
به   یو نگاه  کشمیم یانفس آسوده شود،یاتاق که بسته م در

 . کنمیم زمیم یساعت کوچک رو

روز پر از مشغله مانده،    ن یا انیتا پا گرید  ضیمر کی تنها

حس خوب کمک کردن را  شی هایکه با تمام خستگ یامشغله

 . کردیم قیبه تمام وجودم تزر

دستم را دراز  خورد،یکه زنگ م زمیکنج م  یمیسبک قد تلفن

  یو بدون مکث کنمیم ک یرا به گوشم نزد یگوش کنم،یم

 : میگویم

 . زمیبفرست داخل عز -

چشم گفتن دخترک جوان که در گوشم  فیظر یصدا

 . گذارمیم شی را دوباره سرجا یگوش چد، یپ یم

 دارمیبرم زیم یرا از رو امیزییپا یهابا طرح گل یسفال وانیل

و    کنمیکه کنارش قرار داشت، آن را پر از آب م یو با پارچ آب

 . گذارمیم  ش یرا دوباره سرجا یاشه یپارچ ش



 نوشمیاز آن را م یاو جرعه کنم یم کینزد  میهارا به لب وانیل

 .شودیبلند م  یبه در چوب ضربه  یکه صدا

 . م یگویم  "یدییبفرما"و   کنم یرا از لبم دور م وانیل

  دهیترس یابا چهره یو دخترک جوان شودیباز م  یبه آرام در

درشتش را در سرتاسر اتاق   یو چشمان مشک  شودیوارد اتاق م

 .شودیمن زوم م یتا رو چرخاندیم

 یبه نشانه شی هاو لب دهد یمن سرش را آرام تکان م  دنی د با

 .خوردیسالم تکان م 

را دور   زیم شوم،یچرخدارم بلند م  یصندل یاز رو ییخوشرو با

 .روم یو به سمت دخترک م زنمیم

 . دی آیرا با شرم جلو م ی و چند قدم ندد یبیهم در را م او

 .یسالم دختر خانم گل، خوش اومد -

  یکه نگاهش از چشمانم به رو  کنمیرا به سمتش دراز م دستم

 .خوردیدستانم سر م 

برخورد با   یهافراد به سراغم آمده بودند و نحو نینفر از ا هزاران

 بلد بودم.  یها را به خوبآن 



 بودند!  تیامن یافقط دنبال ذره ها آن 

که لرزش  فشاردیو دستم را آرام م د یآیآهسته باال م دستش

 . کنمیحس م یدستانش را به خوب

 : م یگویم  ،ی و با مهربان دهمیراستم را پشتش قرار م دست

 م؟ ینیاون مبل بش یرو م یبر -

که   کنم یاتاق م  یرنگ گوشه  یآب یراحت به مبل یااشاره

 . رود یو هم قدم با من به سمت مبل م دهد یسرش را تکان م

و خودش را  ردیگیکه از من فاصله م  مینینشیمبل که م یرو

 . کندیمبل جمع م یگوشه 

بود که   ی عذاب  نیاز جامعه و ترس از افراد آن، بدتر یدور حس

  انی عذاب پا نیتا به ادم بو  نجا یو من ا کردندیها تحمل مآن 

 دهم. 

 اسم شما رو هم بدونم خوشگلم؟  تونم یمن گندمم، م -

که خودش   ییو با صدا شوندیبه زحمت از هم جدا م  ش یهالب

 : دی گویم شنودیهم به زور م 

 من زهرام.  -



  یو سع  اندازمیباال م  یزدگشگفت یرا به نشانه م یابروها

 م. لحن ممکن حرف بزن نیبا بهتر کنم یم

 مانمه.! من عاشق اسم زهرام، چون اسم مایچه اسم قشنگ -

حال   کنم یم  دایپ  نیقیو من  شودیاز اشک پر م  شیهاچشم

 وقت اعتراف است.

