بدونی که چرا ازت ناراحتم ؟

 ..  روـبپرسم که جوابش رومیدونم پوزخندی زد و گفت : عادت ندارم سوالی 

 .. پس میدونست که از چی ناراحتم ، پس میدونست که از دست خودش دلگیرم

قبل از اینکه من حرفی بزنم ، خودش ادامه داد : ببین صبا ، اشاره ای به سر تا پای 

 .خودش کرد و گفت : من همینی هستم که داری میبینی ـ

ین آدمم ، تو هم مجبوری همین جوری که خوب نگام کن ، من عوض نمیشم ، هم

  ! هستم منو قبول کنی

 با حرص گفتم: چرا مجبورم ؟ـ

چند قدم به سمتم برداشت و  باانگشت اشاره ش چند بار به پیشونیم ضربه زد و گفت 

 : چونـکه  تو یه خون بسی ، فهمیدی؟

ه من تی کبا بغض گفتم : چرا همش این کلمه رو تکرار میکنی ؟ـ تو خودت بهم گف

 رو به چشم یه خون بس نمیبینی ، یادته؟

پوفی کشید و چنگی به موهاش زد و گفت : آره یادمه ، اونا موقعی گفتم که دختر 

خوبی بودی و سرت تو کار خودت بود ،نه االن که همش داری تو کارام دخالت 

 . میکنی

 یمادرت بیاربا ناراحتی لب زدم: من کی دخالت کردم ؟ من فقط ترسیدم بالیی سر 

. 

  ! لبخند محوی زد وگفت : فعال بیا بغلم ، بعداً راجب این چیزا حرف میزنیم

 روی زمین دراز کشیدم و گفتم: من خیلی خستم ، میشه بزاری راحت بخوابم ؟

 .کمی چهره ش تو هم رفت ، اما به روی خودش نیاورد و گفت : باشه ، بخواب



 .. از کشیدمتکایی رو برداشت وبا فاصله از من در

چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم ، چند دقیقه که گذشت پیمان از جاش بلند شد و از 

 .. اتاق رفت بیرون

پوفی کشیدم و غلتی خوردم   کمی سردم بود ، پتویی از روی رخت خواب ها برداشتم 

 .. و کشیدم روم

  چشمامو دوباره بستم ، بعد از کلی فکر و خیال باألخره خوابم برد

.. 

با حس گرمای شدیدی ، چشم باز کردم ،دست پیمان دورم حلقه شده بود ومحکم بغلم 

 ! کرده بود

 .. پوفی کشیدم تکونی خوردم ، از تو بغلش بیرون اومدم و نگاهی به اطرافم انداختم

 .هوا تاریک شده بود ، از جام بلند شدم و کلید برق رو زدم ـ

 .. نشد که بیدار شدم پیمان حسابی خوابش سنگین بود و متوجه

 .. از اتاق رفتم بیرون و نگاهم که به ساعت افتاد کپ کردم

 .. شب بود ، قمرتاج توی هال خوابیده بود ۹/۱ساعت 

توی آشپزخونه وضوگرفتم و نمازمو خوندم ، هنور خوابم میومد ، بعد از نماز 

 . همونجا کنار پیمان داراز کشیدم و دوباره خوابیدم

 

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

 

مدارکم رو برداشتم و چادرمو انداختم روی سرم ، پیمان با صدای بلندی گفت : صبا 

  ! زود باش دیگه داره ظهر میشه

 .. سریع چادرمو روی سرم مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون

خدافظی زیر لبی با قمرتاج که مثل برج زهر مار شده بود کردم ولی طبق معمول 

  ! جوابی نشنیدم



 ..امو پوشیدم و خودمو به ماشین رسوندم و سوار شدمکفش

از خوشحالی دستام میلرزید و قلبم تند تند میزد از اینکه داشتم میرفتم ثبت نام کنم 

 .. واقعا ذوق زده بودم

پیمان سیگاری روشن کرد و گفت : فقط یه بدی داره که این مدرسه ی بزرگساالنی 

 .. که میخوای بری خیلی از خونمون دوره

 ..مکثی کرد و ادامه داد : یه کم رفت و آمدت سخت میشه

 .. نگاهی به نیم رخش انداختم و گفتم : خب ، ما که ماشین داریم

پکی به سیگارش زد و با صدای آرومی گفت : خب ، میدونی راستش باید ماشینو 

 .. بفروشم ، در جریانی که یه کم بدهی دارم

  ! وردمبا تعجب خیره شدم بهش ، واقعا جا خ

نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : البته ، بهت قول میدم که یه چند ماه دیگه یه دونه 

 . بهتر و مدل باال تر میخرم

لبخند کوچیکی زدم وگفتم : باشه ، نخریدی هم مهم نیست ، ما هنوز کلی وقت داریم 

 . برای ماشین خریدن . فعال بدهیت مهم تره

شست و گفت : ممنون عزیزم ، مرسی از درک و لبخند رضایت بخشی روی لباش ن

 . شعورت

 .. وقتی رسیدیم ، ماشین رو گوشه ی خیابون پارک کرد و با هم پیاده شدیم

 مدرسه ی بزرگی با در پسته ای رنگ ، اون طرف خیابون بود   با هم رفتیم داخل

.. 

 .. حیاط بزرگی داشت و چند نفر داخل حیاط بودن

 .. مان و به سمت اتاقی که نوشته بود "دفتر " رفتیمبا هم رفتیم داخل ساخت

 .. سال به باال توی دفتر نشسته بودن ۰۱سه تا خانم 

 .. من و پیمان سالم کردیم ، نگاهشون به سمتمون کشیده شد



ببخشید من چند روز پیش پیمان رو به خانومی که از همه مسن تر بود کرد و گفت : 

 .. م .. االن پروندشو اوردیمخدمت رسیدم برای ثبت نام خانوم

 اون خانوم نگاهی بهم انداخت و گفت : خوش اومدین ، پروندت رو بده من ، دخترم

.. 

 .. پرونده رو از زیر چادرم در اوردم و گذاشتم روی میزش

کمی پروندمو بررسی کرد و دو تا فرم بهم داد و گفت : اینا رو با دقت پر کن ، یکیش 

 . ش برگه ی انتخاب واحدهبرگه ی ثبت نامه ، یکی

 . دو تا فرم رو با دقت پر کردم

 .. واحد رو برداشتم ۵۸تا واحد میتونستم بردارم و من همه ی  ۵۸هر ترم 

ً یک ماه مونده تا امتحانات ،  با تعجب نگاهی به فرم کرد و گفت : عزیزم تقریبا

  ! اریمطمعنی میتونی همه ی این واحدا رو پاس کنی ؟ کمتر هم میتونی برد

 ۵۸با اطمینان گفتم : بله ، همه رو پاس میکنم ، میخوام زودتر پیش برم ، بیشتر از 

 . واحد هم اگر بدید بر میدارم

احسنت دخترم ، معلومه خیلی پشتکار داری و نمره هات هم نشون با لبخند گفت : 

  !میده که خیلی درسخون بودی

واحد نمیتونی برداری ، شما  ۵۸تر از دستی به مقعنه ش کشید و ادامه داد : اما بیش

 .. واحد رو با نمرات خوب پاس کن ، برای ما یه دنیا ارزش داره ۵۸همین 

هر دو تا فرم رو امضا کرد و گفت : خب ، از شنبه تا چهارشنبه کالس داری ، از 

 .. غروب ۶/۱بعد از ظهر تا ساعت  ۱ساعت 

ون همین االن هم خیلی از سعی کن همه ی کالس ها رو حضور داشته باشی ، چ

 .. درس ها عقبی و تقریباً یک ماه دیگه امتحانه

بعد از اینکه نصف پول شهریه رو از پیمان گرفت ، تشکری کردیم و از مدرسه 

 ... بیرون اومدیم

: فردا دوشنبه س ، کالس داری ، اوف خیلی سخته پیمان با صدای کالفه ای گفت 

 ! ها



  ! هنوز روز اول هم نرسیده که داری غر میزنی اخم مصنوعی کردم و گفتم :

 . خنده ای کرد و گفت : من می غر زدم ؟ـ چرا حرف در میاری

 .. با خنده سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

 .. پیمان رو بهم کرد و گفت : خب ، بریم کتابایی که الزم داری رو بخریم

ل شهریه رو که دادی ، با تعجب گفتم : میشه بگی از کجا پول اوردی؟ـ نصف پو

 .االنم که میخوای کتاب بخری ـ

نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : مهم اینه که االن پول دارم و خرج میکنم ، دیگه 

  ! کاریت نباشه که این پول از کجا اومده

 ..کمی ناراحت شدم از حرفش ولی چیزی نگفتم و نگاهمو به خیابون دوختم

بعد از خریدن میوه و مرغ به سمت خونه حرکت کتابای مورد نیازم رو خرید و 

 . کردیم

وقتی رسیدیم توی کوچه ، قمرتاج چادر به سر و ساک به دست رو به رومون ظاهر 

 .. شد

پیمان همونجا ماشین رونگهداشت و شیشه رو داد پایین و با صدای خشداری پرسید 

 :کجا میری ننه ؟

  ! قمرتاج با خونسردی گفت : دارم میرم شمال

 پیمان در ماشین رو باز کرد و پیاده شد ، صداشون واضح به گوشم میرسید ـ

 پیمان بهش نزدیک شد و گفت  : یعنی چی ؟ـ تو که یه هفته س تازه از شمال برگشتی

!. 

قمرتاج نگاهی به من که با کنجکاوی خیره شده بودم بهشون انداخت و با طعنه گفت 

  !دخترم تنگ شده و میخوام برم پیشش : مهم نیست ، مهم اینه که من دلم برای

پیمان کالفه چنگی به موهاش زد و گفت : نمیدونم دردت چیه ، حداقل سوارشو تا 

  ! ترمینال برسونمت



قمرتاج چمدونشو بلند کرد و گفت : نمیخواد ، خودم میرم ،با قدمای تند به سمت 

 .. ه شده بودخیابون اصلی راه افتاد و پیمان هاج و واج به مسیر رفتنش خیر

چند دقیقه بعد انگار که یاد من افتاده باشه ، سوار شد و ماشین رو جلوی در خونه 

 .. پارک کرد و با هم پیاده شدیم

 .. خریدا و کتاب ها رو بردم پایین و با هم رفتیم داخل

پیمان کلیدای برق رو زد و همونجوری که روی کاناپه لم میداد گفت : تو چیزی به 

  ننه گفت؟

 .. با حرص و دلخوری نگاهش کردم و گفتم : نخیر ، من اصال باهاش کاری نداشتم

 نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت : خیلی خب ، گریه نداره که ،فقط یه سوال پرسیدم

. 

پوفی کردم و رفتم توی آشپزخونه ، شروع به تمیز کردن مرغ کردم و میوه ها رو 

 .. هم شستم و گذاشتم توی یخچال

 .. ال که قمرتاج نبود با خیال راحت میتونستم غذا درست کنمحا

 .. کمی فکر کردم و شروع به پختن قیمه کردم

از الی در آشپزخونه نگاهی به پیمان انداختم ، روی کاناپه لم داده بود و به نقطه ی 

 .. نامعلومی خیره شده بود

 .. با فکری که به سرم زد لبخند شیطانی روی لبم نشست

ز اینکه برنجمو گذاشتم دم بکشه و خورش هم گذاشتم جا بیوفته ، به آرومی از بعد ا

 .. آشپزخونه خارج شدم و بدون اینکه توقف کنم ، خودمو به اتاق رسوندم

تا حاال برای پیمان ارایش نکرده بودم ، با لبخند شیطنت امیزی چمدونمو باز کردم 

 .و نگاهی به لباسام انداختم ـ

  ! دامن زرشکی رنگ افتاد که ابجی سمیه برام دوخته بودچشمم به تاپ و 

 .. با لبخند از چمدون کشیدمش بیرون و نگاهی بهش انداختم

 .. بدک نبود ، میتونستم یکی دو ساعتی بپوشمش



با همین فکر از جام بلند شدم و در اتاق رو قفل کردم ، لباسامو در اوردم و تاپ و 

 .. دامن رو پوشیدم

بود و اندامم رو قاب گرفته بود ، خودم از دیدنش توی تنم به وجد اومده  کامال اندازم

 .. بودم

 .. کش موهامو باز کردم و انگشتامو به حالت شونه توی موهام کشیدم 

لوازم آرایش هایی که سعیده بهم داده بود رو از زیر لباسام کشیدم بیرون و آینه ی 

 .. ی صورتمکوچیکمو از توی کیفم در اوردم و گرفتم جلو

با دیدن ُکرک و موی صورتم ، پوف کالفه ای کشیدم ، خیر سرم ازدواج کرده بودم 

 .. اما هنوز مثل دخترا صورتمو اصالح نکرده بودم و ابروهامو بر نداشته بودم

 بلد هم که نبودم خودم انجام بدم ، بیخیال شدم و با خودم گفتم باشه بعداً اصالح میکنم

.. 

و به صورتم مالیدم ، با دقت ارایش ملیحی کردم وموهامو دم اسبی کرم رو برداشتم 

 .. باالی سرم بستم

 .. رژ لب قهوه ای رنگمو روی لبام کشیدم و وسایالمو جمع کردم

حاال که پیمان میخواست منو به آرزوم برسونه و اجازه داده بود درسمو ادامه بدم ، 

  نم برای درست کردن زندگیم؟چه اشکالی داشت منم با دلش راه بیام و تالش ک

 .. با این فکر با آرامش لبخندی زدم و بعد از جمع کردن وسایلم از اتاق رفتم بیرون

پیمان داشت سیگار میکشید ، تا نگاهش بهم افتاد صاف سر جاش نشست ، به وضوح 

  ! جا خورد و نگاهش رنگ تعجب گرفت

م ه و از توی یخچال  میوه برداشتبدون اینکه به روی خودم بیارم ، رفتم توی اشپزخون

 .. و با چاقو  و بشقاب به سمت هال راه افتادم

 .. نگاهش میخ پاهای لختم شد و پک محکمی به سیگارش زد

  کنارش نشستم و خیلی خونسرد گفتم : پرتقال میخوری یا سیب ؟

وقتی صدایی ازش در نیومد نگاه زیر چشمی بهش انداختم ، سیبک گلوش باال و 

 .ن شد و با صدای خشداری لب زد : سیبپایی



 .. سیبی برداشتم و شروع به پوست گرفتن کردم

 ...دستش که دور شونه های لختم حلقه شد ، یه کم هول کردم

فشاری به شونه هام داد و لباشو به گوشم نزدیک کرد و توی گوشم لب زد : چه 

 هستی سیب چرا؟ خانوم خوشگلی دارم من ، االن که وقت خوردن سیب نیست تا تو

هجوم خون به گونه هام رو حس کردم و سیب رو توی بشقاب گذاشتم و خیره شدم 

 .. بهش

 .. نگاهش از چشمام ُسرخورد تا روی لبام

دستشو از دور شونه هام تا پشت گردنم آوردم و به گردنم فشاری داد و لبامو به دهن 

 .. کشید

حریصانه و با ولع لبامو میخورد چشمامو بستم و دستمو دور گردنش حلقه کردم ، 

 .. وگاز میگرفت

دستشو از روی گردنم تا روی سی*نه هام آورد و فشاری به سی*نم داد که ناخود 

 ... آگاه آهی کشیدم و باهاش همراه شدم

 .. لب پایینم رو محکم گاز گرفت و وحشیانه روی زمین خوابوندم و روم خیمه زد

 .. ته بودم توی اختیارشدیگه خجالت نمیکشیدم وخودمو گذاش

گردنمو عمیق بوسید وتاپمو از تنم در اورد و قفل لباس زیرمو باز کرد و از تنم در 

 .. آورد

دستشو روی سی*نه هام کشید و زبونشو از گردنم تا روی سی*نه هام کشید و دستشو 

 .. گذاشت روی شکمم و نوازشوار تا روی پایین تنم پیش رفت

 .و ناله هایی که از بین لبام خارج میشد دست خودم نبود ـ همه ی تنم سست شده بود

 .. مثل مار به خودم میپیچیدم زیر دستاش و بی تابی میکردم

  با چشمای خمارش زل زد بهم و لب زد : دردت کم شده ، یا هنوز درد داری؟

 .. بی اراده با صدای ُشل و وارفته ای گفتم : نه ،  درد ندارم ، میخوامت



ی گوشه ی لبش نشست و با چشمای خمارش گفت : جونم ، چی میخوای لبخند محو

 خانومی ؟

 ..با شرم چشمامو بستم و خودمو بهش سپردم

  ! دردم کمتر از دفعه های قبل بود ، بیشتر لذت بود تا درد

وقتی که بیحال کنارم دراز کشید و به آغوشم کشید ، چشمامو بستم و فارغ از همه 

 .. مچیز  توی بغلش خوابید

 .. با حس بوی سوختنی چشم باز کردم و گیج به اطرافم نگاه کردم

 . هنوز تو بغل پیمان بودم و جفتمون ل*خت بودیم

با یادآوری غذام که روی گاز بود ، جیغ بلندی کشیدم و بدون توجه به پیمان که مثل 

 .. برق گرفته ها از خواب پریده بود ، به سمت آشپزخونه دویدم

 ا رو خاموش کردم و نگاهی به برنجم که زیرش کامالً سوخته بود کردمزیر قابلمه ه

.. 

پوفی کشیدم و با حالت زاری ، در قابلمه ی خورش رو برداشتم ، آبش تموم شده بود 

  ! ولی خدارو شکر نسوخته بود

با شنیدن صدای پیمان ، به عقب برگشتم ، لباساشوپوشیده بود ، تازه یاد وضعیتم 

 .. ی به خودم انداختمافتادم و نگاه

کامالً ل*خت بودم ، با خجالت و گونه هایی که مطمعن بودم سرخ شدن گفتم : وای 

 .. ، من االن میام

  خنده ای کرد و گفت : برو عزیزم ، من سفره رو میندازم

 . با خیالی راحت لباسامو از گوشه و کنار هال برداشتم و به سمت حموم رفتم

 .. ه رو دور خودم پیچیدم و اومدم بیروندوش مختصری گرفتم و حول

  ! پیمان سفره رو پهن کرده بود و منتظرم بود

 . لبخند کوچیکی زدم و گفتم: لباس بپوشم میام



به سمت اتاق رفتم و همون لباس ها رو دوباره پوشیدم و موهامو روی سرم جمع 

 . کردم

 .. وردن نهار کردماز اتاق بیرون رفتم و سر سفره نشستم و با اشتها شروع به خ

 . خیلی گرسنم بود و بدون خجالت غذامو کامل خوردم

 پیمان نگاهی به ته قابلمه ی برنج انداخت و گفت : به به ، هنر دست خانوم منو ببین

. 

با خجالت نگاهی به قابلمه ی سوخته انداختم و گفتم : ببخشید ، خب یادم رفت خاموش 

  ! کنم

 ..تقصیر من شد که تا دیدمت یهو گشنم شد و  با مهربونی گفت : فدای سرت ،

 .. با شرم گفتم : خیلی خب ، فهمیدم

 . قهقهه ی بلندش باعث شد بیشتر سرمو بندازم پایین

  ! بعد از تموم سدن غذامون ، سفره رو با هم جمع کردیم و ظرفا رو شستم

 دارم ، پیمان نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت : من میرم یه سر بیرون کار

 . تو هم استراحت کن

 . پوفی کشید و ادامه داد : از فردا باید بری سر کالس

 . با ذوق گفتم : آره خیلی خوشحالم ، وای کی میشه زودتر فردا برسه

 با حالت مسخره ای گفت : اوووه ، چه خبره بابا ، تو هم دلت به چه چیزایی خوشه

! 

 ! بود نا امیدم کنیچپ چپ نگاهش کردم و لب زدم : دیگه قرار ن

پوفی کشید و گفت : باشه بابا ، امیدوار باش ، من دارم میرم ، درو برای کسی باز 

 . نکنی

باشه ای گفتم و با کالفگی به رفتنش خیره شدم ، میدونستم که دلیل بیرون رفتنش 

  ! چیه

 . باید یه فکری میکردم ، اینحوری هم خودشو نابود میکرد  هم منو



ه ، کارامو انجام دادم و خونه رو مرتب کردم  ، خوابم گرفته بود اما با با فکری آشفت

 .. فکر فردا با ذوق به سراغ کتابهام رفتم و شروع به ورق زدن کردم

نمیدونم چند ساعت سرم توی کتاب بود ، چون قبال سال اول دبیرستان رو تا نصفه 

 .. خونده بودم تقریباً درسا رو بلد بودم

  ! بو و خوابم گرفته بود چشمام گرم شده

شب بود ، پوفی کشیدم و  ۷کتابا رو جمع کردم و نگاهی به ساعت انداختم ، نزدیک 

 . به سمت آشپزخونه رفتم تا شام درست کنم

 .. چند تا سیب زمینی ریز برداشتم و بعد از شستن ، گذاشتم اب پز بشن

 .چند تاتخم مرغ هم گذاشتم آب پز بشه

دم و گذاشتم جوش بیاد ، سر دردم فقط با خوردن چایی خوب کتری روپر از آب کر

  ! میشد

 . شب بود و هنوز خبری از پیمان نبود ۸نگاهی دوباره به ساعت انداختم  

 کالفه و نگران بودم ، با حالت زاری روی کاناپه نشستم و دستامو توی هم پیچیدم ــ

 . برد اینقدر نشستم و منتظر موندم تا چشمام  گرم شد و خوابم

 شب بود که از خواب پریدم ، با آشفتگی نگاهی به اطرافم انداختم ۵۱ساعت نزدیک 

. 

وقتی دیدم هنوز پیمان نیومده ، مثل دیوونه ها دور خودم میچرخیدم و صلوات 

 .. میفرستادم

 . هم از تنهایی میترسیدم ، هم از اینکه اتفاقی برای پیمان افتاده باشه

 . ا صدای بلندی زدم زیر گریهگوشه ی دیوار نشستم و ب

 .. دلم خیلی پر بود و هر چی هق هق میکردم بیشتر دلم میگرفت

آخه این چه وضعیتی بود ، چند ساعت بود که منو رها کرده بود و رفته بود دنبال 

 .مواد کشیدن ـ

 .. خدایااا ، اشکام یکی پس از دیگری ، گونه هامو خیس میکرد



 اعت جلوتر میرفت این لرزش و استرس بیشتر میشددستام میلرزید و هر چی که س

.. 

ساعت یه ربع به یک شب بود که با صدای چرخش کلید توی در خیره شدم به در تا 

 .. ببینم کی پیمان از در میاد داخل

 وقتی اومد داخل ، نگاهشودور تا دور هال چرخوند وروی من ثابت موند ـ

 .. دتا فوش و داد و بیداد بدتر بودهمونجوری بهش خیره شده بودم ، نگاهم از ص

انگار به عمق عصبانیتم پی برد چون بدون اینکه حرفی بزنه ، به سمت آشپزخونه 

 ... رفت

  چطور میتونست اینقدر بیتفاوت باشه ؟

با عصبانیت بیش از حدی از جام بلند شدم و بدون در نظر گرفتن عاقبت کارم ، به 

 .. سمت آشپزخونه پا تند کردم

اب دستش بود و داشت سر میکشید ، رفتم روبه روش ایستادم و با عصبانیت  پارچ

 زل زدم توچشماش و داد زدم : اصال معلوم هست کجایی؟

پارچ اب روگذاشت توی یخچال و با خونسردی گفت : چته ، باز که صداتو بردی 

 !باال

 .. با خشم غیر قابل کنترلی محمم با کف دستم ضربه ای به تخت سینش زدم

 .. چون توقع این حرکتم رو نداشت چند قدم به عقب رفت

در کسری از ثانیه چشماش رنگ خون گرفت و تا به خودم بیام یه طرف صورتم 

 .. سوخت و برق از چشمم پرید

 با ناباوری بهش نگاه کردم و دستمو گذاشتم روی صورتم که بدجوری گزگز میکرد

.. 

ای خشداری شمرده شمرده لب زد : به انگشت اشاره ش رو به سمتم گرفت و با صد

 . وال قسم یه بار دیگه دست درازی کنی ، دستتو خورد میکنم

بغض تلخی بیخ گلوم نشسته بود و اجازه ی حرف زدن بهم نمیداد ، همونطور خیره 

 . به چشماش بودم و اشکام صورتمو خیس کرده بودن



 .. ده بودمش کشیده شدنگاهش از چشمای اشکیم به سمت گونه م که با دستم پوشون

کالفه چشماشو باز و بسته کرد و چنگی به موهاش زد و لب زد : لعنت بهت بچه که 

 . منو سگ میکنی

 .. از آشپزخونه رفت بیرون و روی کاناپه نشست و سرشو گرفت توی دستش

بدون حرفی ، بدون شکایتی به سمت اتاق رفتم و بدون اینکه چیزی زیرم بندازم یا 

 .. سرم بزارم دراز کشیدم و چشمامو بستممتکا زیر 

 ! انتظار نداشتم که دست روم بلند کنه ، شوکه شده بودم

 .. منتظر بودم که هر لحظه بیاد توی اتاق و بغلم کنه ، نازمو بکشه

 . ولی هر دقیقه که میگذشت بیشتر از اومدنش ناامید میشدم

 .. فهمیدم کی خوابم برداینقدر چشمم توی تاریکی اتاق به در موند تا اینکه ن

 . با صدای پیمان چشم باز کردم

 .. باال سرم نشسته بود و نگاهش رو میخ صورتم کرده بود

 . توجهم به پتویی که روم کشیده شده بود جلب شد

 . با صدای خشداری گفت : اذان روگفتن ، بیدارت کردم نمازت قضا نشه

 . دوباره مرتب بستم با بی میلی توی جام نشستم و موهامو باز کردم و

 .. گره ی روسریمو که دور گردنم افتاده بود رو باز کردم و انداختم روی سرم

 .. خواستم از جام بلند بشم که دست پیمان روی بازوم نشست

بدون اینکه نگاهش کنم با صدای خواب الودی گفتم : لطفا دستت رو بردار ، االن 

 . نمازم قضا میشه

 . یش گفت : معذرت میخوام ، نباید میزدمتبا همون صدام بم همیشگ

 . اب دهنمو قورت دادم و گفتم : مهم نیست ، من به این رفتارا عادت دارم

 بدون اینکه فرصت حرف دیگه ای بهش بدم از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

. 



برق حیاط رو ، روشن کردم و رفتم دستشویی ، بعد از وضو و مسواک به سرعت 

 . اخل ، هوا خیلی سرد بودرفتم د

 .. نمازمو خوندم و رفتم توی اشپزخونه چایی دم کنم

 پیمان پشت سرم وارد اشپزخونه شد و گفت : نمیخوای یه کم دیگه بخوابی؟

 . نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم : نه ، خوابم نمیاد

 .. باشه ای گفت و از اشپزخونه رفت بیرون

 .. فهمیدم که رفته بیرون چند لحظه بعد با صدای در حیاط

 . دلم میخواست سرمو از عصبانیت بکوبم توی دیوار

 . عصابم به شدت خورد شده بود

 . شب برگشته بود ۵۱انگار نه انگار که دیشب ساعت 

پوفی کشیدم و زمزمه کردم : به درک ، به جهنم ، بزار اینقدر مواد بکشه تا بمیره ، 

  !خودشم برای خودش اهمیت نداره من چرا الکی حرص آدمی رو بخورم که

 .. چایی رو که دم کردم یه لیوان ریختم و با قندون به سمت هال رفتم

 .. روی کاناپه لم دادم و چاییمو اروم اروم خوردم

 . معدم داشت از گشنگی سوراخ میشد ولی حوصله ی بلند شدن از جامو نداشتم

 .. دن در منو به خودم اوردتقریبا نیم ساعت گذشته بود که صدای باز و بسته ش

 ! تعحب کردم ، پیمان که به این زودیا نمیومد

 اما با دیدنش که اومد داخل و با دیدن نون داغ و حلیم توی دستش جا خوردم ــ

 لبخندی زد و گفت :سالم بانو صبحونه که نخوردی؟

 . گیج و منگ سری به معنای "نه" تکون دادم

م تنبل تر از این حرفایی ، حلیم دوست داری یا تک خنده ای کرد و گفت : میدونست

 نه؟

 . لب زدم : آره دوست دارم



سفره رو از توی اشپزخونه اورد و جلوی پام پهن کرد و نون و ظرف حلیم روگذاشت 

روی سفره و همونطور که دوباره به سمت اشپزخونه میرفت گفت: پاشو بشین سر 

 .. خون ، بعدشم ببرمت کالسسفره صبحانه بخور ، بعدشم بشین یه کم درس ب

با دو تا بشقاب و دو تا قاشق و نمکدون از اشپزخونه بیرون اومد و گفت : بشین دیگه 

 . عزیزم

 . به ارومی از جان بلند شدم و سر سفره نشستم

 .. یه کم بخاطر قضاوتی که کرده بودم عذاب وجدان داشتم

فت : امروز رو خودم بشقابمو پر از حلیم خوش عطری که تو ظرف بود کرد و گ

میبرمت ، بهت یاد میدم که از کجا بری و چطوری بیای بعدش اگه مشکلی نداشتی 

 . از فردا خودت برو و بیا

  ! لقمه ی کوچیکی برای خودم گرفتم و گفتم : اخه من که بلد نیستم

ً بزرگی که گرفته بود رو بلعید و با دهن پر گفت :نگران نباش یاد  لقمه ی نسبتا

 . یمیگیر

دیگه چیزی نگفتم ، چون خیلی گشنم بود صبحانمو کامل خوردم و با صدای ارومی 

 . گفتم : ممنون ، خوشمزه بود

  بشقاب ها رو گذاشت روی هم و گفت : نوش جونت عزیزم ، سیر شدی؟

 .. سری تکون دادم . بشقاب ها رو ازش گرفتم و بردم توی اشپزخونه

 .. ی هالدو تا لیوان چایی ریختم و رفتم تو

 .. با دیدن سیگار توی دستش ، پوف کالفه ای کشیدم و سینی روگذاشتم روی میز

 نگاهی بهم انداخت و سیگارشو خاموش کرد ، در حالی که تازه روشنش کرده بود ـ

با لحن خاصی گفت : همیشه اون چیزی که تو دلت هست رو به زبون بیار صبا ،اخم 

 نکن فقط لب تر کن ، باشه؟

و قورت دادم و با صدای آرومی گفتم : یعنی من هر چی که بگم تو قبول آب دهنم

 میکنی؟



  چاییشو برداشت و کمی خورد و گفت : اگه حرفت منطقی باشه ، چرا که نه ؟

نگاهمو از چشماش به قندون توی سینی دوختم و گفتم : حرفم منطقیه ، حرف و 

 . خواسته م به نفع خودته

ی سینی و سیگار خاموش شدش رو از توی استکان خالیش رو گذاشت تو

 ... جاسیگاریش برداشت و دوباره روشنش کرد

اخم غلیظی کردم و گفتم : چقدر زود نظرت عوض میشه ، همین االن گفتی فقط کافیه 

 ! لب تر کنم

بین تالش بپوفی کشید و دوباره سیگارشو خاموش کرد و با صدای نیمه بلندی گفت : 

 . شه؟چون فقط خودتو عذاب میدینکن منو ترک بدی ، با

پوزخندی زدم و از جام بلند شدم و گفتم : باشه ، هر جور که دوست داری زندگی 

کن ، ولی اگه من جای تو بودم جای اینکه فقط و فقط خودمو ببینم بقیه ی آدمای 

  ! زندگیمم میدیدم

 .. بدون هیچ عکس العملی داشت نگاهم میکرد

 ل پختن نهار شدم .ـرفتم توی آشپزخونه و مشغو

 .. و نیم نهارم حاضر شد ۵۱یکی دو ساعتی توی آشپزخونه بودم و ساعت 

 .. سفره رو توی هال پهن کردم و غذا رو گذاشتم روی سفره

پیمان چشماشو بسته بود و غرق خواب بود ، غرورم بهم اجازه نمیداد که برم صداش  

 .. کنم

 . رد میشد دوختمپوفی کشیدم و نگاهمو به غذایی که داشت س

 . به ناچار صدامو بردم باال و گفتم : پیمان ، پیمان ... پاشونهار بخور

تکونی به خودش داد و چشماشو باز کرد و نگاهی به سفره ی پهن شده انداخت و بعد 

  از مکثی گفت : نمیخورم

 . با تعجب گفتم : یعنی چی پیمان ؟ـ من این همه غذا  درست کردم

  ! نداخت و خمیازه ای کشید و گفت : گفتم که ، نمیخورمنگاهی به سفره ا



دستامو مشت کردم و دندونامو محکم روی هم فشردم ، خیلی سعی کردم بی تفاوت 

 . باشم

 . لقمه ی کوچیکی برای خودم گرفتم و با همون بغضی که توگلوم بود خوردمش

 رد که لقمه ی منولقمه ی دوم روکه گرفتم از دستم قاپیده شد و نگاهم به پیمان خو

 .. داشت میخورد

 .. پوفی کشیدم و بدون توجه به لبخند مرموز روی لباش ، بقیه ی نهارمو خوردم

 !سفره روجمع کردم و نگاهی به ساعت انداختم ، ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود

 .. سریع وضوگرفتم و نمازمو خوندم

 .. الست شروع میشه هاک ۱پیمان با صدای بلندی گفت : زود باش صبا ، ساعت 

 با عجله لباس پوسیدم و بعد از برداشتن وسایالم به همراه پیمان از خونه خارج شدم

.. 

وقتی رسیدیم جلوی مدرسه ، از ماشین پیاده شدم و با عجله خدافظی کوتاهی با پیمان 

 . کردم و به سمت داخل پا تند کردم

سن باال بودن که معلوم بود مثل  حیاط مدرسه حسابی شلوغ بود و اکثراً زنای مسن و

 .. من برای ادامه ی تحصیل اومدن

 . سریع رفتم داخل و به سمت دفتر مدرسه رفتم

  همون خانوم میانسالی که ثبت نامم کرده بود توی دفتر بود

 سالمی کردم که توجهش بهم جلب شد و گفت : سالم دختر ، خوبی؟

دوم : ممنون ، ببخشید من باید برم توی کبا نفس نفسی که بخاطر دویدن میزدم ، گفتم 

  کالس؟

اشاره ای به پشت سرم کرد و گفت : روی دیوار زدیم که ، اونجا نگاه کنی متوجه 

 . میشی

 .. تشکری کردم و روی دیوار اسامی کالس هارو نگاه کردم

 .. باألخره کالسی که باید میرفتم روپیدا کردم و رفتم داخل



 . دن . دبیر هم سر کالس بودنفر نشسته بو ۵۱-۵۱حدود 

 . سالمی کردم و نشستم

 .. دبیر که دختر جوونی بود نگاهی بهم انداخت وگفت : شما خودتونو معرفی کنید

 با هیجانی که بخاطر اومدن سر کالس داشتم گفتم : صباــــــ

 .. لبخند کوچیکی زد و اسممو توی برگه ای که روی میزش بود یادداشت کرد

کالس ، با دقت به درس گوش دادم و تموم اون چیزی روکه توضیح تا اخر ساعت 

 .. میداد رو یاد گرفته بودم

کالس بعیدمم که شروع شد ، بدون تعلل کالس رو پیدا کردم و نشستم ، تعداد اونجا 

 . هم زیاد نبود و مثل کالس قبلی کم بودن

 .. دنغروب که شد ، کالس تموم شد و همگی از جاشون بلند ش ۶:۵۱ساعت 

 .. وسایلمو جمع کردم و چادرمو روی سرم مرتب کردم و از مدرسه زدم بیرون

 . پیمان جلوی در توی ماشین منتظرم بود

 در ماشین رو باز کردم و با لبخند گفتم : سالمممم ، خوبی؟

نیم نگاهی از گوشه ی چشمش بهم انداخت و گفت : علیک ، خوش گذشته بهت که 

 اینقدر شنگولی؟

د توی ذوقم ، اما به روی خودم نیاوردم و گفتم : نه بخدا ، همش سر کالس کمی خور

 ! بودم

 . سری تکون داد و ماشین رو ، روشن کرد و راه افتاد

 .. تا نزدیکی خونه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد

 به خیابون نزدیک خونمون که رسیدیم گفت : چیزی نمیخوایم بگیرم؟

 . چند تا نون بگیر کمی فکر کردم و گفتم : فقط

 . باشه ای گفت و ماشین روگوشه ای پارک کرد و پیاده شد



بعد از چند دقیقه چند تا نون سنگک گرفت و به سمت ماشین اومد ، سوار که شد 

 .. بوی نون داغ و تازه به مسامم خورد و اشتهامو تحریک کرد

ده و گفتم : ب خواست نون رو بزاره روی صندلی عقب که با عجله از دستش قاپیدم

  ! من نگهدارم

نون رو ازش گرفتم و ماشین رو که روشن کرد با ولع شروع به خوردن نون داغ 

 .. کردم

  نیم نگاهی از گوشه ی چشم بهم انداخت و گفت : خیلی گرسنته؟

 . سری تکون دادم و با دهن پر گفتم : آره ، نهار هم که زیاد نخوردم

ین موقع ها کالست تموم میشه ، تا برسی خونه هوا با طعنه گفت : از این به بعد هم

 . تاریکه ، تازه باید شامم درست کنی

 . بدون توجه به لحن طعنه آمیزش گفتم : عیب نداره ! خب درست میکنم

شونه ای باال انداخت و گفت : من که خیلی گرسنمه ! میشه بگی شام میخوای چی 

  درست کنی؟

 . م مرغبا لبخند شیطنت امیزی گفتم : تخ

 . نگاه چپکی بهم انداخت و ماشین رو پارک کرد

با تعجب به اطرافمون نگاه کردم ، اشاره ای  به کبابی اون طرف خیابون کرد و 

گفت : حاال امشب رو بریم شام مهمون من باش ، از فردا شب خودت شام درست کن 

 ـ

 . تمپختن نداش لبخند پر از ذوقی روی لبم نشست و گفتم : ایول ، خداییش حال غذا

 .. اینقدر نون خالی نخور ، بریم پاییننون رو از دستم گرفت وگفت : 

چشمی گفتم و از ماشین پیاده شدم ، چادرمو روی سرم مرتب کردم و شونه به شونه 

 . ی پیمان به سمت کبابی راه افتادیم

فت روقتی رفتیم داخل بوی کباب همه جا پیچیده بود . یه گوشه نشستیم و پیمان 

 .. سفارش بده



  به صندلیم تکیه دادم و کیفمو از روی دوشم

 .. برداشتم وگذاشتم گوشه ی میز

 پیمان با چند تا سیخ کباب و نون و دوغ به سمتم اومد و سینی روگذاشت روی میز

.. 

 . با مهربونی گفت : بخور بانو ، رنگت زرد شده

کالس و درس امروز برای با اشتها شروع به خوردن کردم و در همون حال هم از 

 .. پیمان میگفتم

ً نصف کباب ها روخوردیم ، با حالت زاری نگاهی به سه تا سیخ کبابی که  تقریبا

 . مونده بود انداختم و گفتمـ: من سیر شدم

پیمان اخم نمایشی کرد و گفت: بخور ، زو باش ، بخور جون بگیری امشب کارت 

 دارم

 . . لند زد زیر خندهبا چشمای گرد شده نگاهش کردم که ب

  .. چشم غره ای بهش رفتم و زمزمه کردم : بی ادب

سنگینی نگاهی رو ، روی خودم حس میکردم ، بی اراده سر بلند کردم و نگاهمو به 

 .. اطرافم چرخوندم

با دیدن فرد رو به روم نفسم به شمارش افتاد و با نا باوری به میز روبه روم و فردی 

 .. زل زدم که میخ چشمام شده بود

 .. ضربان قلبم تند شد و دستمو مشت کردم

میالد چند تا میز اونور تر میخ چشمام شده بود و تمام وجودم چشم شد و بهش زل 

 ..زدم

  ! باورم نمیشد ، با ناباوری چند بار چشمامو باز و بسته کردم ، اما خودش بود

نارش نشسته بود آخه اون توی کرج چیکار میکرد ؟ـ نگاهی به پسر جوونی که ک

 . انداختم ، مشغول صحبت با تلفنش بود

 .. با صدای خشدار پیمان به خودم اومدم ، انگار پرتم کردن توی این دنیا



 .دنیای زنانگیم ،  دنیای با پیمان بودن ـ

 نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت : چیزی شده ؟ـ

  .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم: هی..هیچی

  د بهم و گفت :  مطمعنی؟متفکرانه خیره ش

با گیجی سری تکون دادم ونیم نگاه کوتاهی به میالد انداختم که همچنان خیره بود 

 .. بهم

 .. لعنتی نگام نکن ، تو روخدا نگام نکن

چشمم به پیمان افتاد که اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و با حساسیت آشکاری 

  ! شتش نشسته بود رسیدمسیر نگاهمو دنبال کرد و به میزی که میالد پ

 .. نفس تو سینم حبس شد ، دستام شروع به لرزیدن کرد

 .. میالد نگاهشو از چشمای ترسیده ی من به صورت آشفته و خشمگین پیمان کشوند

  با صدای لرزونی گفتم : اومم من ، میشه برم دستشویی؟

 . سرشو با مکث به سمت من برگردوند و با لحن خاصی زمزمه کرد : برو

 .. نگاهی به اطراف انداختم و سرویس بهداشتی رو پیدا کردم

بدون نگاه کردن به میز روبه روم ، از جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی 

 ..راه افتادم

 .. زانوهام میلرزید و پاهام تحمل وزنم رو نداشتن

 ..خودمو به سرویس رسوندم و چند مشت اب به صورتم پاشیدم

رفته بود ، دوست داشتم گریه کنم ، اشک تا پشت پلکهام اومده بغض بدی گلومو گ

 .. بود

 .. تند تند پلک زدم تا از ریزش اشکام جلوگیری کنم

 بعد از چند دقیقه صورتمو با چادرم خشک کردم و از سرویس بهداشتی خارج شدم

.. 



 .. پیمان متفکرانه به میز خیره شده بود و توی فکر بود

 . تا به میالد نگاه نکنمتمام تالشم رو کردم 

اما به خوبی سنگینی نگاهشو رو حس میکردم و همین باعث میشد که دست و پاموگم 

 . کنم

 .به میز که رسیدم ، سرفه ی مصلحتی کردم و به پیمان نگاه کردم ـ

 . بدون اینکه سرشو بیاره باال ونگام کنه گفت : بشین اینا رو بخور بریم ، دیر شد

 . ه آرومی نشستمباشه ای گفتم و ب

حتی جرأت مخالفت نداشتم که بگم سیر شدم و نمیتونم بخورم ، بنابراین سه تا سیخ 

 . کبابی که مونده بود رو خالی خالی خوردم

 . بعد از اینکه تموم شد با حالت زاری گفتم : دارم میترکم

 . نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: پاشو بریم

بار نگاه دیگه ای به میالد که بیقراری و کالفگی  سریع کیفمو قاپیدم و برای اخرین

 . توی چهرش بود انداختم

 .. سریع نگاهموگرفتم و شونه به شونه ی پیمان به سمت صاحب کبابی رفتیم

 .. پیمان پول شام رو حساب کرد و با هم از مغازه خارج شدیم

ن ، پاهام به زمی اما هنوز چند قدم بر نداشته بودیم که با شنیدن اسمم از زبون میالد

 ... چسبید وبا ترس خیره شدم به پیمان

 .. پیمان زودتر از من عکس العمل نشون داد و به سرعت به عقب برگشت

 . بند دلم پاره شد از این حرکتش و عواقب این حماقتی که میالد کرد

 .. به ارومی به پشت سرم برگشتم

ه پیمان نگاه هم بکنه با لحن میالد چند قدم بهمون نزدیک شد و بدون اینکه حتی ب

  ! بیقراری گفت : خوبی صبا؟ اول که دیدمت باورم نمیشد خودت باشی

 .. قبل از اینکه لب باز کنم و حرفی بزنم صدای عصبی و بم پیمان به گوشم رسید



  اقا کی باشن ؟_

گی داب دهنمو قورت دادم و با تپه تپه گفتم : ای..ایشون  آقا میالد ، از دوستان خانوا

 .هستن

میالد نگاه کوتاهی به پیمان کرد و دستشو به سمتش دراز کرد و با لحن خونسردی 

گفت : سالم ، معذرت میخوام اینقدر از دیدن صبا خوشحال شدم که یادم رفت خودمو 

  ! معرفی کنم

پیمان با تخصی نگاهی به دست میالد که هنوزم جلوش دراز بود انداخت و دستاشو 

 وارش و با لحن تخصی گفت : خب ، بعدش؟کرد توی جیب شل

میالد به وضوح جا خورد و به ارومی دستشو پس کشید و بعد از مکثی لبخند کوچیکی 

زد و گفت : بعدش هیچی ، فقط از دیدنش خوشحال شدم چون مدت ها بود که ندیده 

 .. بودمش

یم ا برپیمان با خونسردی گفت : اینو که االن گفتی ، اگه حرف جدیدی نداری ، م

 چون دیرمون شده ـ

میالد ، لباشو کشید توی دهنش ، اخم کمرنگ بین ابروهاش نشون دهنده ی عصبانیتش 

 .. بود

  پیمان دستمو توی دستش گرفت و با لحن خاصی گفت : بریم عزیزم؟

 .. مردمک چشمام میلرزید و قدرت تکلم نداشتم

 یی که انگار از ته چاه عمیقیفشاری که به دستم داد باعث شد به خودم بیام و با صدا

 .. بیرون میومد گفتم : بریم

سنگینی نگاه میالد روی قلبم سنگینی میکرد ... اینقدر از پیمان حساب میبردم که 

 .. حتی جرأت نکردم برای یک ثانیه نگاهش کنم

 .. پیمان با لحن پیروزمندی گفت : خدانگهدار

شدیم ، ماشین روشن شد و از جا کنده صدای از میالد شنیده نشد ، وقتی سوار ماشین 

 .. شد

 .. خیلی سرعتش زیاد بود ، خیلی ترسیده بودم



 .. با ترس به نیمرخ جدیش نگاه کردم ،هیچی از قیافش معلوم نبود

 ... آروم آروم بود و من خوب میدونستم که این آرامش قبل از طوفانه

شک م و قلبم مثل گنجسرعتش هر لحظه داشت بیشتر میشد ، به صندلی چسبیده بود

 .. تند و تند توی سینم میزد

 .. با صدای لرزونی گفتم : یواش برو ، خطرناکه

 .. نگاهی بهم انداخت و سرعتشو کم کرد

تا وقتی که رسیدیم هیچ حرفی نزد ، ماشین رو جلوی در پارک کرد و زودتر از من 

 ... پیاده شد

 .. با مکث در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم

 .. لید انداخت و درو باز کرد و اشاره ای بهم کرد که برم داخلک

 اب دهنمو قورت دادم و رفتم داخل ، کفشامو در اوردم و کیفمو انداختم روی کاناپه

.. 

 .. همین که اومد داخل ، دکمه های پیرهنشو باز کرد و رفت توی اشپزخونه

 .. پارچ اب رو از توی یخچال در آورد و سر کشید

 .. الو محم بست و پارچ رو گذاشت روی کابینتدر یخچ

 بالتکلیف مثل بچه ای که کار بدی کرده باشه ، سر پا ایستاده بودم و سرم پایین بود

.. 

 .. منتظرم بودم تنبیهم کنه ، داد بزنه ، یا بازجوییم کنه

 اما وقتی که از اشپزخونه خارج شد و بدون حرفی روی کاناپه دراز کشید جا خوردم

.. 

 .. شماشو بست و ساعد دستشو گذاشت روی چشماشچ

 .. نفسی از سر آسودگی کشیدم و کیفمو برداشتم و لباسامو عوض کردم

 .. دقیقه بود ۸/۱۱وضو گرفتم و نمازمو خوندم ، ساعت 



شام که خورده بودیم ، رفتم توی اشپزخونه و کتری رو پر اب کردم وگذاشتم روی 

 .. اجاق

 .. م تا اب جوش بیادهمونجا کنار دیوار نشست

 .. چشمامو بستم .. تصویر میالد توی ذهنم شکل گرفت

مثل برق گرفته ها چشمامو باز کردم . نمیخواستم بهش فکر کنم ، صبا تو نباید بهش 

  .. فکر کنی ، تو یه زن شوهرداری

 .. اون یه مرد زن داره ، نه نباید بهش فکر کنی

 . چند بار شستمبا کالفگی از جام بلند شدم و صورتمو 

 .. آب که جوش اومد چایی دم کردم و میوه اماده کردم

 .. به سمت هال رفتم و کنار پیمان نشستم

 . پلکهاش تکون میخورد و این نشون میداد که بیداره

 .. دلم از سکوتش گرفته بود ، باید یه حرفی میزدم

 .. دستمو گذاشتم روی بازوش و با صدای آرومی گفتم : پیمان ، پیمان

 . هیچ عکس العکلی نشون نداد

  با بغض گفتم : میشه بلند شی ، با هم چایی و میوه بخوریم ؟

 .. با مکث چشماشو باز کرد و نگاهشو بهم دوخت

 با لحن سردی گفت : چرا بغض کردی؟

 .از لحن سردش ، دلم گرفت و گفتم : خب حوصلم سر رفته  تلویزیون هم که نداریم

 اش نشست و با خونسردی گفت : یعنی االن مشکلت تلویزیونه؟فین فینی کرد و توی ج

 . سریع گفتم : نه نه بخدا ، همینجوری مثال زدم

 سری تکون داد و گفت : پس کو چایی و میوه؟

 . سریع از جام بلند شدم و گفتم : االن میارم



 .. با ذوق رفتم توی اشپزخونه و چایی و میوه رو برداشتم و به سمت هال رفتم

 رس نشستم و گفتم : خب چی پوست بگیرم ؟ خیار یا پرتقال؟کنا

 متفکرانه نگاهم کرد و بعد از مکثی غیر منتظرانه پرسید : اون پسره کی بود ؟

با اینکه میدونستم منظورش میالده ، اما به روی خودم نیاوردم و با خونسردی گفتم 

 : کدوم پسر ؟

لخ و زننده ای گفت : همونی که با دیدنت نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و با لحن ت

 . تو چشماش ستاره بارون بود

 .. بیشتر از اون نتونستم خود دار باشم و حس کردم رنگم پرید

  ! با تپه تپه گفتم : چی..چی میگی ؟ این حرفا چیه میزنی پیمان

پوزخندی زد و سیگاری روشن کرد ، ایندفعه برخالف دفعه های قبل دودشو توی 

 .. فوت نکرد صورتم

با لحن تندی گفت : خودتم میدونی که من بچه و گاگول نیستم ، اینقدر هم حرومزاده 

  ! دوروبرم بوده که نگاه پاک رو از نگاه ناپاک تشخیص بدم

 ... با عجله پریدم وسط حرفش و گفتم : یعنی ، نگاه میالد به من

م  واقعی الل شدم وحرف با نگاه خشمگینش که چشمامو نشونه گرفته بود ، به معنای

 .. توی دهنم ماسید

با لحن بدی شمرده شمرده گفت : خوشم نمیاد جز اسم من ، اسم هیچ تخم سگ دیگه 

  ای به زبونت بیاد . فهمیدی؟

آب دهنمو قورت دادم و سرمو انداختم پایین ، سکوت بینمون طوالنی شده بود و 

  ! انگار هیچکدوم قصد شکستن این سکوت رو نداشتیم

سرم همچنان پایین بود ، چقدر احمق بودم که فکر میکردم پیمان چیزی حالیش نشده 

  ! ! هر لحظه که بیشتر میگذشت ، بیشتر زرنگی و باهوشیش بهم ثابت میشد

 .. بعد از بیست دقیقه که از سکوتمون میگذشت ، تلفن خونه زنگ خورد

 .. ه خوردبا صدای تلفن ، برای چند ثانیه نگاهمون به همدیگه گر



 .. پیمان از جاش بلند شد و تلفن رو برداشت

 . الو_

 

 ــــــــــــ

 

 شما؟_

 

 ــــــــــــ

 

اخم غلیظی بین ابروهاش افتاد و با صدای نه چندان مودبانه ای گفت : کی بهت اجازه 

 داده که به اینجا زنگ بزنی؟ مثل اینکه تنت میخاره نه؟

 .. اه از جام بلند شدم و به سمتش رفتمنمیدونم چرا استرس گرفتم و ناخوداگ

نمیدونم فردی که پشت خط بود چی گفت که پیمان آتیش گرفت و با نعره گفت : خفه 

  شو مرتیکه ی حرومزاده ی قاتل ، کدوم خواهر ؟

پوزخندی زد و با صدای بلندی ادامه داد : صبا همون موقعی که قبول کرد خون بس 

 .ی فکر دیدنش هم از سرتون بیرون کنیدبشه برای همتون ُمرد ، دیگه حت

 .قلبم تیر کشید ... فهمیدم داداش نادر پشت خطه ـ

پیمان با خنده ی شیطانی گفت : بسه دیگه اینقدر گوه زیادی نخور ، دفعه دیگه زنگ 

  بزنی دستم

  ! به خود نامردت که نمیرسه اما خب دستم به آبجی گلت که میرسه

 .. به پیمانی که انگار برام یه غریبه بود با ناباوری و حیرت خیره شدم

بعد از قهقهه ی بلندی گوشی رو قطع کرد  و با خنده و لحن زننده ای گفت : توله 

 .. سگ ، بی غیرت برای من داره زر زر میکنه



  ! اخمی بین ابروهام نشست و با تندی گفت : درست حرف بزن

همینه ! میخوای بخواه ،  نگاه سرسری بهم انداخت و با پوزخند گفت : لحن من

 نمیخوای هم گور بابات ـ

بغض بدی به گلوم چنگ انداخت و گفتم : توحق نداری به داداشم فحاشی کنی ، هر 

  چی که باشه برادرمه ، میفهمی؟

سیگار دیگه ای روشن کرد و روی کاناپه لم داد و گفت : اوالً من هر جوری که دلم 

 .. بخواد و عشقم بکشه حرف میزنم

وماً اینقدر که تو روی داداش نامردت تعصب داری اون بی ناموس روی تو غیرت د

 .. نداشت

سوماً یه بار دیگه داداشم داداشم راه بندازی ، دندوناتو میریزم تو حلقت ، یادت نره 

 .. برای چی زن من شدی

دو خط بهت خندیدم پرو نشو ، من هنوزم میتونم باهات مثل یه خون بس بدبخت 

نم ، پس سعی کن الل بشی ، کر بشی ، کور بشی ، تا همین یه ذره آزادی هم رفتار ک

 .. که بهت دادم از دست ندی

حاال هم از جلو چشمام گم شو ، نمیخوام ببینمت ــ حساب اون بچه قرتی هم باشه 

 ..برای بعداً 

 چشمام پر از اشک شده بود . قلبم تند تند میزد ، به معنای واقعی کلمه ، خورد شدم

.. 

 بدون حرفی با قدمای لرزونم به سمت اتاق رفتم و خودمو پرت کردم گوشه ی دیوار

.. 

اولین قطره ی سمج اشکم که ریخت ، قطره های بعدی هم روی گونه هام غلت 

 .. خوردن

 .. من این پیمان رو نمیشناختم

 .. من این مرد بی احساس و بی وجدان رو نمیشناختم



..چرا خدا؟ کی میخواد تموم بشه ، خدایا بس نیست ؟ـ چرا من اینقدر بدبخت بودم 

 ..خودت خسته نشدی از این همه عذاب کشیدنم؟

هق هقی کردم و لب زدم : آره میدونم ، من گناه کردم ، من گناه کبیره کردم ، خدا 

 .. من غلط کردم دیگه کافیه ، من ظرفیتم تکمیله

و بکش و راحتم کن یا از این بدبختی توان این همه شکنجه رو ندارم ، خدایااا ، یا من

 و سردرگمی نجاتم بده .ـ

 ... اینقدر اشک ریختم  و ناله کردم که نفهمیدم کی چشمام بسته شد و خوابم برد

 

 ... ده روز بعد

 

تبریک میگم عزیزم ، امتحانتو خیلی خوب دادی ، با اون همه دقت و هوش همین  ــ

 . انتظار هم ازت داشتم

م احمدی زدم و با خوشحالی گفتم ؛ خودمم خیلی خوشحالم ، از شما هم لبخندی به خان

 .. ممنونم خیلی هوامو داشتید

با مهربونی گفت : کاری نکردم که ، برودیرت نشه برای امتحان پس فردا هم خوب 

 . بخون این امتحانای میان ترم رو اگه خوب بدی ، پایان ترمت هم عالی میشه

 .. یرون اومدمتشکری کردم و از مدرسه ب

 .. کنار خیابون ایستادم و منتظر تاکسی شدم

  توی این ده روز خودم مسیر رفت و برگشت رو یاد گرقته بودم و میرفتم میومدم

 .. دست دراز کردم و مسیرمو گفتم ، نگهداشت و سوار شدم با صدای بوق تاکسی  .

 .پولم کم بود ـنگاهی به کیفم انداختم ، برای خونه کلی خرید داشتم ، اما 

پوفی کشیدم و خودکارمو از توی کیفم در اوردم و چیزای خیلی واجب رو یادداشت 

 .. کردم تا سر راهم بخرم

 . ماشین که نگهداشت ، کرایه روحساب کردم و پیاده شدم



بقالی سر کوچمون باز بود و همیشه شلوغ بود . چادرمو روی سرم مرتب کردم و 

 .. رفتم توی بقالی

 ... به اقا رضا کردم و چیزایی که میخواستم رو برداشتمسالمی 

با اخم و صدای نکره ش گفت : خانم عزیز ، به پیمان بگو بدهیشو بیاره ، بابا به وال 

 .. منم گرفتارم

  با تعجب وکمی خجالت از حضور چند تا مشتری ، گفتم : بدهی؟ کدوم بدهی؟

ره و میگه بزنم به حساب ، چند با عصبانیت گفت : واال روزی دوپاکت سیگار میخ

  روزی هست که پیداش نیست ، هر دفعه هم میگم پولمو بده هی امروز و فردا میکنه

.. 

  آب دهنمو قورت دادم و گفتم : بدهیش چقدره ؟

 .. پوفی کشید گفت : بیست هزار تومن

 وبا کالفگی گفتم : خب من بهش میگم حتما بیاد بدهیشو صاف کنه ، اگه میشه اینار

 .. حساب کنید من برم

تومن ، یه روز  ۱۱نگاهی به خریدام انداخت و گفت : اینایی که خریدی تقریبا میشه 

 .. به خودتون سخت بگذرونید و نخورید به جاش بدهی منو بده

دستامو مشت کردم و نگاه سرسری به خریدام انداختم ، با این که خیلی واجب بودن 

خب ، دست توی کیفم کردم و بیست تومن از پولم  ولی با صدای محکمی گفتم : خیلی

 .. برداشتم

به سمتش گرفتم و گفتم : بفرما ، دیگه بهش نسیه ندین چون من نمیتونم هر دفعه 

 .. بدهیشو صاف کنم

پول رو که ازم گرفت بدون تعلل و با بغض از بقالی زدم بیرون و به سمت خونه پا 

 .. تند کردم

 .. لرزونم از توی کیفم کشیدم بیرون و درو باز کردم کلیدمو با دستای یخ زده و

 .. همه ی برق ها خاموش بود و این نشون میداد که پیمان خونه نیست



 .. رفتم داخل و چادرو کیفمو با حرص پرت کردم روی کاناپه

 .. شب بود ، با بغض لباسامو عوض کردم و رفتم توی آشپزخونه ۷/۱ساعت 

ه از نهادم بلند شد ، جز دو تا تخم مرغ وچند تیکه نون در یخچالو که باز کردم ، آ

 .. هیچ چیز دیگه ای داخلش نبود

 .. با بغض نالیدم : هووف خدااا آخه من االن با این چی میتونم درست کنم

خیلی گرسنم بود ، ولی دلم نمیومد بدون پیمان بخورم ، چون ممکن بود وقتی میاد 

 .. خونه شام نخورده باشه

 .. از نون های داخل سفره رو برداشتم و همونجوری خالی خالی خوردمیه تیکه 

 . تو این ده روز رابطه ی منو پیمان خیلی سرد شده بود ، زیاد کاری باهام نداشت

 .. تمام فکر و ذکرش مواد و مواد و مواد بود ، جوری که فقط شبا میومد خونه

صدای قار و قور شکمم حواسم قمرتاج هنوز خونه ی پریسا بود و برنگشته بود ، با 

 .. پرت شد و از فکر اومدم بیرون

دقیقه بود .. پوف کالفه ای کشیدم و به سمت ظرفشویی رفتم و ، وضو  ۸/۴۱ساعت 

 .. گرفتم و نمازمو خوندم

 .. داشتم سالم نمازمو میگفتم که صدای باز شدن در حیاط به گوشم خورد

 ... ون چادر نمازم از اتاق رفتم بیرونبعد از سالم نمازم رو تموم کردم و با هم

 .. پیمان با صورت خسته و لباسای کثیف اومد داخل

 .. با دیدنم ، سر جاش ایستاد

  سالمی کردم و گفتم : چرا لباسات کثیفه؟

 .. نگاهی به سرتا پاش انداخت و با فین فین گفت : چیزی نیست ، خوردم زمین

 !با هول گفتم: ای وای ، چرا؟

که جواب بده ، مستقیم به سمت حموم رفت وگفت : لباس برام آماده کن ، بدون این

 .. االن میام بیرون



 .. چادرمو از سرم در اوردم و به سمت اتاق رفتم وبراش لباس حاضر کردم

  با صدای زنگ در ، با تعجب نگاهی به ساعت انداختم ، کی میتونست باشه ؟

وم و با صدایی که پیمان بشنوه گفتم : پیمان شونه ای باال انداختم و رفتم جلوی در حم

 ... ، دارن زنگ میزنن

 با صدای بمی گفت : تلفن ؟

 .. نچی کردم و گفتم : نه بابا ، زنگ در خونه

با عجله گفت : آخ اخ بدو درو باز کن تا نرفته ، با من کار دارن بدو صبا اگه دیر 

 ... ن االن میام ، بدووودرو باز کنیم میره تا من لباس میپوشم تو برو بگو م

 ... با دست لرزون چادرموپوشیدم و به سمت حیاط رفتم

چادرمو محکم روی سرم نگهداشتم ، توی اون هوای سرد کف دستم عرق کرده بود 

 .و کمی عجیب به نظر میرسید

  .. الی در حیاط رو باز کردم و نگاهمو به فردی که پشت در بود دوختم 

 .شونه پشت در ایستاده بودیه مرد قد بلند و چهار 

  نگاهی بهم انداخت و با صدای نکره ای گفت :  پیمان خونه س؟

خودمو پشت در قایم کردم و با صدای لرزونی گفتم : آره ، حمومه چند دقیقه صبر 

 .. کنید االن میاد

 .. با کف دست در حیاط رو هول داد و اومد داخل

کار میکنی ، گفتم وایسا االن خودش از ترس قالب تهی کردم و با وحشت گفتم: چی

 میاد ـ

بدون توجه به من نگاهشو دو تا دور حیاط چرخوند و گفت : من نیازی ندارم تو به 

من بگی چیکار کنم و چیکار نکنم ، حاالم جای فک زدن برو بگو لششو بیاره بیرون 

 . من عجله دارم

ی کشیدم و به سمت بحث کردن با همچین ادم نفهمی اصال درست نبود ، نفس عمیق

 .. داخل پا تند کردم



پیمان داشت لباس میپوشید ، با دیدنم خواست حرفی بزنه که با حرص گفتم : این ادم 

 وحشی مثل گاو سرشو انداخت پایین اومد داخل ، نمیخوای یه چیزی بهش بگی ؟

 .. با عصبانیت گفت : هیسس ، صداتو بیار پایین میشنوه ، احمق

 . نم نیاهمینجا بمون بیرو

 .. با همون موهای خیس ، رفت توی حیاط

 .. با بغض همونجا روی زمین نشستم و سرمو گذاشتم روی زانوهام

 . چند دقیقه بعد صدای تق تق چیزی از داخل حیاط اومد

 .. از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و پرده رو از یه گوشه کنار زدم

بشکه و چند تا الستیک ماشین وسط حیاط گاز تک شعله ی گوشه ی حیاط ، دو تا 

 .. بود و اون مرد داشت به پیمان پول میداد

چشمام گرد شد و با حیرت خیره شدم به مرد زندگیم که داشت چوب حراج میزد به 

 ... زندگیش

 .. نتونستم طاقت بیارم ، نتونستم خوددار باشم و بلند زدم زیر گریه

 ... یل ها رو بردن بیرون پیمان اومد داخلبعد از چند دقیقه که با کمک هم وسا

  وقتی نگاهش بهم افتاد ، گره ای بین ابروهاش افتاد و گفت : تو پشت پنجره بودی ؟

  آب دهنمو قورت دادم و مظلومانه گفتم : چرا اونا رو فروختی پیمان ؟

 پوفی کشید و با لحنی که آرومتر شده بود گفت : مجبور بودم صبا ، میبینی که حتی

 . پول نداشتم نون بخرم باید یه فکر اساسی کنم

 بهش نزدیک شدم و گفتم : اگه مادرت بفهمه گازش رو فروختی اشوب به پا میکنه

.. 

 پوزخندی زد و گفت : نترس هیچی نمیشه ، فعال که سرش به دختر عزیزش گرمه

.. 

گیر ، بدست توی جیبش کرد و دسته ای اسکناس به سمتم گرفت و گفت : بیا اینارو 

 .. فردا هر چی خواستی برای خونه بخر



با تعجب نگاهمو به اسکناس ها دوختم و گفتم : این همه پول از اون چند تا تیکه 

 !آشغال در اومده ؟؟

 . نگاهشو با کالفگی ازم گرفت و لب زد : بگیرش صبا ، من خستم میخوام بخوابم

 .. به ناچار پول رو ازش گرفتم

 . ت : تو هم زودتر بیا بخوابیمبه سمت اتاق رفت و گف

 .. گشنم بود ولی حال و حوصله ی همون تخم مرغ نیمرو کردن هم نداشتم

 ..مسواکمو زدم و برق هال رو خاموش کردم و رفتم توی اتاق

 . پیمان طبق معمول با سیگار گوشه ی لبش طاق باز خوابیده بود

 اه خفه شدم .ـ مخصوصاً و از روی عمد چند تا فوت محکم کردم و گفتم :

زیر چشمی نگاه کوتاهی بهم انداخت و سیگارشو خاموش کرد و دستاشو گذاشت زیر 

 .. سرش و بهم زل زد

روسریمو در اوردم و دکمه های پیراهنم رو باز کردم ، تاپ سفیدی زیر پیراهنم 

 .. پوشیده بودم

 . کش موهامم باز کردم و دستی به موهام کشیدم

 . بهش خیره شمسنگینی نگاهش باعث شد 

 .. اشاره ای به کنارش کرد و گفت : بیا اینجا

 .. کنارش دراز کشیدم ، دستس که روی کمرم نشست ، نفس عمیقی کشیدم

پشیمونیمو بوسید . با صدای خشداری گفت : صبا ، میدونم گاهی بداخالق میشم ، 

  ! گاهی اذیتت میکنم

 اما بخدا دست خودم نیست ، تو سعی  کن

 .. صبانی هستم سر به سرم نزاریوقتی من ع

با بغض گفتم : پیمان ، من در حال حاضر با اخالقت مشکلی ندارم ، مشکل من فعال 

 ... اعتیادته



 . فشاری به کمرم اورد و با صدای بمی گفت : بهش عادت کن

با التماس گفتم : نمیشه بخدا ، من تو رو سالم و سالمت دوست دارم نه اینکه معتاد 

 .دیدنت گریم بگیره ـ باشی و با

  یهو توی جاش نیم خیز شد و با حیرت به چشمام خیره شد و لب زد : چ..چی گفتی؟

 ..با ترس گفتم : بخ..بخدا بخاطر خودت میگم

 حرفمو قطع کرد و گفت : تو ، گفتی دوسم داری؟ اره صبا ؟

 ..آب دهنمو قورت دادم و نگاهمو از چشمای مشتاقش گرفتمـ 

  ! بود ، یعنی حس من به پیمان دوست داشتن بود ؟ این سوال خودمم

 نه .. من مطمعنم که دوسش ندارم ، فقط از تنهاییمه که بهش وابسته شدم ..آره همینه

! 

 .. انگار که حوصلش سر رفت از اینکه معطلش کردم ، از اینکه سکوت کردم

 . رشب بخی پوف کالفه ای کشید و دوباره کنارم دراز کشید و زیر لب زمزمه کرد :

 .. چیزی شبیه شب بخیر از لبام خارج شد و چشمامو بستم

 

** 

 

 .. صبح با کرختی بیدار شدم وبعد از خوندن نماز ، شروع به خوندن درسام کردم

  حس بدی داشتمـ، دلشوره ی بدی به جونم

 .. افتاده بود

 ر داره وحدود ساعت یازده بود که پیمان بیدار شد و بعد از خوردن چایی ، گفت کا

 .. از خونه رفت بیرون

 ۵/۱کتابامو گذاشتم کنار و روی کاناپه دراز کشیدم ، نگاهی به ساعت انداختمـ.. 

 .. بعداز ظهر



با عجله به سمت اتاق دویدم وتند تند لباسامو پوشیدم ، یک ساعت دیگه کالسم شروع 

 . میشد و من هنوز خونه بودم ، وای خدا

ده بود رو گذاشتم توی کیفم و با عجله کفشامو پوشیدم واز کتابام و پولی که پیمان دا

 .. خونه خارج شدم

 .. یه کم دیر شد ، ولی خودمو به کالس رسوندم و با نفس نفس پشت صندلیم نشستم

 ولی برخالف همیشه که حواسم جمع کالس و درسم بود ، امروز اصال تمرکز نداشتم

.. 

 .. خواستم برم که مدیر مدرسه صدام کردکالس که تموم شد ، وسایلمم جمع کردم و 

 .. با تعجب به سمتش برگشتم که نگاهم به اخمای در همش افتاد

 . با صدای تند و عصبی گفت : بیا دفتر

  ! مثل یه بچه پشت سرش راه افتادم ، یعنی چی شده بود ؟ من که کاری نکرده بودم

 بند: درو پشت سرت ب وقتی وارد دفتر شدم ، پشت میزش نشست و با لحن بدی گفت

. 

 .. چشمی گفتم و درو بستم

 لباشو با زبونش تر کرد و لب زد : من اصال توقع نداشتم که تو همچین دختری باشی

.  

  با حیرت و تعجب گفتم : ببخشید ، من نمیفهمم ، منظورتون چیه؟ من کار بدی کردم؟

 رد روی میزشپوزخندی زد و کشوی میزش رو باز کرد و یه دسته اسکناس پرت ک

.. 

نگاهم به پولها افتاد ، خواستم حرفی بزنم که خودش پیشقدم شد و گفت : این پولهارو 

  برای شهریه ت داده بودی ، یادته؟

  با یادآوری شهریه ، آهانی گفتم و ادامه دادم : خب اره ، خب االن مشکل چیه ؟

ه رو خر حترم .. شما بقیبا صدای نیمه بلندی گفت : مشکل اینه که پوال تقلبیه خانم م

 فرض کردید ؟



 .. کپ کردم و زل زدم به بسته ی اسکناس

حس میکردم زبونم به سقف دهنم چسبیده قدرت گفتن حرفی رو نداشتم ، باورم نمیشد 

 .. که پولها قالبی باشه

 .. با صدای مدیر به خودم اومدم

 . جواب این کارتون رو بدید لطفا _

ن اصال نمیدونستم که تقلبی هستن ، باور کنید من روحمم خبر با تپه تپه گفتم : بخدا م

 .. نداره

پوفی کشید و گفت : شما لطف کنید تا شهریه تون روپرداخت نکردید دیگه کالس 

 ... نیاید

با حالت زاری گفتم : تو روخدا اینکارو نکنید ، من دارم امتحانامو میدم اگه نیام تموم 

 .. زحمتام هدر میره بخدا

ای باال انداخت وگفت : فردا که جمعه س ، شما فردا پول رو جور کن شنبه شونه 

 ... بیار و بیا سر کالست

اشاره ای هم به پولها کرد و گفت : این دفعه رو نادیده میگیرم ولی اگه یه بار دیگه 

 .. تکرار بشه اون وقته که میدمت دست قانون

رداشتم و به سرعت از مدرسه با چهره ای پکر بسته ی اسکناس رو از روی میزش ب

 .. خارج شدم

حالم خیلی بد بود ، خورد شده بودم عصبی شده بودم   فکر اینکه پیمان به من پول 

 .. تقلبی داده داشت دیوونم میکرد

بدون اینکه خرید کنم ، از ترس اینکه همون پولهای دیشب هم که بابت خرید داده بود 

 تقلبی باشه هیچی نخریدم ـ

 .. م خونه ، در حیاطمون باز بودوقتی رسید

با تعجب رفتم داخل ، چشمم به دو تا مرد افتاد و قمرتاجی که دست به کمر باال 

 .. سرشون وایساده بود



با دیدن من اخماشو کشید توی هم و بدون اینکه جواب سالمم رو بده رو به یکی از 

  !اون مرد ها گفت : خب حاج آقا ، قیمتش چنده ؟

دور تا دور خونه انداخت و گفت : واال خونه ی کلنگی خیلی نمی  مرد نگاهی به

 !ارزه

 .. با چشمای گرد شده نگاهم میخ قمرتاج شد

 .. یعنی میخواست خونه رو بفروشه؟! وای خدا

دیگه حرفاشونو گوش نکردم و با زانوهای سست و تن بی جون رفتم داخل و خودمو 

 .. به اتاق رسوندم

 یم؟ یعنی پیمان هم خبر داشت ؟حاال باید چیکار میکرد

 .. با کالفگی و بیقراری توی اتاق قدم میزدم تا ببینم پیمان کی میاد

 .. بعد از چند دقیقه صدای قمرتاج به گوشم خورد

 .. صبا بیا بیرون کارت دارم _

 .. چادرمو آویزون کردم و از اتاق رفتم بیرون

 انداخت و گفت : پیمان کجاس؟با خستگی روی کاناپه نشست و نگاه زیر چشمی بهم 

 . شونه ای باال انداختم و گفتم : نمیدونم ، من خبر ندارم

نگاهی به ساعت کرد و گفت : هوا دیگه تاریک شده ، همیشه تا این موقع تنهات 

 میزاشت؟

 بدون توجه به سوالش ، آب دهنمو قورت دادم و گفتم : میخواین خونه رو بفروشین؟

 .. : آره ، پولشو الزم دارم نگاهشو ازم گرفت و گفت

فرصت نشد که بپرسم پس تکلیف ما چی میشه ، چون با صدای در حیاط نگاه جفتمون 

 . به اون سمت کشیده شد

پیمان وقتی اومد داخل ، با دیدن مادرش کمی جا خورد و لب زد : سالم ، چطوری 

 ننه ، کی اومدی؟

 م ، کجا بودی؟قمرتاج با بی تفاوتی گفت : علیک سالم ، ظهر اومد



پیمان کاپشن سورمه ای رنگش رو روی کاناپه پرت کرد و گفت : رفتم دنبال مشتری 

 .. برای ماشین

  ! با تعجب بهش خیره شدم ، ماشین رو میخواست بفروشه

 قمرتاج با تعب پرسید : ماشین رو چرا دیگه میخوای بفروشی؟

رم باس پول مردم رو بدم پیمان نگاه چپکی بهش انداخت و گفت : مادر من ، بدهکا

 . دیگه

قمرتاج کمی مکث کرد و گفت : خب نمیخواد ماشین رو بفروشی ، من میخوام خونه 

 .. رو بفروشم سهم تو رو هم میدم

پیمان با چشمای گرد شده زل زد به قمرتاج و گفت : چی گفتی؟ـ خونه رو میخوای 

  !بفروشی ؟

 .. قمرتاج سری به معنای مثبت تکون داد

  ن بهش نزدیک شد و گفت : برای چی؟پیما

قمرتاج نگاهی به من کرد و گفت : خب پولشو الزم دارم ، خواهرت گرفتاره کلی 

 .. بدهی دارن اگه تا اخر این ماه پول مردم رو ندن شوهرش میوفته زندان

پیمان با لحن تندی گفت : به جهنم که میوفته زندان ، مگه ما باید تاوان گوه کاریای 

 دیم؟اونو ب

قمرتاج چشم غره ای به پیمان رفت و گفت : ُخبه ُخبه ، دور بر ندار ، تو هم سهمتو 

میگیری ، بهرحال من فردا میرم بنگاه برای معامله ، تا اخر هفته ی اینده هم باید 

 .. تخلیه کنیم

پیمان با صدای بلندی داد زد : وای از دست این کارای تو ، بابا اون حرومزاده 

  پسرت ؟مهمتره یا 

منم گرفتارم ، منم بدهکار و بدبختم ، چطور میتونی پسرتو بزاری  زیر پا بخاطر 

 !دامادت ؟

قمرتاج با لحن تلخ و زننده ای گفت : چون اون بی غیرت و معتاد نیست ، چون اگه 

 .. بدهی باال اورده بخاطر زن و بچه ش بوده نه مواد و کثافت



، ایول ننه ناز شصتت ، یعنی من ارزشم پیمان پوزخندی زد و گفت : دمت گرم 

 همینقدر بود ؟

قمرتاج حرفی نزد و سرشو انداخت پایین ، پیمان نگاهشو بهش دوخت و گفت : پس 

  خودت چیکار میکنی؟

قمرتاج نگاهی بهش کرد و گفت : خب ، راستش من میخوام برم گیالن زندگی کنم ، 

  هم مراقب بچه های پریسام

 نیست ـ هم دیگه خواهرت تنها

پیمان پوزخند تلخی زد و گفت : یعنی زندگی کردن با پسرت اینقدر سخته برات که 

  میخوای بری پیش داماد زندگی کنی؟

 . قمرتاج پوفی کشید و گفت : من تصمیمم رو گرفتم

همونجوری بی حرکت به حرفاشون گوش میکردم  پس تکلیف ما چی میشد ؟ کجا 

 !باید زندگی میکردیم؟

 .. جاش بلند شد و به سمت اتاق رفت و گفت : صبا بیا کارت دارمپیمان از 

نیم نگاهی به قمرتاج که عمیقاً توی فکر بود انداختم و پشت سر پیمان به سمت اتاق 

 .. رفتم

 .. روی متکاهای گوشه ی دیوار نشسته بود و داشت سیگار روشن میکرد

 .. اشاره ای بهم کرد وگفت : درو ببند

 .. جا کنار در اتاق نشستم و بهش خیره شدمدرو بستم وهمون

آهی کشید و گفت : همه چی خراب شد ، خونه رو که بفروشه حتی خونه هم نداریم 

 ..دیگه

سرمو انداختم پایین و با صدای لرزونی گفتم : نگران نباش ، مگه نگفت سهمتو میده 

 . خب با همون یه خونه اجاره میکنیم

سهمم چقدر میشه؟ـ حتی نمیتونیم با پولش خونه  پوزخندی زد و گفت : فکر میکنی

 .. اجاره کنیم ، من کلی بدهی دارم



 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : پس میخوای چیکار کنی؟

پک محکمی به سیگارش زد و گفت : ماشین هم باید بفروشم ، سهمم از خونه هم 

 .. بزارم روش ، یه خونه ی کوچیک میگیریم بقیشو میدم جای بدهیم

گاهشو به چشمام دوخت و گفت : یه مدتی باید سختی بکشیم ، کنارم میمونی مگه ن

 نه؟

 .. لبامو کشیدم توی دهنم و بعد از مکثی گفتم : اوهوم ، میمونم

 .. لبخند تلخی زد و سرشو به دیوار تکیه داد

دلم میخواست بهش قضیه ی قالبی بودن پولهارو بگم ولی شرایط رو مناسب ندیدم ، 

 .. ن خاطر سکوت کردمبه همی

صبح با صدای اذان از خواب پریدم ، پیمان همونجا روی زمین خوابش برده بود ، 

 .. توی خودش مچاله شده بود و مشخص بود که سردشه

 .. از جام بلند شدم و پتوی خودمو کشیدم روش و از اتاق رفتم بیرون

 داشت چایی دم میکردسریع وضوگرفتم ونمازمو خوندم ،قمرتاج هم بیدار شده بود و 

.. 

 .. بعد از خوندن نمازم ، با دو دلی به سمت آشپزخونه رفتم و سالم آرومی کردم

 .. بهم نگاه کرد و با لحن ارومتری جواب سالمم رو داد

همونجا به یخچال تکیه دادم و نگاهمو به حرکت دستش که داشت چایی دم میکرد 

 .. دوختم

  ی ارومی گفت: پیمان از من ناراحته؟نگاه کوتاهی بهم انداخت و با صدا

 .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم : نمیدونم ، چیزی نگفته

آهی کشید و گفت : پیمان فکر میکنه که من دوسش ندارم ، کدوم مادریه که بچشو 

 .. دوست نداشته باشه

 مکثی کرد و ادامه داد : پیمان زیادی به من تکیه کرده و به فکر زندگیش نیست ،باید

  .. یه جایی این وابستگی رو کم کنم



  با کنجکاوی گفتم : یعنی چی؟

لباشو با زبونش تر کرد و گفت : اگه من از اینجا برم و خونه هم نداشته باشه ، 

 .. مجبوره که خودشو جمع و جور کنه ، چون دیگه تنها نیست زن داره

 .. حرفی نداشتم بزنم و سکوت کردم

ست بریزه توی قوری ، صدای زنگ تلفن توی خونه همین که آب جوش اومد و خوا

 .. پیچید

 با تعجب نگاهی به هال کرد و گفت : بیا این چایی رو دم کن ببینم کیه این وقت صبح

.. 

چشمی گفتم و کتری رو ازش گرفتم ، چایی رو دم کردم و گذاشتم روی کتری تا دم 

 .. بکشه

 رومی داشت با تلفن صحبت میکردبه سمت هال رفتم و خیره شدم به قمرتاج که به آ

.. 

چیزی از حرفاش نمیشنیدم ، بعد از چند لحظه حرف زدن گوشی رو توی دستش 

 ..نگهداشت و به سمتم برگشت

 .. حس خوبی از نگاهش نداشتم ، به آرومی گفت : بیا بگیر ، با توکار دارن

  !تعجب کردم ، کی میتونست باشه ؟

 .. وشی رواز دستش گرفتمبا قدمای لرزون به سمتش رفتم و گ

 .. با صدای لرزون و ضعیفی گفتم : الو

 .. صبا_

صدای گریون و غم زده ی سهیال ، قلبمو مچاله کرد  و وحشت سراسر وجودمو 

 .. گرفت

 با صدایی که به شدت میلرزید گفتم : سهیال ؟ خودتی ، چیشده؟

 ..ص..صبا ، بابا _

 ه سهیال ، حرف بزن ، بابا چی؟؟؟؟با هول و عجله گفتم : بابا چی؟ـ ها؟ چیشد



هق هقی کرد و با گریه و زاری گفت : بابا سکته کرده ، حا..حالش خوب نیست ، 

 .. میخ..میخواد تو رو ببی..ببینه تو رو خدا صبا بیا ببینش تو رو خدا بیا

 نفس تو سینم حبس شده بود ، قمرتاج رو به روم ایستاده بود و با تأسف نگام میکرد

.. 

 دای لرزونی لب زدم : االن کجاس؟با ص

بیمارستانه ، نمیتونه هیچ حرکتی کنه یا حرفی بزنه ، فقط اسم تو رو که میاریم  _

 .. عکس العمل نشون میده ، معلومه که میخواد ببینتت

بغض بدی گلوم رو گرفته بود ، با گریه گفتم : سعی میکنم بیام ، تموم سعیمو میکنم 

 .. که بیام

زد : سعی نکن ، حتما بیا صبا ، خواهش میکنم بابا معلوم نیست که چقدر با گریه زار 

 .. دوام بیاره تو رو خدا خودتو برسون

 چیزی شبیه "باشه" از بین لبام خارج شد و خدافظی کوتاهی کردم و گوشی روگذاشتم

.. 

حس میکردم زمین و زمان برام متوقف شده ، همونجا کنار تلفن نشستم و با دل پر 

 .. ردی زدم زیر گریهاز د

 قمرتاج کنارم نشست و با مالیمت گفت : خب بسه گریه نکن ، به پیمان میگم ببرتت

. 

 .. سرموگذاشتم روی زانوهام و هق هق کردم

 .. با صدای خواب آلود پیمان ، سرمو از روی زانوم برداشتم

ننه  :با صدای متعجبی گفت : چیشده صبا ، چرا گریه میکنی؟  رو به مادرش گفت 

 !چیشده ، چرا گریه میکنه ؟

قمرتاج با صدای ناراحتی که خیلی کم ازش شنیده بودم گفت : واال ، زنگ زدن گفتن 

 .. که پدرش سکته کرده

  پیمان اخماشو کشید تو هم و با تندی گفت : اونوقت کی زنگ زده؟

 ..قمرتاج با مکث گفت : نمیدونم واال ، یه دختره بود



 فتم : خواهرم بود ، حال بابام خوب نیست ، میخواد منو ببینهوسط حرفش پریدم و گ

. 

 !پیمان دستی به موهای به هم ریخته ش کشید و با خونسردی گفت : خب منظور؟

 از جام بلند شدم و با قاطعیت گفتم : منظورم واضحه ، میخوام برم پیش بابام ببینمش

.. 

 پوزخندی زد و گفت : خب ، دیگه چی؟

  یعنی .. یعنی نمیزاری؟ با حیرت گفتم :

با لحن محکمی گفت : هیچوقت نمیزارم ، حتی اگه بابات بمیره ، اجازه نداری بری 

 .. سر خاکش ، االنم این بساط گریه زاری رو جمع کن

باورم نمیشد ، این همه بی وجدانی از پیمان بعید بود ، باورم نمیشد که اینجوری  

 .. بخواد بهم ظلم کنه

رش داد بزنم ، بهش بد و بیراه بگم ولی با فکر اینکه بابام االن در دلم میخواست س

چه حاله و بهم احتیاج داره ، با التماس گفتم : تو رو خدا پیمان ، معلوم نیست چقدر 

 .. زنده بمونه ، بزار ببینمش

  روی کاناپه نشست و گفت : بسه صبا گفتم که نه ، چرا هی اسرار میکنی؟

التماس نالیدم : پیمان ، اون پدرمه ، بررگم کرده چند سال  جلوی پاش نشستم و با

باهاشون زندگی کردم االن حالش خوب نیست بهم احتیاج داره ، تو رو خدا با من 

 .. اینکارو نکن ، نزار حسرت دیدنش به دلم بمونه

 .. خواست بازم مخالفت کنه که صدای محکم و قاطع قمرتاج توی خونه پیچید

  .. ا رو ببر قزوین پدرشو ببینههمین امروز صب _

پیمان با نگاه بدی مادرشو برانداز کرد و گفت : به توهیچ ربطی نداره ، زندگی 

 ..خودمه

قمرتاج با حرص و غضب گفت : یه کاری نکن که تا ابد توزندگیت خیر نبینی ، یه 

 .. کم وجدان داشته باش



میگرفت گفت : من پیمان سیگاری روشن کرد و همونجوری که از سیگارش کام 

 .. حرفمو زدم صبا حق دیدن خانوادشو نداره حتی اگه تک تک خانوادش بمیرن

دیگه نتونستم خود دار باشم و تحمل کنم ، با جیغ گفتم : ببند دهنتو ، خدا نکنه ، چرا 

 .. حرف مفت میزنی

 .. ازش دور شدم و گفتم : من میرم پیش بابام ، هیچکس هم نمیتونه جلومو بگیره

خم عمیقی بین ابروهاش نشست و با صدای فوق العاده خشمگینی گفت : چی گفتی ا

 .. ؟ یه بار دیگه بگو

همونجوری که عقب عقب به سمت اتاق میرفتم داد زدم : گفتم میرم بابامو میبینم ، 

 .. تو هم اگه َمردی جلومو بگیر ، خدا هم نمیتونه جلومو بگیره

 .. اشتاز جاش بلند شد و به سمتم خیز برد

صدای جیغ قمرتاج خط انداخت روی اعصابم و باعث شد به خودم بیام و خودمو 

 .. پرت کنم توی اتاق

 .. تا خواستم درو ببندم پاشوگذاشت الی در اتاق و اومد داخل

 قلبم در حال ایستادن بود ..چشماش پر از خون بود !

 

ه ی حرومزاده چه با کف دستش محکم به تخت سینم ضربه ای زد و داد زد : دختر 

 زری زدی؟

 .. با گریه نالیدم : حرف دهنتو بفهم ،  حق نداری بهم بی احترامی کنی

خنده ی عصبی و هیستریکی کرد و گفت : نه حرفی که االن زدی رو دوباره تکرار 

  کن ، گفتی میری پیش بابات ؟

یرم ، ، مبا اینکه ترسیده بودم ولی نتونستم زیر بار حرف زور برم و گفتم : آره 

 .. همین االن هم میرم

 .. هنوز حرفم تموم نشده بود یه طرف صورتم سوخت و برق از چشمم پرید



با صدای جیغ قمرتاج خودمو به گوشه ی اتاق رسوندم دستامو سپر صورتم کردم تا 

 .. ضربه هاش به صورتم نخوره

 باشه مشت محکمش روی سرم نشست و داد زد :  اگه بابات مرد اسمشم نیار بگو

... 

مشت بعدی رو پشت گ گردنم زد و داد زد : اگه مامانت مرد اشک هم حق نداری 

 ..براش بریزی بگو باشه

 .. لگد محکمی توی شکمم زد که باعث شد جیغ دلخراشی بکشم و بزنم زیر گریه

 .قمرتاج از بازوش آویزون شده بود و سعی داشت که ازم جداش کنه ـ

مثل دیوونه ها قمرتاج رو به گوشه ای هول داد و دوباره اما زورش نمیرسید ، پیمان 

به سمتم اومد و از روی روسری به موهام چنگ زد و نعره زد : بخدا قسم اسم اون 

 .. بابا و داداشای بی ناموستو یه بار دیگه بیاری میکشمت

 نتونستم سکوت کنم ، نتونستم اینقدر بی رگ باشم و بزارم اون هر چی میخواد بگه

.. 

با عصبانیت و جیغ بلندی دستشو پس زدم و با بلندترین صدای ممکن جیغ زدم : بی 

ناموس تویی ، آشغال بی غیرت ، تو بی ناموسی که وسط کوچه زنتو ول میکنی به 

 .. امون خدا و میری پی مواد کشیدن

نفهمیدم چیشد ، با پشت دست محکم کوبید توی دهنم و طعم تلخ خون رو توی دهنم 

 .. حس کردم

 . قمرتاج گریه میکرد و التماسش میکرد که ولم کنه ، اما پیمان کر شده بود

قمرتاج داد زد : ولش کن پسره ی نمک به حروم ، داری میکشیش ، ولش کن باز 

 .. خمار شدی زورت به ضعیف تر از خودت رسیده

 .. پیمان داد زد : خفه شو ، گمشو برو بیرون به تو هیچ ربطی نداره

واست بیاد نزدیکم که پیمان بازوشو گرفت و از اتاق بیرونش کرد و در قمرتاج خ

 .. اتاق رو قفل کرد



دستش که به سمت کمربندش رفت ، نفس تو سینم حبس شد و گوشه ی دیوار توی 

 خودم مچاله شدم .ـ

با بی رحمی ضربه ی محکی روی شونه ی راستم زد و نعره زد : بی غیرت اون 

 .... بابای بی ناموسته

 ضربه ی بعدی رو روی پهلوم زد و داد زد : بی غیرت اون داداشای بی همه چیزتن

.. 

با صدای بلندی داشتم زجه میزدم ، قمرتاج مشت های پی در پی به در اتاق میزد و 

 .. التماس میکرد که درو باز کنه

 .. نمیدونم چقدر کتکم زد ، نیم ساعت ، یک ساعت ، نمیدونم

یاه شد و دیگه نایی برای ناله کردن نداشتم دست از کتک وقتی که جلوی چشمام س

 .. زدنم برداشت و همونجا رو زمین زانو زد

 .. همه چیز تار بود ، تنم میلرزید دستام میلرزید

 .. حس میکردم قلبم توی دهن میزنه

 ... کم کم همه چی سیاه شد و چشمام بسته شد و تاریکی مطلق

 

********** 

 

ستم چشمامو بی رمق باز کردم ، تو همون نگاه اول فهمیدم با حس سوزشی توی د

 .. توی بیمارستانم

قمرتاج با دیدن چشمای بازم ، با عجله به سمتم اومد و دستموگرفت ، چشماش سرخ 

 .. بود و مشخص بود گریه کرده

 با صدای بغضداری گفت : خوبی؟ درد نداری؟

هم باز کردم و با صدای  آب دهنمو قورت دادم و لبای خشک شدمو به سختی از

  خشداری گفتم : آره خوبم ، چرااینجام ؟



نگاهشو ازم گرفت و گفت : ببخش ، من نمیتونم توچشمات نگاه کنم ، خدا از پیمان 

 .. نگذره

  نمیدونم چرا از نفرینش ناراحت شدم ! با همون تُن صدا گفتم : االن کجاس؟

م نم خبر مرگش ، تو رو که رسوندیدستی به روسری نامرتبش کشید و گفت : چه میدو

 .بیمارستان گذاشت رفت ، هنوز پیداش نشده ـ

چشمامو روی هم گذاشتم و لب زدم : من میخوام برم پیش بابام ، خواهش میکنم کمکم 

 .. کنید پدرمو ببینم

با اطمینان گفت : نگران نباش بهت قول میدم که تا یکی دو روز دیگه بری پیش 

 ... پدرت

  ی گفتم : جدی میگین ؟با خوشحال

سری تکون داد و گفت : اره دختر جان ، جدی جدی بود ، تو فقط مواظب خودت 

 .. باش من با پیمان حرف میزنم

 .. خواستم تشکر کنم که در اتاق باز شد و دکتری به همراه یک پرستار اومدن داخل

 .. دبا صدای ارومی سالم کردم که دکتر با خوش اخالقی جواب سالمم رو دا

نزدیکم شد و نبضمو گرفت ، با صدای مهربونی گفت : خب عزیزم ، خدارو شکر 

 .. که حالت خوبه ، یه سری دارو برات نوشتم که حتما به موقع بخور

 . لبخندی زد و ادامه داد : یه خبر خوب هم برات دارم

  قبل از اینکه من چیزی بگم ، قمرتاج گفت : چه خبری خانم دکتر ؟

 کوتاهی به قمرتاج انداخت و گفت : شما مادرشی؟دکتر نگاه 

 ! قمرتاج مکثی کرد و گفت : نه ، عروسمه

 دکتر نگاهی بهم انداخت و خطاب به قمرتاج گفت : تبریک میگم ، عروستون بارداره

.. 

 .. با شنیدن حرفش نفس تو سینم حبس شد و به مالفه ی تخت چنگ زدم

 .. ش خبر باشیقمرتاج لبخند شادی زد و گفت : الهی خو



دکتر با صدای ارومی گفت: فقط مواظبش باشید ، نباید استرس داشته باشه خدایی 

نکرده اگه کوچیکترین استرسی داشته باشه برای بچه ش خطرناکه چون خودش هم 

 .. سابقه ی تشنج داره

 .. لبخند روی لبای قمرتاج خشک شد و شوکه شده به من زل زد

 .. اما من

  .. گیج و منگ بودم

 .. حس میکردم توی این دنیا نیستم

 .. روحم از جسمم داشت جدا میشد

 !من داشتم مادر میشدم ؟

هفته س که بارداری ،  ۱دکتر دستشو گذاشت روی بازوم و گفت : دخترم ، االن 

 .. مراقب خودت باش گلم

  فقط نگاهش

 .. کردم

 االن چه حسی باید میداشتم ، االن باید خوشحال باشم ؟

 .. وقتی که آبجی نرگس حامله شد خیلی خوشحال بود یادمه

پس چرا من شاد نبودم ، چرا هیچ حسی نداشتم ، خدایا االن این بچه کجا میخواد بیاد 

 !توی این دنیا؟

 .. تو دنیای منو پیمان ؟ خدایااا چرا االن باید اینجوری بشه؟

 .. با صدای قمرتاج رشته ی افکارم پاره شد

 .. رونه ، میخواد بیاد داخلپیمان اومده ، بی_

 .. نگاه سردی بهش انداختم و گفتم : بیاد ، من مشکلی ندارم

 .. سری تکون داد و گفت: باشه من میرم بیرون که راحت باشید

 .. قمرتاج که بیرون رفت ، پیمان با ظاهری آشفته اومد داخل



 بی؟نگاهش رنگ غم داشت ، کنار تختم نشست و با صدای لرزونی گفت  : خو

 .. جوابشو ندادم و نگاهمو ازش گرفتم

 .دستمو که گرفت با حرص دستشو پس زدم ـ

پوفی کشید و با صدای شرمنده ای گفت : غلط کردم صبا ، تو رو خدا منو ببخش ، 

 .. اشتباه کردم خریت کردم

 . اشکام روی گونم غلت خوردن و با هق هق گفتم : تنهام بزار

صبا  بخدا سه ساعته اون بیرون تو حیاطم ، روم نمیشد با لحن ارومی گفت : نمیتونم 

 .. که بیام داخل

صبا بخدا نفهمیدم دارم چیکار میکنم ، بجون خودت به ارواح خاک بابام نفهمیدم ، 

 ... دیوونه شده بودم

 .. فین فینی کردم و گفتم : نمیخوام چیزی بشنوم

خشی یکار کنم تا منو ببدستمو محکم گرفت و گفت : اینجوری نگو قربونت برم ، چ

  ؟

هر کاری که بخوای میکنم ، فقط منو ببخش ، خاک تو سر من که حرصمو سر توی 

 .. بی گناه خالی کردم

با بغض گفتم : منو ببر پدرمو ببینم ، خواهش میکنم پیمان ، من االن تموم فکر و 

 .. ذکرم دیدن پدرمه

رو به هر کی که میپرستی تو رو به ارواح خاک بابات تو رو به جون مادرت تو 

 .. بزار بابامو ببینم

بی حرکت بهم زل زده بود ، حس میکردم دلش نرم شده ، با لحن ملتمسی ادامه دادم  

: بخدا قسم دیگه هیچ خواسته ای ازت ندارم ، فقط بزار بابامو یه بار دیگه ببینم ، 

 .. بخدا قسم دیگه هیچی ازت نمیخوام

ن درمانده ای گفت : قسم نده صبا ، جون مادرت قسم نده پوف کالفه ای کشید و با لح

 . عصبیم نکن ، گفتم که من نمیخوام خانوادتو ببینی



با گریه نالیدم : لعنتی اون پدر منه ، داره میمیره ، شاید دیگه هیچوقت نتونم ببینمش 

، تو رو خدا تو رو به جون همین بچه ای که هنوز نیومده قسمت میدم بزار بابامو 

 .. ینمبب

  ! با حیرت بهم خیره شد جوری که حتی پلک هم نمیزد

 خواستم چیزی بگم که با تپه تپه گفت : چ..چی گفتی؟ گفتی بچه ؟

  ! سکوت کردم ، ظاهراً هنوز خبر نداشت

 .. سرمو انداختم پایین و با گوشه ی شالم ور میرفتم

 بهم نزدیک شد و با صدای بمی گفت : صبا ، تو حامله ای؟

 ..هنمو قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم : آرهآب د

کپ کرده بود ، عقب عقب رفت و روی صندلی کنار تخت نشست و چنگی به موهاش 

 .. زد و زمزمه وار گفت : نه ، االن وقتش نبود ، خدایا

فین فینی کردم و گفتم : منم دوست نداشتم اینجوری بشه ، منو تو وضعمون اونقدر 

 .. یم یه بچه هم بزرگ کنیمنرمال نیست که بتون

 .. پیمان خیره شده بود به نقطه ی نامعلومی و غرق توی افکارش بود

 .. با ، باز شدن در اتاق و اومدن قمرتاج اشکامو پاک کردم و سرمو انداختم پایین

قمرتاج نگاه بدی به پیمان انداخت و با لحن تندی گفت : اگه زحمتت نمیشه برو تسویه 

 .. کن صبا مرخصه

 ... پیمان با مکثی از جاش بلند شد و با شونه های خمیده از اتاق رفت بیرون

 .قمرتاج با ترحم نگاهی بهم انداخت و گفت : پاشو لباساتو بپوش ، مرخصی ـ

 .. به آرومی توی جام نیم خیز شدم ، بدنم کوفته بود و پهلوهام تیر میکشید

دم روی سرم و دوباره روی با کمک قمرتاج لباسامو مرتب کردم و چادرمو کشی

 .. تخت نشستم تا پیمان بیاد

 .. بعد از بیست دقیقه پیمان اومد توی اتاق و با صدای ضعیفی گفت : بریم

 .. قمرتاج زیر بغلم رو گرفت و کمکم کرد تا از اتاق بریم بیرون



 ..وقتی از بیمارستان خارج شدیم هوای آزاد رو با ولع بلعیدم و به ریه هام فرستادم ـ

وقتی که رسیدیم ، با کرختی از ماشین پیاده شدم و بعد از اینکه پیمان درو باز کرد 

 .. رفتیم داخل

قمرتاج توی حیاط رو به پیمان گفت :مواظبش باش ، من باید برم بنگاه خیلی دیر 

 . کردم

  پیمان با پوزخند گفت : هنوزم میخوای خونه رو بفروشی نه؟

انداخت و گفت : خب ، آره ما دیشب حرفامونو زدیم  قمرتاج نگاه زیر چشمی به من

 . ، االنم من باید برم

پیمان با لحن زننده و تلخی گفت : دلت برای من نمیسوزه حداقل دلت به حال زن 

 .. حاملم بسوزه

 .. دلت به حال اون بچه ی بدبخت بسوزه که داره میاد تو این دنیا

همتو میدم میتونی مثل یه مرد ازش قمرتاج نگاهشو از پیمان گرفت وگفت : من س

 .. جوری استفاده کنی که زندگیت جمع و جور بشه

 .. و بدون اینکه فرصت حرف زدن به پیمان بده از خونه رفت بیرون

با زانوهای لرزون ، در هال رو هول دادم و رفتم داخل ، مستقیم به سمت اتاق رفتم 

 .. و با همون لباسا روی زمین دراز کشیدم

 .. تنم گزگز میکرد و درد میومد ، سرم داشت میترکیدتمام 

به سختی کیفمو برداشتم و جعبه ی قرصامو پیدا کردم و سه تا قرص رو طبق معمول 

 .. بدون آب بلعیدم

 .. در اتاق که باز شد ، چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم

 باهات حرف پیمان کنارم نشست و با صدای آرومی گفت : میدونم بیداری ، میخوام

 . بزنم

 . الی پلکهامو باز کردم و لب زدم : االن خوابم میاد



چنگی به موهاش زد و گفت :صبا ، بخدا من نمیخواستم بزنمت ، خودت باعث شدی 

 ، وقتی بهم میگی بی غیرت توقع داری آروم بمونم ؟

 .. پوزخندی زدم ، ولی حرفی نزدم و سکوت کردم

الفگی گفت : من خاک بر سر نمیدونستم که بارداری ، بعد از چند دقیقه دوباره با ک

 .. نمیدونستم که یه بچه تو شکمته وگرنه گوه میخوردم دست روت بلند کنم

 .. بازم حرفی نزدم

انگار از سکوتم راضی نبود ، دستمو گرفت و چند بار پشت سر هم پشت دستمو 

با .. غلط ط کردم صبوسید و با صدایی که به شدت گرفته بود و بغض داشت گفت: غل

 .. کردم

با اینکه ازش دلخور بودم ، با اینکه لهم کرده بود ، اما تحمل دیدن این ضعفش رو 

 . نداشتم

دستمو به آرومی از توی دستاش کشیدم بیرون و لب زدم : بسه پیمان ، من حالم خوبه 

 .. نیازی نیست این حرفا رو بزنی

ون اورد ، فندکش رو ، روشن کرد و به دیوار تکیه داد و سیگاری از جیبش بیر

 .. خواست سیگارو روشن کنه که نگاهش به من افتاد

حرکت دستش متوقف شد و بعد از مکثی فندکو خاموش کرد و سیگارو دوباره گذاشت 

 ... توی جیبش

 .. لبخند محوی روی لبم نشست

باباتو  یلباشو با زبونش تر کرد و با صدای بمی گفت : فردا میبرمت قزوین ، میتون

 . ببینی

  !به گوشام اعتماد نداشتم ، احساس میکردم اشتباه شنیدم

 با صدای لرزونی گفتم : چ..چی، گفتی میتونم بابامو ببینم ؟

سری تکون داد و با لحن مهربونی گفت : آره ، فردا صبح میبرمت ، اما فقط چند 

 ساعت ، باشه؟



ان ه فقط چند ساعت .. با یادآوری امتحبا صدایی که از ذوق میلرزید گفتم : باشه ، قبول

 .. فردام و قضیه ی قالبی بودن پولها لبخند روی لبم خشک شد

 با کنجکاوی گفت : چیشد؟

سرمو انداختم پایین و آب دهنمو قورت دادم و با صدای آرومی گفتم : خب ، یه چیزی 

 .. هست که باید بهت بگم

 . میشنوماخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و لب زد : خب؟ 

نگاهمو به دستام دوختم و گفتم : دیروز تو مدرسه مدیرمون صدام کرد ، گفت شهریه 

 .. ای که بهش دادیم پولهاش تقلبی بوده

 به وضوح جا خورد و با تعجب گفت : یعنی چی؟ مگه میشه ؟ تومطمعنی؟

سری تکون دادم و گفتم : خب ، آره خودش گفت ، پولهارو هم بهم پس داد گفت اگه 

 .. شنبه تسویه نکنی دیگه نمیتونی بیای سر امتحانات

 .. اخمش غلیظ تر شد و گفت : گوه خورده ، تو نگران نباش خودم درستش میکنم

اون حرومزاده همونجوری که  پول وسیله هایی که فروخته بودم  رو داد منم همون 

 .. شتجوری پولو به تو دادم که بدی برای شهریه ت ، بخدا من روحمم خبر ندا

  پوفی کشید و بعد از مکثی گفت : فردا توامتحان داری؟

 .. با بغض گفتم : اره ، فقط دو تا امتحان دیگم مونده ، اگه نرم کالً زحمتام هدر میره

با لحن محکم و ارامش بخشی گفت : تو یه کم استراحت کن بعدش درستوبخون من 

 .. تا شب پولو جور میکنم ، نگران نباش عزیزم

ز اینکه یه کم کنارم موند ، از خونه رفت بیرون و منم چون خیلی بی حال بودم بعد ا

 .. همونجا خوابم برد

 

**** 

 

 .. با صدای قمرتاج چشمامو باز کردم



کنارم نشسته بود و با نگرانی صدام میکرد ، چشمای بازم روکه دید ، لبخند کوچیکی 

 .. خور ضعف نکنیزد وگفت : ترسوندی منو دختر جان ، پاشو یه چیزی ب

 توی جام نیم خیز شدم و گفتم : پیمان نیومده؟

از جاش بلند شد و همونجوری که به سمت در اتاق میرفت گفت : نه واال ، هنوز 

خبری ازش نشده ، پاشو بیا بیرون یه آبی به سر و روت بزن یه چیزی هم بخور ، 

 .. میوه گرفتم توی یخچاله ، من برم نون بگیرم بیام

 ! تعجب بودم ، مهربون شده بودکمی م

پوفی کشیدم و به آرومی از جام بلند شدم ، لباسامو عوض کردم و از اتاق خارج 

 .. شدم

  ! الحق که گرسنم شده بود

 .. به سمت یخچال رفتم و درشو باز کردم

 . چشمام برقی زد

قو هم اچند نوع میوه خریده بود ..دوتا سیب و یه پرتقال بزرگ برداشتم و بشقاب و چ

 .. برداشتم و روی کاناپه لم دادم

 .بعدازظهر بود ـ ۶/۱نگاهم به ساعت افتاد  

 . وای درس هم نخونده بودم

 .. سیب رو که پوست گرفتم یاد بابام افتادم ، همیشه سیب رو با پوست میخورد

 ... بغض بدی گلوم رو گرفت ، یعنی چه بالیی سرش اومده ؟ خدایا

 خورده ی میوه رو گذاشتم روی میز و به سمت تلفن رفتمبه آرومی بشقاب دست ن 

.. 

 .. حاال که میخواستم برم ، بهتر بود بهشون زنگ بزنم و خبر بدم

 شماره ی خونمون رو گرفتم بعد از چند بوق باألخره صدای سعیده توی گوشم پیچید

.. 

  با صدای آرومی گفتم : سعیده ، خوبی؟



شوقش بلند شد : واییی صبا خودتی ؟ الهی  کمی مکث کرد و بعد صدای پر شور و

  قربونت برم آجی ، الهی فدای اون صدای گرفتت بشم ، حالت خوبه ؟

لبخندی از این مهربونیش روی لبم نشست وگفتم : آره عزیزم ، خوبم ، بابا حالش 

 بهتره ؟

چند لحظه ای سکوت کرد و گفت : واال ، خوب که نیست ، یعنی در واقع اصال خوب 

 .. تنیس

  بغض کردم از این وضعیت ، با همون تُن صدا گفتم : چرا سکته کرد ؟

پوفی کشید و گفت : نمیدونم بخدا ، من خونه نبودم با علیرضا رفتیم خرید ، وقتی هم 

 . که برگشتم دیدم بابا رو بردن بیمارستان

 . هق هقی کردم و گفتم : چرا آخه ، بابا که حالش خوب بود

ه نکن صبا ، بابا میخواد تو رو ببینه ، همه ی بچه هاش رو دیده با بغض گفت : گری

 .. اما بازم بیقراره ، بازم آروم نیست

 فین فینی کردم و گفتم : من فردا صبح میام ، فقط بگوکدوم بیمارستانه ؟

  با صدای شادی گفت : راست میگی صبا؟ فردا میای؟ وای خدااا یعنی فردا میبینمت؟

 ره عزیز دلم ، فقط بگوکدوم بیمارستانه؟با ارامش گفتم : آ

  سعیده با همون شور و شوق گفت : بیمارستان بوعلیه ، توکی میرسی؟

 .. راه میوفتیم ۵۵آب دهنمو قورت دادم و گفتم : فردا ساعت  حدود 

 .. بعد از چند دقیقه دیگه که صحبت کردیم ، خدافظی کردم و گوشی رو گذاشتم

 .. و هنوز نه قمرتاج اومده بود و نه پیماندقیقه شده بود  ۷:۵۱ساعت 

پوفی کشیدم و به سمت اشپزخونه رفتم و ، وضو گرفتم ، نمازمو خوندم و همونجا 

 .. کنار سجاده به دیوار تکیه دادم

 .. ناخودآگاه دستمو گذاشتم روی شکمم ، صاِف صاف بود چیزی حس نمیکردم

 .. کوچیکه تو دلم گفتم دیوونه ای صبا ، این که هنوز خیلی



خدایا ، خودت که بهتر از همه صالح بنده هاتو میدونی ، خدایا من بدون کمک تو 

 هیچی نیستم ، خواهش میکنم تنهام نزار من بهت نیاز دارم ــ

با یاد آوری امتحان فردا ، سریع سجاده و چادرمو جمع کردم و رفتم سراغ کتابام ، 

 .. چون از قبل همه رو خونده بودم آماده بودم

دو، دور که کتاب رو خوندم کامال یاد گرفتم ، با صدای در حیاط کتابامو گذاشتم کنار 

 .. و از اتاق رفتم بیرون

قمرتاج چند تا نون بربری روی دستش بود و دو پاکت شیر توی مشما توی دست 

 .. دیگه ش بود

  سالم ارومی کردم که جوابمو داد و گفت : پیمان نیومده ؟

 .. زش گرفتم و گفتم : نه هنوز ، بشینید شما من برم چایی دم کنمشیر و نون رو ا

 ... باشه ای گفت و به سمت کاناپه رفت

 .. بعد از اینکه چایی دم کردم ، دو تا استکان ریختم و بردم توی هال

 .. قمرتاج به شدت توی فکر بود ، دیگه مثل قبل بهم نمیپرید ، باهام جنگ نداشت

 ..کرد و بی حواس لب زد : االن کجاس نگاهی به استکان چایی

  با تعجب گفتم : کی؟

نگاهشو دوخت به چشمام و گفت : پیمان ، االن کجاس؟ـ تو کدوم خرابه ای داره 

 .. خودشو میسازه

صداش بغض داشت ، غم داشت ، صداش صدای یه مادر بود که از اعماق وجودش 

 .. نگران بچه ش بود

  .. دلم براش سوخت ، خیلی زیاد

با صدای باز و بسته شدن در حیاط ، نگاه هراسونش رو به در دوخت و لب زد : 

 .. اومد

 .. پیمان با اخمای در هم اومد داخل و سالم زیر لبی گفت



قمرتاج ، به سمتش رفت وگفت : چرا دیر کردی ، من فردا میخوام برم شمال ، از 

  این به بعد اینجوری میخوای مراقب زنت باشی؟

 ن توجه به حرفاش با حیرت گفت : فروختی خونه رو ؟پیمان بدو

قمرتاج سری تکون داد و گفت : آره فردا صبح پولش رو میاره بنگاه میده ، من فردا 

 .. بعد از ظهر میرم شمال ، دو هفته هم وقت داده که خونه رو خالی کنید

مه چیز ه پیمان پوفی کشید و با لحن خسته ای گفت : بدبختم کردی ننه ، آخه من بی

 االن چجوری خونه  بگیرم ؟

قمرتاج با درماندگی گفت : این چه حرفیه پسر ، خب سهمتو فردا میدم بهت ، با 

 .. همون میتونی خونه بگیری

 پیمان به دیوار پشت سرش تکیه داد و گفت : من بدهکارم ، پس بدهیام چی میشه ؟

 قمرتاج با لحن قاطعی گفت : با پولی که من بهت میدم

 .. نه بگیر ، ماشینت رو بفروش با پولش بدهیاتو بدهخو

پیمان چنگی به موهاش زد و رو به من گفت : صبا ، پول جور کردم برای فردا ، 

ببر مدرسه شهریه تو بده ، امتحانت هم بده بعد از امتحانت میام دنبالت از همونجا 

 .. راه میوفتیم

 قمرتاج گفت : کجا میرید ؟

 .. به سمت اتاق رفت پیمان جوابشو نداد و

 .. با صدای ارومی رو بهش گفتم : میخواد منو ببره قزوین که بابامو ببینم

 .. لبخند کوچیکی زد و گفت : خب خوبه دیگه االن که باید خوشحال باشی

 .. مکثی کردم و گفتم : خوشحالم

نگاهی به ساعت انداخت و گفت  : وقت نشد شام درست کنیم ، تخم مرغ میندازم ، 

 . پیمان رو صدا کن بیاین شام بخوریم

 .. باشه ای گفتم و رفتم توی اتاق

 .. پیمان دراز کشیده بود و چشماشو بسته بود ، کنارش نشستم و صداش کردم



 . الی پلکهاشو باز کرد و لب زد : جانم

 .. لبمو با زبون تر کردم و گفتم : بیا شام بخور

 ، تو برو بخور چراغ هم خاموش کن دوباره چشماشو بست و لب زد : گرسنم نیست

.. 

 ..میدونستم گرسنشه ، سمجانه گفتم : پاشو دیگه ، وگرنه منم شام نمیخورما

چشماشو باز کرد و خیره شد به صورتم و با لحن خاصی زمزمه کرد : تو باید 

 .. بخوری ، باید به خودت برسی

 ... توی جاش نیم خیز شد و دستشو گذاشت روی شکمم ، مور مورم شد

چشماش برق میزد ، با صدای لرزونی گفت : این بچه باید سالم به دنیا بیاد ، باید 

 ... خوب بررگ بشه ، باید خوشبخت بشه

 .. حرفاش امیدوار کننده بود ، حس میکردم که از ته دلش داره این حرفا رومیزنه

شام  بریمپوفی کشید و ادامه داد : االن که فکر میکنم میبینم من خیلی گرسنمه ، 

  بخوریم ؟

 .. خنده ی ریزی کردم و گفتم : نه دیگه من خوابم میاد

 لبخند محوی زد و گفت : اذیت نکن دیگه پاشو عزیزم بریم شام بخور بعد بیا بخواب

.. 