 ست؟ شما مادرتون زنده -

و   آوردیکه دل او را به درد م  یقتیگفتن حق نیبودم ب مانده

 . شودیکه همدردم م   یدروغ 

  م یهاضیمن قسم خوردم با مر  دهم،یتکان م یاجبار سر به

 صادق باشم. 

 . دنش یوقته نرفتم د  یلیخ ی ول -

 یگونه یاز اشک لجوجانه از چشمان پرش رو یاقطره

 . چکدیاش ماستخوانه 

هر روز   شش، یپ  رفتمیشما بودم هر روز م ی من اگه جا ی ول -

 .  کردمیو باهاش درد و دل م  ذاشتمیپاهاش م یسرم رو رو



همان   ی عنیشروع حرف زدن با او،  یعنی یطوالن یجمله نیا و

 کرده بود.   دایکه پ  یتیحس امن

خواهر بزرگترت،  یفکر کن من جا  یواقعا متاسفم، ول -

 ترها  مادر دومن؟ خواهر بزرگ گنیکه م یدیشن

را   ش یهاو اشک کشدیبه صورتش م ی که دست زنمیم یچشمک

 . زندیپس م 

خوشگلت  یشده که چشما یرت بگو چحاال به خواهر بزرگت -

 .شنیم ی زود بارون نقدریا

از   اشیپر کالغ  یاز موها یا که دسته  اندازدیم نییرا پا سرش

 . ندینشیصورتش م یو رو  ندیآیم رونیب یدرون شال مشک

باهام   یلیاول خوب بود، ساالر عاشقم بود، خ زیهمه چ -

 مهربون بود.

  شی هاهیهق هق گر یصداو   پوشاند یرا با دستانش م صورتش

 .اندازدیدر اتاق بزرگ م

  کنمیو صبر م دهم یتکان م  شیران پا یوار رورا نوازش  دستم

 سر باز کنند.  شی هاتمام شود و عقده شی هاتا اشک



 نکهیتا ا خت،یپشت سر هم گذشت و دخترک اشک ر  هاهیثان

 دستانش را از صورتش برداشت. قیبعد از دقا

برداشتم و به    یعسل زیم یرا از رو یدستمال کاغذ یجعبه 

 سمتش گرفتم. 

خوشگلت  یچشما یحاال اشکات رو پاک کن و به من بگو چ -

 کرده.  ی رو بارون

 . کند یلب م ریز یو تشکر آرام داردیبر م  یدستمال برگ

  شیهاو هنگام پاک کردن اشک کشدیقرمزش را باال م ینیب

 : دیگویم

عشق   گفتیازدواج مخالف بود، م  ن یمامانم از اول هم با ا -

و نه   مونهیم  یعشقنه  گهیخوبه، بعدش د ی اول زندگ یفقط برا

پر   ی زندگ هیوسط   ینیبیو م یایعالقه، اون وقت به خودت م

 از...

 و انگار توان ادامه دادن ندارد. کند یم  یهق

اول رابطه خوب است   یعالقه تنها برا  گفت،یراست م مادرش

 اما بعدش... 



که   ییپر عشق خودم و مهبد تنگ بود، روزها یروزها یبرا دلم

 نابمان!  یهااو و عاشقانه ا من بودم ودغدغه، تنه چ یه یب

و دوباره تمام   شومیم ره یاتاق خ یگلدان بزرگ گوشه به

 . دیآیم ادم یبه  نیریخاطرات تلخ و ش

_ 

از آمدن او نمانده بود و   شتریب  ی قیبه ساعت انداختم، دقا ینگاه 

 . دیکوبیم امنه یس واریخود را به د یقلبم مانند دارکوب

به من   یهیبود نگاه عاقل اندر سف نجایان ااگر فروز نیقی به

:» آخه دختر گفتیلبش م یو بعد از باال بردن گوشه کردیم

دلتنگش شو  ینجوریبذار ده ساعت از رفتنش بگذره، بعد ا

 .« جنبهیب

من نبود که بداند    یاو که جا دم، ی خندیمن در جوابش تنها م و

ود  که عاشق نبداشت، او  یاز مهبد چه درد یدور یاهیثان یحت

 بود. دهیمعشوق را نچش یهایبازعشق یو مزه

گذاشتم و   زیوسط م یشاخه گل رز را درون گلدان آب نیآخر

 عقب رفتم.  یقدم 



 بودم کردم.  دهیچ که با وسواس  یشام  زیبه م ی قیدق نگاه 

گل رز،    یهاآمدن او آماده بود، شاخه  یبرا زیچ همه

  نیکه در ا ییمویت آبلشرب او، یدار نورد عالقهطرح یهابشقاب

و در آخر خورشت   نشستیتابستان بد بر دل آدم م یگرما

 که او عاشقش بود.  یفسنجان

بود را به پشت   ختهیر میها شانه  یموج دار بلندم که رو یموها

 برخاست.  لم یزنگ موبا یکردم که صدا  تیگوشم هدا

  اف یاپن ام د یرا از رو لمیسمت اپن قدم برداشتم و موبا به

 رنگ برداشتم. یاوهقه

 اتصال را فشردم. یزدم و دکمه  ینام پدر لبخند دنی د با

 خوبم.  یسالم بابا -

سالمت را پر  طیشرا نیدر بدتر  گفت،یم شهیهم استادمان

و هم حال   شودیبده، هم حال خودت خوب م لیتحو یانرژ

 طرف مقابلت! 

 ؟یسالم دختر قشنگم، چطور -

 محمد خوبن؟ و داداشمامان   ن؟یشما خوب ،ی عال -



 مهبد کجاست؟  م،یما هم خوب یهمه ی تو که خوب باش -

 که...  کهینزد  گهیسرکاره، د -

 ندادم. و ادامه  دمینگران پدر لب گز  ادیفر  با

تنها   یبه اون بزرگ یاون خونه یوقت شب تو رو تو نیا -

 گذاشته؟

  و باز د یهست تا از مهبد بد بگو یاپدر دنبال بهانه دانستمیم

 الفتش را به رخ بکشد. هم مخ

سر اهلل اکبر اذان مغرب خونه باشه تا مبادا زنش تو   دی مرد با -

 شب...  یکیتار

 ریز یادامه نداد و استغفرالله گرینامش را صدا زدم که د دلخور

 لب گفت.

مانند   ش یهاعشق مخالف بود و حرف  نیاز اول هم با ا پدر

 .نشستیدر دلم م یریت

ن  زنگ بز ومدیاون پسره ن گهیساعت د م یا ناگه ت رم،یمن م -

 . یشب تنها بمون ستیدنبالت، خوب ن امیب

 را فشرد.  مینشست و استخوان گلو م یدر گلو ی مانند سنگ بغض
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ها را بستم تا  گفتن باشه باز شد اما، با سرعت آن یبرا م یهالب