 .. چشمی گفتم و از جام بلند شدم و با هم رفتیم بیرون

اعت نه پیمان شام رو که خوردیم ، یک ساعتی توی هال نشستیم ، توی اون یک س

 .. حرفی با قمرتاج زد و نه قمرتاج حرفی با پیمان زد

سکوت بدی تو خونه بود ، جوری که دل ادم میگرفت ، دلم میخواست های های گریه 

 .. کنم

بعد از یک ساعت خواب رو بهونه کردم و اومدم تو اتاق ، بدون اینکه مسواک بزنم 

 .. رخت خواب ها رو پهن کردم و خوابیدم

 .. قدر زود خوابم برد که اصال متوجه نشدم که پیمان کی اومد توی اتاق و خوابیداین



 

** 

 

صبح زود بیدار شدم و نمازمو خوندم ، یه کم دیگه کتابامو دوره کردم و رفتم تو 

 .اشپزخونه تا صبحانه حاضر کنم ـ

 صبح بود ، کی از خونه ۷/۱قمرتاج خونه نبود ، با تعجب ساعت رونگاه کردم ،  

  !رفته بود بیرون؟

امتحانم شروع میشد ، با عجله چایی دم کردم و کره و مربا رو از یخچال  ۹ساعت 

 .. در اوردم و به سمت اتاق رفتم تا پیمان رو بیدار کنم

 .. صبحونه رو با هم خوردیم و بعد از اینکه حاضرشدم با هم از خونه زدیم بیرون

شکری کردم و خواستم پیاده بشم که با نیم ساعت بعد جلوی در مدرسه بودیم .. ت

 .. صداش مکث کردم و به سمتش برگشتم

وایسا ، پول رو بهت ندادم ، دست توی جیب کاپشنش کرد و دسته ای اسکناس بهم  _

 .. داد و گفت : بیا یادت نره تسویه کنی ، یه وقت سر امتحان نیاد باال سرت

گفتم : ممنونم ، چشم همین االن  با قدردانی بهش نگاه کردم و پولو ازش گرفتمـو

 .. تسویه میکنم

 .. خدافظی کردم و از ماشین پیاده شدم و به سمت مدرسه رفتم

فقط یه ربع مونده بود تا امتحان شروع بشه ، سریع به سمت دفتر رفتم و بعد از 

تسویه کردن ، برگه ی ورود به جلسه ی امتحان رو دوباره بهم دادن و رفتم سر 

 .. جلسه

تحانم رو بر خالف تصورم اصال خوب ندادم ، جوری که گریه گرفته بود ، در ام

 .. حدی که نمره ی قبولی رو بگیرم جواب داده بودم

نمیدونم چرا تمرکز نداشتم ، فکرم مشغول بود ، پوف کالفه ای کشیدم و نفس عمیقی 

 .. کشیدم



نمیتونستم جواب  مطمعن بودم که همه ی این سوالهارو خونده بودم ، پس چرا االن

 ! بدم

با درماندگی چشمامو بستم و چند تا صلوات فرستادم و سوره ی آیة الکرسی رو 

 .. خوندم

چند تا دیگه سوال رو به سختی جواب دادم .. نگاه سرسری به برگه م انداختم ، حداقل 

 ... میشدم ۵۱

 .. رونوقت امتحان که تموم شد برگه رو تحویل مراقب دادم و از مدرسه زدم بی

 .. پیمان جلوی در مدرسه پارک کرده بود و از ماشین پیاده شده بود

  با دیدنم ، به سمتم اومد و گفت : حالت خوبه ؟ چرا دیر کردی؟

 .. دستی به پیشونیم که عرق کرده بود کشیدم و گفتم : وای پیمان ، گند زدم

  با نگرانی گفت : چیشده ، ها ، چرا رنگت پریده؟

 .. م : نترس منظورم امتحانم بود ، اصال خوب ندادمبا ارامش گفت

 .. پوفی کشید و با نگاه چپکی گفت : ترسیدم دختر ، قلبم اومد تو دهنم ، اه

 .. خنده ی ریزی کردم و گفتم: وا ، من که چیزی نگفتم

در ماشین رو باز کرد و گفت : فعال بیا بشین ، یه چیزی بگیرم بخور بعد راه بیوفتیم 

 ــ

 .. ماشین شدم و درو بستمسوار 

 .. خودشم سوار شد و ماشین رو به حرکت در آورد

بعد از اینکه دو تا ساندویچ و نوشابه گرفت و با هم خوردیم ، به سمت قزوین راه 

 ..افتاد

 .. هر لحظه که به قزوین نزدیک تر میشدیم ، بیشتر استرس میگرفتم

نوادمو ببینم و هم میترسیدم از دیدن هم خوشحال بودم که میخواستم بعد از چند ماه خا

 .. وضعیت پدرم



پیمان چند بار خواست باهام حرف بزنه ، اما وقتی دید تمایلی به حرف زدن ندارم ، 

 .. سکوت کرد

 وقتی که رسیدیم توی قزوین ، نگاهی بهم انداخت و گفت : کجا باید بریم ؟

 .. لینیم نگاهی به نیم رخش انداختم و گفتم : بیمارستان بوع

  باشه ای گفت و ادامه داد : من بلد نیستم ، از کدوم طرفه؟

 .. نگاهی به اطراف انداختم و گفتم : فعال مستقیم برو

تقریبا نیم ساعت بعد جلوی بیمارستان بودیم ، ماشین رو پارک کرد و سرشو به سمتم 

 .. برگردوند

ومی گفت : تو برو ، منتظر بودم که پیاده بشه ، اما برخالف تصورم ، با صدای آر

 .. من همینجا منتظرت میمونم تا بیای

 .. منم مثل خودش با همون تُن صدای آروم گفتم : باشه ، پس فعال

پیاده که شدم ، بغض گلوم سنگین تر شد .. دروغ بود اگه بگم دوست نداشتم پیمان 

 .. بیاد

  ! دارهدلم میخواست با هم بریم .. ولی مطمعن بودم که اسرار فایده ای ن

وارد بیمارستان شدم و به سمت اورژانس رفتم ، قبل از اینکه برم سمت پذیرش ، با 

 .. شنیدن اسمم سر جام متوقف شدم

به سمت صدا برگشتم ، داداش حسین بود  ، با چشمای غمگینش سر تا پامو نگاه کرد 

 .. و بدون تعلل به سمتم اومد و تا به خودم بیام به آغوشم کشید

قی کشیدم و دستامو دور کمرش حلقه کردم ..با صدایی که از شدت ذوق نفس عمی

 میلرزید گفت : صبا ، خوبی ؟ باورم نمیشه که اومدی ــ

  !ازش جدا شدم و با همون بغض توی گلوم گفتم : سالم داداش ، بابا خوبه ؟

 ..نگاهشو ازم گرفت و گفت : بیا بریم اتاقش ، بقیه هم هستن

 . افتادم و به سمت اتاقی که بابام بود رفتیم شونه به شونه ش راه

 .. در اتاق باز بود و صداشون تا بیرون میومد



 قلبم تند تند میزد ، چند ماه بود که خانوادمو ندیده بودم

وارد اتاق که شدیم ، اول از همه نگاهم به بابام افتاد ، مثل یه تیکه گوشت روی تخت 

 .. افتاده بود

 .دای مادرم نگاهم از بابام کنده شد ـقلبم مچاله شد .. با ص

 .. صباااا ، الهی قربونت بشم مادر ، اومدی ، الهی دردت بجونم_

 .. به سمتم اومد و حریصانه بغلم کرد و پشت سر هم و تند تند روی سرمو میبوسید

 .. از ته دل و با تموم وجودم .بغلش کردم و دستشو بوسیدم

 ... داشام همه بودن جز آرمان و داداش نادرتک به تک خواهرامو بغلم کردم ، دا

تموم لحظه هایی که تو بغل تک به تکشون میرفتم ، سکوت کرده بودم و چشمم فقط 

 ..به بابام بود ـ

 ... باألخره روبوسیشون تموم شد و به سمت بابام پا تند کردم کنار تختش ایستادم

ه که الغر و استخونی شدچشماش نیمه بسته بود ، دست لرزونمو جلو بردم و دستشو 

 .. بود رو گرفتم و به لبام نزدیک کردم و عمیق بوسیدم

با اولین بوسه اولین قطره ی اشک از چشمم ریخت ، با دومین بوسه که روی 

 صورتش زدم .. اشکای بعدیم آزادانه روی گونه های داغ و ملتهبم ریختن .ـ

با ، چرا چشمات بسته س؟  باز با صدایی که انگار از ته چاه در میومد لب زدم : با

 .. کن چشماتو

چرا اینجوری شدی بابا ، تو که همیشه محکم بودی ، همیشه مثل کوه بودی چرا االن 

 .. اینجوری شدی بابا

 .. هق هقم توی صدای گریه های مادرم و سعیده گم شد

 .. دستی روی شونم نشست و پشت بندش صدای مادرم توی گوشم پیچید

در ، گریه نکن قربون چشمات برم ، بابات سالم بود از غم تواینجوری گریه نکن ما _

 ... شد



هق هقی کرد و ادامه داد : بخدا از غصه ی تو دق کرد ، نمیدونی که چه عذاب 

 ... وجدانی داشت صبا ، نمیدونی بعد از رفتنت چه حال بدی داشت

 هخودش چقدر ناراحتداداش حسین با تشر رو به مادرم گفت: بسه مامان ، میبینی که 

... 

  اشکامو پاک کردم و گفتم : دکترش چی میگه؟

مادرم روی صندلی کنار تخت نشست و گفت :سکته کرده دیگه ، همه چیزو میشنوه 

 .. ولی نمیتونه هیچ تحرکی داشته باشه

خواستم حرفی بزنم که تقه ای به در اتاق خورد و پشت بندش صدای زندایی توی 

 گوشم پیچید .ـ

ذوق به پشت سرم نگاه کردم و با دیدن زندایی و دایی به سمتشون پاتند کردم و با 

 .. محکم زندایی رو بغل کردم

عطر تنش رو نفس کشیدم و از ته دل بوسیدمش ، اشک حلقه زده ی توی چشماش 

 .. نشون از عمق دلتنگیش میداد

وبه دستمو فشرد و با صدای پر بغضی گفت : صبای من ، عزیز من ، حالت خ

  خانومی ، حالت خوبه دختر قشنگم ؟

 .. فرصت نشد جوابشو بدم و توی بغل داییم رفتم و بوسیدمش

 .. بعد از احوالپرسی کوتاهی با داییم دوباره کنار زندایی نشستم و دستشو گرفتم

لبخند پر دردی زد و لب زد : چیکار میکنی عزیزم ، حال و احوالت خوبه؟ اذیتت 

 نمیکنن؟

شون میداد که این سوال زندایی ، سوال همشونه ، میدونستم همشون سکوت جمع ن

 .. همین سوال رو دارن

 آب دهنمو قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم : نه ، خیلی خوبن ، کاری باهام ندارن

.. 

  مادرم کنارم نشست و پیشونیمو بوسید وگفت : راست میگی صبا ؟



نان گفتم : آره بخدا ، پیمان خیلی پسر نگاهمو به چشمای غمگینش دوختم و با اطمی

 .. خوبیه ، من .. من دوباره دارم درسمو ادامه میدم

شوکه شدن همشون رو به وضوح دیدم .. زندایی زودتر از همه به خودش اومد و با 

  خوشحالی گفت : چی گفتی؟ یعنی تو االن داری درس میخونی ؟

اومدیم قزوین پروندمو از مدرسه م  لبخند کوچیکی زدم و گفتم : اره ، چند ماه پیش

 .. بردیم ، االنم دیگه یه امتحانم مونده تا برم دوم دبیرستان

اشک شوق توی چشمای مادرم و خواهرام ،ارامش صورت داداشام ، همه و همه 

 .. باعث شد که کمی اروم بشم

داداش حسین با لحن مهربونی گفت : خب عزیزم ، االن شوهرت کجاس؟ تو با کی 

 مدی قزوین؟او

 .. مکثی کردم و گفتم : با پیمان اومدم ، االنم بیرونه

 سهیال با ناراحتی گفت : وا ، خب چرا نیومده داخل؟

 .. سرمو انداختم پایین و سکوت کردم

 ... دایی کمی به سمتم متمایل شد و گفت : من االن میرم میارمش داخل

نی من مطمعنم که روتون رو زمین با هول گفتم:نه نه ، خواهش میکنم نرید ، اون.. یع

 ... میندازه و داخل نمیاد

 .. داییم لبخند مهربونی زد و گفت : باشه دخترم هر جور صالحتونه

 .. خیلی دوست داشتم از بچه ی توی شکمم بگم ، اما شرم و حیا بهم اجازه نمیداد

نه ت و آمد کاز طرفی هم میترسیدم که مامانم دیگه بیخیالم نشه و بخواد باهامون رف 

 .. که مطمعن بودم این کار نشدنیه و پیمان نمیزاره

 .. حدود بیست دقیقه بعد اعالم کردن که ساعت مالقات تموم شده و باید میرفتیم

 .. نگاهی به جمع انداختم و به ارومی به سمت بابام قدم برداشتم



میکنم  خواهشدستشو گرفتم و بوسه ای پشت دستش زدم و پچ پچ وار لب زدم : بابا ، 

خوب شو من شاید دیگه نتونم بیام ببینمت ، شاید این اخرین بار باشه بابایی ، خواهش 

 .. میکنم خوب شو

 .. صورتش هم بوسیدم و ازش دور شدم

 .. داداش حسین پیش بابام موند و بقیه از بیمارستان خارج شدیم

 .. بودنگاهی به اطراف انداختم ، ماشین پیمان اون طرف خیابون پارک 

 .. همشون بهم زل زده بودن و بالتکلیف منتظر بودن ببینن من چیکار میکنم

 .. نگاهی به مادرم انداختم و گفتم : من دیگه برم ، مواظب خودتون و بابا باشید

 مادرم با حیرت وناراحتی گفت : کجا بری؟!! یعنی نمیخوای یه کم پیشمون بمونی؟

 ، ولی میدونستم که همین االنم خیلی دیر کردمکالفه بودم ، خودمم دلتنگشون بودم 

.. 

 .. میدونستم که نباید کاری کنم که پیمان همین یه ذره ازادی هم ازم بگیره

با لحن قاطعی گفتم : مامان جان من باید برم ، فردا امتحان دارم ، بخدا دوست دارم 

 .. پیشتون بمونم ولی

ه ! بچه شدی ؟ـ تو که شرایط صبا زندایی حرفمو قطع کرد و رو به مادرم گفت : ع

 .. رو میدونی ، رو به من ادامه داد: برودخترم خدا به همراهت

با تک تکشون رو بوسی کردم و توی بغل مادرم یه کم مکث کردم و با مهربونی زل 

زدم به چشمای پر از اشکش و گفتم : نگران من نباش مامان ، بخدا من هیچ مشکلی 

 .. ندارم

پس چرا شوهرت نمیاد ما رو ببینه؟ پس چرا نمیزاره یه روز پیشم با بغض گفت : 

  بمونی ؟

به آرومی گفتم : مامان یه کم زمان میبره تا مرگ پدرش رو فراموش کنه ، خب بهش 

 ... حق بدین

اون درسته که نیومده شما رو ببینه اما تا االن هیچ بی احترامی هم بهتون نکرده  

  مگه نه؟



 ... ع شده بود گفت : نه واال ، خب اخه من نگرانتم قربونت برممادرم که گویی قان

 .. دستشو بوسیدم و گفتم : نگران من نباش ، بخدا من خوب خوبم

 .. با زندایی و دایی هم روبوسی کردم و به سمت ماشین پیمان قدم برداشتم

ن یادم یبغض کرده بودم ، نمیدونستم که بازم میتونم ببینمشون یا نه ، نرسیده به ماش

 .. افتاد که اصال حال داداش نادر رو نپرسیدم

 .. لعنتی به خودم فرستادم بخاطر این حواس پرتیم

 .. به ماشین که رسیدم درو باز کردم و سوار شدم

پیمان داشت سیگار میکشید و نگاهش به خانوادم بود که هنوزم همونجا ایستاده بودن 

 .. و به ما نگاه میکردن

  فتم : پیمان نمیخوای راه بیوفتی؟با صدای ارومی گ

 . نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : چرا ، بریم

 .. ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

نه سوالی پرسید و نه حتی یه کلمه منت گذاشت ، تا خود کرج سکوت کرد و منم 

 .. چشمامو بستم و خوابیدم

 .. با توقف ماشین چشم باز کردم ، جلوی در خونمون بودیم

از ماشین پیاده شدم و با هم رفتیم داخل .. پیمان نگاهی به خونه انداخت و گفت : ننه 

 .. م رفته ، هوووف ، باألخره کار خودشو کرد

  : پس سهمت چی میشه ؟روی کاناپه نشستم و گفتم 

کاپشنش رو در اورد و گفت :داده دست بنگاهی که خونه رو خریده ـ. میرم ازش 

 .. میگیرم

 .. تم و چادرمو و مانتومو در اوردم و کش موهامو باز کردمآهانی گف

 .. سنگینی نگاه پیمان رو که حس کردم ، نگاهمو بهش دوختم

 .. چشماش خمار و تبدار شده بود و  نگاهش روی سی.نه هام و گردنم میچرخید



 .. آب دهنمو قورت دادم و خواستم بشینم که صداش متوقفم کرد

 .. بیا بغلم_

به سمتش رفتم و روی پاش نشستم .. دستای داغش رو دور کمرم حلقه کرد بی اراده 

 .. و گردنمو عمیق بوسید

 هرم نفس های داغش روی گردنم داشت حالمو دگرگون میکرد .ـ

دستش از دور کمرم تا روی سی.نه هام اومد و نوازش وار دستشو روی تنم حرکت 

 .. میداد

 .. امتبا لحن خواستنی گفت : صبا ، خیلی میخو

 .. دستمو گذاشتم روی دستش و لب زدم :بچه

 .. با بی قراری گفت : هیس، اذیتت نمیکنم ، قول میدم .. هنوز که کوچیکه

خودمم بی تاب بودم ، خودمم بهش نیاز داشتم ، دستامو دور گردنش حلقه کردم و 

 .. خودمو بهش سپردم

 ... مثل پر کاه بلندم کرد و به سمت اتاق رفت

زمین پهن کرد و اروم روی تشک خوابوندم .. پیراهنم رو از تنم در  تشکی روی

 .. اورد و لباشو روی گردنم گذاشت و حریصانه وبا ولع گردنمو میک میزد

 . ناله ی ریزی کردم و دستاشو گرفتم

 دستمو پس زد و لباس زیرمو از تنم در اورد و با خشونت به سی.نه هام چنگ زد .

.. 

 . هام نشست ، آه غلیظی کشیدم و به موهاش چنگ زدملباش که روی سی.نه 

 .. حرکت دستاش روی تنم داشت دیوونم میکرد و هر لحظه بی قرار تر میشدم

 .. شلوارم و لباس زیرمو از پام در اورد و لباسای خودشم در اورد

 .. روم خیمه زد و لبامو به دندون گرفت و با ولع شروع به خودن لبام کرد

گذشت بیشتر دیوونه میشدم .. دستش روی شکمم نشست و با هر لحظه که می

 ... سرانگشتاش نوازشش کرد



مثل مار به خودم میپیچدم ، زل زد به چشمام و لب زد : جااان چیه ، چرا اینقدر 

 . بیقراری ، هوم؟ بگو چی میخوای

 .. لبامو با زبونم تر کردم و لب زدم: پیمان

 .. : جون دلم ، چیه خانوم کوچولوگاز ریزی از نوک سی.نم گرفت و گفت 

 .. با صدای لرزونی گفتم : میخوامت

زبونشو از وسط چاک سی.نم تا روی نافم کشید و دستش که روی پایین تنم نشست 

 .. بی اراده آه بلندی کشیدم

کمرمو بلند کردم و به بازوهاش چنگ زدم ، چرا لفتش میداد ، انگار داشت از این 

 .. بیقراری من لذت میبرد

حرکت دستش روی پایین تنم باعث شد ، جیغی از سر لذت بکشم و لبامو محکم گاز 

 ... بگیرم

 ... انگار هدفش دیوونه کردن من بود

 ... با صدای پر از نیازی گفتم : پیماننننن ، تمومش کن

 ... پاهامو انداخت روی شونه هاش و توی چشمام زل زد و با یه حرکت واردم کرد

و چشمامو بستم ، لباشو گذاشت روی لبام و ضربه هاشو کمی تند تر ناله ای کردم 

 .. کرد

حس میکردم دارم به اوج لذت میرسم ، لبامو محکم گاز گرفت و شدت ضربه هاش 

 .. شدیدتر شد

 ...پاهامو دور کمرش حلقه کردم و بازوشو چنگ زدم

ان لبامو شد ، پیمتمام بدنم بی حس شده بود و داشتم لذت میبردم ، عضالتم که منقبض 

 .. محکمتر به دندون گرفت و شدت ضربه هاش تند تر شد

 .. یهو تنم منقبض شدم و لرزش خفیفی توی تنم نشست و رها شدم

 ... پیمان هم بعد از چند ثانیه کنارم بی حال افتاد و منو کشید توی بغلش

 ... نفس نفس میزدم ، چشمامو آروم بستم و سرمو به سینه ش چسبوندم



 .. د از چند دقیقه دستش دوباره روی سی.نه م نشست و نوازش کردبع

 الی پلکهامو باز کردم و لب زدم : نکن ــ

  .. نگاه تبداری بهم انداخت ، چشماش هنوز خمار بود و تنش داغ بود

 .با صدای بمی گفت : ازت سیر نشدم ، دلم میخواد بازم حست کنم ـ

 .. با بی حالی گفتم : نمیتونم دیگه

 .. باشو کشید روی گردنم و الله ی گوشمو  بوسید که مور مورم شدل

 ... دستشو گذاشت روی شکمم و روم خیمه زد

 .. با کالفگی اسمشو صدا زدم که لب زد : هیسسس ، باهام همراهی کن

نوک سی.نه م رو بین انگشتاش گرفت و فشار داد که باعث شد آخ ریزی از بین لبام 

 .. خارج بشه

 ... وی شکمم تا بین پام سر خورد و انگشتش رو به باس.نم رسونددستش از ر

 ..  ناخود آگاه ، خودمو جمع کردم و عضالتمو منقبض کردم

 .. نگاه خمارشو بهم دوخت و گفت : شل کن خودتو ، بزار لذت ببریم

 .. با لحنی کالفه گفتم : نمیخوام پیمان ، بسه دیگه من خستم

صانه لبامو میک محکمی زد و به سمت گردنم هجوم لباشو گذاشت روی لبام و حری

 .. برد

 ... زبونشو روی گردنم کشید و انگشتش رو روی پایین تنم بازی میداد

 .. دیگه لذت نمیبردم ، همه ی حسم ترس بود

 .. خودمو سفت گرفته بودم که مبادا بخواد از پشت باهام رابطه ای داشته باشه

 .. ون با یه حرکت بلندم کرد و به شکم خوابوندماما انگار بخت باهام یار نبود چ

خواستم مقاومت کنم که با لحن قاطعی گفت : صباااا گفتم اذیت نکن ، حرفامو گوش 

 .. کن ، هیچ دردی نداره

 .. با لحن ملتمسی گفتم : ولم کن ، من دوست ندارم



 .. همه ی ذهنم پر شده بود از گذشته ، از سامان کثافت

 .. ام رابطه داشت ، اونم اذیتم میکرد ، تحقیرم میکرداونم از پشت باه 

دست پیمان که روی باس.نم نشست ، با خشونت دستشو پس زدم و توی جام نیم خیز 

 .. شدم

 .. با لحن عصبی لب زد :صبااا چته ..؟ گفتم درد نداره

 نمکبدون اینکه بفهمم چی دارم میگم ، بدون اینکه به کلماتی که از دهنم در میاد فکر 

.. 

داد زدم : نمیخوام ، من از پشت دوست ندارم دردش طاقت فرساست ، من دیگه  

 .. نمیتونم دوباره اون درد رو تحمل کنم

یهو انگار که به خودم اومدم ، نگاه وحشت زدمو به پیمانی که شوک زده بهم زل 

  زده بود دوختم ـ ـ ـ

 .. رفامو پیدا کردحتی پلک هم نمیزد ، مغزم تازه قدرت تجزیه و تحلیل ح

 .. قلبم وحشیانه خودشو به سینم میکوبید ، چشمام خیره به چشمای پیمان بود

رنگ چشماش کم کم تیره شد و سیبک گلوش باال و پایین شد ، آب دهنمو قورت دادم 

 .. و نگاهمو ازش گرفتم

  با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت :من..منظورت چی بود ؟

 .. زید ، پاهام میلرزید ، از ترس داشتم قالب تهی میکردمدستام میلر

با لحن پر از خشمی لب زد : جواب منو بده  ، منظورت از اون ک.صو شعرا چی 

 !بود؟

 .. با تپه تپه گفتم : من..من..یعنی من فقط

بازومو محکم گرفت و وحشیانه کوبوندم به دیوار پشت سرم ، جوری که حس کردم 

 ... شد ستون فقراتم خورد

با صدایی که هر لحظه ممکن بود گلوش پاره بشه داد زد : جواب منو بده ، تو از 

  کجا میدونی دردش طاقت فرساس؟



 .. منظورت از اون حرفا چی بود صبا ؟ جواااااب بده توله سگ

 .. با گریه و درد لب زدم : بخ..بخدا منظوری نداشتم ، من یعنی .. مریم بهم گفته بود

 .. ا یهو اسم مریم رو اوردمنمیدونم چر

 ابروهاشو تو هم کشید و گفت : مریم کیه؟

 .. لب زدم : زنداداشمه

مکثی کرد و خیره شد به چشمام ، پوزخندی زد و گفت : پس چرا گفتی دیگه نمیتونی 

 اون درد رو تحمل کنی ؟

 ..با صدای لرزونی گفتم : خب من ترسیدم ، اخه مریم میگفت خیلی درد داره

 ... رم این بود که دیگه من نمیتونم مثل اون همچین دردی رو تحمل کنممنظو 

 ... مکثی کرد و بازومو ول کرد ، از جاش بلند شد ، لباساشو پوشید

با سردترین لحن ممکن لب زد : لباس بپوش سرما نخوری ،من میرم بیرون کمی 

 .. کار دارم

 .. رفت بیرون حتی فرصت نداد من حرفی برنم ، در اتاق رو باز کرد و

بغض گلومو گرفت ، خاک تو سرت صبا گند زدی ، خدایاااا اشکام یکی پس از 

 .. دیگری بی محابا روی گونه هام میریختن

چقدر من بدبخت بودم خدا ، چرا باید همچین حرفی میزدم ، چرا باید یاد اون حیوون 

 .. میوفتادم

 .. ت حموم رفتمداشتم دیوونه میشدم ، لباسامو برداشتم و لخت به سم

 .. رفتم زیر دوش و با صدای بلندی زدم زیر گریه ، هق هقم توی حموم پیچیده بود

 دوست داشتم بمیرم ، مطمعن بودم که پیمان باور نکرده ، مطمعن بودم که شک کرد

.. 

 .. به هر سختی بود خودمو شستم و اومدم بیرون

 .. زخونه شام درست کنمهوا تاریک شده بود ، نمازمو خوندم و رفتم توی اشپ 



ماکارونی درست کردم ، کمی هم برای امتحان فردام درس خوندم اما چیزی ازش 

 .. نفهمیدم

 .. شب هم گذشته بود ۸نگاهم یه سره به ساعت بود ، ساعت از 

پوفی کشیدم و با کرختی روی کاناپه دراز کشیدم مثل یه جنین پاهامو توی شکمم 

 .. جمع کردم و چشمامو بستم

 .. کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

 

**** 

 

 .. با صدای پیمان چشمامو باز کردم ، باال سرم ایستاده بود

 .. با صدای خشداری گفت : پاشو برو سر جات بخواب ، اینجا بدنت درد میگیره

  توی جام نیم خیز شدم و گفتم : کی اومدی؟

 ... ننگاهشو ازم گرفت و روی کاناپه نشست و گفت : همین اال

 . بلند شدم و گفتم : میرم شام بیارم

 .. با بی تفاوتی گفت : من نمیخورم ، سیرم ، خودت بخور

دوباره سر جام نشستم و با ناراحتی گفتم : ولی من تا االن منتظر تو بودم که بیای و  

 .. با هم شام بخوریم

لید نکن ک پوفی کشید و سیگاری روشن کرد و گفت : گفتم که صبا ، گرسنم نیست ،

 .ـ

 .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم : باشه ، پس منم نمیخورم

نگاه کوتاهی بهم انداخت و دود سیگارشو فوت کرد توی صورتم و لب زد : هر جور 

 . صالحته

 ... کمی جا خوردم ، منتظر بودم اسرار کنه و حتی بخاطر من بیاد شام بخوره



 کشید و ساعدشو گذاشت رو چشماشاما برخالف تصورم ، همونجا رو زمین دراز 

... 

شوکه شده و با بغض نگاهش کردم و بعد از چند لحظه به سمت اتاق رفتم و رخت 

 .. خوابمو پهن کردم و خوابیدم

 .. کمی طول کشید تا خوابم ببره ، اما باالخره چشمام گرم شد و خوابم برد

 

** 

اضر کردم و چند لقمه صبح زود از خواب بیدار شدم و نمازمو خوندم ، صبحونه ح

 .. خوردم

پیمان همونجا خواب بود ، بدون اینکه صداش کنم ، لباسامو پوشیدم و چادرمو سرم 

 .. کردم

 .. از اتاق که بیرون رفتم ، با پیمان رو به رو شدم

  !روی کاناپه نشسته بود .. هین بلندی کشیدم و گفتم : عه ، تو بیداری

 د خواب میبودم؟ابرویی باال انداخت و گفت : بای

لبخند کوچیکی زدم و گفتم : نه خب ، اخه همیشه من میرفتم امتحان تو خواب بودی 

  !االن یه کم تعجب کردم

پوزخندی زد و از جاش بلند شد و گفت : خودم میرسونمت ، وایسا لباس عوض کنم 

 .. ـ

 ...با تعجب گفتم : خب خودم میرم دیگه تو چرا

 .. ، رسماً الل شدم با نگاه بدی که بهم انداخت

 .. به سمت اتاق رفت و چند دقیقه بعد با لباسای مرتب اومد بیرون و لب زد : بریم

 .. بدون حرفی ، کفشامو پوشیدم و با هم از خونه رفتیم بیرون

 .. سوار ماشین شدیم وراه افتاد



 هکمی که گذشت بدون اینکه نگاهم کنه گفت : من جلو در مدرسه وامیسم ، امتحانتوک

 ... دادی سریع بیا بیرون

 .. باشه ای گفتم و نگاهمو به بیرون دوختم

جلوی در مدرسه ماشین رو نگهداشت و بدون اینکه نگام کنه ، با صدای سردی لب 

 .. زد : برو ، من همینجا منتظرم

 .. خدافظی زیر لبی گفتم و از ماشین پیاده شدم

 .. شروع به جواب دادن کردمامتحان که شروع شد ، چند تا نفس عمیق کشیدم و 

تقریباً خوب جواب دادم ، بعد از اینکه برگه رو تحویل دادم به سمت یکی ازمراقب 

  ها رفتم و به ارومی پرسیدم : خسته نباشید ، ببخشید کی کارنامه ها رو میدید؟

 اونم با صدای ارومی گفت : اخرین امتحانت بود؟

 .. سری تکون دادم و لب زدم : بله

به اطراف انداخت و گفت : بیست و سوم بیا بگیر ، االنم برو دخترم ، بقیه  نگاهی

 ... دارن امتحان میدن

چشمی گفتم و از سالن امتحانات خارج شدم و چادرمو و کیفمو از توی کالس بغلی 

 .. برداشتم و به سمت حیاط مدرسه رفتم

 .. چادرمو روی سرم انداختم و از مدرسه رفتم بیرون

دم تا پیمان رو دیدم ، به سمت ماشین رفتم و سوار که شدم ، توجهش چشم چرخون

 .. بهم جلب شد

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و با صدای خماری گفت : تموم شد؟

 .. نفس عمیقی کشیدم و گفتم : آره ، دیگه تقریباً بیست و پنج روز تعطیلم

 با تعجب گفت ؛ بیست و پنج؟! چرا؟

تم : خب اینجا مدرسه ی بزرگساالنه ، مثل مدرسه های شونه ای باال انداختم و گف

 .. روزانه نیست که بعد امتحانای ترم اول تعطیلی نداشته باشن



سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت : اول میریم بنگاه پول رو از بنگاهی میگیرم 

 .. ، بعد میریم دنبال خونه

 .. باشه ای گفتم و کیفمو گذاشتم روی صندلی عقب

 .. قریباً نیم ساعتی توی خیابون ها چرخیدیم ، تا باألخره به بنگاه رسیدیمت

پیمان از ماشین پیاده شد و رفت داخل بنگاهی ، گرسنم شده بود پوف کالفه ای کشیدم 

 .. و سرمو به صندلی تکیه دادم

 .. بعد از چند دقیقه در ماشین باز شد و پیمان سوار شد

ه تا نگاهش بهم افتاد ، کمی مکث کرد و به ارومی خواست ماشین رو ، روشن کنه ک

 گفت : چرا رنگت پریده؟

 .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم : هی..هیچی ، یه کم سرم درد میکنه

  با دقت بهم زل زد و گفت : نکنه گرسنته ، اره؟

 .. نگاهمو ازش گرفتم و با خجالت گفتم : خب ، یه کم گرسنمه

 !دیت گفت : چرا با من تعارف میکنی؟ من غریبم؟چشم غره ای بهم رفت و با ج

لبخند کوچیکی زدم و گفتم : نه بخدا ، این چه حرفیه ، فقط گفتم االن کار داری دیگه 

 ..من

 .با عصبانیت حرفمو قطع کرد و گفت : ببین صبا ، تو زن منی ،منم شوهرتم ـ

ن که بچه ی م وظیفمه که بهت برسم ، پس دیگه با من تعارف نکن ، مخصوصاً االن

 .. تو شکمته

بدون اینکه فرصت حرفی هم بهم بده از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بعد با یه کیسه 

 .. خوراکی برگشت

با دیدن خوراکی ها چشمام برق زد و از دستش قاپیدم و با ذوق گفتم : وایی ، لواشک 

 هم خریدی؟

ه ون تعارف کردنت ، نلبخند محوی گوشه ی لبش نشست و گفت : نچ نچ نچ نه به ا

 به این کولی بازیت ! کدومشو باور کنم ؟



لبخند روی لبام خشک شد و با حالت قهری رو برگردوندم و گفتم : خب ، خب من 

 گشنمه .. چیه خب؟

با صدایی که خنده توش موج میزد گفت : اوه ناز نکن دیگه خانم کوچولو ، شوخی 

 .. کردم عزیزم ، بخور نوش جونت

زبون تر کردم و شروع به خوردن کردم ، گاهی به پیمان هم تعارف میکردم لبامو با 

 .. اما هر دفعه میگفت نمیخورم

 .. تقریباً همه ی خوراکی ها رو خوردم ـ.. کامالً سیر شده بودم

پیمان جلوی چند تا بنگاهی ایستاد و برای خونه سوال کرد اما همشون یا قیمتشون 

 .. دباال بود یا خونشون داغون بو

 با کالفگی رو بهم گفت ؛ اگه خسته شدی تو رو ببرم خونه؟

با اینکه خسته شده بودم و خیلی هم  خوابم میومد ، اما با لبخند گفتم : نه بابا ، خسته 

 .. نشدم ، چند تا دیگه بنگاه هم بریم ، ایشاهلل که پیدا میکنیم

 .. باشه ای گفت و دوباره حرکت کرد

 گهداشت و خواست پیاده بشه که گفتم : میشه منم بیام؟جلوی یه بنگاهی دیکه ن

 نگاهی بهم انداخت و گفت :چرا؟

شونه ای باال انداختم و گفتم : همینجوری دوست دارم بیام ، البته اگه تو دوست نداری 

  .. نمیام

 .. در ماشین رو باز کرد و گفت : چرا دچست نداشته باشم ؟ پیاده شو بریم

پیاده سدم و با هک به سمت بنگاه کوچیک اون سمت خیابون  باشه ای گفتم و سریع

 .. رفتیم

 .. اینقدر شلوغ بود که جا برای نشستن نبود

 .. همونجا ایستادم و پیمان به مردی که پشت میز نشسته بود نزدیک شد

چند دقیقه ای با هم صحبت کردن ، چشمم بهشون بود و توی دلم دعا میکردم که 

 .. یمبتونیم خونه پیدا کن



پیمان بهم نزدیک شد و گفت : صبا ، یه خونه هست که با شرایطمون جور در میاد 

 .. ، هم قیمتش خوبه ، هم جاش خوبه

با خوشحالی گفتم : عه ، چه خوب ، خدارو شکر ، خب معطل چی هستی؟ قولنامه 

 .. کن دیگه

و نگاه ه ردستی به موهاش کشید و گفت: خب اینجوری که نمیشه ، اول باید بریم خون

 کنیم .ـ

 .. فکری کردم و گفتم : آره راست میگی هااا ، خب بریم دیگه

سری تکون داد و گفت : چند دقیقه باید صبر کنیم تا این یارو کارش تموم بشه بیاد با 

 ... هم بریم

 ... باشه ای گفتم و نگاهمو به چند تا مشتری که داخل بودن دوختم

 .. تو ماشین ، اینجا جای نشستن نیست پیمان با صدای ارومی گفت : بریم

با هم رفتیم تو ماشین ، چند دقیقه ای گذشت تا اون آقا کارش تموم شد و اومد روی 

 .. صندلی عقب نشست و پیمان راه افتاد

تقریباً نزدیک خونه ی خودمون بود ، توی یه کوچه ی تقریباًبزرگ و پهن ماشین رو 

 .. پارک کردیم و پیاده شدیم

مان پشت سر مرد بنگاهی راه افتادیم ، جلوی در سفید رنگی ایستاد و با کلید منو پی

 درو باز کرد و لب زد : بفرمایید ــ

 .. داخل رفتیم ، حیاط تقریباً متوسطی داشت ، کف حیاط موزائیک بود و تمیز بود

 .در هال رو باز کرد و گفت : بفرمایید داخل رو هم ببینید ـ

 .. کرد و گفت :برو توپیمان اشاره ای به من 

 .. هال تقریباً هجده متری داشت ، دیواراش کمی کثیف بود و نیاز به رنگ داشت

آشپزخونه ی اُپن و تقریباً ده متری داشت .. آشپزخونه هم زیاد تمیز نبود ، یه کابینت 

 .. ظرفشویی داشت و یه کابینت هم دیواری ، دیگه هیچی نداشت

 .. صدای بنگاهی به گوشم خورد



 .. اینم اتاق خوابشه ، بفرمایید دخترم ، نگاه کنید_

 .. به سمت اتاق خواب رفتم ، تقریباً دوازده متر بود و یه کمد دیواری هم داشت

حموم و دستشویی هم کنار در ورودی بود .. خوب بود الاقل دستشوییش داخل بود و 

 .. دیگه نصف شبا ها موقع دستشویی رفتن نمیترسیدم

 .. این فکر روی لبم نشستلبخندی از 

پیمان کنارم ایستاد و گفت : نطرت چیه؟ من که خوشم اومده ، بازم هر چی که تو 

 .. بگی

لبخندی زدم و با لحن سر حالی گفتم : وای پیمان خیلی قشنگه ، منم خوشم اومده فقط 

 دیوار هاش خیلی کثیفه ، میشه رنگ کنیم؟

را نمیشه ، فردا رنگ میگیرم همه رو رنگ نگاهی به دیوارها انداخت و گفت : آره چ

 .. میکنم

با خوشحالی گفتم : مرسییی ، بعد از یه نگاه دیگه به خونه ، با هم رفتیم بیرون و 

 .. دوباره رفتیم بنگاه

 .. ، به سمت خونه حرکت کردیمبعد از اینکه خونه رو قولنامه کردیم 

ردم که خونه رو واقعا خریدیم ، یه لحظه هم لبخند از روی لبم جدا نمیشد ، حس میک

 .. حتی برای اینکه آشپزخونه ی اُپن داشت هم ذوق داشتم

 .حس یه تازه عروس رو داشتم که برای خونه ی نو و زندگیش شوق داشت ـ

 .. با همون لبخند محو گوشه لبم پیاده شدم و رفتیم داخل وقتی رسیدیم ،  

، موهامو دم اسبی بستم و از اتاق رفتم لباسامو در اوردم و یه تاپ و دامن پوشیدم 

 .. بیرون

 ... بدون نگاه کردن به پیمان رفتم تو اشپزخونه و نگاهی به یخچال انداختم

چند تا کدو داشتیم ، و سه تا تخم مرغ ، خنده ی ریزی کردم و توی دلم گفتم باید حتما 

 .. خرید هم بکنیم



یه پیاز هم رنده کردم و تخ مرغ ها کدوهارو برداشتم و پوست گرفتم و رنده کردم ، 

 ... رو ریختم داخلش  با هم مخلوط کردم

 .. ماهیتابه رو گذاشتم روی اجاق و مواد کوکو رو ریختم داخل روغن داغ شده

صدای جلیز ولیزش ، لبخندی روی لبم نشوند ، پیمان اومد توی اشپزخونه و نگاهی 

 ..به غذا انداخت ـ

 : این دیگه چیه!؟کمی صورتشو جمع کرد و گفت 

 خنده ای کردم و با تخصی گفتم : بیناییت ضعیف شده؟

نگاهی بهم انداخت و با موذی گری گفت : نچ سرجاشه ، اینقدری که ... اشاره ای به 

 .. یقه ی تاپم کرد و ادامه داد : اینا از دور  بهم چشمک میزنن

وکوعه فتمـ: اوم چیزه ، این کبا خجالت یقه ی تاپم رو کمی کشیدم باال و با تپه تپه .. گ

 ... دیگه ، کوکوی کدو ، خیلی خوشمزه س

 با شیطنت سری تکون داد و گفت : خب ؟ بعدش؟

نگاهمو بی هدف به اطرافم چرخوندم و گفتم : خب دیگه همین ، اصال .. اصال مگه 

 تا حاال کوکوی کدو نخوردی؟

 .. بخور سری باال انداخت و گفت : نچ ، من نمیخورم خودت تنهایی

با قیافه ی تو هم رفته نگاهش کردم و گفتم : وا ، چرا اخه ، تو که نمیدونی مزه ش 

  ! چطوریه

به سمت اجاق رفت و در کمال تعجبم ، زیر ماهیتابه رو خاموش کرد و گفت : الزم 

 .. نیست از این آت و اشغاال بخوری

 قل بزار بپزم خودمبا تعجب گفتم : چرا خاموشش کردی پیمان ، خب من گشنمه حدا

 .. بخورم

 ... سری تکون داد و بازومو گرفت و دنبال خودش کشید

با تعجب به کاراش نگاه میکردم ، روی کاناپه نشوندم و جلوم زانو زد و با مهربونی 

همیشگیش گفت : عزیزم ، وقتی چیزی تو خونه نداریم نباید سکوت کنی ، باید بهم 

 ... بگی



فتم : ک..کی گفته چیزی نداریم ، من خودم هوس این غذا آب دهنمو قورت دادم و گ

 .. رو کرده بودم

خیره شد به چشمام ، نگاهش رنگ غم گرفت و به آرومی پیشونیمو بوسید و لب زد 

 .. : بخدا قسم تو یه فرشته ای ، بخدا قسم که من لیاقتت رو ندارم

 .. اخمی بین ابروهام نشست و گفتم : اینجوری نگو پیمان

و گاز گرفت و با کالفگی از جاش بلند شد و گفت : باشه قربونت برم ببخشید ، لباش

 . تا تو یه ذره استراحت کنی من میرم غذا میگیرم و میام

چون خیلی گرسنم بود ، مخالفتی نکردم ، با ارامش گفت : چی دوست داری برات 

 بگیرم بانو ؟

 کمی فکر کردم و گفتم : هر چی بگم میخری؟

 .. کرد و گفت : اره قربونت برم ، هر چی که دوست داری بگو تک خنده ای

سرمو انداختم پایین و گفتم : خب ... میشه برای من هم جوجه بگیری هم کباب؟ آخه 

 .. جفتشو میخوام بخورم

 با لحن خاصی و مهربونی لب زد : چشم خانوم کوچـولو ، دیگه چی؟

ختم و گفتم : دیگه سالمتیت نگاهمو به چشمای سیاهش که عجیب رنگ غم داشت دو

 ، زود بیا باشه؟

دستشو گذاشت روی چشمش و با صدای خشداری گفت : چشم عزیزم ، تا بیست 

 .. دقیقه دیگه اینجام

 .. خدافظی کرد و از خونه رفت بیرون

آرامش سراسر وجودمو گرفته بود ، لبخندی به شیرینی قند ، به شیرینی بغل مادرم 

 ... ی توی شکمم روی لبم بود، به شیرینی وجود بچه 

 .. دستمو گذاشتم روی شکمم و اروم چشمامو بستم

نیم ساعتی گذشته بود که پیمان با غذا ونوشابه برگشت ، با ذوق سفره رو پهن کردم 

 .. و با اشتها شروع به خوردن کباب داغ کردم



 . پیمان با لذت بهم خیره شده بود ، حس میکردم دارم میترکم

 .. غذامم خوردم و با لحن شیطونی گفتم : وای دارم میترکم ، مرسیاخرین قاشق 

لبخندی زد و با مهربونی گفت : نوش جونت خانوم ، تو برو بخواب من سفره رو 

 .. جمع میکنم میام پیشت

باشه ای گفتم و از جام بلند شدم ، همونجوری که به سمت اتاق میرفتم ، گفتم : پیمان 

 .. ه خودم جمع میکردمبخدا خوابم میادا ، وگرن

با ارامش گفت : نمیخواد خانومی ، تو برو بخواب شب کلی کار داریم .. باید وسایل 

 .. ها رو جمع کنیم

 .. باشه ای گفتم و رفتم توی اتاق ،  متکایی روی زمین انداختم و دراز کشیدم

 .. تا دراز کشیدم یادم افتاد نمازمو نخوندم

 دم که بی خیال نماز شدم و لب زدم : بیدار شدم میخونمپوفی کشیدم ، اینقدر خسته بو

.. 

 .. چند ثانیه نگذشته بود که چشمام گرم شد و خوابم برد

 

***** 

 

 ..  دو روز بعد

 

با خستگی به دیوار تکیه دادم و رو به پیمان که عرق پیشونیش رو پاک میکرد گفتم 

 .. : خسته نباشی ، خداییش خیلی قشنگ شد اصال خونه نو شد

لبخندی زد و روی زمین ولو شد و گفت : آی کمرم ، داغون شدم بابا ، فکر نمیکردم 

 .. دیوار رنگ زدن اینقدر سخت باشه

کنارش نشستم و دستمو به آرومی روی بازوش گذاشتم و آهسته شروع به ماساژ 

 .. دادن کردم



  شوکه شده بهم خیره شد و سریع دستشو پس کشید و گفت : چیکار میکنی؟

 .. دوباره دستمو به بازوش رسوندم و با ناز گفتمـ: دارم آقامون رو ماساژ میدم

لبخند محوی روی لبش نشست و با چشمای براقش زل زد بهم و گفت : الهی آقات 

 .. قربونت بره ، ولی من دوست ندارم تو ماساژم بدی خانم کوچولو

 تر کردم و گفتم : اخم ریزی کردم و حرکت انگشتای ظریفم رو ، روی بازوش تند

 .. وقتی یه حرفی بهت میزنم بگو چشم

با خنده ای کنترل شده لب زد : چشم ، فقط تو نمیگی وقتی با من اینجوری حرف 

 میزنی من ازت میترسم ؟

 لبخندی به تیکه ای که انداخته بود زدم و گفتم :کی رنگ ها خشک میشن؟

، امشب وسایلهارو هر چی  نگاهی به اطراف انداخت و گفت : تا فردا خشک میشن

 .. که مونده رو باید جمع کنیم برای فردا صبح وانت گرفتم

 .. سری تکون دادم و گفتم : اگه کاری نمونده ، بریم دیگه

 .. از جاش بلند شدم و گفت : اره بریم ، تو رو میرسونم خونه خودم جایی کار دارم

بره  اشتم که مثل همیشه میخوادچیزی نگفتم ، حتی نپرسیدم کجا میخواد بره ، یقین د

 .. مواد بکشه

 آهی کشیدم و با هم از خونه ی نقلی که کامال تمیز بود و آماده ی زندگی رفتیم بیرون

.. 

 .. سوار ماشین شدیم و به سمت خونه راه افتاد

جلوی در خونه نگهداشت و گفت : نمیخواد کار سنگین انجام بدی من خودم اومدم 

 .. مهمه ی کارا رو میکن

زیر لب باشه ای گفتم و در ماشین رو باز کردم ، اما قبل از اینکه پیاده بشم صدام 

 .. زد

به سمتش که برگشتم ، لبخند مهربونی روی لبش بود ، با ارامش گفت : نگران نباش 

 .. ، زود برمیگردم



 .. کمی نگاهش کردم و با صدای ارومی گفتم : باشه مراقب خودت باش

اشین پیاده شدم ، همونجا ایستاد تا درو باز کردم و رفتم داخل ، چشمی گفت و از م

 .. در حیاط رو که بستم اونم راه افتاد

 .. نگاهمو دور تا دور خونه و حیاط به هم ریختمون چرخوندم

 . رفتم داخل و لباسامو عوض کردم

ه فتهمه چیزو جمع کرده بودیم ، فقط وسایلهای انباری مونده بود ، هر چند رو هم ر

 .. وسیله ی زیادی نداشتیم

 .. دو تا فرش رنگ و رو رفته ، یه اجاق گاز سه شعله ، یه یخچال داغون

 .. چند تا پشتی و یه دست کاناپه ، چند دست رخت خواب

آهی کشیدم و به سمت اشپزخونه رفتم و ، وضو گرفتم ،نمازمو خوندم و اروم اروم 

 .. ردمشروع به جمع کردن وسایلی که مونده بود ک

  ! فکر و حواسم سر جاش نبود ، همه ی حواسم به پیمان بود که االن کجاس

حس میکردم چشمام داره تار میبینه ، به هوای اینکه بخاطر بی خوابی و خستگیه 

 .. کمی استراحت کردم

 .. ولی هر لحظه دیدم تارتر میشد ، هر لحظه سر دردم شدیدتر میشد

 .. وسیله و جعبه رد شدم و خودمو به کیفم رسوندم با پاهای لرزون از بین اون همه

 .. جعبه ی قرصامو در اوردم و دوتا رو پشت سر هم بلعیدم

 ..اما تاثیر نداشت ، حالم داشت هر لحظه بدتر میشد

بعدازظهر بود ، با گریه و صدای  ۶نگاه پر از اشکم رو به ساعت دوختم ، نزدیک 

 .. دا بیا دیگهلرزونی لب زدم : بیا پیمان ، تو رو خ

 .. رو کاناپه نشستم و خودمو بغل کردم ، سرم نبض میزد ، شقیقه هام تیر میکشید

 .. کم کم داشتم میترسیدم ، نه بخاطر خودم بخاطر طفلی که توی شکمم بود

 .. با حس خیس شدن لبام شوکه شده دستمو کشیدم روی لبم



دستمو دوباره روی لبام  دست خونیم روکه دیدم حس کردم قلبم ایستاد ، با وحشت

 .. کشیدم و به بینیم رسوندم

 .. خون دماغ شده بودم ، با عجله به طرف حموم دویدم و سرمو گرفتم زیر شیر آب

هنوز خون دماغم بند نیومده بود که حس کردم زیر پام خالی شد و محکم با کف حموم 

 .. برخورد کردم و دیگه چیزی نفهمیدم

 ..سیاهی مطلق

کشید ، حس میکردم دستم توی دست یه نفره ، گلوم به شدت خشک شده سرم تیر می

 .. بود و تشنه بودم

الی پلکهامو باز کردم ، همه چی تار بود ، انگار که با یه پارچه ی سیاه جلوی چشمم 

 ! رو گرفته بودن

 .. چشمامو بستم و دوباره باز کردم ، اما همچنان چشمام تار میدید ، وحشت کردم

ن دادم و به سختی لب باز کردم و با صدای خشداری که برای خودمم دستمو تکو

 .. غریبه بود لب زدم : پیمان .. پیمان

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای پیمان نزدیک گوشم بلند شد : جانم عزیزم ، 

 حالت خوبه؟

 نگاهمو بهش دوختم ، قابل تشخیص بود ، چند بار پلک زدم ، کم کم دیدم داشت بهتر

  ! میشد

 با صدای ضعیفی گفتم : من چرا اینجام ؟   چیشده؟

دستمو به ارومی فشرد و با مالیمت گفت : چیزی نیست ، فقط یه کم فشارت افتاده 

 . بود توی حموم از حال رفته بودی

 با حالت زاری پرسیدم : ساعت چنده ؟

 ..شب ۱/۱نگاهی به ساعت روی مچش انداخت و گفت : 

 .. م : کی میریم خونه ؟ فردا اسباب کشی داریمپوفی کشیدم و گفت



لبخند محوی زد وگفت : عجله نکن ، بزار دکترت بیاد باهاش حرف بزنیم ، بعدش 

 .. میریم

 . هنوز حرفش تموم نشده بود که دکتر همراه یه پرستار اومدن داخل

 .. سالم ارومی گفتم که به همون ارومی جواب شنیدم

یی رو یادداشت کرد ، نگاهشو بهم دوخت و گفت : چند دکتربعد از اینکه یه چیزا

 وقته که تشنج میکنی؟

 پیمان رو بهش گفت : ببخشید اقای دکتر ، اما خانومم تشنج نکرده  از حال رفته بود

!  

دکتر سری تکون داد و گفت : درسته  اما سابقه ی تشنج داره ، و بخاطر مصرف 

  ! داروهاش بچه زیاد توی امنیت نیست

استرس لب زدم : یعنی چی؟ یعنی ممکنه مصرف داروهام برای سالمتی بچه با 

 !مضر باشه؟

دکتر _ بله ، صددرصد براش خطر داره ، شما باید طبق دستور پزشک دارو مصرف 

 .. کنید

نمیشه که هنوزم همون قرص های همیشگی رو بخوری، االن شرایطت فرق داره  

  ! ، اون قرص ها برای بارداری مضره

ک توی چشمام حلقه زد و گفتم : ولی من اگه قرصامو نخورم ، حالم بد میشه ، اش

 .. تشنج میکنم

لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت : نگران نباش دخترم ، ما هیچوقت نمیزاریم کار به 

 .. اونجا بکشه

 نشما فقط داروهاتو تغییر میدی و اون چیزی که ما میگیم رو مصرف میکنی ، همین

.. 

 ی زدم و گفتم : خب خداروشکر ، من کی میتونم برم؟لبخند

برگه ای رو به سمت پیمان گرفت و گفت : این داروها رو براش بگیرید و طبق 

 . دستور و سر ساعت مصرف کنه ، تأکید میکنم ، حتما سر وقت بخوره



و سپس رو به من گفت: ِسُرمت که تموم شد میتونی بری ، فقط هر چی سریعتر به 

 زنان زایمان مراجعه کن و زیر نظرش باش تا خدایی نکرده اتفاقی نیوفتهیه پزشک 

.. 

چشمی گفتم و روسریمو مرتب کردم ، چند بار خواستم بپرسم چرا چشمام گاهی تار 

 .. میشه ، اما بازم بیخیال شدم و با خودم گفتم : حتما بخاطر استرسه

ن ، کفشامو پوشیدم و با هم از ِسُرمم که تموم شد ، با کمک پیمان از تخت اومدم پایی

 .. بیمارستان زدیم بیرون

 با مالیمت رو بهم گفت : چیزی نمیخوای برات بگیرم ؟

 ...سری تکون دادم و گفتم : نه ، فقط زودتر بریم خونه ، خیلی سرم گیج میره

با مهربونی گفت : چشم عزیزم ، در ماشین رو برام باز کرد و نشوندم روی صندلی 

 .. و خودشم سوار شدو درو بست 

 .. ماشین که حرکت کرد ، چشمامو بستم و سرمو چسبوندم به شیشه ی سرد ماشین

چند دقیقه بعد که ماشین ایستاد با تعجب چشم باز کردم ، پیمان که نگاه سؤالیم رو دید 

  ، گفت : من برم داروهاتو بگیرم ، چی میخوری برات بگیرم ؟

 .. سری تکون دادم و گفتم : هیچی

 نچی کرد و گفت : اخه عزیزم ، شام هم که نخوردی ، اینجوری که حالت بدتر میشه

!  

 .. از ماشین پیاده شد و در همون حال گفت : خودم برات یه  چیزی میگیرم

نگاهمو بهش دوختم ، رفت داخل داروخونه ، چند دقیقه بعد با یه کیسه دارو از 

 .. داروخونه اومد بیرون

ته بودن ، جز داروخونه و دکه ای که باز بود ، بقیه ی مغازه ها بیشتر مغازه ها بس

 .. همه بسته بودن

 .. پیمان به سمت دکه رفت و چند دقیقه هم اونجا موند و خرید کرد

 .. با دست پر به طرف ماشین اومد و سوار شد



کیسه ی خوراکی ها رو که بیشتر شامل کیک و بیسکویت و شیر بود رو به سمتم 

 .. فت : بخور تا ضعف نکردیگرفت و گ

تا کیسه رو ازش گرفتم ، بالفاصله ، کیسه ی داروهامو روی پاش خالی کرد و دونه 

 .. دونه دارو ها رو نگاه کرد و چک کرد

 .. ساعت خوردن هر کدوم رو هم بهم میگفت

 .. از اینکه اینقدر سالمتیم براش مهم بود ، لبخند محوی کنج لبم نشست

وجودم رو فرا گرفت .. جوری که اشتهام باز شد و شروع به  حس شیرینی همه ی

 .. خوردن خوراکی های روی پام کردم

 .. وقتی که رسیدیم ، همون لحظه رفتم توی اتاق وخوابیدم

 

** 

 

صبح با صدای پیمان چشم باز کردم ، حس میکردم حالم بهتره ، با مهربونی گفت : 

 گه وانت میاد باید وسیله هارو بار بزنیمپاشو عزیزم ، صبحونه بخور تا دو ساعت دی

.. 

 با چشمای گشاد شده توی جام نشستم وگفتم : ای وای ، چرا االن بیدار کردی؟

 !با تعجب گفت : هنوزم خوابت میاد مگه؟

پوفی کشیدم و گفتم : نه ، نمازم قضا شده ، دیروز ظهر و دیشب هم نخوندم ، ای 

 ... وای خدا

 .. کالی نداره که عزیزم ، قضاشو میخونیبا مهربونی گفت ؛ خب اش

ه ، وانت االن میرساز جام بلند شدم و موهامو بستم و دستی به دامنم کشیدم و گفتم : 

 .. یه مقدار از وسیله ها مونده که جمع کنم

با ارامش ، پتوی زیرمو جمع کرد و همراه متکای زیر سرم گذاشت توی پارچه ی 

 .. داخلش بود بزرگی که بقیه ی رخت خواب ها



گره ی بزرگی بهش زد و بلندش کرد و همونجوری که به سمت هال میبردش گفت 

 .. : نگران نباش ، همه رو جمع کردم

 با ذوق از اتاق رفتم بیرون  همه ی وسایلها جمع شده بودن و یه گوشه چیده شده بود

.. 

 .. ت شدنفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم : وای دستت درد نکنه ،خیالم راح

تو گلو خندید و گفت : کاری نکردم که عزیزم ، اشاره ای به آشپزخونه کرد و گفت 

 .. : برو صبحونتو بخور که کلی کار داریم

باشه ای گفتم و به سمت اشپزخونه رفتم ، با دیدن ظرف حلیم ، چشمام برقی زد و یه 

 .. کاسه بزرگ برای خودم کشیدم و با ولع شروع به خوردن کردم

ونجوری که میخوردم ، با دهن پر گفتم : پیماننننن ، خیلی هوس حلیم کرده بودم ، هم

 ... مرسی

تک خنده ای کرد و گفت : نوش جونت بانو ، ولی هوس هر چی که کردی باید بگی 

 ... بهم عزیزم ، خواهش میکنم

چشمی گفتم و بقیه ی صبحونمو خوردم ، داروهامم خوردم و ظرفای صبحونه رو 

 .. گذاشتم داخل سبدی که بقیه ی ظرفهای دم دستی داخلش بودن شستم و

 یک ساعت بعد وانت اومد و پیمان و یکی از دوستاش وسیله ها رو بار زدن ــ

بعد از اینکه خونه کامال خالی شد ، کلید رو به بنگاهی تحویل دادیم و جلوتر از وانت 

 ... راه افتادیم به سمت خونه ی جدیدمون

 

******* 

 

 ..  هفته بعد یک

 



خیار ها رو با حوصله پوست گرفتم و خورد کردم و با سلیقه روی کاهوهای خورد 

 ... شده چیدم

 .گوجه ها و هویج هم خورد کردم و کنارش چیدم ـ

 .. نگاهی به ظرف کوچیک ساالدی که درست کرده بودم انداختم

 .. لبخندی از سر شوق زدم و ساالد رو گذاشتم توی یخچال

 .. شک پلویی که درست کرده بودم توی تمام خونه پیچیده بودبوی زر

 .. نفس عمیقی کشیدم و زیر قابلمه ی برنجم روکم کردم

 .. پیمان هنوز بیرون بود ، مطمعن بودم که فعال نمیاد

نیم ساعت هم صبر کردم وقتی که برنج کامال دم کشید ، زیرش رو خاموش کردم و 

 .. سریع لباسامو پوشیدم

 .. اری که میخواستم بکنم خیلی هیجان داشتمبرای ک

 .. قلبم تند تند میزد

پولی که پیمان برای خرجی بهم داده بود رو برداشتم و انداختم توی کیفم ، چادرمو 

 ... روی سرم کشیدم و با عجله از خونه زدم بیرون

وشته ن تا سر خیابون تند تند قدم برداشتم ، جلوی در خونه ای ایستادم ، روی در خونه

 .."بود "آرایشگاه زنانه

 نفس عمیقی کشیدم و چند تا تقه به در زدم ، چند دقیقه طول کشید تا درو باز کردن

.. 

 .. پیر زنی اومد بیرون و سوالی نگام کرد

 با صدای ارومی گفتمـ: سالم ، خوبید ، ببخشید اینجا آرایشگاه زنونه س؟

 .. : آره دختر جان ، بیا توبا خوشرویی گفت 

 .. پشت سرش راه افتادم ورفتم داخل ، وارد یه راهروی کوچیک شدیم

دو تا در توی راهرو بود ، در سمت راست رو باز کرد و گفت : بفرما برو بشین ، 

 .. تا من دخترمو صدا کنم



تشکری کردم و ، وارد اتاق شدم ، یه آینه قدی و یه صندلی توی اتاق بود ، چند تا 

 .. چیده شده بود صندلی هم گوشه ی اتاق

هنوز داشتم اتاق رو از نظرم میگذروندم ،که در اتاق باز شد و دختر ریزه میزه ای 

 .. ، اومد داخل

 .. لبخند دلنشینی زد و گفت : سالم خانومی ، خوش اومدی

 .با خجالت گفتم : سالم ، ممنون ـ

 روسریشو انداخت روی یکی از صندلی ها و گفت : خب عزیزم کارت چیه؟

 .. کثی کردم و گفتم : برای اصالح صورت و ابرو اومدمم

نگاه دقیقی بهم انداخت و اشاره ای به صندلی کرد و گفت : بشین اونجا عزیزم ، 

 ... چادر و روسریتم در بیار

باشه ای گفتم و چادرم و کیفم و روسریمو گذاشتم روی یکی از همون صندلی های 

 .. یش نشستمرنگ و رو رفته و روی صندلی مخصوص ارا

یه تیکه نخ رو برداشت و در همون حال هم گفت : معلومه تا حاال اصالح نکردی 

 .. ها

 .. سری تکون دادم و گفتم : اره ، فرصت نشد

 .. با خنده گفت : همیشه برای اینکه به خودت برسی وقت بزار

 چیزی نگفتم ــ

 گفت و نخ رو نخ رو انداخت دور گردنش و گره ای بهش زد و زیر لب یه بسم هللا

 .. کشید روی صورتم

 .. سوزش شدیدی روی پیشونیم حس کردم که باعث شد خودمو عقب بکشم

 .. خنده ی ریزی کرد و گفت : مبارکت باشه ، یه کم درد داره اما قابل تحمله

سری تکون دادم و سعی کردم صورتمو تکون ندم ، هر دفعه که نخ رو ، روی  

 .. وستم داره کنده میشهصورتم میکشید حس میکردم پ

 .تقریباً دو ساعت زیر دستش بودم ، خیلی کنجکاو بودم ببینم چه شکلی شدم ـ



 .. لبخند روی لبش نشون از رضایتش بود

باألخره عقب کشید و با لبخند گفت : معرکه شدی دختر ، خیلی زیبایی ، حاال که 

 . نشون میدهابروهاتو برداشتی تازه درشتی و زیبایی چشمات داره خودشو 

 .. با ذوق از جام بلند شدم و بدون توجه به سوزش صورتم جلوی آینه ایستادم

صورتم خیلی صاف و شفاف شده بود ، پوستم روشن تر شده بود و چشمام درشت 

 .. تر به نظر میرسید

حاال کامالً شبیه یک زن شده بودم و صورتم از اون حالت دخترونه بیرون اومده 

 .. بود

 گفتم : خیلی خوب شده ممنون ، چقدر بدم خدمتتون؟ با لبخند

 .. لبخندی زد و گفت : قابل نداره عزیزم

تشکری کردم و به سمت کیفم رفتم ، بعد از اینکه پولش رو دادم ، سریع روسری و 

 .. چادرمو پوشیدم و از اونجا زدم بیرون

 .. صورتم گزگز میکرد ، حس میکردم که صورتم باد کرده

سمت خونه میرفتم ، هر چی که به خونه نزدیک تر میشدم ، ذوق و شوقم  با عجله به

 . بیشتر میشد

 .. نمیدونستم که پیمان با دیدنم چه عکس العملی نشون میده

 .. از فکر چهره ی شوکه شده ش ، لبخند شیطونی روی لبم نشست

 که چرا در خونه رو با کلیدم باز کردم و رفتم داخل، چادرمو در اوردم و فکر کردم

 !پیمان هنوز نیومده

 در اتاق رو باز کردم که برم

 ... داخل ، با دیدن پیمان توی اتاق و چشمای پر از خونش پاهام به زمین چسبید

 همونجا بی حرکت ایستادم ، نمیدونم چرا هول کرده بودم ، چرا زبونم بند اومده بود

!  

 .. از جاش بلند شد و به سمتم قدم برداشت



 .. شده ش نشونه ی خوبی نبود برامدستای مشت 

 با صدای خشدارش لب زد : کدوم گوری بودی ؟

آب دهنمو قورت دادم و با تپه تپه گفتم : من..بخ..بخدا رفته بودم ..رفته بودم 

 ..آرایشگاه

کمی جا خورد و نگاهش توی صورتم چرخید ، فقط برای یه لحظه اخم بین ابروهاش 

 .. کمرنگ شد

 ه دوباره اخم کرد و لب زد : خب ، کدوم آرایشگاه؟اما طولی نکشید ک

 ..با خونسردی گفتم : یه خانومی هست  که توی خونه ارایشگری میکنه ، رفتم اونجا

 شوکه شده لب زد : یعنی تو رفته بودی تو خونه ی یه غریبه؟

 ..با همون خونسردی گفتم : آره

ست و برق از چشمم هنوز حرفم کامل نشده بود که سیلی محکمش توی صورتم نش

 ... پرید

 .. با حیرت ، دستمو گذاشتم روی گونم و بهش خیره شدم

 .. قفسه ی سینه ش از شدت خشم تند تند باال و پایین میشد

با صدایی که بلندیش باعث شد دستمو بزارم روی گوشم داد زد : دختره ی احمق تو 

 با چه اعتمادی رفتی تو خونه ی مردم؟

کم تکونم داد و نعره زد : با چه شهامتی رفتی تو خونه ای که بازوهامو گرفت و مح

کسی رو نمیشناسی ، اگه بالیی سرت میومد من بی همه چیز باید چیکار میکردم 

 ،هان ؟؟؟

زبونم بند اومده بود ، لرزش تنم باعث شد دستشو از دور بازوم برداره و با صدای 

چرا نمیخوای بزرگ بشی ، ارومتری گفت :اخه چرا عقل تو کله ت نیست صبا ، 

 . اینجا یکی از بدترین محله های کرجه ، پر از آدم الشی و هیچی نداره

پوف کالفه ای کشید و خودشو روی کاناپه پرت کرد و لب زد : یه زن جوون ، 

 .. پاشدی رفتی تو یه خونه ای که مثال ارایشگاهه ، بدون اینکه به من خبر بدی



دوخت و گفت : اخه المصب خودت بگو ، حق ندارم  نگاهشو به چشمای پر از اشکم

  عصبی بشم؟

 .. با بغض و گریه گفتم : بخدا من نمیدونستم که تو عصبانی میشی ، من .. من

هق هقم نزاشت حرفمو کامل کنم و با صدای بلندی زدم زیر گریه و همونجا روی 

 .. زمین نشستم

دنش ، منتظر بودم وقتی منو توقع هر رفتاری رو از پیمان داشتم ، جز عصبانی ش

 ...میبینه ازم تعریف کنه ، اما

 .. بد جوری خورده بود توی ذوقم ، گریم شدت گرفت و هق هقم شدیدتر شد

 .. پوف کالفه ای کشید و سیگاری از جیبش در اورد و روشن کرد

 .. نگاه غمگینی بهم انداخت .. سنگینی نگاهشو به خوبی حس میکردم

 .. رمانده ای لب زد : گریه نکنبا صدای گرفته و د

 .. بدون توجه فین فینی کردم و اشکامو پاک کردم

 .. با کالفگی چند پک به سیگارش زد و توی جاسیگاری خاموشش کرد

 .. از جاش بلند شد و بهم نزدیک شد وکنارم نشست

منتظر بودم که بهم دست بزنه تا بهش پرخاشگری کنم ، اما بدون اینکه دستش بهم 

 .. ه با لحن ارومی گفت : ببینمتبخور

بدون اینکه نگاهش کنم ، خواستم از جام بلند بشم که مچ دستمو گرفت و دوباره 

 نشوندم سر جام و لب زد : ببینمت ــ

با عصبانیت و خشم بهش زل زدم ، با شیفتگی نگاهشو توی صورتم چرخوند ، برق 

 .. نگاهش باعث شد کمی فقط کمی اروم بشم

نش تر کرد و گفت : تو خیلی بچه ای صبا ، تو پاکی ، تو بکری .. دلم لبشو با زبو

 .. نمیخواد بالیی سرت بیاد

جامعه پر از گرگه ، پر از آدمای فرصت طلبیه که منتظرن یه طعمه گیرشون بیاد 

 .. تا تیکه پاره ش کنن



  دوست ندارم هر روز بهت گوشزد کنم ، دوست ندارم مثل بچه ها مراقبت باشم ، تو

 .. باید سنجیده رفتار کنی

تو دیگه فقط یه زن شوهردار نیستی ، تو االن مادر یه بچه ای تو باید قبل از اینکه 

 .. کاری انجام بدی به همه چیز خوب فکر کنی

 .. دنیا باال و پایین داره صبا ، شاید یه روزی من نباشم

م و نگاهش شوکه شدم ، حس بدی وجودمو فرا گرفت و سرموبه سرعت بلند کرد

 .. کردم

 با تپه تپه گفتم : یعنی..یعنی چی که نباشی؟

با مهربونی دستشو گذاشت روی گونم ، همونجایی که سیلی زده بود آروم لمسش 

 .. کرد و گفت : منظور خاصی ندارم ... دارم مثال میزنم

 .. با اخم گفتمـ: این دیگه چه مثال مسخره ایه؟! دیگه هیچوقت اینجوری نگو

 .. محوی روی لبش نشست و گفت : چشمـ، تو فقط منو نزن لبخند

 ! پوزخندی زدم و گفتم : فعال اونی که زده تویی

با جدیت و لحن قاطعی گفت : آره ، از کارمم پشیمون نیستم ، باید این سیلی رو 

 !خوردی تا یادت بمونه دیگه هیچوقت کار احمقانه نکنی

لباسامو همونجا در اوردم و به سمت اتاق نگاهمو ازش گرفتم و از جام بلند شدم و 

 .. رفتم

 بلوز و دامن قهوه ایم رو پوشیدم و موهامو پشت سرم جمع کردم ــ

 .. از اتاق رفتم بیرون و به سمت اشپزخونه رفتم تا غذا روگرم کنم

 .. غذارو که گرم کردم ، سفره رو انداختم و وسایل نهار رو چیدم سر سفره

 .. سر سفره و شروع به خوردن نهارش کرد پیمان بدون حرفی نشست

 .. نه اون حرفی میزد ونه من حرفی میزدم

 .. هنوز چند قاشق از غذاشو نخورده بود که صدای زنگ به گوشمون رسید



نگاهی بهم انداخت و قاشقش روگذاشت توی بشقاب و از جاش بلند شد و بعد از 

 ... پوشیدن پیراهنش ، رفت درو باز کنه

 .. و قاشقمو پرت کردم توی بشقابم پوفی کشیدم

 .. یه ربع گذشته بود ولی هنوز پیمان نیومده بود داخل

 .. میترسیدم که برم تو حیاط و دوباره عصبی بشه

 .. از جام بلند شدم و از گوشه ی در هال نگاهی به حیاط انداختم

 .. خبری از پیمان نبود

  د بار اروم صدا کردم : پیمانبا تعجب در رو کامل باز کردم رفتم تو حیاط ، چن

 .. در حیاط تا نصفه باز بود ولی خبری از خودش نبود

 . به در حیاط نزدیک شدم و داخل کوچه رو نگاه کردم ، ولی پیمان رو ندیدم

 .. کالفه اومدم داخل و درو بستم ، توی حیاط شروع به قدم زدن کردم

 .. اومد تقریبا نیم ساعت گذشته بود که در حیاط به صدا در

 .. به سمت در خیز برداشتم و درو باز کردم

 .. پیمان با عجله اومد داخل و درو بست

 با تعجب گفتم: چیشده؟ کجا رفتی؟

 .. همونجوری که به سمت داخل میرفت گفت : بیا توکارت دارم فقط سریع تر

 با تعجب پشت سرش راه افتادم ، تند تند لباساشو عوض کرد و رو بهم گفت : ببین

  !صبا ، من دارم میرم جایی ، ممکنه شب نتونم بیام ، تو نمیترسی؟

 !با تعجب گفتم : کجا بری؟ یعنی چی؟

دکمه های پیراهن سورمه ای رنگش رو با عجله بست و گفت : ببین میخوام یه کاری 

  ! بکنم که زندگیمون از این رو به اون رو بشه

 یمان ، من نمیفهمم منظورت روبا حیرت بهش نزدیک شدم و لب زدم : یعنی چی پ

!  



بهم نزدیک شد و بازوهامو گرفت وخیره به چشمام گفت : حرفامو که یادت نرفته ، 

 یادته که بهت گفتم چطوری باید زندگی کنی؟

کمی ترسیدم ، حس بدی به جونم افتاد و دستمو گذاشتم روی دستش و با التماس گفتم 

 کار کنی؟: تورو خدا درست حرف بزن بگو میخوای چی

پوف کالفه ای کشید و تا به خودم بیام پیشونیم رو بوسید و گفت : دعا کن بتونم این 

 .. کارو انجام بدم ، بهترین زندگی رو برات درست میکنم ، فقط تو دعا کن که بشه

چشمام پر از اشک شد و با بغض گفتمـ: میخوای چیکار کنی ؟ نکنه میخوای کار 

 !!!خالف کنی پیمان ؟

شو ازم دزدید و گفت : نگران نباش ، من هر جوری که شده خودمو تورو از نگاه

 . این زندگی نکبت بیرون میکشم

 .. دیگه فرصت زدن حرفی بهم نداد و از خونه رفت بیرون

هاج و واج به مسیر رفتنش خیره شدم ، قلبم تند تند میزد ، خودمو به کاناپه رسوندم 

 .. و نشستم

 .. سفره ی پهن شده خشک شدنگاهم به جای خالیش و 

 زیر لب زمزمه کردم : کجا رفتی اخه ، من نباید از توخبر داشته باشم ؟

 .. از جام بلند شدم و سفره روجمع کردم ، وضوگرفتم نمازم رو خوندم

نمیدونستم میخواد چیکار کنه ، نتونستم از خدا بخوام توکارش موفق بشه ، چون به 

 .. ش اعتماد نداشتمصحت و درستی و حالل بودن کار

سجادمو جمع کردم و نگاهی به ساعت انداختم ، نزدیک غروب بود ، خونه تاریک 

 .. بود ، سردم بود

 .. هر لحظه منتظر بودم که در باز بشه  و پیمان بیاد داخل

 .. ولی یک ساعت گذشت و خبری ازش نشد

 .. دوساعت گذشت و خبری ازش نشد

 .. هوا تاریک شد و خبری ازش نشد



 . . هق هقم سکوت تلخ و سرد خونه رو شکست و خبری ازش نشد

 .. کاش بهش میگفتم که من از تاریکی میترسم

 .. کاش بهش میگفتم من از تنها موندن توی شب میترسم ، شاید اینجوری نمیرفت

 .. با پاهای لرزون کلید های برق رو زدم و خونه روشن شد

با عجله و بخاطر سالمتی بچه ی تو شکمم  نیم ساعت از وقت داروهام گذشته بود ،

 .. داروهامو خوردم و روی زمین دراز کشید

 دستمو گذاشتم روی شکمم ، هیچی حس نمیکردم ، حتی شکمم بر آمدگی هم نداشت

.. 

با صدای آرومی لب زدم : صدامو میشنوی؟ دستمو نوازشوار روی شکمم به حرکت 

  هام ؟در آوردم و ادامه دادم : میبینی چقدر تن

  تواالن پیش خدایی مگه نه ؟

 میدونی بابا االن کجاس ؟ میدونی داره چیکار میکنه ؟

 .. بغض بدی گلومو گرفت ، بغضم از جنس غم نبود ، از جنس ترس نبود

 .. بغضم از جنس بی کسی بود

 .. از جنس بی پناهی بود

دای حاال که صبا همون بغض سنگین توی گلوم لب زدم : میشه حاال که پیش خدایی ، 

 تو رو میشنوه .. میشه بهش بگی تنهام نزاره؟

 اشکام سمجانه روی گونه هام غلت خورد  و توی خودم جمع شدم ــ

مثل دیوونه ها با خودم حرف میزدم ، ساعت شد ، یازده شب چشمام میسوخت اینقدر 

 .. گریه کرده بودم

 .ساعت شد یک شب و پیمان نیومد ـ

 .. پیمان نیومدساعت شد سه ونیم شب و 

 .. از گشنگی رو به موت بودم ، حالم بد بود اما نای بلند شدن نداشتم



 ... نفهمیدم کی چشمام روی هم افتاد و خوابم برد

 .. با حس سر درد شدیدی چشم باز کردم ، گیج بودم ؛ کمی به اطرافم نگاه کردم

 .. هوا روشن شده بود و کنار دیوار اشپزخونه خوابیده بودم

ی که مغزم شروع به کار کرد ، تازه زمان ومکان رو به یاد اوردم و نگاه آشفته وقع

 .. ام رو به ساعت دوختم

 !!دقیقه ی صبح ۷:۴۱

 .. نمازم قضا شده بود .. پیمان

با هول از جام بلند شدم و مثل دیوونه ها بلند بلند اسم پیمان رو صدا کردم و توی 

 .. خونه دنبالش گشتم

 دستشویی ، توی اتاق و اشپزخونه حتی توی حیاط رونگاه کردم توی حموم ، توی

.. 

باورم نمیشد که هنوز برنگشته ..هیچوقت شب تنهام نزاشته بود .. دلم مثل سیر و 

 .. سرکه میجوشید

قلبم تند تند میزد  .. دستمو گذاشتم روی قلبم و لب زدم : اروم اروم هیچی نیست .. 

 .. برمیگرده

 .. دم ، نمیدونستم االن باید چیکار کنمکمی دور خودم چرخی

 .. به سمت تلفن رفتم و خواستم شماره ی خونمون رو بگیرم

 اما دستم خشک شد .. مگه اونا میتونستن کمکم کنن ؟

  اگه پیمان حالش خوب باشه و برگرده و ببینه بهشون زنگ زدم چی؟

 .. عصبانی میشه

 .ار و بدبخت هستن ـبابام مریضه ، خودشون به اندازه ی کافی گرفت

 .. با همین فکر نا امید شدم و گوشی رو گذاشتم سر جاش

 .. یک ساعت دیگه هم گذشت ولی خبری ازش نشد



 . دیگه نتونستم خوددار باشم ، دیگه نشد که صبور باشم

به سمت اتاق پا تند کردم و لباسامو پوشیدم و چادرمو کشیدم روی سرم و بعد از 

 .. خونه از خونه زدم بیرون برداشتن کیف وکلید های

بی هدف تا سر خیابون رفتم ، نه کسی رو میشناختم ، نه آشنایی داشتم و نه حتی 

 .. شماره تماسی از مادر یا خواهر پیمان داشتم

 .. بغضم هر لحظه داشت سنگین تر میشد

 با دیدن بالل فروشی که بساط کرده بود ، آب دهنمو قورت دادم و کمی مکث کردم

.. 

 .. هزار تومن داشتم ۱اهی به داخل کیفم انداختم .. نگ

پوفی کشیدم و دستمو از زیر چادر روی شکمم کشیدم و بیخیال بالل شدم و به سمت 

 .. خونه راه افتادم

کلید انداختم و رفتم داخل .. هنوز در هال رو باز نکرده بودن که چند تقه ی نسبتاً 

 .. محکم به در حیاط خورد

 .. سمت در خیز برداشتم و درو باز کردمبا عجله به   

ساله پشت در بود ، با دیدنم سریع سرشو انداخت پایین و با  ۰۱_۰۴مردی حدود 

 .. صدای مردونه ای گفت : سالم خانوم

 !سری تکون دادم وگفتم : سالم ..بفرمایید؟

  .. با همون تُن صدای اروم و شرم و حیا گفت : من رفیق پیمانم

و قطع کردم و با عجله گفتم : خبری ازش دارید ؟؟ پیمان از دیروز بدون تعلل حرفش

 .. که از خونه رفته بیرون هنوز برنگشته

 .. با صدای خشدار و آرومی گفت : حقیقتش ، پیمان رو گرفتن

 به گوشام اعتماد نداشتم .. با چشمایی که از تعجب گشاد شده بود لب زدم : چ..چی؟

 ای لرزونی گفتم : کی گرفتتش؟؟؟آب دهنمو قورت دادم و با صد

 .. نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : مأمورا ، االنم بازداشته



 لب زدم : یا امام حسین .. چرا؟ چرا بازداشته ، چیکار کرده مگه؟

 .. مکثی کرد و دستی به ریش مشکی و مرتبش کشید

 ار کرده ؟با بیقراری و با التماس گفتم : آقا تو رو خدا حرف بزنید ، مگه چیک

شب نزدیک جاده  ۱/۱با لحن ناراحتی گفت : قاچاق مواد مخدر ، دیشب ساعت 

 .. چالوس گرفتنشون ، خودش با یکی دوتا از رفیقاش

نفس تو سینم حبس شد .. غم عالم به دلم ریخت .. اشک تو چشمام جمع شد و تکیه 

 ..دادم به در حیاط

 حالتون خوبه ؟ صدای منو میشنُفی؟ مردی که رو به روم بود با نگرانی گفت : آبجی

 نگاه پریشونمو به غریبه ی پیش روم دوختم و گفتم : حاال من باید چیکار کنم ؟

  کمی فکر کرد و گفت : به مادرش خبر بدین ، باید

 .. پی گیر کاراش دادگاه و پاسگاهش باشید تا شاید بشه کمکش کرد

  با گریه گفتم : چقدر مواد همراهش بوده ؟

شو به زمین دوخت و گفت : به جون مادرم من نمیدونم از این چیزاش دیگه خبر نگاه

 .. ندارم

  .. اینم که پیمان رو گرفتن یکی دو تا از بچه ها بهم گفتن 

مکثی کرد و گفت : رفتم کالنتری ببینم چیشده که پیمان رو هم دیدم ، آدرس اینجا رو 

 .. داد و گفت بیام بهتونن بگم که حالش خوبه

آب دهنمو قورت دادم و با غم و ماتم گفتم : من هیچ شماره ای از مادرش و خواهرش 

 .. ندارم

دستی به موهاش کشید و گفت : فعال برید کالنتری خود پیمان رو ببینید ، شاید   

  .. شماره ای از خانوادش داشت

 ؟فین فینی کردم و صاف ایستادم و گفتم : کجا باید برم ببینمش

بش کرد و کاغذی رو به سمتم گرفت و گفت : این آدرس جاییه که دست توی جی

 .. بازداشته



همین فردا میبرنشون دادگاه و از اونجا روانه ی زندان میشن تا تکلیفشون روشن 

 .. بشه

کاغذ رو ازش گرفتم ، با همون سر زیر افتاده گفت : خداشاهده من مسافرم ، فردا 

 . نه میومدم و  خودم میبردمتونصبح باید راه بیوفتم سمت شیراز وگر

  .. تشکری کردم و بعد از خدافظی کوتاهی از جلوی چشمام محو شد

  .. همونجا به در تکیه دادم ، پاهام به زمین چسبیده بود

 .. االن باید چیکار میکردم

 .. شرمنده آبجی_

 با شنیدن دوباره ی صدای همون غریبه نگاهم رو به باال سوق دادم و رو بهش که

 روبه روم ایستاده بود گفتم : بله ،چیزی شده؟

دست توی جیبش کرد و یه بسته اسکناس به سمتم گرفت و با صدای مهربونی گفت 

 .. : این پول رو پیمان داد که بهتون بدم

  ! با تعجب به بسته ی اسکناس خیره شدم ، زیاد بود

 ؟با حیرت گفتم : این که خیلی زیاده ، اینو واقعا پیمان داده

  سری تکون داد و گفت : بله ، بفرمایید بگیرید ممکنه الزمتون

 .. بشه

 .. ازش پول رو گرفتم و دوباره خدافظی کرد و از کوچه خارج شد

 .. اومدم داخل و درو بستم

 !! نگاهی به آدرس داخل کاغذ انداختم .. وای خداا ، آدرسش توی تهران بود

 !! من که جایی رو بلد نبودم

کم زدم توی سرم و همونجا کف حیاط نشستم و با صدای بلندی زدم زیر با دستم مح

 .. گریه

 .. خدایا االن باید چیکار میکردم



 .. من تا مدرسه م بیشتر رو بلد نبودم برم ، چطوری باید تا تهران میرفتم

 .. سوزش معدم باعث شد آخی بگم و از جام بلند بشم

 .. پزخونه رسوندمبه هر سختی بود رفتم داخل و خودمو به اش

قرصامو خوردم و یه تیکه نون برداشتم همونجوری خالی خالی شروع به خوردن 

 .. کردم

 ... فکرم اصال کار نمیکرد . عاجز بودم از خودم

 .. بعدازظهر ۰/۱نگاهی به ساعت انداختم ،  

 .. االن که دیگه نمیشد برم تهران ، هوا تاریک میشد 

 .. فردا میرفتم .. صبح زود

*********** 

 

از خواب بیدار شدم ، بعد از خوندن نمازم و خوردن چند لقمه نون  ۱صبح ساعت 

 .. پنیر لباسامو پوشیدم

پولی که دوست پیمان داده بود رو گذاشتم توی کیفم و بعد از برداشتن مدارکم از 

 .. خونه زدم بیرون

 ته بود و داشتبه سر خیابون که رسیدم ، خانومی رو دیدم که دست بچه ش رو گرف

 .. از کنارم رد میشد

 .. سریع خودمو بهش رسوندم و گفتم : ببخشید خانوم

 به سمتم برگشت وگفت : بله؟

با خجالت گفتم : راستش من میخوام برم تهران ولی راهو بلد نیستم ، چطوری باید 

 برم؟

  با مهربونی گفت : با اتوبوس میخوای بری یا با شخصی ؟

 اره با خجالت گفتم : با اتوبوس ارزونتره؟کمی فکر کردم و دوب



  .. نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت : خب آره

 .. اب دهنمو قورت دادم و گفتمـ: با اتوبوس میخوام برم

لبخند دلنشینی زد و گفت : خب ، ببین اونجا رومیبینی؟ اشاره ای به اون سمت خیابون 

 .. کرد

 ... وه تاکسی های خالی افتادمسیر نگاهش رو دنبال کردم و چشمم که انب

 .. سری تکون دادم وگفتم :  آره میبینم

ادامه داد : برو اونجا تاکسی سوار بشو بگو ببرنت ترمینال ، اما خب کرج تا تهران 

 .. نزدیکه با همون تاکسی هم میتونی بری قیمتش زیاد با هم فرقی نداره

جا همین تاکسی هایی که اینتشکری کردم و گفتم : پس همون با تاکسی میرم ، فقط 

 هستن منو میبرن؟

لبخندی زد و اروم گفت : اره گلم ، میبرنت فقط سوار شدی باید صبر کنی که ماشین 

 .. پر بشه و بعد راه بیوفته

 .. سری تکون دادم و گفتمـ: خیلی خیلی ممنون لطف کردید

 .. با مهربونی گفت : خواهش میکنم عزیزم

 ..سمت تاکسی های اون سمت خیابون راه افتادمتشکر دیگه ای کردم و به 

 .راننده تاکسی که جلوتر از همه بود داد زد : خانوم کجا میری؟

 منم بلند گفتم : تهران ـ

 .. سریع گفت : سوار شو یه نفر دیگه مونده پر شیم حرکت میکنیم

  .. به سمت تاکسی رفتم و در عقب رو باز کردم

 .. نشسته بودندو تا پسر جوون روی صندلی عقب 

 .. مکثی کردم و درو بستم و در جلو رو باز کردم ونشستم

 .. کمی ترس داشتم ، تا حاال تنهایی جایی نرفته بودم

 .. بعد از حدود پنج دقیقه یه خانومی هم اومد و سوار شد



 .. راننده سوار شد و ماشین رو به حرکت در اورد

م داشتم ، یه جورایی میترسیدم که گ چند تا صلوات توی دلم فرستادمـ ، خیلی استرس

  !بشم

تقریباً یک ساعت بعد نزدیک تهران که شدیم راننده از تک تک مسافرا پرسید که 

  ! کجای تهران میخوان برن و هر کدوم اسم جایی رومیگفتن

 !روبه من گفت : شما کجا میری؟

رفتم سمتش گلبمو کشیدم توی دهنم و برگه ای که آدرس کالنتری داخلش بود رو به 

 .. وگفتمـ : من میخوام برم اینجا .. اما بلد نیستم

 . نگاه سرسری به برگه انداخت وگفت : این که وسطای تهرانه ، راهش خیلی دوره

 با درماندگی گفتم : نمیشه منو ببرید؟

  ! دستی به صورتش کشید و گفت : شدن که میشه ، اما خب کرایه میره باال

  .. ارهسریع گفتمـ : اشکال ند

باشه ای گفت و ادامه داد : پس باس صبر کنی تا بقیه مسافرا رو برسونم بعد شما رو 

 .. برسونم

سری تکون دادم و خیره شدم به روبه روم ، حجم زیادی از ماشین ها وجمعیت توی 

  .. خیابون بود

 .. نیم ساعتی طول کشید تا تک تک مسافرا رو پیاده کنه

وم میانسال بود ، پیاده شد و راننده گفت : خب حاال میریم آخرین مسافر که همون خان

 ..به سمت مسیر شما ـ

 .. ترافیک بود ، شلوغ بود ، حالم واقعا داشت به هم میخورد

بعد از بیست دقیقه ماشین رو جلوی دکه ای نگهداشت و اشاره ای به بغل دستم کرد 

  .. وگفت : اینم کالنتری که میخواستی

 .. د از دادن کرایه از ماشین پیاده شدمتشکری کردم و بع



الم : سآروم آروم به سمت کالنتری راه افتادم و به سربازی که جلوی در بود گفتم 

 ؟ببخشید شوهر منو اوردن اینجا ، من چطوری میتونم ببینمش

سرباز که بهش میومد بچه سال باشه ، گفت : برید داخل به آقای حسنی مشخصات 

 .. هتون میگن چیکار کنیدشوهرتون رو بگید ب

 . تشکری کردم و پا به داخل راهرویی که بینهایت شلوغ بود گذاشتم

 مردی پشت میز نشسته بود و روی لباسش زده بود

احمد رضا حسنی" سالمی کردم وگفتم : ببخشید شوهر منو  اوردن اینجا ، من " 

 .. میخوام ببینمش

 رمش چیه؟بدون اینکه نگام کنه گفت : اسم ، فامیل و ج

اسم و فامیلش رو گفتم و بعد از مکثی گفتم : فقط جرمش رو دقیق نمیدونم چیه ، بهم 

 .. گفتن که مواد همراهش بوده

نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : االن بازداشتگاهه ، نمیشه ببینیش ، فردا دادگاهشه 

 .. ، میتونی بری اونجا و تکلیفشو بفهمی

 .من از کرج اومدم، با بدبختی تونستم بیام اینجا ـ با حالت زاری گفتمـ: بخدا 

 .. االنم هیچـکس رو اینجا ندارم که شب بمونم و فردا برم دادگاه

با لحن نه چندان مودبانه ای گفت : به من چه ربطی داره ؟ مگه من مسئول مشکالت 

 شما هستمـ؟

داره هیچ راهی نلبموگاز گرفتم تا مبادا حرفی بهش بزنمـ ، با صدای ارومی گفتم : 

 .. که من شوهرمو االن ببینم ؟ـ خواهش میکنم

نچی کرد و گفت : نه خانم ، واال بخدا راهی نیست ، من نمیتونم رو حرف قانون 

 .. حرفی بزنم که

یادم اومد که دوست پیمان دیروز بهم گفته بود که فردا دادگاهشونه ، پس چرا االن 

 !! یه روز عقب افتاده بود

 .. و همونجا روی صندلی های کثیف و رنگ و رو رفته نشستم پوفی کشیدم



 .. نمیتونستم به همین راحتی برگردم ، باید پیمان رو میدیدم

یک ساعت و نیم همونجا نشستم ، نه تنها خلوت نمیشد ، بلکه ثانیه به ثانیه شلوغ تر 

 .. هم میشد

لب خوندم "اتاق افسر نگاهم به در اتاق رو به رویی بود ، نوشته ی روی در رو زیر 

 "نگهبان

نگاه زیر چشمی به حسنی انداختم ، سرش خیلی شلوغ بود و اصال حواسش به من 

 .. نبود

توی یه لحظه وقتی که دور میزش شلوغ شد از جام بلند شدم و به سمت اتاق افسر 

 .. نگهبان پا تند کردم

 تقه ای به در زدم و بدون اینکه منتظر اجازه باشم دروـ

 ... ردم و رفتم داخلباز ک

 .. مرد میانسالی پشت میز نشسته بود و نگاه متعجبش به من بود

 سالمی کردم و سرموانداختم پایین و گفتم : میشه چند دقیقه باهاتون حرف بزنم؟

 .. با صدای بمی که بیشتر رگه هایی ازخشونت داشت لب زد : بفرمایید

فهمیدم که شوهرمو گرفتن و آوردن  اب دهنم رو قورت دادم و گفتم : من دیروز صبح

 .. اینجا ، من االن میخوام شوهرمو ببینم

 دستی به ریشش کشید و گفت : اسم شوهرت؟

اسم ومشخصات پیمان روکه گفتم کمی پرونده های روی میزش رونگاه کرد و بعد 

 ... از چند دقیقه سکوت

 نگاهی بهم انداخت و لب زد : شما همسرشی؟

 تم : بله ، االن اینجاس؟سری تکون دادم و گف

صبح دادگاهشون تشکیل میشه  ۸سری تکون داد و گفت : آره بازداشته ، فردا ساعت 

 ... ، میتونی بری اونجا ببینیش

 ...با درماندگی رو بهش گفتم :ولی من اینجا زندگی نمیکنم   



 ... از صبح تا االن توی راهم که خودمو به اینجا برسونم .. بزارید االن ببینمش 

 .. با قاطعیت گفت : اینش دیگه به ما ربطی نداره

االنم شما باهاش حرف بزنی یا نزنی هیچ کمکی بهش نمیکنه فردا تو دادگاه تکلیفش  

 .. معلوم میشه

با التماس گفتم : میدونم کمکی بهش نمیکنه ، فقط بزارید پنج دقیقه باهاش حرف بزنم 

 .. ، تو رو خدا

پریدم وسط حرفش و با گریه گفتمـ: بخدا من میدونم  خواست حرفی بزنه که سریع

 ... که شما تابع قانون هستید

فین فینی کردم و ادامه دادم : ولی من هیچ کسی رو ندارم که بخوام امشب رو پیشش 

 .. بمونم و فردا بیام دادگاه االنم تا بخوام برگردم کرج شب شده

 .. چیکار کنمبزارید شوهرمو ببینم که حداقل ازش بپرسم باید 

 باید چطوری کمکش کنم . خواهش میکنم بزارید فقط پنج دقیقه باهاش حرف بزنم 

... 

  .. کالفه شده بود ، نگاهش رنگ دلسوزی و ترحم گرفته بود ، اما برام مهم نبود

 .. فقط االن پیمان برام مهم بود ، زندگیم و بچم برام مهم بود

 .. سردش دوختم با شنیدن صداش نگاهمو به چشمای جدی و

 .. خیلی خب ،میگم بیارنش اینجا ، اما فقط چند دقیقه بیشتر از چند دقیقه نشه _

با خوشحالی اشکامو پاک کردم و لب زدم : خیلی ممنونم خیلی خیلی ممنونم ، خدا 

 .. خیرتون بده آقا

 .. سری تکون داد و گفت :همین جا بمون تا بگم بیارنش

 .. یرونچشمی گفتم و از اتاق رفت ب

 .. روی صندلی های چرم قهوه ای گوشه ی اتاق نشستم و دستی به مقنعه م کشیدم

 .. تقریباً پنج دقیقه بعد در اتاق باز شد و قامت پیمان توی چهار چوب در ظاهر شد

 .. از جام بلند شدم و خیره شدم بهش



 .. نگاهم میخ صورت زخمی وکبودش شد

 .. ه همراهش بود کنار در اتاق ایستادچند قدم به سمتم برداشت و سربازی ک

نگاهم از چشماش به دستاش کشیده شد ، دستبند دور مچش شد آتیش و نشست روی 

 ... قلبم

 .. با شنیدن صدای خسته ودرمانده ش نگاهم به صورتش افتاد

  !صبا .. تو چطوری اومدی اینجا ؟ _

ه رو به روم ایستاده بود حاال که صداشو شنیده بودم ، حاال که دیده بودمش ، حاال ک

 .. تازه فهمیدم که چقدر دلتنگش بودم

با دلتنگی بهش خیره شدم ، نگاهم رو توی صورتش چرخوندم ، زیر چشماش کبود 

 .شده بود ـ

  با صدای لرزونی گفتم : چ..چه بالیی سرت اومده ؟ـ کی کتکت زده پیمان؟

 ..نگاهش رو به چشمام نه ، به یقه ی مانتوم دوخته بود

 .. از نگاه کردن به چشمام فرار میکرد

 .. با صدای خشداری گفت ؛ نباید میومدی اینجا

  خنده ی هیستریک و عصبی کردم و گفتم : یعنی ولت میکردم به امان خدا؟

 .. پوفی کشید و گفت : نه ، من نمیخوام توپات به اینجور جاها باز بشه

یبینی که پام به این جور جاها با حرص و بغض گفتم : دیگه چه بخوای چه نخوای م

 .باز شده ـ

 باألخره نگاهش رو میخ چشمام کرد .. شرمندگی نگاهش باعث شد کمی دلم بسوزه

.. 

 ! با بغض گفتم : تو چیکار کردی پیمان ؟ میگن مواد همراهت بوده

 ..سری تکون داد و گفت : گوش کن صبا ، ممکنه یه مدت برم زندان

  چی؟! زندان ؟ وای خدای من ، پس من چیکار کنم ؟با چشمای گرد شده گفتم : 



نگاهی به سربازی که جلوی در بود انداخت و گفت : ببخشید ، من میتونم یه شماره 

 به خانومم بدم؟

 .. سرباز نگاهی به من انداخت و رو به پیمان گفت : آره ،مشکل نداره

زنگ بزن ننه م ،  پیمان رو بهم کرد و گفت : شماره ی خونه ی پریسا رو بهت میدم

 .. بهش ماجرا رو بگو ، اینم بهش بگو که من کمکی ازش برای خودم نمیخوام

 .. مکثی کرد و ادامه داد: بهش بگو فقط میخوام بیاد کرج و مواظب تو باشه

با گریه گفتم : پیمان من بدون تو چیکار کنم ، اگه مادرت نیومد چی؟ من تنهایی 

 چیکار کنم ؟

قطع کرد و اشاره ای به خودکار روی میز افسر انداخت و گفت : با کالفگی حرفمو 

 .. اون خودکارو بردار شماره رو بهت بگم بنویس

 .. وقت رو تلف نکردم و خودکارو برداشتم و شماره رو کف دستم نوشتم

با صدای بمی گفت : یه شماره ی دیگه هست که مال خواهر همین رفیقمه که با من 

 .. بوده و گرفتنش

مه داد : اینم یادداشت کن ، تونمیخواد دیگه بیای تهران ، هر خبری باشه این دختر ادا

 .. بهت میگه ، رفتی خونه زنگ بزن و خودتو معرفی کن

با عجله شماره ی خونه ی دوستش هم نوشتم و گفتم : فردا دادگاهته ، من میخوام 

 ..بیام

 ! گفتم نهحرفمو قطع کرد و با عصبانیت گفت : بسه صبا ، یه بار 

دیگه فرصت نشد حرفی بزنم ، چون افسری که از اتاق رفته بود بیرون اومد داخل  

 .. اتاق و با قاطعیت گفت : وقت حرف زدن تمومه

 .. رو به سرباز کرد گفت : متهم رو ببر

  .. نگاه پریشونم رو به پیمان که عصبی وکالفه بود دوختم

  .. ین امشب به ننه م زنگ بزنبا درماندگی گفت : صبا یادت نره ها ، هم

 .. سرباز به سمتش اومد و بازوش رو گرفت



پیمان با درماندگی و عجله گفت : صبا ، همین االن راه بیوفت برگرد کرج ، نزار 

 .. هوا تاریک بشه

 .برای اینکه عذاب نکشه ، سریع گفتم : باشه نگران نباش ، همین االن راه میوفتم ـ

 .. تاق رفت بیرون ، نگاهش میخ چشمای به اشک نشستم بودتا لحظه ی آخر که از ا

 .. وقتی که کامل از دیدم خارج شد ، آهی کشیدم و اشکامو پاک کردم

نگاهی به افسر نگهبان که ظاهراً حواسش به من نبود انداختم و با صدای آرومی گفتم 

 .. : خیلی ممنونم ، خیلی لطف کردید که اجازه دادید ببینمش

 .. داد و گفت : کاری نکردم ، شما هم بهتره زودتر بریدسری تکون 

 .. تشکر دیگه ای کردم و بعد از خدافظی زیر لبی ، از کالنتری زدم بیرون

 .. با یاد اوری اینکه من جایی رو بلد نبودم باز غم دنیا به دلم نشست

 .. رمب از چند نفر پرس و جو کردم تا باالخره تونستم تاکسی سوار بشم و تا ترمینال

 ... توی ترمینال هم بعد از یه ربع تونستم اتوبوس سوار بشم

 .. حسابی گرسنم شده بود ، جز صبحونه دیگه چیزی نخورده بودم

 .وقتی رسیدم توی کرج هوا کامالً تاریک شده بود ـ

 .. وقتی توی ترمینال کرج پیاده شدم

 .. رو دادمبا پرس و جو باالخره تونستم تاکسی سوار بشم و ادرس خونه 

 .. دیگه جون نداشتم حتی راه برم ، چشمام میسوخت

 .. پول تاکسی رو دادم و سر کوچمون پیاده شدم

 .. کوچمون اینقدر تاریک بود که باعث شد کمی بترسم

 .. با عجله کلیدامو از توی کیقم در اوردم و درو باز کردم

 .. سریع رفتم داخل و درو بستم

 .. زدم و خونه کامال روشن شدکلیدای برق رو دونه دونه 



 .. لباسامو با خستگی در اوردم و به سمت اشپزخونه رفتم

 اینقدر گرسنم بود که صدای قار و قور شکمم بلند شده بود ، نگاهی به یخچال انداختم

.. 

 .. غذایی که روز اخر درست کرده بودم و نصفه موند سر سفره ، توی یخچال بود

 .. که پیمان غذاشوکامل نخورد آهی کشیدمبا یاداوری اون روز و این

 .. قابلمه رو از توی یخچال در اوردم و گذاشتم روی اجاق تا گرم بشه 

 .. کتری رو آب کردم و گذاشتم روی اجاق ، زیرشون رو کم کردم و وضو گرفتم

 .. نماز ظهرمم نتونسته بودم بخونم

 .. پوفی کشیدم و همونجا توی هال نمازمو خوندم

 .. وری شماره هایی که کف دستم بود ، با عجله کف دستمو نگاه کردمبا یادآ

هنوز قابل تشخیص بودن ..سریع از جام بلند شدم و توی برگه ای هر دو شماره رو 

 .. یادداشت کردم

بعد از دم کردن چایی بدون اینکه غذامو بخورم زیرشو خاموش کردم و به سمت 

 .. تلفن رفتم

 .. ددقیقه ی شب بو ۸:۵۱ساعت 

 .. نگاهی به برگه ی توی دستم انداختم

 ... تلفن رو برداشتم و شماره ی خونه ی پریسا رو گرفتم

 ...بعد از سه بوق ، صدای مردی توی گوشی پیچید

 بله ؟_

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : سالم ، ببخشید منزل پریسا خانمـ؟

 مکثی کرد و گفت : شما؟

 .. نبه ارومی گفتم : من صبام ، زن پیما



چند لحظه سکوت کرد  و بعد با صدای گرم تر و صمیمی تری گفت : حال شما خوبه 

   صبا خانمـ؟

 به ارومی لب زدم : ممنون ، میشه با مادر پیمان صحبت کنم ؟

با احترام گفت : بله حتما ، فقط االن خونه نیستن ، با پریسا و بچه ها رفتن امامزاده 

 .. هاشم

 ..برگشتن بهشون میگم زنگ بزنن مکثی کرد و ادامه داد :

با لحن درمانده ای گفتمـ: خواهش میکنم یادتون نره ، من کار خیلی مهمی دارم 

 .باهاشون ـ

 با کنجکاوی گفت : اتفاقی افتاده؟ پیمان حالش خوبه؟

 .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم : خوبه ممنون ، پس من منتظر تماسشون هستم

 ..با مهربونی گفت : چشم حتما

 .. خدافظی کردم و گوشی رو گذاشتم

شماره ی خونه ی دوست پیمان رو گرفتمـ، همین که بوق خورد صدای ظریف 

 .. دختری توی گوشم پیچید

 .. الو_

 ..به ارومی گفتمـ: سالم خانم ، من صبام همسر پیمان ، همون که با برادرتون

 ؟حرفمو قطع کرد و گفت ': سالم ، بله شناختم ، حالتون خوبه

با صدای خسته ای گفتم : ممنون خوبم ، پیمان شماره ی شمارو داد که خبرایی که 

 .. ازشون میشه رو از شما بگیرم

 با مهربونی گفت : میشه ادرس خونتون رو بدی؟

 با تعجب گفتمـ: چرا؟

خنده ی ریزی کرد و گفت : نترس عزیز ، میخوام بیام پیشت ، رو در رو باهات 

  !بت کنیم ، البته اگه تواجازه بدیاشنا بشم و با هم صح



کمی فکر کردم ، یعنی باید اجازه میدادم؟ خب خیلی خوب بود ، از این تنهایی در 

 .. میومدم ، پیمان هم که در جریانه

 . با همین فکر گفتم : معلومه که اجازه میدم ، خیلی هم خوشحال میشم

 .. با صدای دلنشینی گفت : خیلی خب ، پس ادرس رو بگو

 .. ادرس خونه رو شمرده شمرده بهش گفتم

با مهربونی گفت : من فردا میرم دادگاه ، بعد از دادگاه که برگشتم کرج حتما میام 

 .. پیشت

 آروم پرسیدم : شما هم کرج زندگی میکنید؟

 با همون تُن صدای سرحال گفت : آره عزیزم ، ما هم همون نزدیکی های شما هستیم

.. 

 .. پس من فردا منتظرتونماروم گفتم : باشه ، 

 با مهربونی گفت : باشه عزیزم ، فعال کاری نداری؟

 .. گفتم : نه ، خدانگهدار

 .. بعد از خدافظی گوشیو قطع کردم

 .. بی رمق از جام بلند شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم

قابلمه ی غذا رو برداشتم و یه قاشق هم برداشتم و همونجا کف اشپزخونه نشستم و 

 .. شروع به خوردن غذا کردم با ولع

 .. وقتی کامال سیر شدم ، از اشپزخونه رفتم بیرون و همونجا توی هال خوابیدم

اولش یه کم میترسیدم ، اما به هر سختی بود چشمامو روی هم گذاشتم و بدون خاموش 

 ... کردن چراغ هال ، خوابیدم

  .. بودنمیدونم ساعت چند بود ، نمیدونم چقدر از خوابیدنم گذشته 

 .. با صدای تلفن ، سراسیمه توی جام نیم خیز شدم و گیج به اطرافم نگاه کردم

تلفن پشت سر هم زنگ میخورد ، حتی فرصت نشد به ساعت نگاه کنم و ببینم ساعت 

 .. چنده فقط میدونم هوا تاریک بود



  .. چهار دست و پا خودمو به تلفن رسوندم

 .. با صدای لرزونی گفتمـ: الوبا دستای لرزون گوشی رو برداشتم و 

 .. صدای پر استرس قمرتاج توی گوشم پیچید

 الو صبا ، منم ، حالتون خوبه؟ _

 .. نمیدونم چرا با شنیدن صداش بغض سنگینی بیخ گلوم روگرفت

 .. با بغض و صدایی که انگار از ته چاه عمیقی در میومد لب زدم: سالم

  !یمان حالش خوبه؟با نگرانی گفت : سالم ، چیشده صبا ، پ

 .. با غم گفتم : پیمان .. پیمان رو گرفتن

صدای یا حسینش خط کشید روی اعصابم .. با گریه گفت : چرا ، چیشده چیکار کرده 

 ؟

آب دهنمو قورت دادم و با همون تُن صدای غمگینم لب زدم : با مواد گرفتنش.. فردا 

 .. دادگاهشونه

 هق هق لب زد : تو .. تو االن تنهایی دختر؟هق هقش توی گوشم پیچید .. با همون 

نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه ، با هق هق گفتم : آره خیلی تنهام ، من 

  .. خیلی میترسم

 .. سکوت کرده بود

از سکوتش استفاده کردم و گفتمـ: پیمان گفت بهتون زنگ بزنم بگم بیاین اینجا پیش 

 .. من بمونید

 گفت : چقدر مواد همراهش بوده؟با صدای ناراحتی 

 لب زدم : نمیدونم  ، هنوز هیچی نگفتن ، فردا دادگاهشونه همه چیز مشخص میشه

.. 

با نگرانی گفت:  اگه بره زندان چی؟ تکلیف تو و بچه ی توی شکمت چی میشه ، ای 

  خداااا

 با فین فین گفتم : میاید اینجا؟



 .. ح زود راه میوفتم میام کرجمکثی کرد و گفت : نگران نباش ، من فردا صب

 .. میام پیشت دختر از هیچی نترس من فردا بعد از ظهر اونجام 

 .. لبخند محوی روی لبم نشست و با خوشحالی گفتم : خوش اومدید

 .. با لحن ارومی گفت : ادرس خونه ی جدیدتون رو بده

اظب که موچشمی گفتم و ادرس رو بهش گفتم ، بعد از اینکه چند بار سفارش کرد 

 .. خودم باشم ، خدافظی کرد و گوشی رو قطع کردم

 ... حس خوبی داشتم ، از مهربونی زیر پوستیش غرق لذت شدم

  .. صبح نمازمو خوندم و دوباره خوابیدم

  یکی دو ساعت دیگه هم خوابیدم

بعد از اینکه بیدار شدم .. کمی خونه رو مرتب کردم .. برای نهار چند تا کوکم سیب 

 .. ی درست کردمزمین

 .. چند لقمه بیشتر نتونستم نهار بخورم ، سرگیجه و حالت تهوع شدیدی داشتم

که صدای زنگ در بلند شد چادرمو  ۴هر جوری بود گذروندم ، ساعت  ۴تا ساعت 

 .. انداختم روی سرم و رفتم درو باز کردم

 .. قمرتاج با چهره ی در هم و شکسته پشت در ایستاده بود

 الم کردم .. قدمی جلو اومد و اروم به آغوشم کشید و روی سرمو بوسیدبا دیدنش س

.. 

 با صدای گرفته ای گفت : سالم ، خوبی؟

 لب زدم : ممنون خوبم ، شما خوبی؟

 .. منو از خودش جدا کرد  و به ارومی گفت: چطوری میتونم خوب باشم

 .. درو بستم و گفتم : بریم داخل

 .. ی به اطراف خونمون انداخت و روی کاناپه نشستبا هم رفتیم داخل ،نگاه کوتاه

 .. خواستم به سمت آشپزخونه برم که با صداش متوقف شدم



 .. نمیخواد چیزی بیاری ، بیا بشین_

به سمتش رفتم و کنارش نشستم .. نگاهش به زمین بود و چهرش رنگ پریده به نظر 

 ... میرسید

 ، چرا خودش و ما رو بدبخت کرد با صدای لرزونی گفت : چرا پیمان این کاروکرد

.. 

 .. آهی کشیدم و گفتم : نمیدونم ، بخدا نمیدونم .. منم مثل شما از همه چیز بی خبرم

 اه عمیقی کشید و گفت : تو پیمان رو دیدی؟

 .. سری تکون دادم و ماجرای رفتنم به تهران رو براش تعریف کردم

هر دوست پیمان بیاد اینجا و نتیجه و در آخر هم بهش گفتم که قراره بعد از ظهر خوا

 .. ی دادگاه رو بگه

 سری تکون داد و با مالیمت گفت : خودت چطوری ، اذیت نیستی؟

 ..سرمو انداختم پایین و لب زدم : خوبم

 سرشو به کاناپه تکیه داد و گفت : این دختره نگفت چه ساعتی میاد ؟

 .. دیکه که بیادمکثی کردم و گفتم : نه نگفت ، ولی فکر کنم دیگه نز

 ادامه دادم : نهار خوردین ؟

 .. نگاهشو بهم دوخت و گفت : هیچی از گلوم پایین نمیره

 .. از جام بلند شدم و رفتم توی اتاق ، یه متکا و یه پتوی تمیز برداشتم و براش بردم

لبخند کوچیکی زد و گفت :ممنون دختر جان ، ولی االن که نمیشه خوابید ، هر لحظه 

 .. اون دختره بیادممکنه 

 ..کمی فکر کردم و در نهایت گفتمـ : شما برید توی اتاق بخوابید

 .. شاید اون دیر بیاد ، شما یه کم استراحت کنید هر وقت که اومد بیدارتون میکنم

انگار که واقعا خسته بود .. از جاش بلند شد و ساک دستیش رو برداشت و به سمت 

 .. اتاق قدم برداشت



ه افتادم و پتو و متکا رو گذاشتم روی زمین و گفتم : مطمعنید که پشت سرش را

  !گرسنتون نیست ؟

روی زمین نشست و همونجوری که جوراباش رو در میاورد گفت : آره ، اصال میلم 

 ... به هیچی نمیکشه

 . باشه ای گفتم و به آرومی از اتاق اومدم بیرون

 .. چایی دم کردم و کمی اشپزخونه رو مرتب کردم

 .. روسریمو عوض کردم ، داشتم دستامو میشستم که صدای زنگ در بلند شد 

 .. مطمعن بودم که خواهر دوست پیمانه

 .. سریع چادرمو پوشیدم و به سمت در رفتم و بازش کردم

دختر قدبلند و سبزه رویی پشت در بود ، با دیدنم لبخند دلنشینی زد و دستشو به سمتم 

 .. زیزم ، من  حمیرام خواهر محسن دوست پیماندراز کرد و گفت : سالم ع

 .. دستمو گذاشتم توی دستش و گفتم : سالم ، خوش اومدین بفرمایید داخل

 .. اومد داخل و درو پشت سرش بستمـو با هم رفتیم داخل

 .. روی کاناپه که نشست قمرتاج هم با چهره ی خواب آلود از اتاق اومد بیرون

 .. ج دست داد و احوال پرسی کرداز جاش بلند شد و با قمرتا

 .. دل تو دلم نبود که بگه نتیجه ی دادگاه چیشده

  قبل از اینکه برم توی اشپزخونه  و چایی بیارم قمرتاج لب زد : شما رفتی دادگاه ؟

  .. حمیرا سری تکون داد و لب زد : بله ، همین یک ساعت پیش برگشتم

 قمرتاج با نگرانی لب زد : خب.. چ..چیشد؟

نگاه کوتاهی به من که همونجوری خشکم زده بود و چشم به دهنش دوخته بودم 

 .. انداخت

 .. با صدای گرفته ای گفت

  .. با صدای گرفته ای لب زد : یک سال زندان و چهار میلیون جریمه



 .. نفس تو سینم حبس شد .. با چشمای گشاد شده میخ لبای حمیرا بودم

 .. رو به سمتش کشوندهین قمرتاج نگاه ناراحت حمیرا 

 .. نفس کشیدن رو فراموش کرده بودم ، نفهمیدم چیشد که به شدت روی زمین افتادم

  .. قمرتاج و حمیرا جفتشون به سمتم خیز برداشتن

 .. اما تا اونا رسیدن من خورده بودم زمین

 حمیرا بازوم رو گرفت و گفت :چیشد ؟ حالت خوبه؟

 !فتم : یک سال؟خیره شدم به چشمای عسلی رنگش و گ

 پس من چی ؟ مگه چقدر مواد همراهش بوده؟ 

نگاهشو ازم گرفت و با همون تن صدای اروم گفت : سیصد گرم تریاک همراه پیمان 

  .. بوده

مکثی کرد و ادامه داد : چون تا االن سابقه ی زندان  نداشته و تو کار قاچاق مواد 

 ..نبوده بهش تخفیف دادن

 .. ریدن و چهار میلیون تومن جریمهیک سال زندانی براش ب 

قمرتاج با دست زد توی سرش و با هق هق گفت : خدایاا ، وای بر من وای برمن ، 

 .. وای پیمان تو چیکار کردی چرا بدبختمون کردی

 .. اشکام بی محابا روی گونه هام میریخت و دست و پام میلرزید

رد و گفت : عزیزم اروم باش حمیرا به ارومی زیر بغلم رو گرفت و از جام بلندم ک

 .. ، با گریه کردن که چیزی درست نمیشه

 . روی کاناپه نشوندم و قمرتاج رو هم بلند کرد و کنارم  نشوند

رو به جفتمون گفت : روزی که برای بار اول محسن افتاده بوده زندان من و مادرمم  

 .. حال شمارو داشتیم

ن دیگه برامون عادی شده .. دیگه برامون سرشو انداخت پایین و ادامه داد : ولی اال

 .. بود و نبودش فرقی نمیکنه

 .. با هق هق گفتم : ؟ ولی بود و نبود پیمان برای من فرق میکنه ، اون شوهرمه



 هق هقی کردم و نالیدم  : االن من چیکار کنم ، با این تنهایی و بی کسی چیکار کنم

.. 

 .. به دنیا بیاد چیکار کنم با این بچه ی توی شکمم که قراره بی پدر

  !حمیرا با چشمای گرد شده گفت : تو حامله ای ؟

 .. سری تکون دادم و اشکامو با آستینم پاک کردم

 .. با ناراحتی گفت :وای خدای من ، چه بد .. الهی بمیرم

 .. قمرتاج رو به حمیرا کرد و گفت : اگه این چهار میلیون جریمه رو بدیم

 و زندان بمونه ؟ یا کم میشه ؟بازم باید یک سال ر

 . حمیرا مکثی کرد و گفت : بخدا نمیدونم ، باید برید اونجا سوال کنید

 .. ممکنه بیشتر از چهار تومن بگیرن و در عوض چند ماه زودتر آزادش کنن 

 .. نمیدونم چقدر گریه کردم

 .. نمیدونم چقدر به حال خودمو طفلم زار زدم

 ... مدن بچم پیمان نباشه داشت دیوونم میکردفکر اینکه موقع به دنیا او

فکر اینکه قراره توی این یک سال چطوری بدون پیمان بگذرونم داشت دیوونم 

 .. میکرد

نفهمیدم کی حمیرا خدافظی کرد و رفت ، نفهمیدم که قمرتاج چقدر گریه کرد و پا به 

 .. پام زجه زد

 .. م نبودهیچی نمیفهمیدم ، توی هپروت بودم .. حالم دست خود

 

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

 

 چشمام گرم بود ، خواب بودم یا بیدار؟ حرکت دستی رو ، روی موهام حس میکردم

.. 



 .. حس خوبی بود .. دلم نمیخواست چشمامو باز کنم

 .. با سوزشی که توی دستم حس کردم چشمامو باز کردم و به اطرافم خیره شدم

باز و بسته کردم تا بتونم اطرافم رو بهتر  همه چیزو تار میدیدم .. چند بار چشمامو

  .. ببینم

با دیدن مادرم ، چشمام گشاد شد و با حیرت نگاهمو میخ صورت غرق در اشکش 

 .. کردم

 درست میدیدم ؟ مادرم بود ؟ نه خواب میدیدم ، مامان من اینجا؟ مگه میشه؟

لوم رو خ گبا فشرده شدن دستم و پشت بندش صدای به غم نشسته ی مادرم بغض بی

 .. گرفت

 .. پس بیدار بودم .. خواب نبود

  صبا ، دخترم خوبی؟_

  با صدای خشداری گفتم : مامان؟! تویی ؟ من کجام ، توکی اومدی ؟

 ..پشت دستمو بوسید و گفت : امروز صبح قمرتاج خانم زنگ زد و گفت که چیشده ،

 .. منو مهدی خودمونو رسوندیم و روی تخت بیمارستان دیدمت

 .. شکاش صورتشو خیس کرده بود و هق هق میکردا

 .. نگاهمو به قمرتاج که دورتر از ما وایساده بود دوختم

  با دیدن نگاهم کمی بهم نزدیک شد و لب زد : خوبی دختر جان ؟

نمیدونم چرا اما حس خوبی بهش پیدا کرده بودم ، لبخند تلخی زدم و گفتم : من چرا 

 اینجام ؟

الت بد شد از حال رفتی ، با هر بدبختی بود بلندت کردم و زنگ آهی کشید و گفت : ح

 .. زدم به آژانس رسوندمت بیمارستان

نگاهی به مامانم که همچنان هق هق میکرد انداخت و گفت : صالح دیدم که خانوادت 

  .. رو در جریان بزارم

 .. چون به هر حال یک سال مدت کمی نیست



 ورتون چیه ؟ این حرفا یعنی چی؟با تعجب نگاهش کردم و گفتمـ: منظ

 ..مادرم دستمو به ارومی فشرد و گفت : دخترم االن که وقت این حرفا نیست ،

 .. بزار سرمت تموم بشه ، میریم خونه حرف میزنیم با هم

 چیزی نگفتم ، اما حس بدی داشتم

.. 

یم بعد از اینکه ترخیص شدم ، به همراه مادرم و مهدی و قمرتاج از بیمارستان زد

 .. بیرون

 .. به سمت خونمون راه افتادیم

 .. وقتی رسیدیم ، مادرم و مهدی دورو بر خونمون رو از نظر گذروندن

ولی اینقدر حالم بد بود که نه احساس خجالت کردم و نه شرمنده شدم پیششون بخاطر 

 .. وسایل درب و داغون خونمون

 .. قمرتاج چایی دم کرد و جلوشون گذاشت

 .. ظی کرده بود . با تسبیحش مشغول بودمهدی اخم غلی

قمرتاج کنارم نشست و رو به مادرم گفت : حاج خانوم شما خودت با صبا حرف بزن 

 .. ، من ترجیح میدم دخالت نکنم

 .. با تعجب بهشون نگاه میکردم .. نمیدونستم چی میخوان بگن

دانه ، می مادرم نگاه زیر چشمی بهم انداخت و گفت : راستش حاال که شوهرت زن

 .. میخوایم ببریمت پیش خودمون

  !با حیرت گفتمـ: یعنی چی؟

مهدی دستی به ریشش کشید و گفت : یعنی مادرشوهرت میخواد برگرده رشت پیش 

  !دخترش ، تنها که نمیتونی زندگی کنی

  .. کپ کردم .. به اینجای قضیه فکر نکرده بودم

 دخوای بری؟ پیمان گفت پیشم بمونینگاهم میخ قمرتاج شد و با بغض گفتم : شما می

.. 



 ..نگاهشو ازم دزدید و سر به زیر گفت : به جان پیمان دوست دارم پیشت بمونمـ

  ..ولی پریسا االن بهم نیاز داره ، باید برگردم پیشش 

 .. آهی کشید و ادامه داد : همونجوری که ، خانوادت االن میتونن به تو کمک کنن

 .. شم توقع کمک دارهپریسا هم از من که مادر 

بغض بیخ گلوم رو گرفت و با چشمای پر از اشکم رو به مادرم گفتم : ممنون که به 

 ..فکر من هستین ..ولی

مهدی وسط حرفم اومد و با لحن نه چندان ارومی گفت : دیگه ولی و اما و اگر نداره 

 .. صبا

دگی تنها نمیتونه زن پوفی کشید و ادامه داد : ببین توی این شهر غریب یه زن جوان ،

 .. کنه

 با اخم گفتم : چرا نمیتونه ؟ خیلی ها هستن که دارن تنها زندگی میکنن

مادرم با مالیمت گفت : اره ولی تو مثل اون خیلی ها نیستی ، تو نمیتونی تنها زندگی 

 .. کنی

با عصبانیت از جام بلند شدم و گفتمـ: بسه مامان ، یه جوری حرف میزنین انگار 

 .. نیست پیمان برگرده قرار

 .. قمرتاج با صدای ارومی گفت : صبا ، بزار من یه چیزی بهت بگم

 .. نگاه منتظرم رو بهش دوختم

به ارومی گفت : ببین ، پیمان یه آدم بی خیاله ، اگه زندگیش براش مهم بود ، این 

 .. ریسک بزرگ رو نمیکرد

 پوفی کشیدم و با کالفگی گفتمـ : منطورتون چیه؟

ی من من کرد و گفت : خب ، ببین پیمان معلوم نیست عاقبتش چی بشه ، از یه کم

 .. طرف اعتیادش از یه طرف این خالفکاری هاش

 .. از یه طرف هم بچه ی توی شکمت

 مادرم با حیرت لب زد : چ..چی؟ کدوم بچه ؟ ها صبا ؟؟



 .. دوباره روی کاناپه نشستم و با صدای گرفته ای گفتم : من حاملم

 .. ای یا خدای مامانم خط انداخت روی عصاب و روانمصد

 .. مهدی پوف بلندی کشید و از جاش بلند شد و از خونه زد بیرون

مادرم از جاش بلند شد و بهم نزدیک شد و گفت : صبا ، چی داری میگی .. تو حامله 

  ای؟ چرا اینقدر زود اخه ؟

 .. ، خدا خواستهبا دلخوری نگاهش کردم و گفتم : مگه دست منه مامان 

 دستمو گرفت و گفت : چند وقتته؟

 .. دستمو گذاشتم روی شکمم و گفتم : فکر کنم یک ماه و نیم

 .مادرم اشکاشو پاک کرد و گفت : پاشو جمع کن بریم قزوین ـ

پوزخندی زدم و گفتم : چی میگی مامان ؟ـ اینجا خونه ی منه ، چطوری ازم توقع 

 .. م قزوینداری که زندگیمو ول کنم و بیا

مادرم خواست حرفی بزنه که پرخاشگرانه گفتم :چیزی نگو مامان ، من از پیمان 

 .. حامله م ، دارم بچه ی اونو حمل میکنم ، به هیچ وجه نمیتونم بیخیال زندگیم بشم

 ... مادرم با گریه گفت : خدا منو بکشه اگه بخوام بیخیال زندگیت بشی

میخوام تا وقتی شوهرت ازاد میشه بیای پیش ما  بابا من که نمیخوام طالق بگیری ،

  .. زندگی کنی

 تو حامله ای چطوری میتونی تنها زندگی کنی اخه ؟

لبامو با زبونم تر کردم و گفتم : من اینجا دارم درس میخونم ، اگه االن درسمو ول 

 .. کنم ، مطمعنم که دیگه هیچوقت نمیتونم ادامه بدم

 .. دی افتادبا صدای در هال نگاهم به مه

  با نگاه سوالی به مادرم گفت : بریم مامان ؟

 .. مادرم با درماندگی گفت : صبا نمیاد

 مهدی نگاه بدی بهم انداخت و گفت : غلط میکنه مگه دست خودشه؟



 .. با لحن تندی گفت : پاشو مثل بچه ی آدم وسایلتو جمع کن بریم

 داش؟پوزخندی زدم و گفتم : چشم حتما ، دیگه چی خان دا

  کمی جا خورد  ، بعد از مکثی گفت : تو چه مرگته ؟

سال سن و یه بچه توی شکمت کجای  ۵۶میخوای اینجا بمونی چه غلطی بکنی ؟ با 

 دنیا رومیخوای بگیری؟

بهم نزدیک شد و گفت :یعنی ما اینقدر بی غیرتیم که بزاریم تو اینجا ، نگاه تحقیر 

  داد : اینجا توی این سگدونی زندگی کنی؟ آمیزی به دوروبر خونه انداخت و ادامه

با حرص و غضب نگاهش کردم و لب زدم : به تو ربطی نداره ، اینی که داری بهش 

 میگی سگدونی خونه ی منه ، حرمت داره ، حق نداری دهنتو باز کنی و توهین کنی

.. 

 ..مادرم شوکه شده لب زد : صبااا

در اوردی ، از حرمت خونت حرف  مهدی تک خنده ای کرد و گفت : میبینم زبون

 میزنی؟ از حرمت خونه ی یه آدم معتاد بی غیرت ؟

قبل از اینکه من حرفی بزنم قمرتاج صداشو برد باال و گفت : درست  حرف بزن 

  .. پسر جان

  !مهدی بدون اینکه نگاهش کنه گفت : حرف من درسته ، حقیقت تلخه نه ؟

چ جایی نمیرم ، خونه ی من اینجاس ، همین با تأسف رو بهشون گفتم : بسه ، من هی

 .. جا هم میمونم

مادرم ضربه ی محکمی به صورتش زد و نالید : صبااا ، تو رو خدا لج نکن .. 

 . میخوای اینجا بمونی که چی بشه

 ..  با حرص ادامه داد : بفکر خودت نیستی به درک ،  حداقل به فکر آبروی ما باش

 آهان پس بگو .. بازم ابروتون در اولویته .ـخنده ی عصبی کردم و گفتم : 

از جام بلند شدم و با صدای محکم و قاطعی لب زدم : خوب گوش کنید ، من پیمان و 

زندگیمو دوست دارم ، شما که سهلین ، اگه خود خدا هم بخواد من از پیمان جدا نمیشم 

 .. و پامو از این خونه بیرون نمیزارم



خند گفتم : امروز از وجود شما خوشحال بودم اما االن رو به قمرتاج کردم و با پوز

 .. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که بزارید برید

من خودم از پس خودم بر میام . شمایی که دارین میگین پیمان آدم بی خیالیه ، باید 

 .. بگم که پیمان بخاطر من این ریسک روکرد

ارامش باشم ، خودشو زندگیشو درسته کار خالف کرده ، اما میخواست من تو 

 .. جوانیشو به خطر انداخت بخاطر من

به نظرم یه زن خیلی باید سگ صفت باشه که با وجود همچین دلیلی برای خالف 

 .. شوهرش بازم بخواد جدا بشه ازش

قمرتاج آهی کشید و گفت : هیچکس توی این دنیا به اندازه ی من پیمان رو دوست 

  ! نداره

 .. م انداخت و ادامه داد : مادرت میدونه که من چی میگمنگاهی به مادر

 .. یه مادر بیشتر از جونش بچه ش رو دوست داره

  !پوزخندی زدم و گفتم : برای همین منو تحریک میکنید که ازش جدا بشم ؟

با تعجب گفت : من گفتم جدا بشی ؟! دختر جان من دارم میگم تا پیمان برمیگرده برو 

 .. پیش خانوادت

مادرم با گریه گفت : صبا جان خودتم میدونی که نمیتونی تنها زندگی کنی ، بیا بریم 

 .. قزوین

: من نمیام مامان ، من دارم درس میخونم به هیچـوجه  حرفشو قطع کردم و گفتمـ

 .. درسمو ول نمیکنم

 .. اگه خیلی به فکرمی ونگرانمی تو پیشم بمون

شدی ؟ کله ت پوک شده نمیفهمی چی داری  مهدی با صدای بلندی داد زد : دیوونه

 ..میگی

، بابا با اون حالش مثل یه تیکه گوشت گوشه ی خونه افتاده ، بعد توقع داری مامان  

 ولش کنه و بیاد پیش تو بمونه ؟



دستی به روسریم کشیدم و گفتم : پس دیگه حرفی نمیمونه ، من از این خونه تکون 

 .. نمیخورم

 !به قمرتاج کرد و گفت : شما کی میری رشت ؟مادرم با ناراحتی رو 

  .. قمرتاج نگاهی به من انداخت و گفت: احتماال همین امروز برم

 .. دخترم حالش خوب نیست ، اونجا هیچ کس رو نداره

 .. مادرم فین فینی کرد و رو به مهدی گفت : تو برو ، من فعال همینجا میمونم

یت گفت : هیچی نگو ، فقط برو .. بهت مهدی خواست اعتراض کنه که مادرم با جد

 .. زنگ میزنم خودم

 .. مهدی نگاه غضبناکی بهم انداخت و بدون خدافظی خونه رو ترک کرد

روی کاناپه دراز کشیدم و بدون توجه به مادرم و قمرتاجی که داشت آماده میشد بره 

 .. ، چشمامو بستم

 .. یه ربع بعد قمرتاج صدام کرد

خیره شدم بهش ، با صدای شرمنده ای گفت : بخدا مجبورم برم چشمامو باز کردم و 

 .. ، پریسا مریضه به من احتیاج داره

 .. سری تکون دادم و گفتم : مهم نیست ، مجبور نیستید بمونید ، راحت باشید

مکثی کرد و با من من گفت : من االن هیچ پولی ندارم که برای جریمه ای که اومده 

 ..بدم

 .. م هر جوری شده یه مقداری جور کنم ، برات بفرستم، اما سعی میکن 

 .. آب دهنمو قورت دادم وچیزی نگفتم

 .. خدافظی زیر لبی کرد و بعد از خدافظی کوتاهی با مادرم ، از خونه خارج شد

 .. مادرم چادرشو گذاشت روی کاناپه و به سمت اشپزخونه رفت

مد که بدون توجه به مامانم چشمامو نمیدونستم داره چیکار میکنه ، اینقدر خوابم میو 

 .. بستم و همونجا خوابم برد



با صدای مامانم چشمامو باز کردم ، با مهربونی دستی به گونه هام کشید و لب زد : 

 .. پاشو شام بخور

 .. تازه متوجه ی بوی سوپی که توی خونه پیچیده بود شدم

 .. تازه فهمیدم که چقدر گرسنمه

سمت حیاط رفتم ، بعد از اینکه از دستشویی اومدم بیرون از جام بلند شدم و به 

  .. همونجا جلوی شیر آب دست و صورتمو شستم و ، وضوگرفتم

 . نمازمو خوندم و کنار مامانم که سر ، سفره نشسته بود نشستم

 .با صدای غمگینی گفت : صبا

 .. غم صداش باعث شد از ته دل ناراحت بشم

رایطم منو ببینه ، با این وضع زندگی ، دلم نمیخواست دلم نمیخواست مادرم با این ش

 ... بفهمن که پیمان معتاده

 .. دستش روی پام نشست و به ثانیه نکشیده بغلم کرد و سرمو چسبوند به سینه ش

  .. قلبش تند تند میزد .. نفس کشیدم عطر تنش رو

ون درس بخ با بغض لب زد : تو رو خدا لج نکن صبا ، بیا همونجا توی قزوین برو

 .. ، بیا اونجا هر کاری که میخوای انجام بده

 .. تو رو خدا یه کم به فکر بچه ت باش ، به فکر سالمتی خودت باش

توـاینجا نمیتونی زندگی کنی ، بی سرپرست و بی شوهر و بی سایه ی سر نمیتونی 

 .. دوام بیاری

 ر بیامونم از پس خودم بخودمم میدونستم من نمیتونم تنها زندگی کنم ، میدونستم نمیت

.. 

 .. میدونستم نمیتونم .. نمیتونم

توی سکوت شاممون رو خوردیم ، بعد از خوردن شام همونجا کنار سفره به دیوار 

 .. تکیه دادم و خیره شدم به نقطه ی نامعلومی

 .. سر در گم بودم ، نمیدونستم چه راهی درسته چه راهی غلط



ل جریمه رو جور میکردم ؟ چطوری درسمو ادامه اگه میرفتم قزوین چطوری باید پو

 میدادم؟

  .. مطمعن بودم که توی قزوین نمیتونم ادامه بدم

چطوری باید نگاه سنگین فامیل و اشنا رو تحمل میکردم که با شکم باال اومده و یه 

 .. شوهر معتاد زندانی ، برگشتم خونه ی بابام

 .. نه نه ، نمیتونستم برم

 .. دستی دستی بدبخت تر از اینی که هستم بکنمنمیتونستم خودمو 

 

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

 ... یک هفته بعد

 

 .. نگاهم خیره بهش بود و گوشامو تیز کرده بودم

 .. حالش خیلی وخیمه؟ نه .. نمیشه ، گفتم که_

 مکثی کرد و دوباره گفت : فاطمه رفت پیش اون دکتری که آسیه اسمشو گفته بود ؟

نگاهم رو همچنان به مادرم که پای تلفن ایستاده بود ، دوخته ناخونامو میجویدم و 

 .. بودم

کالفگی از سر و روش میبارید بعد از اینکه یه کم دیگه پچ پچ وار حرف زد ، 

 .. خدافظی کرد و گوشی روگذاشت

 لیوان چاییم روگذاشتم روی میز و گفتم : چیشده؟

ه هم ریخته ، خونه و زندگی با حالت زاری گفت : چی بگم اخه ، اونجا همه چیز ب

 .. و حال باباتو

منتظر بودم هر لحظه که دوباره ازم بخواد بریم قزوین ، مثل تموم این یک هفته ای 

 .. که بارها تالش کرد قانعم کنه و برم



اما بر خالف تصورم ، با صدای خشداری گفت : ببین صبا ، من مجبورم که برم 

 .. نمیای مجبوری تنهایی سر کنی قزوین ، اگه میای بسم هللا اگر هم

 .. کمی جا خوردم ، اما خودمو نباختم و گفتم : برو مامان ، خدای منم بزرگه

 .. مادرم یکی دو ساعتی غمبرک زد و تازه فهمیدم که به مهدی گفته بیاد دنبالش

نزدیک عصر بود که مهدی رسید ، بازم اصرار کردن که باهاشون برم .. اما قبول 

 ... نکردم

وقتی مادرم با گریه و از روی ناچاری تنهام گذاشت ، وقتی مهدی با دستای مشت 

 شده رو بهم گفت که دارم تصمیم غلط میگیرم ، فقط سکوت کردم ــ

 .. در حیاط رو بستم و آروم آروم به سمت خونه قدم برداشتم

 .. تک و تنها .. بی کس و غریب

 .. کاری میکردم بغض کردم ، ولی االن وقت گریه نبود ، باید

 .. اولین چیزی که به ذهنم رسید شماره ی حمیرا بود

مستقیم به سمت تلفن رفتم و شمارشو از زیر تلفن برداشتم و شماره ی خونشون رو 

 .. گرفتم

 . بعد از چند بوق پی در پی و طوالنی صدای زنی توی گوشم پیچید

 .: بفرمایید ـبا صدای ضعیفی گفت 

 : ببخشید خانم ، حمیرا خانم هستن ؟ـسالمی کردم و گفتم 

  مکثی کرد و گفت : شما؟

لبمو به دندون گرفتم و گفتم : من دوستش هستم ، اگه خونه هستن لطفا گوشیو بدین 

 .. بهش

 .. با صدای مهربونی گفت : باشه دخترم ، چند لحظه صبر کن صداش کنم

 .. هنوز یک دقیقه نشده بود که صدای حمیرا توی گوشی پیچید

 .سریع گفتم : سالم حمیرا جون ، من صبام ـ



چند لحظه مکث کرد و بعد با صدای شادی گفت : عهه صبا جان شمایی ؟حالت خوب 

 شد عزیزم؟

 به آرومی گفتم : خوبم ممنون ، میشه بیاید اینجا ؟

 با نگرانی گفت : چیشده؟ اتفاقی افتاده؟

 م.. راستش تنهام یه کمی میترس سریع لب زدم : نه نه ، نگران نباشید من خوبم ، فقط

.. 

 با تعجبی که توی صداش موج میزد گفت : یعنی هیچکس پیشت نیست؟

 .. با صدای گرفته ای گفتم : نه

 .. مکثی کرد و گفت : من تا نیم ساعت دیگه اونجام اصال نگران نباش

 .تشکری کردم و گوشی روگذاشتم

 .. کری برای شام میکردمنمازمو خوندم و رفتم توی آشپزخونه ، باید یه ف

 . یه بسته مرغ از یخچال در اوردم 

دو پیمانه برنج خیس کردم و مرغ ها رو گذاشتم بپزه ، سیب زمینی هم خورد کردم  

 .. و گذاشتم کنار

 ... هنوز بیست دقیقه هم نگذشته بود که صدای زنگ در بلند شد

کردم چهره ی مهربون  چادرمو انداختم روی سرم و رفتم توی حیاط ، درو که باز 

 .. حمیرا ، رو دیدم

 .. بعد از روبوسی و احوالپرسی کوتاهی وارد خونه شدیم

 .. چایی دم کردم و دو تا استکان از توی کابینت در اوردم

 .. صداشو از پشت سرم نیدم

 خوبی صبا؟ _

 .. نگاهی بهش انداختم و گفتم : نمیدونم ، خودمم حالمو درک نمیکنم



و قوری رو از روی کتری برداشت و بدون تعارف استکان ها رو  بهم نزدیک شد

 ... پر از چایی کر

با مهربونی گفت : ببین عزیزم ، میدونم تحمل همچین شرایطی برات سخته ، میدونم 

 .. چقدر ناراحت و درمانده ای

قوری روگذاشت سر جاش و سینی چایی رو گذاشت کف اشپزخونه و خودشم همونجا 

 .. نشست

 .. دی از این خاکی بودنش ، از این ساده بودنش روی لبم نشستلبخن

 .. کنارش نشستم و به آرومی گفتم : بیشتر از اینکه برای نبودن پیمان ناراحت باشم

 .. برای تنهاییم ناراحتم .. برای این بی کسیم ناراحتم 

اید ب هیچ پشت و پناهی ندارم ، با این بچه و این گرفتاری و جور کردن پول جریمه

 .. چیکار کنم

 .. دستشو گذاشت روی بازوم و لب زد : نگران نباش ، من یه فکرایی دارم برات

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : چه فکری؟

اشاره ای به چاییم کرد و گفت : اول چاییتو بخور و بهم بگو تصمیم خودت برای 

 !زندگیت چیه؟

 کمی فکر کردم و گفتمـ: تصمیم برای چی؟

ی دهنش گذاشت و با همون دهن پر و لپ باد کرده گفت : برای زندگیت ، قندو تو

 !میخوای از پیمان جدا بشی؟

نزاشتم حرفش تموم بشه و بالفاصله گفتم : نه ، به هیچ وجه ..دلیلی برای جدا شدن 

 ... ندارم

 !سری تکون داد و دستشو گذاشت زیر چونش و گفت : دوسش داری؟

د به گذشته ، به سامانی که با شنیدن صداش قلبم تند تند سکوت کردم .. ذهنم پر کشی

 .. میزد و فکر میکردم عاشقش شدم

 .. ولی با اون بالهایی که سرم اورد ازش متنفر شدم و فهمیدم که عشق نبوده



ذهنم پر کشید به میالد ، کسی که توی اون مدت شب و روز بهش فکر میکردم .. 

 .. کسی که دیوانه وار میخواستمش

سی که وقتی فهمیدم نامزد داره ، بازم دوسش داشتم و نتونستم فکرشو از سرم ک

 .. بیرون کنم

اما حاال چی؟! حاال که زن پیمان هستم چرا دیگه بهش فکر نمیکنم ؟ چرا شبا به یاد 

  !اون نمیخوابم؟

 .. شک داشتم که حسم به میالد عشق بوده باشه .. خودمم نمیدونستم

  .. رو دوست دارم یا فقط بهش وابسته شدمنمیدونستم که پیمان 

حمیرا وقتی دید سکوتم طوالنی شد با مهربونی گفت : اگه دوست نداری میتونی 

 .. جواب ندی

لبخند تلخی زدم و گفتم : من نمیخوام جدا بشم ، چون فقط خودم نیستم ، من االن یه 

 .. بچه از پیمان توی شکممه

مه دادم : من نمیتونم اینقدر نسبت به این بچه ، مکثی کردم و با صدای گرفته ای ادا

 .. نسبت به کاری که پیمان  به خاطر ارامش و خوشبختی من کرد بی تفاوت باشم

حاال که فرصت دارم و توانش رو دارم میخوام زندگیمو رو به راه کنم ، میخوام 

 .. بمونم و تالشمو بکنم تا پیمان سر به راه بشه

ست و با صدای آرومـی گفت : ای کاش زن محسن هم مثل لبخند محوی کنج لبش نش

 .تو بود ـ

  !با تعجب گفتم : برادرتون زن داره ؟

 ..لبخند تلخی زد و گفت : زن داشت ، االن دیگه نداره .. ازش طالق گرفت

 .. با ناراحتی گفتمـ: متأسفم

درست  ایشیال هیچـوقت براستکان خالیشو گذاشت توی سینی و با حسرت ادامه داد : 

 .. کردن زندگیش تالش نکرد

تا فهمید محسن اعتیاد داره ، بدون تعلل گذاشت و رفت و یک ماه بعد غیابی طالق 

 .گرفت ـ



 .. پوزخندی زد و ادامه داد : سه ماه بعد هم شنیدیم شوهر کرده و رفته اصفهان

 نگاهشو به چشمام دوخت و با بغض گفت : بخدا قسم اگر شیال میخواست ، محسن

  .. االن داشت سالم زندگی میکرد

 محسن عاشقش بود ، اگه شیال بهش میگفت بمیر ، بخدا میمرد ..ولی افسوس که نشد

.. 

دستمو گذاشتم روی دستش و گفتمـ: غصه نخور ، همیشه توی زندگی اون چیزی که 

 ما میخوایم نمیشه ـ

 .. منم خیلی چیزا رو از دست دادم

 .. ت : چاییت سرد شدا .. ببخشید اگه ناراحتت کردمفشار آرومی به دستم داد و گف

 لباشو با زبونش تر کرد و گفت : نمیخوای بری پیش خانوادت؟

 .. سری به نشونه ی منفی تکون دادم وگفتمـ: قزوین اذیت میشم

 .. من نمیتونم اونجا طاقت بیارم خودم بیشتر از هرکسی خانوادمو میشناسم 

اره یک سال نباشه ، میتونی تنهایی و بدون حمایتش با جدیت گفت : ببین پیمان قر

 توی این شهر زندگی کنی؟

 خرج و مخارج زندگیت چی؟

 یه زن حامله با این شرایط خیلی باید قوی باشی تا بتونی سالم بمونی و دوام بیاری

.. 

  آهی کشیدم و گفتم : میشه کمکم کنی؟

  نگاهش رو میخ صورتم کرد و گفت : آره ، چرا نشه ؟

 فقط تومطمعنی که میخوای اینجا توی کرج بمونی؟

 .. سری تکون دادم و گفتم : اره ، من اینجا دارم درس میخونم

 چشماش برقی زد و گفت : واقعا؟ چه خوب .. غیر حضوری میخونی؟

 .. لبخندی زدم و گفتم : نه ، حضوری میخونم ..مدرسه ی بزرگساالن ،شبانه



 خیلی پشتکار داری ، امروزم کالس داری؟با خنده گفت : آفرین دختر ، تو 

 به ارومی گفتم : نه ، دو روز دیگه باید برم برای ثبت نام ترم جدید و انتخاب واحد

.. 

با به یاد آوری اینکه باید برای شهریه پول میدادم تا ثبت نامم کنن غم دنیا به دلم 

 .. سرازیر شد

 بیام ؟به ارومی گفت : میخوای برای ثبت نام منم همراهت 

  با قدردانی گفتمـ: ممنون .. اگه رفتم حتما میگم که بیای

  !با کنجکاوی گفت : اگه رفتی؟

 چرا نباید بری؟ مگه یکی از دالیل کرج موندنت همین درس خوندن نیست؟

 .. گفتم : آره ، ولی خب راستش باید حداقل نصف شهریه رو پرداخت کنم

ش خدا بزرگه ، من بهت پول میدم همه دستشو گذاشت روی پامـو گفت : نگران نبا

 .. ی شهریه تو بده

تا خواستم چیزی بگم با جدیت گفت : ببین اگر مبخوای کمکت کنم ، پس باید تعارف 

 .. رو براری کنار .. بعدشم ازت بعدا پس میگیرم

 .. تشکری کردم و گفتمـ: امیدوارم بتونم جبران کنم

خارجت و اجاره ی خونت و جریمه ای لبخندی زد و گفت : حاال میمونه خرج و م

 .. که برای پیمان اومده

 .. آهی کشیدم و گفتم : جریمه خیلی برام زیاده .. یه کم جور کردنش سخته

 حمیرا مکثی کرد و گفت : من یه پیشنهادی دارم ، ماشین پیمان رو میتونیم بفروشیم

.. 

  ! با عجله گفتم : ماشینش هم که گرفتن

خت و گفت :نه نگرفتن ، ماشینش توی کوچه ی ما پارکه ، با وانت شونه ای باال اندا

 .. محسن رفته بودن

 .. با خوشحالی گفتم : جدی میگی؟ من فکر میکردم ماشینش رو خوابوندن



 .. با مهربونی گفت : خب ، ببین ماشین رو میتونیم نهایتاً سه میلیون بفروشیم

ز بعد هم بقیه شو یه جوری جور اللحساب به حساب دادگستری میریزیم و چند رو 

 .. میکنیم

  !با تعجب گفتم : چجوری جور کنم ؟

 با لحن ارومی گفت : میتونی کار کنی؟

  !میخ صورتش شدم و گفتم : چه کاری؟

دستی به موهای پر پشت مشکیش که از زیر شالش خود نمایی میکرد کشید و گفت 

  .. : کار خونگی

میاره و میتونی همینجا توی خونت بشینی و کار من یکی رو میشناسم که کار خونه 

 .. کنی

 با ذوق گفتم : معلومه که میتونم ، فقط چجور کاریه ؟

 گفت : نمیدونم بستگی داره ، من پارسال برای مامانم اوردم   دوختن کیف چرم بود

.. 

  ! با لبای اویزون گفتم : من که دوخت و دوز بلد نیستم

 .. زدم ، کارای دیگه هم هست با ارامش گفت : من فقط مثال

ببین من فردا به اون آقایی که میشناسم زنگ میزنم و ازش میپرسم ببینم چه کارایی  

 .. داره

 .. مکثی کرد و گفت : قیمت هم ازش میپرسم

 .. با عجله گفتم : هر کدوم که قسچیمتش باالتر بود رو بگیر من انجام میدم

  .. ت باالتر باشه کار سخت ترهبا مهربونی گفت : عزیزم ، هر چی قیم

 .. تو باید یه کاری انجام بدی که هم به درس خوندنت برسی هم به خودت و این بچه

 .. باشه ای گفتم و ازش بازم تشکر کردم

بعد از خوردن شام ، حمیرا وقتی گفت که شب هم میخواد پیش من بمونه از خوشحالی 

 .. بال در اوردم



 .. ، با هم درد و دل کردیم تا نصف شب با هم حرف زدیم

تمام دغدغه ی زندگیش برادرش محسن بود که فهمیدم جرمش از پیمان هم بیشتر 

  .. بوده

سه سال زندادن و مقدار مواد بیشتری همراهش بود و جریمه ی زیادتری رو باید 

 .. میدادن

 

*** 

نگی خو روز بعد حمیرا خدافظی کرد و رفت ، چند ساعت بعد زنگ زد و گفت یه کار

 .. خوب با قیمت مناسب برام پیدا کرده

خیلی خوشحال شدم ، قرار شد بعد از ظهر با اون اقایی که مسئول کار بود بیان اینجا 

 .. و کار هم بیارن و ببینم میتونم انجام بدم یا نه

 . با حال خوبی رفتم حموم و نمازمو خوندم و از خدا خواستم کمکم کنه

 .. نگاهی به کیفم انداختم

 .. هزار تومن بود ۵۱۱کل پولی که داشتم 

 میتونستم دو ماهی رو باهاش بگذرونم .. اونم با کلی مراعات و بدون خرجای الکی

.. 

 .یه دست لباس پوشیده ، پوشیدم و موهامو کامل زیر روسریم گذاشتم ـ

 قرآنی که از خونه ی بابام اورده بودم رو برداشتم و نشستم روی کاناپه و شروع به

 .. خوندن کردم

هنوز نصف صفحه از قرآن رو نخونده بودم که صدای زنگ بلبلی در توی خونه 

 .. پیچید

قران رو بستم و بوسیدم و گذاشتم روی میز ، چادرمو انداختم روی سرم و به سمت 

 .. در رفتم



درو که باز کردم حمیرا رو پشت در دیدم ، لبخندی زد و اومد داخل گفت :  سالم 

 .. نم ، ترگل ورگل شدی هاخوشگل خا

 !خنده ای کردم و گفتم : چرا تنهایی؟

اشاره ای به بیرون کرد و گفت : تنها نیستم ، االن اقای مختاری هم میاد ، داره 

 . ماشینش رو پارک میکنه

باشه ای گفتم و چشم به در دوختم ، طولی نکشید که مرد میانسالی با یه گونی که 

 ...ومد پشت و گفت : یااللهـروی شونه ش انداخته بود ا

به ارومی گفتم : بفرمایید ، اومد داخل حیاط و گونی رو گذاشت کنار پاش و نگاه 

 ... کوتاهی بهم انداخت که سریع سالمی کردم و نگاهمو به زمین دوختم

حمیرا با مهربونی گفت : صبا جان ، ایشون اقای مختاری هستن ، برای ایشون قراره 

 .. کار کنی

 مختاری با صدای مردونه ای گفت : خب ببین دخترم ، کار زیاد سختی نیستاقای 

.. 

پشت بند حرفش در گونی رو باز کرد و چند تا تکه پالستیک در اورد و گفت : اینا 

 .. باکس نوک اِتود هستن

یکی از پالستیکا رو جلوم گرفت و پالستیک شیشه ای دیگه رو گذاشت روش و 

 .. گفت : اینجوری باید جا بندازی بصورت کشویی جا انداخت و

یه پالستیک سیاه ریز دیگه هم نشونم داد و گفت : اینم در باکسه ، اینم توی همین 

 .. برجستگی جا میندازی

 .. کارش فوق العاده راحت بود

  .. چندتایی رو درست کردم تا خیالش راحت بشه که یاد گرفتم

 ...  میریم سر قیمتلبخند رضایتمندی زد و گفت : عالیه ، خب حاال

 اینا کیلویی حساب میشن ، توی یک هفته باید صد کیلو رو تموم کنی و تحویل بدی

.. 

 .. سری تکون دادم و گفتم : باشه ، حتما



گونی رو به سمتم کمی هول داد و گفت : اگه کارت بی عیب و نقص باشه و دستت 

 .. تند باشه ، قیمت رو برات باالتر میبرم

 .. گفتم : ممنون ، سعی میکنم درست انجام بدم تشکری کردمـو

 .. خدافظی کرد و از خونه بیرون رفت

حمیرا گونی رو از جلوی پام برداشت و به سمت داخل رفت و گفت : بدو بیا توکه 

 .. کلی کار داریم

 .. پست سرش راه افتادم و رفتم داخل

 ندازی زیر این ؟گونی رو گذاشت گوشه ی هال و گفت : یه پارچه ی بزرگ داری ب

 . سریع یه پارچه ی بزرگ اوردم و انداختم زیرش

چند ساعت با حمیرا مشغول درست کردن باکس ها بودیم ، تقریباً یک دهمش رو 

 . انجام دادیم

با صدای زنگ تلفن حرکت دستم متوقف شد و کش و قوسی به بدنم دادم و به سمت 

 .. تلفن رفتم

 تلفن رو برداشتم و گفتم : بله ـ

 .. صدای پیمان که توی گوشم پیچید

  !با صدای لرزونی گفتم : پیمان ، خودتی؟

 با مهربونی گفت : آره عزیزم ، فکر نمیکردم خونه باشی ـ

  همونجا کنار تلفن نشستم و با ارومترین صدای ممکن گفتم : پس کجا باشم ؟

 .. سکوت کرد

 با مهربونی گفتم : حالت خوبه ؟ـ

 وبم ، میشه یه چیزی ازت بخوام ؟با صدای بمی گفت : خ

 .. سریع گفتم : آره ، هر چی باشه

 مالقاته ، میشه بیای ببینمت ؟ ۱/۱تا  ۵۱مکثی کرد و گفت : فردا ساعت 



  با عجله و خوشحالی بیش از جدی گفتم  : وای راست میگی؟

 یعنی میتونم بیام ؟

 .. با صدای خشداری گفت : بیا صبا .. کار مهمی باهات دارم

 .. بغض صداش خفه کرد صدایی که میخواست از گلوم خارج بشه رو

 .. آب دهنمو قورت دادم و لب زدم : پیمان

 .. با همون تن صدا گفت : جان پیمان

 با صدای گرفته ای گفتم : چیزی شده؟

 .. فین فینی کرد و گفت : وقت تمومه ، نمیتونم دیگه حرف بزنم ، فردا منتظرتم

 .. دیگه ای بهم بده گوشی رو قطع کرد بدون اینکه فرصت حرف

 .. صدای بوق ازاد گوشی ، برام مثل ناقوس مرگ بود

 .. حس بدی وجودمو گرفت

 .حسی که بهم هشدار میداد که قراره حرفای تلخی بشنوم ـ

 حمیرا بهم نزدیک شد و رو بهم گفت : چیشده صبا ، کی بود؟

 .. ردناشکام سمجانه روی گونه های داغ و ملتهبم غلت خو

 .. با هق هق گفتم : پیمان بود

 با تعجب گفت : خب اینکه گریه نداره عزیز من ، چرا گریه میکنی؟

 .. چیزی نگفتم ، نمیخواستم به حس بدم دامن بزنم

 .. اخر شب از حمیرا خواستم که باهام بیاد و با جون و دل قبول کرد

 بهم لطف کرد و شب باز هم پیشم موند ــ

میشه از خواب بیدار شدم ـ. نمازمو که خوندم حمیرا رو بیدار صبح زودتر از ه

 .. کردم

 .. بعد از خوردن صبحونه ی مختصری اماده شدیم و از خونه خارج شدیم



 ..دل توی دلم نبود که زودتر برسیم تهران و پیمان رو ببینم

 .. حمیرا مثل یه خواهر همراهم بود ، حتی نزاشت من کرایه رو حساب کنم

 .. سیدیم جلوی زندان ، بعد از یه کم معطلی باألخره تونستیم بریم داخلوقتی ر

حمیرا گوشه ای ایستاد و گفت : ببین اون راهرویی که رو بروعه ، االن پیمان میاد 

 .. اونجا

 .. دیگه خودت تنهایی باید بری

باشه ای گفتم و وارد راهروی بزرگی شدم که صندلی چیده شده بود و اکثراً صندلی 

 .ا خالی بودن ـه

 .نگاهم بین زندانی هایی که با لباس زندان روی صندلی ها نسسته بودن چرخوندم ـ

 .. با دیدن پیمان که از دور داشت میومد ، قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد

 .. چادرمو توی دستم مچاله کردم و قدم به قدم بهش نزدیک تر شدم

 .. ر راهرو میچرخیدهنوز منو ندیده بود و نگاهش دور تا دو

 .. یه لحظه چشمش بهم افتاد و سر جاش متوقف شد

 ... اما طولی نکشید که به سمتم پا تند کرد و با قدمای بلندی خودشو بهم رسوند

 ..به یک قدمیم که رسید با صدایی خشدار لب زد : صبا

 با صدای لرزون و هیجان زده ای گفتم : سالم ، حالت خوبه؟

 .. هنش و سری تکون دادلباشو کشید توی د

 .. اشاره ای صندلی های گوشه ی راهروکرد و گفت : بریم اونجا بشینیم

 .. با هم روی صندلی ها نشستیم

 .. نگاه دلتنگش رو میخ چشمام کرده بود و نگاهشو ازم بر نمیداشت

  !با صدای ارومی گفتم : اینجا خیلی سخته؟

 .. هلبخند تلخی زد و با شرمندگی گفت : سخت ! ن



 .. اینجا بودن وموندن سخت نیست ،  اما تنهایی تو برام سخته ، تلخه

 .. سرمو انداختم پایین

  !به آرومی گفت : ننه م اومد پیشت؟

آب دهنمو قورت دادم و خیره به چشمای غمگینش شدمـو گفتم : اومد ، ولی دو روز 

 .. بیشتر نموند

 !ره؟اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و لب زد : رفت ا

 .. نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : آره

 .. دستای مشت شده ش رو نادیده گرفتم و خیره شدم به صورتش و لب باز کردم

 .. همه چیو براش تعریف کردم ، از اشنایی با حمیرا گفتم ، از اومدن قمرتاج

 .. از بهم خوردن حالم و رفتنم به بیمارستان 

 .. از تصمیمم برای فروختن ماشینشاز اومدن مادرم و مهدی از حرفاشون ، 

 .. همه چیو تعریف کردم ، بجز قضیه ی کار کردنم و حرفای قمرتاج راجب پیمان

 .دلم نمیخواست بدونه که مادرش اونجوری راجبش گفته ، نمیخواستم دلش بشکنه ـ

 پیمان تموم مدتی که حرف میزدم سکوت کرده بود و با غم و افسوس نگاهم میکرد

.. 

موم شدن حرفام ، آه عمیقی کشید و نگاهشو به سمت ساعت دیواری بزرگی بعداز ت

  که وسط راهرو نصب بود کشوند ــ ـ ـ

 ... بعدازظهر بود ۵:۴۱مسیر نگاهشو دنبال کردم .. ساعت 

 .. دقیقه تا پایان مالقات مونده بود ۴۱فقط 

  .. با صدایی بمی گفت : صبا

 .. ناخوداگاه لب زدم : جونم

کم زیر دندوناش فشار داد و چنگی به موهاش زد و گفت : وقت نداریم لباشو مح

 .. زیاد



 .منتظر نگاهش کردم ـ

با صدای خشداری گفت : میدونم که منو دوست نداری ، میدونم من در حقت چه ظلم 

 ..بزرگی کردم

 .. اون شرط رو برای رضایت گذاشتم  

 .. میدونم بدکردم در حقتمیدونم خیلی از تو بزرگترم تو هنوز یه بچه ای .. 

نگاه شرمسارش رو بهم دوخت و گفت : میدونم کثافت کاری زیاد کردم .. برات کم 

 .. گذاشتم

 .. میدونم توی چند ماهی که با من زندگی کردی هیچ وقت خوشحال نبودی

سرشو انداخت پایین و گفت : من بخاطر همه ی اینا شرمندتم   از االن تا اخر عمرم 

 .. روم سیاهه

 .. با اخم گفتم : اینجوری حرف نزن ، من

 .. دستشو به عالمت سکوت باال اورد

با همون تن صدا گفت : تو االن ازادی ، االن دیگه حکم یه خون بس رو نداری صبا 

 .. ، هر چند بخدا قسم از اولم برای من مثل یه خون بس نبودی

 .. ازت خوشم اومدمن از همون اول که اومده بودی از زن نادر مراقبت کنی 

 .. شرم نگاهت ،  وقتی باهات حرف زدمو از خجالت لپات سرخ شد

 از حجابت ، از غیرتت.. من از همون اول که دیدم بیچارت شدم صبا .ـ

 .. با تعجب و حیرت نگاهش میکردم ، نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم

 ی گوشم پیچید ــهنوز در حال تجزیه و تحلیل حرفظ بودم که دوباره صداش تو

تو میتونی بری .. میتونی جدا بشی ازم ، قانون و خدا و پیغمبر هم حق رو به تو  _

 .. میدن

 .. خواستم چیزی بگم که دوباره اشاره کرد که سکوت کنم

 .. با صدای گرفته ای گفت : اما صبا نرو



 چون خواهش میکنم بمون ، ببین تا حاال بهت هیچ قولی ندادم راجب ترک اعتیادم

 .. قصد ترک کردن نداشتم

کالفه چنگی به موهای نامرتبش زد و گفت : اما .. بجون خودت ، بجون همین بچه 

 .. .. به ارواح خاک آقام دیگه لب به مواد نمیزنم

فقط نرو .. بمون صبا ، میدونم قراره چقدر سختی بکشی توی این مدتی که نیستم ، 

 .. میتونی تنهام بزاری میتونی بری

 .. ازادی تو

اما ازت میخوام که نری .. میخوام بمونی ، قسم میخورم به جون خودت تمام این 

 .. روزا رو برات جبران کنم

 .. چشمام لبالب پر از اشک بود ، چشمای پیمان هم برق میزد ، برق اشک بود

 .. باورم نمیشد که پیمان هم بتونه بغض کنه یا چشماش اشکی بشه

  .. وابممنتظر بود .. منتظر ج

 .. دستی به صورتم کشیدم و با صدای لرزونی گفتم : قرار هم نیست من جایی برم

 .. من میمونم ، منتظرت هستم تا بیای و همه این روزا رو جبران کنی

من هر جوری که شده این مدت رو میگذرونم ، فقط یادت نره تو قول دادی دیگه 

 .. سمت مواد نری

 .. و لب زد : قول دادم ، پای قولمم میمونمدستامو محکم توی دستش گرفت 

 .. لبخند کوچیکی روی لبم نشست

 با صدای خشداری گفت : صبا ، این یه سال رو چطوری میخوای سر کنی؟

 خانوادت میتونن کمکت کنن؟

 .. سری تکون دادم و با تپه تپه گفتم : خب.. راستش ، من یه چیزیو بهت نگفتم

 .. ن بگیبا جدیت گفت : خب منتظرم اال

با سر به زیری گفتم : راستش من میخوام کار کنم ، یه کار خونگی هم حمیرا خانم 

 .. برام اورده



 .. قیمتش هم خوبه ، خوبیش اینه که توی خونه هم هستم

 .. صدایی ازش در نمیومد

 .. سرم به ارومی بلند کردم و خیره ش شدم

 . دست راستش  رو مشت کرده و جلوی دهنش نگهداشته بود

 .. رگهای پیشونیش زده بیرون بیرون

 .. با صدای ارومی گفتم : مجبورم پیمان

پس ناراحت نشو ، من باالخره باید یه جوری زندگیمو بگذرونم تا تو برمیگردی 

 ،مگه نه؟

 ... نگاه پریشون و درمانده ش رو بهم دوخت و گفت : تنها توی اون خونه

یی میخوای چیکار کنی ، من دق میکنم از فکر پوفی کشید و ادامه داد : صبا ، تو تنها

 .. و خیال تو

 نمیدونستم چی بگم ، این تنها دغدغه ی من بود ، خودمم از این تنهایی هراس داشتم

.. 

 .. با صدایی که از پشت بلندگو اعالم میکرد ، وقت مالقات تمومه

 ... پیمان با هراس بهم خیره شد و دستامو فشار محکمی داد 

 گفت : صبا ، یادته بهت گفتم تو دیگه نباید بچه باشی ؟با عجله 

یادته بهت گفته بودم اگه یه روزی من نبودم مثل یه مرد زندگی کن ، سالم زندگی  

 کن یادته؟

 .. سری تکون دادم و با لحن مطمعنی گفتم : قول میدم مراقب خودم باشم ، قول میدم

م هر وقت که بتونم . دیگه اینجا همونجوری که ازم دور میشد گفت : بهت زنگ میزن

 ...نیا صبا دیگه نیا

 .. نمیدونم چطوری رفتم پیش حمیرا ، چطوری اومدیم از اون محیط بسته  ، بیرون

 .. بغض بدی گلومو گرفته بود ، حالت تهوع شدیدی داشتم



حمیرا از دکه ی کنار خیابون چند تا کیک و آبمیوه برام گرفت و مجبورم کرد که 

 .رم ـهمشو بخو

نزدیک عصر بود که رسیدیم کرج ، خیلی هوا سرد بود ، یک ماه مونده بود تا عید 

 .. نوروز

 .. خیابون ها شلوغ بود و مردم در تکاپو بودن

 با حسرت خیره بودم به زن و شوهرایی که دست توی دست هم بودن و خرید میکردن

.. 

از هر چی غم و قصه با  خیره بودم به دخترای هم سن و سالم که بی محابا و فارغ

 .. موهای بیرون ریخته و لبای خندون توی خیابون قدم میزدن

خیره بودم به زن و شوهری که دست بچه ی کوچیکشون روگرفته بودن و براش 

 ..خرید میکردن

دستمو اروم گذاشتم روی شکمم ، توی دلم گفتم ؛ یعنی میشه منو پیمان هم دست 

 کنیم ؟ـبچمون رو بگیریم و براش خرید 

 .. اولین عید زندگیم که شوهر داشتم تنها میخواستم سال و تحویل کنم

 .. چهره ی در هم و شکسته ی پیمان حتی یه لحطه از جلوی چشمام کنار نمیرفت

 .. قلبم مچاله میشد وقتی یاد بغض صداش و شرم نکاهش میوفتادم

 .. ادم برای موندنمچشمام لبالب پر از اشک میشد وقتی به یاد التماس صداش میوفت

خدایا .. تو رو به بزرگیت قسم تو رو به حرمت فاطمه زهرا قسم .. یکاری کن بتونم 

 .. این مدت رو با آبرو و سالم بگذرونم

خدایا .. تو رو به تمام مقدسات دنیا کمکم کن ..تنهام نزار ..من فقط از دار دنیا تو رو 

 .. دارم

 ..ردم میچرخیدنگاه به اشک نشستم روی خیابونا و م

 .. چشمم به سیب قرمزای گوشه ی خیابون توی وانتی افتاد

 ..دلم لرزید



 .. دستم روی شکمم لغزید و چشمامو بستم

 پیمان .. چرا دلم میخواست االن کنارم بود ؟

 . االن دستم توی دستش بود

 .. کاش بودی پیمان ، دیگه عصبانیت نمیکردم ، دیگه اذیتت نمیکردم

 .. که کنارم بودی حسمو میگفتم که االن نگی دوستت ندارمکاش تا وقتی 

 ... کاش میدونستی که چقدر بهت وابستم .. کاش میدونستی که چه حسی بهت دارم

 .کاش این یک سال تموم بشه ـ

 ...با صدای حمیرا که گفت : آقا همینجا نگهدارید از فکر و خیال اومدم بیرون

 .. م دوختمنگاهمو به کوچه ی ناشناس رو به رو 

 !! اینجا دیگه کجا بود

 ..با تعجب برگشتم سمت حمیرا

 نگاه متعجبم رو که دید خنده ی دلنشینی کرد و گفت : مامانم خیلی دوست داره ببینتت

.. 

 .. امشب مهمون ما هستی

 .. با عجله گفتم : آخه

 .. اخمی کرد و گفت : هیس ، اعتراض نشنوم

 .. ه صبای عزیز و مهربون رو ببینهبدو که مامان خیلی وقته که منتظر 

 .. نتونستم دیگه اعتراضی بکنم ، اما خیلی خجالت میکشیدم

 .. از ماشین پیاده شدیم و وارد کوچه ی باریکی شدیم

 ..جلوی در قرمزی ایستادیم

حمیرا کلیدشو از جیب پالتوش در اورد و اول با کلید چند ضربه به در زد و بعد  

 .. درو باز کرد



 .. دستش نگهداشت و گفت : بفرما عزیزم درو با

با هم وارد حیاط نقلی شدیم ، گلدونای رنگی که دور حوض چیده شده بود بیشتر از 

 .. همه به چشم میومد

 .. خونه ی نقلی تمیزی با نمای آجری رو به رومون بود

 ً ساله از در خونه اومد  ۱۱هنوز در حال نگاه کردن به خونه بودم که زنی تقریبا

 .یرون ـب

 .. نگاهش مهربون بود

بهمون که نزدیک شد سالمی کردم که جواب سالمم همراه شد با آغوش گرم و 

 .. صمیمیش

 با مهربونی گفت: خیلی خوش اومدی عزیزم ، بفرما داخل ، قدم سر چشمم گذاشتی

.. 

 .. لبخندی زدم و با تشکر وارد خونه شدم و حمیرا و مادرش هم پشت سرم اومدن

کمی معذب بودم اما کم کم به قول معروف یخم باز شد و باهاشون گرم و اول یه 

 .. صمیمی شدم

موقع پهن کردن سفره با دیدن فسنجون خوش عطر و لذیذی که جمیله خانم ، مادر 

 . حمیرا درست کرده بود

آب دهنمو قورت دادم و رو به حمیرا گفتم : باورت میشه خیلی وقته که هوس  

 .. فسنجون کردم

 مهربونی گفت : خب چرا درست نکردی بخوری ، نکنه بلد نیستی؟ با

 .. لبخند شیطونی زدم و گفتم : تو فکر کن صبا بلد نباشه

 با شیطنت گفت : پس خانم آشپزیش خوبه ، مگه نه؟

 .. خندیدم و گفتم : آره ، بگی نگی بدک نیست

گذشت ،  بعد از خوردن شام ، یه دو ساعتی کنار هم نشستیم، خیلی بهم خوش

 .. مخصوصا که تلویزیون داشتن



 .. اخر شب هم حمیرا برام توی اتاق رخت خواب پهن کرد و خودشم کنارم خوابید

صبح با صدای حمیرا ، چشمامو باز کردم ، با مهربونی گفت : صبا جان گفتم اگه 

 .. میخوای نماز بخونی االن اذان رو گفتن

ممنون ، اگه صدام نمیکردی امکان نداشت سریع توی جام نشستم و خواب آلود گفتم : 

 .بیدار بشم ـ

پتو و تشکش رو جمع کرد و گفت : خب عزیزم ، نمازتو بخون بعد راحت بگیر 

 .. بخواب

   ! همونجوری که رخت خوابمو جمع میکردم گفتم : نه بابا ، خواب چی

 .. ونبعد از خوندن نماز و خوردن صبحانه ، حمیرا اماده شده از اتاق اومد بیر

 با تعجب گفتم : کجا میری؟

خندید و گفت : میخوام برم سرکار ، تو همینجا پیش مامان بمون بعد از ظهر ساعت 

 ..برمیگردم با هم میریم مدرسه ت ثبت نام کن ۱

سریع از جام بلند شدم و گفتم : ممنون ، من میرم خونه خودمون ، اگه اومدی از 

 .. همونجا بیا دنبالم

یرا و جمیله خانم اصرار کردن که بمونم قبول نکردم و همراه حمیرا هر چقدر که حم

 .. از خونه خارج شدیم

حمیرا تا سر کوچمون باهام اومد و بعد از اینکه سفارش کرد مواظب خودم باشم 

 .. خدافظی کرد و رفت

 .. تا بعد از ظهر بی وقفه کار کردم ، خیلی راحت تر از چیزی بود که فکر میکردم

ساعتی که کار کردم دستم قشنگ راه افتاده بود و تند تند باکس ها رو درست یکی دو 

 میکردم مینداختم توی کیسه ی بزرگی که اماده کرده بودم

 .. 

 .. دقیقه بود ، صدای قار و قور شکمم در اومده بود ۵۰/۵۱ساعت 



س دو تا تخم مرغ اب پز کردم و نمازمو خوندم و بعد از خوردن نهار نگاهی به باک

 .. های اماده شده انداختم

 .. باورم نمیشد !! تقریبا نصفش رو درست کرده بودم

لبخندی روی لبم نشست و با خودم فکر کردم که اگه اینجوری پیش برم هفته ای 

 .. کیلو میتونم تحویل بدم ۱۱۱بیشتر از 

 .. اینجوری پول بیشتری هم در میاوردم

و با این خیال که حمیراس بدون اینکه با صدای زنگ در رشته ی افکارم پاره شد 

 .. چادر سر کنم به سمت حیاط رفتم

 .. ساله رو به رو شدم ۶۱درو که باز کردم با چهره ی اخمو و عبوس مردی تقریباً 

 .. هینی کشیدم و به سرعت درو بستم

لعنتی نثار این بی عقلیم کردم و با عجله رفتم داخل و بعد پوشیدن چادرم دوباره درو 

 ز کردم ـبا

 با صدای ارومی گفتم : بله؟

 با صدای کلفت و خشنی گفت : شوهرت خونه س؟

 نگاه زیر چشمی بهش انداختم و گفتم : نه ، شما؟

روزه که اجاره خونه عقب افتاده  ۵۱پوفی کشید و گفت :من صاحب خونتونم ، االن 

 .. پس چرا نمیاره بده؟

 .؟ م : مبلغ کرایه چقدرهغم دنیا به دلم سرازیر شد و با تپه تپه گفت

پوزخندی زد و گفت : ذکی ، شما هنوز نمیدونی خونه ای که داری توش زندگی 

 میکنی چقدر اجاره شه؟

اخم کمرنگی بین ابروهام نشست و با جدیت خیره شدم به چشماش و گفتم : نخیر 

 .. اطالعی ندارم

 مبلغ چقدره؟چون همسرم پول اجاره رو میداد ، االن میشه لطف کنید بگید  

 .. روزه که عقب افتاده ۵۱هزارتون ، االنم  ۴۱سری تکون داد و گفت : ماهی 



 .. لبموکشیدم توی دهنم و گفتم : چند دقیقه صبر کنید االن میارم براتون

  .. رفتم سراغ همون پولی که دوست پیمان بهم داده بود

 .. با خودم فکر کردم که این پول چقدر بهم کمک کرده بود

 .. تومن از پول  رو جدا کردم و دوباره رفتم توی حیاط ۴۱

 .. پول رو به سمت مرد رو به روم گرفتم و گفتم : بفرمایید ، اینم اجاره

فقط لطف کنید دیگه جلوی در خونه نیاید ، من سر تاریخ اجاره رو میارم خودم به  

 ..بنگاه میدم

تاهی به سر تا پام ازم دور سری تکون داد  و پول رو ازم گرفت و بعد از نگاه کو

 . شد

 .. رفتم داخل و نگاهی به پول باقیمانده که برام مونده بود انداختم

هزار تومن ، مونده بود .. پوفی کشیدم ، با این مقدار پول چیکار میتونستم بکنم  ۵۵۱

 ؟

 .. میتونستم از حمیرا پول قرض نکنم و خودم شهریه م رو بدم

ی برام نمیموند ..جدا از اینا خونه هم هیچی نداشتیم ، باید اما اینجوری دیگه هیچ پول

 .. یه کم خرید میکردم

 .. این همه فکر و خیال دیگه داشت دیوونم میکرد

 .. حمیرا نیم ساعت بعد اومد دنبالم و با هم رفتیم مدرسه ثبت نام کردم

بهشون  تونستم همه ی درسای باقیمونده از سال اول رو بردارم و این اطمینان رو

 .. دادم که همه  رو پاس میکنم

 ۵۱روزای زوج کالس داشتم و چون وقت نداشتم هر روز برم کالس مجبور شدم 

 .. واحد از درسایی که کمی برام راحت تر بود رو غیر حضوری بردارم

هزار تومن پرداخت کرد و باعث شد که  ۹۱حمیرا همه ی پول شهریه م رو شد 

 .. خیالم از اونجا راحت بشه



باید توی اولین فرصت پولشو بهش پس میدادم .. فهمیدم که توی کارخونه ی نساجی 

 .. کار میکنه و در امد نسبتاً خوبی داره

 .. صبح ها که از خواب بیدار میشدم ، نمازمو میخوندم ، دیگه نمیخوابیدم

 .. تا ظهر مینشستم پای باکس ها و یه سره درست میکردم و دسته بندی میکردم

 .. ی حمیرا میومد بهم سر میزد ، دیگه به تنهایی عادت کرده بودمگاه

شبا کمتر میترسیدم ، بعضی شبام اینقدر خسته بودم که تا سرمو میزاشتم روی متکا 

 .. خوابم میبرد

کالس داشتم ، بیشتر درس رو توی همون کالس یاد  ۶/۱تا  ۱روزای زوج ساعت 

 .. دن نداشتممیگرفتم چون تو خونه وقتی برای درس خون

 .. اما بااین حال هم خودم از اوضاع درسهام راضی بودم و هم دبیرای مدرسه

 .یازده روز از روزی که رفته بودم مالقات پیمان گذشته بود ـ

یه بار باکس هایی که درست کرده بودم رو تحویل دادم و پولش رو نقد گرفتم و االن 

 .. این سری دوم بود که برام کار اورده بود

تا حد امکان کم خرج میکردم ، پوالمو پس انداز میکردم تا بتونم یک میلیون باقیمانده 

 .. ی جریمه رو جور کنم و بدم

چند روز پیش حمیرا خودش دنبال کارای فروختن ماشین افتاد و بعد از یکی دو روز 

 .. فروختش

د و حالمو خیلی بهم کمک کرده بود توی این مدت ، مادرم چند بار بهم زنگ زده بو

 .. پرسیده بود

 .. بود ۱/۰۱نگاهی به ساعت انداختم ، 

 .. خوب بود که امروز کالس نداشتم

 ..دست از کار کشیدم و دستی به شکمم که قار و قور میکرد کشیدمـ

 .. متوجه برجستگی شکمم شدم

 . با ذوق از جام بلند شدم و پیراهنم رو دادم باالتر



 رست میدیدم.. شکمم اومده بود باال ، اما فقط یه ذرهدستی روی شکمم کشیدم .. اره د

.. 

 .. اشک توی چشمام جمع شد و لب زدم : الهی من قربونت برم

  ... با صدای زنگ تلفن لباسمو دادم پایین و گوشی رو برداشتم

 .. حمیرا بود و طبق معمول زنگ زده بود حالمو بپرسه

 .. م هم از بیرون میگیرهبعد از کمی صحبت کردن گفت شب میاد پیشم و شا

بعد از اینکه قطع کردم ، کمی خونه رو تمیز کردم و یه دست لباس برداشتم و رفتم 

 ..حموم

 .. حوله رو پیچیدم دور موهای خیسم و لباسامو پوشیدم

 صدای زنگ در که بلند شد ، چادرمو پوشیدم و درو برای حمیرا باز کردم .ک

م رو بوسید و گفت : سالم بر مادر کوچولو ی با دستای پر به سمتم اومد و گونه 

 .. آینده

 .. خندیدم و گفتم : سالم عزیزم   خوش اومدی

 .. نگاه زیر چشمی به خریداری توی دستش انداختم

 فرصت نشد حرفی بزنم چون به سمت داخل پا تند کرد و گفت : وای بدو دستم افتاد 

.. 

 .. رو میزاشت روی اپن  ایستادمپشت سرش راه افتادم و رو بهش که داشت خریدا 

 ! گفت : وای دختر نصف باکس ها رو آماده کردی که

 : اینا چیه؟به ارومی اشاره ای به خریداش کردم و گفتم 

 .. شونه ای باال انداخت و گفت : یه سری خرت و پرته

 .. من هر روز اینجام دیگه باور کن روم نمیشد بیام

  ! یای غذا از بیرون میگیریبا تعجب گفتم : تو که هر دفعه م

 ..خنده ای کرد و گفت : آخ صبا گفتی غذا یاد شامی افتادم که گرفتم



با ذوق غذا رو از توی پالستیک کشید بیرون و گفت : ببین چه جوجه ای گرفتم برات 

 ... ، مطمعنم خوشت میاد

 کردبعد از اینکه شام رو خوردیم ، حمیرا نشست پای باکس ها و به زور مجبورم 

 .. که بشینم درسم رو بخونم

 .. نیم ساعتی درس خوندم و خریدایی که کرده بود رو چیدم

همه چیز خریده بود جوری خرید کرده بود که شاید تا دو ماه به چیزی احتیاج پیدا  

 .. نمیکردم

  .. نمیدونستم که چطوری باید ازش تشکر میکردم

 .. چایی دم کردم و کنارش نشستم

 دست از کار کشید و گفت : وای  انگشتامو ببین چیشد؟ با دیدن چایی

 .. نگاهی به انگشتاش که سرخ شده بود انداختم

 .. فکرم درگیر بود ، با صداش به خودم اومدم

 چیزی شده ؟_

 .. نگاهی بهش انداختم و گفتم : نه ، فقط یه کم ذهنم درگیره

 درگیر چی؟کمی از چاییشو خورد و گفت : 

تم : نمیدونمـ، خیلی میترسم ، شکمم داره میاد باال ، نبودن پیمان خیلی آهی کشیدم و گف

 .. داره اذیتم میکنه

  با جدیت گفت : همینقدر بود توانت؟

 هنوز یک ماهه که پیمان زندانه ، به این زودی جا زدی؟

 .. نچی کردم و گفتم : نه ، جا نزدم

 .. و جور کنممیترسم نتونم تا ، تاریخی که گفتن این یک میلیون ر 

 .. هزار تومن تونستم جمع کنم ۵۱۱هنوز 



ماه دیگه مونده تا اون  ۱لبخندی زدو گفت : خدا بزرگه ، تو فعال پوالتو جمع کن ، 

 .. تاریخی که دادگستری وقت داده برای پرداخت جریمه

 . تا اون موقع هر چقدر که تونستی جمع کن ، بقیه شو من بهت قرض میدم

 .. نه نه .. نمیخواد ، به اندازه ی کافی مدیونت شدمبا عجله گفتم : 

 .. بخدا نمیدونم چطوری ازت بابت محبتات تشکر کنم 

 اخمی کردم و با ناراحتی لب زد : دیگه این حرفو نزن صبا ،تو هم مثل خواهرمی

..  

 .. من که کاری نکردم ، باورت کن من خیلی خوشحالم که با تو آشنا شدم

دختر قوی با این پشت کار و با این دین و ایمان و حجاب و وفاداری خوشحالم که با یه 

 .. اشنا شدم

 سرمو انداختم پایین و گفتم : میشه یه چیزی ازت بخوام ؟

 .. با مهربونی گفت : اره گلم چرا نشه! بگو قربونت برم

 .. نمیدونستم چطوری بهش بگم

 .. چند روزی بود که میخواستم بهش بگم اما روم نمیشد

باألخره دل رو به دریا زدم و با صدای ارومی گفتم : ببین راستش ، نمیدونم چجوری 

 .. باید بگم

 با مهربونی گفت : بگو عزیزم ، با من راحت باش ، چیزی شده ؟ حالت خوب نیست؟

مکثی کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم : میشه منم معرفی کنی به اون کارخونه ای 

 ه منم بیام اونجا کار کنم ؟که داخلش کار میکنی ، ک

کمی جا خورد ، چند لحظه ای بدون پلک زدن خیره نگاهم میکرد ، با صدای ارومی 

  گفت : چرا ؟

  .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم : راستش این کار خیلی در امد نداره

 دستی به موهاش کشید و گفت : خب یعنی میخوای دیگه باکس ها رو درست نکنی؟

 .. نه ، هم باکس هارو درست میکنم و هم میام سر کار سریع گفتم :



 ..با تعجب گفت : چی میگی صبا ؟ تو همین االنم احتیاج به استراحت داری دختر

با لحن ملتمس و درمانده ای گفتم : خواهش میکنم حمیرا ، ببین من جز این یک 

 .. میلیون تومن ، باید بازم پول پس انداز کنم

 .. جاره خونم ، خرج ومخارج زندگیمشهریه ی مدرسه م ، ا

 .. این بچه وسیله میخواد ، من هنوز حتی دکتر نرفتم

 .. مکثی کردم و گفتم : من میخوام هر ماه یه مبلغی رو برای پیمان ببرم

 باتعجب گفت : چرا؟

 .. شونه ای باال انداختم و گفتم : نمیدونم ، شاید اونجا پول الزم داشت

 ..غم گفت : آخه من به توی مهربون چی بگم ؟ رنگ نگاهش عوض شد و با

 با صدایی که به شدت بغض داشت گفتم : معرفیم میکنی؟

سری تکون داد و گفت : مگه میشه معرفیت نکنم ؟ مگه میشه روی حرف تو حرف 

 زد ؟

 .. با ذوق دستاشو گرفتم ومحکم فشردم و گفتم : وای خیلی ممنونم ازت

 .. کردنت که کاری نداره ، اما من نگرانتم پوفی کشید و گفت : ببین معرفی

 تو باید بیشتر به خودت استراحت بدی ، االن فقط خودت نیستی یه بچه هم تو شکمته

.. 

صبح  ۸بدون اینکه به من فرصت حرف زدن بده گفت : اصال کالسات چی؟ تو باید 

 .. بعدازظهر کارخونه باشی ۱/۱تا 

 چطوری میخوای به کالسات برسی؟

 .. یدم و گفتم : سعی میکنم همه ی درسا رو غیر حضوری بخونمآهی کش

 !!با چشمای گرد شده گفت : مگه میشه ؟

 .. سری تکون دادم و گفتم : آره ، من میتونم چون مشکلی توی درسام ندارم

 پوفی کشید و گفت : خیلی خب ، میخوای یه کم دیگه فکر کنی؟



  .. کر کردمبه لحن قاطعی گفتم : نه حمیرا .. من خیلی ف

باشه ای گفت و از جاش بلند شد و گفت : من میرم دست و رومو بشورم ، تو هم 

 .. پاشو رخت خوابتو پهن کن بخواب

 .. رنگ به روت نمونده

از جام بلند شدم و بعد از جمع و جور کردن خونه ، رخت خواب هارو پهن کردم و 

 .. خوابیدیم

عت هم صبر کردم تا اذان بشه ونمازمو صبح زودتر از همیشه بیدار شدم ، نیم سا

 .. بخونم

 .. حمیرا رو بیدار کردم ۷چایی دم کردم و ساعت 

 .. یه سفره ی صبحانه انداختم و پر از مخلفات کردم ، همه رو حمیرا خریده بود

 .. شاید خودم فعال نمیتونستم حتی یه قالب پنیر بگیرم

 .. ، عسل اما حاال که نگاه میکردم ، پنیر ، کره ، مربا

اشتهام تحریک شده بود ، با هم صبحونه خوردیم و بعد از جمع کردن سفره آماده 

 .. شدیم و از خونه زدیم بیرون

 .. توی دلم دعا میکردم که اونجا بزارن کار کنم

 .. کارخونه خیلی دورتر از چیزی بود که فکر میکردم

 .. رفتیماونم با مینی بوسی که سرویس کارگرای اون کارخونه  بود 

وقتی رفتیم اونجا ، از بزرگی کارخونه دهنم وا موند ،خیلی بزرگ بود و بیشتر از 

 .. کارگر داشت ۶۱۱

یه ربع بعد که حمیرا  از اتاق مدیریت اومد بیرون ، رو بهم گفت ؛ خدارو شکر صبا 

 .. ، موافقت کرد

  .. با خوشحالی گفتم : وای خدایا شکرت

 . یم داخل ، میخواد با خودت حرف بزنهدستمو گرفت و گفت : بیا بر

 ساله پشت میز نشسته بود ــ ۴۱با هم رفتیم داخل ، مردی حدود 



 سالمی کردم که با صدای بمی جوابمو داد و اشاره ای به صندلی کرد و گفت : بشین

.. 

روی صندلی که نشستم ، با صدای محکمی گفت : از امروز هم میتونی کارتو شروع 

 .. کنی

 .. کن کارتو درست انجام بدی فقط دقت

اشاره ای به حمیرا کرد و گفت : ایشون بهت یاد میده که چطوری با دستگاها کار 

 .. کنی

 .. چشمی گفتم

 .. تومنه ۵۸۱دوباره ادامه داد : حقوقت ماهی 

 .. تومن ۱۱۱اضافه کاری هم میتونی وایسی، که با اضافه کاری میشه ماهی  

 .. م نشست و گفتم : خیلی خوبه ، ممنونماز خوشحالی لبخندی کنج لب

 .. سری تکون داد و گفت : بفرمایید ، میتونید برید به کارتون برسید

 از جام که بلند شدم دوباره گفت : خب ، امروز رو میمونید ؟

 .. فکری کردم ، امروز کالس داشتم اما خب نمیتونستم که برگردم

 .. وع میکنمبا صدای ارومی گفتم: بله از همین االن شر

خودکارش رو دستش گرفت و گفت : بسیار خب ، یک ساعت دیگه تشریف بیار 

 .. اینجا فرم های استخدام رو پر کن

 . چشمی گفتم و به همراه حمیرا از اتاقش خارج شدیم

 .. تقریباً یک ساعت طول کشید تا حمیرا بهم توضیح بده که چیکار باید بکنم

 .. هیچـوجه نمیتونستم بیخیال این مقدار حقوق بشمکارش خیلی سخت بود .. اما به 

 .. با تموم دقت به حرفا و توضیحات حمیرا گوش میدادم

 .. یک ساعت بعد هم رفتم توی اتاق مدیریت و فرم های استخدام رو پر کردم



ظهر ، حمیرا رو بهم گفت : صبا ، بریم نهار بخوریم   بقیه ش باشه برای  ۵ساعت 

 .. بعد نهار

 .. تگی باشه ای گفتم و با هم رفتیم به سمتی که نهار میدادنبا خس

بعد از ظهر کارمون تموم شد دیگه از خستگی نای حرف زدن  ۱/۱وقتی که ساعت 

 .. نداشتم

 .. اماده شدیم و با همون سرویس ، دوباره برگشتیم

بعد از اینکه از حمیرا تشکر کردم ، مسیر خونه رو پیش گرفتم و خسته و کوفته 

 .. ارد خونه شدمو

 .. چادرمو در اوردم و با همون لباسا روی کاناپه لم دادم و چشمامو بستم

خیلی خسته بودم .. نگاهم که به ساعت افتاد ، پوفی کشیدم و بعد از وضو گرفتن 

 .. نمازمو خوندم و دوباره دراز کشیدم

 .. ماما هنوز چشمام گرم نشده بود که صدای زنگ تلفن باعث شد از جام بپر

 .. همونجوری چهار دست و پا به سمت تلفن رفتم

 .. گوشی رو که برداشتم ، صدای مادرم توی گوشم پیچید

 خوبی مادر ؟_

 سالم مامان ، شما خوبین ، بابا خوبه؟ همگی خوبید؟

 به آرومی گفت : خوبیم ، تو خودت چطوری؟ـ

 حالت بهتره ؟

  .. لی گفتم : خوبمـ، ممنونسعی کردم صدامو صاف کنم و با صدای به ظاهر سرحا

 مکثی کرد و با تپه تپه گفت : صبا ؟

 ..به ارومی گفتم : جانم

 فین فینی کرد و گفت ؛ میشه یه چیزی ازت بخوام ؟

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم ؛ چی؟



  آهی کشید و گفت : میشه یه چند روزی بیای قزوین پیش ما بمونی؟

 .. سکوت کردم

بغض داشت لب زد : تو رو خدا نگو نه ، ازت خواهش میکنم با صدایی که التماس و 

 .. فقط چند روز بیا پیشمون بمون

 .. با کالفگی گفتم : مامان من درس دارم

حرفمو قطع کرد و گفت : از کرج تا قزوین که همش یک ساعته ، چهار شنبه بعد 

 .. از ظهر بیا ، جمعه عصر برگرد که به درساتم برسی

 .. چطوری بهش میگفتم که من سر کار میرمخدایا االن باید 

پوف کالفه ای کشیدم و به ارومی گفتم : بزار ببینم چی میشه ، اگه خواستم بیام بهت 

 .. خبر میدم

با بی تابی گفت : صبا ، بجون خودت باباتم بی تابته ، اسمتو که میشنوه بیقراری از 

  .. سر و روش میباره

 ... لتنگیش بی تفاوت باشم ، مادرم بودنمیتونستم اینقدر نسبت به این د

 .. باشه ای گفتم و گفتم که اگه خواستم برم بهش خبر میدم

 .. وقتی گوشی رو قطع کردم ، همون لحظه شماره ی خونه ی جمیله خانم رو گرفتم

 .. باید با حمیرا حرف میزدم

ی گفتم فبا صدای حمیرا که میگفت ؛ الو ، رشته ی افکارم پاره شد و با صدای ضعی

 : سالم خوبی؟

 با مهربونی گفت : سالم قربونت ، تو چطوری ، چیزی شده؟

 با عجله گفتم : نه ، نگران نباش ، راستش میخواستم ببینم جمعه ها کارخونه تعطیله؟

 مکثی کرد و گفت ؛ نه ، چطور مگه ؟

ام بآب دهنمو قورت دادم و گفتم : راستش ، میخواستم یکی دو روزی برم قزوین به با

 .. سر بزنم

 .. اما خب حاال که جمعه ها تعطیل نیست دیگه نمیتونم برم



با صدای دلنشینی گفت : عزیز دلم ، این که نگرانی نداره ، من خودم برات مرخصی 

 .. میگیرم

  با خوشحالی گفتم : جدی میگی ؟ یعنی اجازه میدن دو روز نباشم ؟

اشه ، هر چند روز که بخوای با صدای مطمعنی گفت : اره ، تو خیالت راحت ب

 .. میتونی مرخصی بگیری

 !!.. و من متعجب بودم از این همه اطمینان حمیرا

بعد از تشکر کردن گوشی رو گذاشتم و نگاهی به باکس های نصفه کاره گوشه ی 

 .. هال انداختم

امروز دو شنبه بود و اگه میخواستم چهار شنبه برم باید تا چهار شنبه صبح این باکس 

 .. ها رو تحویل میدادم

 با عجله از جام بلند شدم و کنار باکس ها نشستم و شروع به درست کردنشون کردم

.. 

 .. چند ساعت تمام بی وقفه مشغول بودم ، بدون اینکه حتی سرمو بلند کنم

با صدای زنگ در ، سرمو که بلند کردم تازه متوجه گرفتگی  و خشک شدن گردنم 

 .. شدم

 .. و هوا دیگه داشت تاریک میشدشب بود  ۷ساعت 

 !! با تعجب لب زدم : کیه

 .. از جا بلند شدم و چادرمو انداختم روی سرم و رفتم توی حیاط

 چراغ حیاط رو ، روشن کردم و پشت در با صدای ارومی گفتم : کیه؟

 .. باز کن ، همسایم_

 .. صدای یه مرد بود !! آب دهنمو قورت دادم و درو باز کردم

 ساله متعجب گفتم : بله؟ ۴۱یه مرد حدودا ،  با دیدن

  .. نگاه دقیقی به سر تا پام انداخت

 از نگاهش اصال خوشم نیومد ، سرمو انداختم پایین و با لحن تندی گفتم : امرتون ؟؟



 با صدای نکره ای گفت : سام وعلیک همسایه ، آقاتون نیس؟

 .. نمیدونستم چی باید بگم

 ، کاری دارید؟ با صدای لرزونی گفتم : نه

 خنده ی هیزی کرد و گفت : رفته آب خنک بخوره ، نه ؟

اخم غلیظی بین اب وهام نشست و با صدای نیمه بلندی گفتم : به تو چه ؟ چه ربطی 

 به تو داره ؟

اخم عمیقی بین ابروهای پر پشتش نشست و با چشمایی که شرارت ازش میبارید لب 

  .. زد : صداتو ببر زنیکه

 .. تم متمایل شد که باعث شد خودمو عقب بکشمکمی به سم

با لحن موذی گفت : خوب نیست یه زن تنها ، یه زن بی سایه سر ، صداشو واسه یه 

 .. مرد غریبه باال ببره

 .. پوزخند کجی زد و گفت : یه وقت دیدی صدات برای همیشه خفه شد

 .. قلبم تند تند میزد و همونجوری شوکه شده بهش خیره شده بودم

 .. نگاهش از چشمام سر خورد و تا روی سی.نه هام پیشروی کرد

در کسری از ثانیه خودمو کشوندم داخل و درو محکم به روش بستم و با صدای جیغ 

 .. مانندی گفتم : برو گورتو گم کن  ، مرتیکه ی بی ناموس

با عصابی داغون وـدست وپای لرزون رفتم داخل و با هر سختی بود باکس ها رو 

 .. م کردمتمو

 .. شب بی وقفه کار کردم ، فقط یه ربع برای نماز و شام وقت گذاشتم ۵/۱تا ساعت 

همش به این فکر میکردم که تا امشب تموم کنم و فردا که از کارخونه برگشتم کمی 

 .. استراحت کنم

 .. شب همه ی باکس ها رو تموم کردم ۵/۱با همین فکر تا ساعت 

 .. بود ، قرمز شده بود و پوستشون رفته بود اما نوک انگشتام داغون شده

 .. تمام چراغای خونه روشن بود و من قصد خاموش کردنشون رو نداشتم



  همونجا کنار کاناپه بدون اینکه رخت خوابمو پهن کنم خوابم برد

.. 

 .. روز دوم هم گذروندم   کم کم دستم راه افتاده بود و حمیرا از کارم راضی بود

نماز خونه ، نمازمو خوندم و بعد از خوردن نهار دوباره با انرژی  ظهر همونجا توی

 .. به کارم ادامه دادم

 .. با یکی دو نفر هم اشنا شده بودم ، که هم صحبتای خوبی شده بودن

 .. امروز دومین روزی بود که کالسام رو نرفته بودم .. و کمی نگران بودم

 .. ستم  برم  قزویندوـروز هم مثل برق و باد گذشت و فردا میخوا

 .. دو دست لباس برداشتم و مقداری پول

 .. شب زودتر خوابیدم تا صبح سر وقت خودمو به ترمینال کرج برسونم

 .. صبح زود بیدار شدم و بعد از خوندن نماز ، یه لقمه نون پنیر خوردم

بعد از چک کردن خونه و اطمینان از همه چی ، ساک دستی کوچیکم رو  برداشتم 

 .. ز خونه زدم بیرونو ا

 .. در حیاط رو که بستم و قفل کردم ، به سمت خیابون اصلی راه افتادم

هنوز به خیابون نرسیده بودم که با دیدن اون مردی که اومد جلوی در و خودشو 

 .. همسایه معرفی کرد ، سر جام ایستادم

 .. داشت از رو به رو به طرفم میومد

 .. به سر تا پام انداختبه چند قدمیم که رسید ، نگاهی 

لرزی به تنم نشست و اومدم از کنارش رد بشم که ساکمو گرفت و مجبورم کرد سر 

 .. جام بأیستم

  ! قلبم داشت توی دهنم میزد

با ترس و دلهره به سمتش برگشتم و همونجوری که تقال میکردم ساکمو از دستش 

 .. ازاد کنم ، لب زدم : دستتو بکش مرتیکه



 ..که باعث شد عصبانیت و نفرتم چندین برابر بشه خنده ای کرد

با صدای نیمه بلندی داد زدم : با تو ام حیوون ، دستتو بکش و با تموم قدرتم ساکمو 

 از دستش کشیدم بیرون ــ

اخم کمرنگی کرد و با صدای نکره ای گفت : ببین جـ.ــنده ، برای من کولی بازی 

 .. در نیار

 .. تو همین خونه میـکنـ.نتمن که میدونم هر شب میان  

حس میکردم دود از گوشام میزنه بیرون ، از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده 

 .. بودم

 .. نفهمیدم چیشد فقط با تموم قدرتم به عقب هولش دادم و گفتم : خفه شو حروم زاده

 .. ازت شکایت میکنم بابت این غلطی که کردی 

ا دو ، از کوچه خارج شدم و خودمو به بهش فرصت حرفی ندادم و به سرعت و ب

 .. خیابون رسوندم

 .. جلوی اولین تاکسی که داشت میومد ایستادم و دست بلند کردم

 .. سوار که شدم ، نفسی از سر آسودگی کشیدم و سرمو به شیشه چسبوندم

 .. اما با یاد آوری حرف و تهمتی که بهم زده بود

 : ه کردمبغض تلخی توی گلوم نشست و زیر لب زمزم

 .. واگذارت به خدا 

 .. وقتی رسیدم قزوین و توی ترمینال پیاده شدم ، مامانم و مهدی اومدن دنبالم

مامانم با چشمایی که برق میزدن ، دستمو گرفت و گفت : نیم ساعته که اینجا منتظرتیم 

 .. ، میدونستم که همین حدودا ، میرسی

 .. دیگه حرفی باهام نزده بود مهدی اخم کرده بود و جز سالم و احوال پرسی

 .. وقتی که وارد کوچمون شدیم ، با دلتنگی خیره شدم به در خونمون

تموم خاطراتم ، جلوی چشمام زنده شد .. از بچگیم گرفته تا روز اخری که به قصد 

 .. عقد کردن با پیمان از این خونه اومدم بیرون



نوز از ماشین پیاده نشده بودم وقتی که مهدی ماشین روکنار در خونه پارک کرد ، ه

 که در به سرعت باز شد و چهره ی خندان و شیطون سعیده جلوی چشمام ظاهر شد

.. 

 .. همینکه پیاده شدم به سمتم خیز برداشت و تا به خودم بیام محکم بغلم کرد

 .. عطر تنش رو نفس کشیدم و صورتشو بوسیدم

رو که دادم دستشو به سمتم دراز  مریم هم بود ، به ارومی سالم کرد و جواب سالمش

 .. کرد

 مکثی کردم و اروم دستشو فشردم و لب زدم  : خوبی؟

 .. مکثی کرد و گفت : ممنون ، خوش اومدی

نگاهم  وی بچه ای که گوشه ی هال خواب بود ثابت موند و با لبخند محوی گفتم : 

 .. قدم نو رسیده مبارک

 .. لبخندی زد و گفت : مرسی

  .. تنگی کردم و با مادرم حرف زدم ، با خواهرام حرف زدمحسابی رفع دل

بابام یه گوشه از هال روی تشک دراز کشیده بود و نه حرف میزد و نه حرکتی 

 .. میکرد

 .. با دیدنم اشک توی چشماش جمع شد ولی هیچ حرکتی نکرد

نیم ساعتی کنارش نشستم و باهاش حرف زدم ، هر چند اون جوابی نمیداد و حرفی 

  .. میزدن

 ..اما من همچنان داشتم باهاش حرف میزدم

با، :  صمادرم کنارم نشست و نگاه کوتاهی به بابام انداخت و رو به من با غم گفت 

 مادر نمیخوای لباساتو عوض کنی ؟

 ..سری تکون دادم و با صدای گرفته ای گفتم : عجله ای نیست ، عوض میکنم بعداً 

 .. ش مهمون داریمبا تپه تپه گفت : آخه .. راست



با تعجب گفتم : کیه؟ مامان توکه میدونستی امروز من میام اینجا ، برای چی مهمون 

 !دعوت کردی؟

با کالفگی گفت : بخدا من دعوت نکردم ، دیشب آسیه زنگ زد گفت امروز برای 

 .. نهار میان اینجا

 .. مکثی کرد و ادامه داد : تنها هم نیستن ، ثریا خانم و پسرش هم هستن

آب دهنمو قورت دادم و نگاهمو از صورت مادرم گرفتم و به آرومی از جام بلند 

 .. شدم

 مادرم با هول گفت : کجا میری؟! ناراحت شدی مادر ؟

 .. لبخندی زدم و گفتم : مامان جان میرم لباس عوض کنم ، االن میام

دور تا دور اتاق پا به اتاقم گذاشتم .. اتاقی که حاال مال سعیده شده بود ..نگاهمو 

 .. کوچیک چرخوندم

آهی کشیدم و لباسامو عوض کردم ، یه پیرهن مردونه ی سورمه ای همراه دامن 

 .. مشکی و شال سورمه ای

 ... شکمم معلوم نبود ، پیراهنم به اندازه ی کافی گشاد و بزرگ بود

 ه بوددتوی آینه نگاهی به صورتم انداختم ، رنگم به شدت پریده بود و لبام خشک ش

.. 

 .. نگاهم روی لوازم آرایش های رنگارنگ سعیده چرخید

دستمو جلو بردم و رژ لب کالباسی رنگش رو از روی میز برداشتم و اروم روی 

 .. لبام کشیدم

 .. نگاهمو دوباره به آینه دوختم

 .. صدایی توی مغزم پیچید

 ".. من از همون روز اول که دیدمت بیچارت شدم صبا "

 " نرو صبا"



بغض ته گلوم نشست و رژ لب رو گذاشتم سر جاش و دستمالی از گوشه ی میزش 

 .. برداشتم و محکم چند بار روی لبام کشیدم

 .. هیچ اثری از رژ روی لبام نموند

آره ، اینجوری بهتره .. مهم نبود که به چشم بقیه زیبا نیام ، مهم پیمان بود که منو 

 .. واقعا دوست داشت

 لبخندی زدم و موهامو کامل گذاشتم زیر شالم واز اتاق رفتم بیرون با آرامش خاطر ،

.. 

هنوز ننشسته بودم که سعیده با عجله به سمت اتاق دوید و گفت : من برم لباس بپوسم 

 .. ، اومدن

 .. مادرم چادرش رو سرش کرد و رفت توی حیاط درو باز کنه

ده بود و به دوروبرش نگاه نگاهم به بچه ی مهدی افتاد که چشمای کوچولوشو باز کر

 .. میکرد

 .. مریم و مهدی توی آشپزخونه بودن و داشتن آروم صحبت میکردن

با ، باز شدن در هال و شنیدن صدای داییم ، قند توی دلم آب شد و فکر کردم که 

 .. چقدر دلم براشون تنگ شده بود

 .. نفس عمیقی کشیدم و به استقبالشون رفتم

 !!اً خشکش زد و با حیرت گفت : صبا ، تو اینجایی؟داییم با دیدنم تقریب

 .. لبخندی زدم و به سمتش رفتم و باهاش رو بوسی کردم

زندایی جیغ خفیفی کشید و محکم بغلم کرد و چندین بار روی سرمو بوسید وتند تند 

 .. قربون صدقم میرفت

 ی در ایستادهاز زندایی که جدا شدم چشمم به ثریا خانم ومیالد افتاد که همونجا جلو

 .. بودن و هر دو میخ من شده بودن

 .. لبخندی زدم که شک داشتم شبیه لبخند بوده باشه

 .. آروم گفتم : سالم ، خوش اومدین



ثریا خانم با قدمای بلند به سمتم اومد و با صدایی که بغض داشت گفت : سالم عزیز 

 .. دلم ، محکم بغلم کرد و صورتمو چند بار پشت سر هم بوسید

میالد چند قدم اومد نزدیکتر و با صدای بمی گفت : خوبی صبا ؟ خوشحالم که 

 .. میبینمت

با صدای محکمی که خودمم متعجب شدم لب زدم : ممنونم آقا میالد ، شما حالتون 

  خوبه ؟

کمی جا خورد از لحن قاطع و محکمم اما طبق معمول خودشو نباخت و گفت : ممنون 

 .. ، خوبم

 .. نشستن ، سعیده هم از اتاق اومد بیرون و باهاشون احوالپرسی کردبعد از اینکه 

 .. فضا سنگین بود ، سکوتی که بین جمع بود انگار داشت همه رو اذیت میکرد

 .. میالد دقیقاً رو به روم نشسته بود ، سنگینی نگاهش داشت حس میشد

 .. با صدای داییم نگاهمو بهش دوختم

 صبا جان ، اتفاقی افتاده ؟_

 مستقیم به صورت داییم خیره شده بودم ، سنگینی نگاه میالد بیش از اندازه زیاد بود

.. 

 با صدای ارومی گفتم : نه دایی جون ، مگه قرار بود اتفاقی بیوفته؟

 .لبخند کوتاهی زد و گفت : نه خب ، آخه تو ، اینجا؟.. یه کم تعجب آوره ـ

ونی گفت : اخه قربونت برم ، زندایی دنباله ی حرف دایی رو گرفت و با مهرب

 .. شوهرت اجازه نمیداد که جایی بری ، مخصوصاً اینجا ، برای همین تعجب کردیم

آب دهنمو قورت دادم و خواستم بگم که پیمان خودش اجازه داده که صدای مادرم 

 .. حکم ناقوس مرگ رو برام داشت

سته گلمو بدبخت کدوم شوهر آسیه جان ؟ مرتیکه ی بی همه چیز معتاد دختر د _

 ..کرده

 ..و االن گوشه ی  زندان افتاده 



و دختر من با یه بچه توی شکمش گرفتار و بیچاره شده . الهی که خدا به زمین گرم  

 .. بزنتش

 .. باورم نمیشد ، باورم نمیشد که مادرم اینحوری منو له کرده بود

 .. شوکه بودم ، همینقدر که بقیه شوکه بودن

 .. و بندازم پایین ، همونجوری خیره به نقطه ی نامعلومی بودمحتی نتونستم سرم

 .. چند دقیقه سکوت حکم فرما بود که فقط صدای هق هق مادرم توی خونه میپیچید

 .. مهدی و مریم هم کنارش ایستاده بودن

زنداییم با لحن پریشونی گفت : وای خدا ، چی میشنوم.. صبا ؟ـ مادرت راست میگه 

 ؟

  .. چیزی نگفتم

مهدی با لحن پر از تحقیری گفت : اره زندایی ، درسته ؛ مرتیکه ی آشغال معتاد 

 .. بوده ، االنم که بخاطر دله دزدی افتاده زندان

 .. چشمامو بستم . نفس عمیقی کشیدم تا کمی آروم بشم

اما انگار قصد جونمو کرده بودن ، چون مادرم با فین فین گفت : منم به هزار کلک 

 .. دم اینجا که تکلیف زندگیش روشن بشهصبا روکشون

 ..مهدی لب زد : تکلیف مشخصه ،اون مرتیکه ی بی غیرت

 .. آتیشی که به جونم افتاد مهار شدنی نبود و با صدای بلندی داد زدم : ببند دهنتو

 ..مهدی با دهن نیمه باز میخ صورتم شد .. صدای هین مریم و تشر مادرم فایده نداشت

م و رو به مهدی انگشت اشارمو گرفتم و تکون دادم و شمرده شمرده از جام بلند شد 

لب زدم : اگه یکبار دیگه راجب پیمان اینجوری حرف بزنی ، این خونه رو ، روی 

 .. سرت خراب میکنم

 ..  ثریا خانم به ارومی از جاش بلند شد و بازومو گرفت و گفت : اروم باش عزیزم

 ..: آروممنگاه کوتاهی بهش انداختم و گفتم 



مهدی با عصبانیت گفت : خجالت بکش صبا ، صداتو جلوی مهمونا و بزرگترت باال 

  میبری؟

  بحاطر کی ؟ بخاطر کسی که تو رو خون بس کرد ؟کسی که معتاده؟

پوزخندی زدم و گفتم : نه ، بخاطر کسی که از ته دل دوسم داره .. بخاطر کسی که 

 .. منو به بزرگترین آرزوم رسوند

  .. ی به جمع انداختم ، میالد میخ چشمام شده بود و حتی پلک نمیزدنگاه

پورخندی زدم و ادامه دادم : بخاطر کسی که خوشحالی من براش در اولویته و باهاش 

 .. خوشبختی رو تجربه کردم

 .. تا وقتی اینجا بودم مثل سگ باهام رفتار میشد

هیچوقت به چشم یه خون بس پیمان هیچوقت تحقیرم نکرد ، هیچوقت عذابم نداد ، 

 .. نگاهم نکرد ..اجازه داد درسمو بخونم

مادرم داد زد : اینا دلیل نمیشه که االنم باهاش بمونی ، اون تا یک سال زندانه ، چه 

 تضمینی هست که دوباره خالف نکنه؟

با لحن تندی گفتم : چه تضمینی باالتر از اینکه بخاطر من دست به خالف زد تا یه 

 .. تش بیاد و منو باهاش خوشبخت کنهپولی دس

زندایی رو به مادرم گفت : بسه دیگه ، اذیتش نکنید ، وقتی زندگیشو دوست داره چه 

 اصراری دارید که طالق بگیره؟

رو به جمع کردم و گفتم : معذرت میخوام اگه بی ادبی کردم ، شرمنده که روزتون 

 .. رو خراب کردم

پا تند کردم و لباسامو پوشیدم و ساکمو جمع کردم بدون حرف دیگه ای به سمت اتاق 

 .. و چادرمو انداختم روی سرم و از اتاق زدم بیرون

با دیدن ساک توی دستم مادرم و داییم همزمان از جاشون بلند شدن و داییم گفت : 

 کجا صبا ؟

با صدای محکمی گفتم : برمیگردم کرج ، اینجا جایی برای موندن نیست ، از اول 

 .. میومدمنباید 



مادرم به طرفم اومد و گفت : مگه اینکه از روی جنازم رد بشی که پاتو توی اون 

 .. سگدونی بزاری

 .. به ارومی گفتم : بسه مامان ، من میرم هیچکس هم نمیتونه جلومو بگیره

مهدی مادرمو زد کنار و جلوم ایستاد و سینه سپر کرد و گفت : میخوای تنها توی 

 هی بخوری. هااااان؟؟اون سگدونی چه گو

دیدم که میالد از جاش بلند سد و به سمتمون اومد ، بدون توجه بهش ، رو به مهدی 

 .. گفتم : زندگی کردن توی اون سگدونی سگش می ارزه به موندن توی این خونه

 .. هنوز حرفم تموم نشده بود که یه طرف صورتم سوخت و برق از چشمم پرید

بود اینقدر زیاد بود که محکم به عقب پرت شدم و محکم  شدت سیلی که مهدی بهم زده

 .. به دراشپزخونه برخورد کردم

 .. صدای جیغ زنداییم و ثریا خانم توی سرم پیچید

میالد مچ دست مهدی رو گرفت و با جدیت لب زد : خجالت بکش ، روی زن حامله 

 دست بلند میکنی؟

م و گفت : ول کن دکتر ، کدو مهدی با عصبانیت دستشو از دست میالد کشید بیرون

 .. بچه اگه اون توله سگو میگی که همون بهتر که بمیره

 .. حرفش شد اتیش و توی قلبم شعله ور شد

خودمو  به مهدی رسوندم و با کف دستم محکم به تخت سینه ش زدم و جیغ زدم : 

 ..خفه شووووو خفه شوووو خفه شووووو حیوون خفه شووو

 .. و جیغ میزدم تند تند با مشت میزدمش

داییم بازومو گرفت  وداد زد :بسه دیگه ، خجالت بکشید ، تا کی میخواید به همدیگه 

 بی حرمتی کنید ؟

رو به مادرم کردم و با خشم گفتم :  دیگه حق نداری بهم زنگ بزنی مامان ، امروز 

 . بهم ثابت کردین که هیچوقت دوسم نداشتین



فشار میداد کردم و گفتم : اگه مردم ، اگه تیکه رو به مهدی که لباشو بین دندوناش 

تیکه شدم ، اگه اتیش گرفتم اگه هر بالیی سرم اومد ، سعی کن نادیده بگیری چون 

 .. من دیگه برادری به اسم مهدی ندارم

 .. عقب عقب به سمت در هال رفتم و لب زدم : از همتون متنفرم ، از همتون

گریه و نفرین مادرم ، صدای هق هق سعیده  کفشامو پوشیدم و بدون توجه به صدای

 .. و صدای سرزنش های داییم به سمت در حیاط رفتم

 ... درو که باز کردم ، بازوم از پشت کشیده شد

با دیدن ثریا خانم ، سعی کردم خودمو کنترل کنم و با صدای ارومی گفتم : دستمو 

 .. ول کنید میخوام برم

 ؟ ساعت رو دیدی؟ این وقت ظهر میخوای بری؟با مهربونی گفت : کجا بری دخترم 

 .. با عصبانیت گفتم : خواهش میکنم دستمو ول کنید ، من حتی یه ثانیه اینجا نمیمونم

 .. مامان_

 .. با شنیدن صدای میالد ، منو ثریا خانم جفتمون به سمتش برگشتیم

 .. بند کفشش رو بست و با قدمای محکمی به سمتمون اومد

 م انداخت و گفت : کجا میخوای بری صبا؟نگاه کوتاهی به

 .. نگاهمو به زمین دوختم و گفتم : خونه م

 به ارومی گفت : کرجه؟

 .. سری تکون دادم .. مکثی کرد و گفت : من میرسونمت

 .. سریع گفتم :الزم نیست ممنون

ثریا خانم با التماس گفت : تو رو خدا لج نکن دختر ، این وقت روز ماشین نیست ، 

 .. میشی .. حامله هم که هستی اذیت

خواستم حرفی بزنم که میالد با جدیت گفت : میبرمش مامان ، شما برو داخل حال 

 .. حاج خانوم خوب نیست

 .. ثریا خانم با دو دلی به سمت خونه رفت و موندیم منو میالد



هنوز سی ثانیه نگذشته بود که مهدی از خونه اومد بیرون و گفت : دکتر شما چرا ، 

 .. خودم میرسونمش

 .. با پوزخند گفتم : الزم نیست ، من به کمک هیچکس احتیاج ندارم

 .. درو باز کردم و با قدمای بلندی به سمت خیابون اصلی قدم برداشتم

 .. صدای بوق ماشینی پشت سر هم داشت آزارم میداد

 .. با شنیدن اسمم به سمت ماشین برگشتم

 . د و گفت : خواهش میکنم سوار شومیالد بود! اشاره ای به ماشین کر

 .. نمیدونم چرا.. در عقب رو باز کردم و سوار شدم

ماشین رو به حرکت در اورد و گفت : صبا ، من فقط میخوام برسونمت که تنهایی 

 .. برنگردی ، پس آروم باش

نگاهمو از شیشه به بیرون دوختم و گفتم : من آرومم ، ممنون از دلسوزیتون اما منو 

 .. رمینال برسونید خودم میرمتا ت

 .. با صدای بمی گفت :  قبال مهربون تر بودی ، اروم تر بودی

پوزخندی زدم و با لحن تلخی گفتم : خیلی چیزا عوض شده ،قبال بچه بودم ، راجب 

 .. خیلی چیزا اشتباه فکر میکردم

فکر میکنم طعنه ی کالمم رو گرفت ، چون اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و 

 گفت : دوسش داری؟

 .. میدونستم پیمان رو میگه

 .. با صدای مطمعنی گفتم : بیشتر از جونم

 از توی آینه نگاهشو به صورتم دوخت و گفت : اونم دوستت داره؟

سری تکون دادم و گفتم : آره ، این حس دو طرفه س .. پس می ارزه بخاطرش هر 

 ..که درد داشته باشه سختی رو به جون بخرم .. چون مثل حس یک طرفه نیست

 .. بازم طعنه ی کالمم روگرفت و پوف کالفه ای کشید و ماشین رو نگهداشت



یهو به سرعت به سمتم برگشت و با صدای جدی گفت : خوبه .. امیدوارم عشقتون 

 .. پایدار باشه

چیزی نگفتم .. چنگی به موهاش زد و گفت : من.. من هوووف .. من فکرشم نمیکردم 

 ..اق بیوفتهکه این اتف

فکرشم نمیکردم که تو خون بس بشی و ازدواج کنی .. تو ...تو بچه بودی صبا، تو 

 .. احساساتی بودی ، من فکر میکردم که

به آرومی حرفشو قطع کردم و گفتم : میدونم چی فکر میکردین .. من االنم دارم 

 .. درس میخونم .. فقط فرقش اینه که ازدواج کردم

 .. دوست دارم و خیلی هم زندگیمو

 .. کالفگی از سر و روش میبارید

 لبخند محوی زدم و گفتم : تارا خانم خوبه؟

نگاهشو ازم دزدید و با صدای تحلیل رفته ای گفت : سه ماهی میشه که از هم جدا 

 .. شدیم

 ..شوکه شدم .. واقعا توقع شنیدن این حرف رو نداشتم

 .. اما غرورم اجازه نداد سوال دیگه ای بپرسم

بعد از چند دقیقه نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد :خوشبختی ، منم همینو 

  .. میخواستم

 .. ماشین رو ، روشن کرد و بی صدا حرکت کرد

 .. توی ترمینال پیاده شدم و ازش تشکر کوتاهی کردم

چشماش غم داشت ، نگاهش رنگ غم گرفته بود ..خدافظی زیر لبی بهم گفت و قدم 

 .. دور شدمبه قدم ازش 

وقتی به سمت کرج راه افتادم احساس سبکی میکردم... خوشحال بودم که هیچ حسی 

 .. به میالد نداشتم



خوشحال بودم با دیدنش دیگه دست و دلم نلرزید و این یعنی من تمام و کمال متعلق 

 .. به پیمان بودم و بس

 

 ..دو ماه بعد

 

 .. س رو به رومدستی به شکم بر آمدم کشیدم و خیره شدم به لبا

 .. اندازه ش یه کم از کف دستم بزرگتر بود

 .. لبخند محوی کنج لبم نشست و آهسته لباس رو برداشتم و لمس کردم

 .. دیروز با حمیرا رفته بودیم بیرون و این لباس نوزادی رودیده بودم و خریده بودم

اس خریده در حالی که هنوز از جنسیت بچم خبر نداشتم ، همینجوری براش یه لب

 . بودم

 .. شکمم دیگه توی چشم بود ، البته از زیر چادر معلوم نبود

 .. یه دستم روی شکمم بود و دست دیگم روی شکمم و نوازش وار حرکت میدادم

 .. دو ماه دیگه گذشت ، بدون پیمان ، تنهایی به سختی

  .. سخت بود وقتی عید رو بدون پیمان ، بی کس و تنها گذروندم

 .. وقتی تمام تعطیالت عید رو توی خونه بودم و باکس درست میکردمسخت بود 

 .. سخت بود که حتی حمیرا ومادرش هم کرج نبودن و رفتن شهرشون

 .. با یاد آوری اون ایام بغض گلومو گرفت . یه بار  دیگه رفتم مالقات پیمان

ست گفت دواما با یاداوری اینکه عصبانی شد و بهم التماس کرد و گفت دیگه نیا ، 

 .. نداره که پامو توی اون محیط بزارم

  .. لبخند تلخی زدم و یادم اومد که چقدر گریه کردم ، که بدجوری دلم شکست

وقتی دست توی کیفم کردم تا بهش پول بدم که شاید الزمش بشه ، دیدم که چطوری 

 .. رگ گردن و پیشونیش زد بیرون



 .. و گفت نیازی ندارهدیدم که چطوری با شرمندگی پول رو رد کرد 

 .. با صدای زنگ در ، رشته ی افکارم پاره شد و پرت شدم به زمان حال

 .. از جام بلند شدم و با قدمای آهسته به سمت حیاط رفتم و درو باز کردم

با دیدن خسرو ، همسایه ای که سوحان روحم شده بود و توی این دو ماه نزاشته بود 

 . ی کردمآب خوش از گلوم پایین بره اخم

با صدای عصبی گفتم : برای چی راه به راه مزاحمم میشی ، چرا دست از سرم بر 

 نمیداری ؟

لبخند کریهی زد و گفت : هوشه ، یواش هنوز که کاری باهات نداشتم ، اینقدر جفتک 

 .. نپرون

با حرص چشمامو بستم و با صدای لرزونی گفتم : ببین مرتیکه ، من اگه دهنمو بستم 

 .. و نبردم فقط بخاطر اینه که دارم اینجا زندگی میکنمو ابروت

نمیخوام انگشت نمای خاص و عام بشم ، پس خودتو بکش کنار ، دارم مراعاتت رو 

 .. میکنم ، اگه بزنم به سیم آخر آبرو و شرفت رو میبرم توی این محل

  قهقهه ای زد و گفت : گربه ی وحشی ، تو میخوای آبروی منو ببری؟

متم متمایل شد و لب زد : یکی باید بیاد آبروی خودتو جمع کنه بااین شکم کمی به س

 .. بر اومده

 بچه بدون بابا به وجود اومده ؟ـ نکنه حضرت مریمی و ما خبر نداریم ؟

چشمام از این همه بی پروایی گرد شد و با جیغ گفتم : خفه شو مرتیکه ی پست فطرت 

 .. آشغال

 .. یه ها اومدن بیرونبا صدای جیغم چند تا از همسا

 .دیگه با دیدن این صحنه فهمیدم که دیر شده برای آبرو داری ـ

صدامو بردم باالتر و داد زدم : دست از سرم بردار ، مگه خودت ناموس نداری بی 

 .. شرف ، یه کاری نکن ازت شکایت کنم و بندازمت گوشه ی زندان

 خسرو خان ؟یکی از مردهای همسایه نزدیک اومد و گفت : چیشده 



خسرو با چشمای پر از خون سر تا پامو از نظر گذروند و با نعره داد زد : بیاید 

 ببینید ،

بیاید نگاه کنید ، یه جــ.ــنده اومده توی این محل و داره کثافت کاری میکنه ، طلبکارم  

 .. هست

 با حیرت به دهنش چشم دوخته بودم ، شوکه شدم از اینکه اینقدر راحت داره بهم

 .. تهمت میزنه

با بغض رو به همسایه ها که همشون جمع شده بودن گفتم : بخدا داره دروغ میگه ، 

 .. واال داره دروغ میگه

خسرو با پوزخند گفت : چیو دروغ میگم ، یه زن تنها توی این محل توی یه خونه 

 .. تک و تنها اونم با شکم بر اومده ، دیگه خودتون قضاوت کنید

 .. خفه شو ، خدا ازت نگذره بخاطر این همه پستی و ذات کثیفت با خشم گفتم :

 پیرزنی که همسایه ی رو به رومون بود بهم نزدیک شد و گفت : دخترم آروم باش

.. 

رو کرد به خسرو و گفت : این زن شوهر داره ، چند ماه پیش اومدن توی این محل  

 .. چرا تهمت میزنی پسر جان

 وهرش ؟ـخسرو با پوزخند گفت : کو ش

 ! لب زدم : به شما ربطی نداره

مرد میانسالی که کنار خسرو ایستاده بود گفت : ببین خانم ، اگه تنها زندگی نمیکنی 

 و شوهر داری پس حداقل بگو شوهرت کجاس ؟

آب دهنمو قورت دادم و گفتم : واقعا براتون متأسفم که اینقدر راحت توی زندگی 

 ..خصوصی مردم سرک میکشید

م به خسرو و با تنفر گفتمـ: اگه یک بار دیگه مزاحمم بشی ، ازت شکایت رو کرد

 .. میکنم

 .. بدون حرف دیگه ای اومدم داخل و درو محکم بستم

 .. همونجا پشت در ُسر خوردم و روی زمین نشستم



 .. اشکام بی قیدانه روی صورتم غلت میخوردن

 .موم نمیشه ـزار زدم برای این همه تحقیر و بدبختی ، خدایا چرا ت

 .. به سختی از جام بلند شدم و خودمو به داخل  رسوندم

 .گرسنم شده بود و به شدت ضعف کرده بودم ـ

 .. دو تا تخم مرغ و یه سیب زمینی کوچیک گذاشتم  روی اجاق تا آب پز بشن

 .. کمی خونه رو مرتب کردم و نماز خوندم

ه دراز کشیدم و شروع به خوندن بعد از خوردن شامم ، کتابمو برداشتم و روی کاناپ

 .. کردم

چند روز دیگه امتحانام شروع میشد و میخواستم به هر نحوی که شده همه ی درسا 

 .. رو قبول بشم

 .. نمیدونم چند ساعت درس خوندم ، نفهمیدم کی چشمام گرم شد و خوابم برد

 .. با صدای زنگ در از خواب پریدم و گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم

 .. هنوز خواب آلود بودم ، دوباره صدای زنگ در توی خونه پیچید

پوفی کشیدم و بی رمق از جام بلند شدم و لباسامو مرتب کردم و با چادر به سمت در 

 .. رفتم

با دیدن حمیرا ، خواستم حرفی بزنم که با عجله اومد داخل و گفت : حالت خوبه ؟ 

 کجایی تو ، چرا حاضر نشدی هنوز ؟

 د و گفت : مگه نمیخوای بیای سر کار؟مکثی کر

با شنیدن جملش محکم زدم توی سرم و گفتم : وای خدا ، خواب موندم ، صبر کن 

 .. همین االن لباس میپوشم

 ..حمیرا پوفی کشید و گفت : زود باش فقط من همینجا منتظرتم

 .. با عجله لباس پوشیدم و چادرمو سرم کردم

 .. با عجله بستم کفشای کتونیمو پوشیدم و بنداشو



 .. حمیرا به ارومی گفت : عجله نکن حاال

 .. گفتم : بابا  االن سرویس میره که

 .. شونه ای باال انداخت و گفت : قرار نیست با سرویس بریم

 .. متعجب بهش زل زدم

بهش نزدیک شدم و همونجوری که چادرمو روی سرم مرتب میکردم گفتمـ: پس با 

 چی میریم ؟

 .. فت : دنبالم بیاچشمکی زد و گ

متعجب شونه ای باال انداختم و بعد از قفل کردن در حیاط ، بدون توجه به نگاه سنگین 

 .. چند تا از زنای همسایه ، همراه حمیرا تا سر خیابون پیاده رفتیم

 ... حمیرا بازومو گرفت و کنار باجه ی تلفن ایستاد گفت : همین جا بمون

 .. م کارخونه ؟ـ یه وقت دیر نشه دعوامون کننبا تعجب گفتم : پس چرا نمیری

 .. با شیطنت گفت : نترس کسی جرأت نداره دعوامون کنه

گیج و منگ داشتم بهش نگاه میکردم که با صدای بوق ماشینی و پشت بندش لبخند 

 .. حمیرا نگاهم به ماشین مشکی رو به رومون افتاد

 .. حب کارخونهبا دیدن راننده ش چشمام از حیرت گرد شدن ... صا

 .. حمیرا بازومو گرفت و در عقب رو برام باز کرد و گفت : بشین عزیزم

  .. سالم زیر لبی گفتم و نشستم

حمیرا خودش در جلو رو باز کرد و نشست .. با نشاط به سمت صاحب کارخونه که 

 .. اسمش کیومرث بود برگشت و گفت : سالملیکم

 انوم ، چطوری؟کیومرث لبخند گرمی زد و گفت : سالم خ

 حمیرا با عشوه موهاشو از جلوی چشماش کنار زد و گفت : عالی ، خب کجا بریم ؟

 .. کیومرث از آینه نگاهشو بهم دوخت



با خنده گفت : اول دوستت رو ببین ، رنگ به روش نمونده ، نکنه منو معرفی نکردی 

  !هنوز؟

 .. که شدیحمیرا به سمتم برگشت و با نگرانی گفت : وا صبا ، چرا شو

 ..با تپه تپه گفتم : آخه ، شما

 .. خندید و گفت : مفصله ، االن میریم بیرون ، برات همه چیو تعریف میکنم

 با تعجب گفتم : پس کار چی؟

کیومرت با صدای بمی گفت  نفرمایید صبا خانم ، امروز کالً کار تعطیل ، فقط عشق 

 .. وحال

 : سرمو انداختم پایین وگفتم

 .. ه کمی حالم خوب نیست ، اگه ناراحت نمیشید من برگردم خونهشرمنده من ی

 !حمیرا با اخم گفت : وا ، چته ؟ـ تا االن که خوب بودی؟

لبخند کوچیکی زدم و گفتم : سرم درد میکنه ، حاال که کار تعطیله ترجیح میدم برم 

 .. خونه بخوابم

با مینجا بمون من صمکثی کرد و گفت :خیلی خب باشه ، رو به کیومرث گفت : تو ه

 .. رو تا یه جایی همراهی کنم

 سریع گفتم : نه نمیخواد ، من خودم میرم ، زیاد از خونه دور نشدیم که ، شما برید

.. 

 .. در ماشین رو باز کردم و بعد از خدافظی کوتاهی به سمت خونه پا تند کردم

 ! گیج بودم ، یعنی کیومرث چه نسبتی با حمیرا داشت

 .. سردرگمی تا بعد از ظهر مشغول درست کردن باکس ها بودمبا همین حس 

 .. چند روزی بود که هوس آش رشته کرده بودم ، خیلی دوست داشتم درست کنم

 کمی فکر کردم و بعد از دسته بندی باکس ها ، لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون

.. 



مت آروم به س یک کیلو سبزی گرفتم و کشک ، دو تا نون سنگک هم گرفتم و آروم

 .. خونه راه افتادم

نرسیده به خونه ، چشمم به صاحب خونه افتاد که جلوی در خونمون ایستاده بود و 

 .. دستش روی زنگ بود

 . به سمتش پا تند کردم

 با دیدنم ، اخم غلیظی کرد و دست توی جیبش کرد و منتظر نگاهم کرد تا بهش برسم

.. 

 لرزونی گفتم : سالم ، چیزی شده ؟به چند قدمیش که رسیدم ، با صدای 

با صدای نه چندان آرومی گفت : چه سالمی ، چه علیکی ؟ این چه وضعشه خانم ، 

 .. این قرار ما نبود

، چه قراری؟ من که هر ماه سر وقت با تعجب و سر در گمی گفتم : من نمیفهمم 

 اجارتون رو میدم به بنگاه ، دیگه مشکل از کجاس؟

نداخت و با صدای محکمی گفت : ببین خواهر ، من این خونه رو نگاهی به اطراف ا

  ! به یه زن و شوهر دادم ، قرار نبود یه زن تنها اینجا زندگی کنه

 ! با صدای تحلیل رفته ای گفتم : شوهر من فقط سه ماهه که خونه نیست

 ..چند ماه دیگه برمیگرده ، من فقط

ن حرفا فایده ای نداره ، تا هفته ی حرفمو قطع کرد و گفت : خواهر من ، گفتن ای

 .. دیگه خونه رو باید خالی کنی

نفس تو سینم حبس شد ، با صدای تحلیل رفته ای گفتم : چی..چی دارید میگید ؟ ما 

 ..قولنامه داریم ـ

با لحن قاطعی گفت : خسارتش هر چی که باشه میدم ، من توی این محل آبرو دارم 

اینجا زندگی کنه و هر روز تو این محل دعوا درست  نمیتونم اجازه بدم یه زن تنها

 .. کنه

 ..با حیرت گفتم : چه دعوایی آقا ؟ من اینجا با کسی کاری ندارم ؛ من فقط



حرفمو قطع کرد و گفت : ببین آبجی ، من هفته ی دیگه همین موقع پول پیش خونه 

 .. رو میدم به بنگاه و کلیدو ازش تحویل میگیرم

 .. لمه ای حرف بزنم و راهشو کشید و رفتحتی اجازه نداد ک

 .. بغض کرده بودم ، قلبم محکم و تند خودشو به سینم میکوبید

با قدمای لرزون به در خونه نزدیک شدم ودرو با کلیدی که دو بار از بین انگشتام 

 ... افتاد روی زمین ، باز کردم

 .. سرم گیج می رفت و چشمام تار میدید

ر سختی بود خودمو رسوندم داخل و همونجا کنار در هال درو آروم بستم و به ه

 .. روی زمین نشستم

 .. چند دقیقه مات و مبهوت بودم و به نقطه ی نامعلومی خیره شدم

خدایا ، االن چطوری باید خونه پیدا کنم ، کجا برم ، اصال کی به یه زن تنها خونه 

  ! میده

 میسوخت ، بغضم ترکید و با صدایاشکام پشت پلکام جمع شده بود و به شدت چشمام 

 .. بلندی زدم زیر گریه

هق هقم دل سنگ رو آب میکرد ، سرمو گذاشتم روی زانوهام و زار زدم به حال 

 .. بدم و به این زندگی نکبتم

نمیدونم چقدر گریه کردم و زجه زدم ، چشمام گرم شد و همونجا دراز کشیدم و خوابم 

 .. برد

 .. ز کردم و خیره شدم به ساعتبا صدای زنگ در چشمامو با

  !بعد از ظهر بود ..یعنی من این همه خوابیده بودم ؟۰ساعت 

 .. بی رمق از جام بلند شدم و به سمت در رفتم

 .. درو که باز کردم با دیدن داداش نادر خشکم زد

با چشمای پر از اشک نگاهی به سر تا پام انداخت ، هنوز شوکه بودم و تا به خودم 

 .. حکم بغلم کرد و سرمو چسبوند به سینه شاومدم م



اینقدر دلتنگ بودم که دستامو دور کمرش حلقه کردم و با بغض لب زدم : سالم 

 .. داداش

 با صدای بمی که مطمعن بودم بغض کرده گفت : سالم عزیز دلم ، خوبی ؟

 .. سری تکون دادم و گفتم : بفرما تو

 .. د ، روی کاناپه نشستاومد داخل و نگاهشو به اطراف خونه چرخون

کنارش نشستم و گفتم : باورم نمیشه که اینجا اومدی، دلم خیلی تنگ شه بود ، زنداداش 

 و بچه ها خوبن ؟

 تلخندی زد و گفت : خوبن ، یه هفته ای میشه که از سر زندان و دادگاه خالص شدم

.. 

  .. سکوت کردم .. بهم نزدیک شد و دستمو گرفت

کسری از ثانیه پشت دستمو بوسید و من شوکه شده دستمو عقب  تا به خودم بیام در

 .. کشیدم

 .. با صدای تحلیل رفته ای گفتم : این چه کاریه داداش

با ناراحتی لب زد : از االن تا اخر عمرم شرمندتم ، نمیدونم چطوری باید برات 

 .. جبران کنم ، زندگی خودمو و زن و بچمو مدیون تو هستم صبا

 .. کمم دوخت و گفت : شنیدم حامله اینگاهشو به ش

با شرم سرمو انداختم پایین ، با صدای بمی گفت : فکرشم نمیکردم که پیمان همچین 

 .. شرطی برای رضایت بزاره

نگاهشو به صورتم دوخت و گفت : فکر اینم نمیکردم که تو قبول کنی ، من همه 

 .. چیزمو مدیون تو هستم

 .. م داداش ،گذشته ها گذشتهلبخند تلخی زدم و گفتم :بگذری

 .. نگاهی به دورو بر خونه انداخت و گفت : مامان گفت که زندانه ، تازه فهمیدم

سکوتم رو که دید ادامه داد : از وقتی که رفتیم تو خونشون زندگی کنیم ، همیشه 

 .. دنبال خالف و مواد بود



 .. نمیدونم چرا طاقت شنیدن حرفاشو نداشتم

 .. کردم و گفتم : من برم برات چایی بیارم لبمو با زبونم تر

 .. دستمو دوباره گرفت و گفت : نه ، من زیاد نمیتونم بمونم

 با تعجب گفتم : یعنی برای یک ساعت اومدی ؟

چنگی به موهاش زد و گفت : فاطمه رو میخوام ببرم اصفهان ، یه دکتر خوب اونجا 

 .. هست ، میگن کارش درسته

 ه ؟با غم گفتم : حالش بد

سری تکون داد و گفت : یه تار مو روی سرش نمونده ، پوست و استخون شده ، بچه 

 .. هام دارن از غم و مریضی مادرشون آب میشن

 آه عمیقی کشیدم و گفتم : مواظب فاطمه باش ، کم بدبختی نکشیده توی زندگی باهات

.. 