 دل پدر را بشکند. میمبادا لرزش صدا

به    دیشده بودم، شا  یگریتر از هر زمان دروزها دل نازک نیا

 مهبد بود.  لیدلیب یها دنیناز کش لشیقول فروزان دل

 گفت: یترمی با لحن مال د، ی که سکوتم را د پدر

 دخترک بابا؟  -

 جانم.  -

 آمد. رونیلرزانم ب  یهااز لب یباالخره صدا و

 تصوراتم درست نباشه. وقتچیه دوارمیام -

 .انداختیتصورات پدر لرزه به اندامم م وستنیپ  تیبه واقع فکر

  کی یو من حت ستییوصال جدا نیآخر ا کرد یگمان م پدر

 . آوردمیاو را تاب نم یروز هم دور



 مراقب خودت باش نازدختر بابا، خداحافظ. -

 خداحافظ.  -

 چه برسد به پدر!  دیرسیبه زور به گوش من م جانم یب یصدا

به او و همگان   توانستمیم کاشیو ا دیمش یانفس کالفه پدر

ها با هم اختالف  فرسنگ گفتندیکه م  یو مهبد  ثابت کنم من

 .میشویشهر م نیزوج ا ن،یخوشبخت تر م،یدار

  نییدستم آرام پا د،یچیپ یممتد که در گوشم م  یهابوق  یصدا

 قرار گرفت.  م یآمد و کنار پا

  دانستندیو زمان عشقمان را غلط م نیزم یوقت گرفتیم  دلم

 . خوردندیسوگند م اشیو بر سر تباه 

 ! د یام ،یدلگرم خواست،یم  تیحما ی کم ملد

ام عبور کرد و به  گونه یشد از رو ریسراز میهااز چشم یاشک

 زنگ بلند شد.  یام رفت که صداچانه ریز

به    یام پاک کردم و دستگونه یسرعت رد اشک را از رو با

 شود. ی ها خالتا قطرات جمع شده در آن دمیکش  میهاچشم

 سمت در قدم بر داشتم.  به



باز   د، یمهبد با وجود داشتن کل د ید یبود تا م  نجایپدر ا  کاشی ا

تا من در را باز کنم و به قول خودش با   فشردیهم زنگ در را م 

را   شی هایمام خستگوارد خانه شود و ت یمن، پر انرژ دنید

 پشت در به بند اسارت بکشد. 

پر   م یهادر گذاشتم که دوباره چشم یرهیدستگ یرا رو دستم

 شد. 

تا   دمیکش  یقیو نفس عم دم یکش  میهابه چشم یدست  دوباره

 بفرستم. نییبغضم را پا 

 یانداختم تا مبادا متوجه، نییرا باز کردم و سرم را پا در

 چشمان قرمزم شود.

 به، سالم خانم خوشگل من.  -

 . یخسته نباش زم،یسالم عز -

را از دستش گرفتم تا مجبور نباشم سرم را  فشیسرعت ک به

 . رمیباال بگ

کنار در گذاشتم   واریرا درون کمد د اشیسامسونت مشک فیک

 بسته شدن در آمد.  یکه صدا



،  دور شدم را که حس کردم، با سرعت از کمد  کش ینزد یهاقدم

 به سمت آشپزخانه رفتم و همزمان گفتم: 

 . کشمیمن هم شام رو م   یتا تو لباس عوض کن -

 گندم!  -

 . شدم خکوبیم  مینگرانش سرجا یصدا با

 کنم.  یرا از او مخف یحس توانمیهرچه که بکنم نم دانستمیم

 ! خواندیتا اعماق وجودم را م او

 جانم.  -

 شده؟  یچ -

 ! ی... چیه  -

 . دیلرز م یکار دستم داد و صدا  یباالخره بغض لعنت و

حس   امیبلند شد و حضورش را در چند قدم ش یهاقدم یصدا

 کردم.

بغض کاشته تو  یک زه،یتو قلبت پر از چ  یعنی ی چیه نیا -

 خانمم؟  یصدا



 گفت؟یکردم، از کدومشان م سکوت

  یهاغصه. ردیبگ یهمه خودخواه  نیدل او هم از ا خواستمینم

 گرانیهر روز د یامروز واود باز د ینبا گریبود، او د ی من کاف

 بشود.
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بر لرزش  یشتریبار با تسلط ب  نیو ا دمیکش  یقیعم نفس

 گفتم:  میصدا

واست فسنجون   برو لباست رو عوض کن که ست،ین یزیچ -

 پختم.

و من رابه سمت خودش برگرداند که   دیدستم را کش محکم

کوچک جمع  یاو صورتم را با ناله دیچیپ   می هادر رگ یدرد بد

 کردم.