ه ها تا رسید نگاهشو میخ صورتم کرد و گفت : چرا قزوین نموندی ؟ـ چرا مثل بچه

 بودی اونجا قهر کرده بودی و برگشتی کرج ؟

 . اخمی کردم و گفتم : مامان خوب میدونه ، ازش بپرسید

 حرفمو قطع کرد و گفت:تو مطمعنی که میتونی از پس خودت بر بیای؟

پوزخندی زدم و گفتم : سه ماهه که دارم تنها زندگی میکنم و اتفاقی هم نیوفتاده ، پس 

 .. ادامه بدمبازم میتونم 

  با دقت به چشمام خیره شد و گفت : پیمان ارزش

 این همه عذاب و سختی و صبر کردن رو داره ؟

  .. با اطمینان سری تکون دادم و گفتم : آره ، ارزشش رو داره

چیزی نگفت ، بعد از چند دقیقه لب زد : خیلی خب ، خدا کنه همینطوری که میگی 

 .. باشه

: من دیگه برم ، مراقب خودت باش عزیزم ، من بعد از  از جاش بلند شد و گفت

   ظهر با فاطمه راه میوفتیم سمت اصفهان



 .. سری تکون دادم و گفتم : بسالمت ، ممنون که اومدی

  همونطوری که باهام دست میداد گفت : مشکلی نداری ؟

 کم و کسری نداری؟

 .. به آرومی گفتم :نه ممنون

 .. د وبه سمت در رفتبعد از روبوسی کفشاشو پوشی

 .. تا جلوی در بدرقه ش کردم و بعد از خدافظی درو بستم

 .. با غم و اندوه به مسیر رفتنش و قدمهای کوتاهش خیره شدم

 .. اومدم برم داخل که با صدای  خسرو ، سر جام متوقف شدم

نگاهی به سر تا پام انداخت و با لحن چندشی گفت : میبینم صاحب خونت عذرتو 

  ! تهخواس

میدونستم که کار خودشه ، بدون حرفی رفتم داخل و تا خواستم درو ببندم ، 

 .. پاشوگذاشت الی در و مجبورم کرد که دست نگهدارم

نگاه بدی بهش انداختم و تا خواستم دهن باز کنم و هر چی الیقشه بارش کنم با صدای 

هله یه کاری میکنم ارومی گفت : اگه پاچه نگیری و باهام راه بیای این خونه که س

 .. این محل هم مال تو بشه

 ..با صدای بلندی داد زدم : خفه شو مرتیکه ، چقدر میتونی پست فطرت باشی

پوزخندی زدم و گفتم : من شوهر دارم ، درسته شوهرم زندانه  اما دلیل نمیشه به 

 .. گرگ صفت هایی مثل تو پا بدم

 .. کن و بزن بچاک با لحن قاطعی گفت : پس بار و بندیلت رو جمع

وگرنه کاری میکنم مثل سگ از چشم آدم و عالم بیوفتی جوری که حتی روت نشه 

 .. سرتو توی این محل بلند کنی

دیگه فرصت حرف زدن بهش ندادم و درو محکم به روش بستم و با قدمای بلندی 

 .. خودمو به داخل رسوندم

 .. دست و پام میلرزید ، سرم داشت گیج میرفت



ایی که تحمل وزنم رو نداشتن ، خودمو به اتاق رسوندم و داروهامو از توی با پاه

 .. کیفم در اوردم

همونجوری که قرصامو میخوردم به سمت اشپزخونه رفتم و یه لیوان آب برای خودم 

 .. ریختم

 .. خدایا االن باید چیکار میکردم

 .. ودنه حمیرا ببه سمت تلفن رفتم ، تنها امیدم و تنها کسی که میتونست کمکم ک

 .. معطل نکردم و تند تند شماره ی خونشون رو گرفتم

با صدای جمیله خانم ، آب دهنمو قورت دادم و با بی حالی لب زدم  : سالم جمیله 

 خانم ، خوبین ؟

 !سالم دخترم خوبی مادر ؟ حال و احوالت چطوره؟ _

 به حمیرا؟بی حوصله و کالفه لب زدم : ممنون ، خوبم ، میشه گوشیو بدین 

 به آرومی گفت : واال حمیرا خونه نیست ، از صبح که رفته بیرون هنوز برنگشته

.. 

دیگه داشت گریم میگرفت ، با بغض گفتم : تو رو خدا اگه اومد خونه ، بگید حتما 

 .. بهم زنگ بزنه ،کارم خیلی واجبه

شده ،  ت بدبا نگرانی آشکاری گفت : چیشده صبا جان ؟ اتفاقی افتاده دخترم ؟ حال

 خدایی نکرده مریض احوالی؟

 .. با صدای ارومی گفتم : نگران نباشید ، من خوبم ، فقط یادتون نره به حمیرا بگید

 .. سریع گفت : چشم حتما ، به محض اینکه برگرده بهش میگم

 .. تشکری کردم و گوشی رو قطع کردم

به سمت باکس های حس میکردم خونه داره دور سرم میچرخه ، از جام بلند شدم و 

 .. تلنبار شده رفتم تا یه ذره ی باقیمانده رو تموم کنم

هنوز قدم دوم رو برنداشته بودم که همه چیز تیره و تار شد و نفهمیدم چیشد که محکم 

 .. خوردم زمین



 .. فقط فرصت کردم که دستمو بزارم جلوی شکمم

 .. درد شدیدی توی سرم پیچید و بعدش سیاهی مطلق

امو باز کردم توی بیمارستان بودم ، حمیرا باال سرم بود و با چشمای وقتی چشم

 .. غمگینش بهم زل زده بود

 .. نیاز نبود سوالی ازش بپرسم ، فهمیدم که حالم بد شده و به دادم رسیده

 با صدای آرومی گفت : باألخره به هوش اومدی ، حالت خوبه عزیزم ؟

 طوری منو اوردی بیمارستان ؟دستمو گذاشتم روی سرم وگفتم : خوبم ، چ

با صدای کالفه و خسته ای گفت : وای ، فکرشم عصبیم میکنه ، وقتی رفتم خونه 

 .. مامانم گفت کارم داشتی

 . بهت زنگ زدم اما جواب نمیدادی ، منم نگران شدم اومدم جلوی در خونه

بود  هر چی زنگ زدم جواب ندادی ، خیلی نگرانت شدم ، یکی از همسایه ها بیرون

 .. و گفت میتونه از دیوار بره باال و در رو برام باز کنه

 .. منم از خدا خواسته گفتم درو باز کنه

وقتی اومدم داخل دیدم بیهوش کف خونه افتادی ، اینقدر داد و بیداد کردم که چند نفر 

 .. از همسایه ها اومدن کمکم و رسوندیمت بیمارستان

 از دیوار خونه اومد باال ؟؟با لحن تندی گفتم : کدوم همسایه 

کمی فکر کرد وگفت : اسمشو نمیدونم ، اما یه مرد جا افتاده بود ، هیکل بزرگی هم 

 .. داشت

 .. مطمعن شدم که خسرو بوده

 با کالفگی گفتم : کی مرخص میشم ؟

نگاهی به سرمم کرد و گفت : سرمت تموم بشه میریم ، راستی صبا ، برای دو روز 

 .. بریم سونوگرافیدیگه وقت گرفتم 

  !با تعجب گفتم : چرا ؟

 اخمی کرد و گفت : چرا داره ؟تونمیخوای بفهمی چند ماهته و جنسیت بچه ت چیه؟



 .. با صدای ذوق زده ای گفتم : خب معلومه که دوست دارم بفهمم

  : شونه ای باال انداخت وگفت

  خب دیگه .. پس حرفی نمیمونه

.. 

وم شد از بیمارستان اومدیم بیرون و به سمت خونه راه بعد از نیم ساعت که سرمم تم

 .. افتادیم

توی تاکسی بودیم که حمیرا با کنجکاوی رو بهم گفت : میگما ، کاری داشتی باهام 

 که زنگ زده بودی خونمون ؟

 .. نگاه کوتاهی بهش انداختم وگفتم : آره ، یه مشکلی برام پیش اومده

 !ش فرمش نشست وگفت : چه مشکلی ؟اخم غلیظی بین ابروهای نازک و خو

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم : صاحب خونه بهم فشار آورده که خونه روخالی کنم

.. 

 با تعجب گفت : وا ، مگه میشه ! مگه قولنامه ندارین ؟

 .. پوفی کشیدم و گفتم : داریم ، ولی میگه هر چی خسارتش باشه میده

 .. ته آینده بهم وقت دادهاما باید خونه روخالی کنم ..فقط تا هف

دستی به شالش کشید و گفت : ای بابا ، عجب آدم احمقیه ها ، اصال برای چی میگه 

 !خونه رو خالی کنی ؟

 .. نمیخواستم از قضیه ی خسرو چیزی بفهمه

 .. با صدای خسته ای گفتم : میگه خونشو میخواد دیگه ،من چه میدونم

میگردم برات یه خونه نزدیک خونه   آهی کشید و گفت : خیلی خب غصه نخور ،

 .. خودمون پیدا میکنم

 .. لبخند تلخی زدم و گفتم : ممنون

 بعد از اینکه منو رسوند خونه ، نیم ساعتی پیشم موند و گفت که باید بره وکار داره

.. 



بعد از اینکه حمیرا رفت ، رفتم حموم و دوش گرفتم ، نمازمو خوندم و نشستم پای 

 .. به درست کردنشون کردم باکس ها و شروع

 .. باید حتما تا فردا تمومشون میکردم

شب بود که باکس ها تموم شد و همه رو  ۹/۱تا شب بی وقفه کار کردم ، ساعت 

 .. دسته بندی کردم و گذاشتم کنار کاناپه

 .. یه لقمه نون و پنیر درست کردم و با لذت خوردم

 .. دن دراز کشیدمداروهامم خوردم و روی تشکی که پهن کرده بو

 ..ایتقدر خسته بودم که تا سرم گذاشتم روی متکا ، چشمام گرم شد و خوابم برد

  صبح زودتر بیدار شدم و

 .. نماز خوندم و خونه رو مرتب کردم

 .. لباس پوشیدم و از خونه رفتم بیرون

 .. به سمت خیابون راه افتادم و کنار ایستگاهی که سرویس میومد دنبالم ایستادم

 .. خیلی خسته بودم و رمق کار کردن نداشتم .. اما نمیتونستم نرم

 .. آهی کشیدم  و ، وقتی که مینی بوس کنارم ایستاد با احتیاط سوار شدم

 .. چشم چرخوندم تا حمیرا رو پیدا کنم ، اما در کمال تعجب دیدم که حمیرا نیست

 !!یعنی امروز نیومده سرکار ؟

 .. صندلی نشستم شونه ای باال انداختم و روی

 .. وقتی رسیدیم کارخونه ، با همون بی حالی و بی رمقی کارم رو شروع کردم

فکرم خیلی درگیر بود ، از هفته بعد امتحانام شروع میشد و توی این مدت نتونسته 

 .. بودم که سر هیچکدوم از کالسهام برم

روز به روز داشت اما تا تونستم و وقت داشتم خونده بودم ، از یه طرف بچه ای که 

 .. رشد میکرد



 ماه دیگه نبودنش رو طاقت بیارم ۹از یه طرف نبودن پیمان و فکر اینکه چطوری 

.. 

 .. از یه طرف خونه ای که باید خالیش میکردم و جایی رو نداشتم برم

 .. آهی کشیدم و نگاهمو دوختم به کارگرایی که همه سخت مشغول کار بودن

  یعنی فقط من تنها بودم ؟

 فقط من بی سر پناه بودم ؟

 فقط بچه ی من قرار بود بدون  پدرش به دنیا بیاد ؟

 .. با شنیدن اسمم به پشت سرم نگاه کردم

 .. حمیرا با چشمایی که برق میزد به سمتم اومد

 ! با صدای شادی گفت : چطوری عشق خوشگلم

 .. خنده ای کردم و گفتم : سالم ، کجایی تو

 .. و گفت : با کیومرث بودمشونه ای باال انداخت 

با شنیدن اسم کیومرث تازه یاد دیروز افتادم ، اینقدر حالم بد بود که کامالً یادم رفته 

 .. بود که از حمیرا راجب رابطشون سوال کنم

دستش به مقنعه م کشیدم و با کنجکاوی گفتم : میگم .. این آقا کیومرث چرا اینقدر 

 باهات صمیمیه؟

وروبرمون انداخت و با صدایی که کم از پچ پچ نداشت گفت : خب حمیرا نگاهی به د

 ..، راستش

 سکوت کرد و من کنجکاو تر از قبل گفتم : خب ؟ـ

 .. مکثی کرد و دوباره با صدای آرومی گفت : زنشم

 .. به معنای واقعی کلمه شوکه شدم

 با تپه تپه گفتم : چ..چی؟ شوخی میکنی ؟

 .. کامالً جدی گفتم نگاهشو ازم دزدید وگفت : نه ..



 .. با تعجب و حیرت گفتم : چه جالب ، آخه من فکر میکردم که زن و بچه داره

حمیرا لبای رژ زده ی صورتیش رو با زبونش تر کرد و لب زد : خب .. زن و بچه 

 . که داره

  .. شوک دومم بهم وارد شد و با ناباوری بهش خیره شدم

 .. وقت مناسبی نیست که برات همه چیو بگمببین صبا ، االن پوفی کشید و گفت :

 بزار کارمون که تموم شد برگشتیم همه چیو برات تعریف میکنم ، باشه؟ 

هاج و واج سری به معنی "باشه" تکون دادم و با فکری درگیر مشغول ادامه ی کارم 

 .. شدم

 وقتی ساعت کاری تموم شد و سوار سرویس شدیم ، بی صبرانه رو به حمیرا گفتم :

 ! خب بگو ببینم قضیه چیه

 از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و گفت : چیو بگم ؟

 آروم گفتم : مگه آقا کیومرث زن و بچه نداره ؛ تو چطوری زنش شدی؟

 ..با صدای گرفته ای گفت : زن صیغه ای شدم

 با شنیدن این حرفش مخم سوت کشید ..با تعجب و حیرت لب زدم : چی میگی حمیرا

.. 

 .. د بهم ؛ چشماش پر از اشک شده بود و لباش نا محسوس میلرزیدخیره ش

 .. با بغض لب زد : االن میرسیم ، میریم خونه ی شما ، اونجا صحبت میکنیم

 .. میتونستم درکش کنم و حالشو میفهمیدم

دستمو گذاشتم روی دستش ، دستاش سرد بود با آرامش دستشو نوازش کردم گفتم : 

 .. تو بگیباشه عزیزم ، هر چی 

وقتی رسیدیم ، کلید انداختم و دستامو دور شونه ی حمیرا حلقه کردم و به داخل 

 .. هدایتش کردم

 .. لباسامو در آوردم و کتری رو پر آب کردم و گذاشتم روی اجاق جوش بیاد

 .. حمیرا با همون لباسا روی کاناپه نشسته بود و سرشوگرفته بود توی دستاش



می گفتم : چرا ناراحتی ، منو بخاطر کنجکاویم ببخش ، اصال کنارش نشستم و به آرو

 .. دیگه سوال نمیکنم ازت

 .. سرشو بلند کرد و بهم زل زد

خدای من ، باورم نمیشد این چشمای پر از خون و صورت خیس از اشک مال 

 .. حمیرایی باشه که توی هر شرایطی میخندید

 من متنفر شدی مگه نه؟با بغضی که توی صداش موج میزد گفت : االن از 

 .. با سردرگمی گفتم : یعنی چی ، این چه حرفیه

اشکاش روی گونه های استخونیش غلت خورد و گفت : من خیلی پستم که زن یه 

 مرد زن و بچه دار شدم مگه نه ؟

 .. نمیدونستم چی باید بگمـ، ترجیح دادم سکوت کنم

 .. یادش زیاد شدفین فینی کرد و گفت : وقتی محسن کارای خالف و اعت

 .. وقتی که از دوازده ماه سال هشت ماهش رو زندان بود

 .. منو مادرم هیچ سرپناهی نداشتیم

 حتی برای نون شب هم محتاج بودیم .. هیچ راهی نداشتیم ، در به در دنبال کار گشتم

.. 

 .. اما هیچ کاری پیدا نکردم

 ..خیلی بد بودفین فینی کرد و ادامه داد : یه روز که مامانم حالش 

به هر بدبختی بود تا خیابون اصلی زیر بغلشوگرفتم و هر چی دست تکون دادم برای 

 .. ماشین هیچکی نگه نداشت

دیگه داشت گریم میگرفت و مامانم از درد به خودش میپیچید ، اونجا کیومرث رو 

 .. دیدم

 با ماشینش مدل باالش جلو پامون نگداشت و گفت میرسونتمون .ـ

هیچ پولی نداشتم برای پول دارو و دکتر ، خدا کیومرث رو سر راهمون قرار یادمه 

 .. داد



 .. اون شب تا نصفه شب توی بیمارستان موند و پول بیمارستان رو پرداخت کرد

مامانم که حالش بهتر شد مارو تا جلوی در خونمون رسوند و شماره تماسش رو بهم 

 .. داد و گفت اگه کمکی چیزی خواستم بهش بگم

 .. منم با جون و دل شماره روگرفتم

چند روز بعد که بازم هیچـکاری برام پیدا نشد ، به سرم زد که بهش زنگ بزنم ببینم 

 .. کاری چیزی برام سراغ داره یا نه

اشکاشو پاک کرد و گفت : بهش که زنگ زدم و خودمو معرفی کردم ، با احترام 

 ... گفت فردا برم پیشش باهام رفتار کرد و آدرس کارخونش رو داد و

لبخند تلخی زد و گفت : وای صبا ، نمیدونی چقدر خوشحال شدم ، نمیدونی چه حس 

 .. خوبی داشتم

روز بعد که رفتم کارخونه گفت میتونم اونجا کار کنم با حقوقی که دو برابر بقیه 

 .. کاگرا بود

میمی شده بودیم و منم با جون و دل قبول کردم ..چن ماه بعد هم رفته رفته با هم ص

 .. گاهی خودش منو تا خونه میرسوند

یه روز از زندگیش گفت ، از اینکه زنش و بچه هاش اصال به خواسته هاش احترام 

 ..نمیزارن و خارج از ایران زندگی میکنن

 .. از اینکه چقدر تنهاس و به یه همدم نیاز داره

دم اومدم دیدم بدجوری بهش نگاهی بهم انداخت و لب زد : نفهمیدم چیشد وقتی به خو

 . وابسته شدم

این حس دو طرفه بود ،کیومرث هم به من وابسته شده بود ، بهم اهمیت میداد ، برام 

هدیه میخرید ، هر چند وقت یه بار یه عالمه خرید میکرد و میومد جلوی در خونمون 

 .. تحویل میداد

 .. ل کردمیه روز ازم خواست که صیغه ش بشم و منم با کمال میل قبو

 چون اینقدر بدبختی کشیده بودم که نه سنش برام مهم بود ونه اینکه زن و بچه داره

.. 



 .. فقط  مامانم مهم بود و بس

نفس عمیقی کشیدم و لب زدم : آروم باش حمیرا ، توکار خالفی نکردی ، مهم اینه  

 .. که این رابطه حالله

 .. ه ، اما خودم عذاب وجدان دارملبخند کوچیکی زد و گفت ' : مامانمم همینو میگ

پوفی کشیدم و برای این که حواسش رو پرت کنم گفتم : شام چی دوست داری درست 

 کنم ؟

 نگاه شیطونی بهم انداخت و گفت : بریم بیرون ؟

 .. فکری کردم و گفتم : نه ، راستش میخوام درس بخونم

 !خنده ای کرد و گفت : پس یعنی منم برم گم شم دیگه؟

تم چیزی بگم که ادامه داد : شوخی کردم عزیزم ، راستی یه خبر خوب برات خواس

 .. دارم

 .. با نگاهی سوالی منتظر شدم تا خبرش رو بگه

مکثی کرد و گفت : ببین صبا ، من چند جا برات سوال کردم که خونه پیدا کنم ، اما 

 .. همه یا جای مناسبی ندارن و یا قیمتشون باالس

 !گفتم : خب االن این خبر خوشه؟سرس تکون دادم و 

خندید و گفت : اوفف چرااینقدر عجولی دختر ! نه ، خبر خوبم اینه که من یه پیشنهاد 

 .. خوب برات دارم

  !با کنجکاوی گفتم : چه پیشنهادی؟

مکثی کرد و گفت : ببین صبا ، خونه ی ما خیلی بزرگه ، برای من و مامانم خیلی 

 ..بزرگه

  .. حیاط داریم که هیچی داخلش نیست یه انباری بزرگ تو

همه ی وسایلهای خونتون رو اونجا میزاریم ، یه اتاق هم داخل خونه در اختیارت 

 .. میزاریم ، روی چشممون جا داری

 .. اینجوری دیگه مجبور نیستی که تنها زندگی کنی و هزار جور خطر تهدیدت کنه



ون .. من به هیچـوجه نمیتونم با صدای آروم ولی محکمی گفتم : نه حمیرا ، ممن

 .. خودمو راضی کنم که مزاحم شما بشم

اخمی کرد و گفت : مزاحم چیه صبا ، بخدا من و مامانم تو رو اندازه ی چشمامون 

 .. دوست داریم و برات احترام قائلیم

در حالی که با انگشتای دستم ور میرفتم گفتم : میدونم بخدا ، من خودم از رفتارتون 

 .. م که خیلی مهربون و با محبت هستینحس میکن

اما حمیرا دست خودم نیست ، بخدا نمیتونم قبول کنم که توی خونتون زندگی کنم و 

 .. سربارتون بشم

پوفی کشید و با کالفگی گفت : بخدا ، به جون مامانم سر بار نیستی ، خدا شاهده این 

 .. پیشنهاد رو خود مامانم داده

فتم : شما لطف دارین ، اما بخدا نمیتونم قبول کنم .. تو رو آب دهنمو قورت دادم و گ

 .. خدا ازم دلگیر نشو

  .. نفس عمیقی کشید و با لحن دلخوری گفت : باشه ، هر جوری که صالحته

خواستم حرفی بزنم که ادامه داد : فردا نه ،  پس فردا ساعت یازده صبح وقت دکتر 

 .. گرفتم

قدردانی گفتم :اگه تو نبودی خدا میدونه چی به سر  لبخندی زدم و دستشوگرفتم و با

 .. من میومد

 .. لبخند محوی کنج لبش نشست و با لحن دلنشینی گفت : اشتباه نکن

 .. تو اصال چیزی رو مدیون من نیستی ، تو خودت بزرگترین گنج دنیا رو داری 

 .. ایمانت ، پشتکارت ، وفاداریت ،  مهربونیت و مهمتر از همه قلب پاکت

 .. باعث میشه که همیشه از پس خودت بر بیای 

 خندیدم و گفتم : وای این همه هندونه رو کجا بزارم حاال ؟

 .. خندید و گفت : مسخره ، من جدی گفتم

 .. راستی فردا نمیریم سر کار ، من از کیومرث همون دیروز مرخصیت روگرفتم 



 با تعجب گفتم : چرا ؟ فردا چه خبره مگه؟

  .. گفت : میخوایم بریم دنبال خونه بگردیم با چشم غره

 .. به آرومی ادامه داد : اما ..ای کاش قبول میکردی که

ادامه ی حرفش رو با نفس عمیقی که کشید قطع کرد و از جاش بلند شد و گفت : خب 

 .. من برم دیگه

 منم متقابالً از جام بلند شدم و گفتم : شب نمیمونی؟

 . گفت : نه شالشو روی سرش مرتب کرد و

راستی صبا ، شما چرا یه آیینه تو خونتون ندارین ؟ االن من چطوری ریختمو درست  

 .. کنم

با خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم : ببخشید دیگه ، ولی توی حموم یه آیینه هست 

 .میتونی اونجا ببینی خودتو ـ

 ه؟خنده ای کرد و گفت : نه دیگه مطمعنم که ریختم مرتبه ، مگه ن

 .. خندیدم و گفتم : آره عالیه

بوسه ای روی گونم زد و گفت: من دیگه برم ، مراقب خودت باش ، فردا صبح میام 

  دنبالت بریم دنبال خونه

 .. تشکری کردم و تا جلوی در بدرقه ش کردم

بعد از اینکه خدافظی کردیم درو بستم و با خیال راحت که فردا سرکار نمیرم روی  

 . م و چشمامو بستمکاناپه لم داد

 .. بود که حمیرا اومد دنبالم ۹صبح ساعت 

 ... با هم چند تا بنگاه رفتیم و قیمت خونه ای تومایه های خونه ای که بودم روگرفتیم

  نمیدونستم که چقدر پول پیش دست صاحب خونه داریم

امه نبرای همین از حمیرا خواستم که اول یه سر به بنگاهی که خونمون رو اونجا قول 

 .. کردیم بزنیم

 .. هزار تومن پول پیش دست صاحب خونه داریم ۴۱۱بنگاهی گفت که 



حمیرا سری تکون داد و گفت : خوبه میتونی یه خونه اندازه ی خونه ای که االن 

 .. داخلش هستی بگیری

  .. با هم چندتا دیگه بنگاه رو سر زدیم

 .. گرون بودناما یا به قول حمیرا  یا جای مناسبی نداشتن و یا 

 .. دیگه پاهام درد گرفته بود از بس راه رفته بودیم

حمیرا دستی به پیشونی عرق کرده ش کشید و گفت : صبا ، بنظر من بیا امروز رو 

 .. بیخیال بشیم ، بابا من دارم از گشنگی میمیرم

با شرمندگی سری تکون دادم و گفتم : خیلی خب ، باشه ببخشید تو رو هم به زحمت 

 .. اختم ، برگردیم دیگهاند

 .. پوفی کشید و گفت : چه زحمتی دختر ؟ یه وقت ناراحت نشی از دستم

مکثی کرد و ادامه داد : بخدا خودم فردا میام برات هر جوری که شده یه خونه ی 

 .. خوب پیدا میکنم

 .. البته اول میریم دکتر بعد که تو رو رسوندم خونه میرم دنبال خونه میگردم

 .. انی نگاهش کردم و با هم به سمت خونه راه افتادیمبا قدرد

 .. نزدیک خونه بودیم که یادم افتاد باکس ها رو تموم کردم

 ..رو به حمیرا گفتم : راستی ، بگو اون آقا بیاد باکس ها رو ببره 

 !!!با تعجب گفت : نگو که تموم کردی

 .. خنده ای کردم و گفتم : آره تموم کردم

ه گفت : بابا تو دیگه کی هستی ، عین خر کار میکنی ، عین هر با چشمای گرد شد

 .. درس میخونی

 .. حاال نوبت من بود که با چشمای گرد شده بهش زل بزنم

وقتی که نگاه متعجم رو دید ، با بی قیدی زد زیر خنده و گفت : واییی غلط کردم ، 

 .. بجون مامانم شوخی بود



راحت باش تو رو خدا ، چیز دیگه ای هم مونده لبخند محوی زدم و با شیطنت گفتم : 

 .. بگو

 .. بوسه ی کوتاه و سریعی روی گونه م کاشت و گفت : من نوکرتم خوشگل خانم

 .. و با مهربونی ادامه داد : زنگ میزنم بیان باکس ها رو ازت تحویل بگیرن گلم

 .. فقط اول پولت رو بگیر بعد تحویل بده 

 ونه با من اومد ، خدافظی کرد و از کوچمون خارج شدبعد از اینکه تا جلوی در خ

.. 

 .. درو باز کردم و رفتم توی حیاط ، صدای زنگ تلفن تا توی حیاط میومد

 .. سریع درو بستم و به سمت داخل پا تند کردم و خودمو به تلفن رسوندم

 .. نفس عمیقی کشیدم و گوشی رو برداشتم 

وبا صدایی که از شدت ذوق میلرزید گفتم :  با صدای پیمان ، ضربان قلبم رفت باال

  وای پیمان ، خوبی ؟

 با صدای بمی گفت : خوبم بانو ، تو خوبی عزیزم؟

 .. با اینکه خوب نبودم و غم عالم به دلم ریخته بود

با اینکه اینقدر خسته بودم که دوست داشتم بزنم زیر گریه و اون با مهربونی نازمو  

 .. بکشه

 . ظاهر شاد گفتم : آره خوِب خوبماما با صدایی به 

مکثی کرد ، در نهایت با صدای  فوق العاده گرفته ای گفت : صبا ، فقط میتونم بگم 

 .. شرمندتم

 .. بابت همه چیز ازت ممنونم

 ?با تعجب گفتم : بابت چی

 .. تک خنده ای کرد و گفت : بابت موندنت ، بابت صبوریت

 .. حساب دادگاه ریختیبابت یک میلیون تومنی که دیروز به  



 .. کپ کردم و نگاهم روی میز وسط هال خشک شد

 !!کدوم پول

آب دهنمو قورت دادم و خواستم ازش بپرسم کدوم پول که با صدای مهربونی گفت : 

  !راستی حال بچه چطوره؟

با شنیدن حرفش لبخند محوی کنج لبم نشست و به آرومی گفتم : فردا قراره با حمیرا 

 .. بریم دکتر

 .. چند لحظه ای سکوت کرد و در نهایت گفت : صبا

 .. زبون باز کردم و از ته دلم و با تموم وجودم لب زدم : جانم

 . نفس عمیقی کشید و گفت : خیلی میخوامت ، به موال خیلی میخوامت

  به والی علی تموم این روزا و لحظه ها روجبران میکنم ..بهت قول میدم

 .. دن قولی که داد ، آرامش همه ی وجودم رو فرا گرفتاز شنیدن حرفاش ، از شنی

 .. بعد از چند ثانیه با عجله گفت : من باید برم ، وقت صحبت تموم شد

 مواظب خودت باش صبا .. یادت نره من به خودت و پاکی و ، وفاداریت ایمان دارم 

.. 

 .. با بغض تلخی گفتم : تو هم مواظب خودت باش

 .. یاد حرفی که زد افتادموقتی که قطع کرد تازه 

من که هنوز یک میلیون تومن رو جمع نکرده بودم .. پس پیمان راجب چی حرف 

 !میزد ؟

 .. با فکری درگیر از جام بلند شدم و لباسامودر اوردم و موهامو شونه کردم

 .. وضوگرفتم و با همون شکم گرسنه و خستگی نمازمو خوندم

 .. ی نهارم درست کنمدر یخچال رو باز کردم تا چیزی برا

با دیدن یخچال خالی آه از نهادم بلند شد و همونجا روی زمین نشستم و سرموگذاستم 

 .. روی زانوهام



 . اما چند دقیقه بیشتر نتونستم طاقت بیارم

  از جام بلند شدم و چادر مشکیمو روی همون لباسای خونه سرم کردم

 م برداشتم و از خونه زدم بیرون ..از توی کیفم کمی پول برداشتم و کلیدای خونه ه

با قدمای آروم به سمت خیابون اصلی راه افتادم ، توی مسیرم میوه فروش ها رو از 

 ! نظر میگذروندم تا چیزی برای شام بخرم و درست کنم

 .. با دیدن اسفناج های تازه چشمام برقی زد و کنار میوه فروشی ایستادم

م داخل کیسه و به سمت مرد مسنی که داخل مغازه نیم کیلو اسفناج جدا کردم و گذاشت

 ً  ..بود رفتم و لب زدم : حساب کنید لطفا

 بعد از اینکه حساب کردم ، از مغازه خارج شدم و به سمت نانوایی رو به روم رفتم

.. 

 .. بعد از نون گرفتن با خیالی راحت به سمت خونه راه افتادم

ه امروز یه اسفناج خوشمزه درست میکنم  تخم مرغ هم که خونه داشتیم ، با فکر اینک

 .. ؛ دلم ضعف رفت و دستمو روی شکمم گذاشتم و لب زدم : شکموی مامان

نزدیک به خونه بودم که قیافه ی نحس خسرو ، رو دیدم که با یه نفر دیگه به دیوار 

 ! تکیه داده بودن و سیگار میکشیدن

بدون اینکه حتی کوچکترین سنگینی نگاهشون رو به خوبی احساس میکردم ؛  اما 

 .. نگاهی به جانبشون بندازم ، در خونه رو با کلیدم باز کردم و رفتم داخل

 .. با آرامش نهار رو درست کردم و گذاشتم جا بیوفته

 .. نمازمو خوندم  و تقریباً نیم ساعت سرمو با کتابام گرم کردم تا اسفناج جا بیوفته

رداشتم تا برم حموم اما با تقه ای که به در حیاط بعد از خوردن نهار ، یه دست لباس ب

 .. خورد ، گوشامو تیز کردم

لباسامو همونجا کنار در حموم انداختم روی زمین و از گوشه ی  پرده ی در هال ، 

 .. نگاهی به حیاط انداختم

 .. یه جفت کفش مردونه از زیر در معلوم بود



چادرمو پوشیدم و با قدمای تندی  کمی مکث کردم  ، وقتی تقه ی دوم به در خورد ،

 .. به سمت در حیاط رفتم و درو باز کردم

 !ساله ، متعجب لب زدم : بله؟ ۰۱با دیدن یه پسر حدوداً 

نگاهی بهم انداخت و با صدای بمی گفت : من از طرف اقای مختاری اومدم ، اومدم 

 .. باکس ها رو تحویل بگیرم

 .. ر کنید االن براتون میارمسری تکون دادم و گفتم : خیلی خب ، صب

 .. زبونشو کشید روی لبش و گفت : اگه سنگینه من خودم میام داخل ، میارمشون

 .. با لحن محکمی گفتم : الزم نیست ، همینجا وایسید من خودم االن میارم

در حیاط رو روی هم گذاشتم و به سرعت رفتم داخل و گونی باکس ها رو به سختی 

 ..به حیاط رسوندم دنبال خودم کشیدم و

 .. درو که باز کردم دستشو به سمت گونی دراز کرد

  ! با اخم  گفتم : اینم باکس ها ، فقط اول پول منو بدید

کمی من من کرد و در نهایت گفت : من االن همرام نیست ، یعنی آقای مختاری به 

 ..من پول رو دادن ولی یادم رفت بیارم

: ولی قرار بود اول پولمو بگیرم بعد کارو تحویل اخمی بین ابروهام نشست و گفتم  

 ! بدم

با انگشت اشاره ش گوشه ی لبش رو کمی خاروند و با چشم های دریده ش نگاهی 

 .. به سر تا پام انداخت و گفت : شما کارو تحویل بده ؛ من خودم پولو برات میارم

: باشه ، زدم  پوف کالفه ای کشیدم و به ناچار گونی رو به سمتش هول دادم و لب

 ً  ..بعداً پولو برام بیارید لطفا

 .. لبخند مضحکی کنج لبش نشست و گفت : ای به چشم

 .. سری تکون دادم و بدون تعلل درو به روش بستم

 .. نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل



نگاهم به لباسام افتاد ، با یادآوری اینکه میخواستم برم حموم ، پوفی کشیدم و لباسامو 

 .. م و رفتم حمومبرداشت

 .. دوش آب گرم باعث شد کمی حالم عوض بشه و سر حال بشم

وقتی از حموم اومدم بیرون هوا تاریک شده بود ، یه لقمه نون و پنیر درست کردم 

 .. و خوردم

 .. باکس هم نداشتم که درست کنم ، حوصلم خیلی سر رفته بود

حیف که تنهایی خطرناک بود و  دلم میخواست االن میرفتم بیرون و قدم میزدم ؛ اما

 .. من جرأتش رو نداشتم

یک ساعتی سرمو  گرم کردم و کمی هم درس خوندم ، چند بار خواستم به خونمون 

 .. زنگ بزنم و با مادرم صحبت کنم

دلم خیلی براشون تنگ شده بود ، اما هرچقدر که با خودم کلنجار رفتم ، نتونستم 

 .. بعد از اون رفتار بی رحمانه شون خودمو راضی کنم که برم سمتشون ،

 .. با صدای زنگ بلبلی ناخودآگاه هینی کشیدم و نگاهمو به ساعت دوختم

شب بود !! کمی تعجب ، کمی ترس ، کمی هم دودلی برای بازکردن   ۹/۱ساعت 

 .. در داشتم

وقتی صدای زنگ مجدداً بلند شد ، آب دهنمو قورت دادم و بعد از سر کردن چادرم 

 .. توی حیاط رفتم

 !پشت در که رسیدم با صدای لرزونی لب زدم : کیه؟

 .. صدای زمخت مردی به گوشم رسید

 .. باز کن ، پولتو آوردم_

 .... آب دهنمو قورت دادم و با دستای لرزون درو باز کردم

 .. از الی در قیافه ی همون. پسری که بعدازظهر اومد باکس ها رو برد رو دیدم

 .. فت : سالم عرض شد ، پولتو آوردمبا صدای آرومی گ

 .. دستمو از الی در کمی رد کردم و گفتم : بدید



 ..نگاهی به دوروبرش انداخت و گفت : باشه

به دنبال این حرفش ، دستشو برد توی جیبش و بسته ای اسکناس بیرون اورد و به  

 . سمتم گرفت

 کن در و گفت : صبرپولو ازش گرفتم و خواستم درو ببندم که دستشو گذاشت الی 

.. 

 با قلبی که وحشیانه میزد ، بهش زل زدم و گفتم : چیشده؟

اخمی کرد و دستشو گذاشت روی شکمش و با صدای ضعیفی گفت : میش..میشه ، 

 از دستشوییتون استفاده کنم ؟

چشمام گرد شد و با تپه تپه گفتم :واال .. شرمنده من شوهرم خونه نیست ، نمیتونم 

 .. اجازه بدم

یه قدم اومد جلوتر و گفت : آبجی ، من خیلی اذیتم ، جون جدت بزار یه دقیقه برم 

 .. دستشویی و بیام

  .. منم یه کارگر بدبختم که حاال حاال ها نمیتونم برم خونه

 .. گیر کرده بودم ! از طرفی میترسیدم و از طرفی هم دلم براش میسوخت

و باز کردم و گفتم : باشه ، فقط یه کم وقتی که دوال شد و آخی گفت ، بی اختیار در

 .. زودتر

هنوز حرفم تموم نشده بود که سریع اومد داخل و خواست در حیاط رو ببنده که با 

 .. عجله گفتم  : نیازی نیست

 ! من همینجا میمونم ، شما برو داخل دستشویی کنار در ورودیه 

 .. مکثی کرد و گفت : باشه ، ممنون

 .. کالفه ای کشیدم و به دیوار حیاط تکیه دادم وقتی رفت داخل ، پوف

 .. اصال حس خوبی نداشتم ، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید

 .. چند دقیقه ای منتظر موندم ، اما خبری ازش نشد

 .. صدبار به خودم لعنت فرستادم برای این همه بی عقلی و خریتم



زی از داخل خونه رشته هنوز داشتم با خودم کلنجار میرفتم که با صدای افتادن چی

  .. افکارم پاره شد

 .. آب دهنمو قورت دادم و چند قدم به سمت داخل برداشتم

 .. اما دوباره سرجام متوقف شدم و به در حیاط که باز بود نگاه کردم

 .. نمیدونستم که درو ببندم و برم داخل یانه

 .. بغض کرده بودم و همه ی تنم میلرزید

 .. حیاط ، به سمت داخل پا تند کردم به ناچار بدون بستن در

در دستشویی باز بود ، سرکی داخلش کشیدم ولی با دیدن دستشویی خالی نفس تو 

 ..سینم حبس شد

 .. و در کسری از ثانیه دستی از پشت دور گردنم حلقه شد 

 .. خون توی رگهام یخ بست و برای لحظه ای قلبم از کار افتاد

ه بیرون میزنه ؛ دستمو گذاشتم روی دست زمختش حس میکردم چشمام داره از حدق

 .و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد لب زدم : ول

 .. ولم کن

 .. با صدایی نحس توی گوشم غرید : هیس ، صدات در بیاد خواهرتو میــ..ــگام

 .. اشک توی چشمام جمع شده بود و ناخونامو محکم توی دستش فشار میدادم

 لوی کاناپه روی زمین منو کشوند ، خدایا چی داشت به سرم میومدکشون کشون تا ج

!  

 .. تمام ذهنم از بچم پر شده بود و حس میکردم دارم نفسهای آخرمو میکشم

دستش که روی سیـــــ..نم نشست ، حس جنون بهم دست داد و دستمو از روی دستش 

  ! برداشتم و دستمو به سمت عقب متمایل کردم و صورتشو چنگ زدم

 .. داد بلندی کشید و  محکم هولم داد که با شتاب خوردم زمین

نباید وقتو تلف میکردم ، همینکه قدم اول رو به سمتم برداشت چشم چرخوندم و سینی 

 .. فلزی که روی میز بود رو برداشتم و به سمتش پرت کردم



د نچشمش مسیر حرکت سینی رو دنبال کرد و تا حواسش از من پرت شد  از جام بل

 .. شدم وبا تمام توانم به سمت حیاط دویدم

صدای قدماش و فوش های رکیکش رو از پشت سر میشنیدم اما حتی حاضر نبودم 

 .. به پشت سرم نگاهی بندازم

خودمو به حیاط رسوندم و به سمت کوچه خیز برداشتم و با صدای بلندی شروع به 

 . جیغ زدن کردم

 .. نه روسریم سرم بود و نه چادرم

سرو  و دوستش هنوز همونجا به دیوار تکیه داده بودن ، با صدای جیغم به سمتم خ

 دویدن ــ

 .. تا دیروز این مرد برام نفرت انگیز بود و االن

 . با گریه جیغ زدم : کمک تورو خدا کمک کنید ، یه نفر توی خونمه

 م اومدهنوز حرفم تموم نشده بود که اون پسر مثل برق و باد و به سرعت از خونه 

 .. بیرون و به سمت خیابون اصلی دوید

 .. خسرو و رفیقش دنبالش دویدن و چند تا از همسایه ها اومدن بیرون

  !زن همسایه به طرفم اومد و با استرس گفت : چیشده ؟ دزد اومده ؟

زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و فقط تونستم با قدمای لرزون خودمو به داخل خونه 

 .. م برسونم

  ! مه ی این اتفاق ها توی پنج دقیقه افتاده بود و من هنوزم توی شوک بودمه

 .. حس میکردم دنیا برام به آخر رسیده

 .. به طرف تلفن رفتم و با دستای لرزونم شماره ی خونه ی حمیرا روگرفتم

  ! بوق اول رو که خورد ، حس کردم دل و روده ام رو دارم باال میارم

 .. و دستی گوشی رو نگهداشتماما مقاومت کردم و د

هر بوقی که میخورد برام به اندازه ی یک ساعت میگذشت  صدای ملیحه خانم که 

 .. توی گوشم پیچید ، حس کردم جون تازه ای گرفتم



 ..با صدایی که به زور از ته گلوم در میومد لب زدم : گوشیو بدین حمیرا

صبا تویی؟! چیشده دخترم با صدای که نگرانی و اضطراب توش موج میزد گفت : 

 ؟

 .. هنوز جملش کامل نشده بود که صدای مضطرب حمیرا توی گوشم پیچید

 ..صبا ، صبااااا چیشده ؟ حرف بزن صبااا_

 .. با گریه و هق هق فقط یه جمله تونستم بگم : بیا حمیرا ..بیا فقط

 گریه رگوشی رو قطع کردم و کنار تلفن روی زمین نشستم و با صدای بلندی زدم زی

.. 

خدایا تا کی باید تحمل میکردم ؛ چرا تموم نمیشد ، چرا نمیتونستم یه نفس راحت 

 .. بکشم

حدود یه ربع بعد صدای پی در پی زنگ بلبلی بلند شد و مطمعنم کرد که حمیرا 

 .. اومده

از جام بلند شدم و با همون تن بی جون و بدون روسری به سمت حیاط رفتم و درو 

 .. باز کردم

  .. یدن حمیرای پریشون و ملیحه خانم باعث شد بغض کنمد

حمیرا درو هول داد و محکم بغلم کرد .. توی بغلش با صدای بلندی زدم زیر گریه و 

 .. لب زدم : حمیرا

ملیحه خانم درو پشت سرش بست و دستشو گذاشت روی شونم و لب زد : چیشده 

  !مادر ؟ـ همسایه ت راست میگه ؟

 .. بود تا بفهمم همه چیز توسط همسایه های فضولم لو رفتههمین جمله کافی 

 ..هق هقی کردم و گفتم : من ..من فقط خواس.. خواستم

  ! نفسم یاری نمیکرد که جمله م رو کامل کنم

حمیرا با بغض گفت : خیلی خب ، صبا منو ببین !! آروم باش ، االن ما اینجاییم دیگه 

 .. کسی باهات کاری نداره



  .. رو گرفت و کمکم کرد بریم داخلزیر بغلم 

ملیحه خانم نگاهی به خونه انداخت و با دلسوزی که من ازش بیزار بودم گفت : آخه 

  دختر قشنگم ، چرا خودت برای خودت داری چاه میکنی؟

 ! چرا نمیای پیش ما زندگی کنی ؟! واال بخدا اینجا خطرناکه

 ..ه در مقابل سالمتیش مسئولیاگه به فکر خودت نیستی به فکر اون بچه باش ک 

آهی کشیدم و گفتم : چیکار کنم ؛ من به عشق این بچه از صبح تا شب یا کار میکنم 

  !! یا درس میخونم

 .. حمیرا دستمو گرفت و با مهربونی همیشگیش گفت : میدونیم قربونت برم

 .. مامان منظورش اینه که خودتو از این خونه و از این محله ی نکبت خالص کن 

 .. پوفی کشیدم و دستمو گذاشتم روی شکمم و گفتم : من نمیتونم مزاحم شما بشم

 . ملیحه خانم اخمی کرد و با لحن دلخوری گفت : به جان محسنم قسم مزاحم نیستم

 .. به همون خدایی که شاهده تو رو مثل حمیرا می دونم 

  ! ه صباحمیرا ادامه ی حرف ملیحه خانم رو دست گرفت و گفت : راست میگ

روسریشو از سرش در آورد و با جدیت گفت : بخدا من امروز تمام بنگاه های این 

 .منطقه رو گشتم ـ

 آهی کشید و ادامه داد : ولی هیچ خونه ای که با شرایط توجور باشه رو پیدا نکردم

.. 

 با جدیت ادامه داد : حاال تعریف کن ببینم ، این حرومزاده ای که اذیتت کرده کی بوده

 !؟ـ چطوری اومد توی خونه ی تو ؟

 پوفی کشیدم و با بغض براشون جریان رو تعریف کردم !ـ

حمیرا با حیرت گفت : اینی که اومد اذیتت کرد همونیه که از طرف مختاری اومد 

 !!!کارو تحویل بگیره ؟

سری تکون دادم که حمیرا با صدای بلندی داد زد : پدرشونو در میارم ، گوه خورده 

 .. م الشی رو فرستادهیه آد



ملیحه خانم دستشو گرفت و گفت : آروم باش دختر ، یه کم مراعات حال صبا رو 

 .. بکن

حمیرا پوفی کشید و مشت محکمش فرود اومد توی کاناپه و با صدای خشمگینی لب 

 .. زد : به جون مادرم بیچارشون میکنم

بعد از اینکه از دکتر  نگاهشو به من دوخت و لب زد : فردا که وقت دکتر داریم ،

 .. برگشتیم وسیله هاتو جمع میکنیم و میای خونه ی ما

خواستم دهن باز کنم و مخالفت کنم که انگشت اشاره ش رو به سمتم گرفت و لب زد 

 !! : وای به حالت اگه بگی نه

 لحنش اینقدر جدی بود که توان گفتن هر حرفی رو ازم گرفت و سرمو انداختم پایین

.. 

 .. را خانم و ملیحه پیشم موندن و هر سه تامون توی هال خوابیدیمشب حمی

 .. هر چند تا صبح توی رخت خوابم غلت خوردم و یه لحظه هم نتونستم بخوابم

با دیدن هوای روشن شده بی سر و صدا از جام بلند شدم و بعد از اینکه رفتم دستشویی 

 .. وضو گرفتم و توی اتاق نمازمو خوندم

 تم روی اجاق تا جوش بیاد ؛ با دیدن یخچال خالی آه از نهادم بلند شدکتری روگذاش

.. 

 .. فقط یه قالب کوچیک پنیر داشتیم

 پوفی کشید و با کالفگی روی زمین نشستم و با خودم فکر کردم که من چقدر بدبختم

.. 

 . باید قبل از اینکه بیدار میشدن ، میرفتم بیرون و خرید میکردم

مد چایی دم کردم و بعد از پوشیدن لباس و برداشتن پول از آب کتری که جوش او

 .. خونه زدم بیرون

 .. دو تا نون سنگک گرفتم و یه شیشه ی کوچیک مربا و کره و پنیر هم گرفتم

 .. با خریدن هر قلم وسیله ، یه بار باقیمانده ی پولم رو میشمردم



ت لیون پولی که پیمان گفنباید زیاد ولخرجی میکردم .. با دیدن پول یاد اون یک می

 .. پرداخت شده افتادم

  !! باید حتما راجبش از حمیرا میپرسیدم

وقتی رسیدم جلوی در کلید انداختم و همین که خواستم برم داخل حیاط ، با شنیدن 

  ! اسمم سر جام متوقف شدم و به پشت سرم نگاه کردم

  ! میکردیکی از زنای همسایه با اخم غلیظی ایستاده بود و نگاهم 

  رو بهش لب زدم : کاری داشتین ؟

دستشـو زد به کمرش و با لحن زننده ای گفت : دختر جان ، بهتره زودتر از این محل 

 .. بری

 ! ما حوصله نداریم هر شب بکــ..نای تو رو فراری بدیم 

با شنیدن جمله ی بی شرمانه ش ، خون توی رگهام  یخ بست و با چشمای گرد شده 

 .. زل زدم بهش

  با صدای بلندی گفت : ها چیه ؟ نگاه میکنی !!  مگه دروغ میگم ؟

با حرص گفتم : اوالً حرف دهنتو بفهمـ، دوماً یادم نمیاد برای موندنم توی این خونه 

 .. اجازه ی شما رو الزم داشته باشم

کمی به سمتش متمایل شدم و ادامه دادم : دفعه بعدی دهنتو باز کنی و حرف مفت 

 . بزنی

یه جوری میزنم توی دهنت که تا عمر داری اون دهن نجستو برای قضاوت کردن  

 .. دیگران باز نکنی

به وضوح از لحن محکم و قاطعم جا خورد ، چند بار دهن باز کرد تا چیزی بگه ؛ 

  ! اما نتونست

راضی از اینکه دهنشو بسته بودم ، درو هول دادم و رفتم داخل و درو محکم پشت 

  ! کوبیدم سرم به هم

وقتی رفتم داخل ، رخت خواب های کف هال جمع شده بود و حمیرا و ملیحه خانم 

  !روی کاناپه نشسته بودن



 .. سالمی کردم و گفتم : ببخشید ، من چند دقیقه رفتم بیرون خرید کنم

ملیحه خانم با ناراحتی گفت : چرا با این بار سنگینت رفتی بیرون مادر ، ما که غریبه 

  ! نیستیم

خنده ای کردم و گفتم : کدوم بار سنگین ؟ اگه منظورتون بچمه ، که هنوز مونده تا 

 .. سنگین بشم

  ! سریع با کمک حمیرا سفره رو پهن کردیم و صبحونه خوردیم

 .. بعد از اینکه ظرفای صبحونه رو شستم ، آماده شدم و با هم از خونه خارج شدیم

ه سمت مطب دکتری که حمیرا وقت گرفته ملیحه خانم رو سر راهش رسوندیم و ب

  ! بود راه افتادیم

 کمی ذوق ، کمی استرس ، کمی هیجان داشتم ، استرس این که نکنه بچم سالم نباشه

.. 

 .. هیجان فهمیدن جنسیتش

 .. ذوق برای شنیدن صدای قلبش

وقتی رسیدیم ، مطبش تقریباً خلوت بود ، حمیرا رو بهم کرد و گفت : همینجا بشین 

  ! من برم از منشیش یه سوال بپرسم بیام

 .. باشه ای گفتم و روی صندلی های زیتونی چرم ، نشستم

نگاهم روی زنای باردار توی مطب چرخید ، اکثراً با شوهرشون اومده بودن ، یاد 

 .. پیمان افتادم و آهی کشیدم

ه اندازه ی من چی میشد اگه االن اینجا بود ، با هم میومدیم دکتر ، مطمعنم که اونم ب

 .. مشتاق بود

 با شنیدن صدای حمیرا

 .. رشته ی افکارم پاره شد 

 . بریم داخل ، نوبتمونه _

 .. از جام بلند شدم و با هم رفتیم داخل



ساله با موهای رنگ کرده و ارایشی ملیح پشت میزش نشسته  ۴۱دکتر به زن حدوداً 

 .. بود

 گوشه اتاق اشاره کرد و گفت : بفرمایید سالم که کردیم ، لبخندی زد و به صندلی های

 ..ـ

 مشکلتون چیه ؟+

 .. حمیرا اشاره ای کرد که جوابشو بدم

 .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم : برای سونوگرافی اومدم

  !عینکشو روی چشمش جا به جا کرد و گفت : خب چند وقته ؟ جایی دکتر رفتی ؟

 .. دکتر نرفتمآب دهنمو قورت دادم و گفتم : نه ، تا حاال 

 .. لبخندی زد و گفت : خب ، هیچ اشکالی نداره

  ! االن برات یه سری آزمایش و یه سونوگرافی کامل مینویسم 

  !حمیرا گفت : خودتون اینجا دستگاه سونو ندارید ؟

 .. دکتر سری به معنی "نه" تکون داد و گفت : نه ، سر همین چهار راه هست

 .. بعد جوابشو برای من بیارید اونجا برید برای سونوگرافی و

 ! بعد از نوشتن نسخه ، از جامون بلند شدیم و بعد از تشکر از مطب خارج شدیم

 ! تا سر چهار راه و مطب دکتری که قرار بود برم پیشش برای سونو ، پیاده رفتیم

 .. اونجا هم زیاد شلوغ نبود و فقط دو نفر اونجا بودن که قبل از من رفتن داخل

  ! ان چادرمو توی مشتم گرفته بودم و فشار میدادماز هیج

وقتی آخرین نفر هم از اتاق اومد بیرون ، منشی رو به من گفت : بفرمایید نوبت 

 ! شماس

 .. چون باید تنها میرفتم داخل ، حمیرا لبخندی زد و گفت : برو عزیزم ، من همینجام

سمت اون اتاق رفتم و درو  با استرس و پاهایی که انگار تحمل وزنم رو نداشتن ، به

 باز کردم .ـ



فضای اتاق نسبت به بیرون تاریک تر بود ، یه دکتر ؛  خانم پشت مانیتور نشسته بود 

 .. و یه خانم دیگه کنارش پشت میز نشسته بود

 ..به آرومی سالم کردم ، هر دوشون جوابمو دادن

،  گفت : دراز بکشدکتری که پشت مانیتور بود ، اشاره ای به تخت کنارش کرد و  

 .. لباستو بزن باال

 ..کفشامو در اوردم و چادرمم گذاشتم روی صندلی و روی تخت دراز کشیدم

 .. دکمه های مانتوم رو باز کردم و با خجالت پیرهنم رو زدم باال 

حس خنکی مایع ژل مانندی که روی پوست شکمم حس کردم باعث شد نفسمو حبس 

 .. کنم

 .. شمم به مانیتور رو به روم خوردتوی همین حال و هوا چ

با دیدن تصویر داخل مانیتور لبخندی به شیرینی قند روی لبم نقش بست و لبامو محکم 

 .. گاز گرفتم

قلبم تند تند میزد و چشمام با اشتیاق روی اون مانیتور و اون موجود کوچولوی داخلش 

  ! در حرکت بود

 .. وی خوشگل تو راه داریدکتر با صدای مهربونی گفت  : یه پسر کوچول

 .. لبخندم اینقدر بزرگ بود به وسعت همون لبخند چشمام مملو از اشک شد

اون لحظه حتی میخواستم با اون اشکایی که جلوی دیدم رو تار کرده بودن و نمیزاشتن 

 .. خوب مانیتور رو ببینم جنگ کنم

 با صدایی که از شدت هیجان میلرزید گفتم : چند وقتشه؟

 .صدای دکتر به گوشم رسید : چهار ماه و یک هفته ـ دوباره

  اشکامو پاک کردم و پرسیدم : سالمه ؟

 .. خنده ای کرد و گفت : بله ، هم سالمه و هم همه چی عالیه

 . و با لبخند ادامه داد : االن صدای قلبشم میزارم گوش کن

 .. آب دهنمو قورت دادم و خیره شدم به حرکت دست دکتر



رو ژل زد و روی قسمت ژل زده ، اون دستگاهی که اسمش رو هم  دوباره شکمم

 .. نمیدونستم گذاشت و کمی فشار داد

صدای قلب کوچولوم که توی اتاق پیچید ، بی اراده زدم زیر گریه و دستمو گرفتم 

 . جلوی دهنم

 .. به خدا قسم که قشنگ ترین و به یاد ماندنی ترین صدای زندگیم بود

شکمم برداشت و با اشاره ای به دستمال کاغذی کنار تخت گفت  دکتر دستگاه رو از

 ..: میتونی شکمتو تمیز کنی

 .. دستمالی برداشتم و روی شکمم کشیدم و دکمه های مانتوم و بستم

 .. بعد از پوشیدن کفشام و برداشتن کیف و چادرم جلوی میز دکتر ایستادم 

 سالته ؟برگه ی سونوگرافی رو به سمتم گرفت و گفت : چند 

  ۵۶فین فینی کردم و گفتم : 

سری تکون داد و گفت : سنت خیلی کمه برای بارداری ، پس باید خیلی مراقب 

 .  خودت باشی

 .. با لبخند گفتم :چشم

 !برگه رو ازش گرفتم و گفتم : میتونم برم ؟

 .. با مهربونی گفت : بله ، بسالمت

 تشکری کردم و از اتاق خارج شدم .ـ

 .. ال بودم که دوست داشتم با صدای بلندی قهقهه بزنماینقدر خوشح

با دیدن حمیرا که از جاش بلند شد و به سمتم اومد لبخند عمیقی روی لبم نشست و به 

 . سمتش پا تند کردم

 حمیرا با لبخندی دلنشین دستمو گرفت و گفت : بگو صبا ، زود بگو بچه چیه ؟

حلقه کردم و با صدایی که هم بغض لبامو محکم گاز گرفتم و دستامو دور گردنش 

 .. داشت و هم شوق گفتم : پسره ، چهارماه و یه هفتشه ، حالشم خوب خوبه



روی سرمو بوسید و خیره به چشمام گفت : الهی قربونت برم ، چقدر قشنگه این خنده 

 .. ی از ته دلت

 یدستمو گرفت و همونطوری که به از مطب خارج میشدیم گفت: بریم که امشب خیل

 .. کار داریم

 !با تعجب گفتم : چه کاری؟

خنده ای کرد گفت : اول میریم وسایالی خونت رو جمع میکنیم تا برای فردا حاضر 

 .. باشه

 .. دوم اینکه امشب شام مهمون من ، من و تو و مامانم میریم بیرون

 ! خنده ای کردم و گفتم : اما اونی که باید شیرینی بده منم ها

 .. : نگران نباش ، از ته حلقومت میکشم بیرون چشمکی زد و گفت

 .. با شنیدن این حرفش یاد پول یک میلیون جریمه افتادم که پیمان گفت پرداخت شده

سر جام متوقف شدم ــ با ایستادن من حمیرا هم سر جاش ایستاد و با تعجب گفت : 

 چیشد؟

 مه پرداخت شده !با جدیت لب زدم  : پیمان زنگ زده بود گفت یک میلیون پول جری

 تو پرداخت کردی؟

 نگاهشو ازم گرفت و گفت : خب ، آره ، قرارمونم همین بود دیگه .ـ

 .. با اخم خیره شدم بهش

  ! کالفه پوفی کشید و گفت : خب چرا اچنجوری نگام میکنی

دستمو فشرد و ادامه داد : قربونت برم ، اینا همش قرضه ، بخدا بعداً همه رو ازت 

 .. پس میگیرم

 ! با کالفگی گفتم : ولی باید قبلش بهم میگفتی

خنده ای کرد و گفت : نمیخواستم بهت استرس بدم ، اگه میگفتم میخواستی هی تکرار 

 ...کنی که وای ممنونم ، وای من شرمندتم و

 .. دیوونه ای نثارش کردم و دوباره به مسیرمون ادامه دادیم



ای زیباترین و دلنشین ترین تصویر به هر کس و هر چیزی که نگاه میکردم ، بر 

 .. زندگیم بود

حس میکردم خوشبخت ترین زن روی زمینم و تنها کمبودم نبودن و جای خالی پیمان 

 .. بود

 .. دوست داشتم هر چه زودتر به پیمان خبر بدم

وقتی به خونه رسیدیم ، با حمیرا چند ساعت وقت گذاشتیم و وسایل رو جمع کردیم ؛ 

  ! ادی هم نداشتیمهر چند چیز زی

بعد از این  که دیگه همه چیزو جمع کردیم حمیرا گونمو بوسید و لب زد : خسته 

 .. نباشی مامان کوچولو

 .. لفظ مامان کوچولو خیلی به دلم نشست و لبخند محوی زدم

 .. حمیرا رو بهم گفت : بدو برو لباس بپوشیم بریم ، مامان منتظرمونه

م و با حال زاری گفتم : اوالً لباسام کثیف شده باید برم نگاهی به لباسای خاکیم کرد

 ! حموم ، دوماً نمازمو نخوندم

شونه ای باال انداخت و روی زمین نشست و گفت : تا من یه چرت میزنم تو هم 

 . کاراتو بکن ، فقط زودااا

 .. خنده ای کردم و گفتم : چشم

نماز و دعا برای سالمتی سریع رفتم حموم و دوش مختصری گرفتم و بعد از خوندن 

 پیمان و بچم ، سجادمو از روی موکتی که پهن کرده بودم زیرش جمع کردم .ـ

حمیرا رو بیدار کردم و با هم از خونه خارج شدیم و قرار شد فردا وانت بگیریم و ، 

 .. وسیله ها رو بار بزنیم

 .. شب با هم رفتیم بیرون ، خیلی بهم خوش گذشت

 .. دلبازی کرد و قسمم داد که هر چی دلم میخواد سفارش بدمحمیرا حسابی دست و  

 خیلی وقت بود که هوس جوجه کردم بودم و نتونسته بودم بخورم ــ



با یاد آوری روزای تلخی که داشتم و تنهایی گذروندم بغضمو قورت دادم و مشغول 

 .. خوردن غذام شدم

 ! ینجا و با هم غذا بخوریمخدایا ، یعنی میشه یه روزی منو پیمان و بچمون بیایم ا

 .. با شنیدن صدای آشنایی رشته ی افکارم پاره شد و چشم دوختم به فرد رو به روم

 .. با دیدن مختاری خشکم زد و نگاه متعجب و گیجمو به حمیرا دوختم

حمیرا پیروزمندانه نگاهی بهم انداخت و رو به مختاری که با خجالت سرشو انداخته 

  ! آقای مختاری اینم صبا ، حاال حرفتونو بزنید بود پایین گفت : خب

 مختاری زیر چشمی نگاهی بهم کرد و با شرمندگی گفت : من فقط میتونم بگم شرمندم

. 

  ! تازه فهمیدم قضیه از چه قراره و چرا اومده اینجا

با یاد آوری اون پسر تنم لرزش خفیفی کرد و لب زدم : شما چرا ، اون عوضی باید 

 ! هشرمنده باش

با سر به زیری گفت :من مقصرم ، من نباید اونو میفرستادم جلوی در خونتون ، بخدا 

 . شرمندم

 .. مکثی کرد و ادامه داد : اگه ازش شکایت دارید

نزاشتم حرفش تموم بشه و گفتم : نه شکایتی ندارم ! فقط لطف کنید از این به بعد 

  ! اکس ها بفرستیدخودتون یا یه قابل اعتماد رو برای تحویل گرفتن ب

 .. چشمی گفت و رو به حمیرا گفت : بازم شرمندم خانم ، با اجازتون

 بعد از رفتنش متعجب به حمیرا زل زدم ـ

شونه ای باال انداخت و گفت : میخواست باهات حرف بزنه ، منم گفتم بیاداینجا ، به 

  ! قول معروف میخواست حاللیت بطلبه

قیه ی غذام کردم که تقریباً سرد شده بود و از دهن پوفی کشیدم و شروع به خوردن ب

  ! افتاده بود



وقتی تا آخرشب بیرون موندیم ، دیگه از خستگی نای راه رفتن نداشتم ، حمیرا 

 .. مجبورم کرد که شب رو برم خونه ی اونا و صبح بریم وسایلمو بیاریم

 ون ، ملیحه خانم وهنوزم برای گفتن حرفم دو دل بودم !  اما وقتی که رسیدیم خونش

 .. حمیرا با روی باز ازم پذیرایی کردن

  ملیحه خانم مهربون گفت : چرا توفکری مادر ؟

 .. به ارومی گفتم : راستش ، من میخوام یه چیزی بهتون بگم

  سوالی نگاهم کرد و گفت : چیشده ؟

قت ابه ارومی گفتم : راستش من اینجوری راحت نیستم که بخوام توی یکی از این ات

  ! زندگی کنم

 حمیرا با جدیت گفت : یعنی چی ، نکنه باز میخوای بگی نمیای اینجا ؟

آب دهنمو قورت دادم و گفتم : میام ، ولی نه اینجا ، همون جا توی انباری که گفتی 

 .. شبیه یه اتاقه زندگی میکنم

کی حمیرا و ملیحه خانم هر دو جا خوردن و ملیحه خانم با تپه تپه گفت : چی می

  دخترم ، مگه ما مردیم ؟

 با عجله گفتم : نه نه ، بخدا اصال بحث شما نیست ! من خودم اینجوری راحت ترم

.. 

حمیرا از جاش بلند شد و کنارم ایستاد و با مهربونی گفت : یعنی کنار ما موندن 

 !اینقدر غیر قابل تحمل و سخته ؟

گه خودت نگفتی انباری خیلی سریع لب زدم : نه بخدا ، فقط اینجوری راحت ترم ، م

 بزرگه ؟

 . سری تکون داد و گفت : آره خب ، بزرگ که هست

 اصال انباری نیست که یه اتاق بزرگه ، ولی چون الزمش نداشتیم وسیله چیدیم داخلش

.. 

 ! ملیحه خانم با لبخند مادرانه ای گفت : خیلی خب دخترم ، هر جوری که راحتی



میرا گفت : فردا اول وقت اتاق رو تمیز میکنیم بعد مکثی کرد و به آرومی رو به ح

 .. میریم وسیله های صبا رو بار میزنیم

 شب با خیال راحت کنار حمیرا خوابیدم ، بعد از مدت ها با خیال آسوده خوابیدم .ـ

دستمو گذاشتم روی شکمم و نوازش میکردم شکممو و آرزو میکردم ای کاش ؛ االن 

 .حرف میزدم ـ تنها بودم و راحت با پسرم

 .. لفظ پسرم رو چندین بار با خودم تکرار کردم ، توی ذهنم مرور کردم

 !دلم میخواست این خبرو به پیمان بدم ، ای کاش میشد یک بار دیگه برم مالقاتش

 باهمین فکرا نفهمیدم کی خوابم برد ــ

  .. صبح با صدای حمیرا چشم باز کردم

 .. ون میگفتصورتش غرق در عرق بود و زیر لب هزی

  ! انگار داشت کابوس میدید

 پتو رو از روم کنار زدم و بهش نزدیک شدم و به ارومی صداش زدم ــ

 ! اما انگار اصال صدامو نمیشنید و لرزش بدنش هر لحظه شدیدتر میشد

 .. با نگرانی شونه هاشو گرفتم و محکم تکون دادم و صداش زدم

 .. ز جا پریدباالخره با جیغ خفیفی چشم باز کرد و ا

  !با رنگی پریده بهم خیره شد و لب زد : چی..چیشده ؟

دستشو گرفتم توی دستم و لب زدم : داشتی خواب بد میدیدی ، صدات کردم از خواب 

  !پریدی

 .. دستی به پیشونی عرق کرده ش کشید و گفت : خواب بدی بود

 !با کنجکاوی گفتم : چه خوابی ؟

 ! حلیل رفته ای گفت : یادم نیستنگاهشو ازم گرفت و با صدای ت

از جاش بلند شد و گفت : من برم دست و رومو بشورم ، ببخش که تو رو بد خواب 

 ! کردم ، بخواب



دستی به موهام کشیدم و همونطوری که از جام بلند میشدم گفتم : نه ، باید نماز بخونم 

 !، دیگه خوابم نمیاد

 ..ونه سر پایی خوردیمبعد از خوندن نماز با حمیرا چند لقمه صبح

 .. رفتیم توی حیاط تا اتاقی که قرار بود داخلش زندگی کنم رو تمیز کنیم 

 .. متری بود ، خیلی تمیز بود ، هم دیواراش و هم کف اتاق ۴۱اتاقی تقریباً 

 .. یکی دو ساعتی طول کشید تا اتاق رو کامالً تمیز و گردگیری کردیم

 .. داشتم کمرم درد گرفته بود و کمی سرگیجه

 .اما نمیخواستم حمیرا چیزی بفهمه ، دلم میخواست همین امروز اسباب کشی کنم 

 ... دوباره برم سرکار و برای امتحانام که هفته آینده شروع میشد درس بخونم 

کار اتاق که تموم همراه حمیرا آماده شدیم و از خونه زدیم بیرون تا وسیله هامو بار 

 کنیم ــ ــ ــ

یم و به سمت خونه رفتیم ، تک تک وسیله ها رو حمیرا و راننده وانت بار وانت گرفت

 کردن ـ

حمیرا حتی اجازه نداد کوچیکترین وسیله ای رو بلند کنم و گفت حق ندارم به خودم 

 .. فشار بیارم

 .. و من چقدر ممنونش بودم بخاطر این همه محبتش ، بخاطر این همه مهربونیش

 جام بلند شدم و نگاهی به خونه ی خالی پیش روم انداختم وسایل روکه بار زدیم  از

.. 

 یاد پیمان افتادم ، یاد خاطرات خیلی کوتاهمون توی این خونه ــ

آهی کشیدم و در خونه رو قفل کردم و کلیدا رو گذاشتم توی کیفم تا فردا به بنگاه 

 تحویل بدم ــ

 ما با چیدن وسیله هام فقطتا شب درگیر چیدن وسیله هام بودیم ، اتاقش بزرگ بود ا

 ! کمی از اتاق خالی موند و میشد سه یا چهارنفر جا بشن

  ! اما به همینم قانع بودم ، چون من فعال یه نفر بودم



 .. شب با اصرار حمیرا رفتم پیششون و شام رو با هم خوردیم

 یاتاقی که من داخلش بودم دقیقاً کنار ساختمون اصلی بود که خودشون داخلش زندگ

 ! میکردن و فقط در جدا داشت

اما دستشویی توی حیاط بود و من فقط فکر اینو میکردم که شبا چطوری پامو تو 

  ! حیاط به این بزرگی بزارم

 .. بعد از شام تشکری ازشون کردم و به اتاقم برگشتم تا بخوابم

 .. ماز فردا باید دوباره میرفتم سر کار و همین چند مرخصی رو مدیون حمیرا بود 

تا صبح توی جام غلت خوردم و خوابم نمیبرد .. جام عوض شده بود و بد خواب شده 

  ! بودم

 .. صبح با صدای اذانی که به گوشم رسید ، از جام بلند شدم و رفتم توی حیاط

 .. سوز کمی میومد و باعث شد لرز به تنم بشینه

 .. وضو گرفتم و بعد از خوندن نمازم ، به سمت یخچالم رفتم

حوصله چایی دم کردن نداشتم و فقط  چند لقمه نون و پنیر خوردم و لباسامو پوشیدم 

 .. و نشستم تا حمیرا بیاد و بریم

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای در اتاقم به گوش رسید وپشت بندش حمیرا با 

 . سینی بزرگ توی دستش اومد داخل

و عسل و نون بربری که مشخص  با دیدن سینی و لیوان بزرگ چایی و کره و مربا

 .. بود داغ و تازه س ، آب دهنمو قورت دادم و گفتم : سالم صبح بخیر

  .. لبخند مهربونی زد و کنارم نشست و گفت : سالم عزیزم ، صبح تو هم بخیر

سینی رو کشید جلوم و با محبت گفت : بخور قربونت برم ، میدونم اول صبحی حال 

 .. ، بخور جون بگیریصبحونه درست کردن نداری 

 دوباره نگاهی به محتویات داخل سینی کردم و لب زدم : ممنونم ، پس خودتم بخور

.. 



چشمکی زد و گفت : معلومه که میخورم ، اصال هر روز صبحونمو میارم اینجا با 

 .. هم بخوریم

لبخندی زدم و با اشتها صبحونمو خوردم ، حمیرا سینی خالی رو به ملیحه خانم سپرد 

 .. و با هم از خونه خارج شدیم

سوار سرویس شدیم و کنار هم نشستیم ، نگاهمو از شیشه به خیابون دوختم که با 

  ! صدای حمیرا نگاه از منظره ی بیرون گرفتم

  ! صبا ، کیومرث میخواد زنشو طالق بده+

 !متعجب و با حیرت لب زدم : وا ، برای چی ؟

به بازی گرفت و گفت : میگه دیگه از اون نگاهشو ازم گرفت و دکمه ی مانتوشو  

  ! زندگی سرد و بی روح خسته شده

با تعجب بیشتری لب زدم : کدوم زندگی حمیرا ؟! تو که گفتی زن و بچش ایران 

  ! نیستن

حمیرا آهی کشید و گفت : ِد همین دیگه ! خب میگه وقتی زن داره و کنارش نیست 

 بهتر که نباشه ــ ، وقتی زن داره و اینقدر تنهاس ، همون

پوف کالفه ای کشید و گفت : بابا حق داره ، مثال زن دائمشه ، ولی سالی دو بار میاد 

  ! ایران و چند روز پیش کیومرث میمونه

 .. نگاهم میخ نگاه حمیرا بود ، نگاهی که سعی داشت ازم بدزدتش

 یل خودشدستمو گذاشتم روی دستای یخ زدش و گفتم : حمیرا ، آقا کیومرث به م 

 !میخواد از زنش جدابشه ؟

همونطور که حدس میزدم به شدت عکس العمل نشون داد و دستمو پس زد و با لحن 

  !تندی گفت : منظورت چیه از این حرف ؟

کمی .. فقط کمی از رفتار پرخاشگرانش جا خوردم ، اما خیلی زود به خودم اومدم 

  !و با لحن آرومی گفتم : منظورم واضح نبود ؟

وفی کشید و گفت : نمیخوام فعال راجبش حرف بزنم ، منتظرم ببینم آخر این قصه و پ

  ! رابطه چی میشه



ترجیح دادم فعال حرفی نزنم و سکوت کردم ، وقتی رسیدیم ، بدون توجه به من پیاده 

  ! شد

  .. آب دهنمو قورت دادم و به آرومی از جام بلند شدم و پیاده شدم

یدم و با فکر به یه روز پر کار و سخت آهی کشیدم و به سمت با دیدن کارگاه آهی کش

 اتاقک مخصوص تعویض لباس رفتم تا لباسامو عوض کنم ــ

تا پایان ساعت کاری حمیرا ازم دوری کرد و حتی کالمی باهام حرف نزد ، جوری 

  ! که کالً از پرسیدن اون سوالم پشیمون شدم

ی لباسامو عوض کردم و بی رمق وقتی ساعت کاری تموم شد با کمر درد شدید

  .. چادرمو سرم کردم

حمیرا در حالی که دستکش سفیدش رو در میاورد به سمتم اومد و با لحن سردی 

 زمزمه کرد : حاضر شدی بریم ؟

سری تکون دادم و اونم بعد از عوض کردن لباساش راه افتاد و با هم سوار سرویس 

 .. شدیم

حرفی زدم ، ترجیح میدادم سکوت کنم تا اینکه با نه حمیرا حرفی زد و نه من دیگه 

  !حرفام برنجونمش

وقتی رسیدیم ، ملیحه خانم اصرار کرد که برای شام برم پیششون ولی من قبول 

 .. نکردم و درصد زیادی از قبول نکردنم بخاطر رفتار حمیرا بود

تم تا برداش شب هوا تاریک شده بود و دلم خیلی گرفته بود ، نمازمو خوندم و کتابمو

 .. کمی درس بخونم ، ولی حس و حال درس خوندن هم نداشتم

کاش الاقل تلفن داشتم .. صدایی از درون ذهن خسته و آشفتم لب زد : تلفن داشتی که 

  به کی زنگ بزنی ؟

آهی کشیدم و سرمو گذاشتم روی زانوهام ، خدایا خسته شدم ، تا کی قرار بود 

 .. اینحوری زندگی کنم

داشت گرم میشد از خستگی ، با حس لرزش خفیفی زیر پوست شکمم شوکه چشمام 

 ..شده سرمو از روی زانوم برداشتم و دستمو گذاشتم روی شکمم



هنوز توی شوک بودم که دوباره همون لرزش و حرکت خفیف رو حس کردم ، 

 .. لبخندی روی لبم نقش بست

 .. بچم

  ! بچه داشت توی شکمم تکون میخورد .. خدای من

 .. حس شیرینی زیر پوستم دوید و به تک تک سلوالی تنم رسوخ کرد

چشمام لبالب پر از اشک شده بود ، دستمو نوازشوار روی شکمم کشیدم و با بغض 

لب زدم : خیلی دوستت دارم پسرم ، بیا زودتر ، بیا ببین مامانت چقدر تنها و بی کسه 

 .ـ

و، بیا و زندگیم بشو ، بیا تا بفهمم منم هق هقی کردم و ادامه دادم : بیا و همه کسم بش

 .. تنها نیستم

 با صدای در اتاقم اشکامو پاک کردم و با صدای تحلیل رفته ای گفتم : بله؟

 صدای حمیرا به گوشم رسید :بیام تو صبا ؟

ازش دلخور بودم ، دست خودم نبود به خدا که نصف این حال بدم بخاطر رفتار 

 .. حمیرا بود

 .. لب زدم: بیا تو اما بااین حال

درو به ارومی باز کرد و اومد داخل ، نگاهشو به چشمام دوخت و بهم نزدیک شد و 

 .. کنارم نشست

نگاه ازش گرفتم و سرمو انداختم پایین ، آهی کشید و گفت : معذرت میخوام صبا 

 .. ..بخدا نفهمیدم چرا اونجوری باهات رفتار کردم

ره ، فدای سرت .. من به بی مهری اطرافیانم خیلی لبخند تلخی زدم و گفتم : عیب ندا

 .. وقته که عادت کردم

 ..با بغض گفت : منو ببخش صبا ، بخدا رفتارم دست خودم نبود

  ! من نمیخواستم اصال ذره ای تو رو ناراحت و دلخور کنم 

 .. دستمو گذاشتم روی دستش و با لحن آرومی لب زدم : نگران نباش



 ..من درکت میکنم مطمعئنم شرایط سختی داریمن ازت دلخور نشدم  

 .. لبخند تلخی زد و گفت : آره خیلی ، حالم خیلی بده صبا ، میترسم

 با کنجکاوی لب زدم : از چی؟

 .. آهی کشید و گفت : من.. راستش نمیدونم چطوری بگم

 با لحن آرامش بخشی گفتم : راحت بگو حمیرا ، اگه منو دوست خودت میدونی بگو

.. 

هشو ازم گرفت و با صدای تحلیل رفته ای گفت : راستش منم توی تصمیمی که نگا

 !کیومرث برای زندگیش گرفته بی تقصیر نیستم

 .. با خونسردی لب زدم : میدونم

با حیرت بهم زل زد ..خنده ی کوتاه و تلخی کردم و گفتم : رفتارت کامال همه چیو 

 .. لو میده حمیرا

ا صدای خشداری زمزمه کرد : من باید چیکار کنم سرشو گذاشت روی زانوهاش و ب

 .. صبا

 .. از یه طرف عذاب وجدان دارم ، از طرفی هم به خودم و آیندم فکر میکنم

آب دهنمو قورت دادم . با دودلی و نا مطمئن لب زدم : تو .. تو میخوای زندگیتو رو 

 !خرابه های زندگی یکی دیگه بسازی حمیرا؟

 .. ی لبریز از اشک بهم خیره شدسر بلند کرد و با چشما

اولین قطره ی اشکش مثل مروارید روی گونه ی استخونیش غلت خورد و روی 

 .. زانوش افتاد

  .. نگاه ازش گرفتم ، میدونستم حرفم براش سنگین بوده

 اما الزم بود که باهاش رک حرف بزنم .ـ

 دیم و درد دلشب حمیرا پیش من خوابید و تقریبا تا نزدیکای صبح با هم حرف ز

 .. کردیم



باالخره بعد از مدت ها بغضمو شکوندم و براش از دلتنگیام گفتم ، از جای خالی 

 پیمان گفتم ـ

  ... حمیرا غم خودشو فراموش کرده و بود برای منو بدبختیام اشک میریخت

 . صبح بعد از خوردن صبحونه با هم از خونه خارج شدیم

 .. رتب میکرد با مهربونی گفت : میگم صباحمیرا همونطوری که داشت شالشو م 

سوالی نگاهش کردم که نگاهشو ازم گرفت و گفت :میخوای ترتیب یه مالقات بدم که 

  !پیمان رو ببینی ؟

  با چشمایی براق بهش نگاه کردم و گفتم : جدی میگی؟

لبخندی زد و گفت : اره عزیزم .. لبخندم روی لبم خشک شد و گفتم : اخه   پیمان 

 .. ت حق ندارم دیگه برم زندان مالقاتشگف

دستمو گرفت و با مهربونی لب زد : این دفعه فرق میکنه ، میخوای بری که جنسیت 

 .. بچه رو بهش بگی

  .. میخوای بری و بهش مژده بدی که خدا بهش یه پسر نازنین داده

 .. بزار به خودش بیاد و برای ترک کردن اون مواد لعنتی انگیزه پیدا کنه

 .با شنیدن حرفای حمیرا به فک فرو رفتم .. راست میگفت باید میرفتم میدیدمش ـ

 .. آهی کشیدم و موافقتم رو اعالم کردم

بعد از دو روز باالخره حمیرا تونست ترتیب یه مالقات رو بده و فردا قرار بود برم 

 .. دیدن پیمان

میشد از خوشحالی روی داشتم از خوشحالی بال در میاوردم .. فکر دیدن پیمان باعث 

 .. پاهام بند نشم

 .. این حس خوب به پسر کوچولومم منتقل شده بود و تند تند تکون میخورد

هر دفعه با تکون خوردنش ذوق میکردم و هزار جور قربون صدقش میرفتم و 

 .. نوازشش میکردم

 .. شب تا لحظه ی اذان صبح توی جام غلت خوردم و نگاهمو میخ آسمون کردم



یدن هوای روشن و سپیده دم ، انگار که دوباره متولد شده باشم از جام بلند شدم و با د

 .. با انرژی نمازمو خوندم

جلوی اینه ای که حمیرا بهم داده بود  ایستادم و با لوازم ارایش کمی که داشتم ، 

 .ارایش ملیح و کمرنگی کردم ـ

  .. با صدای حمیرا که گفت ؛ داره دیر میشه

یدم و چادرمو روی سرم کشیدم و برای اخرین بار نگاه دیگه ای به خودم مقنعمو پوش

 .. انداختم . از اتاقم رفتم بیرون

تا نزدیک ظهر تو راه بودیم وقتی رسیدیم ، از خوشحالی و ذوق به سمت جایی که 

 .. قرار بود مالقاتش کنم بال در اوردم

 ، قلبم تند تند میزد و لبخندمحس میکردم پاهام قدرت زیادی برای قدم برداشتن دارن 

 .. از روی لبم خشک نمیشد

  .. وقتی دیدمش ، به وضوح جا خوردم .. کمی فقط کمی هیکلش توپر تر شده بود

ته ریش سیاهش از دور خودنمایی میکرد و خدامیدونه چطوری دلم براش ضعف 

 .. رفت

  .. با دیدنم نگاهشو میخ چشمام کرد و لبخند محوی روی لبش نشست

حس کردم چشماش داره برق میزنه .. جفتمون همزمان با قدمایی که شباهت زیادی 

 .. به دویدن داشت به طرف هم رفتیم

با رسیدن بهش دستمو محکم گرفت و فشار داد و با صدایی که میلرزید لب زد : صبا 

  خوبی عزیزم ؟

ا پلک بود ت چشمام پر از اشک شده بود ، اشک جلوی دیدم رو گرفته بود و فقط کافی

  .. بزنم و روی صورتم غلت بخوره

  .. لبخند محوش پرنگ تر شد و با صدای بمی گفت : نبینم بغضتو خانم کوچولو

نگاهش از چشمای پر از اشکم سر خورد روی شکم برآمدم و اروم زمزمه کرد : 

 .. خدایا شکرت



دلی ه سمت صننگاهشو دوباره میخ چشمام کرد و همونجوری که دستمو گرفته بود و ب

های گوشه دیوار هدایتم میکرد گفت : نمیخوای حرف بزنی صدای نازتو بشنوم 

  خانومم ؟

آب دهنمو قورت دادم و حرفی که توی دلم و مغزم و قلبم بود رو به زبون اوردم وبا 

  بغض گفتمـ: میشه بغلم کنی؟

 توی آغوشش نه جا خورد ، نه تعجب کرد ، فقط خیره نگام کرد و بعد از چند ثانیه

 .. گم شدم

 .. دستای مردونه ش رو محکم دور شونه های ظریفم حلقه کرد و نفس عمیقی کشید

اصال برام مهم نبود که ممکنه ما رو ببینن ، ممکنه کارمون اشتباه باشه ، انگار .

 .. برای پیمان هم مهم نبود

دوست هر لحظه فشار دستاش دور شونه هام محکمتر میشد و من این اسارت رو 

 .. داشتم و دردشو به جون میخریدم

وقتی پیشونیمو عمیق بوسید انگار که خدا عمری دوباره بهم داد و دیگه نشد خوددار 

 .. باشم و زدم زیر گریه

کمی منو از خودش جدا کرد و با مهربونی لب زد : نبینم گریه کنی ، مگه من مردم 

  ؟

 .. بااخم گفتم : خدا نکنه ، دیگه اینجوری نگو

لبخند محوی زد و همونطوری که پشت دستمو نوازش میکرد با صدای بمی گفت : 

  حالت خوبه ؟

  .. پلک روی هم گذاشتم و با ارامش گفتم : خوبم ، فقط جای تو خیلی خالیه

 . نگاهشو ازم گرفت و گفت : من از االن تا قیام قیامت مدیون و شرمندتم

 ینجا بیام بیرون همه چیو جبران میکنمبخدا قسم به جون خودت قسم روزی که از ا 

.. 

این دومین باری بود که پیمان این قول رو بهم میداد و فقط منتظر بودم ازاد بشه و 

 .. به قولش عمل کنه



نگاهش از چشمام دوباره ُسر خورد روی شکمم .. با خجالت سرمو انداختم پایین و 

 !ن چیه؟با صدای لرزونی گفتم : نمـ..نمیخوای بدونی که بچمو

یهو رنگ نگاهش عوض شد و غم از نگاهش پر کشید و با لحن عجولی گفت : مگه 

 !رفتی دکتر ؟

لبخندی زدم و به ارومی لب زدم : اره با حمیرا رفتم .. اب دهنمو قورت دادم و گفتم 

  .. : پسره

  .. برق چشماش و باال و پایین شدن سیبک گلوش رو دیدم و لبخندم غلیظ تر شد

قی کشید و لب زد :خدایا شکرت .. شکرت خدا .. دستمو محکم تر فشرد و نفس عمی

  .. گفت : میدونی صبا ، من همیشه دوست داشتم بچم پسر باشه

  !اشک توی چشماش جمع شده بود یا من اشتباه میدیدم ؟

  وقتی دستمو باال اورد و لباشو چسبوند به پشت دستم نفس تو سینم حبس شد ــ

 ت دستمو سوزوند و با ارامش گفت :من بهت افتخار میکنم صبابوسه ی عمیقش پش

.. 

 .. تو مثل یه کوه قوی و محکمی .. قول میدم همه ی این روزارو برات جبران کنم 

فقط خواهش میکنم مراقب خودت باش .. قضیه ی رفتنم به خونه ی حمیرا رو براش 

  .. تعریف کردم و فقط گفتم که صاحبخونه جوابم کرده

  .. حتی و عصبانیت و شرمندگی توی چشماش داشت اذیتم میکردنارا

وقتی که اعالم کردن وقت مالقات تمومه به وضوح غم و دلتنگی رو تو چشماش 

 .. میدیدم

آهی کشید و با صدای گرفته ای گفت : خواهش میکنم دیگه اینجا نیا صبا ، نمیخوام 

  .. پاتو توی همچین جایی بزاری

چشم اقا هر چی شما بگی .. لبخند شیرینش توی ذهنم حک شد  به با مهربونی گفتم : 

 .. سختی ازش دل کندم و خدافظی کردم

یه هفته از روزی که رفته بودم مالقات پیمان گذشته بود ، امتحانام شروع شده بود 

  .. و بی وقفه درس میخوندم



ت درس شحتی وقتی میرفتم سر کار کتابمو میبردم و توی سرویس موقع رفت و برگ

 .. میخوندم

حمیرا هر روز نگرانیش برای سالمتیم بیشتر میشد ، به شدت نگرانم بود ، البته حق 

  .. هم داشت

الغر تر از قبل شده بودم و روز به روز شکمم بزرگتر میشد ، بر خالف بقیه ی 

 . زنای باردار که موقع بارداری وزنشون زیاد میشد من الغر شده بودم

داشتم و به اصرار حمیرا و طبق معمول پارتی بازیاش مرخصی  امروز هم امتحان

  .. گرفتم و سر کار نرفتم

 ساعت سه بعد از ظهر امتحانم شروع میشد و من هر لحظه بیشتر استرس میگرفتم

..  

 .. که شد با عجله نمازمو خوندم و اماده شدم و از خونه بیرون زدم ۱ساعت 

ل ها رو بهم دادن بر خالف همیشه که تند تند وقتی امتحانم شروع شد و برگه ی سوا

 .. جواب میدادم فقط خیره شدم به برگه

باورم نمیشد .. مغزم خالی از هر چیزی بود ، حس میکردم به عمرم همچین سوال 

 .. هایی رو نخوندم

 غم دنیا به دلم ریخت و با چشمای پر از اشک دونه دونه سوال ها رو با دقت خوندم

.. 

چهارتا سوال رو تونستم جواب بدم .. باورم نمیشد من ، صبا ...  به سختی فقط

 ... نمیتوستم جواب بدم

  .. هر لحظه عصبانیتم بیشتر میشد و لرزش دستام شدیدتر

نگاهمو به اطرافم دوختم ، همه مشغول جواب دادن بودن و سکوت همه ی سالن رو 

 .. میشکست فرا گرفته بود و گاهی صدای جابه جایی برگه ها سکوت رو

حس میکردم میخوام دل و رودم رو باال بیارم .. چند بار اسم خدا رو زیر لب زمزمه 

 .. کردم

  .. همه ی سالن و ادماش دور سرم میچرخید



 .. وقتی اعالم کردن که وقت تموم شده ، بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 .. صدای گریه هام توی همهمه ی  سالن گم شد

م گرفتم و با پاهای لرزون تحویل مراقب امتحان دادم و از سالن برگه ی سفید رو دست

 .. زدم بیرون

 .. لحظه به لحظه جلوی دیدم تار میشد

 .. چند قدم موند به در مدرسه یهو همه جا تاریک شد و با زانو خوردم زمین

 ...دیگه چیزی نفهمیدم و تاریکی مطلق

ا با چشمای غمگینش بهم زل زده وقتی چشم باز کردم ، توی بیمارستان بودم و حمیر

 .. بود و باال سرم نشسته بود

 !با دیدن چشمای بازم ، دستمو گرفت و با مهربونی لب زد : خوبی گلم ؟

 بی رمق لب باز کردم و گفتم :چرا اینجام ؟

پوفی کشید و گفت : چرا داره؟! حالت بد شد ، رسوندنت بیمارستان .. دیدم دیر کردی 

  .. تاومدم مدرسه دنبال

اونجا بهم گفتن که حالت بد شده و اوردنت اینجا ، چند بار بهت گفتم که مواظب 

 .. خودت باش

 .. بعد از کمی غر غر کردن کارای ترخیصمو انجام داد و به سمت خونه راه افتادیم

دو روز دیگه امتحان بعدیم بود و من هر روز با حال خرابم به هر سختی بود درس 

 .. میخوندم

هوع داشتم و هر روز وضعم بدتر میشد ، تا جایی که حتی حمیرا نتونست حالت ت

 .. تنهام بزاره و شبا رو کنارم میموند

امتحان بعدیمم دادم و این ترم تموم شد ، تنها درسی که خراب کرده بودم همون یه 

 .. دونه بود و مطمعن بودم که نمره ی قبولی هم نمیگیرم

ن و برای بچه خرید کردیم ، اما نه زیاد .. زیاد پول چند باری با حمیرا رفتیم بیرو

 .. توی دست و بالم نبود



ماهم شده بود .. شکمم خیلی بزرگ شده بود و  ۷روزا به سرعت میگذشت و دیگه 

 .. راه رفتن برام مشکل بود

اما روز به روز برای دیدن پسرم مشتاق تر میشدم .. تا جایی که حاضر بودم نصف 

 .. دتر ببینمشعمرمو بدم و زو

 .. امروز جمعه بود .. عجیب دلم گرفته بود و دلتنگ بودم

  دلتنگ پیمان .. دلتنگ مادرم

 .. دلتنگ پدری که دیگه نه میتونست حرف بزنه و نه میتونست راه بره

  .. دلتنگ خواهرام .. دلتنگ برادرام .. عجیب دلم میخواست گریه کنم

  .. جام بلند شدم .. باید میرفتم حموملیوان چاییمو گذاشتم توی سینی و از 

 .. تازگی ها حموم رفتن هم برام سخت شده بود

  .. با ارامش حموم رفتم و لباسامو توی حیاط شستم و پهن کردم

  .. با صدای در حیاط به سمت در رفتم و بازش کردم

 .. درحمیرا با چشمایی که پر از اشک بود اومد داخل و تا به خودم بیام محکم بغلم ک

 با تعجب لب زدم : چیشده؟

 با صدایی که میلرزید گفت : صبا مژده بده .. پیمان ــ

  !نزاشتم حرفش تموم بشه ، با بیقراری گفتم : پیمان چی؟

زل زد توی صورتم و گفت : پیمان بهش عفو خورده ، فردا ازاد میشه .. چشم و دلت 

 ... روشن خانومی

 ..مگه داشتیم شیرین تر از لحظه ؟

  .. مگه داشتیم بهتر از این خبر

بخدا که حس میکردم دوباره از نو متولد شدم .. بغض کهنه ای که مدت ها توی گلوم 

  .. جا خوش کرده بود سر باز کرد و زدم زیر گریه

 .. اما این گریه از جنس شادی بود ، از جنش شوق بود و عشق



 .. یغ بزنم و خوشحالی کنماز خوشحالی روی ابرا بودم ، دوست داشتم از ته دلم ج

 "دوست داشتم رو به آسمون نعره بزنم که "خدایا شکرت 

  .. حس میکردم خدا رو به رومه و بزرگترین ارزومو براورده کرده

  .. ملیحه خانم با سر و صدای ما اومد بیرون و بهمون نزدیک شد

 .. حمیرا با ذوق رو بهش گفت : مامان ، پیمان فردا ازاد میشه

  .. ن دور شدم و روی پله ای که جلوی دراتاقم بود نشستمازشو

  .. لبخند از روی لبم کنار نمیرفت .. طفلمم فهمیده بود مادرش خوشحاله

تکون خوردناش باعث شد دستمو بزارم روی شکمم و نوازشش کنم تا کمی اروم 

 .. بگیره

  .. نگاهی به آسمون انداخت .. تنها یه چیز به ذهنم رسید

 .. زودتر صبح بشهخدایا 

 .. با صدای حمیرا نگاهمو بهش دوختم

تو چرا غمبرک زدی ؟ االن باید خوشحال باشی عزیزم ..لبخندمو غلیظ تر کردم و _

 .. گفتم : خوشحالم .. خیلی خوشحالم

 .. دستموگرفت و لب زد : پاشو اماده شو بریم بیرون که کلی کار داریم

 .. که وقت بیرون رفتن نیستمتعجب زمزمه کردم : چه کاری؟ االن 

پوفی کشید و با شیطنت گفت : چرا دیگه ، اتفاقا االن وقتشه که بری ارایشگاه خوشگل 

کنی ، یه لباس خوشگل هم بخری برای فردا حسابی اماده بشی و برای آقاتون دلبری 

  .. کنی

 .. با خجالت سرمو انداختم پایین و اسمشو با تشر صدا کردم

چونم و چشمکی نثارم کرد و گفت : خجالت نداره که صبا ،  دستشو گذاشت زیر

 .. پاشوجای اینکه سرتو بندازی پایین برو لباس بپوش بریم بیرون

مطمئن بودم که توان مخالفت کردن با حمیرا رو ندارم .. این دختر عجیب یه دنده 

 .. بود



شو دم پولبعد از چند ساعت خیابونگردی یه دست لباس خریدم که حمیرا نزاشت خو

 .. بدم و گفت میخواد خودش برام بخره

  .. میدونستم داره مراعاتمو میکنه ، خوب میدونست که چقدر دست و بالم خالی بود

به اصرار حمیرا ارایشگاه رفتم و صورتمو ابروهامو که مدت ها بود بهشون نرسیده 

 .. بودم اصالح کردم

ور هم کوکو سبزی ملیحه خانم رو هوا تقریباً تاریک شده بود که رسیدیم خونه و د

  .. خوردیم

 .. نگاهم لحظه ای از اسمون تاریک جدا نمیشد

تا خود صبح چشم روی هم نزاشتم ، حس میکردم طوالنی ترین شب زندگیمو دارم  

 .. میگذرونم

 .. خدا میدونست دارم چی میکشم برای زودتر صبح شدن این شب طوالنی

 .. ه دل زدم و اتاق رو جارو کردمبا روشن شدن هوا ، لبخندی از ت

وضو گرفتم و نمازمو خوندم .. از خدا خواستم که دیگه هیچوقت روزای سختم  

 .. تکرار نشن

برای نهار قرمه سبزی درست کردم و با چند تا تکه لوازم ارایشی که داشتم ارایش 

 .. کردم

حاضر کرده صبح بود و من حتی نهارمم  ۹/۱نگاهم از ساعت جدا نمیشد .. ساعت 

 .. بودم

 .. حمیرا با لبخند وارد اتاقم شد و گفت : به به صبا خانم ، چه بویی راه انداختی بال

 خنده ای کردم و گفتم : چرا سر کار نرفتی؟

شونه ای باال انداخت و گفت : امروز نمیرم ، داریم با مامان میریم خونه ی داییم شب 

 .. هم اونجا میمونیم

 .. از خدافظی ازشون رفتم توی اتاقم و نشستم گوشه ی دیوار باشه ای گفتم و بعد

  .. شده بود و هنوز نیومده بود دیگه داشتم کالفه میشدم ۵۵ساعت 



اومدم از جام بلند بشم و قران بخونم تا کمی اروم بشم اما با صدای زنگ در با 

 خوشحالی و بدون سر کردن چادرم به سمت حیاط پا تند کردم ــ

 .. کردم پیمان رو با ساک دستی کوچیک و ریشای بلندش پشت در دیدم درو که باز

با عجله اومد داخل و هنوز سالمم از دهنم خارج نشده بود که محکم به اغوشم کشید 

 .. و به خودش فشردم

 .نفس کشیدم عطر تنش رو و دستمو دور گردنش حلقه کردم ـ

 ... و بخدا قسم که خوشبختی همین لحظه و همین جا بود

  اینقدر محکم بغلم کرده بود که نفس کشیدن برام مشکل بود .ـ

بعد از چند دقیقه کمی منو از خودش جدا کرد و با دلتنگی خیره شد به چشمای پر از 

 اشکم و گفت : خوبی عزیزم ؟

  مگه میشد بد باشم؟

 مگه میشد االن لبخند نزنم ؟

 .. .. خوش اومدیبا صدایی که از خوشحالی میلرزید زمزمه کردم : خوبم 

با هم رفتیم داخل .. براش متکا اوردم تا تکیه بده ، با ذوق و اشتیاق چایس دم کردم 

 .. و هر از گاهس نگاهی به جانبش مینداختم

بیشتر سرش پایین بود و عمیقاً توی فکر بود فقط گاهی سرشو بلند میکرد و نیمچه 

 .. لبخندی بهم میزد

کوتی سنگین که نه من قصد شکستنش رو داشتم و نهار رو با هم خوردیم ، توی س

 .. نه پیمان

 غذاشو تا نصفه خورد و عقب کشید ، متعجب نگاش کردم و گفتم : خوشمزه نبود ؟

لبخند محوی زد و زمزمه کرد : خوشمزه ترین غذای عمرم بود دستت درد نکنه 

 .. بانو

یه کرد و به متکا تکنوش جانی گفتم و سفره رو جمع کردم ، رو بهش که پاشو دراز 

 داد لب زدم : چایی میخوری ؟



سری تکون داد و با صدای بمی گفت : نه هیچی نمیخوام ، فقط اگع میشه زودتر بیا 

 .. کنارم

  .. ظرفا رو همونجا رها کردم و کنارش نشستم

 .. کمی کنار رفت و برام توی بغلش جا باز کرد و اشاره کرد تو بغلش دراز بکشم

  .. میزد ، خدا میدونه که چقدر دلتنگ بغلش بودم قلبم تند تند

  توی بغلش خزیدم و سرمو گذاشتم روی بازوش .. دستش که دور کمرم حلقه شد

 نا خوداگاه چشمام بسته شد .ـ

 .. نوازش دستاش همراه شد با به گوش رسیدن صدای خشدارش

  .. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود ، برای بغل کردنت_

 .. از روی کمرم تا روی موهام لغزوند و ادامه داد : برای عطر موهات دستشو

  .. نگاهشو میخ چشمام کرد و ادامه داد : برای دیدن این نگاه پاک و معصومت

لبخند کوچیکی زدم و با خجالتی که ناخوداگاه جلوی پیمان به سراغم میومد گفتم : 

 .. چشمم میومدمنم دلتنگت بودم ، جای خالیت همیشه بد جوری به 

حرکت انگشتای مردونه ش البه الی موهام داشت غرق لذتم میکرد .. بوسه ای روی 

 .. پیشونیم زد و روی موهامو بوسید و عمیق نفس کشید

با صدای بم و گرفته ای گفت : میدونم خیلی اذیتت کردم ، با اینکه مدت زیادی با هم 

  .. زنم شدی خیلی عذابت دادمزندگی نکردیم .. ولی همین یک و سال و نیم که 

 ..آهی کشید و ادامه داد : قول میدم این مدت رو جبران کنم

، نمیزارم آب تو دلت تکون بخوره .. همه ی تالشمو میکنم تا خوشحال باشی .. فقط  

 .. ازت میخوام منو ببخشی

انگشتمو گذاشتم روی لبش و زمزمه وار و خیره به چشماش لب زدم : بخشیدمت ، 

 .جون بچمون ازت هچ ناراحتی ندارم ـبه 

 .. از اول هم ناراحت نبودم .. فقط دیگه خالف نکن ..همین 

  .. چشمی گفت و انگشتمو کشید توی دهنش و میک عمیقی بهش زد



نگاه گرفتم از نگاه تبدار و پر نیازش ، دستش از روی بازوم تا روی کمرم لغزید و 

 ...تو بهترینی صبا ، مگه داریم بهتر از تو ؟ لباشو مماس با لبام قرار داد و گفت :

جوابم با شکار کردن لبام توسط لباش تو گلوم خفه شد و دل دادم به بوسه های 

 ... حریصانه و پر از دلتنگی و خشونتش

با خشونت و دلتنگی لبامو میبوسید و موهامو چنگ میزد ، ناخوداگاه توی بغلش شل 

  .. شدم وهمراهیش کردم

  .. سی.نم نشست و اروم اروم دکمه های لباسمو باز کرددستش روی 

قلبم وحشیانه خودشو به قفسه ی سینم میکوبید و هر لحظه برای یکی شدن باهاش 

 .. لحظه شماری میکردم

  .. لباسمو از تنم در اورد و لباشو از روی لبام ُسر داد تا روی گردنم

 ی داغش  داشت تنمو میسوزوندآهی کشیدم و دستمو توی موهاش لغزوندم .. بوسه ها

.. 

 .. دستش از روی شکمم رفت الی پام

مثل مار به خودم میپیچیدم .. شکمم بزرگ بود و نمیزاشت اونجوری که باید لذت 

 .. ببرم

 .. اما همینم برای منی که چند ماه بود پیمان لمسم نکرده بود خیلی لذت بخش بود 

  .. منتظر بودم که لخت بشه و با هم یکی بشیم

اما انگار قصد نداشت .. حرکت دستش روی پایین تنم داشت حالمو هر لحظه خراب 

 .. تر میکرد و حس نیاز وجودمو احاطه کرده بود

 .. توی یه لحظه آه غلیظی کشیدم و با لرزش خفیفی رها شدم

با خجالت سرمو تو سینش پنهون کردم ، فکرم درگیر بود که چرا پیمان اینجوری 

 .. ارومم کرد

بوسه ای روی الله ی گوشم کاشت و به ارومی توی گوشم لب زد : به اندازه ی کافی 

 .. با خودخواهیم اذیتت کردم



دیگه نمیخوام خدایی نکرده آسیبی بهت بزنم .. وگرنه میدونی که چقدر دیوونتم .. 

 .. پس دلخور نشو عزیزم

ی باید اینجوری نگاهمو به چشمای تبدار و خمار و پر از نیازش دوختم .. چطور

 .. رهاش میکردم اونم بعد از این همه مدت

  .. ناخوداگاه دل به دریا زدم و خجالت رو گذاشتم کنار و لبامو گذاشتم رو لباش

اولش شوکه شد ، اما کم کم انگار که از شوک خارج شده باشه ، دستشو گذاشت روی 

 .. گونم و همراهیم کرد

به بوسیدنش ادامه دادم .. داغ شدن پوستش بعد از مکثی جامون رو عوض کردم و 

 .. رو با لباس حس میکردم

دستمو گذاشتم روی مردونگیش و شروع به مالیدن کردم .. صدای آهش جری ترم 

 .. کرد برای ادامه دادن

 

***** 

 

بعد از نیم ساعت اروم شد و من نفس عمیقی کشیدم .. چشماشو بسته بود و پیشونیش 

  .. عرق کرده بود

  .. جام بلند شدم لباسامو با یه دست مرتب کردم و رفتم توی حیاط و دستمو شستماز 

صورتمو شستم و دوباره برگشتم داخل ، لباساشو پوشیده بود و ساعد دستش رو 

 . گذاشته بود روی چشمش

 .. بدون حرفی به سمت کتری رفتم و دو استکان چایی ریختم و به سمتش رفتم

دستی به صورتش کشید .. با صدای مهربونی گفت :  با دیدنم توی جاش نشست و

 چطوری تنهایی توی این اتاق دوام میاوردی ؟

لبخند تلخی زدم و گفتم : یه اتاق و یه خونه ی صد متری برام فرقی نداشت ، جای 

 .. خالیت بیشتر از هر چیزی اذیتم میکرد



 . ریماینجا می دستمو گرفت و بوسه ای پشت دستم کاشت و گفت : چند روز دیگه از

 ...! با تعجب بهش زل زدم

نگاه متعجبم رو که دید ، لبخند محوی کنج لبش نشست و گفت : چیه خانوم ، حرفم 

 اینقدر عجیب بود !؟

آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم و گیج و منگ لب زدم : اخه کجا میریم ؟ یه کم 

 ! برام غیر منتظره بود

ی عمیقی پشت دستم کاشت و با جدیت گفت : دستمو کمی فشرد و دوباره بوسه 

  ! نمیتونیم که اینجا بمونیم

پوف کالفه ای کشید و با مکثی ادامه داد : من نمیتونم تحمل کنم که تو ، توی یه اتاق 

  .. داری زندگی میکنی ، اونم اتاقی که بیشتر شبیه یه انباریه

م خدا من گله و شکایتی ندارحرفشو قطع کردم و با ارامش گفتم : چاره چیه پیمان ؟ ب

  .. ، همین که تو برگشتی دیگه هیچ کمبودی احساس نمیکنم

نگاه شرمندش رو ازم گرفت و با صدای گفت : ممنون که اینقدر خوب و خانومی ، 

  .. ممنون که اینقدر صبوری و منو شرمنده ی خودت میکنی

 .. دارم اینجا بمونیمنگاهشو میخ چشمام کرد و ادامه داد : ولی صبا ، من دوست ن

  با کالفگی گفتم : تو تازه امروز ازاد شدی ، پولی هم نداریم که خونه بگیریم

  ! این همه اطمینانت راجب رفتن از اینجا داره نگرانم میکنه ..

تک خنده ای کرد و گفت :نگران نباش خانومم ، من که نگفتم همین فردا از اینجا 

  .. میریم

  .. یگفتم میریم ، به زود

با ارامش ادامه داد : از فردا میرم سر کار ، توی زندان با یه نفر اشنا شدم ، بخاطر 

  .. چک برگشتی افتاده بود زندان

تراشکار بود .. توی یه هفته ای که زندان بود خیلی با هم رفیق شدیم .. ازم خواست 

 .. نمهر وقت ازاد شدم یه سر بهش بزنم .. گفت میتونم ور دست خودش کار ک



  با خوشحالی گفتم : جدی میگی؟

چشماشو باز و بسته کرد و گفت : اره عزیزم ، آدم خوب و با خدایی بود ، فردا میرم 

 ... پیشش ، ایشاهلل که از فردا مشغول میشم

نفسی از سر اسودگی کشیدم و با ذوق گفتم : خیلی خوبه ، منم پول حقوقمو جمع 

  .. میکنم که خیلی زود یه خونه بگیریم

  .. یهو قیافش رفت توی هم و گره ی عمیقی بین ابروهاش افتاد

 با تعجب و کمی استرس که خودمم دلیلش رو نمیدونستم پرسیدم : چیشد ؟

نگاهشو ازم گرفت و با جدیت گفت :  ببین صبا یه مدت که من نبودم تو مجبور شدی 

  .. بری سر کار ، اما االن دیگه مجبور نیستی

زار برم پیمان ، هم کمک خرجمونه ، هم اینکه زودتر میتونیم خونه سریع گفتم : ب

  . بگیریم

واحد مونده که اونم تابستون غیر حضوری بر میدارم  ۸فعال درس هم ندارم .. فقط 

 ... و تو خونه میخونم

زل زد به چشمام و با لحن قاطع و محکمی لب زد : خوش ندارم زنم بره سر کار ، 

   .. اونم کارگری

فتم که من نبودم مجبور شدی که بری سر کار ، حاال که من برگشتم ، دیگه دلیلی گ

 .. نداره سر کار بری

   .. خیلی ناراحت شدم .. فکرشم نمیکردم که پیمان مخالف کار کردنم باشه

سکوتمو که دید به ارومی و با مهربونی پشت دستمو نوازش کرد و گفت : من نمیخوام 

 .. بگذرهبهت فشار بیاد و سخت 

آهی کشید و ادامه داد : خودتو بزار جای من صبا ، من چطوری میتونم اجازه بدم 

 !که زن باردارم با بچه ی توشکمش بره برای مردم کارگری کنه ؟

م : گفتسرمو انداختم پایین ، یه جورایی حق داشت .. اهی کشیدم و با صدای ارومی

  .. من میخوام کمک خرج باشم ، میخوام کمکت کنم



لبخند پر مهری زد و گفت : االن تنها کمکی که میتونی بهم بکنی اینه که لباس بپوشی 

  .. اماده بشی با هم بریم بیرون

 متعجب و کمی ذوق زده گفتم : االن ؟ خسته نیستی؟

چشمکی بهم زد و با لحن مرموذی گفت : خسته بودم ولی یه خانوم کوچولویی 

 .. خستگیمو در اورد

به گونه هام حس کردم و با شرم لب گزیدم و اخطار گونه لب زدم :  حجوم خون رو

 . پیماااان

تا به خودم بیام محکم بغلم کرد و خیمه زد روم و با لحن داغ و دیوونه کننده ای گفت 

  .. : جان پیمان

 نمیدونی چقدر خواستنی میشی وقتی اینجوری لپات گل میندازه .. دوست دارم ببلعمت

..  

 .. ی کردم و گفتم : میشه از رو من پاشی ؟ بچه خفه شداخنده ی ریز

  سریع و هول کرده از روم بلند شد و گفت : ببخشید عشقم ، خوبی االن ؟

  فشار اومد به شکمت ؟

لبخندی یه این مهربونیش . لفظ عشقمی که گفت زدم و گفتم : خوبم اقا .. خب برم 

  حاضر بشم ؟

و لب زد : اره عزیزم ، فقط میشه یه دست لباس دستمو گرفت و کمکم کرد بلند بشم 

 .. مرتب بهم بدی ، اینا دیگه خیلی داغون شده

چشمی گفتم و از داخل جعبه های گوشه ی اتاق که لباسامون داخلش بود یه دست 

  .. لباس تمیز و مرتب بهش دادم

 .. بعد از چند دقیقه حاضر و اماده با هم از خونه زدیم بیرون

لذت بخش بود ، دستمو محکم توی دست گرم و مردونش گرفت و  همه چیز برام

 .. شونه به شونه ی هم راه افتادیم

جلوی چند تا مغازه توقف کرد ، مغازه هایی که همه لباس نوزاد داشتن .. چیزی 

  .. نخرید ، اما برق نگاهش گویای خیلی چیزا بود



عی لم خوب بود به معنای واقتا عصر با هم توی بازار گشتیم و گفتیم و خندیدیم ، حا

  .. حالم خوب بود

خوشحال بودم ، دیگه با دیدن زن و شوهرای َجوونی که دست همدیگرو گرفته بودن 

  .. حسرت نمیخوردم

شب شده بود که برگشتیم خونه ، برای شام کوکو سبزی درست کردم .. غذایی که 

  .. خود پیمان بهم گفت براش درست کنم

غذا درست کردم ، روی پتویی که پهن کرده بودم دراز کشیده  با ذوق و شوق براش

 .. بود

چشماش ظاهرا بسته بود اما میدونستم بیداره ! وسایل شام رو اماده کردم و کنارش 

  .. نشستم

با حس حضورم چشماشو باز کرد و با مهربونی نگاهشو بهم دوخت و گفت : خسته 

  شدی عزیزم ؟

  !! ه .. االن تنها حسی که ندارم حس خستگیهلبخندی زدم و زمزمه کردم : ن

 دستمو گرفت توی دست گرمش و لب زد : صبا ، میشه یه سوالی ازت بپرسم ؟

 .. سریع گفتم : اره حتما ، بگو

 مکثی کرد و گفت : راستشو بهم میگی ؟

اخم کمرنگی بین ابروم نشست و با دلخوری زمرمه کردم : من تا حاال بهت دروغ 

  گفتم ؟

هربونی و لحن دلجویانه ای گفت : نه قربونت برم ، فقط میخوام مطمئن بشم که با م

 !رک و راست جواب میدی

 اب دهنمو قورت دادم و با تپه تپه گفتم : خب ، مگه چی میخوای بپرسی ؟

از جاش بلند شد و کنارم نشست و با ارامش پرسید : میشه بگی االن چه حسی به من 

  داری ؟

سوالش جا خوردم !! نمیدونستم چی بگم .. فقط بهش خیره شده  یه لحظه واقعا از

 . بودم



 .. اما پیمان مشتاقانه بهم زل زده بود و منتظر جوابم بود

 .. برق چشماش

 .نگاه منتظرش

 .. فشار دستاش که دستامو به اسارت گرفته بود

 .. همه و همه باعث میشد که دلم نیاد بیشتر از این منتظرش بزارم

  که انگار از ته چاه در میومد گفتم : خب .. چی بگم اخه ؟ با صدایی

با کالفگی لب زد : بگو صبا ، تو رو خدا حرف بزن .. ببین دستام داره میلرزه ، بهم 

 بگو ، بگو چه حسی بهم داری صبا ؟

  چشمامو بستم و به حرف قلبم گوش سپردم ، قلبم چی میگفت ؟

 

 .. پیمان خوب بود

 .. پیمان مهربون بود

 .. پیمان درکم میکرد

 .. پیمان بهم محبت میکرد

 .. پیمان منو به ارزوم رسوند

 .. پیمان باعث شد من تو جامعه رشد و پیشرفت کنم

 .. پیمان وقتی نبود ، جای خالیش اشک به چشمام میاورد

 .. دلم براش بغلش تنگ میشد

  اینا یعنی چی ؟

  این حس عشق نبود؟

 

 ..رومی چشم باز کنمفشار دستاش باعث شد به ا



 .. با ارامش گفتم : نمیدونم چطوری بهت بگم حسم رو

با صدایی که حس میکردم میلرزه زمزمه کرد : اونی که توی دلت هست رو بگو ، 

 .. فقط زودتر بگو حرف دلت رو

با صدایی که به وضوح میلرزید گفتم : من.. من فقط اینو میدونم که بدون تو هیچی 

 .. بخش نیستبرام جذاب و لذت 

  .. من فقط اینو میدونم که زندگی با تو قشنگه ، فقط میدونم که بدون تو هیچم

 فقط  و فقط و فقط میدونم

شدی همه ی زندگیم ، شدی همه کس من ، فقط میدونم که بیشتر از جونم دوستت 

 .. دارم

  مگه داشتیم قشنگ تر از برق چشماش؟

 .. نه ، بخدا که نداشتیم

شار داد و تا به خودم بیام در کسری از ثانیه به آغوش کشیدم و محکم دستمو محکم ف

 .. فشارم داد و روی سرمو بوسید

حس ارامش ، حس خوشبختی به وجودم سرایت میشد و داشتم از بغل گرمش لذت 

 .. میبردم

با صدایی که رگه های از شوق توش موج میزد گفت : دیوونتم به موال ، تو تکی 

 .. این دنیا وجود نداره که بتونه مثل تو ارومم کنهصبا ، هیچکی تو 

لبخندی زدم و گفتم : هیچکس هم وجود نداره توی این دنیا که بتونه جای تو رو 

 .. بگیره

چونمو گرفت توی دستش و با شیفتگی گفت : دیوونم نکن ، دلبری نکن ، بزار پسرم 

 .. در امان بمونه

  فتم : شام بخوریم ؟از لحن پر شور و شیطونش خندم گرفت و گ

 .. بوسه ای روی موهام کاشت و با مهربونی لب زد : بخوریم عزیزم



کمکم کرد و با هم سفره رو پهن کردیمـو شام خوردیم ، نزاشت من دست به هیچی 

 .. بزنم

خودش سفره رو جمع کرد و ظرفا رو شست و چایی دم کرد ، توی این مدت زمانی 

 .. دمکه کار میکرد بهش خیره شده بو

 .. دلم میخواست تا ابد همینجوری بشینم و نگاهش کنم

 .. حتی نزاشت من چایی بریزم و با اصرار خودش چایی ریخت و با هم خوردیم

 .. شب موقع خوابیدن سرمو گذاشتم روی سینش و با اسودگی چشمامو بستم

 ..بعد از چند ماه با خیالی اسوده و فکری راحت خوابیدم

ماز بیدار شدم ، پیمان هم بیدارشد ، متعجب رو بهش گفتم : االن صبح زود که برای ن

 چرا بیدار شدی؟

 ..با صدای خواب الودی گفت : خیلی کار دارم ، بهتره زودتر راه بیوفتم

 .. سری تکون دادم و گفتم : بزار صبحونه حاضر کنم ، بخور بعد برو

 .. یکنمبا عجله گفت : نمیخواد ، تو نمازتو بخون من خودم حاضر م

 .. لبخندی زدم و گفتم : باشه مرسی

بعد از خوندن نمازم کنارش نشستم و با هم صبحونه خوردیم ، تند تند برام لقمه 

 .. میگرفت و مجبورم میکرد همه رو بخورم

بعد از کلی سفارش کردن که مواظب خودم باشم ، باالخره رضایت داد و از خونه 

 .. زد بیرون

  .. رس هم نداشتم ، حمیرا و ملیحه خانمم نبودنسر کار که نمیرفتم ، د

حسابی حوصلم سر رفت و پکر شدم ، نزدیک ظهر بود که حمیرا خانم و ملیحه 

 .. اومدن خونه

حمیرا با مهربونی و ذوق بغلم کرد و تند تند میپرسید : چیشد صبا ، پیمان اومد ؟ 

  حالش خوب بود ؟

 .. ه خبره دختر ، یکی یکی بپرس خبخنده ای کردم و با شیطنت گفتم : واییی چ



  با اخم گفت : بگو اذیت نکن ،اومد ؟

 .. با خوشحالی گفتم : اره ، االنم رفته دنبال کار

 .. با نفس عمیقی زمزمه کرد : الهی شکر ، چشم و دلتم روشن عزیز دلم

 

*** 

 

 فگیبعد از ظهر پیمان نیومد ، هم نگرانش بودم و هم دلتنگش ..با کال ۶تا ساعت 

 .. اتاقمو قدم میزدم و ساعت و نگاه میکردم

 .. صدای در حیاط که اومد به سمت در حجوم بردم و بازش کردم ۶باالخره ساعت 

پیمان با دست پر از خرید اومد داخل و گفت : ببخشید دیر شد ، هر چی بگی حق 

 ..داری ، گردن من از مو باریک تر

  د غر بزنمخستگی از سر و روش میبارید !! دلم نیوم

خریدارو خواستم ازش بگیرم که نزاشت و گفت : نمیخاد سنگینه ، تو فقط بخند تا  ..

 .. خستگیم در بره

لبخندی زدم و با شیطنت گفتم : حاال تنبیهت باشه برای بعدا ، فعال بریم داخل ببینم 

 .. چی خریدی اقا

ود ، هر چیزی که چشم کشداری گفت و با هم رفتیم داخل .. یه عالمه خرید کرده ب

 .. برای یه خونه الزم بود خریده بود

 دلم میخواست بدونم پول خریدارواز کجا اورده ، اما خجالت میکشیدم که ازش بپرسم

.. 

 .. با دیدن نگاه پر تردیدم ، انگار حرف نگاهمو خوند

 خریدا رو گذاشت کنار اجاق گاز و بهم نزدیک شد ، سرمو انداختم پایین و با انگشتام

  . بازی کردم

  ! با صدای بمی زمزمه کرد : ببینمت



سرمو بلند کردم و خیره شدم بهش ، نگاهشو دوخت به چشمام و به ارومی لب زد : 

  هنوزم به من شک داری ؟

نمیدونم چرا از حرفش خجالت زده شدم ! سرمو انداختم پایین و با تپه تپه گفتم : نه ، 

  شک چرا ؟

  !گه این نگاهت شک و تردید نیست ، پس چیه ؟لبخند تلخی زد و گفت : ا

اب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم و صادقانه گفتم : شک ندارم بهت ، فقط میترسم 

 ! ، از اینکه دوباره نباشی ، از اینکه دوباره تنها بشم ، فقط میترسم

نرم به آغوشم کشید و روی سرمو بوسید ، با جدیت گفت : ببین صبا ، من هیچوقت 

 .. زندگیم ادم نرمالی نبودم تو

دستشو گذاشت روی موهام و اروم نوازش کرد و ادامه داد : همیشه دنبال مواد بودم 

  . ، دنبال خالف بودم

هیچوقت به این فکر نکردم که درست زندگی کنم ؛ همیشه راه کج رو رفتم و راه 

  ! درست رو نادیده گرفتم

ذتی نداشت برات زندگی کردن با من و با میدونم خیلی اذیتت کردم ، میدونم هیچ ل

  .. اخالقم کنار اومدن

منو از خودش جدا کرد و میخ چشمام شد و ادامه داد : منو ببین ، نگاهم کن ، چشمامو 

  میبینی ؟

االن دیگه نمیخوام اون آدم قبل باشم ، دیگه خالف نمیکنم ، دیگه چند ماهه که حتی 

 .. ادلب به سیگار نزدم ، چه برسه به مو

امروز رفتم پیش اونی که تو زندان باهاش اشنا شده بودم ، گفت از فردا میتونم برم 

  .. مشغول بشم

فهمید که این مدت زندان بودم و دست و بالم خالیه ، یه مقدار پول داد و گفت دستم 

  .. باشه بعدا باهاش حساب میکنم

 ! یدا کردی پسنفسی از سر اسودگی کشیدم و گفتم : خدا رو شکر ، کار پ

  سری تکون داد و گفت : اره عزیزم ، االنم بگـو ببینم نهار خوردی ؟



 .. سری به نشونه ی  "نه" تکون دادم که اخم غلیظی بین ابروهاش نشست

با دیدن اخمش گفتم : چیشد ؟ پوفی کشید و با ناراحتی زمزمه کرد : میشه اینقدر 

  خونسرد نباشی ؟ اینقدر بیتفاوت نباشی ؟

ستشو گذاشت روی شکمم و با عشق گفت : اینو میبینی ، بچه ی منو توعه ، پسر د

 .. منه ، تو باید مراقب جفتتون باشی

وقتی غذا نمیخوری ، وقتی به خودت نمیرسی ، خدایی نکرده این بچه اسیب میبینه 

 .. ، بگو چی دوست داری برات درست کنم

 !!با تعجب گفتم : مگه تو اشپزی بلدی ؟

ده ای کرد و گفت : اره خانوم مارو دست کم گرفتی ها ، هم اشپزی بلدم ، تک خن

 .. همه بچه داری بلدم ، هم

حرفشو خورد و لبخند موذی کنج لبش نشست ، با کنجکاوی گفتم : هم چی ؟ سومیش 

  چی بود ؟

با چشمای براقش بهم چشمکی زد و گفت : ولش کن گلم ، راجب بعضی چیزا نباید 

 ! کنجکاوی کنی

  .. گیج و منگ نگاهش کردم و لب زدم : باشه

 .. سریع دست به کار شد و به خواسته ی من برای نهار عدس پلو درست کرد

 .. نزاشت من دست به چیزی بزنم ، گفت فقط بشینم کنارش و براش حرف بزنم

از همه چیز گفتم ، از مدتی که نبود ، از تنهاییم از سختی هایی که کشیدم ، از بی 

  .. تی خانوادممحب

تمام لحظه هایی که حرف میزدم ظاهرا داشت غذا درست میکرد ، اما تمام حواسش 

 .. پیش من و حرفام بود

از یه جایی به بعد حس کردم نباید دیگه ادامه بدم ، قیافش رفته بود توی هم و گره ی 

 .. عمیقی بین ابروهای پرپشت و مردونش افتاده بود

 لند کرد و گفت : چرا ساکت شدی ؟وقتی سکوتمو دید ، سر ب



 ..نمیخواستم اصال دیگه چیزی راجب گذشته بگم ، میخواستم بحث رو عوض کنم

 ! به سمتش چند قدم برداشتم و گفتم : دارم فکر میکنم

 با کنجکاوی گفت : به چی؟

انگشتمو گذاشتم زیر چونم و نمایشی ادای فکر کردن در اوردم و لب زدم : به کاری 

  ! م بکنمکه میخوا

 فهمید دارم ادا در میارم ، چاقو رو انداخت توی سینی و بهم نزدیک

  شد و با لحن خاصی گفت : خب اونوقت اون کاری که میخوای بکنی چیه ؟

  .. خوب بود ، داشتم از این عشق بازی زیر پوستی لذت میبردم

 ! نه یا نهتقبال میکبا ناز گفتم : میخوام اقامونو بوس کنم ، برم تو بغلش ، نمیدونم اس

 .. لبخند دلنشینی زد و گفت : منم نمیدونم یه لقمه ی چپت کنم یا بفکر بچمون باشم

پشت بندش حرفش به سمتم پا تند کرد و صدای قهقهه ی من جون کشدار پیمان توی 

 اتاق کوچیکمون طنین انداز شد ــ

ه فکر م به گذشتخوشحال بودم که تونسته بودم حواسشو پرت کنم ، دیگه نمیخواست

 .. کنم یا راجبش حرفی بزنم

 

 .. یک ماه بعد

 

چاییمو گذلشتم توی سینی  رو به حمیرا که غمبرک زده بود گفتم : خب االن میخوای 

  چیکار کنی ؟

آهی کشید و با بدخلقی گفت : چه میدونم ، همه چیو به هم میزنم ، صیغه رو فسخ 

 . میکنیم

ه شدی ؟! مگه الکیه تو مگه نگفتی دوسش داری ؛ با چشمای گرد شده گفتم : دیوون

 میخوای به این راحتی عقب بکشی ؟



با صدای نیمه بلندی داد زد : چی میگی صبا ، چرا چرت و پرت میگی ، بابا یارو 

 زن دائمشه ــ

  ! زن شرعی و قانونیشه ، من سگ کی باشم که با اون در بیوفتم

ساله س  ۹۹ش هستی ، مدت صیغتونم که با جدیت گفتم : تو هم زن شرعی و قانونی

 . و دائم به حساب میاد

پوزخندی زد و گفت : چی میگی دختر ، یه کلمه بگه نمیخوامت صیغه باطل میشه 

 .. حتی اگه هزار ساله باشه

ولی اون زن دائم و عقدیشه ، صد بارم بگه نمیخوادش بازم چیزی عوض نمیشه و  

 .. محرم بشنحتما باید طالق بگیرن تا به هم نا 

  پوفی کشیدم و با کالفگی گفتم : االن تصمیمت چیه ؟

 .. با بغض گفت : یا من یا زن اولش .. به خودشم گفتم که باید یکی رو انتخاب کنه

با سرزنش نگاهش کردم و گفتم : اصال کارت خوب نیست ، تو داری آشکار و علنی 

 .. زندگی اونا رو خراب میکنی

شد و داد زد : کدوم زندگی ، ها ؟ زن ولگردش چهار سال  با عصبانیت بهم نزدیک

 .. یبار هم ایران نمیاد که ببینه شوهرش زندس یا مرده

بچه هاشم همینطور ، وقتی با من اشنا شد تنها و بی کس بود ، االن که من میخوام 

 ..جای پامو قُرص و محکم کنم صد تا سگ توله پیدا شده و بابام بابام میکنن

در اتاق نگاه جفتمون به سمت پیمان کشیده شد که پیمان با چند تا کیسه با صدای 

 .. خرید توی چهار چوب در ایستاده بود

اصال حواسم به ساعت نبود  که پیمان االن سر کار میاد ، پوفی کشیدم و گفتم : سالم 

 ، خسته نباشی .ـ

 و سرت ؟ مگهسری تکون داد و با جدیت رو به حمیرا گفت : چرا صداتو انداختی ر

 اینجا طویله س؟

  : حمیرا جا خورده لب زد

  ! ن..نه د..داشتم با صبا حرف میزدم



پیمان کیسه های خریدو گذاشت کنار در و با لحن تندی گفت : حرف میزدی یا داد 

  میزدی ؟

حمیرا از جاش بلند شد و با دلخوری گفت : خب داد هم زده باشم سر صبا داد زدم 

 .. دمسر شما که داد نز

پیمان با جدیت و لحن قاطعی که به وضوح جا خوردم گفت : غلط کردی سرش داد 

 !زدی ، مگه صبا نوکرته ؟

 حمیرا با تپه تپه و رنگی پریده گفت : نه خب ، من .. من یه کمی عصبی بودم .ـ

پیمان با لحن تندی گفت : بسه ، دفعه ی اخرت باشه که سر زن من داد میزنی ، حاال 

 .. یرونهم برو ب

 ... با ناراحتی زمزمه کردم :پیمان

  ! بدون توجه به حمیرا که خشک شده بود اشاره کرد و گفت : بیرون

 . از خجالت حتی نتونستم به چسمای حمیرا نگاه کنم

 ..حمیرا با قدمای سست و رنگ پریده از اتاقمون رفت بیرون 

 چرا باهاش  اینجوری حرفبا عصبانیت رو به پیمان توپیدم : این چه رفتاری بود ؟ 

 زدی ؟

شونه ای باال انداخت و با لحن محکمی گفت : چون داشت پرو میشد ، چون مثل گاو 

  .. صداشو انداخته روی سرش

 .. با تعجب گفتم : پیمان حمیرا مثل یه خواهر توی این مدت پشتم بود

بی رو توی این مدت نزاشت اب تو دلم تکون بخوره ، چطور میتونی این همه خو 

 نادیده بگیری؟

با چند گام بلند خودشو بهم رسوند و با صدای محکمی گفت : چی داری میگی صبا 

 !؟

 ..چون من بی غیرت نبودم و اینا بهت خوبی کردن

  االن باید هر جوری که دلشون میخواد رفتار کنن ؟ 



زنه ببا صدای بلندتری داد زد : تو به من بگو حمیرا سگ کیه که بخواد سر تو داد 

  !؟

ارزش تو از خودمم برام بیشتره ، اجازه نمیدم هیچ خدایی بخواد بهت بی ادبی کنه ، 

 .. حمیرا که دیگه هیچ گوهی نیست

با دلخوری روی متکاهای گوشه ی اتاق نشستم و گفتم : باشه ، هر جوری میخوای 

 .. رفتار کن

 ..پوفی کشید و با کالفگی گفت : صبا

 .. گرفتمجوابشو ندادم ، رو ازش 

 .. قدماشو که بهم نزدیک شد به خوبی حس میکردم

 .. کنارم نشست و با مالیمت گفت : خانومی ، ببین منو

 .. پوفی کشیدم و با حرص گفتم : گند زدی پیمان ، ولم کن حوصلتو ندارم

خنده ی ریزی کرد و توی گوشم لب زد : واقعا حوصلمو نداری؟ ببین عین بچه ها 

 .. لبات اویزون شده

یک ماه دیگه پسرمون به دنیا میاد ها خانوم ، مامان کوچولو نمیخوای با پدر بچت 

  اشتی کنی؟

  دلم ضعف رفت از این لحن مهربون ، لبخند محوی زدم و به سمتش برگشتم .ـ

 . پیشونیمو بوسید و گفت : قربونت برم هیچوقت نگاه نازتو ازم نگیر

 .. بخدا بدون نگاهت نابود میشم صبا 

ا دلخوری اشکاری گفتم : باشه ، ولی تو هم قول بده دیگه با حمیرا اونجوری رفتار ب

 ! نکنی ، من خیلی دوسش دارم

 ..با جدیت گفت : قول نمیدم ، ولی سعیمو میکنم

 .. پوفی کشیدم و از جام بلند شدم تا نمازمو بخونم

 بود و سختیه هفته دیگه هم گذشت ، پیمان هر روز صبح زود تا اخر شب سر کار 

 .. مشغول کار بود



روز که پیمان اومده بود حالم خیلی  ۴۱داشتم به زایمانم نزدیک میشدم ، توی این 

  .. خوب بود

  .. هر چی پول در میاورد همونجوری میداد دست من ، منم جمع میکردم همه رو

  .. پیمان خیلی هوامو داشت هر روز بهترین میوه ها و خوراکی ها رو برام میخرید

  .. نمیزاشت اب توی دلم تکون بخوره

هیچ کمبودی نداشتم ، خوشبخت بودم و با تمام وجودم این خوشبختی رو احساس 

 .. میکردم

جفتمون بی صبرانه منتظر به دنیا اومدن پسرمون بودیم ، گاهی سر انتخاب اسم با 

 .. هم بحث میکردیم

 . میزدهر شب پیمان شکمم رو نوازش میکرد و با پسرمون حرف 

وقتی از ته دلش بچمون رو  "پسرم" صدا میکرد دلم برای خودش و صداش ضعف  

 .. میرفت

روزام بر وفق مراد بودن ، باالخره بعد از یک ماه تونستیم یه خونه ی بزرگ اجاره 

 . کنیم

  .. یه خونه ی حیاط دار که تمام عشق من اون حوض کوچیک وسطش بود

قرار بود یک ساعت دیگه وانت بیاد برای بردن  وسایلمون رو جمع کرده بودیم و

 .. وسایلمون

حمیرا و ملیحه خانم غمبرک زده بودن ، توی این مدت خیلی به هم دیگه وابسته شده 

  .. بودیم

 . شکمم حسابی بزرگ شده بود و حتی راه رفتن برام مشکل شده بود

  .. پیمان  با کمک حمیرا و ملیحه خانم وسایل رو گذاشتن تو وانت 

موقع رفتن یه دل سیر تو بغلشون گریه کردم ، ملیحه خانم توی این مدت جای مادرمو 

  .. برام گرفته بود



بعد از قول گرفتن از حمیرا که بیاد بهم سر بزنه ازشون خدافظی کردیم و جفتمون 

  .. سوار وانت شدیم و به سمت خونه ی جدیدمون راه افتادیم

م و خواستم کمک کنم که پیمان اجازه نداد و گفت یه وقتی رسیدیم با ذوق پیاده شد

 .. گوشه بشینم

  .. یک ساعت طول کشید تا وسایل رو از وانت بیاره پایین و بزاره توی خونه

تا شب تنهایی و با نظارت من وسیله ها رو چید ،خونمون خیلی قشنگ بود و از 

  !! خونه ی قبلی که گرفته بودیم هم بهتر بود

 .. میکردم ، هر روز خدا رو شکر میکردم بخاطر زندگیم احساس ارامش

  .. پیمان هر روز مهربون تر از قبل میشد و بیشتر از روز قبل هوامو داشت

 .. تازگی نگرانم بود و همش سفارش میکرد که چیز سنگینی بلند نکنم

 .. خیلی برای زایمانم استرس داشتم ، غصه میخوردم از نبودن مادرم

 ..م که چرا نباید توی این روزای زندگیم مامانم کنارم باشهحسرت میخورد 

فقط یک هفته تا زایمانم مونده بود ، پیمان سعی میکرد زودتر از سر کار بیاد و 

 . بیشتر کنارم باشه

 .. چند باری به مادرش زنگ زد و ازش خواست که بیاد مراقبم باشه

  .. اما هر دفعه مریضیش و بهونه میکرد و نمیومد

  .. ااینکه ازش دلخور شدم و گفتم دیگه حق نداره بخاطر من به کسی رو بندازهت

  ! حمیرا دوبار اومده بود بهم سر زده بود ، امروز هم قرار بود بیاد

پیمان بخاطر حمیرا خیالش راحت بود و گفت امروز دیرتر میاد و کاراشو انجام 

 .. میده

 .. میکردم زیر دلم درد میکنه منم به هوای حمیرا کمتر استرس داشتم ،  حس

اما سعی میکردم زیاد حساسیت نشون ندم ، نگاهی به ساعت انداختم اما خبری از 

 .. حمیرا نشده بود هنوز

  .. پوفی کشیدم و روی کاناپه دراز کشیدم ، دردم داشت زیاد میشد



 .. با ترس زمزمه کردم ؛ خدایا کمکم کن

  .. ث شد جیغ بلندی بکشمیهو درد شدیدی زیر دلم پیچید که باع

سعی کردم از جام بلند بشم ولی نتونستم ، همونجا رو زمین افتادم و زیر لب صلوات 

 .. میفرستادم

یهو دردم شدید شد و با حس خیسی شلوارم با وحشت نگاهمو به زمین و اب لزجی 

 .. که روی فرش بود دوختم

 مریک میکشیدم و هق هق میکرددردم اینقدر زیاد بود که با صدای بلند جیغ های هیست

.. 

 ..چند لحظه بعد چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم

حس میکردم قلبم داره از دهنم میزنه بیرون ، چشمام سیاهی میرفت و چیزی رو 

  .. نمیدیدم

 ..دستمو گذاشتم روی شکمم و با صدای تحلیل رفته ای لب زدم : خدایا ، کمکم کن

اشتم ، زیر دلم اینقدر دردش زیاد بود که حس میکردم هر لحظه حتی توان بلند شدن ند

 .. ممکنه از وسط نصف بشم

 .. صدام رفته رفته باز شد و جیغ های بلندم توی خونه طنین انداز شد

 .. با صدای بلندی جیغ میزدم و اسم خدا رو صدا میزدم

 .. دباید میکر بعد از چند دقیقه صدای زنگ در تو گوشم پیچید ، خدایا االن چیکار

میدونستم حمیراس ، باید یه جوری از حالم با خبرش میکردم ..چند لحظه بعد که 

 ..صدای پی در پی زنگ بلند شد فهمیدم که حمیرا نگران شده

هیچـکاری از دستم بر نمیومد  فقط  یه لحظه تونستم همه ی توانم رو جمع کنم و جیغ 

 ..بزنم : کمـــــــک

راسیمه اومد تو خونه و با دیدن من که مثل یه جنازه کف خونه یه ربع بعد حمیرا س

 .. افتاده بودم جیغ خفیفی کشید و داد زد : یا امام حسین



دو تا از همسایه هایی که نمیشناختمشون همراه حمیرا اومدن داخل خونه و صدای 

یکیشون به گوش رسید که میگفت : شوهر من ماشین داره ، االنم خونه س با ماشین 

 .. ما ببریمش بیمارستان

چند نفری بلندم کردن و به سمت ماشین همسایه بردنم ، یکی از همسایه ها با ترس 

 .. گفت : وای خدا کیسه آبش پاره شده .ـ زودتر ببریدش

 نمیدونم چقدر گریه کردم و جیغ زدم ، چقدر اسم خدا رو صدا زدم و کمک خواستم

..  

 .. ادم و اسم پیمان رو صدا کردمنمیدونم چقدر دست حمیرا رو فشار د

 .. بعد از نیم ساعت که برای من به اندازه ی یه عمر گذشت رسیدیم بیمارستان

حمیرا و زن همسایمون ، زیر بغلمو گرفتن و بردنم داخل ، دکتر بعد از معاینه گفت 

 سانت باز شده ، کیسه ابش پاره شده ، باید ببریمش برای زایمان ۷:دهانه ی رحم  

.. 

ترس از زایمان توی وجودم رخنه کرده بود ! با ترس و چشمای پر از اشک به 

 حمیرا که بغض کرده بود نگاه کردم و گفتم : به پیمان خبر دادی؟

 .. سری تکون داد و گفت : اره عزیزم ، گفت خودشو میرسونه

ته فدکتر و چند تا پرستار اومدن سمتم و با کمک یکی از پرسنل   ها که زیر بغلمو گر

 .. بود به سمت زایشگاه رفتیم

 از حمیرا که جدا شدم ترس تو وجودم نشست و زدم زیر گریه ، نمیتونستم راه برم

.. 

به هر سختی بود به اتاق مورد نظر رسیدیم ، روی تخت دراز کشیدم ،دردم داشت 

 .. لحظه به لحظه شدیدتر میشد

 .. وردنلباسامو با لباس بیمارستان عوض کردن و شلوارمو در ا

 .. با خجالت چشمامو بستم و زدم زیر گریه

 .. دکتر به سمتم اومد و آرنج دستشو گذاشت روی شکمم و محکم فشار داد



جیغی از اعماق وجودم کشیدم که داد زد : جیغ نزن ، زور بزن ، زود باش زور 

 ! بزن بچه داره خفه میشه

 .. با صدای خفه شده و پر دردی نالیدم : نمــ..نمیتونم

دکتر با صدای محکمی داد زد : باید بتونی ، زور بزن ببین سر بچه داره میاد بیرون 

 ..، افرین دختر زور بزن زود باااااش

با صدای بلندی جیغ زدم : خدااایاااا و با تمام توانم زور زدم و حس رها شدن توی 

 وجودم رخنه کرد ـ

ون دادم و تمام درد هامو با صدای دکتر که گفت :تمــوم شد ، نفس حبس شدمو بیر

 .. همون لحظه فراموش کردم

به سختی سر بلند کردم و زل زدم به بچم ، که انداخته بودنش روی شکمم و داشتن 

 .. بهش رسیدگی میکردن

 .. چشماش بسته بود و داشتم جون میدادم تا لمسش کنم ، اما نمیتونستم

ر گریه افتادم و رو به دکت صدای اروم گریه ش که توی گوشم پیچید از شدت ذوق به

 لب زدم : میشه بغلش کنم ؟

سری به معنای "نه" تکون دادم و گفت : باید اول بهت برسیم و بخیه هاتو بزنیم ، 

  !بعدش میتونی کوچولوتو بغل کنی ، قبلش میبریمش پیش پدرش تا ببینتش

ی که هنوز صورتش رو خوب ندیده بودم که از اتاق بردنش بیرون .. تموم دقایق

پرستار داشت بخیه هامو میزد هیچ دردی نداشتم فقط و فقط میخواستم زودتر تموم 

 .. بشه و پسرمو بغل کنم

 .. حدود نیم ساعت طول کشید تا کارش تموم شد و کمکم کردن لباسامو عوض کنم

یکی از پرستارا به همراه حمیرا اومدن داخل و پسرم توی بغل حمیرایی بود که 

 .. ریه سرخ شده بودچشماش از شدت گ

تا بهم رسید با یه دست بغلم کرد و زد زیر گریه و نالید : الهی قربونت برم ، الهی 

 .. من فدای خودت و اون جیغ های پر دردت بشم خواهری

 ... با مهربونی صورتمو بوسید و پسرمو گذاشت توی بغلم



ته ی رو به تمام حس های قشنگ دنیا به وجودم سرایت کرد  ، خیره شدم به فرش

  .. روم ، به پسری که از گوشت و خونم بود

به بچه ای که به زیبایی فرشته ها بود ، اینقدر سفید و زیبا بود که نمیشد ازش چشم 

 .. برداشت

باورم نمیشد که اینقدر بچم خوشگل باشع .. چشماشو چند لحظه باز کرد و بهم خیره 

 .. شد و من هق زدم از شوق

فتم توی دستم و به ارومی بوسه ای روی دستش زدم و با بغض دستای کوچولوشو گر

 ..زمزمه کردم : خوش اومدی به این دنیا نور چشمم

با کمک یکی از پرستارا سیـ ـنم رو گذاشتم دهنش ، اول مقاومت میکرد و نمیخورد 

، اما کم کم شروع به میک زدن کرد و با اولین میکی که زد لرزش خفیفی کل 

 .. وجودمو گرفت

 .. از خوشحالی ، از شوق ، از خوشبختی حس میکردم روی ابرا هستم

 رو به حمیرا که با لبخند به این صحنه خیره شده بود گفتم : پیمان کجاست

با مهربونی گفت: نزاشتن بیاد داخل عزیزم ، امشب رو باید اینجا بمونی ، فردا ساعت 

  !مالقات میتونه بیاد ببینتت و ترخیص هم میشی

راحتی لب زدم : یعنی تا فردا نمیشه ببینمش؟ آهی کشید و گفت : نه خواهرم با نا

 .. نمیشه ، خیلی التماس کرد بزارن بیاد تو و ببینتت

سرشو انداخت پایین و ادامه داد : ولی المصب ها قبول نکردن ، فکر کنم هنوزم 

 .. توی حیاط بیمارستان نشسته باشه

 .. لبخند تلخی زدم

 .. دم ، عجیب دلم بغل پر مهرش رو میخواستعجیب دلتنگش بو

تا خود صبح پسرم رو تو بغلم گرفتم و نوازشش کردم ، سرگیجه داشتم و خیلی   

 .. خوابم میومد ، اما دلم نمیومد بخوابم و کوچولومو جدا کنم از خودم

حمیرا باچشمای خواب الود و صدای گرفته ای گفت : صبا جان بچه رو بده بزارم 

 .. بگیر یه کم بخواب توی تختش



 .. با مهربونی گفتم : نه ، من راحتم ، تو بخواب خیلی خسته شدی

پوفی کشید و روی تخت بغلی که از شانس خوبش خالی بود دراز کشید و گفت : من 

 .. بیدارما ، اگر کاری داشتی صدام کنی ، تو رو خدا تعارف نکنی

 .. انتخاب اسمش بود چشمی گفتم و به پسرم زل زدم.. هنوز فکرم درگیر

تا صبح حدود چهار بار به پسرم شیر دادم وهر بار عشق و عالقم نسبت بهش هزار 

 .. برابر میشد ..جوری که عزیز تر از جونم شده بود برام

  که شد با خوشحالی  رو به حمیرا گفتم :االن پیمان میتونه بیاد داخل ؟ ۱ساعت 

 .. ن میادلبخند دلنشینی زد وگفت : اره عزیزم اال

 .. قلبم تند تند میزد ،داشتم بال بال میزدم برای دیدنش

انتظارم زیاد طول نکشید که صدای در اتاق بلند شد و پشت بندش پیمان با جعبه 

 .. شیرینی و چند تا کیسه خرید اومد داخل

از بدو ورودش به اتاق نگاهش میخ صورتم شد ..حمیرا به ارومی خریدا رو از 

نگاهی به من انداخت و خریدارو گذاشت کنار تختم و از اتاق رفت دستش گرفت .. 

 .. بیرون ، قطعاً هدفش این بود که ما رو تنها بزاره

پیمان بهم نزدیک شد و به ارومی به اغوشم کشید .. نفس عمیقی کشید وبوسه ای 

  .. روی موهام زد و با صدایی که عجیب بغض داشت زمزمه کرد : ممنونم

مام دوخت و روی  جفت چشمامو بوسید.. با لبخند به پسرمون نگاه نگاهشو به چش

کرد و از بغلم گرفتش و بوسه ای روی صورت لطیفش گذاشت و زمزمه کرد : 

 .. ممنونم ازت صبا .. تو بهترین وقشنگ ترین نعمت دنیا رو بهم دادی

  لبخندی زدم و با صدای تحلیل رفته ای گفتم : اسمشو چی بزاریم ؟

 .. بهم انداخت وا مهربونی گفت : هر چی که توبخواینگاهی 

  با تعجب و خوشحالی گفتم : واقعا ؟

بوسه ی دیگه ای روی صورت پسرم زد و زمزمه کرد : اره عزیزم .. دوست داری 

 اسمشو چی بزاریم ؟



 .. با عشق به پسرم خیره شدم و لب زدم : محمد

  .. ریم محمدپیمان لبخند رضایت بخشی زد و گفت : اسمشو میزا

با چشمایی مملو از اشک خندیدم و محمد رو ازش گرفتم و عمیق بوییدم عطر تنش 

 .. رو

پیمان به سمت کیسه های خرید رفت و یه کیسه ی کوچیک  رو برداشت وبهم نزدیک 

 .. شد

 ..از داخل کیسه جعبه ی کوچیکی در اورد و به سمتم گرفت

 با کنجکاوی گفتم :مال منه ؟

 .. و بسته کرد و لب زد :اره ، بازش کن چشماشو باز

 .. با ذوق جعبه رو از دستش گرفتم

محمد رو گذاشتم کنارم روی تخت و جعبه روباز کردم .. با دیدن زنجیر داخل جعبه  

 .. چشمام گرد شد و اروم از داخل جعبه کشیدمش بیرون

"  پیمان یه زنجیر ظریف ویه پالک که بهش اویزون بود و روی پالک اسم "صبا و

 .. به زیبایی حک شده بود

مطمئن بودم چشمام از خوشحالی برق میزنه ..اینقدر قشنگ بود به این فکر نکردم 

  ! قیمت این پالک وزنجیر طال چقدر توی این شرایط برای پیمان سنگینه

 .. صداش به گوشم رسید

 خوشت اومد یا نه ؟ +

ی ی خیلی قشنگه ، باورم نمیشه توسرمو بلند کردم و با لحن بی ریایی گفتم : خیل 

 این شرایط هدیه به این گرونی رو خریده باشی ،من راضی نبودم تو بری توی فشار

.. 

 .. اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست وبا جدیت گفت : همه ی دنیا فدای یه تار موت

این چیزا که قابل تورو نداره عزیزم .. تو به هیچی فکر نکن .. فقط مواظب خودت 

 .. حمد باش همه چیو بسپر به منوم



  زنجیرو به سمتش گرفتم ولب زدم : میشه خودت بندازی گردنم ؟

چشمی گفت و بهم نزدیک شد وزنجیر رو ازم گرفت و به ارومی گره ی روسریمو 

 .. باز کرد و زنجیرو به گردنم بست

وی تدستمو گذاشتم روی پالکش و با سر انگشتم لمسش کردم .. با نگاهی که عجیب 

 ذهنم حک شد بهم خیره شد و گفت :  قول میدی هیچوقت از گردنت درش نیاری؟

  .. لبخندی زدم و گفتم : قول میدم

دستموگرفت و پشت دستمو بوسید و دوباره زمزمه کرد : قول میدی فقط مال من 

 باشی ؟

کمی از حرفش جا خوردم .. اما نمیخواستم  با فکرای بیخودی حال خوبمون رو 

 .. نم .. پس به ارومی لب زدم : قول میدمخراب ک

فشار خفیفی به دستم داد و با لحن ملتمسی که قلبمو مچاله کرد  ادامه داد : قول میدی 

 توی هر شرایطی باهام رو راست باشی وبهم دروغ نگی؟

 .. حس میکردم زبونم به سقف دهنم چسبیده

 .. نمیدونم چرا زبون توی دهنم نمیچرخید که بهش قول بدم

  .. مثل فیلمی که روی دور تند باشه جلوی چشمم رژه رفتتمام گذشتم 

  پیمان با حساسیت آشکاری لب زد : منتظرم صبا ..قول میدی؟

 .. نه.. نباید روزمون رو خراب میکردم

 .. من که نمیخواستم به پیمان دروغی بگم ، اونم راجب گذشتم سوالی نپرسیده بـود

 .. نگم که خب منم قصد دروغ گفتن نداشتمفقط خواسته بود بهش دروغ 

 .. با همین فکر اب دهنمو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم : ق..قول میدم

نگاهش برای لحظه ای سفت وسخت شد و دستمو ول کرد و لبخند نمایشی زد و گفت 

 .. : ممنون عزیزم

کنه کم کم من برم کارای ترخیصت رو انجام بدم ، میگم حمیرا بیاد داخل کمکت 

 .. اماده بشی



 .. از اتاق که رفت بیرون نفس حبس شدمو رها کردم و بغضمو قورت دادم

با کمک حمیرا لباسایی که پیمان برام اورده بود رو پوشیدم و از روی تخت رفتم   

  .. پایین ..جای بخیه هام خیلی درد میکرد ونمیتونستم درست راه برم

به سمت حمیرا که با نگرانی نگاهم میکرد  صورتم از دردمچاله شد و محمد رو

  .. گرفتم و گفتم: بگیرش ، خیلی درد دارم

پیمان اومد توی اتاق و گفت : اماده اید ؟ با دیدن صورت مچاله شدم با نگرانی بهم 

 نزدیک شد وگفت : خوبی عزیزم ؟درد داری؟

 دقیقه پیش با چشمای پر از اشک که هم بخاطر دردم بود وهم بخاطر مکالمه ی چند

..  

 .. لب زدم :اره خیلی دردم زیاده

پوف کالفه ای کشید و دستاشو دور شونه هام حلقه کرد و دوباره نشوندم روی تخت 

  .. و گفت وگفت : بشین نمیخواد راه بری ، االن میرم ویلچر میارم

با تشکر و قدردانی نگاهش کردم ، از اتاق رفت بیرون وچند دقیقه بعد با ویلچر 

 .. گشت و کمکم کرد بشینم روی ویلچربر

وقتی از بیمارستان خارج شدیم تا جلوی ماشینی که معلوم بود آژانسه با ویلچر منو 

 ..  برد ودوباره کمکم کرد توی ماشین بشینم

حمیرا هم کنارم روی صندلی عقب جا گرفت ..پیمان بعد از تحویل دادن ویلچر اومد 

 .. کت کنو جلو نشست و به راننده گفت : حر

تا جلوی خونه که رسیدیم شاید بیشتر ازده بار پیمان رو به راننده گفت آرومتر بره 

.. هر دفعه که ماشین توی دست انداز ها میخورد ..با نگرانی به عقب برمیگشت 

 ومیگفت : خوبی؟

  .. هر بار با لبخندی که عریض تر میشد لب میزدم : خوبم   نگران نباش

بونیش داشت دیوونم میکرد ..وقتی رسیدیم حمیرا زودتر پیاده این همه توجه و مهر

 .. شد و درو باز کرد



پیمان دستمو گرفت و کمکم کرد پیاده بشم .. خیلی دردم زیاد بود انگار تازه حسش 

 .. کرده بودم

وقتی وارد خونه شدم بوی اسفند به مشامم خورد ، متعجب به ملیحه خانم که داشت 

 .. د خیره شدمجلوم اسفند دود میکر

 .. یه لحظه دلم خواست مامانم اینجا بود و جلوم اسفند دود میکرد

 . اما افسوس که نبود .. افسوس که مادری نبود بهم دلگرمی بده

 .. مادری نبود که بهم تبریک بگه و راه و رسم بچه داری یادم بده

ی کی روآهی کشیدم وبا ملیحه خانم روبوسی کردم و ازش تشکر کردم ..حمیراتش

 .. زمین پهن کرد وبا مهربونی گفت :بیا دراز بکش قربونت برم

 .. پیمان کمکم کرد وروی تشک دراز کشیدم

 .. با بیقراری رو به پیمان گفتم : محمد و بیار برام

کنارم نشست وبا جدیت گفت : صبا جان از وقتی زایمان کردی نخوابیدی ، االنم که 

 ..نمحمد خوابه ، پس راحت استراحت ک

 .. با دلخوری لب برچیدم وگفتم :بچمو بیار برام پیمان ، میخوام بغلش کنم

ملیحه خانم با سرزنش روبه پیمان وحمیرا گفت : ای بابا چرا اذیتش میمنید خب 

 ..میخوادبچه شو بغل کنه.. حمیرا محمدو بده به صبا

دم و حمیرا چشمی گفت و محمدو بهم داد .. با عشق به چشمای بسته ش خیره ش

 بوسیدمش .ـ

دوست داشتم زمان همینجا متوقف بشه ومن یه دل سیر بهش نگاه کنم ..میترسیدم همه 

ی اینا خواب باشه و یهو از این خواب شیرین بپرم و ببینم همه چی فقط یه خواب 

 .. بوده

حمیرا وملیحه خانم تا اخر شب پیشمون موندن ، ملیحه خانم برای شام  قرمه سبزی 

  ..  بود  کل  خونه رو تمیز کرده بود و همه جا برق میزددرست کرده 

  .. از این همه مهربونیشون واقعا لذت میبردم



  .. اخر شب که قصد رفتن کردن زیاد اصرار کردیم که شب بمونن اما قبول نکردن

بعد از تشکر کردن ازشون خدافظی کردن و رفتن .. پیمان با حوصله ظرفای میوه 

 .. کمی مرتب کرد رو شست و خونه رو

  محمد شیرش رو خورده بود و آروم خوابیده بود

 .. پیمان پتو ومتکایی از داخل اتاق اورد وکنارم دراز کشید

؟ با خستگی گفت : اره خانومی ، چه فرقی داره هر جا متعجب گفتم : اینجا میخوابی

 .. که توباشی همونجا جای خوابیدنه

 .. هر جور که راحتیلبخندی زدم و زمزمه کردم : باشه 

 نگاهی به محمد غرق در خواب انداخت و گفت : صبا .. درستو میخوای چیکار کنی؟

 به ارومی گفتم : منظورت چیه؟

  !مکثی کرد و گفت : با وجود محمد بازم میتونی درس بخونی؟

اخم کمرنگی بین ابروهام نشست .. حس خوبی به حرفش نداشتم ، وقتی سکوتمو دید 

گفت : فکر نکنی زدم زیر قولم ..نه بخدا من از خدامه درس بخونی و به با کالفگی 

 .. جایی برسی

فقط نگرانم که از پسش بر نیای ، چون بچه داری ، اونم یه بچه ی کوچیک که باید 

 ..بیشتر از چشمامون مواظبش باشیم

ه کآب دهنمو قورت دادم و با جدیت گفتم: اگه نگرانی تو محمده ، خب من قول میدم 

به خوبی ازش مراقبت کنم .. وقتی تونبودی من هم سر کار میرفتم هم درس میخوندم 

 .. ، تازه باردار هم بودم

نگاهمو میخ چشماش کردم وبا لحن دلخوری ادامه دادم: ولی اگر مشکلت چیز دیگه 

 .. س که دیگه اون فرق میکنه و منم میگم چشم ، دیگه درس نمیخونم

ت .. با صدای آرامشبخشی گفت : عزیزم ، بخدا من دوست پوفی کشید و دستمو گرف

 .. دارم  درستو بخونی ، فقط نگران این بچه هم هستم

من دیگه مثل قبل که خونه نیستم من صبح میرم شب برمیگردم ، میخوام خیالم ازتون 

 .. راحت باشه



چشم رو هم گذاشتم و لب زدم:خیالت راحت باشه ..قول میدم همه چی خوب پیش 

 .. رهب

با لبخند محوکنج لبش بوسه ای روی دستم. کاشت و چشماشوبست وزمزمه کرد : 

 .. بیدارم کن ۶/۱خیلی خوابم میاد ، فردا اگه تونستی صبح ساعت 

چشمی گفتم و نگاهمو به صورتش دوختم .. تیرگی لباش کمتر شده بود ورنگ و 

  .. روش باز شده بود

یده بود زمین تا اسمون با پیمانی که قبل از رفتن این پیمانی که رو به روم بود و خواب

 .. به زندان دیده بودم فرق داشت

خدا روشکر میکردم که سالمه و دیگه سمت مواد نمیره .. خدایا شکرت..خوشحال 

 .. بودم که برگشته بود و کنارم بود

 .. خوشحال بودم که از صبح تاشب برای زندگیمون زحمت میکشید

دم ، بیدار که شد به سختی از جام بلند شدم وبراش صبحونه صداش کر ۶صبح ساعت 

 .. حاضر کردم

خیلی درد داشتم ولی به روی خودم نیاوردم ، نمیخواستم پیمان نگران بشه .. با 

قدردانی گفت : چرا از جات بلندشدی قربونت برم ، چند روز مراعات کن بزار 

 .. حالت خوب بشه

 .. خوب خوبم ، نگران نباشچاییشو گذاشتم جلوش و گفتم : من 

بعد از خوردن صبحونه محمدو بوسید و به سمتم اومد، به ارومی وبا مالیمت بغلم 

کرد وروی موهاموبوسید وزمزمه کرد : مواظب خودت باش ، کاری داشتی به 

 .. کارگاه زنگ بزن عزیزم

 .. خدافظی کرد و از خونه رفت بیرون

 

 .. ـ دو ماه بــعــدــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



محمد رو گذاشتم توی جاش و از جام بلند شدم.. خونه رو مرتب کردم و برای نهار 

  .. قیمه درست کردم

به این دو ماهی که گذشت فکر کردم ، همه چی خوب بود .. رابطه ی من و پیمان .. 

 .. زندگیمون ، حال وروزمون همه و همه بر وفق مراد بود

ودش کار میکرد ، یک ماه پیش تونست یه دستگاه تراشکاری پیمان دیگه برای خ

  .. برای خودش بخره و سفارش کار بگیره

 . کامال تو کارش حرفه ای شده بود ودیگه دست و بالش باز شده بود

تابستون بود و هوا گرم .. داشتم غیر حضوری درس میخوندم یه کم سخت بود با  .

 به درسم داشتم این سختی روبه جون میخریدموجود محمد ، اما بخاطر عالقه ای که 

.. 

خانواده ی منو پیمان  کامالً رهامون کرده بودن و حتی حالی ازمون نمیپرسیدن ، 

 البته دیگه یه جورایی برامون اهمیت نداشت ، با هم خوشبخت بودیم و ارامش داشتیم

.. 

درو باز  با صدای زنگ در با خوشحالی چادرمو سرم کردم و به سمت در رفتم و

 .. کردم

پیمان با جعبه ی بزرگی که روی دوشش بود اومد داخل .. سالمی کردم و متعجب 

 !! به جعبه زل زدم ..جعبه ی تلویزیون بود

پیمان رفت داخل و پشت سرش راه افتادم .. جعبه روگذاشت روی کاناپه و گفت : 

 .. قلهووف از کت و کول افتادما خانوم ، یه لیوان اب بده بهمون الا

 با عجله براش یه لیوان اب ریختم و گفتم : پیمان ، تلویزیون خریدی؟

لبخندی زد و گفت :اره عزیزم ، شرمندتم میدونم یه کم دیره و باید زودتر 

 .. میخریدم..دیگه به بزرگی خودت ببخش

کنارش نشستم و دستمو گذاشتم روی دستش و زمزمه کردم : این چه حرفیه ، خیلی 

 .. ، ممنون که زحمت میکشی برامون .. ممنون که به فکرمونیازت ممنونم 

بوسه ای روی گونه م کاشت و با لحن مرموذی گفت : اوه اوه خانوم خانوما حاال 

 .. امشب جبران کن ببینم چقدر راست میگی



خنده ای کردم وسرمو انداختم پایین ، با صدایی که رگه هایی از خنده توش موج 

این خجالت کشیدنتم ، قربونت برم ما دیگه یه بچه هم داریم  میزد گفت : من عاشق 

  !تو هنوز از من خجالت میکشی؟

از جاش بلند شد و جعبه رو برداشت گذاشت کنار دیوار و گفت : میز تلویزیون مونده 

 .. فقط ، که اونم بعد از ظهر میریم بیرون به سلیقه ی خودت میخریم

ظهر سرکار نمیری؟! خنده ای کرد و گفت : با ذوق گفتم : جدی؟خب مگه بعد از 

  حاال یه روز هم کارو تعطیل میکنم به کجای این دنیا بر میخوره ؟

لبخند پر از شوقی زدم و بی اختیار بهش نزدیک شدم و دستامو دور گردنش حلقه 

کردم .. دستشو گذاشت پشت گردنم و با صدای تبداری گفت : میخوای دیوونم کنی ؟ 

 .. گرسنمه ها .. به نظرم االن جبران کن من االن خیلی

ازش جدا شدم  و با عجله گفتم : وای ببخشید االن میرم نهار میارم .. دستمو گرفت 

 .. و با چشمای خمارش گفت : غذا نمیخوام .. خودتو میخوام

تا خواستم چیزی بگم دستشو انداخت زیر زانوهام و مثل پرکاه بلندم کرد و به سمت 

 .. اتاق رفت

 .. با صدای لرزونی گفتم : محمد بیدار میشه ها

 .. بوسه ی کوتاهی روی لبم کاشت و گفت : نترس ،بیدار نمیشه

 .. در اتاق رو بست و گذاشتم روی زمین و حریصانه لباسامو از تنم در اورد

 ..لبامو با ولع به دندون گرفت و مثل تشنه ای که به آب رسیده باشه میک میزد

س لبامو به بازی گرفته بود که ناخوداگاه دستام دور گردنش حلقه شد اینقدر با احسا 

 . همراهیش کردم

 .. با این کارم جری تر شد و خوابوندم روی زمین و با زبونش لبامو لیس زد

گردنمو بوسید و با زبون داغش زیرگلومو لیس زد .صداهایی که از بین لبام خارج 

 .. میشد دست خودم نبود

  . . زدم و اسمشو صدا کردم به بازوهاش چنگ

 ... انگار میدونست که چقدر دیوونم کرده و هدفش هم همین بود



سیـ ـنه هامو تو مشتش گرفت و فشار داد ، آخ ریزی گفتم که با لحن خماری گفت : 

 .. جوون عزیزم ، قربون صدای نازت برم

 .. میشدمحریصانه تن برهنه م رو بوسه بارون میکرد و من هر لحظه دیوونه تر 

 خودشو بین پاهام جا کرد و با صدای بم و

  مردونه ش زمزمه کرد : اجازه هست؟

  . . با بی تابی لب زدم : آره

 یه ضرب واردم کرد وصدای جیغ پر لذتم توی اتاق طنین انداز شد .ـ

لحظه های نابی بود ، صدای نفس نفس زدنامون توی اتاق پیچیده بود و عشق و بود 

 .. شق بودو عشق بود و ع

لمس تنم با دستای مردونه ش ناب ترین حس دنیا بود و دلم میخواست زمان همینجا 

 . . متوقف بشه

بعد ازچند لحظه به اوج رسیدم و با لرزش خفیفی رها شدم ، طولی نکشید که پیمان 

  . . . هم رها شد و کنارم افتاد و تمام تنم رو غرق بوسه های خالصانه ونابش کرد

سید ، الله ی گوشمو بوسید و همونطور که موهامو نوازش میکرد با نفس گردنمو بو

  . . نفس گفت : خوشحالم که دارمت صبا

خوشحالم که با تموم اشتباهاتی که توزندگیم کردم با تمام خالف و خطاهایی که کردم 

 .. ، خدا یه فرشته بهم داد ، یه دختر پاک و ناب

 .. دبرای چند لحظه جمله ش توی سرم اکوش

 . . "یه دختر پاک وناب"

  . . پیمان حرف میزد و من فکرم درگیر بود ، درگیر گذشته ، درگیر گناهام

 . . روم نمیشد به چشماش نگاه کنم ، نمیدونمـچرا ازش خجالت میکشیدم

 . . انگار که من حق نداشتم یه روز بدون فکر و خیال بگذرونم

  ! با صداش به خودم اومدم

  چیزی شده؟+



  ریع لب زدم: نه ، چطور؟س

بوسه ای روی موهام کاشت و لب زد : هیچی عزیزمـ، تو فکر بودی گفتم شاید چیزی 

 . . ناراحتت کرده

 .. لبخند زوری زدم و لب زدم : نه خوبم ، فقط حس میکنم خوابم میاد 

 .. بوسه ای روی چشمام زد وبا صدای دلنشینی گفت : بخواب خوشگلم .

 .. شده بود که صدای گریه ی محمد بلند شدهنوز حرفش تموم ن

قبل از اینکه من به خودم تکونی بدم پیمان با عجله لباساشو پوشید و از اتاق زد  

 .. بیرون

 از این همه نگرانیش ، از این حس ناب پدرانه ش

 .. لبخندی روی لبم نشست و لباسامو پوشیدم .. با قدمای ارومی از اتاق رفتم بیرون

رده بود و اروم باهاش حرف میزد .. خنده ای کردم و گفتمـ: اون االن محمدو بغل ک

  ! گرسنشه ، حرف حالیش نمیشه که

با لحن خاصی گفت: خیلی تخصه ، درست مثل مامانش .. چشمکی هم نثارم کرد که 

 .. سرمو انداختم پایین و ریز ریز خندیدم

  .. به سمت اشپزخونه رفتم و چایی دم کردم

 .. د حاضر شدیم و با هم از خونه زدیم بیرونچند ساعت بع

حالمون خیلی خوب بود ، کلی خرید کردیم میز تلویزیون خیلی قشنگی گرفتیم ، خیلی 

خوشحال بودم همیشه از کنار تلویزیون ومیز تلویزیون هایی که رد میشدم حسرت 

 .. میخوردم که ای کاش میتونستم و برای خونمون میخریدم

 و بود ، هر چند کوچیک .. اما ارزو بود و االن براورده شده بودچیزی که برام ارز

!  

 پیمان برای من و محمد چند دست لباس گرفت .. برام چند تا کیف و کفش  هم خرید

. 



هر چی سعی کردم قانعش کنم که زیاد پول خرج نکنه قبول نکرد و میگفت : صبا  .

 .. بزار امروز که داریم.. خرج کنیم و لذت ببریم

 .. وقتی رسیدیم خونه ومیز تلویزیون رو از وانتی که گرفته بودیم اورد پایین

 .. یکی دو ساعتی طول کشید تا تلویزیون رو راه بندازیم 

  .. حاال دیگه یه سرگرمی داشتم

روزا مثل و برق و باد میگذشت و من روز به روز در کنار پیمان وپسرم خوشبخت 

 .. حس نمیکردمتر بودم .. جوری که هیچ کمبودی 

 گاهی با خودم فک میکردم که نکنه همه ی این روزای شیرین و قشنگ خواب باشه

.. 

 .. نکنه یهو از خواب بپرم و دوباره خودمو وسط جهنم ببینم 

  .. یک ماه دیگه گذشت و پیمان همچنان سخت کار میکرد

ه رسید و من منم درسمومیخوندم و خیلی نمره هامم باال بود ، فصل پاییز هم از را

 .. ماهش شده بود ۴دوباره کالسامو ثبت نام کردم ، محمد 

روز به روز داشت قشنگ تر و شیرین تر میشد.. امروز اورده بودمش بیرون تا با 

  .. هم کمی قدم بزنیم

هرچند کوچولوم چیزی نمیفهمید و حس نمیکرد .. شب قبل از پیمان اجازه گرفته 

 .. بیرونبودم و گفتم که امروز میایم 

 .. هوای پاییز بود و حسابی دلگیر

کمی میوه خریدم ، سبزی و نون هم خریدم ، دیگه مثل قبل نگران تموم شدن پول 

  .. توی کیفم نبودم

 . پیمان به اندازه ای بهم پول میداد که واقعا هیچی کم نداشتم

 .. مدبا صدای گریه و نق نق محمد که مشخص بود گرسنشه به سمت خونه پا تند کر

  !! توی کوچمون که پیچیپدم از دور زن چادری رو جلوی در خونمون دیدم

  !متعجب چشم ریز کردم و با دقت نگاهش کردم.. کی میتونست باشه؟



هر چی بهش نزدیک تر میشدم تعجبمم چند برابر میشد ، وقتی به یک قدمیش رسیدم 

 .. و یهو به سمتم برگشت با دیدنش نفس توسینم حبس شد

 .. صدای تحلیل رفته ای لب زدم :مامان .. توبا 

مادرم با چشمایی مملو از اشک بهم خیره بود ، نگاه بی فروغش از روی من ُسر 

خورد روی محمد و قطره ی اشکی از چشمش غلت خورد روی گونه های رنگ 

 .. پریده ش

د دلتنگی ، بغض ، همه و همه وجودمو احاطه کرده بود ، بی اراده به سمتش پاتن

 .. کردم و خریدامو گذاشتم زمین و محکم بغلش کردم

نفس کشیدم عطر تنش رو .. حرفی نمیزد فقط بغلم کرده بود .. چند لحظه بعد ازم 

 .. جدا شد و محمدو با شوق ازم گرفت و بوسه ی عمیقی روی پیشونیش گذاشت

  .. زیاد معطل نکردم وسریع کلید انداختم و درو باز کردم

ی کوتاهی اومد داخل و نگاهی به اطراف خونه م انداخت و روی کاناپه مادرم با قدما

 نشست .. کنارم نشستم و به آرومی گفتم: خوبی مامان ؟

نگاهشو دوخت به چشمام و با صدای گرفته ای گفت : تو خوبی دخترم ؟سری تکون 

  دادم و متعجب گفتم: اینجا رو چطوری پیدا کردی مامان؟

رفتم جلوی در خونه قبلیتون ، گفتن از اونجا رفتی آدرس فین فینی کرد و گفت : 

 .. بنگاه رو از همسایه ها گرفتم و رفتم اونجا

گفتن ادرسی ازت ندارن فقط یه شماره تلفن دادن ، اونم شماره ی خونه ی یه دختری  

 .. به اسم حمیرا بود

 م ازشونکنجکاو به حرفاش گوش سپردم .. مکثی کرد و ادامه داد : بهشون زنگ زد

 .. خواستم  که ادرست رو بدن

  !متعجب لب زدم:پس چرا حمیرا به من چیزی نگفت ؟

لبخند تلخی زد وزمزمه کرد : خودم گفتم چیزی نگه ، نمیخواستم مانع اومدنم بشی 

 .. .. یا بهش بگی بهم ادرستو نده



نو با حیرت ودلخوری لب زدم: چی میگی مامان ، این حرفا چیه اخه ، واقعا تو م

 اینجوری شناختی ؟ـ

چرا باید بگم ادرسمو نده ، میدونید چقدر دلتنگتون بودم ، میدونید چقدر زجر کشیدم  

 ..از دلتنگیتون

هق هقش که بلند شد حرفموقطع کردم و محمدو که آروم خوابیده بود از بغلش کشیدم 

  .. بیرون وگذاشتم سر جاش

 . یه نکندوباره کنارش نشستم و لب زدمـ: بسه مامان گر

با بغض گفت : میدونم هیچوقت برات مادر خوبی نبودم ، میدونم چقدر دلگیری که 

 .. تو اوج مشکالتت ولت کردیم و سراغی ازت نگرفتیم

پوفی کشیدم و بغلش کردم و توی گوشش گفتمـ: عیب نداره ، همین که االن اومدی 

 .. خونه ی من و حالمو پرسیدی برام کافیه

ته ش رو بهم دوخت و گفت : بخدا نتونستم بیام دیدنت ، دلم برات نگاه بی فروغ وخس

 .. پر میکشید ولی نشد که بیام مادر.. گرفتار بودیم به والی علی

 !! اخمام توی هم رفت وبا جدیت پرسیدم : گرفتار؟! چه گرفتاری ،چیشده

  .. نگاهشو ازم دزدید و زمزمه کرد : هیچی مادر ، هر چی بود گذشت

 پرسیدم : یعنی چی مامان ، خب بگو منم بدونم ، نکنه غریبه م؟با جدیت 

مامانم سریع دستمو گرفت و با عجله گفت : نه واال غریبه چیه دخترم ، فقط نمیخوام 

  !! ناراحتت کنم

با شنیدن حرفش بدتر نگران شدم و با بیقراری زمزمه کردم :تو رو خدا بگو چیشده 

  !وبن ؟مامان ، حال بابا خوبه ؟؟ بقیه خ

  .. آهی کشید و گفت : بقیه که خوبن ، خیلی هم خوبن

  !! حرفاش بوی طعنه میداد

  !! به کاناپه تکیه داد و ادامه داد : خونه رو فروختیم

  شوکه شده لب زدم: چی؟!! چرا ؟



  .. لبخند تلخی زد و گفت : برادرات ازموم ارث خواستن

  !ی چی ، چرا اخه؟با حیرت و چشمایی گرد شده زمزمه کردم :یعن

نگاه بی فروغش رو به چشمام دوخت و گفت : واال ریختن سرمون همشون گفتن 

گرفتارن و مشکل دارن و پول الزم دارن ، بابات که نمیتونه حرف بزنه یا تصمیمی 

 .. بگیره

تصمیم گیرنده من بودم و اونا هم زورشون بهم میرسید .. خونه و مغازه روفروختیم 

 .. ودشو برداشت و رفت دنبال زندگیشو هر کی سهم خ

 !با بغض گفتم : پس خودتون چی؟ االن کجایید؟

بوسه ای روپیشونیم کاشت و با صدای خسته ای گفت : یه خونه اجاره کردیم ، 

 .. همونجا با بابات زندگی میکنیم

خشم ، حرص ، نفرت ، غضب ، بغض .. وجودمو احاطه کرده بود .. خیلی عصبی 

  .. بودم

صدایی چه از خشم میلرزید گفتمـ: اخه چرا اینکاروکردن ، چرا اینقدر پست فطرت با 

 .. و نامردن

 ... چرا

 با صدای  باز و بسته شدن در حیاط حرف تو دهنم ماسید و رو به مادرم گفتم : پیمانه

.. 

نمیدونستم عکس العمل پیمان چیه .. میترسیدم با مادرم رفتار بدی داشته باشه .. با 

 .. ی لرزون به استقبالش رفتم و در هال رو براش باز کردمپاها

 .. با لبخند خسته ای اومد داخل و سالم ارومی بهش گفتم

 !! با مهربونی گفت : سالم خانومی ، چرا اینقدر بی حالی

 .. سالم+

 .. با شنیدن صدای مادرم به سمتی که مادرم نشسته بود نگاه کرد

 .. خیره شدم به پیمان آب دهنمو با استرس قورت دادم و



نگاهم به مادرم و چادر مچاله شده ی توی مشتش افتاد و مشخص بود  اونم مثل من  

  از واکنش پیمان میترسه

  پیمان سرشو انداخت پایین با ارامش گفت : سالم ، خوبین شما ؟

شوکه شده و متعجب نگاهمو میخ صورت مهربون وخسته ش کردم ، مادرم نفسی 

 ..کشید و با لحن مادرانه ای گفت : سالم پسرم ، ممنون ، خسته نباشی از سر اسودگی

 .. پیمان اشاره ای به کاناپه کرد و گفت : سالمت باشید بفرمایید بشینید خوش اومدید

لبخندی روی لبم نشست و پشت سر پیمان که ببخشیدی گفت و رفت توی اتاق راه 

 .. افتادم ، در اتاق رو بستم و به در تکیه دادم

  .. نگاه زیر زیرکی بهش انداختم و دوباره سرمو انداختم پایین

  .. لباساشو عوض کرد ودر حال بستن دکمه ی پیراهنش بود که نگاهش بهم افتاد

 .. چند قدم به سمتم برداشت و دستشو گذاشت زیر چونه م و سرمو گرفت باال

 با مهربونی توی صورتم لب زد : چیشده عزیزم ، خوبی؟ 

نم چرا بغض گلومو گرفته بود ، با صدایی که میلرزید زمزمه کردم : ازت نمیدو

  .. ممنونم

 !اخم کمرنگی کرد و متعجب گفت : بابت چی؟

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : بابت اینکه با مادرم خوب رفتار کردی و دلشو نشکوندی

..  

ا نه ش و بتک خنده ای کرد و با یه حرکت به آغوشم کشید وسرمو چسبوند به سی

لحن دلنشینی گفت : چی داری میگی صبا ، اون جای مادرمه ، مگه میشه بهش بی 

  !احترامی کنم ؟

ناخوداگاه روی پنجه ی پام بلند شدم و لبامو گذاشتم روی گونه ش و عمیق و از ته 

 .. دل بوسیدمش و زمزمه کردم : توبهترینی پیمان ، خیلی دوستت دارم

روی پهلوهام و مردمک چشماش ، همه و همه نشون  برق چشماش ، فشار دستاش

 .. میدادن که چقدر حرفم براش شیرین بوده



بوسه ی سریع وکوتاهی روی لبم زد و گفت : بریم بیرون عزیزم ، مامانت تنهاس 

  ! زشته

  ... لبخندی زدم ودر اتاقو باز کردم و با هم از اتاق خارج شدیم

 .. وی کاناپه نشستپیمان مستقیم به سمت مادرم رفت و ر

مادرم انگار معذب بود ، لبخندی زدم و کنارش نشستم و دستمو دور شونه هاش حلقه 

  .. کردم

  !پیمان سرفه ای کرد و به ارومی پرسید : حاج آقا خوبن ؟ چرا تشریف نیاوردن؟

 .. با یاد اوری بابام بغض کردم و نگاهمو به مادرم که سرش پایین بود دوختم

 !ن کنجکاوی پرسید : چیزی شده؟پیمان با لح

مادرم با صدای گرفته ای گفت : واال چی بگم .. حاج آقا یه چند ماهی میشه که سکته 

 .. کردن

پیمان شوکه شده لب زد : چرا اخه ؟ـ نگاهشو به من دوخت و گفت : صبا تو چرا 

 !هیچی نگفتی به من؟

 .. سرمو انداختم پایین وزمزمه کردم : نبودی خب

  ! ید و با صدای بمی گفت : متأسفمپوفی کش

 .. از جام بلند شدم وروبه مادرم گفتم : ببخشید مامان من برم نهار بزارم

 .. مادرم لبخندی زد و با لحن مادرانه ای گفت : باشه دخترم ، راحت باش

برای نهار قرمه سبزی گذاشتم و میوه ها رو شستم و بردم توی پذیرایی ، پیمان و 

هم حرف میزدن و من خوشحال بودم که باألخره این طلسم شکسته  مادرم گاهی با

  ! شده بود

بعد از نهار پیمان عذر خواهی کرد ودوباره رفت سر کار ، من و مادرم ساعت ها 

 .. با هم حرف زدیم

 .. از دلتنگی های این مدتش میگفت 



اشتن د از رفتار مریم و مهدی میگفت که عوض شده بودن و بیشتر تقصیرا رو اونا

  .. که مجبورشون کرده بودن خونه رو بفروشن و  گفته بودن ارث میخوان

 .. مادرم از بی مهری برادرام وزنشون میگفت و من میسوختم

 .. از غم دوری من میگفت و من میسوختم

از عروسی سعیده میگفت و من دلم شکست که حتی به من یه زنگ نزده بودن که 

 .. خبر بدن

ده بودم کی از چشمام سرازیر شده بود رو پاک کردم و رو به مادرم اشکایی که نفهمی

  !که فین فین میکرد پرسیدم: االن کی پیش باباس؟

به ارومی گفت : سعیده و علیرضا اومدن پیشش ، گفتم میخوام به صبا سر بزنم و 

 .. اونام با جون و دل قبول کردن که از بابات مراقبت کنن

  .. ه جفتمون به تختش کشیده شدبا صدای گریه ی محمد نگا

 .. قبل از اینکه من تکون بخورم مادرم از جاش پرید و محمدو به آغوش کشید

از جام بلند شدم و گفتم : گرسنشه مامان ، بزارید بهش شیر بدم ... مادرم محمدو به 

 !! سمتم اورد و گفت : بیا مادر ، فقط زودتر شیرشو بده

 ..مد که با ولع و حرص شروع به میک زدن کردسیـ ـنمو گذاشتم جلوی دهن مح

 .. لبخندی روی لبم نشست و دست کوچولوشو گرفتم تو دستم و بوسیدم

 .. با صدای زنگ در مادرم گفت : من باز میکنم مادر ، تو شیر بچه رو بده

 .. چادرشو سرش کرد و به سمت حیاط رفت

. با دیدن حمیرا و ملیحه محمدو گذاشتم توی تختش و از پشت در حیاطو نگاه کردم 

 . خانم لبخندی روی لبم نشست و درو باز کردم و به استقبالشون رفتم

  .. باهاشون رو بوسی کردم و مادرمو بهشون معرفی کردم

حمیرا با ذوق و عجله گفت: من برم تو محمدو بغل کنم که مامانم بیاد تو دیگه نمیزاره 

  ! دست من بیوفته

 .. کردم بیان داخلخنده ای کردم و تعارف 



 وقتی نشستن طبق معمول سر بغل کردن محمد بحث میکردن و من و مادرم میخندیدیم

.. 

چایی دم کردم و میوه شستم ، حمیرا اومد تواشپزخونه و با شیطنت گفت : کلک چقدر 

 .. رنگ و روت ماشاهلل باز شده

 ..چشمکی زد و ادامه داد : همچین آب رفته زیر پوستت

 !دم و همونطوری که سینی چایی رو بلند میکردم گفتم : مگه بده؟خنده ای کر

شونه ای باال انداخت و گفت : نه خب ، هر کی شوهر کنه همینجوری آب زیر پوستش 

  !میره دیگه مگه نه؟

 ! لبخندی زدم و زمزمه کردم : مسخره

خیاری از توی ظرف برداشت و همونطوری که گاز میزد گفت : جدی گفتم ، بخاطر 

 ! همین منم دارم شوهر میکنم

 متعجب لب زدم: شوهر میکنی؟!! یعنی چی؟

اشاره ای به سینی چایی کرد و گفت : فعال اینو ببر تو هال دستت خسته شد ، بعد بیا 

  ! تا برات بگم

گیج و منگ سری تکون دادم و سینی چایی رو بردم توی هال گذاشتم روی میز ، 

 ..رف زدن بودنمادرم و ملیحه خانم حسابی گرم ح

دوباره برگشتم تو اشپزخونه و با عجله رو به حمیرا گفتم: خب حرف بزن دیگه 

  !چیشده ، واقعا میخوای ازدواج کنی؟

  !! سری تکون داد و گفت : اره ، کیومرث باألخره از زنش جدا شد

  !با حیرت گفتم : کی؟

ی رفته منو به همه معرفنگاهی بهم انداخت و گفت : یه هفته ای میشه ، االنم تصمیم گ

 .. کنه و بعد از دو ماه بریم عقد دائم کنیم و اگه خدا بخواد جشن بگیریم

  .. نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم ، میترسیدم چیزی بگم ناراحت بشه



لبخند تصنعی زدم و گفتم: امیدوارم خوشبخت بشی و از کاری که کردی پشیمون 

 !! نشی

و پرت کرد تو ظرفشویی و گفت: پشیمون نمیشم ، حق من پوزخندی زد و ته خیارش

 .. بود که برم سر خونه و زندگیم ، چون کیومرث با من آرامش داره

 سری تکون دادم و گفتم: اوهوم .. بریم تو هال؟

انگار فهمید که تمایلی به ادامه ی این بحث ندارم ، مکثی کرد و به ارومی گفت : اره 

 .. ، بریم

وملیحه خانم موندن ، هر چی اصرار کردم که شام بمونن قبول  تا عصری حمیرا

 .نکردن ـ

 بعد از رفتنشون محمدو سپردم به مامانم و گفتم مواظبش باشه تا من برم نون بگیرم

.. 

لباس پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم از خونه زدم بیرون .. سر خیابون که رسیدم با 

  .. شددیدن نونوایی بسته آه از نهادم بلند 

 . پوفی کشیدم و بالتکلیف سر جام ایستادم

نونوایی دیگه ای هم بود ، اما کمی دور بود ، ولی مجبور بودم برم نون بگیرم چون 

  ! اصال نون نداشتیم

چادرمو روی سرم محکمتر گرفتم و به سمت نونوایی که چند تا خیابون اونورتر بود 

 ..راه افتادم

پشت سرمه ، سنگینی نگاهی رو روی خودم  توی مسیرم همش حس میکردم کسی

 .... حس میکردم ، هوا هم تاریک شده بود و باعث میشد که کمی بترسم

 به قدمهام سرعت بخشیدم و چادرمو از شدت استرس محکم توی مشتم فشار میدادم

..  

 .. با صدایی که  از پشت سرم شنیدم نفس تو سینم حبس شد

 .. کـ ـونی دارهاوف پسر ببین چه تیکه ای ، چه +

 .. عرق سردی روی مهره ی کمرم نشست از حرفشون



از شدت ترس و وحشت بدون تعلل شروع به دویدن کردم و یه لحظه به پشت سرم 

 .. برگشتم

  .. سه تا پسر با هیکالی درشت پشت سرم راه میدویدن

 . جیغ بلندی کشیدم و با سرعت میدویدم

 .. ه های پیش رومو نمیشناختمنمیدونستم دارم کجا میرم ، اصال کوچ

همینجوری بی هدف فقط میدویدم ..پشت سرم و پا به پام میدویدن و حرفای رکیک 

 .. بهم میزدن

به نفس نفس افتاده بودم ، وقتی گوشه ی چادرمو کشیدن با صدای بلندی جیغ کشیدم 

 .. و چادرمو رها کردم

تنها کوچه ای که جلوم بود چادرم توی دست اونا موند .. ولی بدون اهمیت به سمت 

 .. رفتم .. وقتی رفتم داخل کوچه با دیدن کوچه ی بن بست آه از نهادم بلند شد

  .. فقط سه تا در توی کوچه بود

 .. برگشتم و بهشون زل زدم

 .. یکیشون خنده ای کرد و گفت : باألخره گرفتیمت.. جوون چه هیکلی داری تو

 .. ید من.. شوهر دارم ، بچه دارمبا التماس گفتم : چی از جونم میخوا

 .. بی توجه یکیشون داشت بهم نزدیک میشد

به سمت یکی از اون در های ته کوچه رفتم و با مشت و لگد به جون در افتادم و داد 

 .. زدم : کمکککک تو رو خدا درو باز کنید

 با دیدن این حرکتم دوتاشون با عصبانیت به سمتم اومدن و یه نفرشون داد زد :

  .. هیسسسس خفه شو دختره ی جنـ ـده صداتو ببر

 بدون توجه فقط جیغ های هیستریک میکشیدم و با مشت و لگد به در اون خونه میزدم

.. 

وقتی بهم رسیدن بازومو گرفتن و یکیشون رو دهنمو گرفت و کشون کشون به سمت 

 .. سر کوچه راه افتادن



  .. باشه خیلی کم بود هوا کامال تاریک بود و شانس اینکه کسی بیرون

داشتم نفس کم میاوردم .. با تمام توانم دست و پا میزدم و جیغ هایی که تو گلوم خفه 

 .. میشد

انگار حتی یه نفر هم نبود که منو ببینه ، که صدامو بشنوه .. توی دلم داد زدم : 

 ..خــــــدااااا

 .. وقتی سر کوچه رسیدن ماشینی ایستاده بود و براشون بوق زد

 .. اسد اومد بچه ها بلندش کنید ببریمش ..زودتر تا کسی نیومده+

با وحشت و چشمایی که گشاد شده بود فقط داشتم نگاه میکردم ببینم چی به سرم میاد 

 .، دیگه صدامم در نمیومد ـ

وقتی به ماشین رسیدن ، به زور سوارم کردن و تا به خودم بیام ماشین به سرعت از 

 .. افتادجا کنده شد و راه 

حس میکردم قلبم داره تو دهنم میزنه ، با صدای بلندی شروع به جیغ زدن کردم 

،وقتی دست یکیشون روی سیـ ـنم نشست مثل دیوونه ها بهش حمله کردم و وحشیانه 

  .. به صورتش چنگ انداختم

 .. راننده که صدای زمختی داشت داد زد : نادر بگیرش دختره ی جـ ـنده رو

لحظه به لحظه داشت زیاد میشد ، نگاهی به خیابون پیش روم انداختم سرعت ماشین 

 ! ، خیابون شلوغ بود

یه لحظه محمد وپیمان و زندگیم جلوی چشمام نقش بست ، داشتم همه چیزمو از دست 

  .. میدادم

یه لحظه نگاهم به دست راننده که روی فرمون بود افتاد .. توی یه تصمیم آنی بدون 

م مهم باشه ، حمله ور شدم به سمت راننده و فرمون ماشین رو گرفتم اینکه جونم برا

 ..تو دستم و با تموم قدرتم به سمت راست  پیچوندم

همه ی این اتفاقا فقط توی چند ثانیه اتفاق افتاد اینقدر سریع اتفاق افتاد که 

 .. هیچکدومشون نتونستن مانعم بشم



غلی و صدای بوق مکرر ماشین های ماشین به شدت چرخید و کوبیده شد به ماشین ب

 .پشت سرمون در اومد ـ

هنوز به عقب برنگشته بودم که همونی که بغل راننده نشسته بود مشت محکمی حواله 

 !! ی صورتم کرد و غرید : زنیکه ی حروم زاده این  چه گوهی بود خوردی

ما اومد  اشیندیگه راه فراری نداشتن ، وقتی راننده ماشین بغلی پیاده شد و به سمت م

 .و داد زد : مرتیکه ی خر این چه وضع رانندگیه ـ

 .. با تمام توانم جیغ زدم : کمکککک تو رو خدا کمک کنید اینا منو دزدیدن

مرد با تعجب چیزی به چند نفری که جمع شده بودن گفت و در سمت راننده رو باز 

 .. کرد

 .. کمک کنیددوباره جیغ زدم : خواهش میکنم کمکم کنید تو رو خدا 

توی یه لحظه چند نفر ریختن سرشون و از ماشین کشیدنشون بیرون .. حتی راه فرار 

 .. هم نداشتن چون خیابون از همه طرف بسته بود و ترافیک بود

یه خانم مسن به سمتم اومد و کمکم کرد از ماشین پیاده بشم با حال زاری پیاده شدم 

 .. منو به زور سوار ماشینشون کردن و داد زدمـ: به پلیس زنگ بزنید ، اینا

چهار نفرشون رو نگهداشته بودن اما توی یه چشم به هم زدن سه نفرشون فرار 

  .. کردن

 .. دیگه نفهمیدم چیشد ، با زانو خوردم کف آسفالت و به سرفه افتادم

یه ساعت بعد  پلیس اومد و یه نفرشونو که نتونست فرار کنه گرفت و از منم خواستن 

 ... شون برم کالنتریباها

  .. دل و رودم به هم میپیچید .. وقتی رسیدیم کالنتری به اتاق افسر نگهبان رفتیم

سروان نگاهی به سر تا پام انداخت و اشاره ای به صندلی های چیده شده ی کنار 

 ... دیوار کرد و گفت : بفرمایید بشینید

گفتم : میشه قبل از هر با پاهایی لرزون روی صندلی نشستم و با صدای لرزونی 

 .. چیزی من به خونه م زنگ بزنم؟ االن خانوادم نگرانن



با صدای بم و محکمی گفت : بله حتما ، اشاره ای به تلفن روی میزش کرد و گفت : 

 .. بفرمایید

از جام بلند شدم و شماره ی خونه رو گرفتم .. قلبم وحشیانه خودشو به قفسه ی سینم 

 .. میکوبید

  .. صدای پیمان نفسم رفتبا شنیدن 

 .. الو+

 .. با تپه تپه و صدایی که از ترس میلرزید گفتم : پی..پیمان

 .. انگار شوکه شده بودچند لحظه صدایی ازش در نیومد !!

بعد از چند لحظه با صدایی بلند فریاد زد : صبـــا هیچ معلوم هست کدوم گوری 

 هستی ، هااااا؟

 .. یابا بغض و ترس گفتم : پیمان ب

لحن صداش ارومتر شد و با نگرانی و کالفگی گفت : کجایی االن ، فقط بهم بگو 

 .. االن کجایی صبا ، یه ادرس بهم بده خودمو میرسونم

سروان نگاهی بهم انداخت ، وقتی لکنت زبون و ترسمو دید گوشی رو از دستم گرفت 

ش از کالنتری بخو با صدای محکمی گفت : سالم جناب ، بنده سروان فروتن هستم 

 .. وحدت

 

 ـــــــــــ

 

  .. شما لطف کنید تشریف بیارید اینجا جواب همه ی سواالتتون رو میگیرید

  وقتی گوشی رو قطع کرد با عجله پرسیدم : چیشد اقا ، چی گفت

نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت : بفرمایید بشینید ، االن تشریف میارن ، نگران 

 .. اشون توضیح میدیمنباشید ما همه چیو بر



اما دلشوره ای که من داشتم با این حرفا اروم نمیشد !ترس به جونم افتاده بود و هیچ 

 .. رقمه دست از سرم بر نمیداشت

  .بعد از نیم ساعت تقه ای به در اتاق خورد و در باز شد ـ

با دیدن چهره ی عصبی و چشمای به خون نشسته ی پیمان خون توی رگهام یخ بست 

 .. با وحشت از جام بلند شدمو 

تو اینجا چند قدم بلند به سمتم برداشت و با صدایی که از شدت خشم میلرزید گفت: 

  !چه غلطی میکنی صبا ؟

 جناب سروان با صدای ارومی گفت : بفرمایید بشینید همه چیو براتون توضیح میدم

.. 

نم برام توضیح با تخصی حرف سروان رو قطع کرد و گفت : ممنون ،ولی مایلم ز

 .. بده نه شما

آب دهنمو پر سر و صدا قورت دادم و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم 

 .. : م..من بخدا من تق..تقصیری نداشتم .. من نمیخواستم

نمیدونستم که چی بگم و همه ی بدنم از ترس میلرزید .. پیمان با صدای نیمه بلندی 

 !!ست حرف بزن ببینم چیشده؟داد زد : یعنی چی صبا ،در

سروان از جاش بلند شد و رو به پیمان گفت : آقای محترم آرومتر لطفا ، در ضمن 

همسرتون ترسیده ، میبینید که نمیتونه درست حرف بزنه ، سوالی دارید از بنده 

 .. بپرسید

 .. پیمان از جلوی من رد شد و روی صندلی نشست

 .. شوکه شده بهش نگاه میکردمتازه تونستم سر و وضعشو ببینم .. 

دکمه های پیراهنش نامرتب بسته شده و بود یه جفت دمپایی ابری پاش بود .. با لباس 

 ! خونه اومده بود

 ! با شنیدن صداش رشته افکارم پاره شد

 !زن من اینجا چیکار میکنه ؟+



سروان روی صندلیش نشست وبا ارامش گفت :چند تا ارازل اوباش همسر شما رو 

 .. زور سوار ماشین کردن و قصد آزار و اذیتشون رو داشتن به

  .. اما خوشبختانه توی راه یه تصادف جزئی میشه که گیر میوفتن

 .. با صدای داد پیمان از تکون سختی توی جام خوردم

 !!!یعنی چــــی کدوم حروم زاده ای جرأت کرده به ناموس من دست بزنه ؟؟+

ی محترم ، ارومتر لطفا ، سه نفرشون فرار کردن و سروان با لحن تندی گفت : اقا

  !! فقط یه نفرشون بازداشت شده

پیمان خشک شده بود .. با تپه تپه رو به من که داشتم از ترس پس میوفتادم گفت : 

 ..  مگ..مگه چند نفر بودن صبا

 .. و بازم صدای سروان بود که به گوش رسید

 .. چهار نفر بودن +

پیمان  که انگار برق گرفته بودش و حتی پلک هم نمیزد گفت : مکثی کرد و رو به 

اگه قول بدید ارامشتون روحفظ کنید ، میگم اون یه نفری که بازداشت کردن رو 

 .. بیارن

 .. با حیرت به سروان نگاه کردم و ناخوداگاه لب زدم : نه جناب سروان

 ..نگاه پیمان و جناب سروان به سمتم کشیده شد

دن به چشمای پیمان رو نداشتم!! اما به هر سختی بود رو به جناب جرأت نگاه کر

  ! سروان که سوالی نگاهم میکرد گفتم: دعوا میشه

 .. پیمان با صدایی وحشتناک زمزمه کرد : صبا خفه شو

همین سه کلمه کافی بود تا به معنای واقعی کلمه الل بشم .. حتی جرأت نکردم یه 

 .. کلمه ی دیگه حرف بزنم

 همون تن صدا ادامه داد : بیاریدش ببینم کیه که جرأت کرده همچین گوهی بخورهبا 

..  



سروان همونطوری که از جاش بلند میشد گفت : باشه ، اما یادتون نره که خودتون 

رو کنترل کنید ، اینجا کالنتریه و ما اینجاییم تا حق به حقدار برسه پس شما توی کار 

 .. قانون دخالتی نکنید

 .. با عصبانیت سری به معنای" باشه" تکون داد پیمان

سروان که از اتاق رفت بیرون قلبم اومد توی دهنم از ترس مخصوصا وقتی که از 

 ...جاش بلند شد و به سمتم اومد

از ترسم به دیوار پشت سرم پناه بردم و به دیوار چسبیدم !! به چند قدمیم که رسید  

کیم کرد و با صدایی که از شدت عصبانیت ایستاد ، نگاهی به صورت و چشمای اش

 .. میلرزید گفت : حرف بزن صبا ، بگو چه خاکی به سرم شده

 ...با حیرت گفتم : هیچی بخدا فقط چند نفر مزاحمم شدن و به زور

در اتاق که باز شد حرف تو دهنم ماسید .. جناب سروان اومد داخل و اشاره ای به 

 .ـ فرد پشت در کرد و گفت : بیارش تو

  .. سربازی بازوی اون کسی که راننده ماشین بود و گرفت و کشوندش داخل

جناب سروان با صدای محکمی رو به پیمان که با چشمای به خون نشسته به اون 

  !! مرد زل زده بود کرد و گفت : اینم همون کسی که با اون ارازل همدست بوده

کشونده بودم که داد بلندی هنوز نگاهمو از صورت جناب سروان به سمت پیمان ن

 .. زد و به سمت اون مرد خیز برداشت

تا به خودم بیام و بفهمم چیشده اون مرد رو زیر مشت و لگد گرفت و بهش فوش های 

 .. رکیک میداد

جناب سروان و اون سربازی که ایستاده بود با عجله به سمتشون رفتن و سعی کردن 

 .. پیمان رو ازش جدا کنن

ر پیمان چندین برابر شده بود ، انگار صدای هیچکس رو نمیشنید و فقط اما انگار زو

 .. وحشیانه داشت کتکش میزد

صدای داد و التماس اون مرد توی اتاق پیچیده بود .. با جیغ و گریه پیمان رو صدا 

  .. میکردم تا ولش کنه



ش.. ندر نهایت جناب سروان و اون سرباز به سختی پیمان رو گرفتن و به عقب کشید

 .. در اتاق باز شد و چند تا سرباز دیگه اومدن داخل

جناب سروان اشاره ای به مردی که خونی وداغون مثل یه جنازه  کف اتاق افتاده 

 .. بود  کرد و گفت : ببریدش بیرون ، سریع

بلندش کردن و بردنش بیرون ، پیمان دستی به یقه ی نامرتبش کشید و روی صندلی 

 .. نشست

حن تندی گفت : اقای محترم این وحشی بازیا چیه ، من به شما گفتم سروان با ل

خودتونو کنترل کنید ، ما خوب از پس همچین آدمایی بر میایم ، نیازی به خشونت 

  !! شما نیست

پیمان خنده ی عصبی کرد وداد زد : چی داری میگی عمو ، میفهمی چی داری 

ار ماشین کردن ببرن ، یعنی میگی؟ تو این شهر درندشت ناموس منو به زور سو

 !اینقدر بی غیرتم که با دیدنش خودمو کنترل کنم ؟

توقع داشتم سروان از این طرز رفتار پیمان عصبی بشه ، اما وقتی با ارامش لب زد 

 .. : حق با شماس من میفهمم که شما چی میگید

 .. نفسی از سر اسودگی کشیدم

 کنیم .. از جناب سروان تشکر کردیم ویه ساعتی طول کشید تا شکایتمون رو تنظیم 

 .. از کالنتری زدیم بیرون

  .. پیمان هنوزم عصبی بود .. هنوزم ازش میترسیدم

فکر میکردم ماشین میگیره که برگردیم خونه ، اما وقتی به سمت پارک گوشه ی 

 .. خیابون رفت متعجب سر جام وایسادم

 ت : پس چرا نمیای؟چند قدم که رفت به سمتم برگشت و با عصبانیت گف

  !اب دهنمو قورت دادم و گفتم: چرا نمیریم خونه؟

  ! خنده ی عصبی کرد و گفت : خونه

 ... هنوز باهات کار دارم صبا خانم ، یاال راه بیوفت



با صدای لرزونی گفتم : چیکار داری؟ من..من میخوام زودتر محمد رو ببینم ، دلم 

 .. براش تنگ شده

  ! که باعث شد از ترس دو قدم به عقب بردارم قدمی به سمتم برداشت

با دیدن این حرکتم برای یه لحظه رنگ نگاهش عوض شد و با صدایی که آرومتر 

 .. شده بود لب زد : کاریت ندارم ، فقط میخوام با هم حرف بزنیم

 با شنیدن صدای ارومش نفسی از سر اسودگی کشیدم و به سمت پارک قدم برداشتم

.. 

شست و اشاره کرد کنارش بشینم ،هوا کامال تاریک شده بود و چند روی صندلی ن

 .. نفر بیشتر توی پارک نبودن

 .. وقتی کنارش نشستم به سمتم برگشت و نگاه سرد و بی روحشو به صورتم دوخت

نمیدونم چرا از نگاه کردن به صورتش خجالت میکشیدم .. با صدای محکم و جدی 

 .ن ـگفت : بگو چیشد ، برام تعریف ک

 ..با عجله گفتم: بخدا من هیچ

حرفمو قطع کرد و با لحن تندی گفت : صبا ، نگفتم برام قسم و قران بخور ، گفتم 

 .. تعزیف کن ، نیاز نیست برای اثبات حرفات قسم بخوری

نگاهمو ازش گرفتم و لبامو کشیدم توی دهنم ، دستام میلرزید و زبونم تو دهنم 

 .. نمیچرخید

 .. منتظرش رودیدم ، به ارومی شروع به تعریف ماجرا کردم اما وقتی نگاه 

از لحظه ای که به سمت نونوایی رفتم تا لحظه ای که پیمان اومد توی کالنتری رو 

  .. براش تعریف کردم

البته با سانسور فوش هایی که اون آشغاال بهم دادن و دست درازی اونی که کنارم 

 .. نشسته بود

 .. متورم تر میشد و چشماش پر از خون لحظه به لحظه رگ گردنش

 !با کالفگی چشماشو باز و بسته کرد و لب زد : بهت دست زدن ؟



شوکه شدم از سوالش !!نگاهمو ازش دزدیدم و با بغض گفتم : پیمان ، منو ببر پیش 

 .. محمد دارم دیوونه میشم

جه ن توبدون توجه به بغض و چشمای اشکیم ، بدون توجه به دستای لرزونم ، بدو

 .. به حال و روزم ، با تمام انرژیش داد زد : حررررف بزنننن

 .. تکون سختی توی جام خوردم و شوکه شده بهش زل زدم

 .. حالت صورتش باعث شد از ترس قالب تهی کنم

 با تته تپه گفتم :  چرا داد میزنی؟ 

  !چنگی به موهاش زد و گفت : جوواب منو بده ، بهت دست زدن صبا ؟

 .. کردم و گفتم : خب... آره ، به زور سوارم کردنمکثی 

 .. پوفی کشید و گفت : اونو میدونم ، منظورم اینه که

انگار گفتن حرفی که میخواست بزنه خیلی براش سخت بود .. بعد از مکث طوالنی 

  !گفت : منظورم اینه که بهت دست درازی نکردن؟

 .. و ببخش ، مجبورم بهت دروغ بگمسرمو انداختم پایین وتوی دلم گفتم : پیمان من

  .. وقتی نگاه منتظرش رو دیدم لب زدم : نه

 .. انگار این "نه" خیالش روراحت کرد

 .. نفسی از سر اسودگی کشید و از جاش بلند شد

 .. اشاره ای بهم کرد و گفت : پاشو بریم ، خیلی دیر شده االن مادرتم نگرانه

ابون رفتیم ، سریع یه تاکسی  دربست گرفت و از جام بلند شدم و با هم به سمت خی

 .. ادرس خونه رو داد

 .. مانتوم از شیرم خیس شده بود و مطمئن بودم محمد گرسنشه

 .. وقتی رسیدیم با عجله پیاده شدم و دستمو گذاشتم روی زنگ

طولی نکشید که مادرم درو باز کرد .. رنگ پریده بود و نگرانی از سر و روش 

 .. میبارید



 !وحشت گفت : صبا ، چیشدن مادر ؟ حالت خوبه ، کالنتری چیکار میکردی تو؟با 

رفتم داخل و با مهربونی گفتم: چیزی نیست مامان نگران نباش ، یه اتفاق کوچیک 

 .. بود

 .. دیگه فرصت حرف زدن بهش ندادم و به سمت داخل بال در اوردم

 .. به تختش رسوندمصدای گریه ی محمد چنگ انداخت به قلبم و با دو خودمو 

بچه م انگشتشو گذاشته بود دهنش و میک میزد و هر از گاهی هم گریه میکرد .. 

 .. اشک گوشه ی چشمشو که دیدم با بغض بغلش کردم و همونجا روی زمین نشستم

بوسه ی عمیقی روی لباش گذاشتم و دکمه های مانتومو باز کردم .. سیـ ـنه م رو 

 . ومش خیره شدمگذاشتم دهنش و به صورت معص

چنان با ولع و حریصانه میک میزد که انگار میترسید ازش بگیرن .. لبخندی به این 

 .. حرکتش زدم و دستای کوچولوشو بوسیدم

مادرم و پیمان اومدن داخل ، مادرم به سمتم اومد و گفت : صبا آقا پیمان چی میگه؟؟؟ 

  !تو رو میخواستن بدزدن ؟

جان ، چیزی نبود ، یه اتفاق بود که گذشت ، تو رو خدا  پوفی کشیدم و گفتم : مامان

 .. دیگه راجبش حرف نزن ، بخدا سرم داره میترکه

پیمان روی کاناپه نشست و با احترام رو به مادرم گفت : چیزی نیست حاج خانوم به 

 .. خیر گذشت .. شکایت کردیم تو اولین فرصت پدرشونو در میارن

ایی که مشخص بود چقدر نگرانه و هنوزم خیالش مادرم سری تکون داد و با صد

 .. راحت نشده گفت : خیلی خب مادر ، خداروشکر که به خیر گذشته

 .. من میرم شام بیارم ، شما هم یه آبی به دست و روتون بزنید

بعد از خوردن شام پیمان تشکری از مادرم کرد و گفت : ببخشید من یکم خستم    

 .. میرم بخوابم

 ..طور که سفره رو جمع میکرد گفت : برو پسرم راحت باشمادرم همون

بدون اینکه حتی نگاهی به جانب من که با بیقراری بهش خیره شده بودم بندازه گفت 

 .. : شب بخیر



وقتی رفت توی اتاق و درو بست آهی کشیدم و محمد رو که روی پام گذاشته بودم و 

 .. کمی تکون دادم تا کامالً خوابش ببره

محمد که کامل بسته شد گذاشتمش سر جاش و رفتم توی اشپزخونه ، مادرم چشمای 

 .. داشت ظرفارو میشست

وقتی متوجه حضورم شد شیر آب رو بست و پچ پچ وار لب زد : چیشده صبا ، چه 

  !اتفاقی افتاد وقتی بیرون بودی؟

زاشتم ننچی کردم و گفتم : هیچی بخدا ، رفتم نون بگیرم چند نفر مزاحمم شدن ، محل 

 .. دنبالم راه افتادن و به زور منو سوار ماشینشون کردن

مادرم ضربه ای به گونه ش زد و گفت : یا امام غریب .. چی داری میگی صبا ، 

  مگه شهر هرته مادر؟

به ظرفشویی تکیه دادم و با صدای ارومی براش همه چیزو تعریف کردم هر لحظه 

 .. میکرد که میگذشت بیشتر حرص میخورد و خودخوری

  .. یک ساعتی با مادرم حرف زدم ، اونم به پیمان حق میداد که ناراحت باشه

ساعت یازده که شد  برای مامانم رخت خواب پهن کردم و نگاهی به محمد که خوابش 

  .. عمیق بود انداختم

حاال حاال ها بیدار نمیشد .. بهترین فرصت بود که برم با پیمان حرف بزنم و یه 

 .. این حال و هوا درش بیارمجوری از 

شب بخیری به مادرم که چشماش از خستگی روی هم افتاده بود گفتم و اروم در اتاق 

 .. رو باز کردم

 اتاق کامالً تاریک بود .. دستمو به کلید برق رسوندم و چراغ اتاق رو روشن کردم

.. 

 .. با شنیدن صدای پیمان دستم روی کلید خشک شد

 .. خاموشش کن+

هنمو قورت دادم و دوباره چراغ رو خاموش کردم ..بهش نزدیک شدم و کنارش اب د

 .. نشستم



 صورتشو نمیدیدم ، اتاق تاریک بود ، اما صدای نفسهای بلندش رو به خوبی میشنیدم

.. 

نمیدونستم چی بگم ، اصال نمیدونستم که حرف زدن راجب اتفاقی که افتاده کار 

 .. ه شدت عکس العمل نشون بدهدرستی هست یا نه ، میترسیدم که ب

 وقتی سکوت بینمون طوالنی شد با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم: پیمان

.. 

منتظر بودم که بهم بگه "جانم" اما وقتی یک دقیقه گذشت و صدایی ازش نشنیدم با 

 کالفگی دوباره صداش زدم: پیمان .. چرا جوابمو نمیدی؟

 .. ق طنین انداز شد : بگو ، میشنومصدای بم و خشدارش توی اتا

 .. از سردی کالمش ، از بی مهریش ، بغض گلومو گرفت

 اما نمیخواستم سکوت کنم ، نمیخواستم دیگه محبت و اعتماد پیمان هم از دست بدم

.. 

 .. نمیخواستم گذشته و بی مهری های خانوادم دوباره تکرار بشه برام

چرا با من اینجوری رفتار میکنی ، االن  با همون بغض و همون حال خراب گفتم :

 .. بگو گناه من چیه اخه

 تقصیر من چیه پیمان ؟ بگو الاقل بدونم که اشتباه من چیه ؟

وقتی صدایی ازش نشنیدم با بیقراری به بازوش چنگ زدمو نالیدم : تو رو خدا ، 

  .. جون من یه چیزی بگو پیمان

، مکثی کرد و گفت : چراغو روشن  پوف کالفه ای کشید و توی جاش نیم خیز شد

 .. کن

 .. با عجله از جام بلند شدم و چراغو روشن کردم

 .. اشاره ای به در اتاق کرد و گفت : درو قفل کن

 .. کمی متعجب شدم ، اما به روی خودم نیاوردم و در اتاقو قفل کردم

 .. اخم عمیقی بین ابروهاش نشسته بود



تمسی گفتم : پیمان ، خواهش میکنم باهام حرف کنارش نشستم و دوباره با لحن مل

 !! بزن .. من دارم دیوونه میشم

  نگاهشو از فرش گرفت و با تلخی بهم زل زد و زمزمه کرد : چی بگم ؟

اب دهنمو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم: بخدا قسم من نمیخواستم این اتفاق 

 .. بیوفته

 .. حرفمو قطع کرد و با تحکم گفت : میدونم

 .. با صدایی که آماده ی گریه بود گفتم : بگو من چیکار کنم تا تو اینجوری نباشی

 ... دستاشو از هم باز کرد و با لحن خاصی گفت : بیا بغلم

لبخند محوی کنج لبم نشست و به آرومی توی بغلش خزیدم ، سرمو گذاشتم روی 

 . بازوش و دستمو گذاشتم روی سینه ش

متم برگشت و زل زد به صورتم . با صدای خشداری گفت نفس عمیقی کشید و به س

 : صبا، میشه یه قولی بهم بدی؟

 !متعجب زمزمه کردم : چه قولی؟

نفس عمیقی کشید و گفت : میشه قول بدی که همیشه مواظب خودت و رفتارت باشی؟ 

من روی تو جور دیگه ای حساب میکنم صبا ، خواهش میکنم توی این شهر بزرگ 

 ! مه گرگ مواظب خودت باش، بین این ه

با لحن دلخوری گفتم : بخدا من همیشه مواظب رفتارم بودم ، به جون خودم به جون 

 . محمد قسم من هیچ حرکت اشتباهی نکردم که باعث اتفاق امروز شده باشه

 ! دستشو نوازشوار کشید روی گونه م و گفت : میدونم صبا .. اما دست خودم نیست

د : جای من نیستی ببینی چه حال بدی دارم .. مرد نیستی تا آهی کشید و ادامه دا

 .. بفهمی چه دردی داره وقتی کسی به ناموست چپ نگاه میکنه

بوسه ی عمیقی روی پیشونیم زد و گفت : اخالقم بخاطر این نیست که تو کار اشتباهی 

 .. کردی .. بخاطر اینه که از خودم ناراحتم که نتونستم ازت مراقبت کنم

کردم و با صدای ارومی گفتم : این چه حرفیه پیمان ، اخه تقصیر تو چیه ، تو  نچی

 .. که اصال خبر نداشتی



پوف کالفه ای کشید و باصدای مهربون همیشگیش گفت : منو بخاطر رفتار این چند 

 ..ساعتم ببخش

 .. لبخندی زدم و گفتم : اشکال نداره ، تو هم حق داشتی

 ؟م وزمزمه کرد : چرا اینقدر خوبیانگشت شصتش رو کشید روی لب

بدون مقدمه ، از جون و دل لبامو مماس با لباش قرار دادم و زمزمه کردم : تو هم 

خوبی ، اینقدر خوب که هیچ کسی توی این دنیا نمیتونه حتی برای لحظه ای جاتو 

 .. بگیره

 برق چشماش ، لبخند روی لباش نشون از رضایتش بود .ـ

 .. امو حریصانه شکار کرد و با ولع شروع به خوردن لبام کردتا به خودم بیام لب

دستشو روی تنم میکشید و صدای ملچ ملوچ لبامون توی اتاق طنین انداز شده بود و 

  لذتی

 .. بی اندازه وجودمون رو فرا گرفته بود

وقتی که حس کردم دارم نفس کم میارم دستمو گذاشتم روی سینه ش و کمی به عقب 

 .. هولش دادم

انگار فهمید چون بوسه ی ریزی روی لبم گذاشت و سرشو توی گردنم فروکرد و 

 .. عمیق نفس کشید

آه ریزی از بین لبام خارج شد و خودمو سپردم به دستای گرمش که با مهارت تنمو 

 .. به بازی گرفته بود و هر لحظه که میگذشت بیشتر میخواستمش

نم میکرد و باعث میشد صدای ناله بوسه های ریز و تبدارش روی تنم داشت دیوو

 .. هام بره باالتر

 ..از ترس اینکه صدام به گوش مامانم برسه ، دستمو گذاشتم روی دهنم

درست لحظه ای که داشتم به اوج لذت میرسیدم پیمان دستشو از روی پایین تنه م 

 .. برداشت و خودشو وسط پاهام جا داد

لب زد : میمیرم برای خودت و گرمی  نگاه خمارشو به چشمای نیمه بازم دوخت و

 .. تنت صبا



 ..بعد از تموم شدن جمله ش یه ضرب واردم کرد

جیغ خفیفی کشیدم و به بازوش چنگ انداختم .. صدای ناله های مردونه ش باعث 

 .. میشد لذتم دو چندان بشه

  .. وقت شدت ضربه هاش تندتر شد به اوج لذت رسیدم و رها شدم

 .. ند دقیقه  رها شد و کنارم دراز کشیدپیمان هم بعد از چ

تمام صورتمو غرق بوسه های داغش کرد و لب زد : مرسی عزیزم .. مرسی که با 

 .. وجودت ارومم میکنی

لبخندی زدم و خدا رو شکر کردم بخاطر اینکه این قضیه به خیر گذشت .. صدای 

 .. گریه ی محمد باعث شد پوفی بکشم

م که پیمان نزاشت و از جاش بلند شد و گفت : بخواب خواستم توی جام نیم خیز بش

 .. گلم ، میرم میارمش پیشت

  .. فرصت مخالفت بهم نداد و سریع لباساشو پوشید و از اتاق رفت بیرون

 .. چند دقیقه بعد محمد توی بغلم در حال شیر خوردن بود

 رو با همصبح زود اول پیمان رفت حموم وبعد من رفتم ، نمازمو خوندم و صبحونه 

  .. خوردیم

سر سفره بودیم که مادرم با صدای ارومی گفت : پیمان جان اگه امکانش هست برای 

 .. من یه تاکسی یا آژانس بگیر من برم ترمینال

 متعجب گفتم : وا ، مگه میخوای بری مامان ؟

لبخندی زد و همونطوری که به ارومی توی پشت محمد ضربه میزد تا عاروقش رو 

  .. : آره مادر ، دیگه باید برم ، بابات تنهاس بگیره گفت

 ! پیمان با احترام گفت : یه کم دیگه میموندید حاج خانم

مادرم با مهربونی و تحسین نگاهش کرد و گفت :ممنون پسرم ، دیگه باید برم ، 

 .. ایشاهلل دفعه بعد که بیام بیشتر میمونم



مان خودش تا ترمینال همراهش بعد ازخوردن صبحونه مادرم حاضر شد و قرار شد پی

 .. بره

  .. موقع خدافظی عجیب دلم گرفت .. هنوز نرفته بود حس میکردم دلتنگش شدم

وقتی بغلم کرد بغض گلومو گرفت اما تمام تالشمو کردم تا بغضمو قورت بدم وبا 

صدایی لرزون گفتم :  مواظب خودت و بابا باش .. شماره خونمون رو که داری هر 

 .. ی فقط بهم زنگ بزن مامان ، خودمو میرسونمکاری داشت

با قدردانی نگاهم کرد و زمزمه کرد : زنده باشی دخترم .. تو هم مراقب خودت و 

 .. محمد باش

 .. خدافظی کرد و همراه پیمان از خونه خارج شدن

 

  ... یک ماه بعد

 

ون من محمد رو به حمیرا سپردم و با صدای ارومی که محمد بیدار نشه گفتم : ج

 .. حواست باشه ها ، من سعی میکنم تا یکی دو ساعت دیگه برگردم

 .. لبخندی زد و با مهربونی گفت : باشه عزیزم خیالت راحت ، برو خوش باشی

 .. صورتشو بوسیدم و باهاش خدافظی کردم

 امروز تولد پیمان بود و میخواستم غافلگیرش کنم ، دوست داشتم براش جشن بگیرم

.. 

  .. ستم برم ارایشگاه بعد براش خرید کنماول میخوا

 .. وقتی رسیدم جلوی در ارایشگاه تقه ای به در زدم و رفتم داخل

 .شلوغی ارایشگاه باعث شد آه از نهادم بلند شه ، حتی وقت قبلی هم نگرفته بودم

 ارایشگر نگاهی بهم انداخت و با لبخند گفت : سالم گلم خوش اومدی ، کارت چیه؟

 .. فتم : سالم ، اومدم برای اصالح و ابروبا ارامش گ

 .. اگه بشه موهامم میخوام رنگ کنم



همونطوری که صورت زنی که زیر دستش بود رو بند مینداخت گفت : ببینم موهاتو 

 .. عزیزم

چادرمو از سرم دراوردم و همراه شال و کیفم گذاشتم روی  تنها صندلی خالی که 

 .. اونجا بود و کش موهامو باز کردم

موهای مشکی و فرم که تا گودی کمرم بود روی شونه هام رها شد ، دستی به موهام 

 .. کشیدم و گفتم : اینم اندازه ی موهام

  .. نگاهشو به موهام دوخت و بعد از مکثی به سمتم اومد و دستی به موهام کشید

 لبخندی زد و گفت : ایول چه موهای بلندی ، موهات که خیلی خوش رنگه ، مشکی

 !پر کالغی .. چرا میخوای رنگ کنی ؟

  .. شونه ای باال انداختم و گفتم : برای تنوع ، چون تا حاال رنگ نکردم

سری تکون داد و گفت : اهان ، اینم حرفیه ، خب گلم بشین روی اون صندلی تا بگم 

 .. اول  صورتتو اصالح کنن

ع به اصالح صورتم کاری که گفت رو انجام دادم .. شاگردش به سمتم اومد و شرو

 ... کرد

ببشتر از سه ساعت کارم توی ارایشگاه  طول کشید .. هنوز نتونسته بودم صورتمو 

  ..ببینم ، وقتی ازم پرسیدن چه رنگی بزارن

  .. انتخاب رنگ رو به خودشون سپردم 

  ! چون واقعا نظری نداشتم

گ فت : خیلی قشنارایشگر که اسمش شهره بود در حال سشوار کشیدن موهام بود و گ

شد موهات واقعا چهرت عوض شد ، برای اینکه ابروت با موهات هماهنگ باشه 

 .. ابروهاتم رنگ کردم

  .. بعد از خشک کردن موهام گفت: خب حاال میتونی خودتو ببینی

از جام بلند شدم و رفتم جلوی اینه بزرگ و قدی ایستادم ، با دیدن خودم چشمام برقی 

 .. زد

  .. ز زیبایی طالیی شده بود و ابروهام یه کم تیره تر از موهام بودموهام به طر



  .. ابروهامو مرتب و قشنگ برداشته بود و کمی به سمت باال سوق داده بود

  .. چسمای سبزم بیشتر از همیشه توی صورتم خودنمایی میکرد

 .. با صدای شهره به عقب برگشتم

  خوشت میاد ؟+

  .. ی ، واقعا .. خیلی قشنگ شدهبا لحن پر ذوقی گفتم : مرس

  !خنده ای کرد و گفت: زیبایی خودتم بی تأثیر نیست .. راستی عروسی دارید ؟

  .. دستی به موهام کشیدم و گفتم : عروسی که نه ، اما امشب تولد شوهرمه

  !هومی کشید و گفت : نمیخوای صورتتو ارایش کنی؟

  .. د زودتر برگردمکمی فکر کردم و گفتم : اخه دیرم شده ، بای

بازومو گرفت و به سمت صندلی کشوندم و گفت : زود تموم میشه گلم ، فقط نیم 

  .. ساعت زمان میبره

 .. به ناچار روی صندلی نشستم و خودمو بهش سپردم

دقیقه نگاهی به صورتم انداخت و با تحسین گفت : ماشاهلل ، بزنم به  ۴۱بعد از تقریباً 

 .. پاشو عزیزم کارت تموم شدتخته خیلی ماه شدی ، 

اینقدر دیرم شده بود که سریع از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن به ایینه گفتم : چقدر 

  میشه؟

با لحن مهربونی که البته بیشتر تظاهر بود و برای جذب مشتری گفت : قابل نداره 

 .. گلم

 انداختم .. واقعا تشکری کردم و پولشو دادم ... رفتم جلوی ایینه و نگاهی به خودم

  خوشگل شده بودم کال چهره م عوض شده بود .ـ

لبخند رضایتمندی زدم و سریع شالمو وچادرمو پوشیدم وبعد از خدافظی از ارایشگاه 

  .. زدم بیرون

به سمت بازار راه افتادم .. تا چیز مناسبی برای پیمان بخرم ، هنوز تصمیم نگرفته 

  .. بودم که براش چی بخرم



یه سره داشت میومد و مانتومو خیس کرده بود .. فکر اینکه محمدم االن شیرم 

  .. گرسنشه و شیر میخواد داشت دیوونم میکرد

قدمامو تند تر کردم و جلوی ساعت فروشی ایستادم .. هیچوقت ندیده بودم که پیمان 

ساعت بندازه ، در حالی که چند تا ساعت توی وسایالش دیده بودم ، و این نشون 

  .. داد که دوست نداره ساعت بندازهمی

پوفی کشیدم و نگاهمو بین ساعتای مردونه و شیک روبه روم چرخوندم .. چشمم یه 

  .. دونه از ساعتا روگرفته و دوست داشتم براش بگیرم

بعد از کمی فکر کردن دل به دریا زدم و ساعتو براش گرفتم ، یه کم گرونتر از 

 .. ارزشش رو داشت چیزی بود که فکر میکردم ، اما

سر راهم کیکی که با حمیرا سفارش داده بودیمم گرفتم و بعد از خریدن میوه یه  

  .. تاکسی دربست گرفتم و ادرس خونه ی حمیرا رو دادم

وقتی رسیدیم داخل کوچه شون روبه راننده گفتم: اقا همینجا وایسید من پسرمو بیارم 

  .. وبیام

  .. شدم و چند بارپشت سر هم زنگ درو فشار دادم باشه ای گفت و از ماشین پیاده

چند دقیقه بعد حمیرا اومد درو باز کرد و بدون اینکه بهش فرصت حرف زدن بدم 

  .. گفتم: سالم ، بدو محمدو بیار دیرم شده

اما حمیرا خشک شده بود و به قیافم زل زده بود .. تازه یاد ارایش صورت و موهام 

  .. افتادم

لبخند بزرگی باز شد و گفت : واووو صبااا چه کردی دختر... چقدر  کم کم لبش به

  .ناز شدی تو ، خوشبحال پیمان ـ

یه لحظه از شنیدن جمله ی اخرش خندم گرفت و گفتم : خیلی هیزی ها ، برو بچمو 

 . بیار حمیرا دیرم شد

  خنده ای کرد و گفت : باشه بابا ، رفتم .ـ

و گفتم : شب بیاید اونجا من شام درست میکنما  محمد رو که اورد سریع بغلش کردم

  .. ، منتظرتونم



  .. سریع گفت : نه صبا ، امشبو با هم تنها باشید بهتره

  .. اخمی کردم و گفتم : این حرفا چیه ؟! من منتظرتونم ،درضمن

  .. مکثی کردم و با شیطنت چشمکی زدم و گفتم : تنهایی باشه برای اخر شبمون

 عی بهم رفت و گفت : دختره ی گیس بریده ، از خداته هااا ..ـچشم غره ی تصن

 خنده ای کردم و همونطور که ازش دور میشدم گفتم : منتظرتونم ها ، شب حتما بیاید

..  

 .. باشه ای گفت و با عجله سوار تاکسی شدم و ادرس خونه رو دادم

محمدم  تم گرفتم ووقتی رسیدیم ، کرایه رو حساب کردم و به سختی خریدامو با یه دس

  .. با دست دیگم نگهداشتم و از ماشین پیاده شدم

بعد از ظهر بود و نهارم نخورده بودم.. سریع لباسامو در اوردم و محمدو  ۱/۱ساعت 

  .. عوض کردم و بهش شیر دادم

وقتی کارای محمد تموم شد شروع به پختن شام کردم .. هر چند دقیقه یکبار هم به 

  .. مساعت نگاه میکرد

بود .. کار غذام که تموم شد لباسایی که برای  ۷میومد و االن ساعت  ۹پیمان ساعت 

  .. امشب خریده بودم رو گذاشتم کنار و رفتم حموم

  .. بخاطر ارایش صورتم مجبور شدم فقط بدنمو بشورم

لباسامو که یه کت و دامن طالیی بود پوشیدم و ساعت پیمانو کادو کردم .ـ 

  .. کردم و دم اسبی بستمموهاموشونه 

ارایشمم که تکمیل بود ، لباسای محمد رو عوض کردم و میوه ها رو چیدم داخل 

 .. ظرف

بود که با صدای زنگ در با ذوق از جام پریدم و چادرمو انداختم روی  ۸/۱ساعت  

 شونه م و رفتم توی حیاط تا درو باز کنم ..ـ

نم لبخند عمیقی زدم و با خوشرویی گفتم درو که باز کردم با دیدن حمیرا و ملیحه خا

  .. : سالااام خیلی خوش اومدید ،بفرمایید



  .. به رسم احترام  و مهمونوازی با جفتشون روبوسی کردم و  اومدن داخل

ملیحه خانم همونطوری که چادرشو در میاورد گفت : واال من راضی نبودم بیایم ، 

 شن خانوادگی بگیرید .. اما حمیرا گفت کهگفتم امشب تولد اقا پیمانه شاید بخواید ج

  .. صبا خودش دعوت کرده

با خنده بهش نزدیک شدم و گفتم : این حرفا چیه ملیحه خانم ، خیلی خوش اومدید ، 

حمیرا هم میخواست نیاد من خودم بهش اصرار کردم و خواستم امشبو کنارمون 

  .. باشید

  .. مبا لحن مادرانه ای گفت : خالصه ببخشید دختر

  .. حمیرا محمدو طبق معمول محکم بغل کرده بود و داشت باهاش حرف میزد

 .. خنده ای کردم و به سمت اشپزخونه رفتم تا چایی دم کنم

  !صدای حمیرا به گوشم رسید : راستی صبا ، اقا پیمان کی میاد ؟

ه گهمونطوری که کتری رو پر از اب میکردم از همونجایی که بودم گفتم : االن دی

  .. ۹میاد ، ساعت نزدیک 

چایی رو دم کردم و با میوه گذاشتم روی میز و نگاه کوتاهی به ساعت انداختم که 

  ..دقیقه رو نشون میداد ـ ۹/۴۱

پوفی کشیدم و رو به ملیحه خانم گفتم : پیمان اصال یادش نیست که امشب تولدشه ، 

 . بیشتر سر کار بمونه خبر هم نداره که براش جشن گرفتم ، میترسم امشب بخواد

ملیحه خانم با لحن ارامش بخشی گفت : خب دخترم پاشو یه زنگی بهش بزن بگو 

  .. بهش که زودتر بیاد

حمیرا سریع گفت : نه نههه صبااا زنگ نزنی هاا دیوونه این همه زخمت کشیدی ، 

 .. تدارک دیدی که امشب سوپرایزش کنی ، اگه زنگ بزنی میفهمه ها

  .. صبر میکنم ، اگه نیومد زنگ میزنم ۵۱و گفتم : تا ساعت پوفی کشیدم 

 ۵۱/۱مشغول صحبت شدیم و از ساعت غافل شدم .. وقتی نگاهم به ساعت افتاد و 

شب رو نشون میداد با عجله از جام بلند شدم و گفتم : وای از دست پیمان بخدا امشبو 

 .. بود مطمئنم میخواد اضافه کاری بمونه ، وگرنه تا االن اومده



بدون تعلل به سمت تلفن رفتم و شماره ی کارگاهی که کار میکرد روگرفتم .. توی 

  .. این مدت اینقدر بهش زنگ زده بودم که شماره رو حفظ بودم

وقتی چند بار پشت سر هم زنگ خورد و کسی جواب نداد ، نگرانی همه ی وجودمو 

 ...میده ـاحاطه کرد و با صدای لرزونی گفتم : چرا کسی جواب ن

حمیرا محمد رو که خوابش برده بود گذاشت توی تختش و به سمتم اومد و گفت : 

  .. عزیز دلم اروم باش ، خب شاید توی راهه داره میاد

با صدایی که عجیب بغض داشت گفتم : نه .. فقط پیمان اونجا نیست که ، صاحب 

 ..کارشم هست

شد ، دوباره با بی قراری شماره وقتی بعد از اون همه بوق پشت سر هم تلفن قطع 

  .. ی کارگاه رو  گرفتم

  .. اما فایده ای نداشت همچنان بوق میخورد و کسی جواب نمیداد

با حالی زار گوشی رو گذاشتم و زدم زیر گریه .. حالم خیلی بد بود، دلم میخواست 

  .. از ته دل جیغ بزنم و پیمان صدامو بشنوه

رفتن و دلداریم میدادن اما دلم بد جوری شور میزد و ملیحه خانم و حمیرا بازومو گ

  .. اصال حرفاشون رو نمیشنیدم

هراسون و دیوانه وار به سمت اتاق رفتم و گفتم : باید برم کارگاهشون ببینم چرا دیر 

  .. کرده

حمیرا بازومو محکم گرفت و نگهم داشت و با جدیت گفت : صبااا ، کجا میخوای 

عتونگاه کن جای این بچه بازیا یه کم صبور باش ، شاید بری ؟این وقت شب ، سا

 .. بیچاره تو راهه داره میاد

هنوز حرف حمیرا تموم نشده بود که صدای زنگ تلفن توی سرم پیچید و با تمام 

  .. سرعتی که داشتم به سمت تلفن خیز برداشتم و جواب دادم : الو ، بله

  سالم ، منزل آقا پیمان ؟+

 : بل..بله،شما؟ با عجله لب زدم

  .. سالم خانم ، خوبید ؟من صاحب کار پیمانم ، واال حقیقتش یه اتفاقی افتاده+



  !با هول و هراس گفتم : چیشده ، خواهش میکنم بگید چیشده .. پیمان حالش خوبه؟

مکثی کرد و با صدایی ناراحت زمزمه کرد : شما تشریف بیارین بیمارستان یه اتفاق 

  .. یمان افتادهخیلی کوچیک برای پ

  !با صدای بلندی داد زدم : یا حضرت عباس .. چیشده ، چه بالیی سر پیمان اومده ؟

با لحنی که سعی داشت اروم باشه گفت : چیزی نیست خواهرم اروم باشید ، فقط 

دستش رفت زیر دستگاه تراشکاری و یه مقداری اسیب دیده ، اگه میشه شما سریعتر 

 .. تشریف بیارین

یمارستانو که گفت بدون خدافظی تلفن رو قطع کردم ودو دستی کوبوندم توی اسم ب

سرم و با گریه رو به میرا وملیحه خانم که مات و مبهوت خیره ی حرکاتم شده بودن 

  گفتم ؛ دیدید

  .. چیشد ، دیدید چطوری بیچاره شدم .. پیمان دستش رفته زیر دستگاه

  : یا خدا ، االن حالش خوبه؟ملیحه خانم ضربه ای به صورتش زد وگفت 

همونطوری که به سمت اتاق میرفتم تا لباس بپوشم هق زدم : نمیدونم .. باید برم 

 .. بیمارستان

 .. نفهمیدم چطور لباس پوشیدم و آماده شدم ، حتی توان نداشتم محمد رو حاضر کنم

ان تو حمیرا رو به مادرش کرد و همونطوری که مانتوش رو میپوشید لب زد : مام 

 .. خونه بمون و محمد رو نگهدار

 .. االن دیر وقته خطرناکه بچه رو ببریم بیرون ، من با صبا میرم

  .. سریع با بغض گفتم : نه ، اگه بچه م گرسنه ش بشه چی

حمیرا حرفمو قطع کرد و با تحکم گفت : صباا ، نمیتونیم بچه رو این وقت شب ببریم 

 ..بیرون

ش خوب نیست ، تونگران چی هستی ، مامانم که بچه نیست محیط بیمارستان هم برا 

 ! ، ازش مراقبت میکنه

دیگه نگرانی برای پیمان بیش از این بهم اجازه ی مخالفت نداد ، به همراه حمیرا از 

  .. خونه خارج شدیم



گیج و منگ بودم ، فقط لحظه شماری میکردم تا زودتر به بیمارستات برسم و پیمان .