 . هینطوریحال عشقم ا یکوفت بخورم وقت -

صورتم را از هم باز کردم، درد دست چه  اشیعصب  یصدا با

 بر قلب و روانمان؟   زدندیزخم م نگونهیا یداشت وقت یتیاهم

اند و  چگونه در هم فرو رفته  دمی دیکه مپرپشتش را  یابروها

دلم   کرد،یم دادیکه رنجور و خسته بودن در آن ب یصورت

 یاز پدر یحت کرد،یو زمان گله م نیدلم از تمام زم گرفت، یم

  یکه تا قبل از مهبد در جوابش جز چشم نگفته بودم و او حت

 بود.  اوردهیبر زبان ن امی دلخور یبرا یاکلمه

 دوباره مادرم زنگ زده؟  -

 لب گفتم.  ریز ی را مانند دختران تخس باال انداختم و نچ سرم

گندم، مگه من نگفتم هر   یدِ حرف بزن جون به لبم کرد -

  ی بارون  هارولهیپس چرا دوباره اون ت کنه؟یقطره اشکت نابودم م

 .یکرد

عشق من و   شد یمگر م سوزاند،یدلم را م شتریب  شیهاعاشقانه

 او دروغ باشد؟ 

 خداوند بود.  یباز نیعشق عاشقانه تر نیا



جمع   میها شدد اشک درون چشم  شتریچشمانش که ب ینگران

 تار شد.  دگانم یاش در برابر دشدند و چهره

  د،یلرزیرا نداشت و م یرحم یهمه ب نیهم توان ا م یهادست

لمس نکند و هراس  که دگر دستان او را  یاز ترس روز دیلرزیم

 است. کیروز نزد نی ا گفتندیکه م یگرانیاز د داشت

 امروز... امروز نوبت بابام... نوبت بابام بود که زنگ بزنه و...  -

به هق هق شد که دستم   لیتبد می هاو اشک اوردمیطاقت ن دگر

  که پر از یبار مرا در آغوش خود انداخت، آغوش نیو ا دیرا کش

 آرامش بود.

مام وجودم نفوذ کرد و باعث شد بغضم بشکند  به ت عطرش یبو

 سر باز کنند.  یگریپس از د ی کی م یهاو اشک

و   گرفتیچگونه آرامم کند، مرا در آغوش م دانستیم خوب

و تمام   زمیاشک بر یمانع  چیه ی تا ب کردیسکوت م

 ببارم.  ش یبازوها انیدر م  یی را باران کنم و جا م یهایناراحت

  انیو بوسه م فشردیبه خود م شتریمرا ب  مزدیکه هق م هربار

 . کاشتیم م یموها



شکستن  یکه صدا شدیحصارش آنقدر محکم م یگاه 

 . دم یخندیم هیگر انیو  در م  شدیبلند م   م یهااستخوان 

  یقیاالن که نفسم بند آمده بود و حاال که پس از دقا  مانند 

 از غصه سبک شده بودم و  با خنده گفتم:  یطوالن

 ن. م، ولم کخفه شد -

را از هم باز   ش یهابه خودم دادم که او هم حصار دست یتکون

 عقب رفتم.  ی کرد و من چند قدم

 خفه شدنتم عشقه گندمکم.  -

ا فشار داد، سرش را ر امینیزدم که نوک ب شیبه رو یلبخند

 غنچه شده گفت:   یهاجلو تر اورد و با لب یکم

بچه   هی نیع  یپف کرده و دماغ قرمز شد یچشما نیبا ا -

 خرگوش زشت.

 . دمیمحکم به بازوش کوب یرا در هم فرو کردم و مشت م یهااخم

گرفتن   لیکه به دل ییاش که بلند شد، با صداخنده یصدا

 دماغم بچگانه شده بود، گفتم: 

 . یزشتم خودت ،یبدجنس یلیخ -



  دیخند یبلندتر یام برداشت و با صدا ینیب یرا از رو دستش

  هیشب شیهاچروک افتاد و چشم اشیمشک  یهاکه کنار چشم

 خط صاف شدـ  هی
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با   می هاضعف رفت و لب شی هاخنده نیآهنگ دلنش یبرا دلم

 لذت کش آمد. 

  انداختیم نیسرخوشش که در سالن طن یهاخنده یصدا

 . کردیرا راحت م المیخ

به ثمره  گرانیکه هنوز حرف د  دمیکشیم یاآسوده نفس

 او!  دنیخند یخانه پر بود از صدا  نیننشست و ا

  یرو یمیبه لبخند مال لیکم کم جمع شد و تبد ش یاهخنده

 شد.  ش یهالب



نافذش که   یتنها نگاهم کرد، با همان چشمان مشک ی قیدقا تا

و   داد یقلبم را قلقلک م نه یدرون س یکیانگار   لرزاند، یدلم را م

 تر شو!«:»عاشقگفتیهر لحظه م

م سرم قرار داد و قبل از آنکه بتوان یرا جلو آورد، رو دستش

 را آشفته کرد. میکنم موها  یاعتراض

 مهبد نکن!  -

  فیجدا کنم  اما دستان ظر م یکردم دستش را از موها یسع

 او کجا؟  یمن کجا و قدرت مردانه

و با اعتراض نامش را   دمیپارکت کوب یرو یرا با لج باز م یپاها

دستش   کینداشت و او همچنان با  یادهی صدا زدم اما فا

 گرفته بود.  یازبلندم را به ب یموها

تمام   کرد، یم امیبعد از کارش عصب  میآشفته شدن موها فکر

 شانه کردنشان برباد رفته بود. زحمت

 !خوردمیو من حرص م د یخندیم او

دوست دارم« و   شتریرا ب تی حرص یافهیگفته بود:» ق خودش

  توانستمیکه در دانشگاه خوانده بودم نم  ییزها یمن برعکس چ



و حرص نخورم، انگار من در برابر او خلع   رمیگخودم را ب یجلو

 سالح بودم!

 .ستین یاز شام خبر یمهبد به خدا اگه موهام رو ول نکن -

به   توانستمیو من م دیکش رونیب  میموها  یرا از البه ال دستش

شان را حس خورده پف کرده و در هم گره یحجم موها یراحت

 کنم. 