  .. رو ببینم

 .. تا خود بیمارستان گریه کردم و هق زدم .. لعنت فرستادم به این بخت و اقبالم

وقتی رسیدیم ، با عجله از تاکسی پیاده شدم و بدون اینکه منتظر حمیرا بمونم به سمت 

  .. بیمارستان دویدم و خودمو به پذیرش رسوندم

گفتم دو تا پرستار اونجا بودن و مشغول صحبت بودن، با صدای لرزونی 

  !:ببخ..ببخشید پیمان کامرانی کدوم اتاقه ؟

یکی از پرستارا با دیدن حال خرابم از روی صندلیش بلند شد و به ارومی گفت: یه 

 .. لحظه اجازه بدید

پرستار دیگه که نشسته بود با خونسردی گفت: فکر کنم کامرانی همونی باشه که یه 

 .. دساعت پیش اوردنش، همون که انگشتش قطع شده بو

  ... نفسم رفت و پاهام تحمل وزنم رو از دست دادن

 .. حمیرا از دور به سمتم دوید و با گریه به بازوش چنگ انداختم

فکر اینکه پیمان دستش زیر اون دستگاه لعنتی رفته و انگشتش رو از دست داده 

 .. داشت جونمو ذره ذره میگرفت

  .. سمت اتاقی که پیمان بود رفتیم حمیرا شماره ی اتاق پیمان رو گرفت .. با هم به

در اتاق نیمه باز بود ، با پاهای لرزون در اتاقو کامل باز کردم .. چشمم که به هیکل 

 .. پیمان افتاد با دست باند پیچی شده

 .. بغض تلخی تو گلوم نشست و به سمتش پا تند کردم

ه وی دستش کچشماشو بسته بود و اخم عمیقی بین ابروهاش نشسته بود ، نگاهم ر

 .. باند پیچی شده بود ثابت موند

اب دهنمو قورت دادم و بهش نزدیک شدم .. با صدایی از شدت بغض میلرزید گفتم 

  .. : پیمان

بالفاصله بعد از شنیدن صدام چشماشو باز کرد و بعد از مکثی با صدای خشداری 

 گفت : جانم عزیزم .. چرا گریه میکنی؟



  .. ونستم بیشتر از اون خوددار باشم و زدم زیر گریهبا شنیدن صدای مهربونش نت

 ..لبخند محوی زد و دست سالمش رو به سمت دراز کرد و زمزمه کرد : بیااینجا ببینم

رفتم کنارش ایستادم و دستشو گرفتم .. لبخند بی جونی زد و گفت : مگه من مرده م 

  !که داری گریه میکنی؟

  .. فا چیه دیگه پیمان ، خدا نکنهاخمی کردم و با تلخی گفتم : این حر

فشار ارومی به دستم داد و با لحن محکمی گفت : من خوبم عزیزم ، هیچیم نیست ، 

 .. فقط انگشتم اسیب دیده که اونم درستش میکنن

 نگاهم به دستش کشیده شد و با گریه گفتم: انگشتتو ببینم .. قطع شده؟

  .. نگران نباشنچی کرد و گفت : صبا جان چیزی نیست خانومم 

 .. با بی تابی دستشو با احتیاط گرفتم و بوسه ای روی دستش گذاشتم

دستشو پس کشید و گفت : نکن صبا ، بخدا من خوبم ، فقط انگشتم قطع شده که اونم  

 ..پیوند میزنن

چون به موقع اومدیم بیمارستان خطر رفع شده فقط مونده فردا عمل کنن و پیوند  

 ..بزنن

 .. یرا کمی از پیمان دور شدم و اشکامو پاک کردمبا صدای حم

  سالم اقا پیمان ، خدا بد نده ، چیشده ؟+

  .. پیمان لبخندی زد و گفت : سالم خوبی ؟ چیزی نیست به خیر گذشت

حمیرا با خنده گفت : این صبا ما رو دیوونه کرد بخدا اینقدر گریه کرد تااینجا دلم 

  .. کباب شد

 .. د و پشت بندش دو تا مرد اومدن توی اتاقصدای یاالی کسی اوم

پیمان به ارومی گفت : صبا جان همسرم و ایشونم اقای رمضانی و پسرشون هستن 

  .. ، صاحب کارم

  .. با صدای ارومی گفتم : سالم



اقای رمضانی و پسرش همزمان سالم کردن و اقای رمضانی گفت : خوب هستین 

 .. اقا پیمان اسیب جدی ندیدن خانم ؟خدا رو شکر که به خیر گذشت و

 .. سر به زیر با صدای ارومی گفتم : ممنون از لطف شما

بهمون نزدیک شد و دستشو گذاشت روی شونه ی پیمان و گفت : خواهش میکنم 

  .. دخترم ، این چه حرفیه ، هر کاری کردیم وظیفمون بوده

 مارستان رفتنیک ساعت بعد اقای رمضانی و پسرش به اصرار پیمان و من از بی

  .. خونه تا کمی استراحت کنن

فردا قرار بود انگشتشو عمل کنن و پیوند بزنن ، شب با هزار تا بدبختی حمیرا رو 

  .. راضی کردم تا برگرده خونه ی ما و مواظب محمد باشه

 اولش که نمیرفت و میگفت پیش پیمان میمونه و من برم خونه و به محمد شیر بدم

..  

نستم پیمان رو تنها بزارم ؟! امکان نداشت که تحمل کنم .. باألخره حمیرا اما مگه میتو

  .. رو راضی کردم و بهش گفتم به محمد شیر خشک بدن

 . جونم داشت برای دیدن بچه م گرفته میشد ، اما نمیخواستم پیمان رو تنها بزارم

  رم ؟بگی بعد از اینکه حمیرا رفت به سمت پیمان رفتم و گفتم : چیزی الزم داری

نگاه دلخورشو بهم دوخت و گفت : صبا ، چرا نرفتی خونه ؟! من نمیخوام کسی پیشم 

  .. بمونه ، اینجا  توی این اتاق دو تا مرد دیگه بستری هستن

اونا هم همراه دارن و قطعاً همراهشون مرده ! من چطوری وجدانم قبول کنه که زنم 

  !، ناموسم شب رو توی این اتاق سر کنه؟

گاهی به دو تا تختی که توی اتاق پیمان بودن انداختم.. هر دو مریض خواب بودن ن

 .. و کسی کنارشون نبود

 .. با صدای گرفته ای گفتم : اگه کسی اومد پیششون من میرم بیرون

  .. فقط ازم نخواه که تنهات بزارم .. من نمیتونم ولت کنم و با خیال راحت برم خونه

 گفت : عزیزم ، خانومم ، قربون اون دل مهربونت برم من پوفی کشید و با کالفگی

. 



 بخدا خوبم ، ببین .. دستشو اورد باال و گفت : ببین دستمم خوبه ، من هیچیم نیست .

.. 

لبخندی از ته دل زدم و گفتم : خب خداروشکر ، منم میخوام تو خوب باشی ، فقط 

  !بگو ببینم .. درد نداری؟

را .. یه کمی درد دارم ، اما اونقدر زیاد نیست که نتونم تک خنده ای کرد و گفت :چ

  .. تحملش کنم

 .. یک ساعت بعد پیمان بخاطر داروهای ارامبخشی که بهش داده بودن خوابش برد

 سیـ ـنه هام درد گرفته بود و خوب میدونستم بخاطر گرسنگی و بیقراری محمد بود

.. 

که شد پیمان بیدار شد .. چهره ش  به هر سختی بود تا صبح تحمل کردم و صبح زود

 .. توی هم رفته بود و معلوم بود که درد داره

ساعت ده صبح بردنش اتاق عمل برای پیوند انگشتش .. با بیقراری به دیوار تکیه 

  .. داده بودم و صلوات میفرستادم

 .. با صدای اقای رمضانی سریع اشکامو پاک کردم و به پشت سرم برگشتم

  مرانی ، خوبید شما ؟سالم خانم کا

  .. سرمو انداختم پایین و با صدای خشداری گفتم : خوبم ممنون

نگاهی به در اتاق عمل انداخت و گفت : نگران نباشید ، عملش زیاد سنگین نیست ، 

  .. خیلی زود تموم میشه

  .. لبخند بی جونی زدم و گفتم : امیدوارم

  .. شیدی گفتم و به سمت حمیرا رفتمبا دیدن حمیرا که از دور داشت میومد ، ببخ

  !با دیدنم به سمتم پا تند کرد و گفت : خوبی صبا ؟ چیشد ، عملش نکردن هنوز ؟

 اهی کشیدم و گفتم : دارن عملش میکنن ، محمد خوب بود؟

  .. پوفی کشید و گفت:خیلی بی تابی میکنه بچه ،انگار میدونه که نیستی

  .. ه مبا بغض گفتم :الهی بمیرم برای بچ



  نیم ساعتی گذشته بود که در اتاق عمل باز شد ودکتر پیمان اومد بیرون .ـ

  با عجله به سمتش رفتم و گفتم : سالم دکتر خسته نباشید ، حالش خوبه؟

لبخندی زد و گفت : خانم چیز خاصی نبود که ، یه پیوند ساده بود که با موفقیت انجام 

  .. شد

 ... : خدا رو شکر .. دستتون درد نکنهلبخندی از ته دل زدم و گفتم 

  .. سری تکون داد و با اجازه ای گفت و ازمون دور شد

وقتی پیمانو به بخش منتقل کردن ، حالش خوب خوب بود و این بهم امید و انگیزه 

  .. میداد

فقط تا مدتی نباید به انگشتش فشار میاورد .. بعد از ظهر کارای ترخیصش رو انجام 

  .. ر بود بعد از اینکه دکترش اومد و دیدش ، مرخص بشهدادیم و قرا

  هر لحظه که میگذشت برای دیدن محمدم

 .. بی تاب تر میشدم

باالخره دکترش اومد و بعد از دیدن دستش گفت میتونیم بریم ، فقط سفارش کرد که  

  .. مراقب دستش باشه تا مدتی

رستان زدیم بیرون و به سمت وقتی ترخیص شد منو و پیمان و حمیرا با هم از بیما

 .. خونه رفتیم

  .. وقتی رسیدیم با بیتابی محمدو از بغل ملیحه خانم گرفتم و محکم بغل کردم

  .. بوییدنش

 .. بوسیدنش

  .. لمس کردنش

  .. بهم جون تازه ای داد و با دلتنگی به صورت معصومش خیره شدم

 .. با صدای پیمان نگاه از صورت پسرکم گرفتم

  .. رش اینجا ببینمبیا +



 .. لبخندی زدم و محمد و به سمت پیمان که روی کاناپه نشسته بود بردم

  .. با دلتنگی و لبخند عمیقی محمدو ازم گرفت و بغلش کرد  

 .. نفسی از سر اسودگی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم : خدایا شکرت

م خوردیم و بعد از ظهر ملیحه خانم برای نهار لوبیا پلو درست کرده بود، نهارو با ه

 ... حمیرا و ملیحه خانم رفتن

  ..پیمان کمی درد داشت ، اما نه اونقدری که عذابش بده و نتونه تحمل کنه

  ... یک هفته کامل تو خونه استراحت کرد و نزاشتم سر کار بره

  ... هر چند گاهی غر میزد که من حوصلم سر رفته و من میخوام برم سر کارم و

 .. وشم بدهکار نبود و مرغم یه پا داشتاما من گ

اواخر شهریور بودیم و هوا بی نهایت گرم بود ، امتحاناموداده بودم و خیالم راحت 

  .. واحد تابستون هم پاس کردم ۸بود که این  

ماهش شده بود و اذیت کردناش  ۶کم کم داشتم اماده میشدم برای سال جدید ، محمد 

و عالقم نسبت بهش اینقدر زیاد بود که کمتر احساس هم بیشتر از قبل ، اما عشق 

  .. خستگی و کالفگی میکردم

پیمان بعد از یک هفته کم کم دستش بهتر شد و تونست بره سرکار ، اما بقول خودش 

دستش مثل اول قدرت و تعادل نداشت و کارایی که انجام میداد سبک تر و کمتر از 

 .. قبل بود

دردش کم شد و هم قدرت دستش رفته رفته داشت بیشتر  اما بعد از یک ماه دیگه هم

  .. میشد

  .. دوباره زندگی داشت روی خوش بهمون نشون میداد

با پس انداز هایی که کرده بودم و پوالیی که پیمان برای خرجی میداد و نصفشو کنار 

  گذاشته بودم  تونستم پول جمع کنم و مبل های خونمون رو عوض کنم .ـ

یلی کهنه شده بودن ،  همه رو انداختم بیرون و یه دست مبل نو و جدید مبل هامون خ

  .. که تازه اومده بود توی بازار خریدم



 .. اینقدر خوشحال بودم که حد و حساب نداشت

وقتی پیمان این همه ذوق و شوق منو دید بعد از یک ماه که تولدم بود برای تولدم دو 

 .. تا فرش خرید و یه جفت گوشواره

 .. دمه  که از خوشحالی محکم بغلش کردم و بوسیدمشیا

تقریباً خونمون از اون حالت خالی و بی روح در اومده بود .. مبل نو، فرش نو ، 

  .. تلویزیون نو

پیمان هیچی برای من و محمد کم نمیزاشت ، همیشه وقتی میومد خونه با دست پر 

بیشتر قدر زندگیمون رو میومد ، روز به روز عشقم نسبت بهش عمیق تر میشد و 

  .. میدونستم

  .. شهریور گذشت و مهر ماه رسید ، فصل پاییز و باریدن گاه و بی گاه بارون

امروز میخواستم برم مدرسه برای ثبت نام و انتخاب واحد ،  نمازمو که خوندم 

لباسامو پوشیدم و لباسایی که تازه برای محمد خریده بودم رو تنش کردم و بعد از 

  .. شتن مدارکم و کیفم محمد و بغل کردم و از خونه رفتم بیرونبردا

 .. شب قبل هم به پیمان گفته بودم که برای ثبت نام میرم بیرون و خیالم راحت بود

تاکسی گرفتم و آدرس مدرسه رو دادم ، محمد با تعجب چشم میچرخوند و همه جا 

 ..رو نگاه میکرد

و بعد از رسیدن کرایه رو حساب کردم و لبخندی از این کنجکاویش رو لبم نشست 

  .. پیاده شدم

طبق معمول مدیر مدرسه به احترامم از جاش بلند شد و گفت : سالم صبا جون ، 

  خوبی دخترم ؟

 .. لبخندی زدم و گفتم : سالم خسته نباشید

نگاهش که به محمد افتاد خندید و گفت : ای جوونم چه پسر نازی داری تو دختر .. 

  !اشتی؟تو بچه د

 .. سری تکون دادم و گفتم : بله

 .. دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : ببینم این پسر نازت رو .. ماشاهلل



محمد و که دستشو گذاشته بود دهنش و ملچ ملوچ میکرد رو گذاشتم تو بغلش و گفتم 

  ! : اذیتتون نکنه

  !بوسه ای روی پیشونی محمد کاشت و گفت : برای ثبت نام اومدی؟

سرب تکون دادم و همونطور مدارکمو از داخل کیفم در میاوردم گفتم : بله ، میشه 

  !واحد بردارم ؟ ۱۱این ترم 

متعجب نگاهم کرد و گفت : شدن که میشه ، اما با این بچه چطوری میتونی پاس 

 !کنی؟

شونه ای باال انداختم و گفتم : اونو یه کاریش میکنم ، دیگه عادت کردم به فشرده 

 . خوندن درس

با تحسین نگاهم کرد و گفت : واقعا آفرین به این همه پشت کارت ، من واقعا خوشحالم 

 که زنی مثل تو هم میتونه یه مادر باشه هم یه همسر و هم یه فرد مفید برای جامعه

..  

خنده ای کردم و گفتم : من که فعال مفید نیستم .. حاال درسمو تموم کنم ، ببینم خدا 

  .. چی میخواد

محمد و به سمتم گرفت و با مهربونی گفت : این فرشته ی کوچولو رو بگیر تا من 

 ..کارای ثبت نامتو بکنم

محمدوگرفتم و با یه دست برگه ی انتخاب واحد رو پر کردم ، اکثر کالسامو که واقعا 

 .. سخت بودن حضوری زدم و چندتایی رو غیر حضوری

داخت کامل پول شهریه از مدیر تشکر کردم کارای ثبت نامم که تموم شد بعد از پر

  .. واز مدرسه زدم بیرون

 .. روز دیگه کالسها شروع میشد و باید کم کم اماده میشدم ۵۱

  .. سر راهم کمی خرید کردم و به سمت خونه راه افتادیم

 دلم عجیب شور میزد ، دیشبم خواب بد دیده بودم ، برای همین سر راهم صدقه دادم

.. 



دیم کلید انداختم و دروباز کردم ،محمد یه سره نق میزد و گریه میکرد وقتی رسی

 .. ،میدونستم گرسنشه

 .. با کالفگی و لحن تندی زمزمه کردم : اه ، بسه دیگه وایسا االن شیر میدم بهت

  .. انگار همین تشر کافی بود تا بزنه زیر گریه و بلند بلند گریه کنه

مم نمیدونستم خریدامو گذاشتم روی میز وسط با عصابی داغون که دلیلش رو خود

 .. هال و مانتومو سریع در اوردم

محمدو گرفتم جلوی سیـ ـنم و بهش شیر دادم ،همین که دهنش به سیـ ـنم رسید آروم 

  .. شد و شروع به میک زدن کرد

بعد از یه ربع کامل خوابش برد .. با ناراحتی بخاطر بد اخالقی که باهاش کردم 

  .. م و گذاشتمش روی تختشبوسش کرد

خریدامو جا به جا کردم .. هر چی فکر کردم نهار چی درست کنم هیچی به ذهنم 

  ... نرسید ..البته یه جورایی دل و دماغ غذا درست کردن نداشتم

بی اراده و با دلتنگی از جام بلند شدم و به سمت تلفن رفتم .. شماره ی کارگاه پیمان 

 .. رو گرفتم

 .. د تا بوق صدای گرمش توی گوشم پیچید ولبخندو روی لبم نشوندبعد از چن

 .. الو+

  .. با صدایی اروم و مشتاق لب زدم : سالم آقا ، خسته نباشی

صدای مهربونش بود که گوشمو نوازش میداد : سالم صبا خانم خوشگل ، مگه میشه 

  !صدای تو رو بشنوم وخسته باشم ؟

  .. یمانبا لحن نا ارومی صداش کردم : پ

  !جان پیمان ، چرا صدات میلرزه ؟+

 .. پوفی کشیدم و گفتم : یه حس بدی دارم ، یه حس دلشوره

 .. مکثی کرد و با صدای ارامش بخشی گفت : نگران نباش عزیزم ، ایشاهلل که خیره

  !مکثی کرد و ادامه داد: ثبت نام کردی؟



 .. اروم "اوهومی " زمزمه کردم

 .. تا حدودی با شنیدن صداش و حرفاش اروم شدم کمی با هم حرف زدیم و

  .. وقتی قطع کردم ، نفسی از سر اسودگی کشیدم و از جام بلند شدم

 .. اما هنوز چند قدم از تلفن دور نشده بودم که صدای زنگ تلفن بلند شد

پوفی کشیدم و به خیال اینکه پیمانه ، گوشی رو برداشتم و با خنده گفتم : جان ، باز 

 !ادت رفته بگی؟چی ی

  .. صبا جان+

با شنیدن صدای سعیده نفسم رفت .. واقعا جا خوردم ، با تته تپه گفتم:جان عزیزم ، 

  سعیده ، خوبی؟

خنده ای کردم و با خوشحالی گفتم : چقدر خوب شد که زنگ زدی ، دلم خیلی تنگ 

  .. شده بود

 .. وقتی صدای هق هقش شد جواب ذوق و اشتیاقم

ام یخ بست و با صدایی تحلیل رفته گفتم : چی..چیشده ؟ چرا گریه خون تو رگه 

 میکنی ؟

 .. با هق هق گفت : صبا ..بــ.. بیا اینجا ، دا.. دایی

  با شنیدن اسم داییم با هراس گفتم : حرف بزن سعیده ،دایی چی؟!چیشده ؟

  .. با گریه گفت : دایی فوت کرده ، بیا اینجا

، حس کردم اشتباه شنیدم.. با بغض گفتم : دایی فوت حس کردم گوشام درست نشنید 

 کرده ؟

همونجا کنار تلفن نشستم و در حالی که اشکام صورتمو خیس کرده بود زمزمه کردم 

 .. : چرا ؟ کی فوت شده ، دایی که حالش خوب بود

با صدای گرفته ای گفت : ایست قلبی کرد ،صبح فوت کرده و چند ساعته که بهمون 

 .. گفتم زنگ بزنم بهت شاید بخوای بیایخبر دادن ، 

 با صدایی که از زور گریه باال نمیومد گفتم : حتـ...حتما میام ، فعال کار نداری؟



 .. با غم گفت : صبا ، گریه نکن اجی ، منتظرتیم

  .. گوشی رو که قطع کردم با صدای بلندی زدم زیر گریه و هق زدم و نالیدم

ر نمیرفت ، صدای محکم و مردونه ش توی گوشم تصویر داییم از جلوی چشمم کنا

  .. بود

 قیافه ی مهربونش وقتی که میخواست دلداریم بده در برابر بی مهری های خانوادم

..  

با یاداوری زنداییم که چقدر داییمو دوست داشت بغضم بزرگتر شد وصدای گریه 

  هام بلند تر

 خودم اومدم و از جام بلند شدم نمیدونم چقدر گریه کردم ، با صدای گریه ی محمد به

.. 

 .. اصال حوصله نداشتم بهش شیر بدم

  .. کمی شیر خشک براش درست کردم و بهش دادم

  .. بعد از ظهر بود ، باید به پیمان خبر میدادم ۰ساعت 

 .. شماره ی کارگاهشون رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده

 .. یمان توی گوشم پیچیدبعد از چند بوق نسبتاً طوالنی ، صدای پ  

 

  .. الو +

  .. با بغض گفتم : پیمان

با صدایی که به خوبب میتونستم نگرانیشو حس کنم گفت : جان عزیزم ،چیه خانومم 

  !چرا صدات اینجوریه؟

با شنیدن صدای مهربونش نتونستم خوددار باشم و با صدای بلندی زدم زیر گریه و 

  .. یم قزوینگفتم : پیمان بیا خونه ، باید بر

  !بعد از مکث گفت : قزوین چرا؟ اتفاقی افتاده صبا ؟

  .. فین فینی کردم و گفتم : داییم فوت کرده ، االن خواهرم زنگ زد گفت



سکوتش طوالنی شد و فکر اینکه برای رفتن به قزوین مخالفت کنه بغضمو بزرگتر 

 .. کرد

 با صدای لرزونی دوباره گفتم : پیمان ؟

ن تن صدای ارومش گفت : باشه عزیزم ، من همین االن میام خونه ، سریع با همو

  .. آماده بشو میام میبرمت

 .. لبخند تلخی زدم و لب زدم : مرسی ، منتظرم

گوشی رو قطع کردم و به سمت اتاق رفتم ، ساک  لباسای محمد و گذاشتم توی ساکش 

  .. ساشو وسایلی که فکر میکردم براش الزم هست و گذاشتم کنار لبا

یه دست لباس مشکی برای خودم کنار گذاشتم و مانتو شلوار مشکیمم از توی جعبه 

 .. ی لباسا کشیدم بیرون

دست و رومو شستم و لباسای بیرونمو پوشیدم ، نیم ساعتی گذشته بود که صدای 

 .. زنگ در بلند شد ، میدونستم پیمانه ، به سمت حیاط رفتم و درو باز کردم

ی خسته وارد حیاط شد ، با بغض نگاهش کردم و زمزمه کردم : پیمان با صورت

  .. سالم

لبخند مهربونی زد و بدون هیچ حرفی یا حتی بدون اینکه جواب سالمم رو بده به 

  .. آغوشم کشید و سرمو چسبوند به سینه ش

نفس عمیقی کشید و با صدای ارامش بخشی گفت : نبینم خانومم بغض کرده ها ، نبینم 

  .. پر اشکهچشمات 

  .. با گریه گفتم : دوسش داشتم ، خیلی مهربون بود

دستشو گذاشت روی موهام و نرم موهامو نوازش کرد و گفت : خدابیامرزه ، همه 

 ... ی ما آدما یه روزی میمیریم ، دیر وزود داره ، اما سوخت و سوز نداره

  !منو از خودش جدا کرد و گفت : حاضرید ؟

 .. تم : ارهسری تکون دادم و گف

دستموگرفت و همونطور که میرفت داخل و منم دنبال .. گفت : من چند دقیقه یه دوش 

  .. بگیرم ، برام لباس مشکی در بیار لطفا



چشمی گفتم و چقتی رفت حموم براش لباس مشکی در اوردم و گذاشتم کنار ، محمد 

  .. و حاضر کردم و ممتظر شدم پیمان بیاد بیرون

  .. از حموم اومد بیرون و آماده شد ،نگاهی به سر تا پاش انداختم بعد از یه ربع

زمین تا اسمون با پیمانی که اول دیده بودم فرق کرده بود ،دیگه الغر نبود ، دیگه 

  .. پوستش تیره نبود ،دیگه لباش سیاه نبود

  .. توی دلم قربون صدقه ش رفتم و چند تا صلوات فرستادم

 .. فکارم پاره شدبا شنیدن صداش رشته ی ا

 !بریم صبا ؟ +

 .. از جام بلند شدم و چادرمو سر کردم و گفتم : بریم

فصل پاییز بود و هوا کمی سرد شده بود ، محمدو حسابی پوشوندم و از خونه زدیم 

  .. بیرون ، غروب بود و هوا رو به تاریکی میرفت

گفت : محمد و بده  پیمان نگاهی بهم انداخت و ساک محمدو ازم گرفت و با مهربونی

  .. به من بغلش کنم ، اینجوری سختته

محمد و محکمتر گرفتم و گفتم : نه بغل من باشه بهتره ، اینجوری با چادرم 

  ! میپوشونمش که سردش نشه

باشه ای گفت و کمی بهم نزدیکتر شد و گفت : االن که دیگه اتوبوس نیست ، بهتره 

 .. یه ماشین دربست بگیریم تا قزوین

 ... ری تکون دادم و موافقتمو نشون دادمس

سر خیابون اصلی که رسیدیم بعد از چند دقیقه معطل شدن یه تاکسی دربست گرفتیم 

  .. تا قزوین

تقریباً یک ساعت توی راه بودیم ، وقتی وارد شهر قزوین شدیم راننده رو به پیمان 

  !گفت : کدوم طرفی تشریف میبرید؟

 .. ارومی گفت : صبا جان ادرس خونه ی باباتو بگو پیمان نگاهی بهم کرد و به



کمی فکر کردم و با هراس گفتم : وای ، بابام اینا که اسباب کشی کردن و دیگه اونجا 

  ! نیستن ، من ادرس خونه ی جدیدشون رو ندارم

  !پیمان پوفی کشید و گفت : ادرس خونه ی داییتو داری؟

فتم : آره .. با همون تن صدا ادرس خونه ی با شنیدن اسم داییم بغضم بزرگتر شد و گ

 ... داییم رو گفتم و پیمان برای راننده تکرار کرد

هر لحظه که به خونشون نزدیکتر میشدیم بغض من بزرگ وبزرگتر میشد و تمام 

 ... روزایی که داییم بود ، تمام خاطراتی که داشتیم جلوی چشمام رژه میرفت

 .. اننده توی سرم پیچیدوقتی رسیدیم سر کوچه شون صدای ر

 .. کوچه شون جای ماشین نداره ، همینجا باید پیاده بشید +

پیمان کرایه رو حساب کرد و محمدو از بغلم گرفت و با همون محبت و ارامش 

  .. صداش گفت : پیاده شو عزیزم

 .. نفسی عمیقی کشیدم واز ماشین پیاده شدم

و معلوم بود که خونه شون خیلی  ماشین های زیادی سر کوچه شون پارک شده بود

 ... شلوغه

 پیمان ساک محمد هم از دستم گرفت و اروم اروم به سمت خونه شون قدم برداشتیم

... 

داداش حسین و آرمان جلوی در خونه شون ایستاده بودن و من با دیدنشون قلبم شروع 

 ....به تند تند تپیدن کرد

ن افتاد و نگاهش از پیمان ُسر خورد کمی که نزدیکتر شدیم آرمان یهو نگاهش بهمو

 .... و روی من میخ شد

 ..حرکت لبهاشو به خوبی حس کردم که لب زد : صبا

داداش حسین یهو به پشت سرش برگشت و نگاهش روی ما ثابت موند ، دیگه به چند 

 ... قدمیشون رسیده بودیم که هر دو به سمتمون اومدن

ی بهمون نزدیک شدن اروم رو به پیمان که با پیمان تا حاال ارمان رو ندیده بود وقت

  .. کنجکاوی بهشون نگاه میکرد گفتم : برادرام هستن



 .. سری تکون داد که صدای داداش حسین توی گوشم پیچید

 .. صبا جان +

  .. لبخند کمرنگی زدم و با هر دوتاشون رو بوسی کردم

 .. پیمان همونجا سر جاش وایساده بود و بهمون نگاه میکرد

  .. داداش حسین دستشو به سمتش دراز کرد و گفت : سالم ، ممنون که اومدی

پیمان بعد از مکث خیلی خیلی ریزی دستشو جلو برد و با داداش حسین و بعد از اون 

  .. با ارمان دست داد و فقط یه سالم از دهنش در اومد

ود ر کرده بکمی رفتارش برام غیر قابل پیش بینی بود ، چون با مادرم خوب رفتا

 .. فکر میکردم ممکنه با بقیه هم همونجوری رفتار کنه ، اما انگار اشتباه کرده بودم

  !پوفی کشیدم و کالفه از وضعیت و سکوت پیش اومده گفتم : بقیه کجان ؟

 .. ارمان اشاره ای به داخل کرد و گفت : برید داخل ، همه اونجان

 .. ن شدیمسری تکون دادم و همراه پیمان وارد حیاطشو

بینهایت خونه شون شلوغ بود و هر کسی مشغول کاری بود ، صدای گریه و زاری 

 .. تا توی حیاط میومد

از بین این همه صدا  ، صدای گریه ی زندایی توی گوشم نشست و بغض گلومو 

  .. گرفت

سعیده تا جلوی در هال اومد و با دیدن ما ، با صدای بلندی رو به داخل که مطمعن 

 ... مخاطبش مادرمه گفت: صبا اینا اومدنبودم 

از پله هاشون که رفتیم باال ، چشمم به مادرم و زنداییم که سیاهپوش بودن افتاد و بی 

 .. اراده زدم زیر گریه

  .. با صدای گریه ی من صدای گریه و زاری جمع هم رفت باال

میومدن میزدن  زنداییم و مامانم از جاشون بلند شدن و همونطور که به استقبالمون

  .. توی صورتشون و شیون و زاری میکردن



سعیده با گریه به طرفمون اومد و سالمی به پیمان کرد و سریع محمد رو از بغلش 

 .. گرفت

بدون اهمیت به صدای گریه ی محمد ، حتی بدون توجه به پیمانی که شونه به شونه 

 ... م راه میرفت توی اغوش مادرم رفتم و هق هق سر دادم

بعد از مادرم توی اغوش زنداییم که به اندازه ی مادرم عزیز بود رفتم و محکم بغلش 

  .. کردم

صدای گریه ش توی گوشم پیچید : اومدی صبا ، اومدی عزیز جانم ، اما چقدر دیر 

  .. اومدی ، چقدر دیر اومدی و داییت و ندیدی که چقدر دلتنگ و بیقرارت بود

  .. اشت بند میومدنفسم از شدت گریه و هق هق د

 .. دستی دور بازوم نشست و منو از زنداییم جدا کرد

 .. با دیدن پیمان ، از زنداییم جدا شدم

  .. با صدای محکم ومردونه ای گفت : صبا جان  محمد ترسیده ، اروم باش

نگاهش از من ُسر خورد روی زنداییم و سرشو انداخت پایین و به ارومی گفت : 

 ... ن کنه ، غم آخرتون باشهسالم ، خدارحمتشو

زنداییم با مهربونی و اون تن صدای گرفته و بغضدارش گفت : خدا رفتگان شما رو 

 ... هم بیامرزه ، ممنون که اومدید

 .. صبااا جان ، اومدی باألخره +

متعجب به جهت صدا برگشتم تا ببینم کی بود ، با دیدن ثریا خانم شوکه شدم .. اصال 

 ... ونا هم هستنحواسم نبود که ا

  ... بهم نزدیک شد و محکم بغلم کرد

بعد از چند دقیقه که احوالپرسی کرد و تسلیت گفت ، منو پیمان کنار هم نشستیم و 

فاتحه فرستادیم ، صدای گریه های مامانم و گریه های زنداییم فضا رو خیلی سنگین 

 ... و گرفته کرده بود

دن به پیمان ، بغلم کرد و توی گوشم با صدای سهیال بهم نزدیک شد و بعد از سالم کر

  .. مهربونی گفت : الهی قربونت برم اجی ، باورم نمیشه که دوباره دارم میبینمت



 بوسه ای روی گونه ش زدم و گفتم : اقا رسول خوبه ؟

چشماشو باز و بسته کرد و با بغض گفت : خودت خوبی؟ نگاه زیر چشمی به پیمان 

 پایین انداخت و گفت : می..میگم، پسرت کجاس؟که سرشو انداخته بود 

با یاد اوری محمد نگاهی به اطراف انداختم و گفتم : بغل سعیده س ، برو یه وقت 

 .. گریه نکنه

با ذوق وصف نا پذیری گفت : واییی من میرم االن نگهش میدارم ، تو خیالت راحت 

 .. باشه

 اهرته؟وقتی سهیال رفت پیمان نزدیکم شد و گفت : اینم خو

 ... سری تکون دادم و گفتم :اره

  !دوباره با کنجکاوی گفت : همین دوتا خواهرو داری؟

فین فینی کردم و گفتم : نه ، چهارتا دارم ،  ابجی سمیه و ابجی نرگس رو ندیدم ، 

 ...فکر کنم توی اتاق نشستن

اشت د هنوز حرفم تموم نشده بود که ابجی سمیه از در حیاط پشتی که به نشیمن راه

 ... اومد داخل

با دیدن من لبخند کوچیکی زد و به سمتم پا تند کرد ، سریع رو به پیمان گفتم : این 

 .. ابجی سمیه س و پشت بند حرفم از جام بلند شدم

در کمال تعجبم پیمان هم بلند شد و سالم کرد ، ابجی سمیه نگاه دقیقی به پیمان انداخت 

  م ، حالتون خوبه؟و با صدای رسا و محکمی گفت : سال

  ... محکم بغلم کرد و ادامه داد : خوبی اجی کوچیکه ، الهی من قربونت برم عزیزم

 با چشمایی پر از اشک نفس کشیدم عطر تنش رو و با بغض گفتم : دلم تنگ شده بود

... 

 ... ازم جدا شد و رو به پیمان گفت : بفرمایید بشینید لطفا ، ممنون که اومدید

ه کنار پیمان  بشینم اما با دیدن فردی که از در هال اومد داخل همونجا اومدم دوبار

 .. خشکم زد



 .... میالد بود اما با همیشه فرق داشت

 ... نگاهش روی من زوم شد و بالفاصله سرمو انداختم پایین و کنار پیمان نشستم

 .. قیافه ش خیلی شکسته شده بود

تنش بدتر از موهای سفیدش به چشم  شقیقه هاش همه سفید شده بود و لباس مشکی

  .. میومد

 ... سری تکون دادم تا این فکرای مسموم از سرم بره بیرون

 صدای پیمان که توی گوشم لب زد : خوبی؟

 باعث شد با ترس بهش نگاه کنم و بگم : آ..اره خو..خوبم ، فقط یه کم سرم درد میکنه

... 

رات قرص بگیر بخور ، مکثی کرد و نگاه دقیقی به چهرم انداخت و گفت : از خواه

  !ادامه داد : قرصای خودتو خوردی؟

خواستم لب باز کنم و بگم نه که شنیدن صدای میالد باعث شد زبونم به سقف دهنم 

 .. بچسبه

 .... سالم عرض شد +

نگاه پیمان که از صورت من سر خورد به باال سرم که میالد ایستاده بود ضربان  

 .. ت و پام یخ کردقلبم رفت باال و دس

نگاهم میخ صورت پیمان بود که کم کم اخم عمیقی بین ابروهاش نشست و همچنان 

  ! زل زده بود به میالدی که مصرانه باالی سرمون ایستاده بود

به ناچار نگاه از پیمان گرفتم و سرمو به سمت میالد چرخوندم ... نگاهش مستقیم 

 .. روی صورت من بود

که مطمئن بودم دامنم رو میگیره با صدای ارومی که انگار از برای ختم این شری 

 ته چاه در میومد گفتم :س..سالم خ..خوبید شما؟

  لبخند محوی زد و گفت : مرسی صبا جان تو خوبی؟



این جمله ش یعنی نادیده گرفتن پیمان و خورد کردن غرورش !! یعنی من اینقدر 

 !!یرن؟بدبخت شده بودم که عزیز جونم رو نادیده بگ

بدون اینکه جواب احوال پرسیش رو بدم رو به پیمان که قیافه س سفت و سخت شده 

 بود و رگ گردنش بیرون زده بود گفتم : عزیزم ، من میرم محمد و از سعیده بگیرم

..  

 ..سری تکون داد و زیر لب گفت : برو

 دمشون دور شاز جام بلند شدمـو بدون اهمیت به میالد که مستقیم بهم نگاه میکرد از

..  

 قلبم تند تند میزد ، حس میکردم نفسم باال نمیاد توی این خونه جایی برای تنفس نبود

! 

 با قدمای بلند و نا منظم خودمو به حیاط رسوندم و هوای ازاد و به ریه هام فرستادم

..  

  .. زانوهام میلرزید و پاهام تحمل وزنم رو نداشتن

با سهیال ایستاده بودن و محمد و نوبتی بوس میکردن سعیده رو دیدم که گوشه ی حیاط 

 .. و بغل میکردن

  .. حتی دیدن این صحنه هم نتونست کمی از آشوب درونم رو اروم کنه

 .. با شنیدن اسمم از زبون پیمان به سرعت به پشت سرم برگشتم

 دقیقاً پشت سرم ایستاده بود ، با تته تپه گفتم : چ..چرا اومدی بیرون ؟

 ی بال انداخت و گفت : نباید میومدم ؟ابروی

  ! اگه مزاحمم بگو تا برم داخل

  .. جا خوردم .. به معنای واقعی کلمه شوکه شدم از این لحن طعنه امیزش

 .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم : این چه حرفیه پیمان

 ... به سمتم که قدم برداشت دست و پام شروع به لرزیدن کرد

 !!سید با صدای محکمی گفت : چیه ، رنگت پریدهبه  چند قدمیم که ر



  ! با صدای تحلیل رفته ای گفتم : ن..نه ، فقط یه کمی گرممه

 ... نفس عمیقی کشید و گفت : اهوم ، میدونم

 !!فقط برای من عجیب اینه که چرا توی این هوای سرد تو گرمته

 .. با شنیدن این حرفش حس کردم یه پارچ آب یخ ریختن روی سرم

  .. ا شنیدن صدای سعیده کمی ازم فاصله گرفت و سرشو انداخت پایینب

سعیده نگاهی به پیمان انداخت و گفت : صبا ، محمد گریه میکنه فکر کنم گرسنشه ، 

  .. بیا یه کم بهش شیر بده

  .. به ارومی گفتم : ببرش داخل منم االن میام

ن و با دلخوری گفتم : اجازه باشه ای گفت و ازمون دور شد ، نگاهمو دوختم به پیما

  هست برم داخل ؟

نگاهشو میخ چشمام کرد و بدون توجه به سوالی که پرسیدم گفت : این یارو همونی 

  !نیست که قبال تو کرج هم دیده بودیمش؟

  ..آب دهنمو قورت دادم و سکوت کردم

  ! فکر نمیکردم که هنوز یادش باشه

  .. سری تکون دادم و گفتم : آره خودشه

 !دوباره بهم نزدیک شد و با جدیت گفت : خب حاال منتظرم که بگی این یارو کیه؟

  .. با لبخند زورکی گفتم : خب.. یکی از آشناهاس ، یعنی

دستشو به نشونه ی سکوت باال اورد و گفت : میدونی که چقدر از دروغ متنفرم .. 

  !مگه نه؟

  ... ، یکی از اشناهایسریع پریدم وسط حرفش و گفتم : بخدا دروغ نمیگم 

حرفمو قطع کرد و گفت : میدونم ، اما این جواب سوال من نبود ، اخمی کرد و گفت 

: خوشم نمیاد دوروبرت بیاد و چاپلوسی کنه ، به اون چه که حال تو رو میپرسه ، 

  !مگه گوه خوره؟



مون وپوفی کشیدم و با صدای ارومی گفتم : پیمان تورو خدا ارومتر کسی میشنوه ابر

  ... میره

بازومو محکم گرفت و خیره به چشمام با عصبانیت گفت : به درک ، اصال برام مهم 

  .. نیست ، فقط دلم میخواد یه بار دیگه طرفت بیاد

  !چیزی شده؟+

  .. با دیدن میالد درست پشت سر پیمان نفس تو سینم حبس شد

د خون به چشماش پیمان بازومو ول کرد و به پشت سرش برگشت ، با دیدن میال

  حجوم اورد و با صدای کنترل شده ای گفت : به تو چه ربطی داره؟

میالد که انگار توقع این برخورد رو نداشت مکثی کرد و با صدای ارومی گفت : 

 ... من چیز بدی نگفتم ، فقط پرسیدم که

 پیمان حرفشو قطع کرد و گفت : منم که گفتم به تو چه ؟

ت : نه ، مثل اینکه شما بدجوری توپت پره و دعوا داری ، میالد پوزخندی زد و گف

 .. اما من اهل دعوا نیستم ، اونم توی مجلس عزا

پیمان به سمتش که قدم برداشت سریع دستشو گرفتم و با بغض گفتم : لطفا اروم باش 

 .. ، بخاطر مادرم که صاحب عزاس

که چه گوهی هستی و چه پیمان نگاه کوتاهی به میالد انداخت و گفت : کاری ندارم 

 .. گوهی بودی

  اما انو بدون اگه یبار دیگه حرکت و رفتار 

 .. تخـ ـمی ازت ببینم به فـ ـاکت میدم

میالد پوزخندی زد و با لحن تحقیر امیزی گفت : از طرز حرف زدنت معلومه که 

  ! یه ادم بی پدر و مادر و بی خانواده ای

پیمان به سمتش خیز برداشت و یقه ش رو گرفت نفهمیدم چیشد ، در کسری از ثانیه 

 .. و کوبوندش به دیوار

 ... صدای جیغ بلندم همزمان شد با مشتی که توی صورت میالد زد



با صدای جیغ من همه ی اونایی که توی حیاط بودن به سمتمون اومدن و سعی داشتن 

 .. پیمان و میالد رو از هم جدا کنن

الد و میزد و هیچکس نمیتونست میالد و از زیر دستش اما پیمان دیوانه وار داشت می

 .. بیرون بکشه

 .. مادرم و زنداییم و ثریا خانم که از خونه بیرون اومدن

خجالت همه وجودمو گرفت و به سمت پیمان رفتم و به زور از الی جمعیتی که جمع 

  ..شده بودن رد شدم و بازوشو گرفتم و جیغ زدم : ولش کننن بس کن دیگه پیمان

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و داد زد : برو گمشو اونور صبا نزدیک این حرومزاده نیا

.. 

نفهمیدم چیشد که میالد یهو از زیر دستش بیرون اومد و مشت محکمی زد توی دهن 

 ..پیمان

با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشیدم و رو به داداش حسین که داشت از دور میومد 

 ...اینا رو بگیررررجیغ زدم : داداش بیا 

  .. حسین و ارمان به زور از هم جداشون کردن

  با گریه به پیمان نزدیک شدم و گفتم : خ..خو..خوبی ؟

اب دهنش رو که با خون مخلوط شده بود تف کرد روی زمین و با صدای محکمی 

  .. گفت : جمع کن همین االن میریم

 ..ه ی اعتراض حرف بزنمبدون اینکه مخالفت کنم یا حتی یه کلمه به نشون

باشه ای گفتم و از جام بلند شدم و رو به سهیال که گریه میکرد گفتم : محمد و کیفمو  

 ... و ساک محمدو از داخل بیار

  .. مادرم به پیمان نزدیک شد و با گریه گفت : پسرم چیشده اخه ، چه اتفاقی افتاده

  .. انم باال سرش بود افتادنگاهم به میالد که روی پله ها نشسته بود و ثریا خ

 .. صدای پیمان نگاهمو به سمتش کشوند: چیزی نیست ، ما از اینجا بریم بهتره

 .. خدارحمت کنه برادرتون هم.. با اجازه 



نگاهی بهم انداخت و با چشمایی که خدا میدونست و من که چه طوفانی توش نهفته 

  .. گفت : راه بیوفت

 .. ساک و کیفمو گرفتم و دنبال پیمان راه افتادم محمد و از بغل سهیال گرفتم و

داداش حسین و ارمان پشت سرمون راه افتادن و سعی کردن با پیمان حرف بزنن ، 

 ... اما پیمان نه جوابشون رو داد و نه حتی نگاهشون کرد

  نرسیده به سر کوچه با صدایی که شنیدم سر جام متوقف شدم .ـ

 ... صبــا+

  .. .. با دیدن داداش نادر اشک تو چشمام جمع شد به پشت سرم برگشتم

  .. تقریباً دو متر باهامون فاصله داشت .. داشتم برای بغل کردنش باال بال میزدم

 .. لبخندی زدم و تا اومدم قدم بردارم و به سمتش برم صدای پیمان توی سرم پیچید

 . اگه یک قدم دیگه برداشتی به سمت برادرت +

  .. ه قاتل پدرم دیگه سمت من برنگرداگه نزدیک شدی ب

 .. حس کردم خون توی رگهام یخ بست

با ناباوری به پیمانی که چهره ش سفت و سخت شده بود زل زدم و گفتم : چی میگی 

  .. پیمان

نگاه سردشو از داداش نادر گرفت و با صدایی که انگار سالها بود که نمیشناختمش 

 گفت : من یا برادرت ؟

رت دادم وبا بغض به داداش نادر که همونجا ایستاده بود نگاه کردم و آب دهنمو قو

 .. گفتم : فقط یه دقیقه پیمان

هنوز حرفم به اتمام نرسیده بود که وحشیانه محمد و ازم گرفت و با صدایی نیمه بلند 

  .. داد زد : برو  ، دیگه م فکر دیدن من و این بچه رو نکن

گه میشد باور کنم که این آدمی که داره این حرفا رو حس میکردم قلبم  کند میزنه ، م

  میزنه همون پیمانیه که برای خوشحال کردنم از جونش مایه میزاشت !؟

  .. حس حقارت



 .. حس بدبختی      

  .. حس دوگانگی                

همه و همه داشت دیوونم میکرد ، پیمان که قدم از قدم برداشت و ازم دور شد ، بدون 

  .. نظر گرفتن برادرمدر 

بدون لحظه ای تعلل و درنگ به سمت پیمان دویدم و خودمو بهش رسوندم و جلوش 

 .. سینه سپر کردم

سر جاش که ایستاد حتی بهش فرصت پلک زدن ندادم و محمد و از بغلش کشیدم 

  .. بیرون و با گریه گفتم : هیچوقت ..دیگه هیچوقت منو اینجوری تهدید نکن

قط بچه ی تو نیست .. بچه ی منم هست ، سهم منم هست ، تمام زندگی این بچه ، ف

 .. منم هست ، بهت اجازه نمیدم برای عذاب دادنم ازش استفاده کنی پیمان

بدون اینکه نگاهمدکنه ، بازومو گرفت و همونطوری که منو دنبال خودش میکشوند 

اعث شده هار بشی زمزمه کرد : فکر میکنم همون پیمانی که داری ازش دم میزنی ب

  . و جلو چشم خودم با یه غریبه خوش و بش کنی

 . شوکه شدم از این حرف زننده و تلخش

  !! مگه داشتم بدتر از این که عزیزترین کس زندگیم داشت بهم تهمت میزد

  . بغض گلوم بزرگتر شدو با همون تن صدا گفتم : برات متأسفم

 . توی دهنم بماسه و آخ ریزی بگمفشار دستش روی بازوی نحیفم باعث شد حرف 

با صدایی مملو از نفرت که با تک تک سلولهای تنم حسش میکردم گفت : فقط میخوام 

  . . زودتر برسیم خونه صبا که دعا کن هیچوقت به خونه نرسیم و تنها نشیم

  . . دروغ بود اگه بگم نترسیدم

 ستم شروع به لرزیدندروغ بود اگه بگم با حرفش وحشت توی جونم رخنه نکرد و د

  . . نکرد

  . . ساعت ها به سرعت میگذشت و سوار ماشین شدیم و سمت کرج راه افتادیم



چرا فاصله ی یک ساعتی قزوین تا کرج اینقدر کم شده بود و برام به اندازه ی چند 

  !دقیقه بود ؟

 . شهب چرا داشتم میترسیدم و توی دلم دعا میکردم که پیمان تا رسیدن به خونه اروم

.  

  . . پیمانی که تا خود کرج حتی یک کلمه باهام حرف نزد و جواب حرفامم نداد

 . وقتی رسیدیم و کلید و توی قفل در چرخوند

  . وقتی که درو باز کرد و با خشونت هولم داد توی حیاط

محمد و ازم گرفت و گذاشت روی تختش و با صدای خشداری گفت : برو تو اتاق  

 .. تا من بیام

  با تته تپه گفتم : پ.پیم. . پیمان

اشاره ای به در اتاق کرد و گفت : دفعه ی بعد تکرار نمیکنم یه جور دیگه بهت 

میفهمونم ، امشب خیلی کار داریم با هم ، فکر کنم خیلی چیزا هست که من نمیدونم 

 مگه نه؟

  . . آب دهنمو قورت دادم و بهش زل زدم

 منم ، میترسیدم که پیمان فکرمو بخونه و رسوا بشحتی فکر گذشته هم نمیتونستم بک

. . 

پوزخند عمیقی زد و اشاره ای به اتاق کرد و گفت : تو که نمیخوای محمد بیدار 

  !بشه؟

  . . به ناچار با قدمای سست و نا مطمئن به سمت اتاق رفتم

 . . پشت سرم اومد داخل و در اتاق و قفل کرد

 . م برای شنیدن حرفاشبه دیوار تکیه دادم و منتظر بود

  . . بهم نزدیک شد ، قدم اول رو که برداشت منتظر بودم بگه میالد کیه

  . . قدم دوم رو که برداشت برای جواب دادن به سوالش خودمو اماده کردم



قدم سوم رو که برداشت و دقیقا رخ به رخم ایستاد ، نزدیک بهم ایستاد ، اینقدر 

 . ت صورتمو میسوزوندنزدیک که هرم نفسهای داغش پوس

درست لحظه ای که برای شنیدن صداش اماده بودم سیلی محکمش زیر گوشم نشست 

 . . و برق از چشمم پرید نا خوداگاه جیغی از درد کشیدم و پرت شدم سمت دیوار

 .. اصال انتظار این سیلی نا حق رو نداشتم

: اون حروم زاده به  با ناباوری بهش نگاه کردم و هق زدم ..با صدای بلندی داد زد

چه حقی میاد باال سرت وامیسه و بدون اهمیت به منی که شوهرتم باهات خوش و 

  بش میکنه ؟

کنارم نشست و یقه ی مانتومو گرفت توی دستش و داد زد : امکان نداره این رفتار 

  .. مال کسی باشه که فقط یه دوست خانوادگیه

 .. وی زندگیت داشتهحرف بزن صبا ، این پسره کیه ، چه نقشی ت

 ... چرا وقتی نگاهت میکنه ته نگاهش دلمو میلرزونه ؟ حـــرف بزن صبــا

  . . اشکام گوله گوله از چشمام پایین میومد و قدرت تکلم نداشتم

چی باید میگفتم بهش؟ میگفتم اره اون پسر یه زمانی همه ی فکر و ذکرم بود و توی 

  تب عشقش میسوختم و دم نمیزدم ؟

باید میگفتم به این مرد که اماده حمله بود هر لحظه ممکن بود دوباره به سمتم چی 

 ...حمله ور بشه

  .. دستشو گذاشت زیر چونه م و با صدای غمگینی گفت : به من نگاه کن صبا

 .. آب دهنمو قورت دادم و خیره شدم به چشمای سیاهش

 ... با صدای غمگینی گفتم : پیمان

  .. غم لب زد : جانمخیره به چشمای بی فرو

دستشو که زیر چونه م بود گرفتم و گذاشتم روی گونه م و با صدای بغضداری گفتم 

 ... : هیچکس توی این دنیا وجود نداره که من به اندازه ی تو دوسش داشته باشم



لبامو با زبونم تر کردم و ادامه دادم : من االن فقط و فقط تورو دوست دارم ، فقط 

 .. قط برای تو میمیرمعاشق توام ..ف

لباشو زیر دندوناش فشرد و گفت : قبالً چی صبا ، بهم راست بگو ..خواهش میکنم 

  .. نزار بهت بدبین بشم

 .. نزار چیزی تو دلم بمونه و اذیتت کنم

بهتر بود راستشو میگفتم .. بهتر بود میگفتم که قبالً چه حسی به میالد داشتم و چه 

  ... جایگاهی تو زندگیم داشته

  .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم :من دوست ندارم بهت دروغ بگم

دستشو از روی گونه م برداشت و با لحن عصبی گفت : میدونم ..  راستشو بگو بزار 

 ... همه چیز همین امشب تموم بشه صبا

 .. بزار این حس مسخره ای که دارم از سرم بیرون بره

رفامو باور میکنی و همه چیزو فراموش هق هقی کردم و گفتم : قسم بخور که ح

  .. میکنی

 ... اخم غلیظی بین ابروهاش نشست و گفت : منتظرم بگی

گریه کردم و با التماس گفتم : قول بده پیمان بزار با خیال راحت همه چیو بگم .. 

 ... نزار ازت بترسم ..بهم قول بده که حرفامو باور میکنی

ه اصال نمیشناختمش گفت : حرف بزن صبا ، نگاهشو ازم گرفت و با لحن خشکی ک

من االن هیچ قولی نمیتونم بهت بدم ، وقتی اینجوری با ترس و لرز حرف میزنی 

بیشتر از هر چیزی میترسم و هزار جور فکر و خیال مسموم میکنم ، پس حرف 

 .. بزن

آب دهنمو قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم : دو سال پیش یه مدت خیلی افسرده 

ده بودم ، هوش و حواس نداشتم ، حالم خوب نبود ، تا اینکه یه روز رفتم خونه ی ش

  .. داییم و اونجا با میالد اشنا شد

روان شناسی خونده ، کم کم با هم حرف زدیم و گفت که میتونه کمکم کنه تا از این 

  .. حال و هوای افسردگی در بیام



عد دیدم و با تته تپه گفتم : بعد.. بمشت شدن دستاش و باال و پایین سیبک گلوش رو

 ..منم کم کم با حرفاش اروم شدم

  .. یه جورایی به مهربونی هاش عادت کردم جوری که همش بهش فکر میکردم

درست لحظه ای که داشتم بهش یه حسایی پیدا میکردم فهمیدم که نامزد داره ..به 

  .. اینجای حرفم که رسیدم سکوت کردم

دم که چجوری دلم شکست ، که چطوری احساس بدبختی و ناامیدی یاد اون زمان افتا

  .. میکردم

 .. با صدای خشک پیمان رشته ی افکارم پاره شد

 .. خب ، بقیه ش +

نگاهمو دوختم به صورت خشک و بی روحش و گفتم : بعد که فهمیدم نامزد داره 

 .. بیخیالش شدم

ش پس یه حسی بهش داشتی که بیخیالنگاه بد و زننده ای بهم انداخت و با تندی گفت : 

 !شدی ؟

 .. سریع گفتم : نه نه .. من فقط

  .. دستشو به عالمت سکوت باال اورد و گفت : بسه ، جوابمو گرفتم

از جاش که بلند شدم خودمو بهش رسوندم و دستشو گرفتم .. صداش کردم با بغض 

  .. ، با بیچارگی

  .. پیــمان +

  .. دریغ از یه نگاه

  .. از یه ذره توجهدریغ 

با گریه گفتم : پیمان ، بخدا من همه چیو بهت گفتم ، این اتفاق مال گذشته س ، مال 

 ...زمانی که من اصال توـرو نمیشناختم

دستشو از توی دستم بیرون کشید و با صدای سردی که تمام وجودم با شنیدنش یخ 

  .. م حقیقت رو گفتیزد گفت : باشه ، خیلی ممنون که بعد از یک سال و نیم به



هق هقی کردم و گفتم : پیمان بخدا من همه چیو راجب میالد بهت گفتم ، بخدا فقط 

 .. چند ماه بود اونم هیچ حسی از طرف اون نبود ، این من بودم که

 ...با نگاه بدی که بهم انداخت خفه خون گرفتم و حرف توی دهنم موند

  !فت : من خیلی بهت ظلم کردم مگه نه ؟کنارم زانو زد و با لحن اروم اما عصبی گ

من تو رو وادار کردم که باهام ازدواج کنی ، من بدون اینکه به این فکر کنم که تو 

  .. هم ممکنه کسی توی زندگیت باشه تو رو مال خودم کردم

  ..من

 .. سکوت کرد ، یه سکوت طوالنی 

این فکر نکردم که نگاهشو به چشمام دوخت و با صدای ارومی گفت : من حتی به 

  ممکنه هیچوقت نتونم تو رو عاشق خودم کنم  ، غیر اینه ؟

 .. باورم نمیشد ، پیمان داشت هزیون میگفت

با بغض گفتم : پیمان معنی این حرفا چیه ، من شاید اون روزای اول دوستت نداشتم 

 .. و ناراحت بودم

حون محمدم قسم بیشتراز  اما االن دیگه ناراحت نیستم ، بخدا من دوستت دارم ، به 

 .. خودم دوستت دارم

مردمک چشماش میلرزید .. سیبک گلوش باال و پایین میشد اما انگار حرفی برای 

 .. گفتن نداشت

 .. صداش کردم : پیمان

بدون اینکه نگام کنه با صدای خشداری زمزمه کرد : االن هیچی نگو صبا ، حالم 

 .. حرف میزنیم خوب نیست ، بزار یه کم اروم بشم راجبش

  .. از جاش بلند شد و لب زد : االن میخوام تنها باشم

باورم نمیشد ، از خونه رفت بیرون ، صدای به هم خوردن در حیاط توی سرم اکو 

 .. شد

 .. از جام بلند شدم و مثل دیوونه ها  به سمت حیاط دویدم  اما رفته بود



وزنم رو نداشت و عجیب دلم در و دیوار خونه دور سرم میچرخید ، پاهام تحمل 

  .. گرفته بود

صدای گریه ی محمد خط انداخت روی اعصابم ، رفتم داخل و به سمتش رفتم .. 

  .. گریه های شدیدش نشون میداد که گرسنشه

همونجا کنار تختش نشستم و بهش شیر دادم .. با ولع میک میزد و با دستای کوچولوش 

 .. تنمو لمس میکرد

ت سفید و تپلش .. انگشتامو نوازش وار کشیدم توی موهاش و خیره شدم به صور

 .. نوازشش کردم

چقدر دوسش داشتم .. چقدر عاشق خودش و باباش بودم ، اینقدری که حاضر بودم 

جونمو براشون بدم .. جونمو بدم و به پیمان ثابت کنم که فقط و فقط به اون فکر میکنم 

  ... نه هیچ کس دیگه ای

ریه محمد بلند شد .. بوسه ای روی موهاش گذاشتم و زمزمه کردم صدای نق نق و گ

 : جونم مادر ، چرا بیتابی میکنی ، تو هم بابا رومیخوای ؟

تو هم دلتنگ بابا شدی ؟ هق هقی کردم و لب زدم : منم دلتنگشم ، منم دلم برای 

 همهربونیاش تنگ شده ، بابات تورو خیلی دوست داره  ، حرفای تو رو باور میکن

..  

  .. بهش بگو که چقدر دوسش دارم

 ... بهش بگو که من توی این دنیا بجز بابات هیچ کسی رو ندارم

  ... دستای کوچولوشو گرفتم و زمزمه وار شروع به الالیی خوندن کردم

 

  ..ال ال ال ال گل مادر

 .. خدا باشد تو را یاور   

 .. ال ال ال ال گل نازم         

 .. هستی مرغ پروازمتو              



 .. خدای مهربان داری                  

 .. عزیز پر توان داری                            

 

 .. خدای خوب زیبایی

 .. رفیقت وقت تنهایی      

 .. خدا ای یار بی یاران            

 

ه بنمیدونم چند ساعت گذشته بود ، توی خواب و بیدارم بودم که صدای در حیاط 

  .. گوشم خورد و فهمیدم که پیمان اومده

 ... محمد و گذاشتم توی تختش و به سمت حیاط رفتم

  !با دیدن من متعجب شد و با صدای پچ پچ واری گفت : تو چرا بیداری؟

 فین فینی کردم و با بغض گفتم : کجا رفتی ؟

 .. نگاهشو ازم گرفت واز کنارم رد شد و رفت داخل

 . ن به مغزم نمیرسه ..بوی سیگار به مشامم خوردیه لحظه حس کردم خو

  متعجب و کمی عصبی دنبالش راه افتادم و گفتم : پیمان جواب منو بده ، کجا بودی؟

  به سمتم برگشت و با غضب گفت : باید به تو جاب پس بدم که کجا بودم ؟

  !به توچه که کجا بودم ؟

ه ؟! چرا اینجوری میکنی ، چرا متعجب از این رفتارش لب زدم : هیچ معلومه تو چت

  .. جوری رفتار میکنی که انگار جرم کردم ، خالف کردم

  .. با دادی که زد رسماً الل شدم

خفه شو صبــا صداتو برای من باال نبر ، دفعه ی اخرت باشه که صداتو میبری  +

  .. باال

  !دی ؟میبدون اینکه از صدای دادش بترسم یا سکوت کنم گفتم : چرا بوی سیگار 



  .. لبشو با زبونش تر کرد و نگاه پر از خونش رو ازم گرفت و جوابمو نداد

   !هیستریک خدیدم و گفتم : پس رفتی سیگار کشیدی ، اره ؟

 . چنگی به موهاش زد و گفت : نه .. نکشیدم

  زدم زیر گریه و گفتم : دروغ نگو .. بخدا قسم تو سیگار کشیدی ، درسته

حن جدی و محکمی گفت : نکشیدم ، اروم باش .. به جون محمد دستمو گرفت و با ل

  .. لب نزدم فقط روشن کردم ولی لب نزدم

با اینکه اروم نبودم ، با اینکه دلم میخواست تیکه تیکه ش کنم ، اما با شنیدن قسمی 

  .. که خورد سکوت کردم و روی کاناپه نشستم

 . قرمز شده رو به روم نشست و گفت : چرا گریه کردی ، چشمات

با همون تن صدای بغضدار گفتم : از خودت بپرس ، از خودت ایناروبپرس که بهم 

  .. شک داری ، که یه مسئله ی کوچیک رو اینقدر بزرگ کردی

  !اخمی کرد و با پوزخند گفت : مسئله ی کوچیک ؟

 .. خیلی جالبه موضوع به این مهمی رو میگی مسئله ی کوچیک

و بسته کردم و گفتم : االن چرا ناراحتی ، االن دردت چیه  چشمامو با کالفگی باز

  !پیمان ، االن چی تو سرته ؟

 .. رک گفت : ترس

  .. ترس از اینکه دوسم نداشته باشی ، ترس از اینکه به اجبار کنارم مونده باشی

 ... چنگی به موهاش زد و با صدای بمی گفت : ترس از اینکه از دستت بدم

  .. و بهش نزدیک شدم و بی اختیار دستمو گذاشتم روی دهنشاز جام بلند شدم 

 متعجب بهم خیره شد .. اشکام سمجانه از

گوشه ی چشمم سر خورد روی گونه هام و با گریه گفتم : تمومش کن پیمان ، دستمو  

از روی دهنش برداشتم و جلوی پاش زانو زدم و با گریه گفتم : به خدا قسم داری 

  .. اشتباه میکنی



ه جون خودت به جون خودم به جون محمد من به جز تو به هیچـکس دیگه ای فکر ب

  .. نمیکنم

اون اتفاق مال گذشته بوده و االنم کامالً فراموشش کردم ، خواهش میکنم حرفمو 

  ..باور کن

  .. لبخند محوی زد و گفت : باور میکنم

  .. حاال اروم باش

نشوند و گفت : اینقدر این چشمای دستمو گرفت و بلندم کرد و منو روی پاش 

  .. خوشگلتو اشکی نکن

آهی کشیدم و با دلخوری گفتم : چشمای من در مقابل دلخوری تو هیچ ارزشی نداره 

  .. .. من نمیخوام ازم دلخور باشی یا بهم شک داشته باشی

 .. بقیه ی حرفم با گذاشتن لباش روی لبام توگلوم خفه شد

رد و تنم و لمس میکرد ، با گاز ریزی که از لب پایینم اروم و با عشق لبامو میخو

  .. گرفت به خودم اومدم و همراهیش کردم

نفس عمیقی کشید و لباشو از لبام جدا کرد و با چشمای تبدارش بهم زل زد و گفت : 

  .. خیلی میخوامت صبا ، نوکرتم به موال

م شدم و دستامو دور لبخندی از ته دل زدم واین دفعه خودم برای بوسیدنش پیش قد

 .. گردنش حلقه کردم

با این کارم جری تر شد و با ولع لبامو کشید توی دهنش و دستشو گذاشت روی سیـ 

 .. ـنم

  .. بعد از چند دقیقه بغلم کرد و مثل پر کاه از جام بلندم کرد و به سمت اتاق رفت

  .. سرمو چسبوندم به سینه ش و گوش سپردم به صدای ضربان قلبش

 .. اتاق و بست و خوابوندم روی زمین و روم خیمه زد در

 .. قلبم تند تند میزد و بی قرار بودم برای لمس تنش و یکی شدن باهاش

 ..خودمم مشتاق بودم برای حس کردنش



هر تیکه از لباسامو که در میاورد تموم تنم رو بوسه بارون میکرد و زیر لب قربون 

  .. صدقه م میرفت

ت پوست تنم رومیسوزوند و من هر لحظه برای حس کردنش با لبای داغش داش

  .. مشتاق تر و بیتاب تر میشدم

صدای ناله هام توی اتاق پیچیده بود .. پیمان با خشونت خاصی داشت باهام عشق 

  .. بازی میکرد .. انگار که مدت ها بود که با هم نخوابیده بودیم  و حسم نکرده بود

  .. هک میکردم این لحظه های ناب رو توی ذهنم زیر تنش داشتم لذت میبردم و

 .. بعد از نیم ساعت جیغ خفیفی کشیدم و به اوج رسیدم و رها شدم

پیمان هم همون لحظه بی حال کنارم دراز کشید و شروع به میک زدن الله ی گوشم  

  ... کرد

 توی گوشم با صدای خمار و خواستنی زمزمه کرد : مرسی خانومم ، خیلی میخوامت

  .. ها

  با بی حالی لب زدم : منم مبخوامت .. میشه یه قولی بهم بدی ؟

 ... موهامو به ارومی از توی صورتم کنار زد و گفت : جون بخواه

نگاهمو به چشمای مهربونش دوختم و گفتم : توی این دنیا منو تو یه چیز مشترک و 

  .. خیلی مهم با داریم و اون محمده

ری ومیدونی که خیلی دوسش دارم و جونمو برای میدونم که خیلی دوسش دا

  .. خوشحالیش میدم

  با لحن ارومی گفت : خب ؟

آب دهنمو قورت دادم و گفتم : به جون همون محمد به جون خودت و خودش قسم 

  .. توی این دنیا بیشتر از هر کس و هر چیزی دوستت دارم

هم بده که دیگه هیچوقت ب بجز تو به هیچکس فکر نمیکنم .. پس تو رو خدا بهم قول

 ..شک نکنی

بوسه ای روی لبام گذاشت و  گفت : نترس عزیزم ، امشب من اشتباه کردم میدونم 

  .. .. قول میدم دیگه این اتفاق تکرار نشه



با ارامش چشمامو بستم و فکر کردم که االن دیگه راحت میتونم بخوابم .. غافل از 

 ... بختیمون دیده بوداینکه این سرنوشت  خواب ها برای خوش

آخرین تکه ی لباس رو آب کشیدم و انداختم توی لگن ، محمد از صبح یک سره گریه 

 .. میکرد و نق میزد

لباسا رو با عجله روی بند پهن کردم و رفتم داخل ، محمد و بغل کردم و با حال 

  .. زاری گفتم : چیه عزیزم ، چرا اینقدر گریه میکنی اخه

 ..دامو نمیشنیداما انگار اصال ص

  .. با عصبانیت و کالفگی به سمت تلفن رفتم و شماره ی کارگاه پیمان و گرفتم

 .. بعد از چند تا بوق باألخره جواب داد : الو

  با همون تن صدا و کالفگی گفتم : الو ، پیمان خوبی؟

  !مکث ریزی کرد و گفت : سالم خوبی توـ، چیزی شده ؟

 .. ه میکنه ، نمیدونم مشکلش چیهبا بغض گفتم :محمد داره گری

  با لحن نگرانی گفت : یعنی چی ، چرا زودتر بهم خبر ندادی؟

 ..با گریه گفتم : فکر نمیکردم حالش بدتر بشه ، بیا خونه زودتر ببریمش دکتر

  .. باشه ای گفت و گوشی رو قطع کرد

پیمان اومد  با عجله لباسای محمد و تنش کردم و خودمم آماده شدم ، نیم ساعت بعد

  .. دنبالمون

  .. هر دومون نگران محمد بودیم ،نمیدونستم چرا اینجوری شده

  .. وقتی دکتر معاینه ش کرد گفت باید سریع بستری بشه

 پیمان با نگرانی و صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفت : بستری چرا ؟

ن دارع ، برای همیدکتر روی صندلیش نشست و گفت : بچه ی شما کلیه هاش مشکل 

  .. مدتی باید تحت درمان باشه

  .. متعجب و شوک زده به دهن دکتر زل زده بودم



  .. یعنی چی ، امکان نداشت ، محمد که تا امروز مشکلی نداشت

پیمان با رنگی پریده رو به دکتر که ریلکس و خونسرد نگاهمون میکرد گفت : 

  خط..خطر هم داره؟

کمی جابه جا کرد و گفت : نه ،نگران نباشید ، ما ازش دکتر عینکشو روی صورتش 

  .. مراقبت میکنیم و تحت درمان قرار میگیره

ماهشه ، چطوری  ۵۱پیمان با صدای خشداری گفت :اخه مگه میشه ؟ این بچه فقط 

  !ناراحتی کلیه داره؟

 دکتر شونه ای باال انداخت و گفت : چه ربطی داره جناب ؟ بیماری مثل مشکل کلیه

 ! و یه سری بیماری های دیگه هیچ ربطی به سن افراد نداره

چیزی توی برگه ی جلوش یادداشت کرد و گفت :االنم سریعتر تشریف ببرید برای 

  .. کارای بستری تا زودتر بستری بشه

 پیمان باشه ی زیر لبی گفت و با قدمای کوتاه و

  .. نا منظم از اتاق دکتر رفت بیرون 

  .. و محمد و بغل کردم و دنبال پیمان راه افتادماشکامو پاک کردم 

کارای بستری محمد و انجام دادیم ، به سرعت برق و باد بچه م رو روی تخت 

  .. بیمارستان خوابوندن

  .. آخ که چه حس بدی بود

  ... وای که چه روز تلخی بود

ه دوقتی گریه میکرد و با دستای کوچولوش صورت خودشو چنگ مینداخت قلبم فشر

  .. میشد

پرستاری بهش نزدیک شد و رو به من که انگار توی این دنیا نبودم گفت: خانم لطفا 

  .. بچه رو نگهدارید میخوام ازش خون بگیرم

  .. با ترس بهشون نزدیک شدم و گفتم : خون ؟!اخه چرا



 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت : چون الزمه ، حاال نگهشدار لطفا تا کارمو

 ... انجام بدم

بی رمق بهشون نزدیک شدم و دست محمد و نگهداشتم ، پرستار کمی  الکل و با پنبه 

 ..روی رگش زد و سوزن رو اروم داخل رگش فرو کرد

 .. صدای جیغ محمد که بلند شد دست و پامو گم کردم و دستشو ول کردم

نزدیک شد و  پرستار با صدای بلندی داد زد : دستشو ول نکـــن ، پیمان بهمون

همونطور که دست محمد و نگه میداشت گفت : خانم یواش ، صداتو برای چی میبری 

  .. باال

پرستار سرنگ رو از رگ محمد کشید بیرون و با لحن طلبکاری گفت : بچه ی 

  .. خودتون درد میکشه آقا ، اگه نگهش داشته بود االن گریه ش قطع شده بود

و بدون توجه به خون کمی که از دستش میومد بغلش محمد و از روی تخت بلند کردم 

  .. کردم و به خودم چسبوندمش

صدای عصبی پیمان خط انداخت روی اعصابم : اونم یه مادره ، دست خودش که 

  .. نیست ، شما حق نداری صداتو ببری باال

 رو به پیمان با بغض و صدایی گرفته گفتم : پیمان .. ولش کن

حال قیافه ی زارم سوخت چون رو به پیمان گفت : باشه ، من پرستار انگار دلش به 

  .. معذرت میخوام و پشت بند این حرفش از اتاق رفت بیرون

  .. روی تخت نشستم و زدم زیر گریه

  پیمان نچی کرد و گفت : بسه صبا ، برای چی اینقدر خودتو عذاب میدی ؟

همی که برای این بچه جیگرم با لحن تندی گفتم : برای چی عذاب میدم ؟ واقعا نمیف

  کبابه؟

  !به سمتم اومد و با ناراحتی گفت : فکر میکنی من ناراحت نیستم ؟

بچه ی منم هست ، جیگر گوشه ی منم هست ، اما با عذاب دادن خودت و من چیزی 

  .. درست نمیشه

  . صدای گریه های محمد نزاشت حرفش کامل شه



  .. ر دادمدکمه ی مانتوم رو باز کردم و بهش شی

  ..گریه ش قطع شد ، فقط هراز گاهی هق هق میکرد

  .. چند ساعت بعد بستریش کردن و خوابوندنش روی تخت

  .. حال و روزم هیچ تعریفی نداشت

هوا که رو به تاریکی رفت گفتن فقط یه نفر میتونه پیشش بمونه و بدون شک اون یه 

  .. نفر من بودم

ی خمیده رو به روم ایستاد وبا لحن مهربون پیمان با صورت خسته و شونه ها

  همیشگیش گفت : من مجبورم برم ، اگه کاری داشتی زنگ بزن خونه .ـ

دلم نمیخواست اینحوری ببینمش ، از جام بلند شدم و لبخند محوی زدم و با صدای 

  .. ارومی که میدونستم اروم جونشه گفتم : باشه عزیزم ، مواظب خودت باش

نگاهم دور نموند .. نگاه سریعی به اطرافش انداخت و در کسری برق چشماش از 

 .. از ثانیه پیشونیمو بوسید و گفت : نوکرتم به موال

با مهربونی گفتم : مواظب خودت باش ، حتما شام بخور بعد بخواب .. غذا توی 

  .. یخچال هست گرم کن بخور

موندم و محمدم .. من  چشمی گفت و محمد رو هم بوسید و از اتاق رفت بیرون .. من

 .. موندم و عزیز مادر ، من موندم ونور چشمم که از درد ناله میکرد

  .. وضو گرفتم و به پرستار گفتم چند دقیقه مراقب محمد باشه تا نمازمو بخونم

  .. نمازمو که خوندم با عجله دوباره به سمت اتاق محمد رفتم

  .. بیده بوداما دیگه بیدار نبود ،چشماشو بسته بود و خوا

 .. روی صندلی نشستم و خیره شدم بهش

وای که چه حس بدی بود بچه ی ادم مریض باشه ، بدحال باشه و کاری از دستت بر 

 .. نیاد



ماه از  ۵۱روزی که محمد به دنیا اومد فکر میکردم خیلی دوسش دارم ، اما االن که 

 دوست داشتن بیشتر و به دنیا اومدنش میگرشت تازه میفهمیدم که روز به روز این

 ...عمیق تر میشه

، ساعت مالقات که شد حمیرا وملیحه صبح تا بعد ازظهر رو یه جوری گذروندم 

 خانم و پیمان با هم اومدن مالقاتش

دکترش بعد از اینکه معاینه ش کرد گفت میتونیم ببریمش خونه ولی باید مراقبش 

 .. باشیم

 ومرخص کردن پیمان کارای ترخیصشو انجام داد و محمد

  

* 

 .. یه هفته از ان روز میگذشت و حال محمد روز به روز بهتر میشد

  .. کالسام شروع شده بود و مشغله هام دو برابر

وقتم خیلی کم بود برای درس خوندن ، مخصوصا که محمد هم داشت دندون در 

  .. میاورد و اذیت کردناش چند برابر از قبل شده بود

خت محمد و از روی تخت بلندش کردم و گفتم : ای پسر خواب کتابمو گذاشتم روی ت

  الود ، نمیخوای یه کم برای مامان بخندی؟

 ..به سمت اشپزخونه بردمش و غذامو کمی به هم زدم و محمد وگذاشتم کف اشپزخونه

 .. سریع شروع کرد ه چهار دست و پا راه رفتن و فضولی کردن

  .. دلم ضعف میرفت برای این شیطنتاش

صدای زنگ در که اومد ، محمد و دوباره بغل کردم و گفتم ': بریم ببینیم کی داره 

 .. زنگ میزنه ، خاله حمیراس حتما ، اومده با محمد بازی کنه

  .... همونطور که با محمد حرف میزدم در حیاط و باز کردم

 ... با دیدن قمرتاج خشکم زد



دستش بود و چادرش افتاده بود خیلی پیرتر از قبل شده بود ، ساک دستی بزرگی 

 ... روی شونه هاش

 .. با صداهای  جیغی که از محمد بلند شد به خودم اومدم و با تته تپه گفتم : سالم

نگاهی به محمد انداخت و لبخندی روی لبش نقش بست ، بدون اینکه نگاهم کنه گفت 

 ... :علیک سالم

ه سمت محمد دراز کرد و اومد داخل و ساکش رو گذاشت گوشه ی حیاط و دستشوب

  .. از بغلم گرفتش

محمد با تعجب بهش خیره شدخ بود !" دست محمد و بوسید و گفت : ای جان گل 

 .. پسر منو ببین ، پسر پیمانم روببین

  .. بدون اهمیت به منی که هنوز توی شوک بودم محمدو برداشت ورفت داخل

 ... وخیالهاج و واج موندن بودم وسط حیاط با هزار جور فکر 

پوفی کشیدم و رفتم داخل ، روی کاناپه نشسته بود و با محمد حرف میزد ، اما به 

  .. زبون شمالی باهاش حرف میزد و مشخص بود که داره قربون صدقش میره

  .. لبخند تصنعی زدم و گفتم : خوش اومدید

 ؟کجاسنگاه نافذش و از محمد گرفت و با نگاه و لحن سردی گفت : ممنون ، پیمان 

 .. لبخند دیگه ای زدم و گفتم : سرکار ، عصری میاد

 . سری تکون داد و دوباره مشغول بازی با محمد شد

با فکری درگیر به سمت اشپزخونه رفتم و کتری رو پر از اب کردم و گذاشتم روی 

  !! گاز ، نمیدونستم که چطوری ادرس خونمون رو داشته

  !یم ، پس چطوری ادرس خونمون و داشتما که خیلی وقت بود ازشون خبر نداشت

چایی دم کردم و براش بردم ، روبه روش نشستم و خیره شدم بهش ، انگار که اصال 

  .. من وجود نداشتم ، نه نگاهم میکرد و نه حتی باهام حرف میزد

قبال طعم این بی مهری هاشو چشیده بودم ، اما اینبار فرق داشت ، االن مهمون من 

 .. ه ی من بود و انتظار داشتم کمی هم به من احترام بزارهبود ، توی خون



تا بعد از ظهر تحمل کردم و سعی کردم بی توجهی هاشو نادیده بگیرم ، محمد و 

  .. خوابوندم و نمازمو خوندم ، اونم توی هال دراز کشیده و خوابید

بزی سرفتم توی اشپزخونه و ظرفای نهارو شستم و برای شام کوفته درست کردم  ، 

خوردن نداشتیم ، پوفی کشیدم و چادرمو روی همون لباس خونه پوشیدم و رفتم 

 ... بیرون تا سبزی بگیرم

سر خیابون یک کیلو سبزی گرفتم و برگشتم ، توی کوچمون بودم که صدای پیمان 

  .. و از پشت سرم شنیدم

  .. صبا +

  .. اشیبه عقب برگشتم و با لبخند گفتم : ععع سالم خوبی ، خسته نب

  خنده ای کرد و گفت : سالمت باشی ، کجا بودی؟

 .. سبزی رو بهش نشون دادم و گفتم : رفتم سبزی بگیرم

  اخمی کرد و گفت : محمد و تو خونه تنها گذاشتی؟

 .. مکثی کردم و گفتم : نه ، پیش مادرته

 !سرجاش متوقف شد و با تعجب گفت : مادرم ؟

 مگه اومده اینجا؟

  !و گفتم : اره ، صبح اومد ، مگه خبر نداشتی ؟ سری تکون دادم

شونه ای باال انداخت و گفت : نه واال ، فقط چند وقت پیش زنگ زدم خونه پریسا 

حالشو پرسیدم با مادرمم حرف زدم و ادرس خونمون و گرفت ، دیگه فکر نمیکردم 

  بخواد بیاد سر بزنه ..ـ

 .. ننگاهمو ازش گرفتم و زیر لب زمزمه کردم : اها

با هم وارد خونه شدیم ، صدای گریه ی محمد تا توی حیاط میومد ، با عجله رفتم 

 ... داخل و سبزی رو گذاشتم روی میز

 .. قمرتاج بغلش کرده بود و سعی داشت ساکتش کنه



با دیدن من گفت : واه این بچه چرا همچین کولی بازی در میاره ، انگار جن دیده بیا 

  . بگیرش کشت خودشو

  .. مد و از بغلش گرفتم و ارومش کردم ، پیمان اومد داخل و سالمی کردمح

قمرتاح با دیدن پیمان چشماش برقی زد و گفت : سالم به روی ماهت عزیز دلم و به 

 ... سمتش رفت و محکم بغلش کرد

پیمان دستاشو دور شونه های پهن  قمرتاج حلقه کرد و گفت : خوبی ننه ، خوش 

 .. اومدی

  ا لبخند پهنی گفت : قربان تو برم پسر جان ، حالت خوبه عزیزم ؟قمرتاج ب

پیمان دست مادرشو بوسید و گفت : خوبم ممنون بشین ننه ، من لباسامو عوض کنم 

  .. میام

 .. قمرتاج نگاه کوتاهی به من انداخت  و سر جاش نشست

 شام و توی سکوت خوردیم ، فقط صدای  برخورد قاشق چنگال  بود که سکوت

  .. بینمون رو میشکست

صبح نمازمو خوندم و صبحانه رو اماده کردم ، پیمان و بیدار کردم تا صبحونه 

 .. بخوره و بره سر کار

  .. خیلی سر حال نبود ، گرفته بود

  !همونجوری که چاییشو براش شیرین میکردم گفتم : چیزی شده پیمان ؟

  ری؟نگاه زیر چشمی بهم انداخت و گفت :امروز کالس دا

کالس دارم ، نگران نباش  ۶/۱سری تکون دادم و گفتم : اره ، بعد ازظهر تا ساعت 

  .. محمد که پیش مامانته

این دفعه مستقیم بهم زل زد و گفت : صبا ، میشه امروز یا کالس نری یا اگه میری 

  ... محمد هم با خودت ببری

بچه خونه بمونه چی میشه متعجب گفتم : ببرم ؟! چرا اخه ، مادرت که اینجاس ، خب 

 ؟



با لحن تندی که اصال ازش انتظار نداشتم گفت : صبا میشه اینقدر رو حرف من 

  حرف نزنی؟

  .. یه کلمه بگو چشم تموم شه بره

  .. هاج واج از این تغییر رفتار ناگهانیش با دلخوری گفتم : خیلی خب ، میبرمش

  ! چاییشو تا نصفه خورد و از جاش بلند شد

  ...لش راه افتادم و گفتم :چیزی نخوردی کهدنبا

 بدون توجه به حرفم گفت : مواظب محمد باش ، چیزی الزم داشتی زنگ بزن میگیرم

. 

 . باشه ای گفتم و به مسیر رفتنش چشم دوختم

وقتی رفت ، سفره رو جمع کردم و رفتم سراغ محمد ،  بیدار شده بود و داشت با 

  .. انگشتای دستش بازی میکرد

چشماش به طرز با نمکی کج شده بود که باعث شد بزنم زیر خنده و محکم بغلش 

 ... کنم

 .. با دیدنم لبخند نازی زد و شروع به دست و پا زدن کرد

قمرتاج یک ساعت بعد از خواب بیدار شد ، محمد و عوض کردم و رفتم توی هال ، 

  .. سالم کردم و با خوشرویی گفتم : صبحتون بخیر

 بهم انداخت و با تلخی گفت : سالمت باشی ، پیمان کی رفت سر کار ؟نگاه بدی 

  .. سفره رو پهن کردم و گفتم : یک ساعتی میشه که رفته

 ... محمد و از روی کاناپه برداشت و شروع به قربون صدقه رفتنش کرد

ده دقیقه بعد برای بار سوم بهش تعارف کردم و گفتم : بفرمایید صبحونه ، چاییتون 

  .. شد سرد

نگاه زیرچشمی به سفره انداخت و گفت : میل ندارم ، میخوام محمد و ببرم بیرون ، 

 ! لباساشو بیار تنش کنم

  مکثی کردم و با حفظ همون لبخند روی لبم گفتم : کجا میخواید برید ؟



بوسه ای روی دست محمد گذاشت و گفت : میخوام بچمو ببرم بیرون یه هوایی بخوره 

 ، جرمه؟

دآگاه از این لحن تلخش اخمی بین ابروهام نشست و گفتم : جرم که نیست ، اما ناخو

  ..خب هوا یه کم سرده ، محمد هم میخوام ببرم حموم برای همین

حرفمو قطع کرد و با عصبانیت گفت : وااا ، عجب زبون نفهمی هستی ها ، این بچه 

  نوه ی منه ، چطور روت میشه که این حرفا رو به من بزنی؟

قدمی به سمتش برداشتم و با جدیت گفتم : مگه بهتون چی گفتم ؟! غیر این که گفتم 

 میخوام محمد و ببرم حموم ، چیز دیگه ای از من شنیدید

به سمت گوشه ی دیوار که چادرش و ساک دستیش بود رفت و گفت : مهم نیست ، 

  ! بدون لباس میبرمش ، فوقش میزنمش زیر چادرم تا سردش نشه

همه پرویی دهنم باز مونده بود ، بچه ی منو میخواست ببره؟ اونم بدون اجازه  از این

  !؟

خشمگین به سمتش رفتم و گفتم : بچه رو بدید به من ، محمد حالش خوب نیست ، 

 .. کلیه هاش نباید سرما بخوره ، بدید به من بچه رو

گار اصال بدون اهمیت به حرفم چادرشو سرش کرد ، و محمد و محکمتر گرفت ، ان

  ! من وجود نداشتم ، انگار اصال منو نمیدید

وقتی به سمت در ورودی قدم برداشت ، بدون اهمیت به بزرگتر بودنش ، بدون فکر 

کردن به اینکه مادر پیمانه ، بدون توجه به احترامش از پشت بازوشو محکم گرفتم 

  .. و کشیدم

یه محمد و از بغلش کشیدم با چشمای گرد شده به سمتم برگشت ، در کسری از ثان

  .. بیرون و با صدای بلندی داد زدم : حق نداری بچه ی منو جایی ببری

  !خنده ی عصبی کرد و با ناباوری گفت : تو.. تو االن سر من داد زدی؟

با همون چشمایی که مطمئن بودم االن وحشی شده بهش زل زدم و گفتم : آره ،داد 

 .. زدم ، الزم باشه بازم داد میزنم

عقب عقب رفت و با تته تپه و لحنی که عصبانیت ازش هویدا بود گفت : داد زدی؟ 

  تو یه دختر خون بس بچه گدا ، سر من داد زدی؟



 .. توی بی پدر و مادر بی خانواده

نزاشتم حرفشو کامل کنه و داد زدم : ببند دهنتو زنیکه ، تو فکر کردی کی هستی که 

  راجب من اینجوری حرف میزنی؟

  !! چشماش از حیرت گرد شده بود و زبونش بند اومده بود

صدای گریه ی محمد خط انداخت روی اعصابم ، بدون توجه به قمرتاج محمد و 

  .. محکم گرفتم و به سمت کاناپه رفتم و محمد و اروم کردم

بعد از چند ثانیه که صدای گریه ی محمد قطع شد صدای پر لرزشش توی گوشم 

  : پیچید

ی بی چشم و رو مثل اینکه یادت رفته چطوری زن پیمان شدی ، مثل اینکه دختره 

 .. یادت رفته با چه حقارت ونکبتی وارد خونه ی ما شدی

بدون اینکه به من فرصت حرف زدن بده درو باز کرد و توی چشم به هم زدنی از 

  .. خونه رفت بیرون

 . پوف کالفه ای کشیدم و زمزمه کردم : بروبه جهنم

اروم شده بود با عصابی خراب گذاشتمش روی تختش و سفره ی صبحانه رو  محمد

 .. جمع کردم و ظرفا رو شستم

عصبی بودم ، یه کمی ترس اشتم ، ترس از اینکه پیمان بفهمه با قمرتاج بد رفتار 

  .. کردم

  ! تا حاال نشده بود که با مادرش تا این حد بد رفتار کنم

 .. اب وجدان داشتمکمی احساس پشیمونی میکردم عذ

  .. ظرفا رو همونجوری نصفه کاره رها کردم و رفتم توی اتاق چادرمو سرم کردم

به امید اینکه شاید توی کوچه باشه با عجله از خونه زدم بیرون و نگاهی به کوچه 

  .. انداختم

اما هیچ اثری ازش نبود.. با کالفگی به در حیاط تکیه دادم و لب زدم : لعنت بهت 

  .. ، این چه غلطی بود کردی اخهصبا 



صدای نق نق محمد و که شنیدم درو بستم و با عجله رفتم داخل ، نهار کمی املت 

درست کردم و خوردم ، نمازمو خوندم و محمد و حاضر کردم و به سمت کالسم راه 

  .. افتادم

بیر دهوا خیلی سردتر شده بود ، وقتی رسیدم ، کالسم شروع شده بود ، با خجالت از 

  .. معذرت خواهی کردم و نشستم

  لبخندی زد و  با نگاه کوتاهی به محمد گفت : پسرته؟

  .. سری تکون دادم و همونطوری که جای محمد و درست میکردم گفتم : آره

  .. لبخندشو پررنگ تر کرد و گفت : خدا حفظش کنه

تونستم با تشکری کردم و حواسمو دادم به درس ، خدارو شکر محمد ساکت بود و 

  .. خیال راحت درس و یاد بگیرم

ساعت کالسام که تموم شد ، به طرف خونه راه افتادم ، هوا دیگه تاریک شده بود ، 

  ..سر راهم سبزی خوردن و نون سنگک گرفتم و رفتم خونه

  .. وقتی وارد حیاط شدم قمرتاج و پیمان و توی حیاط دیدم

  .. تن نداشتمپاهام به زمین چسبید و قدرت قدم برداش

  .. نگاهم فقط و فقط به پیمان بود وچشمای پر از خونش

  .. به رگ برجسته ی گردن و پیشونیش که موقع عصبانیت میزد بیرون

 .. اب دهنمو قورت دادم و سالم ارومی گفتم و در حیاط رو بستم

ی کرد طچند قدم به سمتشون برداشتم که پیمان فاصله ی باقیمانده رو با چند گام بلند 

  .. و خودشو بهم رسوند

محمد و با خشونت ازم گرفت و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : کلید خونه رو 

  .. بده

  دست توی کیفم کردم و کلیدارو بهش دادم ـ

در و برای مادرش باز کرد و محمد و بهش داد و گفت : ننه برو تو محمد رو هم ببر 

  .. ، ما هم االن میایم



 ه پیروزمندانه ای بهم انداخت و با محمد رفتن داخل ..ـقمرتاج نگا

وقتی رفتن داخل قمرتاج درو پشت سرش بست ، پیمان اول نگاهی به در بسته شده  

  انداخت و بعد نگاهشو به سمت من کشوند .ـ

با چند قدم کوتاه خودشو بهم رسوند و درست رو به روم قرار گرفت و گفت : بریم 

  .. بیرون حرف بزنیم

  با صدای ارومی گفتم : پس محمد چی؟

  .. با تحکم گفت : محمد پیش مادرمه ، خیالت راحت ، حاال بریم

بدون هیچ مخالفت دیگه ای درو باز کردم و با هم از خونه رفتیم بیرون ، تا سر 

 . .. خیابون اصلی پیاده رفتیم ، نه اون حرفی زد و نه من قصد حرف زدن داشتم

رسیدیم ، فکر میکردم ماشین میگیره ولی بر خالف تصورم  به خیابون اصلی که

  دستمو گرفت و گفت : حوصله پیاده روی داری؟

  .. با کالفگی گفتم : اره ، اما بریم محمد هم بیاریم بعد

حرفمو قطع کرد و با عصبانیت گفت : صبــااا چرا هر حرف رو باید چند بار برات 

  !تکرار کنم ؟

  .. اظبشهگفتم پیش مادرمه و مو

نتونستم سکوت کنم و با گستاخی زل زدم به چشماش و گفتم : چطور صبح که من 

گفتم پیش مادرت بزارمش و برم سرکالسم گفتی نه ، چیشده که االن مادرت قابل 

  !اعتماد شده برات ؟

اخم غلیظی کرد و گفت : قابل اعتماد بود !! دلیل من برای اینکه گفتم محمد و نزار 

  .ز دیگه ای بود ـپیشش ، چی

  .. با تحکم گفتم : خب همون دلیلت رو بگو تا منم بدونم

فشار محکمی به دستم داد و همونطوری که قدماشو تندتر میکرد گفت :فعال این منم 

  .. که باید شاکی باشم بخاطر رفتار بچگانت

هر  هبا عصبانیت گفتم : کدوم رفتار بچگانه؟ مگه چیکار کردم ، غیر اینه که همیش

  چی که میگی میگم چشم .. غیر اینه؟



کمی صداشو باال برد و گفت: آره غیر اینه ، برای چی مادرمو از خونه بیرون کردی 

  ... ؟چرا این رفتار بچگانه رو کردی ،چرا صبا

 با چشمای گرد شده از حیرت گفتم : چــی؟؟؟ من مادرتو بیرون کردم ؟؟؟

ش کردی ، مادرم گفت ازت خواسته محمد و سری تکون داد و گفت : اره تو بیرون

  .. با خودش ببره حموم و تو نزاشتی بعدشم که شاکی شده از خونه بیرونش کردی

هنگ کرده بودم ، واقعا قدرت دفاع از خودمو نداشتم ، اصال زبون تو دهنم نمیچرخید 

  .. که بگم دروغه که بگم مادرش خودش از خونه رفته

ه دید جور دیگه ای برداشت کرد و با تأسف گفت : برات قیافه ی بهت زده م رو ک

 ، فکر میکردم خیلی درکت باالسمتأسفم ، من جور دیگه ای روی تو حساب میکردم 

.. 

همین االن میریم خونه ، ازش معذرت خواهی میکنی ، فهمیدی صبا ؟ چطوری 

 .. تونستی بیرونش کنی ، اونم توی این شهر غریب که هیچکس و نداره

ج و واج خیره شده بودم به پیمان ، لعنت بهم که حتی قدرت تکلم نداشتم ، چطور ها

  !! تونسته بود این دروغ رو بگه

پیمان که سکوتم رو دید لب زد : خب حرف بزن صبا ، حداقل بهم بگو چرا اینکارو 

  .. کردی ، چرا صبـا

رت کردم پیمان ، مادآب دهنمو قورت دادم و با تته تپه گفتم : بخ..بخدا من بیرونش ن

 ... خودش از خونه رفت بیرون ، خودش

  .. حرفمو قطع کرد و بی حوصله گفت : بس کن صبا ، بس کن

 .. نمیتونم دیگه دروغاتو تحمل کنم

  با تعجب و دلخوری گفتم : کدوم دروغ پیمان ؟

  .. تا حاال من چند بار بهت دروغ گفتم اخه

ا ، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده  اما ازت پوف کالفه ای کشید و گفت : باشه صب

  .. میخوام که االن رفتیم خونه از مادرم معذرت خواهی کنی



با عصبانیت گفتم : چرا باید عذر خواهی کنم ؟ من کاری نکردم پیمان  اون بود که 

  .. به من توهین کرد و

  حرفمو دوباره قطع کرد و گفت :بخاطر من اینکارو بکن ، باشه؟

  .. باوری به این مرد و این همه خودخواهی زل زدمبا نا

  چی باید میگفتم در جوابشش

 .. بعد از مکثی گفتم : باشه ، میام ازش معذرت خواهی میکنم

 .. سری تکون داد و گفت :خوبه ، بریم

  .. با هم به سمت خونه راه افتادیم ، وقتی رسیدیم قمرتاج داشت محمد و میخوابوند

  .. بی شدم ، اما یاد حرفام با پیمان افتادمبا دیدش خیلی عص

 .. پیمان اشاره ای بهم کرد و روی کاناپه نشست

 کمی به قمرتاج نزدیک شدم و گفتم : من ازتون معذرت میخوام اگه ناراحتتون کردم

..  

  .. نگاه زیر چشمی بهم انداخت و جوابمو نداد

  .. ننه ، صبا با توعهپیمان نگاهی به من و بعد به مادرش انداخت و گفت : 

 قمرتاج محمد و بوسید و گفت :من حرفی با این دختره ی گدا گشنه ی غربتی ندارم

..  

قبل از اینکه من حرفی بزنم پیمان با لحن تندی گفت :بس کن مادر من ، از سنت و 

 ...موهای سفیدت خجالت بکش

  .. بیا تمومش کن دیگه ، صبا اومده داره عذر خواهی میکنه تو هم کوتاه

قمرتاج محمد و گذاشت کنارش و گفت : زنت منو از این خونه انداخته بیرون ، بهم 

  .. بد دهنی کرده ، به پدرت فوش داد و تنشو توی گور لرزوند

کپ کرده بودم ، به معنای واقعی کلمه الل شده بودم ، فقط به این فکر میکردم که 

  ! چطوری اینقدر راحت داره دروغ میگه



نتونستم طاقت بیارم ، صدامو باال بردم و داد زدم : تمومش کن ،چرا داری دیگه 

 .. دروغ میگی ، برات متاسفم که اینقدر عوضی هستی

  .. صدای داد پیمان خط انداخت روی عصابم

 .. خفـه شو صبا +

با ناباوری به پیمان نگاه کردم و گفتم : من چرا باید خفه بشم ؟ داره دروغ میگه ، 

  .. ایتقدر راحت داره دروغ میگه انسان نیستکسی که 

قمرتاج با عصبانیت رو به پیمان گفت : بفرما ، زنت منو حیوون هم کرد ، چرا باید 

  .. بمونم اخه ، گفتم که بزار برگردم شمال

به سمت چادرش رفت که پیمان با عجله بهش نزدیک شد و گفت: ننه ، کجا داری 

  .. زت.. صبا غلط کرد اصالمیری اخه ، من معذرت میخوام ا

قمرتاج با پوزخند  گفت : تو نباید این حرفو بزنی پسر جان ، خود صبا باید بگه که 

  ! غلط کرده تا من اینجا بمونم

 ..دیگه واقعا وقاحت بیش از اندازه ش داشت دیوونم میکرد

 وپیمان با خودخواهی گفت :باشه ، خود صبا میگه که غلط کرده ، رو به من کرد 

  .. گفت : یاال صبا بگو غلط کردم

نگاهمو دوختم به چشمای نگران پیمان و دستاش که دور مچ مادرش حلقه شده بود 

  .. تا مانع رفتنش بشه

آب دهنمو قورت دادم و پا گذاشتم روی غرورم و زمزمه کردم : غلط کردم ،گوه 

 ... خوردم من غلط کردم که به شما بی ادبی کردم

ریهی زد و دستاشو از توی دست پیمان ازاد کرد و دوباره کنار محمد قمرتاج لبخند ک

  .. نشست

  .. اما پیمان همونجا سر پا ایستاده بود و نگاهش میخ نقطه ی نامعلومی بود

تا چند دقیقه سکوت سنگینی بینمون حکم فرما بود و هیچکدوم قصد شکستن این 

  .. سکوت رو نداشتیم



اومدم و از کنار پیمان که هنوزم همونجوری ایستاده بود محمد که گریه کرد به خودم 

  .. رد شدم و محمدو از روی زمین برداشتم

 متکاش رو از روی تختش برداشتم و رفتم توی اتاق .ـ

  ..حس خلع داشتم ، حس پوچ بودن ، حس خورد شدن

 .. پیمان بد جوری خوردم کرده بود ، بدجوری داغونم کرده بود

 .. این حد خودخواه باشهفکرشم نمیکردم تا

پوزخندی زدم و به خودم گفتم : دختره ی بدبخت یادت نره که قمرتاج راست میگه 

  !!تو یه خون بسی ، یه خون بس

 اشکام بی اختیار وسمجانه از گوشه ی چشمم پایین اومدن و محمد و به سینم چسبوندم

.. 

 .. هیچ چیزی دردناک تر از گریه بی صدا نبود

کردم ،بی صدا هق هق کردم  و تیکه های دل شکستمو با بوسیدن بچم  بی صدا گریه

 .. با بوییدن بچم بند زدم

صدای در اتاق باعث شد سریع اشکامو پاک کنم و محمد و گذاشتم روی پام و شروع 

 .. به تکون دادن کردم

  پیمان نگاهی بهم کرد و دکمه های پیراهنش رو باز کرد و گفت :  چرا گریه میکنی؟

 .. وابشو ندادم و به جاش نگاهم و ازش گرفتمج

  .. کنارم نشست و دستشو گذاشت روی دستم و لب زد : منو نگاه کن ببینمت

  .. جواب ندادم و فقط آروم هق زدم

  ! پوفی کشید و دستشو گذاشت زیر چونه م وادارم کرد که نگاهش کنم

  ..وقتی به سمتش برگشتم نگاهم توی نگاه پر مهرش گره خورد

  .. با سر انگشتش اشکامو پاک کرد و زمزمه کرد : ببخشید

  .. انگار فقط منتظر همین حرفش بودم تا بهش بتوپم و پاچه ش رو بگیرم



 با عصبانیت گفتم :بس کن پیمان ،چیوببخشم ؟ غرور خورد شده م رو ؟ـ

 تو خودتم خوب میدونی که مادرت داره دروغ میگه ، چطور وجدانت قبول میکنه که

  اینجوری بیگناه منو محکوم کنی ؟

  .. آهی کشید و لب زد : آروم باش عزیزم

 دستشو با خشونت پس زدم و گفتم : ولم کن ، واقعا حالم داره از خودم به هم میخوره

..  

 با غم لب زد : چرا ؟

محمد و که خوابیده بود گذاشتم روی زمین و گفتم: چون خیلی بدبختم ، چون خیلی 

م ، من به خاطر کار نکرده گفتم غلط کردم ، گوه خوردم ، تو خودتو ضعیف و حقیر

  .. بزار جای من

حرفمو قطع کرد و زمزمه کرد : ببخشید صبا ،درضمن عزیزم ، خانومم من فقط 

گفتم عذر خواهی کن ، خودت دیوونه شدی و اونجوری با اون کلمات عذر خواهی 

  !کردی

: آره ، حق داری من دیوونم ، من روانی  خنده ی عصبی و هیستریکی کردم و گفتم

ام ، این منم که مشکل دارم ، این منم که خون بسم، این منم که باید هر چی میگید 

  .. بگم چشم

  ..با داد بلندی که کشید رسماً الل شدم

بـــس کن صبــاااا ، چرا اینقدر کشش میدی ،اصال من گوه خوردم ، من غلط کردم  +

  .. ن فقط نمیخواستم مادرم آزرده خاطر بشه و دلش بشکنه، خوبه ؟  المصب م

 .. بغضمو قورت دادم و گفتم : پیمان

  .. با لحن مهربونی گفت : جانم عزیزم

 فین فینی کردم و بعد از مکث طوالنی بی هوا و بی اختیار خودمو انداختم توی بغلش

..  

و مثل پیچک دور آخخ که چه حسی بود وقتی بدون هیچ حرفی دستای مردونه ش ر

  .. شونه های نحیف وزنونه م حلقه کرد و سرموچسبوند به سینه ش



صدای قلبش انگار روحمو نوازش میداد و ارامش رو ذره ذره به وجودم تزریق 

  .. میکرد

 اصال من به چه قیمتی از این ارامش دور میشدم ؟

خاطر میسپردم  حاال که توی بغلش بودم ، حاال که صدای قلبش رو با جون و دل به

دیگه دنیا مال من بود ، به خدا که االن توی این لحظه میخواستم زمان متوقف بشه و 

  .. با هم یکی بشیم

همه ی اتفاقات چند ساعت پیش رو به قسمت خاکستری مغزم فرستادم و فراموش 

کردم .. اصال مگه میشد نوازش دست پیمان روی موهام باشه و من جز اون و عشقش 

  گه ای بکنم ؟فکر دی

کمی منو از خودش جدا کرد و بهم زل زد ، اینقدر صورتمون به هم نزدیک بود که 

  .. هرم نفسهای داغش رو حس میکردم

  .. لباش رومماس با لبام قرار داد و لب زد : دوستت دارم

هنوز جمله ی نفس گیرش رو هضم نکرده بودم که لبامو نرم به بازی گرفت و 

 .. چشماشو بست

 گه داشتیم از این بهتر و ناب تر ؟م 

  .. دستامو دور گردنش حلقه کردم و با جون و دل همراهی کردم مرد زندگیمو

  .. همراهیش کردم توی این عشق بازی دوطرفه و لذیذ

چند ساعت توی بغلش بودم و لولیدم و ناله کردم صدای نفس نفس زدنامون بود که 

  .. سکوت اتاق رومیشکست

  .. ای مردونه ش و نفسهای تندش توی گوشم میپیچیدصدای ناله ه

  .. قربون صدقه رفتناش به اوج لذت رسوندم و رها شدم

  .. چند دقیقه بعد با محبت و عشق پیشونیمو بوسید و زمزمه کرد :مرسی عشقم

  ! سرمو گذاشتم روی قلبش ..هنوزم قلبش تند میزد و تنش داغ بود

  .. ن داشته بودم گفتم : پیمانبا چشمایی که به زور باز نگهشو



  .. با مهربونی ذاتی و همیشگیش گفت : جان پیمان

مکثی کردم و همونطوری که با انگشتام روی سینه ی پهن و مردونه ش خطوط 

  فرضی میکشیدم گفتم : میشه بعد از ظهر بریم بیرون ؟

  به ارومی گفت : برای چی؟

،چند تا کتاب الزم دارم که باید بخرم ، شونه ای باال انداختم و گفتم : همینطوری 

 ... بعدشم چند وقته که بیرون نرفتیم دلم گرفته خب

با لحنی که خنده توش موج میزد گفت : قربون اون دلت برم خانومم ، تو که از صبح 

  ! بیرون بودی

  ! خودمم خندم گرفت و با ناز گفتم : اون بیرون حال نمیده

د و با چشمای خمارش زل زد بهم و گفت :پس کدوم به سمتم برگشت و روم خیمه ز

  !بیرون بهت حال میده؟

  ! داغ کردم از طرز نگاهش

تاب نیاورم نگاهش رو و چشمامو بستم و گفتم: اون بیرونی که تو هم باشی ، هر دو 

 ! تامون با هم نه تنهایی

ت کار بوسه ای روی نوک دماغم زد و خندید و گفت : چشم خانوم ، من یکی دو ساع

  ! دارم میرم انجام میدم و میام تو هم تا اون موقع یه کم استراحت کن

  ... باشه ای گفتم و سعی کردم بخوابم

  .. اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

  " وقتی بیدار شدم هوا تقریباً تاریک شده بود و محمد هنوز هم خواب بود

  ! از اتاق رفتم بیرون .. قمرتاج هم خوابیده بوداز جام بلند شدم و لباسامو پوشیدم و 

  .. یه دست لباس برداشتم و رفتم حموم دوش گرفتم

  !اذان مغرب بود!! پس چرا پیمان اینقدر دیر کرده بود ؟

  .. پوفی کشیدم و نمازمو خوندم ، محمد رو بیدار کردم و لباس تنش کردم

  .. فن بلند شداما هنوز خودم حاضر نشده بودم که صدای زنگ تل



 .. سریع از جام بلند شدم وبه سمت تلفن رفتم

  .. واب دادم : الو

  .. صبا +

  !با عصبانیت گفتم : پیمان ، هیچ معلوم هست کجایی؟ مگه قرار نشد بریم بیرون ؟

  ! با کالفگی گفت : عزیزم یه کاری پیش اومده من امشب نمیتونم بیام

 !مان ، چه کاری پیش اومده مگه؟با حیرت گفتم: چــی؟؟ یعنی چی پی

پوفی کشید وزمزمه کرد : یکی از دوستام تصادف کرده عزیزم ، کسی هم نداره که 

  ! پیشش بمونه ، منم که نمیتونم ولش کنم

 .. نفس عمیقی کشیدم و گفتم : باشه ، اما الاقل سعی کن شب رو بیای خونه

بیرون رفتن کردی با محمد و با مهربونی گفت : باشه عزیزم ، راستی تو اگه هوس 

  ! مادرم برید بیرون یه دوری بزنید حال و هواتونم عوض میشه

  !! فکر اینکه بخوام با قمرتاج برم بیرون واقعا نفرت انگیز بود

  .. با لحن سردی گفتم : نه پیمان ، من دوست ندارم

یگه من بعد از مکث کوتاهی گفت : باشه خانومی ، هر جور که راحت تری .. خب د

  !باید برم کاری نداری؟

  نه" ای زمزمه کردم و گوشیو قطع کردم

  .. صدای قمرتاج رو از پشت سرم شنیدم

  !چی گفت؟+

نگاهی بهش انداختم و گفتم : قرار بود بریم بیرون ولی کاری پیش اومده براش دیگه 

 ! نمیتونیم بریم

   ؟سری تکون داد و با مالیمت گفت : دوست داشتی بری بیرون

  .. مکثی کردم و مثل خودش آروم گفتم : آره ، ولی دیگه نشد

  لبخند کوتاهی زد و گفت : خب با هم بریم ، مگه حتما باید پیمان باشه؟



 ... نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : آره ، من دلم میخواست فقط با پیمان برم بیرون

دن ز کمی فکر کردیگه فرصت حرفی رو بهش ندادم و رفتم توی اشپزخونه ، بعد ا

 .. برای شام کتلت درست کردم

شام و توی سکوت خوردیم و کمی فیلم تماشا کردیم که در واقع من هیچی ازش 

  .. نفهمیدم ، فکرم عجیب درگیر بود ودلشوره داشتم

شب بود که قمرتاج گفت خوابش میاد و من به احترامش تلویزیون رو  ۵۱/۱ساعت 

  .. و پهن کردم تا بخوابهخاموش کردم و براش رخت خواباش

محمد هم خوابوندم و توی اتاق نشستم و قران خوندم ، هر چی بیشتر قران میخوندم 

 ... جای اینکه اروم بشم بدتر دلم اشوب میشد

نمیدونم ساعت چند بود ، فقط میدونم که روی سجاده  قران توی دستم مونده بود و 

جام بپرم و گیج و منگ به اطرافم  خوابم برده بود ، صدای زنگ تلفن باعث شد از

  .. نگاه کنم

سریع کتاب رو بوسیدم و گذاشتم روی زمین و از اتاق رفتم بیرون .. قمرتاج هم مثل 

  .. من بیدار شده بود ولی انگار خواب آلود بود و هنوز نمیتونست حرکتی کنه

 نداختمدقیقه ی صبح بود ا ۰/۱۱برق هال رو ، روشن کردم و نگاهی به ساعت که 

..  

 ... با نگرانی و عجله  گوشی رو برداشتم

 .. الو+

با شنیدن صدای مادرم نفس توسینم حبس شد وبا نگرانی و تپه تپه گفتم : مامان تویی؟ 

  چ..چیشده ؟

 .. با گریه گفت : ص..صبا بدب..بدبخت شدیم

ـ برای ؟با جیغ گفتم : چیه ماماااان حرف بزن المصب بگو چیشده ، بابام حالش خوبه 

 بابا اتفاقی افتاده ؟

 ...با گریه و هق هق که نمیتونستم تشخیص بدم چی میگه گفت : فا..فاط..فاطمه



با حیرت و نگرانی جیغ زدم : فاطمه چی مامان ؟؟؟ حرف بزن بگو چیشده ، فاطمه 

 .. چیشده مامان حرف بزنننن

  .. این بار صدای سعیده بود که توی گوشی پیچید: الو صبا

 ! جله گفتم :حرف بزن بگو چیشدهبا ع

  .. با گریه گفت : صبا فاطمه فوت کرده ، بیا اینجا

  !! خون تو رگهام یخ بست

  به گوشام اعتماد نداشتم ، چی گفت ؟

 گفت فاطمه فوت کرده ؟؟

 . زبونم قفل شده بود ، نمیتونستم حرفی بزنم

  .. صدای سعیده که صبا صبا میگفت توی سرم داشت منعکس میشد

  .. یه نفر شونه هامو تکون میدادو صدام میکرد ، نمیتونستم صداشو بشنوم

  .. قمرتاج بود که داشت صدام میکرد

وقتی دید جوابی نمیدم گوشی رو از دستم گرفت و خودش صحبت کرد ولی من 

صدایی نمیشنیدم ، داداش نادرم ، عزیز دلم ، پاره ی تنم بچه های داداشم بی مادر 

  شده بودن ؟

 فاطمه ی مهربونم رفته بود ؟

نه .. امکان نداشت باور نمیکردم مگه میشد که رفته باشه ، مگه مامان نگفته بود که 

  .. حالش بهتر شده

تازه انگار به خودم اومدم تازه انگار فهمیدم که چیشده ، زدم زیرگریه و جیغ زدم ، 

  .. جیغ زدم ، جیغ زدم

مم کنه اما من نمیتونستم اروم باشم ، مگه میشد قمرتاج به طرفم دوید سعی داشت ارو

 .. زن داداشم رفته باشه و من اروم باشم

  .. مگه میشد بچه های برادرم بی مادر شده باشن و من اروم باشم



باید میرفتم ، باید میرفتم و با چشم خودم میدیدم تا باورم بشه ، شاید دروغ باشه ، 

  ... شاید همش دروغ بشه

شدم و هیستریک گریه میکردم وجیغ میزدم و همش زمزمه میکردم :  از جام بلند

  .. دروغه ، دروغه ، درغه

 لباس پوشیدم ، محمد و بغل کردم ، هر چی پول داشتم برداشتم و از اتاق رفتم بیرون

..  

قمرتاج با نگرانی راهمو سد کرد و گفت: کجا میری دختر جان ، ساعتو ببین هوا 

  .. خوای االن کجا بری اخهتاریکه ، نصف شبه می

جیغ زدم : برو کنار ، میخوام برم پیش خانوادم ،پیش برادرم پیش بچه های برادرم 

  .. ، میخوام برم و بفهمم که این یه خوابه

دستمو گرفت و با لحن ارومی گفت : عزیزم ، قربان قدت برم دختر جان ، بزار 

یکنم اما االن درست نیست یه زن تنها پیمان بیاد با هم برید ، به خدا قسم من درکت م

 .. این وقت شب بره بیرون

با دیوونگی کنار زدمش و گفتم : من باید برم ، خدا میدونه پیمان کی بیاد ، خدا میدونه 

  .. که اصال تا فردا میاد یا نه

  ... من باید برم

 ... بدون توجه به قمرتاج که سعی داشت جلومو بگیره ، از خونه زدم بیرون

هوا تاریک بود ، هیچکس بیرون نبود و تنها امیدم همون چراغای روشن توی کوچه 

  .. بود که کمی شجاعت میداد بهم تا راهمو ادامه بدم

اینقدر دلم خون بود که بدون فکر کردن به عاقبت کارم راه افتادم و به نزدیکترین 

  .. آژانس رسید

ن انداختم و آب دهنمو قورت دادم ، نگاهی به داخل آژانس که دو تا مرد نشسته بود

 اگه یه وقت بالیی سرم میاوردن چی؟

اما سریع با خودم زمزمه کردم : دیوونه شدی مگه صبا ، اینجا آژانسه ، معتبره مگه 

  میتونن باهات کاری داشته باشن ؟



  .. پوفی کشیدم و تقه ای به در زدم ، نگاه جفتشون توی نگاهم قفل شد

داخل نرفتم از همون بیرون با صدای ارومی گفتم : سالم ، خسته  درو باز کردم ولی

  ..نباشید

  .. یکی از مردا که میانسال تر بود گفت: سالم دخترم

  .. با صدای رساتری گفتم : من یه ماشین میخواستم برای قزوین

  !!مکثی کرد و گفت :قزوین ؟

 .. عجله دارم سری تکون دادم و گفتم : فقط اگه میشه لطفاً سریعتر ،من

باشه ای گفت و اشاره ای به مردی که روی صندلی نشسته بود کرد و گفت : جمشید 

  .. خانم و برسون

  .. چشمی گفت و از جاش بلند شدو به سمت در اومد و گفت : بفرمایید خانم

 .. در عقب رو باز کردم و نشستم

 .. ونمحمد خواب بود گذاشتمش کنارم روی صندلی و خیره شدم به بیر

نیم ساعت از حرکتمون گذشته بود که هوا کامالً روشن شد و نفسی از سر آسودگی 

 . کشیدم

بر خالف تصورم راننده ی آژانس خیلی آدم ساکتی بود و حتی کالمی باهام حرف  

  .. نزد

  وقتی به اول قزوین رسیدیم مؤدبانه گفت : ببخشید خانم کدوم سمت برم ؟

م اینارو ندارم ، با سردر گمی آدرس خونه ی داییم رو دادم یادم اومد بازم آدرس بابا

 و

  .. کرایه ش رو حساب کردم 

  .. وقتی رسیدیم تشکری کردم و محمد و بغل گرفتم و از ماشین پیاده شدم

  .. به سمت خونه ی داییم رفتم و زنگ در رو فشار دادم

ار م روی زنگ و چند باما کسی باز نکرد .. پوفی کشیدم و دوباره انگشتم رو گذاشت

  .. پشت سر هم وپی درپی زنگ و فشار دادم



خاک تو سرت صبا چقدر تو احمقی اخه ، خب االن کسی خونه نیست که فقط زنداییه 

  .. که اونم االن رفته خونه ی داداش نادر

با بیچارگی زدم زیر گریه ، چقدر بدبخت بودم که حتی ادرس خواهر برادرامو 

 .. نداشتم

  .. رشون نشستم و با صدای بلندی زدم زیر گریه و هق هق سر دادمجلوی د

 ... فقط خدا میدونست که من چه حال خرابی دارم

  .. نمیدونم چقدر گذشته بود که با شنیدن صدایی به پشت سرم برگشتم

زن میانسال و خوش پوشی داشت با دقت نگاهم میکرد و دو تا نون سنگک هم دستش 

 .. بود

  !بونی گفت :چیزی شده دخترم ؟با صدای مهر

  .. فین فینی کردم و از جام بلند شدم ،کمی بهش نزدیک شدم و گفتم : نه ، یعنی آره

 ! متعجب و سر در گم نگاهم کرد

  ! میدونستم بنده ی خدا از لحن و طرز حرف زدنم گیج شده

  ! آب دهنمو قورت دادم و گفتم : من اومدم خونه ی داییم اما انگار نیستن

لبخند پر مهری زد و زمزمه کرد : الهی قربون اون اشکات ، خب دختر گلم این که 

گریه نداره ، من شماره ی زنداییت رو دارم میتونم بهش زنگ بزنم و خبرش کنم که 

  ! اومدی

  سریع گفتم : مگه شما زندایی رو میشناسید؟

ون هستم ، االن سری به معنای "آره" تکون داد و گفت : من همسایه ی رو به روش

 .. میرم زنگ میزنم

تا خواست قدم از قدم برداره سریع گفتم : ببخشید خانم ، میتونم باهاتون بیام داخل ؟ 

من نیومدم مهمونی من زنداداشم فوت کرده و میخوام آدرس خونه ی داداشم رو از 

 .. زندایی بگیرم

  .. با نارحتی گفت : متأسفم عزیزم ، خدا بیامرزه



 .. بیا خودت باهاش حرف بزنبیا گلم 

  تشکر زیر لبی کردم و پشت سرش راه افتادم

شماره ی زندایی رو گرفت و گوشی روبه سمتم گرفت ، گوشیو ازش گرفتمو منتظر 

  ! شدم تا جواب بده

  !! اما جواب نمیداد و من هر لحظه عصبی تر و ناراحت تر میشدم

: خدای من ، جواب نمیده ، حاال من  با بغض رو به زنی که بهم خیره شده بود گفتم

  ! باید چیکار کنم

بهم نزدیک شد و محمد و از بغلم گرفت و گفت : این بچه رو بده به من عزیزم ، 

  ! حاال با ارامش دوباره شمارشو بگیر ایشاهلل که جواب میده

دستمو گذاشتم روی دکمه ی تکرار شماره رو گرفتم ، بعد از چند بوق مکرر صدای 

 .. ته ی زندایی توی گوشم پیچیدگرف

  بله؟+

 ..با بغض گفتم : الو زندایی ، صبام

  مکثی کرد وبا صدای رساتری گفت : صبا جان ، خوبی عزیزم ، کجایی تو ؟

با گریه گفتم : من خونه ی داداشمو بلد نیستم ، اومدم خونه ی شما که نبودی ، االنم 

  .. خونه ی همسایه ی روبه روییتون هستم

ناراحتی گفت : شرمندم عزیزم ، من نمیدونستم آدرس خونه ی نادر رو نداری ،  با

  .. اگه میدونستم میای اونجا خونه میموندم با هم میومدیم

  !با همون صدای گرفته گفتم :میشه آدرس خونشونو بدید؟

 .. باشه ای گفت و آدرس رو شمرده شمرده بهم گفت

 !فتم : من  همین االن راه میوفتمآدرس رو با دقت به حافظه م سپردم وگ

گوشی رو قطع کردم و محمد و از زنی که با محبت بهم نگاه میکرد گرفتم و گفتم : 

  ! ممنون خانوم ، لطفتونو فراموش نمیکنم



بوسه ای روی دست محمد زد و با لحن مادرانه ای گفت : وظیفم بود دخترم ، میخوای 

 برات آژانس بگیرم ؟

 . گه اینکارو کنید ممنون میشمبه ارومی گفتم : ا

 .. سری تکون داد و شماره ی آژانس رو گرفت

 ..بعد از یه ربع زنگ در خونه ش به صدا در اومد و فهمیدم آژانس اومده

  .. ازش تشکر و خدافظی کردم و از خونه رفتم بیرون

  .. سوار آژانس شدمو آدرس رو بهش گفتم

باریکی پیچید و گفت : خانوم اینجاس ، نیم ساعت بعد ماشین توی کوچه ی تنگ و 

 .. شرمنده داخل کوچه جای ماشین نداره ، نمیتونم برم داخل

باشه ای گفتم و کرایه ش رو دادم و از ماشین پیاده شدم ،  نگاهی به ته کوچه انداختم 

  .. چند نفر بیرون بودن

  ...رفتبا دیدن داداش نادر و آرمان که جلوی در ایستاده بودن بغض گلومو گ

  .. قیافه ی فاطمه جلوی چشمم جون گرفت و اشکام روی گونه هام غلت خورد

  .محمد و محکمتر گرفتمو به طرفشون رفتم ـ

 ! داداش نادر اولین کسی بود که منو دید

 !! شونه هاش خمیده بود و چشماش پر از خون بود

م و توی تند کرد دیگه بدون اینکه از کسی بترسم یا تردید داشته باشم به سمتش پا

  .. بغلش خزیدم

صدای مردونه و بغضدارش خط انداخت روی اعصابم : اومدی خواهرم ، دیدی صبا 

دیدی چطوری بیچاره شدم ، دیدی چطوری فاطمه تنهام گذاشت و منو بچه هامو 

  .. بدبخت کرد

  !هق هق میکردم توی بغلش و قلبم داشت از این همه فشار می ایستاد

  .. م بیرون و گفتم : خدا بیامرزه داداش ، غم آخرت باشهاز بغلش اومد



بوسه ای روی پیشونیم گذاشت و با همون تن صدا گفت : برو داخل پیش مامان اینا 

  .. ، همه داخلن

 ازش فاصله گرفتم و رفتم توی بغل آرمان ، با ناراحتی و غم گفت : خوبی آجی؟

  کرده؟سری تکون دادم و گفتم : خوبم ،فاطمه کی فوت 

  ! نگاهشو ازم گرفت و گفت : دیشب حدود ساعت یازده شب تموم کرد

 .. چشمامو با درد بستم و ازش فاصله گرفتم و رفتم داخل

  .. با دیدن فضای داخل حالم بدتر شد و گریه هام شدیدتر

مامانم و خواهرام به ردیف توی هال کوچیکشون نشسته بودن و داشتن شیون و زاری 

  .. میکردن

با دیدن من مادرم صدای گریه هاش بلند تر شد و نالید : اومدی مادر به قربونت ، 

  .. اومدی عزیز مادر

سهیال و ابجی نرگس به طرفم اومدن و سهیال سریع محمد و ازم گرفت و آبجی نرگس 

  .. بازوم رو گرفت و به سمت جمعیت برد

زنا هم سینه میزدن و به رسم خودمون سینه زدم و به نشونه ی عزاداری بقیه ی 

 .. شیون و زاری میکردن

  سرم خیلی درد میکرد و چشمام تار میدید

 ! بچه های داداشم رو که میدیدم دوست داشتم همونجا بمیرم و غمشون رونبینم

یک ساعت نگذشته بود که خونه ی داداش نادر پر از جمعیت شد ، خونشون کوچیک 

  .. هم بود و جا نداشتن

رده بودم که چشمام میسوخت ، محمد هم گریه میکرد و بیتابی میکرد اینقدر گریه ک

، سهیال با کمی نگرانی محمد و بوسید و گفت : صبا ، میگم این بچه انگار حالش 

 ..خوب نیست

  .. بی حوصله گفتم : نه بابا چیزیش نیست ، فقط یه کم گرسنشه

 .. ک بیارمسری تکون داد و گفت : خیلی خب ، پس من میرم براش شیر خش



 !متعجب گفتم : مگه اینجا شیر خشک دارن؟

  .. از جاش بلند شد و گفت : میگم رسول همین االن بره بگیره

نیم ساعتی طول کشید تا شوهر سهیال بره از داروخانه شیر خشک بگیره محمد هر 

  .. لحظه گریه هاش شدیدتر میشد و تبش باالتر میرفت

  ... یه جورایی ترسیده بودمکم کم خودمم داشتم نگران میشدم 

اینقدر صدای گریه هاش بلند بود که مادرمم نگران به سمتم اومد و لب زد : صبا 

  چیشده ، بچه چرا اینقدر گریه میکنه ؟

 .. با کالفگی و بغض گفتم : چه میدونم ، صبح اومدیم که حالش خوب بود

م و اورده بودوقتی رسول شیرخشک آورد براش سریع درست کردم ، شیشه شیرش 

اما شیرخشک نیاورده بودم ، مادرم همونطور که سعی داشت  محمدو آروم کنه گفت 

  : صبا چرا خودت بهش شیر نمیدی؟

پستونک شیشه رو به زور بین لبای محمد گذاشتم و گفتم : من شیرم کمه ، سیر نمیشه 

  .. که

 د رو باال آوردهنوز حرفم تموم نشده بود که محمد عق زد و هر چی که خورده بو

..  

  .. نفسم بند اومد با دیدن رنگ پریده ش

  ! صدای هین منو یا خدای مادرم با هم بلند شد

محمد و بغل کردم و با عجله گفتم : باید ببرمش دکتر ، خدای من ، محمدم مامانو ببین 

 .. پسرم ، اخه چی شدی تو عزیز دلم

  .. یام ، تنها که نمیشه بریسهیال با نگرانی گفت : صبا وایسا منم باهات ب

مادرم با چشم غره رو بهش گفت : چی میگی دختر ، زنداداشتون فوت کرده ها ، 

  .. شما مثال صاحب عزا هستید

دیگه غرورم اجازه نداد بیشتر اونجا بمونم و کنایه های مادرمو بشنوم  بدون گفتن 

 .. ج شدمحرفی ازشون دور شدم و از بین جمعیت رد شدم و از خونه خار



نرسیده به سر کوچه شون ماشین شاسی بلند سفید رنگی جلوم پیچید ، سر جام ایستادم 

  .. و زل زدم به ماشین

  !! توی نگاه اول ثریا خانم و بعد میالد رو دیدم

  .. نگاه کوتاهی بینشون رد و بدل شد و ثریا خانم از ماشین پیاده شد

  .. انبهم نزدیک شد و با مهربونی گفت : صبا ج

 .. سالمی کردم و باهاش رو بوسی کردم

  .. با ناراحتی گفت : سالم عزیز دلم ، تسلیت میگم قربونت برم ، غم آخرتون باشه

هنوز فرصت نکردم ازش تشکر کنم که میالد هم از ماشین پیاده شد ، هیکلش خیلی 

  .. درشت تر از قبل شده بود و خوش پوش تر از گذشته

  .. خورد و نگاهمو ازش گرفتم و گفتم : سالم بوی عطرش به مشامم

  با صدای بمی گفت : سالم صبا خانوم خوبی؟

زیر لب "ممنونی" گفتم و رو به ثریا خانم گفتم : ببخشید من کار مهمی دارم ، فعال 

  .. با اجازتون

  ثریا خانم گفت : چه کاری عزیزم ؟ اتفاقی افتاده؟

 .. ای آرمان حرف تو دهنم ماسیددهن باز کردم جوابشو بدم اما با صد

 هنوز که اینجایی صبا ، چرا نمیبری بچه رو ؟ +

  .. نگاهش به ثریا خانم و میالد افتاد و گفت : سالم خوبید

  !احوالپرسی  که کردن میالد به ارومی رو بهم گفت : اتفاقی برای بچه افتاده ؟

ست .. رو به من ادامه آرمان زودتر از من جواب داد : اره مریضه ، حالش خوب نی

  داد : میخوای من با داداش نادر هماهنگ کنم باهات بیام ؟

سری تکون دادم و همونطور که ازشون دور میشدم گفتم : نه خودم میبرمش ، فعال 

  .. با اجازتون

محمد توی بغلم خوابش برده بود اما تبش خیلی باال بود و داشتم از نگرانی پس 

  .. میوفتادم



یابون پا تند کردم و منتظر تاکسی شدم ، چند تا ماشین ردشدن ولی با اینکه به سمت خ

  .. دستمم  براشون بلند کردم بازم نأیستادن و رد شدن

دیگه گریه م گرفته بود ، محمد چشماشو باز کرد و شروع به ناله کرد ، بوسه ای 

م  آروم روی گونه ی داغ و ملتهبش گذاشتم و زمزمه کردم : دردت به جونم پسر

  .. باش مامانی ، االن میریم دکتر خوب میشی

  ! صدای بوق ماشینی حواسمو از محمد پرت کرد

 !!! میالد بود که کنارم ایستاده بود

شیشه رو داد پایین و با صدای نسبتاً بلندی که بخاطر شلوغی خیابون بلند شده بود 

 ... ادگفت : بیا باال میرسونمت ، این وقت ظهر ماشین کم گیر می

محمد داشت هر لحظه که میگذشت حالش بدتر میشد ، االن وقت فکر کردن به این  

 .. نبود که کار درستیه با میالد برم یا نه ، االن فقط و فقط جون بچم برام مهم بود

  .. بدون گفتن حرف دیگه ای یا مخالفتی سریع در عقب رو باز کردم و سوار شدم

 .. ت بیمارستان میروندمیالد هم با سرعت داشت به سم

محمد اصال ساکت نمیشد و جوری گریه میکرد که حس میکردم سرم میخواد از 

  .. شنیدن صدای بلند گریه ش منفجر بشه

 به ناچار چادرمو کشیدم روی سرش و دکمه ی مانتوم رو باز کردم تا بهش شیر بدم

..  

میک زدن کرد .. هر با گرفتن سیـ نم به دهنش کمی فقط کمی اروم شد و شروع به 

  .. چند دیگه شیر نداشتم

به بیمارستان که رسیدیم سریع دکمه هامو بستم و از ماشین پیاده شدم ، محمد و به 

  .. سمت اورژانس بردم

میالد هم دوشادوش من راه میومد و نگران بود ، اینو از نگاهش میشد حس کرد که 

  !! چقدر نگران پسر منه

  ... د گفت  باید بستری بشه ، گفت کلیه هاش سرما خوردهوقتی دکتر معاینه ش کر



با نگرانی خیره شدم به محمد که با این سن کمش سرم بهش وصل کردن و دستای 

  .. کوچولوش اونجوری بخاطر سوزن سرم سوراخ سوراخ شده بود

  .. میالد کارای بستریشو کرد و بستریش کردن

همونجا خدا جونمو بگیره ولی بچم حالش  غم دنیا به دلم ریخته بود و دوست داشتم

  .. خوب بشه

میدونستم چون صبح زود بچه رواز خونه بردم بیرون سرما خورده بود و من امکان 

  .. نداشت خودمو ببخشم

هق هق گریه م توی اتاقی که محمد بستری بود پیچیده بود و دستشو گرفته بودم و تند 

 .. تند میبوسیدم

ف ، بی حرکت به دیوار روبه رو تکیه داده بود و بهم خیره میالد بی صدا ، بی حر

  .. شده بود

نه نگاه سنگین و پرحرفش مهم بود و نه ترحمی که توی چشماش موج میزد و نه 

  !! جای دستای مشت شده ش که دلیلش برام مبهم بود

دو ساعتی گذشته بود که  گوشی میالد زنگ خورد ، ببخشیدی گفت و از اتاق رفت 

 .. ونبیر

 ... اما چند دقیقه نگذشته بود که اومد داخل اتاق و صدام کرد : صبــا

 !! حس کردم کمی دست و پاشو گم کرده

دست محمد و آروم رها کردم و از روی صندلی بلند شدم .. رو به روش ایستادم و 

  گفتم : بله ، چیزی شده؟

آرمان میگه اونجا مکثی کرد و گفت : شوهرت اومده اونجا و گرد و خاک کرده ، 

داد و بیداد راه انداخته و آبرو ریزی کرده ، ازم خواست ادرس بیمارستان و بدم تا 

  .. بیاد اینجا چون گفت همش سراغ تو و بچه ش رو میگیره

 پوفی کشید و ادامه داد : آدرس اینجا رو دادم فکر میکنم االن سر و کله ش پیدا بشه

..  



دم .. اصال توی این دنیا نبودم تموم وجودم پر شد نفس کشیدن رو فراموش کرده بو

  .. از ترس و وحشت

  .. با تپه تپه گفتم : شما ب .. برو ممنون که تا االنم بودید اینجا شما رو نبینه بهتره

  .. با تأسف نگام کرد و گفت : اخه تنهایی یه وقت بالیی سرت نیاره

دم : پیمان شوهر منه ، قطعاً بیشتر اخمی کردم و ناخودآگاه لحنم تلخ شد و زمزمه کر

  .. از هر کسی هم به فکر منه و براش مهمم

انگار بهش برخورد ، عقب کشید .. نگاه گرفت ازم و زمزمه  کرد : هر جور راحتی 

 .. ، پس با اجازه

از در اتاق رفت بیرون .. چشم از مسیر رفتنش گرفتم و دوباره روی صندلی نشستم 

 .. فته بود و داشت خفه م میکرد.. بغض بدی گلومو گر

چشمم که به صورت رنگ پریده ی محمد افتاد نتونستم مقاومت کنم و سیل اشکام 

روی گونه های استخونیم روان شد و سرمو گذاشتم روی تخت محمد و هق هق گریه 

 .. سر دادم

  .. نالدم برای بچه ی مریض و بی پناهم

 .. نالیدم برای شانس و اقبال بدم

  .. برای فاطمه ای که با اون سن کم باید زیر خروارها خاک میخوابید نالیدم

نالیدم برای برادری که با دو تا بچه آواره شده بود و شونه هاش از نبود زنش ،  خم 

  .. شده بود

نالیدم و با صدایی که از اعماق وجودم که از ته قلبم در میومد لب زدم : خــدایا تو 

 !! ه بسمهرو به بزرگیت قسم ، دیگ

حدود نیم ساعت از رفتن میالد گذشته بود که در اتاق محمد با شتاب باز شد و  قامت 

 . بلند پیمان توی چهارچوب در ظاهر شد

نگام میخ صورت داغون و درهمش بود ، کمی به من نگاه کرد و نگاهش ُسر خورد 

 .. روی محمد

 ! تخت محمد اومد اخم کمرنگی بین ابروهای پرپشتش نشست و چند قدم به سمت



دست محمد و گرفت توی دستش و با صدای شکسته و خشداری زمزمه کرد : چرا 

  این بچه اینجوری شده ؟

با شنیدن صدای ارومش کمی خیالم از عصبانی نبودنش راحت شد و نفس حبس 

  .. شدمو بیرون فرستادم و گفتم : سرما خورده

لحن اروم و شمرده شمرده ای  نگاهش از صورت محمد به سمت من کشیده شد و با

  ! گفت : که اینطور .. سرما خورده

دست محمد و به آرومی رها کرد و با مالیمت صورتشو بوسید .. تخت رو دور زد 

  .. و درست رو به روم قرار گرفت

  .. کمی ترسیده بودم اما خونسردیمو حفظ کردم و نگاهمو ازش گرفتم

فت : فکرشم نمیکردم اینقدر احمق و نادون با خشونت بازومو توی چنگش گرفت و گ

  .. صبح با اون بچه ی کوچیک از خونه بزنی بیرون ۴باشی که ساعت 

با چه اعتماد و منطقی اینکارو کردی ، تو منو چی فرض کردی صبا ؟ یه آدم بی 

  !غیرت ؟

  .. با هول وسط حرفش پریدم و گفتم : نه بخدا

  ..من فقط

  ! لوی صورتم باال اورد و گفت : هیسدستشو به نشونه ی سکوت ج

بازومو بعد از مکث کوتاهی ول کرد و زمزمه کرد : فعال نمیخوام راجب این 

 موضوع حرفی بزنیم ، االن در حال حاضر سالمتی این بچه از همه چی برام مهمتره

!  

نگاهش سفت و سخت شد و ادامه داد : اما یادت نره بخاطر این کاری که کردی سفت 

  .. ت تنبیه میشی صباو سخ

  .. حرفی نزدم و به دیوار تکیه دادم

تا شب محمد بستری بود و منو پیمان باال سرش بودیم ، پیمان حتی کالمی باهام 

  .. حرف نزد و من هر لحظه که میگذشت بیشتر تو خودم میرفتم و افسرده میشدم



ردیم رخیصشو کشب که دکتر معاینه ش کرد گفت حالش بهتره و مرخصه .. کارای ت

  .. شب مرخصش کردن ۸و ساعت 

از در بیمارستان که رفتیم بیرون پیمان با لحن سردی گفت : وسیله ای چیزی خونه 

  ی برادرت نداری؟

  کمی فکر کردم و گفتم : نه فقط چند دست لباس محمده ، چطور مگه ؟

 ! بدون اینکه نگام کنه گفت : برمیگردیم کرج

  .. تادممات ومبهوت سر جام ایس

 .. با ایستادن من اونم ایستاد و سوالی نگام کرد

با تپه تپه و بغض گفتم : چی میگی پیمان ، زنداداشم فوت کرده ، همین دیشب مرده 

  !جوانمرگ شده ، چطور توقع داری من برگردم کرج؟

  !!با جدیت و لحن محکمی گفت : االن تو اگه اینجا بمونی زنداداشت زنده میشه ؟

 ... م از این همه تلخی و بی رحمیکپ کرد

پوفی کشیدم و بدون اینکه جواب اون سوال مسخره ش روبدم زمزمه کردم : باشه 

  .. بریم کرج

سری تکون داد و دوباره راه افتاد ، توی دلم آتیش به پا بود ، هم زندگیمو دوست 

  .. داشتم و هم خانوادمو

ازم دلگیر بشه ، اما انگار چاره ای هم پیمان و میخواستم و هم نمیخواستم برادرم 

  .. نداشتم و باید برمیگشتم کرج

میدونستم پیمان کوتاه نمیاد و اگه بخوام اصرار کنم نتیجه ش میشه دعوا و داد و 

  .. بیداد

  .. بدون هیچ مخالفتی باهاش راه افتادم و یه ماشین گرفت مستقیم برای کرج

  .. ود پایینمحمد حالش بهتر شده بود و تبش اومده ب

فکر برادرم و بچه هاش ، مرگ فاطمه ، بدبختی و آوارگی بچه هاش یه لحظه هم از 

 .. توی سرم بیرون نمیرفت



  .. حالم عجیب بد بود ، عجیب دلم هوای گریه داشت و دلگیر بودم

 .. یادم نمیاد که تا حاال به این شدت از پیمان دلگیر بوده باشم

فکرشم نمیکردم که توی این شرایط پیش اومده درکم دلم خیلی ازش گرفته بود ، 

  .. نکنه

شب بود که رسیدیم خونه ، درو باز کرد و برق هارو روشن کرد ، از  ۵۵ساعت 

  !! نبودن مادرش فهمیدم که رفته

  .. محمد و خوابوندم روی تختش و پتوی نازکی انداختم روی تن نحیفش

  ..اورپ و پرت کرد وسط هالپیمان روی کاناپه نشست و پیراهنش رو در 

  .. ترجیح دادم جای اعتراض خودم پیراهنش رو بردارم

  .. بی حرفی پیراهن مچاله شده رو برداشتم و آویزون کردم

  ... با شنیدن صدای چقه ی فندک سر جام خشک شدم و به پشت سرم نگاه کردم

  .. با دیدن صحنه ی رو به روم نفسم برای لحظه ای توی سینه حبس شد

 .... ناباور به پیمان و سیگار بین انگشتش خیره شده بودم

  ! حس کردم خونه روی سرم خراب شد با دیدن سیگاری که توی دست پیمان بود

 خدای من داشتم چی میدیدم ، پیمان زده بود زیر قولش و دوباره سمت دود رفته بود

..  

  .. امکان نداشت ، من داشتم اشتباه میدیدم

  .. ز نگاه منهاره مشکل ا

چشمامو محکم بستم و دوباره باز کردم .. پیمان بود ، سیگار توی دستش داشت دود 

  .. میکرد و من بازم نا باور چشمامو بستم

دوباره باز کردم ، بازم همون صحنه ، چیزی تغییر نکرد ، آره پیمان زده بود زیر 

  .. قولش

ظه وجود خودمم فراموش خشم همه ی وجودمو گرفت ، جوری که برای چند لح

  .. کردم



با دیوونگی به سمتش رفتم و سیگارو وحشیانه از دستش گرفتم و توی مشتم خاموشش 

  .. کردم

 سوزش دستم در برابر شکستن قلبم اصال حس نمیشد..ـ

  !از جاش بلند شد و داد زد : این چه غلطی بود کردی ؟ هاااان ؟

  .. نفهمیدم چیشد .. نفهمیدم چیکار کردم

بدون اینکه بزارم عکس العمل دیگه ای نشون بده با تموم قدرتی که اون لحظه از 

   .. خودم سراغ داشتم دستمو باال بردم و  سیلی محکمی توی صورتش زدم

  .. صدای سیلی توی سرم منعکس میشد

  .. اینقدر محکم زدم که دست خودم به گز گز افتاده بود و درد گرفته بود

  .. شد که من زده باشم توی صورتشانگار باورش نمی

  .. خودمم باورم نمیشد

تازه به خودم اومدم ، تازه فهمیدم چیکار کردم ، منتظر بودم بزنه توی صورتم ، 

 .. منتظر بودم تالفی کنه

 ... توی دلم شمردم .. یک ، دو

  .. اما بی حرف از کنارم گذشت و  پیراهنش رو پوشید و از خونه زد بیرون

هم خوردن در حیاط اینقدر بلند بود که یه لحظه توی جام تکون سختی  صدای به

 .. خوردم

  .. تمام چند دقیقه پیش مثل یه فیلم دور تند از جلوی چشمام گذشت

  .. بغض گلومو گرفت ولی نمیتونستم گریه کنم

  .. حالم از خودم این ضعفم و این بغض های بی موقع به هم میخورد

م بود و میدونستم این خشم بخاطر پیمانه که زده بود زیر خشم و نفرت توی وجود

 . قولش

 !.. اما دلیل این نفرت چی بود ، خدایااا دلیل این نفرت تو وجود من چی بود



نتونستم خوددار باشم  اشکای سمجم پشت پلکهام صف بسته بودن تا فقط پلک بزنم 

  .. و بهشون اجازه ی باریدن بدم

کی پس از دیگری روی گونه هام میلغزیدن و بهم یادآوری پلک زدم ، اشکای داغم ی

  .... میکردن که تو همون دختر خون بسی

تو همون دختر بدبختی هستی که همیشه بهت ظلم شد و دم نزدی .. همون که هیچ 

  .. گله و شکایتی نکردی و وایسادی تا هر کسی هر جوری که میخواد بتازونه

  ... بود ، از وجود خودم بود ، متنفر شدم از خودم مشت شدن دستام ، نفرتم از خودم

  .... من پیمان و قبول داشتمـ، اعتماد داشتم بهش ،چطور تونست بزنه زیر قولش

  ... این بار هق زدم ، بلند ، خیلی بلند

دیگه نگران بیدار شدن محمد نبودم ، دیگه نگران نبودم که صدام به گوش کسی برسه 

  ... ود که فقط میخواستم خالی کنم خودم و این بغض کهنه رواالن اینقدر دلم پر ب

  چند ساعت گریه کردم ، یک ساعت ؟

  دو ساعت ؟

  .. شایدم بیشتر ، نمیدونم

  .. فقط میدونم که دیگه اشکی برای ریختن نداشتم

  ... نزدیک اذان صبح بود ، وضو گرفتم و سر سجادم نشستم

ا لی بود مغزم ، نمیدونستم باید با خدا حرف بزنم یتسبیحمو برداشتم و ذکر گفتم .. خا

  .. نه

برای اولین بار بود که توی زندگیم به وجود خدا ،شک کرده بودم و این برای من ، 

  ... برای صبایی که خدا رو با تمام وجودش حس میکرد یه فاجعه بود

  .. دمحرف نزدم ... من برای اولین بار خدا رونادیده گرفتم و باهاش حرف نز

تسبیحمو پرت کردم و سجاده رو مچاله کردم و پرت کردم گوشه ی دیوار و از 

  .. اعماق وجودم داد زدم : کدوم خداااا ، من خــدایی نمیبینم

 خدا تو هم منو نمیبینی ، تو هم کوری ، اره کوری؟؟؟



 مهر کیو دلت بخواد میبینی و دستشو میگیری ؟ پس من چییی من بدبخت که اینجا دار

 وسط جهنم دست و پا میزنم چی ، چرا نمیخوای منو ببینی ، چرا نمیخوای کمکم کنی

.. 

 ... صدای گریه ی محمد همزمان شد با شکستن دوباره ی بغضم

  .. بی رمق از جام بلند شدم و محمد و بغل کردم

  .. هنوز تب داشت و رنگش پریده بود

م به چشمای نازش و زمزمه با کالفگی کمی از شربتش رو بهش دادم و خیره شد

کردم : زود خوب شو مامانی ، خوب شو که مامان میخواد بمیره برای خنده های 

  .. شیرینت

نزدیکای صبح بود که پیمان اومد خونه ، چراغ هال رو،  روشن کرد و خیره شد به 

  !! منی که روی کاناپه کز کرده بودم و چشمام از شدت گریه پف کرده بود

بدون اینکه برق و خاموش کنه به سمت تخت محمد رفت ونگاهی بهش آهی کشید و 

  .. انداخت

  ..بعد از مکثی به سمت من اومد و رو به روم نشست

  .. نگاهمو ازش گرفتم و چشمامو به ارومی بستم

  .. شدیداً بوی سیگار میداد و این برای من حکم مرگ رو داشت

  ... با صدای دورگه ای صدام کرد : صبـا

  ! واب ندادم ، یعنی جوابی نداشتم که بدمج

برای اولین بار بود که حوصلش رو نداشتم ، برای اولین بار بود که نمیخواستم 

  .. صداشو بشنوم

پوفی کشید و بهم نزدیکتر شد ، بازومو گرفت و با بیچارگی نالید : صبــا نگام کن ، 

  .. نگاهتو ازم نگیریادته بهت گفته بودم هر کاری میخوای بکنی بکن ، فقط 

 فشاری به بازوم داد و  به سمت خودش برم گردوند و محکم و با خشونت بغلم کرد

..  



سرمو چسبوند به سینه ش و با صدای لرزونی گفت : گوش کن صدای قلبمو صبا ، 

این داره به عشق تو میزنه ، این صدا فقط برای وجود توعه خندتو یا نگاهتو ازم 

  .. ب نمیتپه صبابگیری دیگه این قل

ازش دلخور بودمـ، دلمو شکسته بود اما عجیب بود که محتاج این اغوشش بودم 

  .. عجیب بود که دلم اروم میگرفت توی بغلش

  .. نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم : زدی زیر قولت پیمان

قول داده بودی از تمام کثافت کاریای گذشتت دست برداری ، معتاد بودی ، دزدی 

ی ، افتادی زندان ، پای همه ی این کارات وایسادم فقط به امید اینکه اومدی کرد

  .. بیرون دیگه تمام اون کارا رو ترک کنی

یادته تنهایی چقدر سختی میکشیدم ، یادته وقتی زندان بودی هیچکس دست زنتو 

  .. نگرفت کمکش کنه و همه عقب کشیدن

ی تا با آبرو زندگی کنم و نون حالل یادته با این بچه ی توی شکمم میرفتم کارگر

 .. بخورم و  توی نبودنت کسی جرئت نداشته باشه به ناموست چشم داشته باشه

  .. ازش جدا شدم و خیره شدم به چشماش تا بهش بتوپم

  ....اما

 !! خدای من ، چشمای پیمان لبالب پر از اشک بود

  .. باورم نمیشد که پیمان من اینجوری گریه کنه

قطره ی اشکش که روی صورتش و ته ریش مردونه ش غلت خورد مثل  اولین

دیوونه ها به سینه ش مشت کوبیدم و داد زدم : نه ، نه پیمان ، تو حق نداری گریه 

 .. کنی

عیب نداره چیزی نشده که یه سیگار کشیدی که دیگه نمیکشی ، بس کن پیمان نمیخوام 

  .. اینجوری ببینمت

  .. دستی به صورتش کشید و دوباره بدون حرفی بغلم کردلباشو کشید توی دهنش و 

  .. آروم موهامو نوازش کرد ، خیلی اروم

  .. حرف نمیزد اما نگاهش گویای خیلی چیزا بود



میدونستم تند رفتم ، دستامو بلند کردم و دور گردنش حلقه کردم و زمزمه کردمـ: 

 .. معذرت میخوام خیلی تند رفتم

  .. شوند و گفت : تقصیر من بود ، نباید سیگار میکشیدمبوسه ای روی موهام ن

  .. با اخم نگاهش کردم و گفتم : اما کشیدی

  !سری تکون داد و با جدیت گفت : صبا با کی محمد و بردی بیمارستان ؟

  ! نفسم بند اومد با شنیدن حرفش

  .. نمیدونستم چی بگم و چطوری بگم

 !کرد : جواب نداره سوالم ؟اخم بین ابروهاش عمیق تر شد وزمزمه 

 ... اب دهنمو قورت دادم و گفتم : راستش من میخواستم تنها برم ولی

بهتر بود حقیقت و میگفتم چون نمیخواستم دیگه بهش دروغی بگم ، نمیخواستم دوباره 

  ! نسبت بهم بی اعتماد بشه

  .. با بغض گفتم : پیمان

 د بود گفت : با اون مرتیکه میالد رفتیدستی به موهام کشید و با آرامشی که ازش بعی

 ، آره ؟

  .. خون تو رگهام یخ بت وبا تعجب بهش زل زدم

 !! از کجا میدونست اخه

آهی کشید و با صدای خشداری گفت : وقتی گفتن با اون رفتی زمین و زمان رو سرم 

 .. خراب شد ، نمیدونی چه حالی پیدا کردم

 ..ه ش کنمراه افتادم بیام بیمارستان تیکه تیک

 !! خیره شد به چشمام و لب زد : تیکه تیکه ت کنم

 .. ولی وقتی اومدم دیدم رفته و نیست

وقتی چشمم به محمد افتاد که بی حال و رنگ پریده روی تخت افتاده کال همه چیو 

 .. فراموش کردم



ن ماما االن میخوام بدونی که من میدونم که با میالد رفتی بیمارستان ، میخوام بدونی 

  .. بهت اعتماد دارم صبا اما دلیل نمیشد که تو اینکاروسر خود بکنی

  .. ازت توقع نداشتم که نصف شب از خونه بزنی بیرون و راه بیوفتی بری قزوین

  .. با تپه تپه گفتم : اخه فاطمه

حرفمو قطع کرد و گفت : بس کن صبا ، حتی اگه منم مردم خبر اوردن که پیمان 

  .. و بازم حق نداری اون ساعت از شب و از خونه بری بیرونداره جون میده ت

اگه یه بالیی سرت میومد اگه یه حرومزاده ای اذیتت میکرد تو با یه بچه ی کوچیگ 

  چه گوهی میتونستی بخوری ، هااا؟

  .. بهش حق میدادم ، سرمو انداختم پایین و زمزمه کردم : میدونم ، اشتباه کردم

زد و گفت : دیگه از این اشتباها نکن ، این بار چندمه که خطا  بوسه ای روی پیشونیم

  .. میکنی ولی من میزارم پای بچگیت و سن کمت

صبا به وال قسم اگه فقط یکبار دیگه بخوای تو زندگیمون خطا کنی به جون خودت 

قسم به مرگ همون بچه قسم دیگه نمیزارم پای بچگیت و ازت نمیگذرم ، حواست 

ین زندگیو میخوام ، تو رومیخوام بچمو میخوام پس با ندونم کاری باشه صبا من ا

 ... هات خرابش نکن

  .. حرفاش مثل پتک میخورد تو سرم

  .. خیلی جدی و محکم حرف میزد

بوسه ای روی لبام زد و با ارامش ازم جدا شد و زمزمه کرد : میرم دوش بگیرم 

 . بعدش یه چرت بزنم چند ساعت دیگه باید برم سر کار

بدون حرفی به مسیر رفتنش زل زدم ، بعد از نیم ساعت از حموم در اومد و چند 

 .. لقمه صبحانه خورد و بعد از خدافظی کوتاهی از خونه زد بیرون

 

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

 



روزها پشت سر هم مثل برق و باد میگذشتن و محمد من حاال دو سالش شده بود و 

بود و هر کی میدیدش توی همون دیدار کامل حرف میزد ، بچه ی خیلی باهوشی 

  !اول عاشقش میشد

دیپلممو گرفته بودم و حاال داشتم برای کنکور میخوندم ، پیمان گفته بود فقط به 

شرطی میتونم برم دانشگاه که دانشگاه تهران قبول بشم و اجازه ی رفتن به شهر 

  .. دیگه ای رو ندارم

دانشگاهی که پیمان گفته بود قبول بشم ..  تمام تالشمو به کار گرفته بودم تا همون

خوبیش این بود که دیگه از مدرسه رفتن وکالس رفتن خالص شده بودم و فقط توی 

 .. خونه درس میخوندم

زندگیمون گرم و صمیمی بود از اون شبی که پیمان سیگار کشیده بود تا به االن دیگه 

  .. لب به سیگار نزده و مثل قبل مهربون شده بود

مد داشت با ماشینی که تازه براش گرفته بودم بازی میکرد و از خودش صداهای مح

 عجیب غریب در میاورد و میخندید ..ـ

با دیدنش ذوق زده به سمتش رفتم و با لحن شیطونی که فقط مخصوص پسرکم بود 

  !گفتم : آهای آهای آقا کوچولو داری چیکار میکنی که سراغی از مامان نمیگیری ؟

  .. با شیطنت زبونشو دور  لبش کشید و گفت : بازی کردم با دیدنم

  .. لبخندی از ذوق شنیدن صدای نازش زدم و محکم بغلش کردم

دستاشو دور گردنم حلقه کرد و دستشو گذاشت روی سیـ نم و با چشمای مظلومش 

  .. بهم خیره شد و گفت :اینو  میخوام

و ده ، بهت که گفته بودم دیگه داخم تصنعی کردم و گفتم : پسر گلم دیگه بزرگ ش

  .. سالت شده و نباید از اینا بخوری

 .. با اخم و حالت قهر سرشو چسبوند به سینم و چشماشو بست

دلم ضعف رفت برای این حالت بچگونه و معصومانش ، چونه ش رو گرفتم توی 

دستم و لبای قرمز و کوچولوش رو محکم و ولع بوسیدم و گفتم : بزن بریم چیپس 

  درست کنیم ، موافقی؟

  .. از برق چشمای سیاه درشتش میشد خوشحالیش رو درک کرد



  .. با خنده گفت: چیپس بخوریم

یه ساعتی درگیر چیپس درست کردن برای محمد بودم ، نهارمو درست کردم و 

  .. نمازمو خوندم

 ... نگاهی به ساعت انداختم تقریباً نیم ساعت مونده بود تا پیمان بیاد

 .. م به محمد افتاد که چیپسشو خورد کرده بود روی کاناپهچشم

پوفی کشیدم و با کالفگی به سمتش رفتم و با لحن تندی گفتم : چرا اینارو ریختی 

 .. اینجا اخه ، مگه نگفتم رو زمین بشین بخور

 .. با ناراحتی نگام کرد و کاسه ی چیپس رو پرت کرد وسط هال

زل زده بودم ، تا حاال همچین رفتاری ازش ندیده  با چشمای گرد شده به این حرکتش

 بودم !!ـ

بدون اهمیت به چیپسای خورد شده روی کاناپه هایی که تازه خریده بودیم ، کنار 

 !محمد نشستم و به ارومی بغلش کردم و گفتم: چیه پسرم ، چرا اینقدر عصبانی تو ؟

  .. ه گوش رسیدهنوز جوابمو نداده بود ک صدای باز و بسته شدن در حیاط ب

 ... با ذوق از جاش پرید و داد زد : بابا اومده

 .. لبخندی به این همه شوقش زدم و بغلش کردم تا با هم به استقبال پیمان بریم

  .. صورت خسته ش رو که دیدم دلم ضعف رفت براش

  .. لبخندی زدم و گفتم : سالملیکم آقا ، خسته نباشی

  .. کشید و گفت : سالم خانومی ، چخبراخنده ای کرد و محمد و به آغوش 

 .. باهاش دست دادم و به آرومی صورتشو بوسیدم و گفتم : سالمتی ، بیا تو

با هم اومدیم داخل و سریع به سمت اشپزخونه رفتم ،توی این سه سال زندگی که با 

  .. هم کرده بودیم خوب میدونستم که االن پیمان با یه لیوان شربت سرحال میشه

بخند یه لیوان بزرگ شربت بهارنارنجی که براش از قبل اماده کرده بودم رو با ل

 .. بردم و گفتم : بفرمایید



محمد با دیدن شربت شروع به سر و صدا کرد که پیمان خندید و گفت : باشه بابایی 

  .. اول میدم تو بخوری

و محمد کمی از شربت رو خورد و انگار که از مزه ش خوشش نیومده باشه سرش

  .. عقب کشید

از بغل پیمان گرفتمش و گفتم : خودت بخور ، این شربت دوست نداره که فقط میخواد 

  .. اذیت کنه

پیمان کمی از شربتش و خورد و با جدیت گفت : صبا میخوام راجب یه موضوعی 

  .. باهات حرف بزنم

 !کنارش نشستم و با کنجکاوی گفتم :  چه موضوعی ؟

الجرعه سر کشید و همونطور که لیوان و میزاشت روی میز  باقیمانده ی شربتش رو

  گفت : راستش دیگه خسته شدم از مستأجری ، نظرت چیه خونه بخریم ؟

 متعجب گفتم : خونه ؟

  . سری تکون داد و منتظر گفتن حرفم شد

خنده ی ارومی کردم و گفتم : خب من از خدامه  ولی اخه چطوری ، از کجا بیاریم 

  ؟

اال انداخت و با همون تن صدای جدی گفت : فقط کافیه تو بخوای و راضی شونه ای ب

  باشی ، جور کردن پولش با من .ـ

اخمی ناخواسته و بی اراده بین ابروم نشست و گفتم : از کجا میخوای پول بیاری که 

  !اینقدر از به دست اوردنش مطمئنی؟

  .. اونم متقابالً اخمی کرد و گفت : وام میگیریم

ی کشیدم و گفتم : اخه وام گرفتن مگه به این راحتیاس ؟ـ ما االن وام بگیریم حداقل پوف

  ! دو تا ضامن الزم داریم و کلی دوندگی داره

پیمان محمد و از بغلم گرفت و گذاشت روی زمین و با لحن پدرانه ش گفت : برو 

 .. بازی کن پسرم ، االن منم میام باهات بازی میکنم



سته به سمت ماشینش که روی فرش افتاده بود خیز برداشت و محمد از خدا خوا

  .. شروع به بازی کرد

پیمان نگاهشو از محمد گرفت و رو بهم ادامه داد : خب دوندگی داشته باشه  ضامن 

 .. هم پیدا میشه

اخه قربونت برم تا کی باید اینجوری تو خونه ی مردم بشینیم و استرس اجاره خونه  

 .. رو داشته باشیم

نگاه عاقل اندر سفیهی به جانبش انداختم و گفتم : خب عزیزم خودت داری میگی 

 ..استرس اجاره خونه رو داریم

خب ما که نمیتونیم اجاره رو جور کنیم و به سختی سر ماه جورش میکنیم ، چطوری  

  میخوایم خونه بخریم ؟

  .. مام میگیریبا کالفگی گفت : صبا اصال گوش میدی به حرفای من ؟ دارم میگم و

کمی قاطعیت به لحنم اضافه کردم و غریدم : اتفاقاً من خوب گوش میدم ، این تویی 

 .. که گوش نمیدی و متوجه حرفایی که میزنی نیستی

همون وامی که میگیری دوبرابر اجاره خونه ای که االن میدیم قسط داره پیمان  

  ،چطوری میخوایم قسط بدیم ؟

گفت : هر جوری که بتونم قسطشو میدم ، ولی دیگه  با حرص بهم نزدیک شد و

 ! حاضر نیستم تو خونه ی اجاره ای زندگی کنم

با تعجب و کمی عصبانیت گفتم: یه جوری حرف میزنی که انگار من دوست دارم 

 مستأجری بکشم ، خب منم دوست ندارم ، اما چاره چیه ؟

 ... ریسک کنیم با لحن ارومتری گفت :عزیزم چاره ش اینه که یه کمی هم

یه وام بگیریم ، صبا من دلم میخواد زن و بچم توی خونه ی خودشون بشینن نه خونه  

  ! ی مردم

 .. پوف کالفه ای کشیدم و گفتم : باشه هر کاری میخوای بکن

ولی پیمان ببین کی بهت دارم میگم که نمیتونی قسطشو بدی ، همش میمونه گردنمون 

  .. بیچاره میشیم



  .. و گفت : تا وقتی که تو اینجوری فکر کنی قطعاً به جایی نمیرسیماخمی کرد 

با خنده ی عصبی گفتم : من چطوری فکر کردم؟ اصال هر کاری که دلت میخواد 

 .. بکن ، من که از خدامه صاحب خونه بشم

  .. دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد

  .. رفت سرکار نهارو توی سکوت خوردیم و پیمان یکی دو ساعت بعد دوباره

  .. محمد همش بیتابی میکرد و خوب میدونستم که حوصلش سر رفته

  ..لباس تنش کردم و حاضرش کردم تا بریم بیرون

 .. آشغاال روجمع کردم و خودمم لباس پوشیدم و کفشای محمد و پاش کردم

  .. در خونه رو قفل کردم و با هم از خونه زدیم بیرون

 رو انداختم سطل اشغال و رو به محمد که قدمای کوتاه سر کوچه که رسیدیم اشغاال

 و نامنظم برمیداشت گفتم : دوست داری کجا بریم مامانی ؟

 .. با ذوق گفت : پارک بریم .. سرسره

  .. خنده ای کردم و گفتم : چشم هر چی شما بگی قربان

ن وبا هم رفتیم پارک و حدود نیم ساعت توی پارک سرگرم بازی کردن بودیم ، چ

 ..سنش کم بود میترسیدم تنهایی بزارمش روی سرسره

  .. یه کمم تاب بازی کرد ولی دیگه چشماش باز نمیشد از خستگی

  .. با لبخند و ارامش بغلش کردم و سرشو گذاشتم روی شونه م تا راحت بخوابه

 .. اروم اروم به سمت خونه راه افتادم

ان درسته سرکار میرفت و درامد فکرم کمی درگیر بود ، میترسیدم از کارای پیم

داشت اما درامدش اونقدری نبود که بتونه باهاش هم قسط وام بده هم خارج ومخارج 

  !! خودمونو بده

  .. توی همین فکر و خیال ها بودم که چشمم به آگهی استخدام روی دیوار افتاد

 یازمندیمنبه چند مربی  خانم جهت تدریس در پیش دبستانی با مدرک تحصیلی دیپلم "

"  



  !! فکری مثل برق و باد از ذهنم گذشت

  یعنی میشد ؟

  .. نگاهی به شماره تماس پایین متن انداختم وچند بار زیر لب خوندمش تا حفظ کنم

اما مغزم کار نمیکرد و از ترس اینکه نتونم حفظش کنم یا بعداً یادم بره سریع کاغذو 

 .. وم و به سمت خونه پا تند کردماز روی دیوار کندم و گذاشتم توی جیب مانت

تا وقتی که رسیدم خونه فقط داشتم به این فکر میکردم که چطوری پیمان رو راضی 

  .. کنم تا بزاره برم سرکار

میدونستم راضی کردنش کار خیلی سختیه اما چاره ای نبود من باید بهش کمک 

  .. تأمین کنممیکردم ، باید میرفتم سر کار تا حداقل بتونم اینده ی بچمو 

من آدم دست رو دست گذاشتن نبودم ، من آدم بی دست و پایی نبودم خودم خوب 

  .. میدونستم که من زن خونه موندن و چشم به دست پیمان دوختن نیستم

با همین فکرا محمد و گذاشتم روی تختش ولباسامو عوض کردم برای شام قیمه 

  .. درست کردم ، غذای مورد عالقه ی پیمان

  .. ونه رو مرتب کردم و رفتم حمومخ

دلم میخواست امشب و با هم خوش باشیم و به ارامش برسیم بعدش راجب سرکار 

  ! رفتنم باهاش حرف بزنم

  .. دوساعتی توی حموم بودم و حسابی به خودم رسیدم

تاپ مشکی دوبنده ای که عجیب با پوستم هماهنگ بود روپوشیدم و دامن مشکی 

  .. کوتاهمم پوشیدم

  .. میدونستم پیمان عاشق رنگ مشکیه

موهای مشکی و بلندمو که االن تا زیر کمرم میرسید رو خشک کردم و آزادانه 

  .. انداختم روی شونه های لخت و ظریفم

  .. ادکلنم رو برداشتم و کمی به گردنم و قفسه ی سینم زد



ست و دلبازی زیاد ارایش نکردم فقط یه خط چشم نازک کشیدم و رژ قرمزمو با د

 .. روی لبای قلوه ای و درشتم کشیدم

با رضایت از آینه چشم گرفتم و سری به غذام زدم حاضر شده بود ، زیر قابلمه رو 

  .. خاموش کردم و با حوصله ساالد درست کردم و ظرفای شام رو آماده کردم

 .. هر از گاهی هم نگاهی به ساعت مینداختم

  !! نده بوددیگه چیزی به اومدن پیمان نمو

محمد رو بیدار کردم و بهش غذا دادم ، لباساشو عوض کردم و موهای مشکی براقش 

  .. رو که شباهت عجیبی به پیمان داشت شونه زدم

با صدای در حیاط لبخندی زدم و با لحن بچگونه ای رو به محمد که هنوز خواب 

 .. بوسش میکنم الود بود گفتم : اووف بابایی اومدااا گفته باشم ها اول خودم

 .. دست محمد و گرفتم و با هم به استقبالش رفتیم

 .. با دیدنم به وضوح جا خورد و چشماش برقی زد

بدون خجالت سالمی کردم و دست محمد و رها کردم و بی قیدانه توی آغوشش خزیدم 

  .. و دستامو دور گردنش حلقه کردم

  ای دیوونم کنی دیگهدستاشو دور کمرم انداخت و توی گوشم لب زد : میخو

 با ناز ازش جدا شدم و گفتم : تو که دیوونه بودی آقا ..ـ

نگاه کوتاهی به محمد که همونجوری ایستاده بود و به ما نگاه میکرد انداخت وبا 

 شیطنت گفت : ببین بابایی مامانت خودش دلش میخواد همینجا جلو چشمای خوشگلت

.... 

 ... لباش رو لبامادامه حرفاش همزمان شد با گذاشتن 

وجود محمد کمی معذبم کرده بود اما دلیل نمیشد که توی این بوسه ی شیرین 

 .. همراهیش نکنم

  .. با جون و دل همراهیش کردم و بیشتر خودمو بهش چسبوندم

  .. توی حال خودمون بودیم که با صدای محمد به خودمون اومدیم



که این بچه ی فضول اینجاس اما  کمی ازم جدا شد و با چشمای تبدارش گفت : حیف

 ... شب حسابی تالفی میکنم هاا

هنوز در حال تجزیه و تحلیل حرفش بودم که کامل ازم جدا شد و محمد و به آغوش 

  .. کشید

 لبخند عمیقی زدم و پشت سرشون رفتم داخل ، شام و با  به به و چه چه پیمان خوردیم

..  

  ! محمد همین که شامشو خورد خوابش برد

پیمان اشاره ای به محمد کرد و با شیطنت گفت : ببین همه چی دست به دست هم داده 

  ! تا من امشب حسابی از خجالتت در بیام

با خنده محمد و بلند کردم و گذاشتم سر جاش و گفتم : ببخشیداا نمازمو نخوندم ، ظرفا 

  ...رو نشستم ، مسوا

کرد و مثل پر کاه از جا بلندم کرد و  هنوز حرفمو کامل نکرده بودم که از پشت بغلم

  .. گفت : دیگه نق نق نکن چون امشب بدجوری میخوام بخورمت

در اتاق و باز کرد و گذاشتم روی تشکی که از قبل رو زمین پهن بود ، در اتاق و 

  .. بست و پیراهنش رو در اورد و روم خیمه زد

که بار اول بود پیمان  همه ی تنم از شوق میلرزید یه حس عجیبی داشتم انگار

  !! میخواست بهم دست بزنه

دستشو گذاشت زیر گردنم و لبامو حریصانه به دندون گرفت و شروع به در اوردن 

 ... لباسام کرد

  .. هر تیکه لباسی که از تنم در میاورد یه بوسه روی تنم میزاشت

ام شو به چشموقتی کامل لختم کرد از دور به تنم خیره شد و با چشمای خمارش نگاه

  .... دوخت و زمزمه کرد : فقط مال خودمی

  .. بوسه ی ریزی روی گردنم گذاشت و با زبونش الله ی گوشمو به بازی گرفت

  .. آهی کشیدم و با صدای لرزونی اسمشو صدا کردم

  .. چنگی به سیـ نه هام زد و گفت : جوون چیه خوشگلم



  .. قفسه ی سیـ نم رو لیسی زد نوک سیـ نم رو گرفت و کمی فشرد و با زبونش

  ... با بیتابی دستمو گذاشتم روی مردونگیش و لب زدم : پیماان

بدون اینکه جوابمو بده دستشو گذاشت روی پایین تنه م و نگاهشو به سیـ نه هام 

 .. دوخت

مثل مار به خودم میپیچیدم و زیر دستاش به تنم پیچ و تاب میدادم از لذت ناخونامو  

  !دم توی پوست دستشفرو میکر

  .. چشماش برق میزد وانگار صدای ناله هام براش لذت بخشه

 روی تنم کامل خیمه زد و لبامو به دندون گرفت و حریصانه میمکید و گاز میگرفت

..  

  .. همراهیش کردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم

ش گرمای آغو تن لخت جفتمون به هم چسبیده بود و هر دو داشتیم ذوب میشدیم توی

  ! همدیگه

مردونگیشو یه ضرب واردم کرد، جیغی از لذت کشیدم و لبامو محکم گاز گرفتم تا 

  .. صدام از اتاق بیرون نره

  .. دستشو روی تنم و سیـ نه هام میکشید و قربون صدقم میرفت

 ضربه هاش هر لحظه داشت تندتر میشد و من به اوج لذت رسیدن نزدیک تر ..ـ

ضربه ی محکم به اوج لذت رسیدم لرزش حفیفی توی تنم احساس کردم  بعد از چند

  .. و چشماموبستم

پیمان هم همون لحظه رها شد و سرشو گذاشت روی سیـ نم .. سنگینی تنش روی 

 .. بدنم داشت اذیتم میکرد اما دلم نیومد چیزی بگم

 .. بوسه های ریزی روی گردنم و سیـ نه هام زد و زمزمه کرد : مرسی عشقم

  .. توبهترینی صبا هیچکی تو این دنیا مثل تو نمیشه 

  !! اصال کسی وجود نداره که به چشمم بیاد



لبخند رضایتمندی زدم و لب زدم : تو هم بهترینی ، یه تار موت رو با همه دنیا عوض 

  ! نمیکنم

بوسه ی دیگه ای روی سیـ نم کاشت و سنگینیش رواز روی تنم برداشت و کنارم 

 ! شیددراز ک

چشمام داشت بسته میشد که با شنیدن صداش هوشیار شدم : فردا میرم کارای وام رو 

  .. پیگیری میکنم

  !! با شنیدن حرفش کامل هوش از سرم پرید و یاد قضیه ی سرکار رفتنم افتادم

  .. با عجله چشمامو کامل باز کردم و توی جام نیم خیز شدم

میت به دردی که داشتم روبه پیمان که متعجب درد بدی زیر دلم پیچید اما بدون اه

 داشت نگام میکرد گفتم: پیمان تو چقدر منو دوست داری ؟

به زور جلوی خنده ش رو گرفت و با شیطنت گفت : االن که نشون دادم دوست 

داشتنمو اما اگه هنوز نفهمیدی برو جلو اینه و گردنتو سیـ نه هاتو نگاه کن تا مهر 

 .. دوست داشتنمو ببینی

 .. خنده ای کردم و گفتم : اونو که میدونم ، اما میخوام از زبون خودت بشنوم

  !دستشو تگیه گاه سرش کرد و گفت : چیو میخوای بشنوی ؟

  .. با لحن دلخوری گفتم : گفتم که االن .. چرا خودتو میزنی به اون راه

همینقدر بدون  با مهربونی دستمو گرفت و زمزمه کرد : اندازه نداره دوست داشتنم

 ! که جونمو میدم برای یه لحظه خندیدنت

لبخندی زدم و با لحن آرومی که عصبی نشه زمزمه کردم : خب اگه یه چیزی ازت 

  !بخوام قبول میکنی ؟

 !با کنجکاوی سری تکون داد و گفت : بستگی داره که چی باشه

  .. آب دهنمو قورت دادم و گفتم : میخوام برم سرکار

 .. رش جاش رو به اخم بزرگی بین ابروهاش داد و گفت : نهکنجکاوی چه

 ! جا خوردم از این قاطعیت و صراحت کالمش



  .. با ناراحتی گفتم: بابا بزار من حرفمو بزنم  بعد جنابعالی ساز مخالف بزن

با لحن تندی گفت : ببین صبا بزار یه چیزی بهت بگم خیالتو راحت کنم ، من خوشم 

  .. ار یعنی غیرتم نمیزارهنمیاد زنم بره سرک

با لحن مالیم تری که سعی داشتم رامش کنم گفتم : اخه عزیزم تو که نمیدونی چه 

  کاریه .. تو فکر کردی من میخوام برم کارگری ؟

  .. نگاه منتظرش تشویقم میکرد که زودتر حرفمو ادامه بدم

واد داشت نه خنده ی اررومی کردم و گفتم : اون صبایی که میرفت کارگری نه س

  .. سن زیادی داشت

  .. اما االن هم سواد دارم هم سنم بیشتره

پوفی کشید و درحالی که لباساشو میپوشید گفت : اینقدر صغری کبری نچین صبا 

  بگو کارش چیه ؟

با ذوق گفتم : مربی گری .. مربی پیش دبستانی بشم ، تازه یه جورایی همون معلمی 

 حته هم اینکه حقوقش خوبه ..ـخودمونه ، بخدا کارش هم را

  اخمی کرد و گفت : تو از کجا میدونی حقوقش خوبه ، نکنه رفتی اونجا ؟

سریع گفتم : نه واال خداشاهده نرفتم هنوز مگه میشه بدون اجازه ی تو همچین کاری 

 !کنم ؟

پوزخندی زد و گفت : واال توکه سرویس کردی منو هر کاری که دلت میخواد میکنی 

  ه یاد اجازه گرفتن از من میوفتی؟بعد تاز

  با دلخوری نگاهمو ازش گرفتم و چیزی نگفتم .ـ

 ..لباساشو کامل پوشید و خواست از اتاق بره بیرون

از ترس اینکه از خونه بره بیرون وحرفامون نا تمام بمونه سریع با همون تن لخت  

  پریدم جلوش و گفتم : ! کجـــا ؟

ارومتر  بچه خوابیده ، دارم میرم دستشویی ، اجازه با حیرت نگام کرد و گفت : 

  هست ؟



خنده ای کردم و با شیطنتی که مطمئن بودم حرصشو در میاره گفتم : این دفعه رو 

  .. اجازه میدم

 . نگاه چپکی بهم انداخت و از اتاق رفت بیرون

درصد هم  ۴۱درصد مخشو زدی اون  ۶۱بشکنی زدم و زمزمه کردم : ایول صبااا 

  .. ت خودتو میبوسهدس

 ! خنده ای کردم و رفتم سراغ لباسام که هر کدومش یه گوشه از اتاق افتاده بود

  .. لباسامو برداشتم و پاورچین پاورچین از اتاق رفتم بیرون وبه سمت حموم رفتم

 .. یه دوش چند دقیقه ای گرفتم و از حموم اومدم بیرون

  . ودپیمان روی کاناپه نشسته بود و توی فکر ب

لبخندی زدم و با هموم حوله ی کوتاهی که دور خودم پیچیده بودم کنارش نشستم و 

  !گفتم : چرا تو فکری ؟

  .. نگاه عمیقی بهم انداخت و زمزمه کرد : صبا ، یه حس خیلی بدی دارم

 !با تعجب و کنجکاوی لب زدم : چه حسی ؟

وند ی که جونمو به لبم رسبا کالفگی نگاهشو ازم گرفت و بعد از مکث نسبتاً طوالن

 ..گفت : نمیدونم.. حس میکنم قراره یه اتفاقی بیوفته

با ترس و نگرانی به بازوش چنگی زدم و گفتم : چه اتفاقی پیمان ، تو رو خدا 

  .. بگوچیشده

با مهربونی دستمو از روی بازوش برداشت و به لباش نزدیک کرد و بوسه ای پشت 

 .دستم گذاشت

به سوالم گفت : میدونستی برای این چشمای مهربونت دلم میخواد  جای جواب دادن  

 بمیرم ؟

 .. نچی کردم و با اخم گفتم : بس کن پیمان ، این حرفا چیه خب

  بغلم کرد وبوسه ای روی پیشونیم گذاشت و

 .. طره ای موهای نم دارمو توی دستش گرفت و به بینیش نزدیک کرد



 .. عمیق نفس کشید

گفت : شاید درست نباشه گفتن این حرفم اما دوست دارم اگه من با صدای خشداری 

 .. یه روزی قرار شد بمیرم تورو هم با خودم ببرم

  نگاهشوبه چشمام دوخت و ادامه داد : میدونی چرا ؟

 .. چون میخوام فقط مال خودم باشی.. مال خود خود خودم

 تیین مادر دنیا هم هسنفسم به نفست بنده ، بهترین همسر دنیا هستی ومطمئنم بهتر

..  

همیشه اینو یادت باشه که پیمان توی زندگیش خوشی ندید و فقط چند ساله که معنی 

  .. زندگی کردن و فهمیدم اونم از وقتی بوده که تواومدی توی زندگیم

 ... میدونم برات کم گذاشتم ، اذیتت کردم

 ... ت دارماما صبا یادت باشه که ببشتر از هر کسی توی این دنیا دوست

دستاشو  دو طرف صورتم گذاشتم و زل زد به چشمام و با صدای خشدار ودورگه 

 ... ای گفت : من خیلی خوشبختم ، چون تو مال منی ، چون مال خود خودمی

سرمو به سینش چسبوندم و با بغضی که نمیدونستم چرا توی گلوم جا خوش کرده 

  ! نگرانم میکنه گفتم : چرا اینجوری میگی ، این حرفات یه کمی

 . خنده ای کرد و گفت : نگران نباش خوشگلم

 ...! اتفاقی قرار نیست بیوفته ، فقط یه کم درد و دل کردم

بوسه ای روی موهام کاشت و کمی از خودش جدام کرد و زمزمه کرد : صبا خیلی 

 خوابم میاد عزیزم ، اشکال نداره بخوابیم ؟

 فتم : نه آقا ناراحتی نداره که ، منم خوابم میادبوسه ای روی لباش گذاشتم و با ناز گ

...  

با هم رفتیم توی اتاق و بعد از اینکه کمی صحبت کردیم تا خود صبح بدون مزاحمت 

 .. و گریه ی محمد خوابیدیم



صبح با صدای گریه ی محمد چشمامو باز کردم ، نگاهی به جای خالی پیمان انداختم 

 ..سرکار و من متوجه نشدمو با خودم فکر کردم که کی رفته 

 ... از جام بلند شدم و از اتاق زدم بیرون تا به محمد برسم

 ... روی تختش نشسته بود و هق هق میکرد و به پهنای صورتش اشک میریخت

با عجله بهش نزدیک شدم و بغلش کردم و با مهربونی گفتم : جون دلم مامانی ، چرا 

  .. گریه میکنی قربونت برم

  انداخت و سرشو چسبوند به سینمنگاهی بهم 

 موهاشو ناز کردم و به سمت آشپزخونه رفتم

 .. میدونستم گرسنه ش شده براش صبحونه آماده کردم

  .. تمام مدتی که صبحونه میخورد بهش خیره شده بودم

 ..به حرکاتش ، به صورتش ، به چشمای معصومش

 خونه  رو مرتب کردم تا ظهر با محمد خودمو سرگرم کردم ، نهار درست کردم و

..  

ظهر پیمان زودتر از همیشه اومد خونه ، محمد وبغل کرد وبا انرژی باهاش بازی 

 کرد ..ـ

  ! متعجب بهش نزدیک شدم و با خنده گفتم : چیه کبکت خروس میخونه

 ... خنده ای کرد و گفت : چرا نخونه ؟! وامی که میخواستم بگیرم جور شد

  !تم : واقعا ؟با حیرت کنارش نشستم و گف

سری تکون داد و گفت : آره عزیزم ، االنم منتظرم که دوستم برام دو تا ضامن جور 

  ! کنه

  !با کنجکاوی گفتم : کدوم دوستت ؟

صدای گریه ی محمد نزاشت جوابی از پیمان بشنوم و پیمان یه جورایی از خدا 

 .. خواسته شروع به اروم کردن محمد کرد

 ... حس بدی داشتمدلم عجیب شور میزد و 



دلم میخواست دوباره ازش بپرسم و تهو توی قضیه رو در بیارم ، اما نمیخواستم االن 

  .. عصبیش کنم

 ... پوفی کشیدم و با کالفگی از جام بلند شدم ورفتمـتوی اشپزخونه

سفره انداختم و با آرامش غذا رو کشیدم و گذاشتم روی سفره ، تمام مدتی که داشتم 

  ! چیدم چشمم به پیمان بود که حسابی داشت با محمد بازی میکردسفره رو می

 نگاه سرسری به سفره انداختم و با صدای به ظاهر خوشحالی گفتم : بیا نهار بخوریم

..  

 ..محمد و بغل کرد و با هم سر سفره نشستیم

نگاه زیر زیرکی بهش انداختم و با ارامش گفتم : پیمان راجب سر کار رفتنم فکر 

 !؟کردی

 .. "لقمه ای که گرفته بود رو با ولع بلعید و با دهن پر گفت : من که گفتم "نه

اخمی کردم وبا دلخوری گفتم : پیمان ما با هم حرف زده بودیم ، چرا میزنی زیر 

  !حرفت ؟

با جدیت خیره شد بهم و گفت : وایسا ببینم ، تا جایی که یادمه و به من گفتی میخوای 

  ! نه بری سرکار منم گفتم

 ..یادم نمیاد که بهت اجازه داده باشم که بری

 .. پوفی کشیدم و بی میل لقمه ای برای خودم گرفتم

  .. بقیه ی غذا با سکوت از طرف هر دوتامون خورده شد

 ... سفره رو جمع کردم ، حتی حوصله ی شستن ظرفا رو نداشتم

 م تا کم کم خوابش بردمحمد و که گیج خواب بود روی پام گذاشتم و آروم تکونش داد

.. 

پیمان توی اتاق خوابیده بود و خوب میدونستم که االن وقت مناسبی برای بحث کردن 

  .. باهاش نبود



محمد و گذاشتم روی تختش و نمازمو خوندم ، کتابمو برداشتم و مشغول درس خوندن 

شده  بشدم ، نمیدونم چند دقیقه یا چند ساعت بود که سرم توی کتاب بود و غرق کتا

  .. بودم

با صدای پیمان رشته ی افکارم پاره شد و چشم از کتاب پیش روم گرفتم و خیره شدم 

  ... بهش که باالی سرم ایستاده بود

سوالی نگاهش کردم که با لحن نسبتاً آرومی گفت  : اصال ما روتحویل نمیگیریا ، 

  ... پاشو یه چایی لب سوز بیار با هم بخوریم

نار و بدون اینکه حرفی بزنم به سمت اشپزخونه رفتم و کتری رو کتاب و گذاشتم ک

  .. پر آب کردم وگذاشتم روی اجاق

هرم نفسهای داغشو پشت گوشم حس کردم و تا خواستم به سمتش برگردم از پشت 

دستاشو دور شکمم حلقه کرد و بوسه ای پشت گردنم گذاشت و با صدای خشداری 

  .. گفت : چیه خانومم ، چرا تولبی

  ! با کالفگی ازش جدا شدم و گفتم: هیچی .. یه کم بی حوصلم

  .. با کمی خشونت بازومو گرفت و وادارم کرد تا به سمتش برگردم

عصبی لب زد : حوصله ی کتابتو داری ، حوصله ی محمد و داری ، حوصله خونه   

 .. داری و ... داری ، به من که میرسی حوصله نداری ؟! جالبه

ضعیتمون کردم و خدا خودش شاهده که منظوری از حرفی که گفته بودم نگاهی به و

  !نداشتم : واال من ندیدم که حوصله ات رو نداشته باشم

 !یعنی اینو من نمیگم آمار حموم رفتنهام میگه

لحنم شوخ بود و یه درصد هم فکر نمیکردم حرفم اونقدر بهش بربخوره که محکم 

چشمهایی که توشون طوفان به پا شده بود نگاهم بازومو توی مشتش فشار بده و با 

 !کنه

  " خودش میدونست که تموم دین و ایمونم تو یه کلمه خالصه میشه اونم " پیمان

 که آمار حموم رفتنت آره؟! داری سر من منت میذاری صبا؟-



با هول و وال گفتم : نه به خدا پیمان جان، تو منظورمو اشتباه متوجه شدی! منت 

 ...تو زن و شوهریم، من آخه چیه! من و

فشار بیشتری به بازوم اورد و گفت : خوشم باشه صبا خانوم، خوشم باشه! خوب 

  !دستمزدی بهم دادی

 کارت به جایی رسیده که وقتی ازت میخوام بهم توجه کنی سرم منت میذاری؟

 رابطه نمیخواستی واسه چی شوهر کردی پس تو؟

د، نگاهش کردم. خدایا این چرا این جوری شده با چشمهایی که از ترس گشاد شده بو

 !بود یهو

 !من که چیز خاصی نگفته بودم! بارها تو شوخی حرفهایی از این بدتر زده بودم 

دست دیگه ام رو روی بازوش گذاشتم و همونطور که نوازشش میکردم گفتم : 

ی قربونت برم آقایی به خدا من منظوری نداشتم. من وظیفمه اصالً تو رو راض

 ...نگهدا

 وظیفته؟ همین؟-

منو به عقب هل داد و روشو ازم برگردوند و توی همون یه وجب جا، شروع کرد 

به قدم رو رفتن و حرف زدن : وظیفه! هه! بعد سه سال زندگی و یه بچه دوساله، 

 خانوم از وظیفه میگه! یعنی اگه وظیفه ات نبود، دلیلی واسه انجامش نداشتی نه؟

 !یمان معتاد مفنگی کجا اون آقای روانشناست کجامعلومه بابا! پ 

 !وظیفه بودم که نصفه شب بچه امو زدی زیر بغلت رفتی قزوین دیگه

 همونطور که به اپن چسبیده بودم و با ترس به حرکاتش خیره شده بودم

 !با بغض گفتم : مرگ صبا تمومش کن پیمان. اون قضیه واسه خیلی وقت پیشه 

 .نی آخه! غلط کردم اصالً منچرا روزمونو زهر میک 

با شنیدن صدام سر جاش ایستاد و با همون چشمهای به خون افتاده نگام کرد از بین 

  : دندونای کلید شده اش غرید



یه بار دیگه صبا، فقط یه بار دیگه دهن باز کنی و هر چرتی رو میخوای به زبون -

 !بیاری، دیگه باید با این پیمان خداحافظی کنی

 .ه بودم قبالً من دوبار بهت فرصت بچگی دادم، دیگه از این خبرا نیسبهت گفت 

 .با استرس به سمتش رفتم و گفتم : باشه عزیزم باشه پیمان جونم. تو فقط آروم باش

 !نگاه عصیانگری به چشمای اشکی و صورت خیسم انداخت و گفت : بسه گریه نکن

دم و گفتم : چشم دیگه دستمو سریع روی صورتم کشیدم و رد اشکها رو پاک کر

  !گریه نمیکنم

لبخند تلخی زد و قدمی به سمتم اومد، با اینکه میترسیدم ازش، سرجام ایستادم و  

 ...منتظر نگاهش کردم

یه دلم میگفت برم پیش محمد تا نتونه کاری داشته باشه و یه دل دیگه ام میگفت اون 

 !پیمانه و مرد روزهای سخت من

ایی توی مغزم پیچید " مگه همین آدم نبود که منو با درست توی همون لحظه صد

  کمربند منو زد و قمرتاج پشت در برام دل میسوزوند؟

 !صبا؟-

از فکر دراومدم و نگاهمو به پیمان دوختم که نادم و پریشون جلوم ایستاده بود، 

 !لبخندی زدم و با تموم احساسم گفتم : جون دلم؟

 ...ت : بیا بغلم ببینمبا شنیدن صدام لبخند پهنی زد و گف

بینمون فقط یه قدم فاصله بود که اونم من پر کردم و خودمو به آغوش مردی رسوندم 

 !که درسته اولش بد جلو اومد اما عاشقم کرد

 ...دستاش دور تنم مثل پیچک تنیدن و منو توی آغوش پر از محبتش حل کرد

رون اومدم و به سمت ی اجاق گاز سریع از بغلش بیبا صدای ریختن آب روی شعله

 ...گاز رفتم...شعله رو کم کردم

 !بریز این چایی داستان سازو-

 ...لبخندی به حرفش زدم و چشمی گفتم



سینی و دوتا استکان برداشتم و بعد از ریختن چایی از قوری، آب جوش رو ریختم 

 ...و با برداشتن قندون به عقب برگشتم که پیمانو تکیه زده به اپن دیدم

 ...ا عشق نگام میکرد که دست و دلم از نگاهش لرزیدجوری ب

 !زندایی راست میگفت که آخر سختی ها خوشیه

 ...پیمان پاداش تموم صبوری هام بود

 !نمیای خانومی؟-

لبخند پر مهری زدم و سریع به سمت اپن رفتم ، سینی رو از دستم گرفت و جلوتر 

 از من به سمت مبل رفت

ودش روی مبل دونفره نشست و منم به سمت خودش سینی رو روی میز گذاشت و خ

 ...کشید

کنارش روی مبل نشستم و خودمو از پشت بهش تکیه دادم که صدای پر خنده اش 

 !بلند شد : خانومی بذار چاییمو بخورم بعدش چشم

خودمو با خنده جلو کشیدم و کنارش نشستم. حاال که از اون عصبانیت قبل دراومده 

ره شانسمو امتحان کنم و درمورد کار تو پیش دبستانی باهاش بود، میخواستم سه با

 ...صحبت کنم

استکان چاییمو برداشتم و توی دستم گرفتمش و همونطور که انگشت هام رو روی 

 !لبه اش میچرخوندم صداش زدم : پیمان؟

 !قندی رو گوشه لبش گذاشت و گفت : جانم؟

 ..ه اون قضیه کارنگاهمو به چشمای مهربونش دوختم و گفتم : راجع ب

روش رو برگردوند و دست برد به سمت استکان، اونو باال برد و با گفتن " بیخیال 

 !روزمونو زهر نکن " مهر سکوت رو به لبام زد

درسته ازش دلگیر بودم اما به رسم همیشه لب از لب باز نکردم و خب درکش 

 ...میکردم

من فشار زیادی رو تحمل همون زمانی هم که زندان بود به خاطر سرکار رفتن 

 ...میکرد و اگه اون موقع به خاطر شرایطمون کوتاه اومده بود اینبار اینکارو نمیکرد



 ...آهی کشیدم و به خودم قبولوندم که حق داره

باآلخره َمرده و شاید غیرتش اجازه نمیده من کار کنم اونم حاال که از وضع اسفبار 

 !نمون میرسهسه سال پیش خارج شدیم و دستمون به ده

 .چاییتو بخور این یه ساعت باقیمونده رو کنارت بخوابم-

دلم میخواست بهش بگم درس دارم اما از تکرار دوباره دعوا میترسیدم پس استکان 

 ...رو به لبم نزدیک کردم و الجرعه چایی رو سر کشیدم

 وپیمان هم استکان رو توی سینی گذاشت و خواستم سینی رو ببرم، که مچ دستم ر

 گرفت و گفت : اآلن میبری میشوری تا بیای من هفت تا پادشاه خواب میبینم

 ..اآلن بیاباشه بعداً.

و خودش بلند شد و منو هم همراه خودش کشید...از کنار محمد که دمر توی تختش 

 ...خوابیده بود گذشتیم و وارد اتاق شدیم

کردن دکمه اول شلوارش، تشک از قبل پهن بود و پیمان با شل کردن کمربند و باز 

 ..روی تشک طاقباز دراز کشید و دستشو باز کرد و منتظر نگاهم کرد

 ....منم جلو رفتم و سرمو روی دستش گذاشتم و دراز کشیدم

به سمتم چرخید و دست دیگه اش رو هم دورم انداخت و منو توی آغوشش فشرد و 

 ...عطر تنم رو بو کشید

 باتو بهترین اتفاق زندگی منی ص-

بعضی وقتا حتی به خاطر داشتنت از خدا تشکر میکنم و بعدش برای آقام فاتحه 

 ...میخونم که با رفتنش تو رو توی زندگیم اورد

لبخندی زدم و خودمو بیشتر بهش فشردم و گفتم : منم از خدا به خاطر تو ممنونم...تو 

 ...همون کسی هستی که یه عمر میتونم بهش تکیه کنم

 ....هام نشست و من غرق لذت شدمبوسه ای روی مو

 ...یک ساعت مثل برق و باد سپری شد و پیمان از خونه به مقصد کار بیرون رفت



بعد از شستن ظرفها خواستم به سمت کتابهام برم که تلفن خونه زنگ خورد و منم با 

نگاه به محمد که هنوز خواب بود سریع به سمت تلفن رفتم تا با زنگ خوردنش محمد 

 ...ار نکنهرو بید

 گوشیو برداشتم و جواب دادم : الو؟

 چطوری صبا خانوم؟-

با شنیدن صدای حمیرا لبخندی زدم و گفتم : چه عجب حمیرا خانوم با ما تماس 

 !گرفتن

آهی کشید که از پشت گوشی به گوشم رسید : تو که وضع منو بهتر میدونی! تازه 

 ...رسیدم خونه

 رسیدم : جواب داد؟با یاد آوری مشکلش، اخمی کردم و پ

چند لحظه صدایی ازش نیومد و یهو انگار بغضش ترکید : نه صباااا نه خواهری 

 ... هیچی جواب نمیده...نمیدونم چه غلطی کنم...دلم واسه یه بچه لک میزنه و حاال

 ...خودخوری نکن حمیرا، حل میشه فوقش برین از پرورشگاه-

و که عین خیالش نیست خودش بچه داره نمیخوام...بچه از پرورشگاه نمیخوام...کی-

 ...دیگه! مِن بدبخت ارزو به دل بچه ام

 ...آهی کشیدم و ناراحت گفتم : خواست خداست حمیرا به خودت فشار

اومدممممم...کیو صدام میزنه عزیزم وقتی رفت باز زنگ میزنم عشق خاله رو -

 ...ببوس

 .آروم زمزمه کردم : باشه عزیزم فعالً 

 ...تگاه کوبیدم و همون کنار تلفن روی فرش نشستمگوشیو روی دس

حمیرا با اینکه زن کیومرث شده بود و از لحاظ مالی توی رفاه بود اما داغ نداشتن 

 ...بچه داشت اونو از بین میبرد

کیومرث اصراری نداشت و حمیرا هر روز یه دکتر عوض میکرد اما رحمش 

 ...توانایی نگهداری جنین رو نداشت



که حامله شد و بچه اش سقط شد تا یک هفته خودشو توی اتاق زندانی کرده  اولین بار

 !بود و گریه میکرد

 ...یادمه ملیحه خانوم از من خواسته بود تا برم و باهاش صحبت کنم

چه قدر اون روز با حمیرا از پشت در بسته صحبت کردم تا راضی شد در اتاقو باز 

 ...کنه و منو به داخل راه بده

با دیدن خونه اعیونی حمیرا اما دل شکسته اش بارها توی دلم از خدا تشکر  اون روز

کردم که درسته وضعمون عالی نبود اما پیمان و محمد سالم بودن و من شب و روزمو 

 ...کنارشون میگذروندم

همون لحظه توی ذهنم اومد شاید حتی اگه با میالد وارد زندگی میشدم این حجم از 

 ...خوشبختی رو نداشتم

 ...ی محمد از جام بلند شدم و به سمت تختش رفتمبا صدای گریه

با دیدن گل پسرم که به اطرافش نگاه میکرد و با دیدن من،گریه اش بند اومده بود و 

 ...خندید لبخندی زدم و دوباره خدا رو شکر کردم

 : دستاشو باز کرده بود و گفت

 !مامان-

ش میکردم گفتم : جون مامان! عشق مامان با عشق به جلو خم شدم و همونطور که بغل

 !نفس مامان

 ...به آشپزخونه اشاره کرد و گفت : خندون

 ....لبخندی از تلفظ اشتباه هندونه زدم و گفتم : چشم عشق مامان اآلن هندونه میخوریم

 !روی تلفظ درستش تاکید کردم که دوباره گفت : خندون

پن و گفتم : بد سرتقیا پسر کوچولو! از غد بودنش خنده ام گرفت و گذاشتمش روی ا

 ...حاال مثل یه پسر خوب همینجا بشین تا برات هندونه بیارم

بعد از دراوردن هندونه از یخچال و تقسیم کردنش به قطعه های کوچیک، برای 

محمد سفره ای توی هال پهن کردم و با گذاشتنش روی سفره اجازه دادم خودش با 

 ...هندونه ها کنه و خودمم با لذت نگاهش میکردم چنگال بامبوش شروع به خوردن



خوب بخور مامانی که از دوماه دیگه مامانی میخواد خانوم مدیر بشه، میرم دانشگاه -

که وقتی رفتی مدرسه سرت رو با افتخار باال بگیری و بگی مامانم فوق لیسانس 

گه ی کوچولوی دیداره....شایدم دکترا...بستگی به این داره که بابات نخواد یه نی ن

 ...هم بیارم

 ...با فکر به یه دختر از من و پیمان لبم به لبخندی باز شد و حتی فکرشم دلمو میلرزوند

بعد از بازی کردن با محمد، اونو جلوی تلویزیون گذاشتم و خودمم شروع به آشپزی 

 ..کردم

 سهامدیگ ماکارونی رو روی گاز گذاشتم تا دم بکشه و خودمن شروع به خوندن در

 ...کردم

 ...ساعت نه شده بود که طبق روال همیشه پیمان وارد خونه شد

جلوی در ایستادم و با عشق بهش نگاه کردم...از نگاه کردنم خوشش اومد که لبخندی 

زد و بوسه ای روی گونه ام کاشت و با صدای بمش گفت : سالم خانوم خانوما! چه 

 !خوشگل نگاه میکنی اما

ه ای زدم که محمد از پای پیمان اویزون شد و پیمان خم شد و از لحن شیطونش قهقه

 همونطور که بغلش میکرد گفت : ای جانم! حسودیت شد بابایی؟

محمد با ذوق پیمانو نگاه کرد و گونه اش رو بوسید که چشمای پیمان چراغونی شد 

 ...و محکمتر پیشونی محمد رو بوسید

 ...از دیدن این صحنه زیرلب خداروشکری گفتم

پیمان محمد به بغل به سمت حموم رفت و گفت : لباسای آقایون خونه رو آماده کن، 

 ...که داریم میریم کیسه بکشیم

لبخندی زدم و به سمت اتاق رفتم، از کشوی محمد، یه دست تاپ شلوارک ست مینیون 

بیرون اوردم و برای پیمان هم یه رکابی یقه خشتی و یه شلوارک مشکی بیرون 

 ...اوردم

لباسا رو جلوی در حموم روی حوله هاشون گذاشتم و خودم به سمت اشپزخونه 

 ...رفتم



بعد از جمع کردن ظرفهای شام، شروع کردم به ساالد درست کردن و اتمام کارم 

 ...مصادف شد با خارج شدن محمد و پیمان از حموم

زخونه اشپ پیمان با حوله ای که دور کمرش بسته بود محمدو  بغل کرده بود و به سمت

 .میومد : بیا صبا جان لباساشو تنش بپوش با من بدقلقی میکنه

باشه ای گفتم و بعد از خشک کردن دستام به سمت پیمان رفتم و محمد رو از بغلش 

 ..گرفتم و گفتم : بی زحمت لباساشو بیار

محمدو توی اتاق روی فرش گذاشتم و اول سرشو کامل با حوله خشک کردم و بعد 

 ...هم تنش رو

اخر هم بعد پوشیدن شورتش ، تاپ و شلوارکش رو تنش کردم و اجازه دادم از اتاق 

 ...خارج بشه

حوله محمدو برداشتم و به سمت هال رفتم که دیدم پیمان هم لباساشو پوشیده و حوله 

 ...اش دستشه

 ...به سمتش رفتم و حوله رو از دستش کشیدم و گفتم : من میبرم اویزونش میکنم

خواستم ازش بگیرم که نداد و حوله محمد رو هم ازم گرفت و گفت : من  حوله رو

 !خودم میبرم تو لباسات درست نیست

 ...نگاهی به تاپ و شلوارکم کردم و پیمان هم به سمت بالکن رفت

 ..نگاهی به محمد کردم که جلوی تلویزیون نشسته بود و از شبکه پویا فیلم میدید

دن ظرفها و ساالد روی سفره، پیمانو صدا زدم که با سفره رو انداختم و بعد از چی

 ...ابروهای گره شده از بالکن بیرون اومد

محمدو کنار خودم روی پارچه نشوندم و براش یکم ماکارونی شکل دار ریختم و 

 ...چنگالشو دادم دستش

 ...بشقاب پیمانو گرفتم و براش ماکارونی ریختم و بشقابو گذاشتم جلوش

ت بشقاب خودم که صدای پیمان به گوشم رسید : همیشه همینجوری دست بردم به سم

 میری بالکن؟

 ...همونطور که واسه خودم ماکارونی میریختم، گفتم : آره خب کسی نیست که



 هه! کسی نیس؟ پس این لندهوری که از خونه روبرویی کشیک میده هویجه؟-

 آخه؟ : کدوم لندهورمتعجب سر بلند کردم و کفگیر رو توی دیگ گذاشتم و پرسیدم 

 ...عمیقی نگاهم کرد و بعد از پایین انداختن سرش گفت : هیچی تو غذاتو بخور

 ...سر دیگ رو گذاشتم و چنگالو برداشتم و گفتم : به خدا من

 .بخور صبا بعداً حرف میزنیمغذا تو-

 .با صدای ضعیفی باشه گفتم و بی میل چنگالو داخل رشته های ماکارونی فرو کردم

د از خوددن غذا توسط محمد و پیمان، پیمان محمدو بغل کرد و باهم روی کاناپه بع

کتری رو  نشستن و من هم سفره و ظرفها رو جمع کردم و بعد از شستنشون زیر

 .روشن کردم و به سمت هال رفتم

 ...محمد سرش روی پای پیمان بود و دست پیمان هم البالی موهای محمد

 ...دوختمون و دل چشم به صحنه پیش رومبه اپن تکیه دادم و با ج

اینکه ثمره جوونی ام روی پای مردی که عاشقش بودم خوابش برده بود برام پر از 

 ...حس آرامش بود

پیمان سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد تکونی خوردم و اون هم عمیقی بهم خیره 

 ...شد

خم شدم بغلش کردم و از نگاهش نمیدونم چرا دستپاچه شدم و به سمت محمد رفتم و 

 ...اونو روی تختش گذاشتم

باالی سرش ایستادم، پتو رو روی تنش مرتب کردم  که سایه ای بهم نزدیک شد و 

 ...پیمان رو دیدم که از کنارم گذشت و به سمت حموم رفت

من هم به سمت  کاناپه رفتم و روش نشستم و یکی از کتابهای درسیم که روی میز 

 ...روع به مطالعه کردمبود رو برداشتم و ش

 ...آبش سوخت-

با شنیدن صدای پیمان توی جام پریدم و به اون که کنار گاز با رکابی و شلوارک 

 ...ایستاده بود نگاه کردم



توی این دوسال به خاطر کار بی وقفه اش هیکل خوبی بهم زده بود و دیگه خبری 

 ...از پیمان سه سال قبل نبود

ر آبی که زیرش رو روشن کرده بودم هینی کشیدم و به با یادآوری حرفش و کتری پ

 ...سمتش دویدم که نیشخندی زد و گفت : زحمت نکش! آبش کامل سوخت

 ...لبمو گاز گرفتم و پارچ پر از آب رو برداشتم و به سمت کتری رفتم

 ...دوباره پرش-

دستشو روی پارچ گذاشت و من رهاش کردم که پارچو روی سنگ گذاشت و با گفتن 

 ..."نمیخواد " از آشپزخونه بیرون زد

 !با لحن شرمساری گفتم : میوه بیارم؟

 .نه، بیا بشین-

 .آهی کشیدم و نگاهی به کتری انداختم و از آشپزخونه بیرون رفتم

کنارش روی کاناپه نشستم که دیدم کتابمو توی دستش گرفته و داره به جلدش نگاه 

 !میکنه

 چی میخوای قبول بشی؟-

 !پاهام کشیدم و گفتم : مدیریت بازرگانیدستمو روی 

 !خوبه امروز اوستا میگفت بازار کار خوبی داره-

خوشحال لبخندی زدم که گفت : دختر اوستا دانشجوئه مدیریت صنعتیه، ازش اگه 

 ...بخوای میتونی سوال بپرسی

خوشحال از اینکه به فکر منه، چشمام برقی زد و بلند شدم و خودمو روی پاش 

 ...که آخی گفت انداختم

منم هول خواستم از بغلش بیرون بیام که دستشو دور کمرم حلقه کرد و ناله کرد : 

 !خب یهو میای زدی دم و دستگاهو ترکوندی! ببین کجا میپری دیگه

شرمنده لبمو گاز گرفتم که دستشو جلو اورد و لبمو از فشار دندونم آزاد کرد و گفت 

 !کنم خانوم : فقط من حق دارم اینا رو زندونی



 .این رو گفت و سرش رو جلو اورد و با نشستن لبش روی لبم، چشمام بسته شد

حرکت لبش روی لبم، حس شیرینی رو توی دلم سرازیر کرد که باعث شد خودمو 

 ...بیشتر بهش بچسبونم

اونم دستشو به حالت نوازش روی کمرم میکشید و هرازگاهی چنگی به پهلوم میزد 

 .بهم حس لذت میدادکه بیشتر از درد، 

تو یه لحظه جفت دستاش دور کمرم حلقه شدن و من فقط یه آن حس کردم که از زمین 

 ...فاصله دارم

خواستم عقب بکشم و ببینم چیشده که اجازه نداد و با حرکت کردنش، متوجه شدم که 

 ...داریم به سمت اتاق میریم

ا یه دست محکم نگهم داشت همونطور که بغلم کرده بود لبهامو میبوسید، خم شد و ب

  و

 ...با دست دیگه اش چیزیو برداشت و روی زمین کشید

وقتی که روی پتوی دونفره قرار گرفتم و پیمان عقب کشید لبخندی از کارش زدم که 

 ...اونم در جوابم چشمک زد

سرش رو توی گودی گردنم فرو برد و زبونش رو روی پوستم میکشید و میلیسید که 

 ...تنم دون دون بشه باعث شد پوست

با پایین اومدنش و حس لبش روی استخون ترقوه ام آهی کشیدم که جری شد و دستش 

رو وارد پیراهنم کرد و با بردنش توی لباس زیرم و بین پاهام، لذت زیادی رو توی 

 ... وجودم تزریق کرد

حرکت انگشتاش داخلم و اون تندی ضربه هاش باعث شد ناخونهامو از لذت توی 

 ...ازوش فشار بدمب

 : سرمست خندید و با اون صدای گرفته اش گفت

 ...دختر آبروم رو بردی که _

در حالی که نفس نفس میزدم و نمیدونستم چه طور دل بی طاقت خودمو اروم کنم 

 : کالفه و پر از شهوت گفتم



 ......میشمد...دارم...دیوونه _

 ...جووووون...دیوونه شو ببینم-

انگشتش نفسمو داشت میبرید که تو یه حرکت عقب کشید و شروع  حرکت دورانی

 ...به دراوردن شلوارش کرد

منم ناراحت از نصفه کاره موندن کارش با لب و لوچه اویزون  دست بردم و پیراهنمو 

 ...باال کشیدم و از تنم درش اوردم

 ...تپیمان هم بعد از دراوردن لباسش، پاهامو باز کرد و بین پاهام قرار گرف

با نگاه کردن به بین پام، لبخندی زد و گفت : صبا کوچولو رو ببین...چه کردی 

 ...دختر

این رو گفت و پاهامو گذاشت روی شونه هاش و یه ضرب خودشو واردم کرد که آه 

 ...بلندی کشیدم و با دستام پاهاشو محکم گرفتم تا عقب نره

ان لذتیو بهم هدیه کرده بود که اون حجم زیادی که داخلم بود و داشت پرم میکرد چن

 ...از شدتش توی چشمام اشک جمع شده بود

پیمان بی توجه به دستم، شروع به زدن ضربات عمیقی کرد و من با هر ضربه 

 ...کردم و اون قربون صدقه ام میرفتزیرش ناله می

درست زمانی که حس کردم دارم از درون کامل متالشی میشم اونم آروم شد و کنارم 

 ...از کشیددر

 !با نگاه به سقف گفتم : قرص ندارم

دستمو کشید و منو توی بغلش گرفت و گفت : حاال داریم یا نه رو ول کن...فوقش 

 !یکی دوتا میشه

متحیر به سمتش برگشتم و نگاش کردم که خندید و بوسه ای روی پیشونیم زد و گفت 

 ...د بیدار نشده: نترس خبری نمیشه...حاال هم پاشو برو دوش بگیر تا محم

 ...با رخوت و سستی بلند شدم و بعد از برداشتن حوله به سمت حموم رفتم

جلوی در  به عقب برگشتم و نگاهش کردم که دستش زیر سرش بود و به من و بدن 

 ...برهنه ام چشم دوخته بود



 چیزی شده؟-

 !لبخندی زدم و گفتم : خیلی دوستت دارم

من عاشقتم ولی عزیزم اینجور که تو وایسادی چشماش ستاره بارون شدن و گفت : 

، امکان داره بخوام باهات بیام حموم و خب محمد تنهاست یه و بدنت توی دید منه

 ...وقت بیدار میشه میترسه...پس تا نیومدن بخورمت بدو برو تو

 ...در حالی که به حرفهاش قهقهه میزدم، وارد حموم شدم و در رو بستم

 ...اومدم، پیمان همونطور لخت روی پتو دراز کشیده بودوقتی از حموم بیرون 

 ...جلوی اینه رفتم و لباسمو پوشیدم و کنارش روی دوتا زانوم نشستم

 پیمان؟ آقایی؟-

  : چشماشو باز کرد و منگ نگام کرد که لبخندی زدم و گفتم

 ...برو دوش بگیر بیا بخوابیم_

 ...ز اتاق بیرون رفتبلند شد و همونطور گیج دستی به موهاش کشید و ا

من هم بعد از بردن ملحفه توی حیاط، تشک ها رو پهن کردم و برای پیمان پشت در 

 ...حموم لباس و حوله گذاشتم و خودم روی تشک دراز کشیدم

 ..اینقدر اومدنش طوالنی شد که چشمام بسته شد و خوابم برد

 صبح که از خواب بیدار شدم، 

یشب افتادم و با لبهایی که انحنا پیدا کرده بودن بلند شدم با دیدن جای خالی پیمان یاد د

 .و تشک ها رو جمع کردم و توی کمد دیواری گذاشتم

 ...از اتاق بیرون رفتم تا سری به تخت محمد بزنم که تخت رو خالی دیدم 

 ...ترسیده سرجام ایستادم و پلک زدم تا شاید اینبار محمد توی تختش باشه اما نبود

هجوم بردم و با باال و پایین کردن تشک داخل تخت هم کار به جایی  به سمت تخت

 ...نبردپ که دست از پا دراز تر به سمت بالکن رفتم و درشو باز کردم

پشت دبه های ترشی، جای برنج، صندلی، همه جا رو گشتم اما اثری از محمد پیدا 

 ...نکردم



 اشه؟چونه ام میلرزید و خدایا مگه میشه بچه بیرون رفته ب

 ...اون که قدش به دستگیره نمیرسید

 ...با این فکر سریع دویدم سمت اتاق و چادری رو برداشتم و سرم کردم

تا به در خونه برسم چندبار سکندری خوردم و درو باز کردم تا بیرون برم که محمد 

 ...رو بغل پیمان دیدم

مان دوختم که پیدستمو به در گرفتم و با چشمای خیس از اشک وا رفته بهشون چشم 

 ...متعجب به سرتاپام نگاه کرد

با دیدن حالت چهره ام محمد رو توی خونه روی زمین گذاشت و همونطور که کفششو 

   : درمیورد گفت

 چیه؟! چیشده صبا؟_

پلکی زدم که تموم اشکهام فرو ریخت و پیمان نگران کنارم ایستاد که دیگه توان 

 ...نشستمنگهداری خودمو نداشتم و روی زمین 

 ...اونم کنارم ُسر خورد و روی زمین نشست

 : دستاش صورتم رو قاب گرفتن و صورتمو مقابل خودش قرار داد و گفت

 چیه صبا؟ واسه ننه ام اتفاقی افتاده؟ واسه آقات؟_

 ...بی جون سرمو تکون دادم و نالیدم : پیمااااااان

  : صورتمو ول کرد و محکم منو توی بغلش کشید

 !ان! نفس پیمانجون پیم_

  : دستمو باال بردم و پیراهنشو چنگ زدم و گفتم

 ......بیدار شدم دیدم...محمدنیست...قلبم در اومد...داشتم میمردبی_

 .هیییییش-

تقصیر منه که خیر سرم گفتم امروز سرکار نمیرم بچه رو ببرم بیرون هم یه هوایی 

 !بخوره هم تو بیشتر استراحت کنی



وای بد، لبخندی به خاطر دل مهربونش زدمو صورتمو بهش توی همین حال و ه

 ...مالوندم که دستاش محکم تر دورم تنیدن

 !ای جون دلم-

 !نبینم دیگه اینجوری گریه کنیا

خودمو عقب کشیدم و با ناز سرمو باال پایین کردم که خم شد و لبمو سریع بوسید و 

  : گفت

 ...دلبری نکن بال_

 ...ش رو به سمتم دراز کرداینو گفت و بلند شد و دست

 ....من هم دستم رو توی دستش گذاشتم و به کمکش بلند شدم

 ...وارد خونه شدیم و در رو بستیم که محمد رو کنار یه عالمه پفک و لواشک دیدم

 : با چشمای گرد شده به سمت پیمان برگشتم که لبخند خجلی زد و گفت

بیا بشین که یه خبر توپ دارم جون تو خیلی اصرار کرد خریدم واسش...حاال  _

 ...برات

 ...پوفی کشیدم و چادرمو دراوردم و اویزون چوب لباسی کردم

 !تعجبم از این بود که چه طور من اون پالستیک رو اول توی دست محمد ندیدم

  : به سمت محمد رفتم که صدای پیمان بلند شد

 !ول کن اون بچه رو! عه_

 !بیا کارت دارم خانوم جان

خانوم جانی که شبیه گیالنی ها تلفظ کرده بود خندیدم و به سمتش رفتم و  از لحن

  کنارش نشستم

 : نگاهش روی صورتم گشت زد و گفت

 !خب دیگه کم کم بار و بندیلت رو جمع کن بریم از اینجا _

 چرا؟-



رفیقم دوتا ضامن پیدا کرده، امروزم رفتیم مدارکو گرفتیم فردا مسئول وام میاد و -

 ...حسابمونه خانوموام تو 

 !میخوام خانومم رو صاحاب خونه کنم

 ...نمیدونم چرا اصالً حس خوبی به این وام نداشتم

 پیمان؟-

  : چشماش برق زدن و  گفت

 جون دلم؟_

 .من حس خوبی ندارم به این قضیه! نگیر این وامو پیمان-

  : اخماش توی هم رفتن و گفت

 .بره هم ضامن هاشتو نگران وام نباش، رفیقم هم خودش معت_

 تو فقط از صاحب خونه بودنت لذت ببر

اونروز چون پیمان مرخصی داشت از صبح تا اخرشب من و محمد رو برد بیرون 

 ...و سه تایی یکی از بهترین روزهای زندگیمون رو رقم زدیم

فرداش اول وقت اداری، پیمان و اون دوتا ضامن، رفتن به بانک و تقریباً طرفای 

 ...د که پیمان با به کیف سامسونت اومد خونهساعت دو بو

در رو باز کردم و منتظرش ایستادم و رو به محمد که میخواست از دستم در بره و 

 : زودتر به پیشواز پدرش بره گفتم

 .اینقدر وول نخور مامان! بابا میاد االن-

با رسیدن پیمان بهمون، محمد خودشو پرت کرد بغلش که پیمان سریع دست دورش 

 !حلقه کرد و با خنده گفت : جونم به این پسر که از دخترها بیشتر باباییه

 .محمد هم خندید و پیمان وارد خونه شد

کیف رو که توی دست پیمان دیدم تموم ذوق و شوقم انگار کور شد و لبخند مصنوعی 

 .زدم

 چطوریایی خانوم مدیر؟ تحویل نمیگیری؟_



 .ختم که ریزبینانه بهم خیره شده بودنگاهمو از کیف جدا کردم و به پیمان دو

 !خوبم عزیزدلم. تو خوبی نفسم؟ خسته نباشی-

 .اتاق رفتنسری تکون داد و وارد شد و با محمد به سمت

در رو بستم و دستی به پیشونیم کشیدم! خب چیکار کنم حس خوبی به این وام نداشتم 

 !و انگار قرار بود اتفاقای بدی بیفته

مان اولین و اخرین خالفش همون قاچاق بود که به خاطرش حبس دیوونه ام دیگه! پی

 !هم کشید و دیگه همه چیو کنار گذاشت

با این فکر لبخندی زدم که پیمان و محمد وارد هال شدن...پیمان لباسهاشو عوض 

کرده بود و محمد رو توی تختش نشوند و اسباب بازیهاشو که کنار تخت بود رو 

 .کن نفس بابا داخلش گذاشت و گفت : بازی

حس میکردم که رفتارم جلوی در ناراحتش کرده و برای همین بهم توجهی نداره، 

قدمی به سمتش رفتم که رفت روی مبل نشست و کنترل رو برداشت و تلویزیون رو 

 ...روشن کرد

  : پوفی کردم و به سمت مبل کناریش رفتم و روش نشستم و پرسیدم

 خب چیشد؟_

  : لویزیون بود و شبکه عوض میکرد گفتهمینطور که نگاهش به ت

 .هیچی گرفتیم_

 چقدره؟-

 !اونقدری هست که اگه برم زندان خونه رو بفروشی و دیگه کارگری نکنی-

تیکه ای که بهم انداخته بود رو کامالً با گوشت و پوستم درک کرده بودم و پس حدسم 

 .درست بود و اون ناراحت بود

 ...من نگفتم که-

رو زیاد کرد که چشمامو با ناراحتی بستم و با صدای تقریبا بلندی  صدای تلویزیون

  : گفتم



 !دارم با تو صحبت میکنم پیمان_

  .توجهی بهم نکرد که عصبی بلند شدم و به سمت تلویزیون رفتم

دستمو بردم پشتش و دکمه آفش رو زدم که نگاهش از صفحه خاموش روب من ُسر 

 خورد

خ و شونه میکشی! چرا آخه تو هر چندوقت یه بار نه خوبه! دو مرتبه داری شو-

مغزت فرمت میشه؟ باید هر دوره با اپدیت بعدیت واست توضیح بدم که رو حرف 

 من حرف نیاری؟

 که کله من با این بچه بازیا نمیخونه؟

خونه من و آقا و ننه ام رو دیدی! من جلو ننه ام که زحمتمو کشید کوتاه نیومدم تو که 

 !داریدیگه جای خود 

 ...ببین منو صبا، من یه لحظه زندگیم هم بدون فکر تو نمیگذره اما

 : قاطع نگاهم کرد و ادامه داد

 !با این سوسول بازیا هیچ حرفی توی کتم نمیره-

گفتم بهت که اعتماد کن پس اعتماد کن! اگه من اونیم که وقتی زندان بودم نتونستی 

 .منو سر نیارازم طالق بگیری پس نکن اینکارها رو! صبر 

 .حاال هم مثل یه دختر خوب برو ناهارو گرم کن بیار

 !با تکرار کلمه کلمه حرفهاش دردی توی جونم میشست که قابل گفتن نبود

صدسال هم اگه میگذشت انگار قرار بود هربار که من بخوام نظری بدم که خالف 

 !شدم میل پیمان باشه، اون یادش میاد من کیم و چه طور وارد این زندگی

 ...حمیرا میگفت ادم عاشق فقط معشوق رو میبینه و براش همه کاری میکنه

 !اما اینکه پیمان همیشه حرف و غرور خودش براش اهمیت داره یعنی عاشق نیست؟

دیگه صحبتی باهاش نکردمو زیر نگاهای سنگینش به سمت اشپزخونه رفتم و شعله 

 ...گازو روشن کردم



تماد داره حتما قسطش اونقدری هست که دخل و خب وقتی از پس دادن وام اع

 !خرجمون باهم بخونه

 ...اون روز ظهر بعد خوردن غذا، پیمان به تنهایی رفت و دنبال خونه گشت

منم اعتراضی نکردم در واقع با اینکه ناراحت شده بودم اما دوتا دلیل اورد که چیزی 

 : نگفتم

فوق مردونه ای هستن و خوشش یک اینکه گفته بود بنگاههای امالک مکان های -

 .نمیاد من به اونجاها پا بذارم

 .و دو اینکه میخواست منو سورپرایز کنه

شب پیمان با یه جعبه شیرینی و کلی میوه اومد و همون دم در با گفتن فردا قولنامه 

 .میبندیم و شب هم اسباب کشیه، یه حس ترسی رو انداخت تو دلم

ودیم و پیمان جوری سرخوش اواز میخوند و سر تا شب مشغول بسته بندی وسایل ب

به سر من و محمد میذاشت که منم کم کم اون حس ترس از وجودم رفت و با خوشحالی 

 .پاش کار میکردمپابه

کنار در ایستاده بودم و نگاه ماتم به خونه ای بود که دوسال از عمرم رو توش زندگی 

 ...کرده بودم

 ...هم من خوشبخت بودم روزهایی که خوب و بد داشت و باز

 ...این خونه نقلی برام جذابیتی داشت که صدتا خونه دیگه نداشتن

 !کجا موندی صبا؟ کامیون داره راه میفته-

آهی کشیدم و دستی روی دیوار کشیدم و چادرمو جمع کردم و از در خونه بیرون 

 ...زدم

 : پیمان ، محمد به بغل باال اومد و درو قفل کرد و با خنده گفت

 !خداحافظ مستاجری،خداحافظ پول اجاره _

لبخندی به لحن شادش زدم که دستمو توی دستش گرفت و گفت : پیش به سوی 

 !صاحب خونه ای



راننده و کامیون و شاگردش جلوتر از ما به سمت خونه رفتن و ما هم سوار ماشین 

 .آژانسی که اومده بود شدیم

با دیدن اون ساختمون شیک دو طبقه  تقریباً یک ساعت بعد به خونه رسیدیم و من

 .دهنم باز موند

بعد از پیاده شدن،سریع آستین پیمان که میخواست بره به سمت کامیون پارک شده 

 : رو گرفتم و گفتم

 سرایداریه اینجا رو خریدی؟ _

 .یه لحظه مات نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده

...سرایداری...رو متعجب نگاهش کردم که بین خنده هاش گفت : ای خدا...س

 مگه...میخرن؟

 .نه طبقه دوم رو خریدم

 : با تعجب دوباره به نمای ساختمون خیره شدم که گفت

 .تازه پول رهن اون خونه و یکم از وام هنوز مونده میخوام ماشین بخرم _

انگار دیدن خونه، همه استرسم رو از بین برده بود که با ذوق گفتم : پیمان کلیدو 

 ر بریم؟میدی ما زودت

 : ی شادم، نگاه رضایتمندی انداخت و گفتبه چهره

 .نچ، باهم میریم. میخوام قیافه ات رو موقع دیدن داخل خونه ببینم _

 .دستشو از دستم بیرون کشید و خودس دستمو گرفت و به سمت کامیون رفتیم

 ...با شاگرد راننده صحبت کرد و به سمت در کوچیک خونه رفت و بازش کرد

 .کرکره ای هم داشت که واسه پارکینگ بودیه در 

وارد حیاطش که شدم متوجه باغچه کوچیک و خوشگلی گوشه حیاط شدم و روبرو 

 : دوتا اتاقک بود که روش نوشته بود

 انباری طبقه اول

 !انباری طبقه دوم



 !یعمی به عمرم هم خواب نمیدیدم ما صاحب همچین خونه ای بشیم

و از جلوی اون در کرکره ای زمین شیب دار به  زیر راه پله هم آسانسور داشت

 .سمت پایین میرفت و تو یه مکان سربسته یه ماشین پارک شده بود

 طبقه اول کسی هس؟-

 .بدون نگاه به من، گفت : آره یه خواهر برادرن

  .آهانی گفتم که جلوی اسانسور رسیدیم و درو باز کرد ووارد شدیم

گاه میکرد و منم از طرز نگاهش خنده ام گرفته محمد با تعجب به اتاقک اسانسور ن

 .بود

 !با رسیدن به طبقه دوم، پیمان درو باز کرد و با خنده گفت : بفرما خانوم

خودش کنار رفت و من رد شدم و پام رو روی سرامیک طبقه دوم گذاشتم و جلوی 

 .در دزدگیر دار قهوه ای رنگی ایستادم

 .درو باز کرد، بسم اللهی گفتم و وارد شدمپیمان که کلید رو توی قفل چرخوند و 

 ...ورودی خونه جاکفشی دیواری داشت ویه آینه که باالش به دیوار وصل شده بود

 .با ذوق به اینه که طراحیش جالب بود نگاه کردم و با دیدن خودم لبخندی زدم

 .برو داخل، حاال مونده که خوشت بیاد-

 .از راهرو میگذرم و وارد هال میشمبا شنیدن صدای پیمان، کفشمو درمیارم و 

 ...چندتا گلدون پایه بلند توی هال و کولر اسپیلیت و یه لوستر که از سقف اویزون بود

 متر بود و خدای من۰۱هالش بیشتر از 

 ...محمدو پایین گذاشتم و سریع به سمت آشپزخونه رفتم

ری خونه مت۱۱چشمام با دیدن ماشین ظرفشویی برقی زد و توی اشپزخونه اپن 

 ...چرخیدم و چرخیدم

 ..چادرم که از سرم کشیده شد ایستادم و به عقب نگاه کردم



پیمان چادرمو توی مشتش گرفته بود و با چشمای ستاره بارون نگام میکرد : این 

 ..دیوونه بازیها رو بذار وقتی دوتا غول تشن منتظر نیستن تا بیان باال

 ...ایی" گفتم و به سمت اتاق خوابها رفتماز لحنش خنده ام گرفت و کشیده "چشم آق

 ...دو تا اتاق خواب داشت و متراژ هردوتاشون یکی بود

 ...یکی از اتاق خوابها کمد دیواری داشت و اون یکی به بالکن خوشگل و کوچولو

 ...حموم و دستشویی هم خیلی مدرن و امروزی بود

 ...صبا؟ بیا محمدو بگیر دارن میان باال-

 ...بیرون رفتم و به سمت هال رفتم سریع از حموم

چادرمو از دست پیمان گرفتم و سر کردم و محمد رو هم از بغلش گرفتم و گوشه ای 

 ...از هال ایستادم

حدود چهارساعت اوردن و چیدن وسایل زمان برد که بازم من از دکور خونه راضی 

ت گه حوصله نداشنبودم چون چندبار به چیدمان مبل گیر دادم و راننده کامیون که دی

 : گفت

آبجی ما میاریم خودت بعدا نظرتو بده...وهللا از نظر من که جای مبل خوبه شما  _

 میگی یه میلی بده اونور یه میلی اینور! مگه ما خط کشیم اخه دادا؟

پیمان رو به حرف راننده خندید و با خوشرویی گفت : شما بیخیال حاجی. خانومن 

 !دیگه

لشون، پیمان رفت تا بدرقه شون کنه و منم محمد رو روی بعد از حساب کردن پو

فرش گذاشتم فلش رو به تلویزیون زدم و بعد روشن و تنظیم کردنش روی 

 ...مورد عالقه محمد، چادرمو دراوردم و چمدونمو گرفتم وبه سمت اتاق رفتمکارتون

 .اتاقی که بالکن داشت برای خودمون انتخاب کرده بودم و وسایل توش بود

تنها چیزی که کم داشتیم تخت خواب دونفره بود که حتی دلم هم با فکر بهش غنج 

 ...میرفت

چمدونمو باز کردم و با حوصله نشستم و شروع به دراوردن لباسها و چیدنشون توی 

 ...کشوی دراور کردم



 ...اتاق ما یه ست سرویس خواب میخواست

ا رو از پیمان بخوام حتماً باید تخت محمد هم خیلی خوب نبود و خب اگه میخواستم این

 ...قید ماشینو میزد و به نظرم فعالً ماشین توی الویت بود

 ...ما سه نفر بودیم و برای رفت و آمد به ماشین احتیاج داشتیم

تخت محمد فعالً یاریش میکرد و من و پیمان هم عمری روی زمین خوابیدیم و چیزی 

 !ازمون کم نشد

مان رو توی سه کشو جدا چیدم و مدارک رو توی کشوی لباسهای خودم و محمد و پی

 .اول که دست محمد بهش نمیرسید قرار دادم

چمدونو جمع کردم و به سمت کمد دیواری اتاق محمد بردم و توی کمد قرار دادم. 

 .چمدون محمد رو روی چمدون خودم قرار دادم و درو بستم

ش که وقتی روی نزدیک باشه یکم تخت محمد رو جابجا کردم تا کمتر به کمد دیوار

 ...میایسته دستش به دستگیره کمد نرسه

 کجایی خانوم؟-

 .اینجام اآلن میام-

 ...از اتاق بیرون رفتم و متوجه پیمان شدم که دستش سه پرس غذاست

صبح متعجب به محمد که روی همون فرش ۴نگاهی به ساعت کردم و با دیدن 

 ...خوابش برده بود نگاه کردم

 ...یرم بچه ام همونجا خوابش بردالهی بم-

بعله دیگه خانوم از بس ذوق و شوق داشتن پسر دسته گل من همونطوری خوابش -

 !برد

خندیدم و درحالی که به سمتش میرفتم گفتم : خیله خب حاال! بده اینا رو تو برو لباستو 

 !عوض کن

متی رو! ناسالاشاره ای به سرتاپام کرد و گفت : کی به کی میگه! برودربیار اینا 

 !امشب قراره خونه جدیدو افتتاح کنیم



گیج نگاهش کردم که خندید و به اتاق خواب اشاره زد و خودش به سمت آشپزخونه 

 .رفت

ن . بعد از تعویض لباسهام با یه پیراهمنم شونه باال انداختم و به سمت اتاق خواب رفتم

مد رو بغل زدم و به سمت اتاقش ی تا زانو، وارد هال شدم و دست انداختم و محدوبنده

 .رفتم

  !پسر کوچولوم دیگه صاحب اتاق شده بود

وقتی محمدو توی تختش گذاشتم پر از ذوق نگاهش کردم و خم شدم و پیشونیشو 

 .بوسیدم

پسرم مرد روزهای تنهایی من بود، روزهایی که پدرش نبود و همدمم فقط و فقط 

 ...خودش بود

ت اشپزخونه رفتم که دیدم یه سفره پهن کرده و ظرف از اتاق بیرون رفتم و به سم

 .یه بار مصرف غذا رو گذاشته روش با قاشق چنگال پالستیکی

روبروش نشستم و در ظرفو باز کردم که گفت : اینجا ما چندتا چیز میخوایم. بذار 

 حقوقمو بگیرم قسطی میرم میخرم. تخت و میز ارایش و صندلی واسه اپن

گاهش کردم که خندید و گفت : دارم واست قصر میسازم که با چشمای چراغونی ن

 ...ملکه قصرم بشیا

 .لبخندی زدم و با ناز گفتم : چشم سرورم

همونطور که در ظرفشو باز میکرد گفت : میدونی که ملکه ها یه ده بیستایی بچه 

 میارن همه هم پسر

 !چشمام با حرفش گرد شد و گفتم : اذیت نکن پیمان

 ...لقمه رو توی دهنش گذاشت، منم با غذا مشغول شدمخندید و اولین 

بعد از خوردن غذا و دور ریختن ظرفهاش، منو پیمان به سمت هال رفتیم و چیدمان 

مبلها رو تغییر دادیم. توی اشپزخونه هم پیمان در جعبه ها رو باز میکرد و من ظرفها 

 .رو توی کابینتها میچیدم

 !تم : لباس شویی هم نداریمدستی به ماشین ظرفشویی کشیدم و گف



 !همونطور که قوری رو توی کابینت باالی سینک میذاشت گفت : میخرم برات

 !با شیطنت گفتم : صندلی راک هم نداره

 !میخرم برات-

خندیدم که به سمتم اومد و پشتم ایستاد و با صدای فوق العاده بمی گفت : دیگه چی 

 میخوای بخرم؟

 !: هیچیآب دهنمو قورت دادم و گفتم 

سرش توی گودی گردنم قرار گرفت و بوسه ای بهش زد که سست شدم و زیر گوشم 

 گفت : نازتو چی؟ بخرم؟

سرم به سمت گردنم کج شد و تموم تنم دون دون شد که دستش زیر سینه ام نشست و 

 ...منو محکم به خودش تکیه داد

 حرکت میکردمسیر بوسه های ریزش از گردن تا گوشم بود و دستش هم روی تنم 

... 

ی لبش روی استخون ترقوه ام نشست و دستش به سمت سینه ام رفت صدای گریه

 ...محمد بلند شد و پیمان انگار خشک شده بود

 ...ریز ریز خندیدم و خودنو از حصار دستاش دراوردم و به سمت اتاق خواب رفتم

 ...کنهبا وارد شدنم دیدم محمد چشماش بازه و با ترس به اطرافش نگاه می

 . به سمتش رفتم و بغلش کردم

 آروم شد و سرشو روی شونه ام گذاشت 

 ...همونطور که پشتشو میمالیدم وارد هال شدم و براش الالیی خوندم

 ..پیمان تو درگاه آشپزخونه ایستاده بود و جوری نگاهمون  میکرد که خنده ام گرفت

 ..اونم با حرص چشم ازمون گرفت و به سمت اتاق رفت

مو بهم چفت کردم تا صدای خنده ام بلند نشه و پیمان رو عصبی تر از چیزی که لبا

 بود نکنه

 !چه ضدحالی خوردخدای من!



  .اونقدر توی خونه قدم آهسته رفتم و برای محمد الالیی خوندم تا دومرتبه خوابید

پاورچین پاورچین به سمت اتاقش رفتم و اونو توی تخت گذاشتم و یه لحاف نازک 

 .روش کشیدمهم 

نفسی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم و نگاهی به پیمان انداختم که تشک پهن کرده بود 

 .و روش دراز کشیده بود

 صبح پوفی کردم و دیگه مگه خوابیدن داشت؟۷نگاهی به ساعت کردم و با دیدن 

 .به سمت اشپزخونه رفتم و سه تا پیمونه برنج خیس کردم و گذاشتم روی گاز

ه گوشت مرغ هم دراوردم و بعد از مزه دار کردنش روی شعله کم گذاشتم چندتا تیک

 .تا بپزه

اونقدر درگیر درست کردن غذا و دم دادن چایی و شستن ظرفها بودم که وقتی یه 

 .صبح بود و هنوز همه خواب بودن۵۱خودم اومدم ساعت 

میومد لم ندستای خیسم رو با پیشبند اویزون به کنار سینک پاک کردم و من هنوز د

 !از ظرفشویی استفاده کنم

به سمت اتاق محمد رفتم و اونو از اروم و با احتیاط بغل زدم و وارد اتاق خودمون 

  .شدم

 .محمو رو کنار پیمان روی تشک گذاشتم و با لبخند به صحنه جلوم خیره شدم

لباسهام رو از کمد دراوردم و بی سر و صدا مشغول پوشیدنشون شدم و بعد از 

 .اشتن کلید از جاکلیدی کنار در، از خونه بیرون رفتمبرد

از راه پله پایین میرفتم و به پاگرد طبقه اول رسیدم که یهو در باز شد و یه لنگه 

 .دمپایی ازش به بیرون پرت شد که شانس اوردم سرمو عقب کشیدم تا بهم نخوره

 هنوز مقنعه اش رو دمپایی بودم که یه دختر با عجله درحالی که هنوز گیج اون لنگه

درست سرش نکرده بود و کفشاش توی دستش بود از خونه بیرون اومد و درو بست 

 .و بهش تکیه داد

 خودمو جلوتر کشیدم و با دختر که چشماشو بسته بود خیره شدم و نکنه دزده؟



تقریبا دماغهامون مماس همدیگه شده بود که چشماشو باز کرد و با دیدنم جیغی زد 

ترس عقب رفتم و جیغی زدم و یهو در خونه باز شد و دختر از پشت روی که منم از 

 .زمین افتاد و آخ بلندی گفت

های خجالت زده جلوتر رفتم و دست دراز کردم تا به دختر کمک کنم که چرخ

ویلچری توی راستای دیدم اومد و بعد صدای فردی که شاید سالها پیش عامل بدبختیم 

 : بود

 چیشده سایه؟-

هنوز روی زمین به اون چرخهای ویلچر بود و من جرات باال اوردن سرم  نگاهم

 .رو هم نداشتم

دلم میخواست یکی اینجا بود و بهم دلداری میداد که صدایی که میشنوم متعلق به 

 ...سامان نیست

 !خانوم خوبی شما؟ داداش بیا ببین چط شده. تکون نمیخوره-

 تو برو کنار ببینم. خانوم. خانوم؟-

ی کشیده شدن چرخهای ویلچر روی سرامیک اومد و بعد به جای چرخش، صدا

 .همون صورتی که سالها پیش کابوسم بود جلوی چشمام نقش بست

  .کردنگاهش با حیرت روی تک تک اعضای صورتم رفت و برگشت می

 سیبک گلوش مدام تکون میخورد و اون خواهر داشت و اون بال رو سرم اورده بود؟

 هرش نترسید؟از آینده خوا

 چیشد داداش؟-

 : صدای سامان با مکث به گوشم رسید

 .احتماال چیز ناخوشایندی دیده شوکه شده. تو برو من....من هستم-

 دوباره؟ دوباره اون بود؟

 خدایا عمر خوشبختی همینقدر بود؟

 اینکه سامان رو وقتی ببینم که صاحب خونه شدم؟؟



 !و راضی به فروش کنمچرا آخه! اآلن به چه بهونه ای پیمان ر

 !صبا-

تا اآلن اگه ساکن و صامت یه جا ایستاده بودم به خاطر شوکه شدنم بود و انگار شنیدن 

اسمم از زبونش یه تکون اساسی بهم داد که سریع چندقدم عقب رفتم و نگاهمو ازش 

 .گرفتم

 ...صبا...صباجان فرار نکن باهات-

خدایا اگه پیمان بیدار میشد و سر میرسید  آشفته به پله های طبقه دوم نگاه میکردم و

 چی؟

 !لعن به من و هوس نون گرم خوردنم

 !لعنت به من و اعتمادم به سامان

 !لعنت به من و ساعتی خوشی کردنم با مریم

 ...صبا جان....آروم باش نلرز به خدا کاریت ندارم-

 . دوباره چرخهای ویلچر روی زمین کشیده شدند و به سمتم اومد

 .م عقب رفتم که خوردم رو پله و افتادم روشیه قد

 : آخی گفتم که سریع گفت

 ...جان؟ جان! صبا جان من اصالً...من پام اآلن تکون نمیخوره ببین...نترس...ببین-

 ...مشتای محکمی به پاش زد و حتی آخ هم نگفت

 چرا به این وضع افتاده بود؟

ا به خد شته باشم...نلرز صبا.دیدی؟ من اآلن حس ندارم پس کاریت هم نمیتونم دا-

 ...فقط میخوام

 : حرفش با صدای پای کسی توی راه پله قطع شد و صدای خواهرش اومد

 .داداش کارت دانشجوییم رو یادم رفت-



سامان نگاهشو ازم گرفت و به خواهرش داد ، اونم نگاه مشکوکی به سامان و من 

ده کردم و سریع بلند شدم و به که روی پله افتاده بودم کرد و منم از فرصت استفا

 .سمت طبقه باال دوییدم

 : فقط لحظه اخر صدای آروم سامان رو شنیدم 

 صبا-

 .سریع کلیدو توی قفل چرخوندم و درو به عقب هل دادم و خودمو داخل خونه انداختم

 .درو پشت سرم بستم و همونجا به در تکیه دادم و سر خوردم و روی زمین نشستم

 !گرفتم و تند تند نفسای عمیق میکشیدم تا گریه نکنم سرمو با دستام

 خدایا این چه مصیبتی بود! بین این همه خونه تو این شهر چرا اینجایی؟

 اصالً اون کرج چیکار میکرد 

 اگه پیمان رو ببینه چی؟ اگه اصالً دوباره چیزی بخواد چی؟

 خری صبا؟ وضعشو ندیدی؟ اصال اون در حدی هست چیزی بخواد اآلن؟

زنی؟ من که دیگه دست از کنم تو بهم تلنگر میخدایا چرا من تا حس خوشبختی می

 !پا خطا نکردم

تا ِکی به خاطر گناه نوجوونیم تقاص پس بدم؟ تا ِکی چوب نفهمی چندسال پیشم رو 

 !بخورم

 !صبا؟-

سرمو سریع باال گرفتم و با دیدن پیمان شوکه توی درگاه اتاق، دستامو پایین انداختم 

 .سریع ایستادم و

 : گیج به سمتم اومد و گفت

 لباس بیرون چرا تنته؟ چرا چشمات قرمزه؟ چیزی شده؟ _

 : تو یه تصمیم ناگهانی با صدای بلندی زدم زیر گریه و گفتم

رفتم براتون نون بگیرم توی خیابون یه پسربچه رفت زیر کامیون. وای داشتم می-

 !دلم غش رفت خیلی ترسیدم



 یگفتم بیچاره مادرش اگه این بال سر محمد من بیاد چی؟همش با خودم م

 !کشماگه زندگی من خراب بشه من خودمو می

 پیمان ناراحت نگام کرد و بغلم کرد

 . همونطور که پشتم رو نوازش میکرد گفت : عزیزدلم! غصه نخور

 .شه به بهترین جاهای ممکن میرسهقسمتش همین بوده. زندگی ما هم خراب نمی

مان! کاش میدونستی یه طبقه پایینتر عامل بدبختی و سیه روزی من روی ویلچر آخ پی

 نشسته و دنبال طلب بخشش از منه

 اگه میفهمیدی من قبل تو با کسی بودم و حتی خانوادم هم فهمیدن چیکار میکردی؟

 بازم حاضر بودی برام به قول خودت قصر بسازی؟

 !زدینه پیمان! تو منو زنده زنده آتیش می

  .پس بهم حق بده گریه کنم

حق بده از سرنوشت شومی که ممکنه گریبانگیر منو زندگی آرومم بشه وحشت داشته 

 باشی

پیمان منو نوازش میکرد و به سرم بوسه میزد و من از ترس آدمی که فقط یه طبقه 

 .با خوشبختیم فاصله داشت توی بغل شوهرم میلرزیدم و میترسیدم

 صبا چت شده تو؟-

 .است آب قندی چیزی درست کنمبشین و

  .همونطور که بغلم کرده بود منو به سمت مبل برد و روش نشوند

 .خودشم به سمت آشپزخونه رفت

 راستی داشتی میرفتی این همسایه های طبقه پایین رو ندیدی؟-

 سریع نگاهش کردم و با تته پته پرسیدم : ن....نه....چ...چرا میپرسی؟

در یخچال رو باز کرد و بطری آب رو بیرون اورد و بی توجه به حال خراب من 

 : گفت



 .صبا جان همسایه پایینی یه خواهر و برادرن-

از محجوبیت این دونفر هرچی بگم کم گفتم. از در صدا در میاد از این دوتا نه. اینقدر 

  .پسره آقاست، فقط فلجه

نقشه کشی قبول خواهره هم از صبح میره سرکار تاشب. برادره هم از راه دور کار 

 .میکنه

خواستم بگم روزها اگه تونستی یه سر برو یه سری بزن اگه خریدی چیزی خواست 

 .واسش انجام بده

 .زدبا چشمای گشاد شده به پیمان زل زدم که داشت اون حرف ها رو می

 شه پیمان ازم بخواد برم خونه ای که یه پسر نامحرم اونجاست؟یعنی چی! مگه می 

 : ن قیافه ام پی به احوالم برد که گفتانگار با دید

  !دونم کجا باید غیرت خرج کنمعزیردلم، من یه مرد هستم و خوب می-

اگه میرم برو یه سر بزن واسه اینه که این پسر شناخته شده اس. دست از پا خطا 

نمیکنه اصال سر باال نمیاره حتی نگاهت کنه. خیالت راحت من زن و بچه ام رو 

  .یارمجای بد که نم

تو هم جای خواهرش راه دوری نمیره. ثواب این کار از ثواب نمازهایی که هر روز 

 !میخونی بیشتره

 .حاال بیا این آب قندو بخور

لیوان آب قند و ازش گرفتم و با دراوردن قاشق داخلش، کل محتویاتش رو سر کشیدم 

  .و از شدت بغض اشک به چشمام نیشتر زد

باعث از بین رفتن آبروم و کلی تحقیر و ناسزا شده بود هه! پسری که چندسال پیش 

و من رو برده بود تا گروهی به حسابم برسن حاال از نظر شوهرم یه مرد محجوب 

 !رفتم و کمکش میکردم هم هیچ خطری تهدیدم نمیکرددار بود که حتی اگه میدین

ه اشاره ا میدونستم یدلم میخواست حرفهای دلم رو بلند بلند داد بزنم و به پیمان بگم ام

 !کافیه تا برای همیشه منو از زندگی خودش و محمد بیرون کنه



آخ سامان، سامان! تو چه قدر بازیگر توانایی هستی که بعد اون همه کثافتکاری 

 !اینقدر راحت با پایین انداختن سرت خودت رو عابد و زاهد نشون میدی

  .حاال اینقدر نرو توی فکر-

اآلن! گفتم اگه کاری داشتی و داری میری بیرون یه در هم بزن من که نگفتم همین 

 !ببین اون چیزی میخواد یا نه

 : فکرمو به زبون اوردم

تو نمیترسی وقتی نه خودت هستی نه خواهرش اون آدم بیاد باال و بالیی سرمون -

 بیاره؟

 : متعجب نگاهم کرد و لب زد

 صبا؟-

 .چشم ازش گرفتم و به میز روبروم دوختم

صبا! صبا! اون پسر رو ویلچره، فلجه. اگه بخواد بیاد باال باید از آسانسور بیاد -

 .بعدشم در چشمی داره میتونی باز نکنی

  .اصال ولش کن 

 ...تو که اینقدر با حرفش داری میترسی بیخیال اما

 : سرشو بلند کرد و مشکوک نگاهم کرد

ی و کار کردی! چی اآلن تو همونی هستی که وقتی زندان بودم تک و تنها زندگ-

 باعث شده از آدم ناتوانی مثل سامان بترسی؟

 بخور صبا! اینقدر جلز و ولز کردی که مشکوک شد. حاال بنال دیگه! جوابشو بده

 !چون...چون...چون اون موقع تو نبودی االن هستی-

 .اون زمان مجبور بودم حتی اگه میترسیدم هم راه دیگه ای نداشتم

کرد و سری تکون داد. من هم بلند شدم و لیوان رو روی میز  موشکافانه نگاهم

 .گذاشتم و به سمت اتاق خواب رفتم



به خیال خودم از اون خونه و مستاجری دراومدم و قرار بود دیگه راحت زندگی 

کنم. بی فکر و دردسر اجاره اما دردسر بزرگتری سراغم اومد و کل زندگیم رو 

  .تهدید کرد

 !ابا بیان و اونو ببینن! خداکنه سامان رو اون زپان ندیده باشناخ اگه مامان یا ب

 !خداکنه مریم نیاد و نبینه

  .خدایا چه زود عمر خوشبختیم تموم شد

 !اگه بیان و ببیننش فکر میکنن بازم باهم رابطه داریم

 !اگه پیمان میفهمید باید فاتحه دیدن بچه ام رو میخوندم و خدایا خودت به دادم برس

 .ین افکار مشوش لباسامو عوض کردم و وارد هال شدمبا هم

پیمان روی مبلی که نشسته بودم نشسته بود و خیره به نقطه ای غرق افکار خودش 

 .بود

میدونستم با رفتار من به چیزی شک کرده و به خودم به خاطر اون ترس لعنتی کلی 

 بد و بیراه گفتم

هیچوقت سامان نمیومد خودشو توی هرچی که بود اون قضیه برای سالها پیش بود و 

 !دردسر بندازه و دوباره خواسته ای ازم داشته باشه

اونم با توجه به اینکه خواهرش توی ساختمونه و یا حتی خود پیمان هم شوهر من 

 .محسوب میشه و امکان نداره که من بهش خیانت کنم

  در ضمن کافی بود من توی شرایط بدی قرار بگیرم و بیخیال همه چی،

کل اتفاقات رو در اختیار پیمان بذارم و بخوان خودمو از عذاب وجدان چندساله رها 

 !کنم

میدونستم که جواب پیمان برام خیلی گرونتر از سختی هایی بود که خونه پدرم کشیدم 

 و اینکه مگه تو بزرگتر نداشتی؟

 !میرفتی میگفتی فالنی مزاحمته، فالنی دست درازی کرده بهت



اید چند صباحی ازت ناراحت میشدن و باهات خوب رفتار نمیکردن خانواده ات س

 !اما از بی ابرویی که بهتر بود

اینکه هر هفته با پای خودت بری سمت مسلخگاه خودت خیلی بدتره تا اینکه خانوادت 

 !بدونن چه اتفاقی برات افتاده

 بارها این حرفو شنیدیم که میگن بار اول زوره بار دوم هوس

ی هم میگفتم، جوابم میشد این که یه بار غافلگیر شدی و بارهای بعدی من به هرکس

 اگه خودت نمیخواستی نمیرفتی!

 

 پس ترجیح میدادم الل مونی بگیرم و چیزی از اون سالها نگم اما سامان که اینو

 .نمیدونست

بیرون شاهد زندگیم بود و خدا شاهده کافیه یک بار دیگه اسممو صدا بزنه تا اون از

 .راستش رو بگمخیال خودمو بچه ام،بی

 کجایی تو دختر؟-

 .از فکر دراومدم و به پیمان که اینو گفته بود خیره شدم

 : با چشمهای ریز شده نگاهم میکرد. لبخند تصنعی زدم و گفتم

 جون دلم؟-

موشکافانه به حالتم خیره شده بود و با لبی که از داخل میجویید سرتاپامو کنکاش 

 .میکرد

 !ی دخترگند زد

 : با دیدن نگاهم که استیصال ازش میریخت لبی کج کرد و گفت

 !بساط صبحونه رو اماده کن تا برم نون بخرم-

سر کج کردم و ناز و عشوه خرج کردم تا با منحرف کردن فکرش بتونم خودمو 

 .نجات بدم

 : نیشخندی بهم زد و همونطور که بلند میشد گفت



نم! به هرحال تا پلیس بیاد و امبوالنس کلی طول یه سری هم به اون محل تصادف بز-

 .میکشه صد در صد کروکی هم کشیدن

با گفتن حرفش منی که برگشته بودم تا وارد اشپزخونه بشم خشکم زد و با بهت 

 .ایستادم

 !خدای من! اگه بره متوجه میشه

نتظر مبه عقب برگشتم تا دلیلی بیارم که دیدم تیز نگاهم میکنه و با برگشتنم انگار 

 : همین لحظه بوده که دست به سینه شد و گفت

 جانم عزیزم؟ نرم؟-

چیزی توی مغزم میگفت پیمان فهمیده یه چیزی این وسط درست نیست و داره یه 

 !دستی میزنه

 : برخالف کوبش های سریع قلبم، لبخند لرزونی زدم و گفتم

  .نه عزیزدلم. فقط یهو دوباره یادش افتادم. مواظب باش-

اشپزخونه رفتم. انگار باورش نمیشد چون سنگینی نگاهش تا دقایقی روم بود و  و به

بعد به سمت اتاق خواب رفت و من با رفتنش نفس عمیقی کشیدم و به کابینت تکیه 

 .کردم

  .چشمامو بستم و صلواتی فرستادم و چشمامو باز کردم

مان به فی بود پای پیدیگه واقعاً نمیدونستم باید چطوری گند امروز رو بپوشونم و کا

خیابون برسه تا متوجه بشه خبری از تصادف و کامیون و بچه نیست و دلیل مِن 

 .آشفته و چادِر خاکیم چیزی ورای اینهاست

 .صدای بسته شدن در که اومد بغض کردم و چونه ام لرزید

 یعنی به حدی اوضاع بد بود که تموم شدن زندگیم با پیمانو به چشم میدیدم و منتظر 

 .بودم تا همه چی لو بره

وقتی نیم ساعت بعد پیمان وارد خونه شد، دستهام میلرزید و من ناشیانه سعی داشتم 

 .اضطرابم رو مخفی کنم که تا حدودی هم موفق بودم

 صدای خش خشی اومد و بعد پیمان وارد آشپزخونه شد



 .ددامی زیرچشمی نگاهش کردم که گرفته بود و با اخم نون رو توی جانونی قرار 

لبم رو گزیدم و داشتم به این فکر میکردم اگه بخواد سوال کنه چی جواب بدم و از 

 ِکی براش حرف بزنم؟

 چهارسال پیش؟

 اولین زنگ من به سامان به خاطر حرفهای مریم؟

 اولین قرار؟

 اولین قرار؟

 یا قراری که توش علیرضا رو هم دیدم؟

 غیرتش باد نمیکنه؟ اگه بگم دومادم منو تو اون وضعیت دید رگ

 چشماشو خون پر نمیکنه؟

 .نگفته بودی منظورت از پسر، یه کالکسه اس-

با شنیدن صداش و مفهوم حرفش، هاج و واج به سمتش برگشتم و واقعا تصادف 

 شد؟؟

 اون که نگاهمو به چیز دیگه ای تعبیر کرده بود، با افسوس سری تکون داد و گفت

: 

  .رمیاره میره مغازه بغلی خرید کنه مادره نمیدونستهبچه رو خاله اش از کالسکه د-

نون رو میخره میبینه کالکسه داره میره تو خیابون تا به خودش بجنبه کالسکه میره 

 .زیر کامیون و مادره هم سکته میکنه

 میگن بیچاره خیلی جوونه، معلوم نیست ُمرده یا زنده 

 .و الل شده بود خواهره که میگن انگار شوک شد از دیدن وضع خواهرش

چشمام بازتر از این نمیشد و توی چشمام اشک حلقه زده بود. اشک از سرنوشت 

 !اون مادر پسر و عذاب وجدان اون خواهر و بزرگی خدا

 .خدایی که روسیاهیم رو بازم برای خودم نگهداشت و اجازه نداد رازم فاش بشه



 .نفس عمیقی کشیدم که سد اشکهام شکست

ی اشکی متوجه قدم برداشتن پیمان به سمت خودم شدم و لبخندی از پشت همون چشما

 .که میرفت تا از شادی روی لبام بشینه رو پاک کردم

من زن بی رحمی نبودم فقط از اینکه زندگیم پاشیده نشده بود خوشحال بودم و این 

 .چیز بدی نبود

 .دستهای پیمان دورم حلقه شدن و سرم به سینه اش چسبید

  .زم. ایشاهلل خدا نجاتش بدهگریه نکن عزی-

از ته ته ته دلم آمین گفتم و ای کاش خدا باز هم منو نجاتم میداد و این آخرین بار 

 !نبود

بوسه پیمان روی موهام برای لحظه ای منو به چهارسال پیش برد و اگر سامان واقعا 

ن ه اوادم بدی نبود و بهم عالقه داشت و باهم به سرانجامی میرسیدیم من هیچوقت ب

  !لذتی که توی رابطه با پیمان داشتمش نمیرسیدم

سامان خشن بود و پیمان پر از عطوفت حتی همون اول که به عنوان خون بس وارد 

 !زندگیش شدم هم تو رابطه خشن نبود

 !خدای م

واقعاً من به این درجه از پستی رسیدم که تو آغوش شوهرم یاد مرد دیگه ای و رابطه 

 باهاش بیفتم؟

د ما به این خونه و دیدار اتفاقی با سامان تموم زندگیم رو تحت الشعاع قرار داده ورو

 بود و من چندوقت بود که شاکر بودم و اطمینان دار از اینکه خوشبختیم همیشگیه؟

بزرگترین تلنگر زندگیم دیدن سامان  بود و اینکه اگه خدا بخواد به قعر بدبختی میرسم 

 !کس عالقه به دیدنم نداشتو دیر نیست روزهایی که هیچ

روزهایی که مریم با گریه به دستم بوسه میزد و طلب بخشش داشت و خواستار بود 

 تا من به تنهایی عذاب اون گناه رو به دوش بکشم و اینبار پیمان، 

 !پدرم نبود که با وجود گناهم دلش راضی به خون بس شدنم نباشه



ه دل یه لحظه اسایش میموندم اگر پیمان دریای خون راه مینداخت و من آرزو ب

 !شوهرم خبردار میشد دستی قبل از اون به ممنوعه هام برخورد کرده

  .تا محمد بیدار نشده برو یکم استراحت کن-

خودمو با شرم ازاغوشش بیرون کشیدم و شرمم از فکر به سامان بود و اینکه 

 .هیچوقت پیمان اسم زن دیگه ای رو نیورد

نشست و سرم باال رفت و پیمان با همون چشمهای مهربون و دستش زیر چونه ام 

 : لبخند زیباش گفت

 .دیگه هم غصه نخور عزیزم-

 .سری تکون دادم که سر پایین کشید و بوسه ای روی لبم زد

من به اون بوسه، به اون ارامشی که از بدنش میگرفتم احتیاج داشتم که خودمو محکم 

 .بهش چسبوندم و لباشو بوسیدم

ای مکث کرد اما سریع به خودش اومد و دستش دور کمرم حلقه شد و منو باال  لحظه

 .کشید و منم پاهامو دورش حلقه کردم

 : سر عقب برد و نگاهی چشمام کرد و گفت

 خوابت نمیاد؟-

 : با هیجان کاذب گفتم

 .نه. فقط تو رو میخوام-

 طش بیشتریستاره های شب سیاه چشماش رو به من درخشیدن و اینبار لبش با ع

 .روی لبم نشست و بازی دستاش پشت کمرم حس رخوت رو به وجودم هدیه کرد

 .روی کاناپه که افتادم و پیمان خیمه زد روم

دستمو پایین بردم و از شلوارش روی برجستگیش کشیدم که اونم نامردی نکرد و با 

 .پایین بردن سرش و گاز گرفتن نوک سینه ام از روی لباس، صدام رو دراورد

 آخخخخ-



خندید و خیلی زودتر از چیزی که انتظارشو داشتم لباسهامو دراورد و خودش هم 

 .لخت شد

من هنوز توی ذهنم با هر لمس پیمان، یاد سامان زنده میشد و باهم مقایسشون میکردم 

 .و تنها راه برای مقابله با اون افکار شیطانی رو فقط صدا کردن اسم پیمان میدونستم

 !پیمااااان-

پاهامو باال برد و خودش بینشون قرار گرفت و سرشو پایین برد و با صدای بمی از 

 : شهوت گفت

 جووونم؟-

تا خواستم جواب بدم، گرمی لب و زبونش بین پام و دستایی که رفت و برگشتی روی 

پام حرکت میکردن تموم تنم رو اتیش زد و کمرمو باالبردم و روی کاناپه کوبیدم که 

روی شکمم قرار گرفت وفشار اورد و اجازه هیچ حرکت دیگه ای یکی از دستاش 

 .نداد

چشماش بسته بود و با ارامش به کارش ادامه میداد و اونی که داشت زیر اون حجم 

 .از شهوت، تیکه تیکه میشد من بودم

دلم میخواست دستامو توی موهاشفرو ببرم و سرشو تا جای ممکن بین پاهام فشار 

 .بدم

م نزدیک شدم پیمان کنار رفت و خودشو جوری داخلم جا داد که همه وقتی به ارگاس

 !چیز رو از یاد بردم و فقط پر شدم از اون

دستاش روی سینه هام به گردش دراومدن و سرش هم جایی بین گردن و شونه ام 

بود و همزمان با حرکت دادن خودش داخلم، دست و زبونش هم بیکار نبودن و عاقبت 

 !شد یه رابطه به یاد موندنی دیدارم با سامان

وقتی خسته کنار کشید چشمامو بستم و دنبال ردی از سامان توی خاطراتم گشتم و 

 !سامانی نبود

پیمان به بهترین وجه اون گذشته سیاه رو پاک کرده بود و حاال تمام چیزی که تو 

 .مون بود ذهنم بود تکرار اون لخظه های زیبای رابطه

 .زد و به سمت حموم رفت بوسه ای روی پیشونیم



من هم همونطور دراز کشیده دستمو کشیدم و چند برگ دستمال از جعبه بیرون اوردم 

 .و بین پاهام قرار دادم و نشستم

پیمان بعد از یه دوش چند دقیقه ای به هوای رفتن پیش اوستا، از خونه بیرون زد و 

 .منم به سمت حموم رفتم

 .تمرف و بعد از گرفتن آب موهام به سمت اشپزخونهحوله حموم رو دور خودم پیچیدم 

  .با صدای زنگ در، مسیرم رو به سمت در کج کردم و نفسی کشیدم

جلوی آینه به خودم نگاه کردم و با دیدن صورت گل انداخته ام، همونطور که لبخند 

 : میزدم و درو باز میکردم گفتم

 کلیدتو جا گذاشتی عزیزم؟-

بروم خورد و نگاه پایین انداختم و به صورت سامانی رسیدم نگاهم به حجم خالی رو

 .ِی با حوله ایستاده بودکه روی ویلچر نشسته بود و مبهوت به مِن حیا قورت داده

 .چشماش روی تنم چرخ میخورد و من سالها کابوس همین نگاه رو داشتم

  .من به خاطر همین نگاه، از درس خوندن منع شدم. با میالد آشنا شدم

 .این نگاه نامحرم من رو روزی به قعر نیستی رسوند

 : سامان زودتر از من به خودش اومد و آوای اسمم از بین لبهاش بیرون اومد

 !صبا-

 .انگار با شنیدن اسمم متوجه موقعیت شدم و سریع عقب رفتم و درو بستم

 .از آینه نگاهی به خط سینه مشخصم و پاهای برهنه ام انداختم و بغض کردم

 !صبا-

 .تقه ای به در خورد که صدای شکستن بغضم توی خونه طنین انداز شد

صبا عزیزم به خدا من...من اصالً چیزی ندیدم. من...دیدم صبحی افتادی رو زمین، -

ببین خدا تقاص تو رو ازم  خواستم بگم من دیگه اون آدم قبلی نیستم عوض شدم

 ...هگرفت. صبا جان من شوهرت رو میشناسم. مرد خوبی

 ...من ....من اصالً کاری باهات ندارم فقط



انگار اون نگاه لعنتیش  دست داشت که روی تموم تنم سنگینی یه لمس کثیف رو 

 .کردملمس می

 جای به جای پوستم میسوخت و من چرا نفهمیدم پیمان کلید داره؟

  .چرا حواسم به صدای اسانسور نبود

 صبا؟-

 : بین گریه ام نالیدم

نداشتی واسه چی اومدی باال هان؟ نمیفهمی من شوهر دارم؟ نمیفهمی اگه قصدی -

 هر غلطی قبالً کردی باعث اوار شدن زندگیم شده؟

من چهارسال پیش یه غلطی کردم به خاطر انگولکهای مریم زنداداشم بهت زنگ 

 ...زدم. چه میدونستم تو چه منجالبی گیر

 صبااااااا-

 و یه جایی دنیا براتون به آخر رسیده؟شده تا حاال حس کنید تو یه لحظه، ت

 !جایی که نه راه پس دارین و نه راه پیش

برای من درست همون لحظه اتفاق افتاد. زمانی که اسمم توسط پیمان از پشت در 

 .خطاب شد و این یعنی اون تموم حرفهای منو شنیده بود

 راه رو انداختن اون لحظه به حدی دست و پام میلرزید و فلج مغزی شده بودم که تنها

 .زنجیر در دونستم و قفل کردنش

ضربه اولی که به در خورد یه صدای کوچیک داد و پشت بندش صدای عصبی و 

 : زهردار پیمان

 .باز کن-

از در فاصله گرفتم و دستامو جلوی دهنم قرار دادم و با چشمای اشکی به دور و 

 .اطراف خونه نگاه کردم

 ...هیچ

 .ر تکون وحشتناک دیگه ای خوردضربه دوم خورده شد و د



 .باز کن صبا . باز کن تا نکشتمت-

 .شدضربه بعدی که به در خورد صدای بدی از سمت لوال اومد و در داشت باز می

 .مغزم به هیچ کاری فرمان نمیداد و فقط داشتم به در نگاه میکردم

 . پرماقم بتو یه لحظه انگار صدایی تشویقم کرد تا لباس تنم کنم و از بالکن ات

سریع بدون فکر به عاقبت کارم به سمت اتاق دویدم و حوله رو چنگ زدم و از تنم 

درش اوردم. توی کمد اولین شلوار و مانتو رو بیرون کشیدم و صدای ضربه های 

 .وحشتناکی به در میومد

من  ی محمد پیچید وشالمو سرم انداختم و خواستم به سمت بالکن برم که صدای گریه

 .ادم رفته بود بچه دارمحتی ی

سریع به سمت اتاقش رفتم و بغلش کردم ودوباره خواستم وارد اتاق خودم و پیمان 

 .بشم که اخرین ضربه مصادف شد با شکستن در از لوال و دری که اویزون شده بود

 .من بچه به بغل خیره پیمانی بودم که مثل یه گرگ با چشمای سرخ خیره من بود

 : تم نعره ای زد و دنبالم دویدقدم اولو که برداش

 صباااااااااااااا-

 

با دیدن نزدیک شدن پیمان به خودم، سریع به سمت اتاقم دویدم و شونه ام به 

چهارچوب برخورد کرد و مکثی به خاطر دردش کردم که دست پیمان بهم رسید و 

 ..ی آویزون شالم رو از پشت کشیدریشه

ب کشیده شد و چون به سمت جلو حرکت شال دور گردنم محکم شد و سرم به عق

کرده بودم نیرویی که واسه دویدنم به جنبش دراومده بود با کشیده شدن توسط پیمان 

باعث برخورد ستون فقراتم به دیوار شد و درد وحشتناکی از کمرم گذشت و جیغی 

 .زدم

 طتوی اون لحظه اونقدر درد داشتم که متوجه کشیده شدن محمد از بغلم نشدم و فق

همونطور با کمر شق و رق ایستادم و نفسهای کوتاه و منقطع میکشیدم تا دردم کمتر 

 .بشه



با بسته شدن در به خودم اومدم و سرکی خواستم به هال بکشم که با تیر کشیدن جایی 

 !نزدیک به لگنم جیغی زدم و محکم و با صدای بلند زدم زیر گریه

 .تفاقات پیش اومده فکر کردمدستمو به کمرم گرفتم و بین گریه هام به ا

همه چی تموم شده بود و من توی زندگی با پیمان، شاهد غیرت بی مثالش بودم حاال 

اون هم شاهد تموم کج رفتن های من بوده و بدترین حرفها رو از زبون من، خطاب 

 .به شخص دیگه ای شنیده بود

 .خدا بدترین راهو برای امتحانم  انتخاب کرده بود

و به سمت بالکن میکشید و انگار کسی صدام میکرد. دلم میخواست برم یه چیزی من

 .روی نرده های بالکن و خودم رو از این طبقه به پایین پرت کنم

دلم میخواست زودتر از مُردن برای پیمان و توی زندگیش، خودم خودمو بکشم اما 

 .نمیشد

 !من هنوز پیوند بزرگی با این دنیا داشتم و اون بچه ام بود

  مگه میشد بیخیال بچه ام بشم؟

  چطور میتونستم محمد رو ول کنم؟

 منی که حتی واسه فرارم از دست پیمان هم محمد رو همراهم کرده بودم؟

 .به سمت بالکن رفتم و به نرده تکیه دادم

جایی نزدیک به لگنم جوری تیر میکشید که هر آن احساس میکردم االنه که فلح بشم  

 .و روی زمین بیفتم

 !شاید فلج شدنم باعث میشد پیمان کاریم نداشته باشه

گرچه پیمانی که من دیدم اونقدری خشم داشت که اگر وجود محمد نبود همون لحظه 

 .به زندگی من پایان میداد

 .آهی کشیدم و اشکهام با شدت بیشتری سرازیر شدن

 .سر پایین انداختم و به بالکن طبقه اول خیره شدم

 د؟ چه زمانی پیمان رسیده بود و حرفها رو شنیده بود؟اصالً سامان کجا بو



 ...نکنه پیمان بالیی سر سامان

با دیدن پیمان اونم بدون محمد و قدمهای تندی که به سمت ساختمون برمیداشت  نفسم 

 .لحظه ای حبس شد

 .سرش پایین بود و طوری عجله داشت که انگار میترسید فرار کنم

 .ی به قفل بدون کلید کردمگیج به سمت در برگشتم و نگاه

نگاهم توی اتاق دنبال کلید چرخ خورد و نا امید به سمت اتاق محمد رفتم و کلید رو 

 .پیدا کردم

 .چشمام برقی زد و سریع برداشتمش که صدای باز و بسته شدن در اومد

اگه من از اتاق بیرون میرفتم، سند مرگ خودم رو امضا کرده بودم و چقدر پیمانی 

 !ش بودم حاال ترسناک شده بودکه عاشق

سعی کردم اروم به سمت در اتاق قدم بردارم که قامت پیمان رو دیدم که به سمت 

 ..اتاقمو رفت

لحظه ای مکث کردم و اون وارد شد و وقتی خبردار شد که توی اتاق نیستم با خشم 

 : به عقب برگشت و با دیدنم کنار در فقط اسمم رو صدا زد

 !آخ صبا-

بستم و تا خواستم کلید رو بچرخونم دستگیره در باال و پایین شد و با اون  سریع درو

 .درد کمرم خودمو محکم به در فشار دادم تا بسته بشه و بتونم درو کلید کنم

 !اما زور من کجا و زور پیمان کجا

با اولین فشاری که وارد کرد، من به عقب رونده شدم و در هم با فشار بهم برخورد 

 .گیره اش جایی توی پهلوم فرو رفتکرد و دست

جوری جیغ کشیدم که گلوی خودمم سوخت. چشمای متعجب پیمان به من و دستی که 

 .روی پهلوم بود هم جلوی جیغم رو نگرفت

حس میکردم نفسم بند اومده ازدرد و اون دستگیره موقع برگشت، گوشت تنم رو با 

 !خودش َکنده برده



 .آخخخخخخ خدا مردمممممم-

پیمان که نگران بودن، با شنیدن صدام رنگ عوض کردن و با خشم بی سابقه  چشمای

 .ای داخل شد و جلوم ایستاد

من اما از زور درد خم شده بودم و با سری باال داده به پیمان نگاه میکردم که عصبی 

 .نفس میکشید

 .دستی به گوشه لبش کشید و نفسشو بیرون داد

م کمتر شده بود اما جرات بلند کردن سرم و روش رو به سمتی برگردوند و من درد

 .راست ایستادن رو نداشتم

که چهار سال پیش یه غلطی کردی به خاطر انگولک های مریم زنداداشت بهش -

 !زنگ زدی

 !قبالً یکی یه غلطی کرده زندگیت اوار شده

 کی بوده که اومده باال هان؟

سال پیش کلی ۴ه و تو باهاش ی من میذارخونه یه روزه خریده کدوم دیوسی پاشو تو

 غلط اضافه کردی؟

صداش هرلحظه بلند تر از قبل میشد و کم کم صورتش سرخ و رگهاش برامده شده 

 .بود

اروم اروم سرمو بلند کردم تا چیزی بگم که سیلیش برق رو از چشمام پروند و دهنم 

 .بسته شد

ورم کامالً غیر بارها کتک خورده بودم اما این که به خاطرقضیه سامان کتک بخ

 .قابل باور بود

پیمان فقط چند جمله آخر رو شنیده بود کلی خوشحال شدم و  از طرفی از اینکه

لبخندی ناخواسته روی لبم شکل گرفت که سیلی دوم و سوم رو هم نوش جان کردم 

 .و پیمان میون سیل مشت هاش و سیلی هاش، ناسزا بارم میکرد



رم کرد اما اون فحشها دلمو سوزوند و پیمان نمیدونم چقدر کتکم زد و فحش نثا

حواسش نبود که من هرچی که بودم تغییر کردم و حتی تو زمانی که زندان بود بهش 

 .پشت نکردم

نمیدونم خودش خسته شد یا دلش برام سوخت که دست از کتک زدن برداشت و به 

  .دیوار تکیه کرد

 : سوال رو داشت ی پیمان حالت یهدرد میکرد و تموم چهرهتموم تنم

 اون آدم کیه؟-

میتونستم راحت بندازم گردن سامان اما نه!دلم میسوخت و اون حاال باید بفهمه که 

 !عواقب هوس چندسال پیشش چطوری یقه ام رو گرفته

 : وقتی جوابی بهش ندادم پوزخندی زد و گفت

 فیس معلوم نیست کی بوده که صبا خانوم آدرس خونه رو هم بهش داده بعد واسش-

 !اومده برو

 !چه جلبی بودی تو

 : مستقیم توی چشمام نگاه کرد و با لحن تنفرآمیزی گفت

 !چه حیوونی بودی تو-

 !چه احمقی بودم من

 .دلم از طرز صحبتش گرفت و سر پایین انداختم

 : صدای پوزخندش بلند شد و گفت

 .محمد رفته پیش اوستا و دخترش. منو تو هم یه سفر یه روزه داریم-

 : ر بلند کردم و از پشت چشمای اشکی نگاهش کردم که نیشخندی زد و گفتس

 !به داداشت بگو اماده باشه. زنشم اماده باشه واسه جوابگویی-

 با وحشت سر بلند کردم و منظورش چی بود؟

 یع...یعنی چی؟-



نگاهی بهم انداخت و دست گذاشت زیر بازوم که مقابلش نشسته بودم و همونطور که 

 : کرد گفتیبلندم م

خوام ببینم زنداداشت مریم چرا انگولکت کرد تا با یه پسر دیگه رفیق بشی و می-

 !پسر کیهاون

 !به هرحال آرمان هم َمرده و بهتره خبر از کارهای زنش داشته باشه

 : هر دو صاف ایستادیم که ناله کردم

 .نکن اینکارو پیمان! زندگی داداشمو خراب نکن-

 : یره شد و گفتمحکم توی چشمهام خ

 باید بدونم زنم تو مجردیش چه گندهایی زده یا نه؟-

 !یعنی این همه استرس، این همه دعا هیچکدوم تاثیر نداشت

 یعنی آخر زندگی من و پیمان، اینجا بود؟

 : بازوم رو که رها کرد، سریع با دوتا دستام، ساعد دستش رو گرفتم و گفتم

 پیمااااان؟-

بند اومد و اشک غم توی نگاهش اون قدر زیاد بود که زبونم ناراحت نگاهم کرد. حجم

 .از چشمام فرو ریخت

 !رو می پرستیدم صبامن تو-

 !گذشته ات متعلق به خودته اما من انتظار داشتم به عنوان همسرت بهم بگی

 .خجالت زده بودم و حتی روی نگاه کردن به چشم هاش رو نداشتم

 .اگه نمیای من خودم میرم-

ر که نگاهم پایین بود سری تکون دادم و دستشو رها کردم که مثل تیر از همونطو

 .چله در رفته، رفت

تموم ساعتهای بعدی که تو انتظار نشسته بودم، از شدت اضطراب و فکر به اتفاقات 

افتاده جلوی خونه آرمان یا حرفهای رد و بدل شده بین مریم و پیمان، سکسکه 

 .ریختمکردم و اشک میمی



 شدن چی؟رسید و متوجه میحرف به بابا و مامان میاگه 

 کردن من بازم رابطه دارم با سامان چی؟اگه فکر می

 اصالً چه طور پیمان دیروز سامان رو ندیده بود؟

 یعنی سامان زودتر رفته بود؟

فاطمه خانوم که فوت کرد و داداش شهرامم مجبور شد دست تنها بچه ها رو بزرگ 

 !زندگی مریم و آرمان خراب بشه بازم تقصیر منهکنه و حاال هم اگه 

 !خدایا! خودت یه راهی پیش روم بذار

 .رفتم در خونه که باز شد سریع پریدم و از اتاق بیرون

 .پیمان خسته و کوفته وارد خونه شد و با دیدنم مقابلش پوزخندی زد و رو برگردوند

و شکر کردم که فقط صدا دلم از پوزخندش برای باز چندهزارم شکست و بازم خدا ر

 !شنیده و هیچی از اصل ماجرا متوجه نشده

از کنارم رد شد و تنه ای هم بهم زد. همراه با تنه اش، نیم چرخی زدم و به اون که 

 .رفت خیره شدمبه سمت اتاق خواب می

 : درست توی چهارچوب در تکونی به زبونم دادم و پرسیدم

 رفت...رفتی گفتی؟-

 .در موند و پشت به من ایستاد دستش روی چهارچوب

کنی میشه دو سه ساعته رفت قزوین دعوا راه باور کنم اونقدر آشفته ای که فکر می-

 انداخت اومد؟؟

  .نه خیر نگفتم

 میدونی چرا؟

 : مبهوت بهش نگاه کردم که برزخی به سمتم برگشت و گفت

 .به خاطر تو-

 .رهبه خاطر احمق بودن خودم که دلم طاقت اشکهاتو ندا



 !که اینقدر َخِر توام غیرتمو میذارم زیرپام. اللمونی میگیرم که تو آدم بَِده نشی

 ...دو دستم رو صورتم گذاشتم و لب زدم: خواهش می

  :نعره زد

خواهش نکن هیچی نخواه وقتی تو حرف می زنی از این که انقدر در برابرت _

 .ضعیفم از خودم متنفر می شم

 .این بخت شوم لعنتیم زدم زیر گریه برای خودم و

 .نمی تونستم!! از ترس  اینکه از دست بدمش دست و پام شل شد

 .با پشت دست اشکامو پاک کردم

 .یه قدم برداشتم اما اون متقابل قدمی رفت عقب

 .اشکای لعنتیم جلوی دیدمو تار کرده بودن اما عقب نکشیدم

 .گی جهنمی بودبدون پیمان منی وجود نداشت پیمان همه چیز من از این زند

 !!نمیخواستم بعد این همه سختی از دستش بدم 

 .دستشو گرفتم اما دستمو پرت کرد اون طرف

 .بهم دست نزن_

 .بابغض زمزمه کردم

 .نکن، پیمان نکن_

 .پوزخندی زد که از هزارتا حرف و فحش نگفته برام بدتر بود

 پشت بهم کرد

 .محل ندادم و از پشت بغلش کردم

 .ت با تموم وجودش منو از خودش دور کنهاما اون می خواس

این صحنه واسم اشنا بود انگار یه عمری همین حس و زندگی کرده بودم،بارها 

 ...بارها



 .ولممم کننن_

 .زدم زیر گریه محکم به خودم فشارش دادم

فقط بهم یه فرصت بده،فقط یه بار یبار تو این چندسال زندگیمون، اینبار چشمتو رو _

 .داین مسئله ببن

 .محکم هلم داد که باعث شد با پشت روی سرامیکا بیوفتم

 .انگشت اشارشو به صورت تهدید وار جلوم تکون داد

 ...با بد چیزی داری بازی میکنی غیرت یه مرد تموم اون چیزی که داره_

 .با بغض نگاهش کردم که لبخند تلخی زد

ببندم عین یه نامرد تو تموم اون چیزی که من دارمو ازم می خوای؟میخوای چشممو _

 پس فطرت بی رگ باهات برخورد کنم؟

با دستم محکم تو صورتم کوبیدم بارها بارها نمی کشیدم دیگه نمی کشیدم من داشتم  

 با تنها مردی که عاشقش بودم پدر بچم چیکار می کردم؟

جلوی پام زانو زد دستاموگرفت وبا سرد ترین لحنی که تا به حال ازش دیده بودم 

 :گفت

این اخرین باری بود که دستاتو گرفتم دیگه هیچ انتظاری از من نداشته باش تو _

همین ثانیه همینجا درست همینجا قاتل من شدی، منو کشتی پس اشکاتو پاک کن واسه 

 .یه مرده اشک نریز

 .خشکم زد مات و مبهوت تو چشمای سردش نگاه کردم

 .رد همون قدر بی احساسانگار روحشو از بدنش کشیده بودن بیرون همون قدر س

 .از سرجاش پاشد و بدون توجه به منی که خشکم زده بود رفت

 .پشت همون در سر خوردم تا خود صبح گریه کردم

اونقدر که نفهمیدم کی خوابم برد و باصدای ضربه های پشت هم که به در می خورد 

 .بیدار شدم

 .پاشدمبا فکر اینکه ممکنه پیمان باشه نفهمیدم چطوری از سرجام 



 .استخونای بدنم با صدای بدی شکستن توجه ای نکردم

کورمال کورمال دستگیره درو پیدا کردم به سختی الی چشمامو باز کردم ودستگیره 

 .درو پایین کشیدم یبار دوبار سه بار هنوزم قفل بود

 .محکم لبمو گاز گرفتم تا مبادا باز اشک بریزم

 .صدای سایه از پشت در اومد

ای؟اگه هستی می خواستم یه چی بهت بگم ما داریم از اینجا میریم االن صبا؟خونه _

 .اومده بودم ازت خدافظی کنم

اخم کردم لعنت بهش اومد زندگیمو یه شبه نابود کرد وحاال باخیال راحت داشت از 

 اینجا می رفت؟

بی هیچ حرفی از در فاصله گرفتم گوشی بی سیم از روی میز برداشتم و شماره 

 .رفتمپیمان گ

 .با شنیدن صدای اپراتور که گفت

 .مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد دلم مثل سیر و سرکه جوشید

بارها بارها شمارشو گرفتم اما هربار می گفت مشترک مورد نظر دلش نمی خواد 

 .دیگه تورو ببینه

سرم داشت می ترکید گوشی روی مبل انداختم یه قرص برداشتم فقط برای اینکه تا 

 .گشتنش سرپا بمونم باهمون معده خالی قورتش دادمبر

 .احتماال تا نیم ساعت دیگه درد معدم به مابقی دردام اضافه می شد

 .با استرس وجب به وجب خونه رو راه رفتم

صدای جابجایی وسایلشو می اومد صدای سایه که می گفت با احتیاط وسایلشونو 

 .بردارن

 .ش می گفت تا حرص نخورهحتی صدای نحس اون که داشت به خواهر

 .دستمو روی گوشام گذاشتم تا نشنوم اما انگار کل دنیا باهام لج کرده بود

 .صداش واضح توی سرم بود من جیغ می کشیدم التماس می کردم اما اون می خندید



 .از سر جام پاشدم و با دو رفتم توی اتاق و درو پشت سرم بستم

 .هنوز صداش می اومد

 .گذاشتم و جیغ زدمدستامو روی گوشم 

 .ولم کن دست از سرم بردار بزار برم محکم خودمو به اینور اونور می کوبیدم

 .می خواستم فرار کنم اما نمی زاشتن ولم نمی کردن

 :سرمو بلندکردم ورو به اسمون هق زدم

خدا قسمت می دم به اسمت ازت خواهش می کنم تنها امیدم به این زندگی نگیر _

 ....اوردم خواهش می کنم پیمان وازم نگیر خدایا ببین من کم

 

** 

 

 .به بیرون نگاه کردم هوا تاریک شده بود اما هنوز برنگشته بود

بارها بارها بهش زنگ زده بودم امادر اخر اپراتور هر بار می گفت که گوشیش 

  .خاموش

 یاز دلشوره داشتم می مردم اما هیچ کسیو نداشتم تا بهش زنگ بزنم و از پیمان خبر

 .بگیرم

اگه داشتممم اونقدری پیمان می شناختم که می دونستم محال بود بزاره کسی از اتفاق 

 .بینمون با خبر بشه

 .به ساعت نگاه کردم عقربه هاش از نیمه شب گذشته بودن

 .شد که امشبم نمیادکم کم داشت باورم می

 .با صدای چرخش کلید توی قفل از سرجام پاشدم از اتاق رفتم بیرون

 اومدی؟کجا بودی تا حاال_

 .بدون اینکه حتی نیم نگاهی به من بندازه به سمت اتاق رفت



 .دنبالش رفتم و باز پرسیدم

 گی من از نگرانی میمیرم؟؟پیمان با توهم کجا بودی؟نمی_

 !گرفتمزدم که برا دلنگرونیام جوابی نمیانگار داشتم با خودم حرف می

 !!ام میگیرهارم که داره ندیدهزتوجهی بیدونه که چقدر از بیمی

 .راهشو کشید که بره بازوشو گرفتم

 پیمان؟چرا باهام حرف نمی زنی؟؟؟_

 .مقابلش ایستادم توی چشماش که به جلو خیره شده بود نگاه کردم

 .کنم این کارو با من نکن التماست می کنمپیمان خواهش می_

 .حتی پلکم نمی زد

 .با دستام صورتشو قاب گرفتم

ان من عاشقتم حاضرم برات بمیرم تو بگو صبا بمیر می میرم اما خواهش می پیم_

 !تونمکنم بامن این کارو نکن پیمان. من بدون تو و محمد نمی

 .با بغض کلمات آخرم لب زدم

 .سکوتش و اون چشمای یخیش باعث شد زار بزنم

داشت و تنها کاری که کرد این بود بدون هیچ حرفی هلم داد حولشو از تو کمد بر

 .رفت حموم

درمونده تو همون قسمتی که ایستاده بودم نشستم و صورتم بین دستام گرفتم و با صدا 

 .زدم زیر گریه

این چه زندگی من دارم خدا؟ چرا به من نیومده رنگ خوشبختی تا میام باهاش خو 

کشم تمومش کن یا منو تموم نمی بگیرم یه بال دیگه نازل میکنی!! خدا جون دیگه

 !!کن

 .بلند شدم سمت آشپزخونه رفتم بدون هیچ فکری رفتم سر وقت یخچال

احمقانه بود ولی فکر می کردم که با غذا درست کردن می تونم کاری کنم باهام حرف 

 !!بزنه



 !!اما چه حرفی!! از من توضیح می خواست

 !!کرد که من یه مرد آوردم تو خونمون!! من چی داشتم بهش بگمفکر می 

 !ت کنه سامان که شرت از زندگیم کم نمیشهخدا لعنت

با صدای در حموم به دستام سرعت دادم که از الی در اتاق دیدم داره جای خوابش 

 .پهن می کنه، بغض کرده قدمی عقب رفتم

با درموندگی دور خوندم چرخیدم چاقو تو سینک انداختم و دستام شستم رفتم سمت 

زیر پتو رفته بود و نگاهش به سقف بود با اتاق بین چهار چوب در ایستادم بعش که 

 .حس حضور من چشماش بست نگاه کردم

 .دارمش میدم. به قیمتی شده نگهمن پیمان از دست نمی

نگران محمد بودم که باخودش نیاورده بود ولی خوب چون گفت که خونه اوستاس 

 .کمی از دلنگرونیم کم شده بود

 .ی کردمشام نمی خوری؟ داشتم شام آماده م_

 .جوابم سکوت بود

 .ش کردمام به چهارچوب در دادم پایینش نشستم نگاهحال تیکهبی

 خوای باهام حرف بزنی؟نمی_

آه کشیدم پاهام بغل کردم سرم خم کردم، پیشونیم رو سر زانوم گذاشتم بی صدا گریه 

 .کردم

رس و استضربان قلبم باال رفته بودو ضعف داشتم دو روز که هیچی نخورده بودم 

 .زیادی تحمل کردم

 !حتی یادم نمیاد که کی قرصم خورده  باشم

 .ای بعد همه وجودم یخ زد و تشنج کردملحظه

 ...به پشت افتادم

هام اومد و صدای خواهشش تنم لرزید و لرزید وقتی که دوتا دست دو طرف شونه 

 .برای بهتر شدن حالم شنیدم از هوش رفتم



  .نگاه کردمگنگ به ساحلی که توش بودم 

 .دریا مقابلم بود و تنها بودم

 ...پا برهنه مسیری شروع کردم به راه رفتن 

بینم باز دنبال راهی بودم که صدای دونستم که خواب مییه حسی داشتم با اینکه می 

ام داشت برگشتم که همه جا تو سیاهی رفت و ای که " مامان" صدام زد نگهکودکانه

 !م تو گودالیزیر پام خالی شد پرت شد

 

**** 

 

 .هام باز کردم و با دیدن اتاق نفس گرفتمبه آرومی چشم

 .از فضای نیمه روشن اتاق متوجه شدم که شب تموم شده

  .آه کشیدم به دنبال پیمان تو اتاق چشم چرخوندم

 .ترس اینکه تنها باشم و رفته باشه باعث شده بود استرس بگیرم

  .با دیدنش کنارم آروم گرفتم 

ل زده بود به دیوار... سرش برگردوند با دیدن چشم های بازم سیبک گلوش باال ز 

 .پایین شد

 .خواست بلند بشه که دستم رو پاش گذاشتم و بغض آلود صداش کردم 

 پیمان_

 :نشست برگشت سمتم و جدی لب زد

 ام گذاشتی چی گفتمت؟یادت پات که تو خونه 

 .چیدبینیم باال کشیدم حرف اونروزش تو سرم پی

  .ترسوندمکشید میاینکه حاال داشت حرفش پیش می 

 ...گفتم از دروغ و پنهون کاری و خیانت متنفرم_



 :سرم شرمزده پایین انداختم که گفت

 .زنم تو چشمام نگاه کنوقتی دارم باهات حرف می 

از  ایش لحظهش کردم، نگاهسرم باال آوردم با چشمایی که لبالب پر اشک بود نگاه

 !اشکم عوض شد اما دوباره برگشت به همون حالت سفت و سختش دیدن

ش دادی پدری که راهپرسم صبا یه جواب درست می خوام. اون بییه بار دیگه می_

 تو خونه مون کی بود؟

 !پیمان_

 :ش مقابلم گرفت و گفتانگشت اشاره

 .هیس!! هیچی نشنوم جز یه اسم 

  .پلک زدم

 .یین چکیدنهام پاقطرات درشت اشک از چشم

 شد کمر به قتل رسوندنشخواستم اسمی از سامان بیارم... ازش گفتن مصادف مینمی

 !!توسط پیمان و از پای بست ویران شدن از دوباره زندگی نو پامون

تونستم کاری کنم فراموش کنه یا نه بیاد قبول کنه باید زمان می خریدم تا شاید می

 !ن شخص نیست که مشکل ساز بشههمه چی تو گذشته بوده حاال دیگه او

 !خدا لعنتت کنه سامان که همه جوره بود و نبودت برای دردسر

  :پوزخند عصبی زد و گفت

 ...چه پشتشی... اینقدر عوضی بودی من نشناخته بودمت_

  !تندی سرم باال آوردم. داشت تند میرفت خدایا

 .مچ دستش گرفتم

 :ختی نیمه خیر شدم و گفتمبا اینکه هنوز کمی ضعف داشتم تو جام به س 

 .کنمتو منو اینطور دیدی؟؟ پیمان زندگیمون خراب نکن خواهش می _

 !من دارم خراب میکنم یا تو_



 !بگو بمیر میمیرم ولی بهم فرصت بده، توضیح میدم _

 .توضیح بده، دروغ و دونگ تحویلم نده_

 سرم تکون دادم و لب زدم: نه... بهم فرصت بده

 .ون کشید و بلند شددستش از دستم بیر

قبل از قدم از قدم برداشتنش پاش چسبیدم زجه زدم، که پاش بزور از بین دستام  

  :بیرون کشیدو گفت

شنوم وگرنه سمتم نیا صبا که میشم همون پیمان هر وقت خواستی حرف بزنی می_

 .چند سال پیش... قرار نیست بیام چوب حراج بزنم به غیرتم

  :ای بعد برگشت تو چهارچوب درو گفتهاز اتاق بیرون ولی ثانی

  !با نخوردن و غش و ضعف کردنم هیچ عوض نمیشه_

 .ورفت. آهی کشیدم تو جام نشستم تکیه به دیوار پشت سرم دادم

دست روی زمین گذاشتم و بلند شدم، سرم گیج رفت، دیوارو گرفتم زیر لب خدارو 

 .صدا کردم

 .همیدم رفتهصدای بازو بسته شدن در خروجی که شنیدم ف

به سختی خودم به آشپزخونه رسوندم از غذایی که برای شام درست کرده بودم و 

 .میل بودمدست نخورده مونده بود چند تا لقمه خوردم هرچند که بی

م خیره به ُمهر بودم که صدای باز شدن در خونه شنیدم نمازم که تموم شد نشسته نگاه

سرم کشیدم اومدم بیرون که محمد تو بغل  تندی بلند شدم چادر همون وسط اتاق از

 .پیمان دیدم

سمتشون رفتم و محمد که خواب بود به آغوش کشیدم صورتش بوسه بارون کردم 

 .که صدای بسته شدن در شنیدم

 .سرم که بلند کردم با جای خالی پیمان رو به رو شدم

 .اونقدر از دیدن محمد ذوق زده شده بودم که پیمان یادم رفته بود



ش ی کوتاهی روی چشمهای بستهمد به اتاقش برداشتم و تو جاش گذاشتم بوسهمح

 .زدم و کمر راست کردم

حاال که محمد کنارم داشتم دل نگرونیام کمتر شده بود... می ترسیدم که نکنه بخواد 

 .منو از محمد جدا کنه

  .پایین تخت محمد نشستم و زل زدم به جلوم تا فکری کنم

 .شد و گفتن واقعیتم افاقه نمی کردوضاع خرابتر میزدم اهر حرفی می 

کشید اگه میفهمید مرد دیگه ای غیرخودش پیمان با غیرتش هردومون به آتیش می

 !!هام لمس کردهقبال ممنوعه

 .برای ناهار ماکارانی درست کردم

اسباب بازیای محمدم جلوش ریختم تا بازی کنه سمت در خروجی رفتم که متوجه 

  .هشدم قفل شد

 .ناراحت برگشتم جلو محمد نشستم که کودکانه دور خودش می چرخید

 .ساعت نزدیک دو بود که در خونه باز شد و پیمان خسته وارد شد

  :جلو رفتم که ندیدم گرفت همین که دوباره سمتش رفتم بلند گفت

هعی دورو برمن نپلک عصابت ندارم... نیا جلو چشمم تا وقتی که نخوای اسم اون _

 ...مزاده بهم بگیحرو

 .ش کردمشوکه با بغض نگاه

ش گرفت و رفت تو اتاق... با پشت دست رو چشمهام کشیدم و رفتم ناهار با اخم نگاه

 .بکشم

 .لباسش عوض کرد و از اتاق بیرون اومد سمت محمد رفت بغلش کرد و بوسیدش

  .توجه به من اومد ناهارش خوردبی

ظه چشمش به بشقاب دست نخوردم افتاد اما هیچی شد دیدم یه لحوقتی داشت بلند می

 .نگفت رفت



جلوی تلوزیون نشست بدون اینکه چیزی بخورم بلند شدم قرصم برداشتم دوتا با آب 

 .خوردم ظرفا تو سینک گذاشتم بشورم

های توفکر بودم که با حس دستی رو باسنم از جا پریدم، برگشتم که با دیدن چشم

 .قرمزش دلم هری ریخت

 خوای؟... چیزی میچی_

پوزخند زد و گفت: چقدر با اون عوضی به ریش من خندیدی؟ برا همون تا اسمت 

 ...بردم تو انداختن تو بغلم چون دست خورده

با حرفش نفسم بند اومد، دستم بلند کردم تا جواب توهینش با سیلی بدم که مچ دستم و 

  :گرفت و سرش جلو آورد و با خشم گفت

یه بار دیگه بخوای بلندش کنی... بی ناموسم که تا االن زنده نگهت میشکنمش اگه _

 .داشتم و اون تخم سگ که پاش کشوندی تو خونم نکشتم و قبرتون نکندم

 ...اشتباه میکنی... به وال که_

 .پشت دست تو دهنم زد که سرم به چپ مایل شدبا

 :ش با تهدید جلوم گرفت و لب زدانگشت اشاره

نماز آب کشیدنت برای چیه؟ حرف نزن تو ببین کی خودم میفهمم قسم نخور... جا_

اون تخم سگ کی بوده... لیاقت تو همون خون بس بودن نیومده بهت خوبی کنم. ببینم 

 دکتر بوده؟ ه....ان؟ نکنه شازده

 .با دادی که زد تکون خوردم و صدای وحشت زده گریه محمد بلند شد

 .جمعش کنمچشمام بستم تا حرفی نزنم که نتونم 

پیمان عصبیه، هر حرفی که بزنمم از نظر خودش برداشت میکنه و منظور من نمی 

 !!فهمه

 !!اینکه اسم میالد تو بحثمون آورده نشون میده که اعتمادش بهم از دست رفته

 !خدا لعنتت کنه سامان که زندگیم بهم ریختی

 :عصبی پوزخند زد و گفت



  ساکتی؟ فکر نمیکردی دستت رو بشه؟؟_

 ...پیمان خواهش میکنم... میالد هیچ دخلی به گذشته من نداره_

 ...نداره؟ ه...ان؟؟ ببین منو_

  :ام گرفت و گفتچونه

 اگه اون نیسن پس کیه؟؟_

فشار انگشتاش روی فکم بیشتر کرد و ادامه داد: اسمی ازون حرومزاده نمیگی که 

  !!زندگی داداش احمقت خراب نشه؟ بدبختی صبا

بی غیرتت دست گذاشته بود رو زندگیمونو به یه ورشم نبود که ما همون داداش 

  .کنیمچطور زندگی می

حرف نزنی یجایی صبر منم تموم میشه اون موقع خدام بنده نیستم میرم قزوین شده 

 کنمچوب حراج بزنم به غیرتم می گردم اون بی ناموس پیدا می

 .مهای یه خون نشستش نگاه کردبا بغض و دلهره تو چشم

که بهم زد از کنارم رد شد و لب زد: بهت اخطارش داده ای ام ول کرد با تنهچونه

 بودم از حاال عوابقش پای خودت

 ...آهی کشیدم

شکی که به دلم افتاده بود برگشتم پایین پیراهنش گرفتم و گفتم: برگشتم... بادلهره و

 صبر کن

  .سرش برگردوند با اخم نگاه م کرد

زنم... شاید اینطور اگه پیمان ازم رو برمیگردوند حداقلش شک می خواستم حرف ب

فهمید که کار من، از رو سادگی و بچگیم بوده چوبشم و بد دلیش ازبین میرفت و می

 !!خوردم

 محمد بخوابونم حرف بزنیم؟_

 .با اخم براندازم کردو با سر تایید کرد



شک بود اما بخاطر از آشپزخونه بیرون اومدم سمت محمد رفتم که صورتش خیس ا

 .ام جرعت نکرده بود سمتمون بیاداینکه ترسیده بود، بچه

 بغلش کردم و در جواب سوالش لب زدم: چیزی نیست مامان جان

 بابا زدت_

 :سرس بوسیدم و گفتم

 نه گلم _

 .بردمش تو اتاق

 ...ام بود برای بیشتر فکر کردنخواستم محمد بخوابونم بهونهاینکه می

ا وجود اینکه محمد خوابیده بود توی تاریکی اتاق نشسته بودم و فکر یک ساعت بعد ب

 .کردممی

 .ترسیدم از اتاق بیرون برممی

دونستم تا کجا حرف بزنم خواستم بزنم می ترسیدم و نمیاز عوابق حرفایی که می 

 .که رو سیاهیم کمتر باشه

 .نگران عکس و العمل پیمان بعد شنیدن حرفام بودم

  .در اتاق و روشن شدن اتاق گردن خشک شدم بلند کردمبا باز شدن 

 نگاه به محمد کرد و گفت: بیا بیرون

  :سرم برگردوندم از پنجره به ماه نگاه کردم زیر لب گفتم

 ...خدایا امیدم به خودت.. خودت کمکم کن_

 .بلند شدم پتو روی محمد مرتب کردم و از اتاق بیرون اومدم

 .رتش بین دستاش گرفته بودروی کاناپه نشسته بودو صو 

 .با حس حضورم دستش برداشت صاف نشست و خیره تو صورتم شد 

 .رو کاناپه مقابلش نشستم

 عاصی از سکوتم لب زد: خوب؟



 .م گرفتم به جلو پام خیره شدم و چشمام بستمش کردم اما سریع نگاهنگاه

 .زد و از استرس دمای بدنم باال رفته بودقلبم محکم می

 ...ظه پیش تو اتاق که بودم فکر به حرف زدن برام آسون بودچند لح 

هایی که می خواستم بزنمم فکر کرده بودم اما حاال که پیمان جلو نشسته حتی به جمله 

 !بود همه چی از تو ذهنم پاک شده بود

 .کالفه تو جاش جا به جا شدو زل زد بهم و نفسش بیرون داد

 .م نکنی بتونم حرف بزنمه نگاهانگشتهام توهم گره زدم و گفتم: میش

  :اخم کرد و گفت

 .حوصله مسخره بازی ندارم صبا... تا صبرم تموم نشده حرف بزن_

  .ای برام نذاشتجدیت لحنش جای حرف دیگه

 .با گفتن خدای خودت کمک کن تو دلم، شروع به تعریف کردم

تو چه وضعیتی همه چی از اول گفتم فقط اسمی از سامان نبردم و نگفتم دامادمون 

 !!منو دید

ترسیدم از رو عصبانیت کاری کنه که جبران ناپذیر باشه و اونوقت از دستش می

 .بدم

حرفی که شنیده بود اینطور براش تعریف کردم که اون موقع کسی نبوده تو خونه 

  .اون حرفا توهم ساخته ذهنیم بوده چون عذاب وجدان داشتم

 !لی خوب بهتر از چیزی نگفتن بودش خوندم که باورش نکرده واز نگاه

گفتم می دیدم که چطور رنگش از عصبانیت سرخ تر میشه و مشتهاش هر کلمه که می

 !ش کورترگره

 .حرفم که تموم شد شرمنده سرم پایین انداختم

 .پوزخند زد و بلند شد

 که نمیخواستی مجبور بودی بری؟ بابا تو ایوال داری!! یه بار دو بار ِد نه اونقدر_

 !!که از دستت در بره چند بار  بوده



المذهبت تو مگه بی کس و کار بودی که نرفتی به یکی بگی که این بیناموس جمع  

 کنه؟

با خشم برگشت سمتم که ترسیدم نکنه روم دست بلند کنه، تندی عکس المعل نشون 

 .ای کشیدمو تو خودم جمع شدمدادم و جیغ خفه

ت و گفت: گند بزنن این زندگی که هرجاش دندون قروچه کرد و ازم فاصله گرف

 .بگیری یه جا نشتی میده

دستم رو صورت اشکیم کشیدم و با مصیبت گفتم: ترسیدم...  نمیدونستم به کی بگم 

 .که کمکم کنه

 ...کم شعرو ور بباف_

 .ناباور اسمش لب زدم

 ...ان؟ دست بزنم برات که چون عقلت نمیرسیده همچین غلطی کردی؟چیه؟ ه_

 ...بخشیدب_

 ...خفه شو فقط خفه شوووو_

 

** 

چند روز از اخرین دعوامون گذشته بود. محمد رو هم همون صبح برده بود. دلم 

 .ام تنگ شده بودبرای بچه

زیر غذا روشن کردم تا گرم شه امشب تصمیم گرفته بودم سکوت بینمون بشکنم و 

 .ازش بخوام محمدو برام بیاره

که شنیدم فهمیدم باالخره از اون اتاق دل کنده و حاضر  صدای باز بسته شدن در اتاق

 شده بیاد تو هال تلوزیون روشن کرد و زد رو کانال

 ...آشپزی

می تونستم شرط ببندم اصال حواسش نیست داره چی می بینه، فقط الکی تلوزیونو 

 .روشن کرده که بهم بفهمونه هیچی براش مهم نیست



 .بیخیال چیدن میز شدم 

 .داشتم و رفتم دقیقا مقابلش پهن کردمیه سفره بر

 .می تونستم سنگینی نگاهشو روی خودم حس کنم

 .اما هر زمان برمی گشتم می دیدم نگاهش به صفحه تلوزیون

قابلمه غذا آوردم که دیدم تلوزیون خاموش کرد و از سرجاش پاشد داشت می رفت 

 .سمت اتاق

 .صداش زدم

 ...کنیبا من قهری الزم نیست با شکمتم قهر _

 .بدون هیچ حرفی اومد و سر سفره نشست

بشقابو براش پر کردم وگذاشتم مقابلش امشب غذایی که دوست داشت براش پخته 

 .بودم

 ...قاشق اولشو خورد

 .همین روال تا تموم شدن بشقابش ادامه داشت

 .وقتی غذاش تموم شد فرصتو غنیمت شمردم و دلمو به دریا زدم

 را نمیاریش خونه خودمون؟دلم برای بچم تنگ شده چ_

 .قاشق و چنگال دستشو با صدا توی بشقابش انداخت و از سرجاش پاشد

حرصم گرفت این حقم نبود بخاطر یه غلطی که تو عالم بچگیم انجام دادم انقدر حرف 

 .از اینو اون بشنومم

این کارت یعنی چی؟من مادرم!! چندروز بچمو ندیدم دارم دق میکنم تو اصال دل _

 ؟داری

 .اخماش توی هم رفتن

 .دستاش مشت شدن اما هیچی نگفت 

 .از سر جام پاشدم بازوشو گرفتم و برگردوندمش سمت خودم



 ....خواهش می_

 .پرید میون حرفم انگشت اشاره شو به صورت تهدیدبرام تکون داد

 .حد خودتو بدون_

م داد عصبی شدم دست خودم نبود بسه همش خودمو مقصر یه اتفاق دونستم و اجازه

 !هرکس که از راه رسید یدونه بزنه تو سرمو بره

 .من همیشه حد خودمو می دونم_

 .پوزخندی زد و چشم هاش رو تو حدقه چرخوند

 .نگاهش رو ُسر داد روی اندامم

 ...معلومه_

میدونستم اگه االن از کوره در برم و بخوام با زور پیش برم اون ازم لجباز تربود و 

 .بدتر می کرد

 .می کنم بچمو میخوامخواهش _

 :دستمو که بازوشو گرفته بودم جدا کرد وگفت

تو خونه ای که تکلیفش مشخص نیست بمونه یا نمونه بچمو نمیارم تو هم این خیال _

 .خامو از سرت بنداز بیرون

 :مات و مبهوت نگاش کردم

  یعنی چی؟_

 :با خونسردی تموم گفت

 .در خواست طالق دادم_

 .ند تند پلک زدم تا باورم بشه این صحنه مقابلم واقعی یا نهوا رفته نگاهش کردم ت

 :با صدایی که انگار به زور از ته چاه در می اومد گفتم

 شوخی جالبی نیست. هیچ معلومه داری چی میگی؟_

 .سرشو به نشونه تاسف برام تکون داد



 مشکل از خودته که فکر می کنی من باهات شوخی دارم...فکر نمیکنم این زندگی_

نکبتی اونقدر به چشت جذاب بیاد که فکر کنی سر همچین مسئله ای بخوام شوخی 

 .کنم

عصبی شدم دست خودم نبود بسه همش خودمو مقصر یه اتفاق دونستم و اجازه دادم 

 !هرکس که از راه رسید یدونه بزنه تو سرمو بره

 .من همیشه حد خودمو می دونم_

 .پوزخندی زد

 ...معلومه_

الن از کوره در برم و بخوام با زور پیش برم اون ازم لجباز تربود و میدونستم اگه ا

 .بدتر می کرد

 .خواهش می کنم بچمو میخوام_

 :دستمو که بازوشو گرفته بودم جدا کرد وگفت

تو خونه ای که تکلیفش مشخص نیست بمونه یا نمونه بچمو نمیارم تو هم این خیال _

 .خامو از سرت بنداز بیرون

 :نگاش کردممات و مبهوت 

 یعنی چی؟_

 :با خونسردی تموم گفت

 .در خواست طالق دادم_

 .وا رفته نگاهش کردم تند تند پلک زدم تا باورم بشه این صحنه مقابلم واقعی یا نه

 :با صدایی که انگار به زور از ته چاه در می اومد گفتم

 .شوخی جالبی نیست_

 .سرشو به نشونه تاسف برام تکون داد

 .ته که فکر می کنی من باهات شوخی دارممشکل از خود_



ناباور چند بار لب باز کردم تا یچیزی بگم ولی شدت شوک حرفش اونقدر باال بود 

 .دونستم چی بگمکه نمی

 .خواد از هم جدا بشیمشد که به همین راحتی میباورم نمی

م دتو نبودی که به پاکی من معتقد بودی؟ حاال چون فهمیدی تو بچگی یه غلطی کر_

 ...میخوای قیدم بزنی؟ من از رو نفهمیت و ترس نرفتم به کسی بگم

 ...از همین میترسیدم که پسم بزنن بگن من خودم مقصر بودم که 

 ...از همین میترسیدم که پسم بزنن بگن من خودم مقصر بودم که 

 :دستم رو صورتم که از اشکهام خیس شده بود کشیدم و با ناله لب زدم

 یمان بامن اینکارو نکن میدونی دوستت دارم میخوای زجرکشم کنی؟خواهش میکنم پ 

 !خواستم سمتش برم که یادم اومد نمیخواد دستم بهش بخوره

با مظلومیت قدم اومده عقب رفتم و لب زدم: اینکارو بامن نکن... باور کنم که یه شبه 

 ای که بهم داشتی ازبین رفت؟همه عشق و عالقه

نسبت به حرفام نداره اما مشت گره خوردش حرف دیگه  وانمود می کرد هیچی حسی

 ..برای گفتن داشت

چونم از بغض می لرزید نگاهش کردم دوست داشتم نگام کنه اما باخته بودم بدم باخته 

 ..بودم

 !نظرم عوض نمی شه تمومش کن این بحث_

حس می کردم همون ادم بی گناهیم که قاضی با چکشش روی میز کوبید و داد زد 

 ..م!اعدامش کنیدتمو

 .بی هیچ حرفی رفت توی اتاق و درو با صدا پشت سرش بست

حالم بد شده بود نفسم باال نمی اومد رفتم آشپزخونه توی سبد دارو ها دنبال یه مسکن 

 ..گشتم قوطیشو برداشتم اما ازدست افتاد وتموم کپسوال پخش زمین شدن

تم و بدون اب ریختم توی روی زمین نشستم یکی دوتا کافی نبود یه مشت برداش

 ..دهنم



تلخیش حال بدمو بدتر کرد اما توجه نکردم هرچی که بودن تلخ تر از اتفاقی که قرار 

 ..بود برام بیوفته نبود

 ..از سر جام پاشدم اشکام جلو دیدمو تار کرده بودن

بدون هیچ در زدنی درو باز کردم و رفتم داخل روی تخت دراز کشیده بود و ساعدشو 

 ..چشماش گذاشته بودروی 

 ..برو بیرون می خوام بخوابم_

 ..سرم گیج می رفت دستگیره در از دستم ول شد و خوردم زمین

 :یهو عین فنر از سر جاش پرید با دیدن من که بی حال روی زمین نشسته بودم گفت

 ..پاشو برو بیرون این مظلوم نماییات روم اثر نداره دیگه_

یست جدی حالم بده اما انگار به زبونم یه وزنه ده می خواستم بگم مظلوم بازی ن

 .کیلویی وصل کرده بودن اصال جم نمی خورد

 : از روی تخت پاشد بازومو توی دستش گرفت

 ..پاشو برو بیرون اینجوری عین آیینه دق جلوی من نشین_

 ...سرمو به نشونه نه تکون دادم

ر نگاهش چرخ  خورد و د کالفه پوفی کشید و مقابلم نشست  توی صورتم نگاه کرد

 .اخر روی لبم ایستادن

 اینا چین دور لبت؟_

 انگشت شصتشو کنار لبم کشید 

 این چیه؟ چی خوردی؟_

 .مقابل بینیش گرفت و بو کرد یهو چشماش گرد شدن

 قرص خوردی؟؟؟_

سرم و کل بدنم هی سنگین و سنگین تر می شدن اصال دست خودم نبود صداشو 

 ...دمانگار از ته چاه می شنی



 تکونم داد فقط حرکت لباشو می دیدم

هرچی بیشتر پیش می رفت توی دنیای بی خبری بیشتر فرو می رفتم تا جایی که  

 .دیگه هیچی نفهمیدم

با سوزش شدید معدم چشممو باز کردم اطرافم تاریک بود و حس می کردم تویه جای 

 .تنگ محبوسم

 وی تاریکی دنبال دلیلش بود کهخواستم تکون بخورم اما نمی شدیه لحظه ترسیدم ت

 .صدای خسته ی پیمانو درست از کنار گوشم شنیدم

 اروم بگیر سرم توی دستته.و_

 سرم؟_

اون چیزی که حبسم کرده بود از دورم باز شدن بعدش فهمیدم دستای پیمان بودن 

 .چون بغلم کرده بود

 ...اره سرم توی دستته_

 .ونیکی دستم گرفتمشتخت پایین رفت انگار می خواست پاشه با ا

 !!!نرو از پیشم نرو_

 ..باید برم به دکتر بگم به هوش اومدی_

 ...یکم فقط یکم دیگه بمون بعد برو_

 ..پوفی کشید و باز مثل همون اول دستاشو دورم پیچید و بغلم کرد

 اذیت نمیشی؟_

 ..معدم می سوخت و درد می کرد اما خودمو بیشتر توی بغلش جا کردم

 ..هیچوقت وهیچوقت اذیت نمیشمتو باشی من _

 ..صدای آهستش اومد

 چرا اون همه قرص خوردی؟ چرامی خواستی خودتو بکشی؟_

 ..باید برم به دکتر بگم به هوش اومدی_



 ...یکم فقط یکم دیگه بمون بعد برو_

 .پوفی کشید و باز مثل همون اول دستاشو دورم پیچید و بغلم کرد

 اذیت نمیشی؟_

 .می کرد اما خودمو بیشتر توی بغلش جا کردم معدم می سوخت و درد

 .تو باشی من هیچوقت وهیچوقت اذیت نمیشم_

 .صدای آهستش اومد

 چرا اون همه قرص خوردی؟ چرامی خواستی خودتو بکشی؟_

می خواستم حقیقتو بهش بگم خودکشی نکردم اما وقتی دیدم توجه اش بهم برگشته 

 .ودکشی کنمبدجنس شدم و گذاشتم فکر کنه می خواستم خ

 :محکم تر از قبل بغلم کرد و با مظلومانه ترین لحن ممکن گفت

اون زمان که از حال رفتی نفهمیدی چه حسی بهم دست دادحتی فکر اینکه یه ثانیه _

تو نباشی داشت دیوونم میکرد تازه فهمیدم من احمق حاضر نیستم به هیچ قیمتی از 

 .دستت بدم

 .بوسیدروی موهام روی صورتم کنار لبمو 

 .هرچقدر این زندگی بد باشه هرچقدر بدی کنی من نمی تونم قیدتو بزنم_

 .با دست ازادم صورتشو پیدا کردم

 ...پیمان_

 .پر صدا نفس می کشید

  .هیشش االن فقط دلم می خواد ببوسمت_

 .گرمای نفساش به صورتم می خورد

 ...منم_

 ..انگار منتظر همین حرفم بود که لباشو روی لبم گذاشت

 ..چشمامو بستم وبا حرارت شروع به بوسیدن لباش کردم 



 ..به نرمی لبشو از لبم فاصله داد و نفس گرفت

 طالقمون کنسله؟_

 :یه صدا شبیه خنده  آهسته در آورد وگفت

 ...تو فکر کن من طالقت بدم_

ذوق کردم دستمو پشت گردنشو گذاشتم و سرشو به خودم نزدیم کردم وهرجای 

 ..رض لبام بود بوسیدمصورتش که در مع

 :آهسته گفت

 ..بسه دختر، االنه پرستار پشیمون شه بندازتم بیرون_

 ..یه لحظه ایستادم

 تو پرستارو مجبور کردی امشب پیش من بمونی؟_

اره اتاق خصوصی نداشتن انقدر اصرار کردم، باالخره یکی از پرستارا بهم گفت _

 ..این اتاق خالی

 ..ن اما به جاش تا صبح راحتیمدرسته یکم پول بیشتر می گیر

 ..میشه چراغ اتاقو روشن کنی دلم برای دیدنت تنگ شده_

 ..از روم پاشد

 ..بزار اول برم به دکتر بگم بیاد_

 :دستمو روی معدم که سوزش داشت گذاشتم و گفتم

 ...باشه_

 ..با رفتن پیمان نیم خیز نشستم

  ..اشند بیرونکرد انگار که هرچی توش بوده کشیده بمعدم درد می 

 ..وقتی پیمان کنارم بود اصال دردش قابل توجه نبود اما با تکون خوردنم دردم گرفت

 ..چند دقیقه بعد در اتاق باز شد 



 ..پیمان همراه با دکتر شیفت وارد اتاق شد

 ..چراغ اتاق زد

 ..چشمام یه لحظه از شدت نور بستم و باز کردم

 چطوری عزیزم؟ درد که نداری؟_

 ..م لبمو به زور کش دادمدرد معده به خاطر

 .خوبم_

 :دستگاه فشار سنج به دستم وصل کردو با سرزنش گفت

چرا اینکارو با خودت کردی دختر خوب؟ نمیگی خدای نکرده یه اتفاق جبران _

 !ناپذیر برات میوفته؟

م به خودش دید اخماش باز شد با مهربونی خجالت زده به پیمان نگاه کردم که تا نگاه

 :فتگ

 کنید؟خانوم دکتر فردا صبح مرخصش می_

 .عجله کار شیطونه خانمتون فعال در گرو ماست_

  :ولبخند زد و نگاه نگران پیمان که دید گفت

 .شوخی کردم فردا صبح مرخصه

 :فشار سنج از دستم باز کردو گفت

 فشارتم میزون... میگم که یه سرم نیم ساعته بهت بزنن که بهتر بشب 

 :معدم فشردم که گفت دستمو روی

 معدت درد میکنه؟_

 .سرمو تکون دادم

  .عادی... مسکن میگم تو سرمت بزنن که بتونی بخوابی_

 .ام از این کارای احماقانه نکن که میگم شوهر گوشت به پیچونهدیگه



 .با لبخند لب زدم: چشم

 .چشمکی بهم زد و از اتاق بیرون رفت

 ه حرف دکتر گوش بدیاپیمان صندلی کنار تخت کشیدو گفت: ب

 .تو دلم خداروشکر کردم بخاطر بخشش پیمان

که اگه نمیبخشیدم معلوم نبود چه بالیی سرم می اومد. من نمیتونستم بدون پیمان 

 !زندگی کنم چه برسه بدونش دوام بیارم

 میشه محمد ببینم؟_

 ..االن که نمیشه فردا صبح بریم خونه میارمش پیشت_

 .رفته حمام کشیدمدستم روی آیینه بخار گ

 .کردبا اینکه جسمم تو حمام خونمون بود ذهنم یه جای دیگه سر می 

یدم که دیدم میفهمش میپیمان زبونن گفته بود که منو بخشیده اما از حسی که تو نگاه

 !یه شکی هست هنوز

  ...این بخشیدنش از روی ترس... از روی عالقه ای که به من داره

 ...هش گفتن که کارم خودکشی بوده ترسیده از نبودنموقتی حال بدم دیده و ب

 .وگرنه شاید از حرفش برنمیگشت 

اون از هیچ چیزی جز دروغ و پنهون کاری متنفر نیست و شاید بعد هر بار نزدیکی  

 !به این فکر کنه که تا کجاهای منو دست اون حرومزاده لمس کرده

 ..تم تنم کردم از حمام بیرون اومدمآهی کشیدمو از جلو آیینه کنار رفتم هوله برداش

 ..گذشتوقتی رسیدیم خونه پیمان رفت دنبال محمد و تا االن نیم ساعت از رفتنش می

  ..وارد اتاق شدم

 .از بین لباسام یه لباس خوب انتخاب کردم

 ..موهام خشک کردم و کمی آرایش کردم تا رنگ پریدم محو کنم 



ی و بی اعتمادی که نسبت بهم این چند روز خواستم دل پیمان مطمئن کنم و شکمی 

 ..داشته از بین ببرم

 ..بلند شدم به آشپزخونه رفتم میز صبحانه چیدم و چایی گذاشتم

 ..با شنیدن صدای در از پشت اوپن پیمان دیدم، محمد که خوابیده بغل داره

 .آروم گفتم: بزارش تو اتاق بیا صبحانه بخوریم

اتاق. چند دقیقه بعد در حالی که لباساش عوض  سرش تکون داد و محمدو برد تو

 .کرده بود برگشت

 ..همسایه پایینمون رفتن... معلوم نیست یهو چرا جمع کردن و بی خبر از اینجا رفتن_

   .با شنیدن حرفش لرز به جونم نشست

 ..و با سرریز شدن آب داغو ریختنش رو دستم جیغ خفیفی کشیدم و دستم عقب کشیدم 

 ...ودت کردیچیکار با خ_

 ...دستم تو دستش گرفت و گفت:  بزار ببینم

 ..کنمفوت کرد روش گفت: بشین اینجا ببینم پماد سوختگی پیدا می

با پیدا کردن پماد کنارم ایستاد، پماد رو دستم زد و لب زد: گریه نکن چیزی نشده 

 ..کمی قرمز شده که تا یه ساعت دیگه ازبین میره

 ..بود پیمان فکر می کرد از درد ولی از ترس بود هام اشک جمع شدهتو چشم

 !از اینکه شک کنه به سامان

 ..آهی کشیدم

 ..چایی ریخت و کنار هم صبحانه خوردیم

خواد خودم جمع می کنم تو تازه از خواستم وسایل صبحانه جمع کنم که گفت: نمی 

 ..بیمارستان مرخص شدی برو استراحت کن

 .که داشت وسایل جمع می کردروی صندلی نشستم زل زدم بهش 

 ..دستکش دست کرد مشغول شستن شد 



شستنشون که تموم شد همزمان با خشک کردن دستاش سرش سمتم برگردوند گفت: 

 به چی نگاه می کنی؟

 ...به تو_

یه تای ابروش باال انداخت و گفت: نمیخواد چیزی درست کنی میرم از  بیرون 

 ..یچیزی میگیرم

 ..زخونه بیرون اومدیم روی کاناپه نشستیمبه همراه هم از آشپ

 ..ذاشتکرد گای که تکرار سریال شب قبل پخش میتلوزیون روشن کرد، روی شبکه

وسوسه لمس موهاش باعث شد دستم باال ببرم تو موهاش که تکونی خورد دستم افتاد 

 اش با بدخلقی گفت: چیکار میکنی؟روی سرشونه

 ..دم و گفتم: هیچی خواستم دستم تو موهات ببرماز رفتارش جا خوردم دستم عقب کشی

 .اخماش باز شد همزمان با بلند شدنش گفت: خوابم میاد میرم بخوابم

 ..ایش بی اراده بغضم گرفتاز این بی توجه

با رفتنش صورتم بین دستام گرفتم و زیر لب خدا صدا زدم...  فکر کردم از اینکه 

 بهش دست بزنم بدش می اومد؟

 ..ام گرفتتر شد و سکسکه بغضم سنگین

 .بلند شدمو به اشپزخونه رفتم و بغضم با یه لیوان پر آب قورت دادم 

از اشپزخونه بیرون اومدم. رو به روی در اتاق ایستادم چشمهام بستم و با خودم گفتم: 

  ...محکم باش دختر

ق هاشه با باز شدن در اتادر یواش باز کردم دیدم دراز کشیده و ساعدش رو چشم

 .تاریک روشن شد

 ..دستم رو دیوار کشیدم تا کلید پیدا کردم

با پیدا کردنش، زدمش... کورمال کورمال تو تاریکی سمتش رفتم آروم کنارش 

 .نشستم

 .موهام که بافته بودم باز کردم و سرم رو بالشت کنارش گذاشتم



فس ن منتظر بودم که مثل همیشه سمتم بیادو بغلم کنه اما کاری نکرد فقط صدای

 .عمیقی که کشید شنیدم

 .م تو سینه خفه کردم و قطره اشکی از چشمم چکیدآه

 

** 

 

اب کرد نگاه کردم و کتدستی به گردن خشک شدم کشیدم به محمد که کارتون نگاه می

تست کنارم گذاشتم بلند شدم به آشپزخونه رفتم در قابلمه برداشتم با دیدن خورشت 

 .ش کردم و برگشتم تو سالناش خاموخوش رنگ و لعاب شعله

با دیدن کتابم دست محمد که با خودکار باال سرش نشست بودو داشت توش نقاشی 

میکشید هینی کشیدم و کمرش گرفتم از رو کتاب بلندش کردم برگردوندمش سمت 

 !خودم و گفتم: وای مامانی داری چیکار کردی

یدمش گفتم: کارت و خودش خم کرد تا بزارمش زمین که محکم تر چسبلب برچید

 درست نیست مامانی

سعی کردم خودکار از دستش بیرون بکشم که زد زیر گریه.از رفتارش جا خوردم 

 .دستم عقب کشیدم و گفتم: هیچی خواستم دستم تو موهات ببرم

 .اخماش باز شد همزمان با بلند شدنش گفت: خوابم میاد میرم بخوابم

 .ایش بی اراده بغضم گرفتاز این بی توجه

با رفتنش صورتم بین دستام گرفتم و زیر لب خدا صدا زدم...  فکر کردم از اینکه 

 بهش دست بزنم بدش می اومد؟

 .ام گرفتبغضم سنگین تر شد و سکسکه

 .بلند شدمو به اشپزخونه رفتم و بغضم با یه لیوان پر آب قورت دادم 

م: م بستم و با خودم گفتاز اشپزخونه بیرون اومدم. رو به روی در اتاق ایستادم چشمها

  ...محکم باش دختر



هاشه با باز شدن در اتاق در یواش باز کردم دیدم دراز کشیده و ساعدش رو چشم

 .تاریک روشن شد

  ..دستم رو دیوار کشیدم تا کلید پیدا کردم

با پیدا کردنش، زدمش... کورمال کورمال تو تاریکی سمتش رفتم آروم کنارش 

 .نشستم

 .ته بودم باز کردم و سرم رو بالشت کنارش گذاشتمموهام که باف

منتظر بودم که مثل همیشه سمتم بیادو بغلم کنه اما کاری نکرد فقط صدای نفس 

 .عمیقی که کشید شنیدم

 .م تو سینه خفه کردم و قطره اشکی از چشمم چکیدآه

 

** 

کتاب  و کرد نگاه کردمدستی به گردن خشک شدم کشیدم به محمد که کارتون نگاه می

تست کنارم گذاشتم بلند شدم به آشپزخونه رفتم در قابلمه برداشتم با دیدن خورشت 

 .اش خاموش کردم و برگشتم تو سالنخوش رنگ و لعاب شعله

با دیدن کتابم دست محمد که با خودکار باال سرش نشست بودو داشت توش نقاشی 

مت دم برگردوندمش سمیکشید هینی کشیدم و کمرش گرفتم از رو کتاب بلندش کر

 !خودم و گفتم: وای مامانی داری چیکار کردی

و خودش خم کرد تا بزارمش زمین که محکم تر چسبیدمش گفتم: کارت لب برچید

 درست نیست مامانی

 .سعی کردم خودکار از دستش بیرون بکشم که زد زیر گریه

  ..بیخیال گرفتن خودکار شدم

 آروم باش مامانیبه خودم فشردمش با نوازشش لب زدم: 

 ..کودکانه دستاش دور گردنم انداخت با بغض لب زد: نه

 .با آرومش شدنش به بهانه دادن خوراکی خودکار از دستش گرفتم



 .بردمش تو آشپزخونه توی کابینتا نگاه کردم اما چیزی پیدا نکردم 

 .یادم اومد که بیسکویتا تموم شده بودند 

شد اومدم خسته بود نمیساعت مونده بود، می بلند شدم هنوز تا اومدن پیمان نیم

 .بفرستمش خرید

رفتم تو اتاق محمد پایین گذاشتم لباسم عوض کردم چادر سر کردم و چندتا اسکناس 

برداشتم و محمد بغل کردم از خونه اومدم بیرون پله ها که پایین اومدم چند لحظه بی 

تم م گرفثابت شد با نفرت نگاه ای که متعلق به سامان بودم رو در خونهاراده نگاه

 .انگار که خودش جلوم باشه پاتند کردم از مقابلش رد شدم

 .امیدوارم که دیگه نه اسمش بشنوم نه خودش ببینم

 !ام که بخوامم پاک نمیشهاون یه نقطه سیاه تو گذشته 

ش دید دستبه سوپر مارکتی که سر کوچه بود رفتم محمد بین وسایل هرچی که می

 .راز می کردو میخواستسمتش د

وسایل که میتونست تواین سن مصرف کنه برداشتم با فروشنده حساب کردم از مغازه 

 .زدم سمت خونه راه افتادمبیرون اومدم همینطور که با محمد حرف می

با دیدن پیمان که جلو در ساختمون وایستاده بود تعجب کردم که همون لحظه سرش 

کردم سمتمون و بازوم محکم گرفت و عصبی گفت: سمتی که بودم پاتند  برگشت

 کدوم گوری بودی تا االن؟

 شوکه از رفتارش پالستیک خرید باال گرفتم و گفتم: رفته بودم خرید؟

مدم اوکشیدم سمت خونه گفت: کی به تو گفت از خونه بری بیرون... مگه من نمی

 خونه که خودت سرخود پاشدی رفتی بیرون

 گزیدم و گفتم: پیمان چته؟ من فقط رفتم سوپری همین جا از درد فشار بازوم لب

 .محمد از بغلم بیرون کشیدو گفت: هرجا باشه، حق نداری بی خبر از من بری حالیته

وارد خونه شدیم چادر از سرم برداشتم و با صدای ضعیفی سوالی که تو ذهنم چرخ 

 :میخورد به زبون آوردم و گفتم

 بهم اعتماد نداری؟ 



 :خیره توچشمهام گفت درو بست و

تونم اعتماد کنم دیگه بهت صبا... فکر ام جای خود ولی نمینه...نه صبا!  عالقه 

 ...امواینکه یکی تو نبود من بیاد تو خونه

 .محمد از دستاش پایین گذاشت کالفه دستش  تو موهاش برد و دور خودش چرخید

ه حالی شدم اومدم دیدم از صبح تا االن نمیدونی که چه فکرا اومد تو سرم و چ_

 !!!نیستی

 .بکشمش ناموسی که اسمش بهم نمیگی پیدا کنموغیرتم داره اتیشم میزنه تا نرم این بی

 .هام ریختندهام از سد چشمبدون اینکه بغضم بگیره، اشک

 تا حاال شده وقتی که نفس میکشی قلبت بایسته؟

 ...قلبم ایستاد

 .نداعتمادیش ریختقطرهای اشک از درد بی

م از پا در می اومد و ش!! مرد من داشت از کار احمقانهبه خدا که درد داشت نگاه

 .من کاری نمیتونستم براش بکنم

 ...ترسیدماز ترس اینکه حرف بزنم قاتل بشه می

 .افتادمی اوپن نمی کردم مییک جوری فشارم افتاد که اگه دستم بند لبه

 .ه نفس کشیدن داره برام سخت میشهدنیا دور سرم چرخید و حس اینو داشتم ک

 .از کنارم رد شدو صدای محکم بسته شدن در اتاق چند لحظه بعد شنیدم

زانوهام خم شدن، آروم زیر اوپن نشستم محمد درحالی که با بغض انگشت دستش 

میک میزد رو به روم ایستاده بود دستام باز کردم و تو بغلم کشیدمش و آروم و  بی 

 .صدا اشک ریختم

ا حس دستای کوچیک محمد روی صورتم مچ دست کوچیکش گرفتم رو لبام گذاشتم ب

 بوسیدمش که آروم گفت:بابا بد

انی... کردم غمگین گفتم: نه مامبینیم باال کشیدم با دردی که تو قفسه سینه ام حس می

 .به بابات حق میدم اون درد داره



 .تمدستم زیر کمرش محکم کردم و بلند شدم وتو آشپزخونه رف

 .روی صندلی گذاشتمش از تو یخچال قوطی قرص برداشتم تو لیوان آب ریختم

حالم بد بشه قرص خوردم. معدم درد می کرد و دلم میخواست بخوابم وقتی  قبل اینکه

 .بیدار بشم که همه چی درست شده باشه

م خیره بود به جایی بین ام به سینک دادم، نگاهساکت مغمومم لیوان به دست تیکه

 .دیوارو یخچال ولی تو سرم جنگ بود

 دونستم با این بی اعتمادی کهنمی

 !کار کنمواضح پیمان حرفش زده بود چی 

 .ترس اینکه پیمانم مثل خانوادم طردم کنه و ندیدم بگیره قلبم فشرد

چشمهام از پلک نزدن به سوزش افتاده بود و بغض سنگینم نه میتونستم قورتش بدم 

 !نه باال بیارمش

  !!ی امیدم به خودتایا خودت کمکم کن... همهخد

  !!زندایی میگفت تو بهترین دادرسی! بسپارم به خودت همه چی حل میشه

 !!خدایا به خودت قسمت میدم پیمان از من نگیر

 .ش کردمبا حس حضورش تو آشپزخونه سرم برگردوندم و با غم و حسرت نگاه

و بهش گفت: بابایی برو بازی  محمد از روی صندلی برداشت و گذاشت رو زمین

 .کن

محمد با همه بچگیش انگار فهمیده بود جو خونه درست نیست. یچیزی این وسط کم 

 !!شده

 .نگاهش بینمون چرخید با تردید رفت

  صندلی بیرون کشیدو گفت: صبا

 .م که ثابت رو خودش دید گفت: بیا بشین میخوام حرف بزنیمنگاه

خالی کردم و لیوان توش گذاشتم صندلی بیرون کشیدم  آب باقی مونده لیوان تو سینک

 .روش نشستم و با سر پایین افتاده دستام رو میز گذاشتم و توهم قالب کردم



 .میترسیدم از حرفایی که قرار بود بشنوم

 :صورتم بین دستام گرفتم و با بغض قبل اینکه حرفی به زبون بیاره گفتم

 .اگه حرفی نمیزنم فقط میترسم_

 ؟از چی_

من نمیخوام دستت به خون اون بی شرف کثیف بشه... نمیخوام یه بار دیگه از _

  .دستت بدم

  رو دارم چرا نمیفهمی؟خواهش میکنم از من نخواه که اسمش بگم... پیمان من فقط تو

  !!من همون صباییم که پات موند هیچ وقت کم نیاورد

 !!درد دارههمونیم که به پاکی قبولم داشتی اینکه تو ازم ببری 

 ...دستام از رو صورتم برداشت و گرفت تو دستش و آروم گفت: باشه

مکث کوتاهی کردو ادامه داد: یه مدت رعایت کن... نرو بیرون... باهام راه بیا!! 

بزار اعتمادم بهت برگرد...خودم از زدن این حرفا دارم عذاب میکشم ولی چیکار 

  کنم؟

هی با خودم میگم تو پاکی!! اشتباهیم بوده از هزارتا فکر تو این سر بی صاحب!! ه

بچگی کردی از نفهمیت بوده و اون بیشرفت از سادگی سو استفاده کرده ترسوندت 

 !!تا باهاش راه بیای

ولی یه فکرایی میاد توسرم که مثل خوره میوفته به جونم!! تو باهام راه بیا تا این  

 .فکرا از سرم بیرون کنم

 !!اتاعتمادی معشوقهتر شنیدن  بیکشنده به خدا که از زهرمارم

 .نوک زبانم گاز میگیرم و سنگین نفس میکشم

 به دستامون که توهم قفل شده نگاه کردم و گفتم: راه میام

 .. کاش زندگی از آخر به اول بود

 .. پیر بدنیا می آمدیم

 ..آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم



 سپس کودکی معصوم می شدیم

 تاریک ،شبیودر نیمه 

 با نوازش های مادر آرام

 ... میمردیم

 

*** 

 

یک ماه از اون روزی که قبول کردم با پیمان راه بیام تا بی اعتمادیش بهم کم بشه 

  گذشته بود؛

 !رابطه بینمون خوب که نشده هیچ سردترم شده بود

 !!میدیدم که از نزدیکی بهم اذیت میشه و چطور خودش درگیر کار کرده

اشتیاقی که برای درس خوندن داشتم با دوری پیمان ازم دیگه دل دماغ  با وجود 

 ..نداشتم

شد که اصال نمیدونستم چی هربار که سمت کتابا میرفتم فکرم درگیر چیزی می 

 !!هست

بازم مصرف قرصام بیشتر شده بود کسل و بی حال بودم سعی میکردم وقتایی که 

 !!پیمان هست خوب باشم... سخت بود اما شدنی

یک ماه بود که بدون هیچ نزدیکی کنار هم میخوابیدیم و جملهایی که بینمون ردو بدل 

 .می شد  روز به روز کمتر می شد

ر کرد و ازش بیشتفکر اینکه از رابطه با من بدش میاد روز به روز افسرده ترم می

ر افاصله میگرفتم به بهونه درس خوندن یا آشپزی از کنارش بودن به طور واضح فر

 !!میکردم

دیگه خبری از صبای همیشه مرتب نبود هرکسی میدیدم متوجه میشد که مشکلی  

 !!دارم



 !!دیدپیمانم انگار آب شدنم می دیدو نمی

منتظر یه اشاره از سمتش بودم ولی هر روزی که میگذشت بیشتر از قبل امیدم از 

 .دست میدادم

موش میکردم چند ساعت از مصرف قرصام به قدری باال رفته بود که گاهی فرا

 !!مصرفشون میگذره

 ....سال پیش همونی که همه خانواده طردش کردن و تنها بود۱-۴شده بودم صبای 

خواست... دلم میخواست باز بیاد دستم بگیره بگه بلندشو صبا همه چی دلم زندایی می

... شهای برات باز میدرست میشه دختر!! به اذن خدا اگه دری بسته میش؛ در دیگه

 !!فقط کافی چشمات باز کنی تا اون در ببینی

 ای؟بیا بشین دختر اومدم خودت ببینم چیه همش تو آشپزخونه _

قندون توی سینی کنار استکانای چایی گذاشتم و گفتم: بگو ببینم این خبر خوشی که 

 براشون اومدی چیه منم االن میام

زد:  زد لبچشمهایی که برق می با سینی دست گرفتم وارد سالن شدم چایی برداشت

 ...بگم باورت نمیشه

 ای؟چشم ریز کردم و گفتم: حامله

صورتش گرفته شد اهی کشیدو گفت: نه نیستم ولی یه راهی پیدا کردم. کیومرثم گفت 

 ...حرفی نداره

 خوشحال لب زدم: چه راهی؟

ست هبا ذوق خودش جلو کشیدو گفت: ببین من پرس و جو کردم تو خارج یه روشی 

کنند منم که دکترا اینجا میگند نازا نیستم فقط تخم دانم ضعیف که نازایی درمان می

 قدرت نگه داری نداره. بدنم ضعیف

 ...عاالی که دختر.. ولی میتونی_

نه صبا تو دیگه حرف مامان نزن... با کیومرث حرف زدم قبول کرده دنبال _

 .کارامون رفته خدا بخواد آخر ماه میریم

 .ر امیدی زد و گفت: دعا کن برام... تو دلت پاک خدا صدات میشنوهلبخند پ



  .با حرفش لبخند از رو لبام رفت

دل من پاک؟ دوست داشتم بگم کجای کاری ملیحه جان که زندگی من دستخوش همین 

 .ناپاکی من شده

 .اما فقط آه کشیدم و گفتم: من همش برات دعا میکنم گلم

ر نموند و گفت: نه فداتشم بمونه یه وقت دیگه باید هرچقدر اصرار کردم برای ناها

 .برم کیومرث برای ناهار میاد

 .باشه ولی یه وقت دیگه بیاید_

 خم شد محمد بوسیدو گفت: چشم خوشگلم

 م کردو گفت: صبا تو خوبی؟یکم نگاه

 .کنم یچیزیت هستاز وقتی اومدم حس می 

 .غمم پشت لبخندم پنهون کردم و گفتم: خوبم

 .کردم که با پیمان رو به رو شدیم در باز

 .بمیرم براش که خستگی از سر و روش میبارید 

 با دیدن ملیحه گفت: سالم خوش اومدید، پا قدم من سنگین بوده که میرید؟

سالم نه آقا پیمان اومده بودم صبا ببینم انشاهللا یه وقت دیگه مزاحمتون میشم. با _

 .اجازتون

 .ام رفتبوسیدن گونهپیمان کنار رفت و ملیحه با 

 ....با رفتن ملیحه مثل همیشه به بهونه آشپزی چپیدم تو آشپزخونه

م پی م یا حواسچرخیدم تا نگاهبی دلیل و با دلیل به غذا سر میزدم و تو آشپزخونه می 

 .پیمان نره

یه لحظه که برگشتم تو سالن نگاه کردم متوجه نگاه پیمان به خودم شدم ولی بعد دیدم 

 !!وهم بودهفقط ت

 !!از فکرو خیال زیاد دیوونه نشم خوب بود



 !!این قهر تنبیه خیلی سختیه

من از این پارادوکس که کنارشم ولی ازش دورم عذاب میکشم، مطمئنم که اونم حالی 

 !!شبیه من و شایدم بیشتر

  .بوی غذا گرفته بودم

بل اینکه فتم قکرد تصمیم گریک جوری بوش تو تنم نشسته بود که حالم داشت بد می

وسایل ناهار بچینم برم حموم کنم وگرنه معلوم نیست کی از این بوی تند عرق و غذا 

 !زدمعق می

 .رفتم تو اتاق حوله برداشتم لباسامم گذاشتم تا بیرون اومدم بپوشم

دوش گرفتم و بدنم شستم فقط حوله دور کمرم بستم اومدم بیرون رفتم تو اتاق درو 

 .دمبستم و حوله باز کر

 .سرم بلند که کردم پیمان چند قدم اونور تر دیدم که سر رسید دستش

 نگاهش از نوگ انگشتام تا چشمام باال اومد و سیبک گلوش باال پایین شد

خواستم خم بشم حوله بردارم که یادم اومد محرمه و شوهرم چه دلیلی داره جلوش 

 .خودم بپوشم

 .رفتم سمت لباسام پشت بهش پوشیدمشون

 ...شورتم پوشیدمآروم 

حینش پام بلند کردم تا از پشت کامل به بین پام دید داشته باشه اولش خواستم با به 

 .وجد اوردن غرایز مردونش اون سمت خودم بکشونم اما بعد پشیمون شدم

  !!پیمان مردی نبود که بخاطر غرایزش منو ببخشه

 ...د همون آدم قبلاگه رابطه ایم بینمون شکل میگرفت من میشکستم چون باز میش

 !!باید صبر میگردم با خودش کنار بیاد نه اینکه خودم بهش قالب کنم 

ام پوشیدم که در اتاق محکم بازو بسته شد با دیدن با سرعت بیشتری لباسای دیگه 

 .کرد نفسام سنگین شدجای خالی پیمان که بهم دهن کجی می

 .کردمموهای نم دارم خشک کردم و با کش بستمشون و محکم 



از اتاق بیرون اومدم و مستقیم رفتم توآشپزخونه با ناخونک زدنای محمد و شیطونیاش 

 غذا کشیدم و خورشت قرمه تو ظرف ریختم و بلند گفتم: غذا آمادست

صدایی نیومدم سربلند کردم که تو چهار چوب دیدمش بی حرف صندلی بیرون کشید 

 .نشست

 یم چین دادم دستای محمد که داشت تو خورشتاز بوی تند غذا که زیر بینیم پیچید بین

 ...میرفت گرفتم و رو پام نشوندم تا راحت تر بتونم بهش غذا بدم

 .کردتونست بخوره فقط خودش و منو کثیف میهرچند که چیزی نمی

 !ای وای مامانی چیکار میکنی_

 ماس... ماس میخولم_

دم و با اساش بشه باز کرپیش بندی که دور گردنش بسته بودم تا مانع کثیف شدن لب

 ...یه پیش بند دیگه عوض کردمش گفتم: باشه مامانی صبر کن

 بلند شدم گذاشتمش زمین و

 .یه کاسه برداشتم از داخل یخچال ماستم برداشتم ریختم

برای اینکه زمین کثیف نکنه یه پارچه رو زمین پهن کردم نشوندمش روشو ظرف 

 .جلوش گذاشتم

 .ی نشستم متوجه نگاه پیمان شدمهمین که برگشتم رو صندل

تاد بی م به غذا افپیش حس گرسنگی داشتم همین که نگاه باینکه برخالف چند دقیقه

 .میل شدم و حس خستگی داشتم

یکم بزور چند قاشق خوردم که حس کردم غذا داره از گلوم برمیگرده سریع یه لیوان 

 .آب خوردم و یه نفس عمیق گرفتم تا بهتر بشم

 ار خواستم ظرفا بشورم که پیمان گفت: بیا اتاق کارت دارمبعد ناه

 ...بشورم میام_

 بیابزار برای بعد..._

 نگاه به ظرفای کثیف توی سینک چیده شده کردم و گفتم: باشه



و شیر آب بستم دستام خشک کردم از آشپزخونه  دستم زیر شیر آب بردم، شستم

  .بیرون اومدم

دونستم که قرار بعد یه مدت طوالنی که کلمات نمی پشت در اتاق دست و پام سر شد

 .بینمون از انگشت شمار شده بود چی قرار بشنوم

 .کف دستام بهم زدم دستگیر درو گرفتم پایین کشیدمو به آرومی وارد اتاق شدم

 ش به آرومی باالی سینهدراز کشیده بود ساعدش روی چشمهاش گذاشته بود و قفسه

 .رفتوپایین می

فکر که خوابش برده قدم اومده عقب گذاشتم که ساعدش از روی چشمهاش  با این

یچیزی عین بمب ساعتی تو وجودم ترکید و بدون اینکه منتظر حرف .برداشته شد

 .ازش نشستم اون باشم قدم رفته برگشتمو درو پشت سرم بستم و با فاصله

رم پایین ش سنگاه از بوی تنش بینیم چین دادم و کمی ازش فاصله گرفتم که با دیدن

 .انداختم

ام... دست خودم نبود چند روز بود که ارادهحرصم گرفت از خودم بابت اینکارای بی

 .دادمهمچین بودم به هر بویی عکس العمل نشون می

 .سکوت بینمون همزمان با نشستنش شکست 

 چند روزه مریضی، چیزی شده؟_

 .خوبم. چیزی نیست_

 .برمت دکترفردا صبح نمیرم سرکار، می_

 .باحس دستاش روی بافت موهام سرم برگردوندم

 .کش پایین کشید و در اورد و پرت کرد طرفی و دستش روی موهام کشید 

 .انگشتاش توی موهام انداختو بافتش باز کرد 

 .از نگاهش حس خوبی نداشتم



دونستم که نگاهش نتیجه کار یک ساعت پیشمه که بازی با غرایز مردونش کردم می 

و حاال بعد یک ساعته به احتمال کلنجار رفتن باخودش نتونسته کنار بیاد که هنوزم 

 !!بهم دست نزنه

 نزدیک بهم شد و لب زد: امشب میخوام آرومم کنی صبا... داغونم. میتونی؟

 ...تونستن که میتونستم اما

 .نذاشتم فکرام به عقلم جهت بدن! هردومون امشب به این آرامش نیاز داشتیم

نشستن لبهاش رو لبام دستام باال اومد همزمان باون که دستاش دو طرف صورتم با 

 ..نشست، دستام دو طرف صورتش گذاشتمش و بوسیدمش

دوست نداشتم اولین نزدیکمون بعد یک ماه از روی شهوت باشه و برای برطرف 

 !!کردن نیاز جسمیش

دون اینکه ام قرار گرفت و سرمو برگردوند سمت خودش، بدستش روی چونه 

 .لبهامون بهم مماس بشه صورتش مقابلم قرار گرفت و چشمهامون خیره بهم

اراده از اشک پر شد و منتظر شدم تا ببینم قرار چه اتفاقی بینمون تو چشمهام لبالب بی

 .بیوفته

 .با صدای گریه محمد چشمهاش بستو بلند شد از اتاق بیرون رفت

به آسمونی که از پنجره باز اتاق سیاهیش خوشحال دستم زیر چشم هام کشیدم و رو 

 ...زد لب زدم: خودت کمکم کندلو می

 

*** 

 .بعد اون شب فاصله بینمون از قبلم بیشتر شد

میلم به غذا خوردن نمیکشید و حوصله هیچکاری نداشتم و برخالف عادت همیشگیم 

  .بودمشدم و تمام روز کسل خواب میموندم و با سر و صدای محمد بزور بیدار می

 ...گاهی هم صبح زودتر همه با گرسنگی بیدار میشدم و میرفتم سر وقت یخچال

 .با صدای زنگ تلفن سرم بلند شدم از اتاق برم بیرون که پیمان جواب داد



با شنیدن اسم ملیحه بلند شدم از اتاق بیرون اومدم که همزمان شد با گذاشتن گوشی  

 .رو دستگاه تلفن

 : فردا شب دعوتمون کرده خونش قرار آخر هفته برند آلمانبرگشت منو که دید گفت

بی حرف برگشتم تو اتاق که صدای قدمهای عصبیش پشت سرم شنیدم قبل اینکه پام 

به تخت برسه بازوم از پشت تو دستش رفت و برگردوندم سمتش خودش عصبی 

 گفت: چته این چند وقته؟ با مظلوم بازی فکر کردی دل من باهات صاف میشه؟

  ...ولم کن_

اخم کرد بازوم گرفت کشوندم سمت کمد لباسا مانتو و شلوار برداشت پرت کرد 

 ...سمتمو گفت: بپوش میریم دکتر ببینم چته

 من خوبم_

 از حال زارت مشخص... بپوش زود باش_

  .ته دلم از اینکه متوجه حال بدم شده بود خوشحال شدم

تن که اینطور افسردم کرده بود همین نداشخودم که نمیتونستم گول بزنم یکی از دالیلی 

 .توجه پیمان بود

 .ی حال بدم لب زدم: جایی نمیام من خوبمبا وجود همه

 صبا_

م گرفتم خواستم از اتاق بیرون بیام که گفت: هرکاری که دوست داری بکن... نگاه

 اصال به من چه

 .عصبی جلوتر از من از اتاق بیرون رفت

 .یلی دل نازک شده بودمدلم میخواست گریه کنم. خ

 .دستم رو صورتم کشیدم و از اتاق بیرون اومدم

مقابل تلوزیون نشسته بود و کاناالی تلوزیون باال پایین می کردو عصبی پای  رو مبل

 .دادراستش تکون می



پاهام بی اراده کشیدنم سمتش. کنترل تلوزیون از دستش گرفتم و تلوزیون خاموش  

 یم؟کردم و گفتم: حرف بزن

 .م کرد. سکوتش نشونه رضایتش دونستمبا اخم نگاه

 تصمیمت چیه پیمان؟ میخوام بدونم تکلیف زندگیمون قرار چی بشه؟_

 .ام کنی تاکی باید منتظر بخششت بمونمتا کی قرار تنبیه

با دستم سر تا پام نشونش دادم و با بغض ادامه دادم: حال و روزم ببین!! شدم شبیه 

 .که یادم نمیاد آخرین بار کی خودم تو آیینه دیدم این زنهای صدساله

ش گرفتم و لب زدم: کم آوردم پیمان اینکه نزدیکمی ولی ندارمت نزدیکش شدم یقه

 عذابم میده... یچیزی بگو خالصم کن... حداقل تکلیف زندگیمون بدونم چیه

یشم اشت آتش دبه عقب هلم دادو بلند شد. گره بین ابروهاش کور شده بود و خشم نگاه

 .زدمی

ولی من امشب دیگه صبرم تموم شده بود میخوام بفهمم قرار زندگیمون چطور پیش 

 !!اینکه یک دفعه بمیرم بهتر تا ذره ذره بره.

تو چی میفهمی فکر میکنی حال من بهتر از تو که سکوت کردم و فقط نگاه می _

 کنم؟؟

فته منو با دو قدم بلند جبران هام پرید قدمی عقب رفتم اون قدم عقب ربا دادش شونه

کرد سینه به سینه ام ایستاد و گفت: اینکه تو احمق همون موقع از سر لذتی که با 

همخوابی با اون حرومزاده داشتی حرف نمیزدی داره دیوونم میکنه!!! اینکه هر 

 ...رابطه نزدیکی داشتی تو اون با من

 .دستمو بلند کردم و با تمام قدرتم به صورتش زدم

خسته شده بودم!! درسته خودم مقصر میدونستم که سکوت کردم ولی هرزه نبودم که 

 !!تو رابطه بخوام سامان با پیمان مقایسه کنم

 !!هاش از فرط تعجب گرد. انتظار نداشت که از من سیلی بخورهچشم

 .ولی من دیگه آب از سرم گذشته بود چه یه وجب چه صد وجب باید حرفم می زدم



پیمان دیگه خسته شدم از حرفات که خودتم نمیفهمی با خودت چند  میدونی چیه_

چندی!! یه بار میگی دوسم داری میخوای این قضیه فراموش کنی یه بارم مثل حاال 

 .همه چیز می کوبی تو سرم

) دستم تا زیر چونم گرفتم(  من دیگه به اینجام رسیده فهمیدی؟ نمیدونم تا کی باید  

 .ست بشهصبر کنم تا همه چیز در

 .سعی کردم حرفایی که صدها بار تو خلوتم برای خودم گفته بودم به زبون بیارم 

زدم وپیمان دورم میچرخید و از شنیدن حرفهام لحظه به لحظه عصبی من حرف می

 تر میشد

پیمان بیا فراموش کنیم مثل گذشته باهم خوب باشیم. اگه تو بخوای که رفتارت به _

 ...هتر که از هم جدا بشیم تا وقتی که تو همه چی یادت برههمین منوال ادامه بدی ب

 اگه این زندگی باشه،))

 ...من از مردن حراسم نیست

 یه حسی دارم این روزا،

 ((!شاید ُمردم حواسم نیست

 .م می کرد یکهو قهقه زدزدم، پیمان با تمسخر نگاهدر تمام مدتی که حرف می

 .سمتم حمله ور شداش قطع شد و با شنیدن جمله آخرم قهقه

 .با تمام قدرت کتکم زد

مشتهاش پر قدرت رو تنم میزد و عربد می کشید:  تو مال منی، حق حرف زدن 

 ...نداری...  هیچوقت هیچوقت از هم جدا نمیشیم

روی زمین افتادم. انگار به جنون رسیده بود که هر مشتش محکم تر از مشت قبل 

 .می زد

. کم کم پلکهام رو هم افتادو تنم در برابر مشتهای مام حس کردگرمی خون روی شقیقه

 .پر قدرتش بی حس شد

 ...پلکهام که بسته شد مردی رو دیدم که ادای عاشقی داشت



 ...رفت

با رفتنش حس دوست داشتنش تو وجودم خفه کرد و نفهمید این رفتن میشه تقاص 

 !!چندساله ای که هردو پا گیرش میشیم

تی قلبت میزنه و نفس میکشی اما حست شبیه آدمهایی که مرگ چه معنی داره که وق

 مردن؟

 میدونی قیمت دل سوخته چنده

  میدونستی جونم به عشق تو بنده

  تو بدهکاری و تو مجرم میدونی

 تو خیال کنی تو برنده ای و من بازنده

  تو که قانون عاشقی رو میدونی

  واسه چی خوب اینقدر راحت دل میشکونی

  ر از دنیای منچرا رفتی بی خب

  تا ابد به قلب شکستم مدیونی

  دیوونه واست میمردم اما باز

 ازت میخوردم بگو کی ازم بریدی

 حالمو چرا ندیدی تو ای دیوونه

 می دونی گیره احساسم

 هنوز درگیِر تو هستم

 بازم همونی هستی که

 همون می مونی

 

*** 



 ماه بعد1

 

رف خودکار نمی رفت. دفتر به طرفش دفتردار دفتر رو به طرفم گرفت . دستم به ط

 هل دادم و گفتم: توییکه منتظر همین لحظه ای ...اول تو امضاش کن

 ... پوزخند زد و زیر لب گفت: باشه یه دقیقه هم یه دقیقس برا تموم شدن

اش برای طالق دادنم خودکاری از جا خودکاری برداشت. از این همه وقاحت و عجله

 !!میشناختمبغضم گرفت. مرد مقابلم ن

اون شب که تا صبح روی پارکتهای خونه بیهوش بودم و هر آن منتظر برگشتنش 

 !!شد جدایی بودم، نتیجه

 .چشمهام که باز کرده بودم با تنی کبود و کوفته تو اتاق بودم

اومد، فکر کردم با پیمان حرف میزنه اما با شنیدن صدای ملیحه از بیرون اتاق می

 .فهمیدم اشتباه کردم صدای مردونه ی غریبه

بزور از سوپی که درست کرده بود چند قاشق تو دهنم گذاشت و گفت: بخور برات 

 ...خوب دختر... االن بدنت ضعیف

 با صدای خشداری لب زدم: دیگه نمیخورم... خوابم میاد

 .دروغ گفتم. حرفاش بیرون اتاق شنیده بودم و باید تنها می شدم تا فکر کنم

به دستم از فکر اون شب بیرون اومدم به امضای پیمان که بهم دهن با برخورد دفتر 

 .کجی می کرد نگاه کردم و دندونام بهم ساییدم

  .خودکار تو دستم می لرزید

 ... سر بلند کردم، تو نگاهش ...تونگاهش خودخواهی . آزادی .نارضایتی

 ...همه چیز بود جز پشیمونی

ر رو دفتر انداختم از اتاق محضر زدم همزمان با امضا کردن اشکم چکید خودکا 

 .بیرون

 



 

 پایان فصل اول