 طنتیز آن شکه ارا در هم کردم و به صورتش  م یهااخم

 نگاه کردم.  دی باریم

امشب خودم رو خوشگل کرده بودم،   ی مهبد، کل ی بد یلیخ-

 توش. یگند زد

 محکم به سمت آشپزخانه رفتم. ییهاخراب و قدم ی عصاب  با

ظاهر شوم   شیبلند و  آشفته جلو یبا موها خواستینم دلم

 درست کردنشان را نداشتم. یاما، دگر حوصله 

هم که به  ی کوتاه، آن وقت یشان کنم و نه کمنگر گذاشتیم نه

 . ختیریبه هم م  نگونهیا کردمیشان مشانه یسخت



برداشتم و به سمت گاز رفتم،   نتیکاب یرا از رو س یحرص د با

با   خواستمیبودم و م ختهیر م یانگار تمام حرصم را درون پاها

 آرام شوم. یکم نیبر زم دنیکوب

 . دمیآرامش را شن یهاقدم یقابلمه را برداشتم که صدا سر

 به حضورش نکردم و مشغول کارم شدم.  یاتوجه 

  ترکیو نزد ک ینزد شی هاکه قدم ختمیریم  سیرا درون د برنج

را هم   زشیر یهاگرم و خنده ی هانفس  یصدا یشد، حت

 . دمیشنیم

برداشتم و   نتیام را از رو کابکه تمام شد سر قابلمه کارم

گردنم فرو   یرش را در گودذارم که سقابلمه ب یرو خواستمیم

رها   م یهاسر قابلمه از دست دم،یکش  یبلند نیکرد و از ترس ه

 افتاد.  یاقهروه یهاک یسرام  یرو یگوشخراش یشد و با صدا

پوستم را   کرد،یداغش که به گردنم برخورد م  یهانفس

 .سوزاندیم

 .به خود فشرد شتریرا دور شکمم حلقه کرد و مرا ب ش یهادست



بود، آنقدر   ایآغوش دن ن یتربخشو لذت نیترنرم آغوشش

  تمیررا بستم و در سکوت تنها به  م یهاآرامش داشت که چشم

 گوش دادم.    شیها نفس یبایز

  کیگوشم نزد یرا به الله شی هارا کم کم باال آورد و لب سرش

 کرد.

 گوشم کاشت و آرام نجوا کرد: یالله ینرم و آرام رو یابوسه 

  یگفته واسه من خوشگل کن یق زشت بودنتم، ک عاش  من -

 من؟ یکوچولو 
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  دیبوق سمند سف یچرخاندم که صدا ابانیرا اطراف خ نگاهم

 پارک بود، بلند شد.  ابانیکه آن طرف خ



 یتکان داد که لبخند میبرا  یداد و دست نییرا پا شهیش مهبد

 برگشتم.   میزدم و به سمت مر

 جون، مهبد اومده.  میخداحافظ مر -

 گفت.  رلبیز یزد و به سالمت یلبخندهم متقابال  میمر

 رفتم.  ابانیتکان دادم و به آن طرف خ شیبرا یدست

را روشن  نیرا چرخاند و ماش چیرا که باز کردم، سو نیماش در

 کرد.

 گفت:  ینشستم که پر انرژ یصندل یرو

 سالم خانم روانشناس خودم.  -

مثبت و  یرا بستم و به سمت او برگشتم. وحودش پر از انرژ در

 بود.  یسرزندگ

 ؟ یومدیز دانشگاه نشما چرا امرو ل،یوک یسالم آقا -

شدند که  زانیآو ش یهاکلفتش را در هم رفتم و لب یابروها

 معترضش زدم. یافهیبه ق یاتک خنده



بعد بازخواستت رو شروع کن خانم،   ر،یجا بگ نیشما تو ماش -

 . یحاال خداراشکر که کارآگاه نشد

لب زد که با با   یرد و آرام خداراشکررا رو به آسمان ب  سرش

  شیبود صدا دایخنده در آن هو یهاکه رگه ییاعتراض وصدا

 زدم.

 جانم؟  -

 . گهید  یبگو کجا بود -

 دارم. زیسوپرا هیبرات  -

 حرف کرد که مشکوک نگاهش کردم.  یحواله  یچشمک

  را باال میبه خود گرفتنت، ابروها  طنتیکه رنگ ش لبخندش

 ب گفتم: انداختم و با تعج

 ؟ یزیچه سوپرا -

اش گونه  یاش را رواشاره آورد و انگشت کینزد یرا کم سرش

 گذاشت.

 بوس بده، بعد بگم.  هیاول  -



را غنچه کردم و   میها صورتش کردم، لب کینزد یرا کم سرم

 . دمش یآرام  و تند بوس

 حاال بگو، بدو.  -

  یا"گذاشت و  دمیکه بوس ییاش، جاگونه یدستش را رو کف

 گفت.  یلند و کشدارب  "مجان

باز   شسیرا با ن م یرو کرد که مربه روبه یابا ابرو اشاره همزمان

 . دم ید ابانیدر حال عبور از خ

سرخ شد   می هاباشد که گونه  دهیصحنه را د نیاو ا نکهیفکر ا از

انگار باز   د،ی خند دیام را که ددر چهره ی. نگراندم یو لبم را گز

 را شروع کند.  ش یهاحرص دادنفرصت بود تا  نیهم منتظر ا

 ! یبد یلیخ -

 . فتدین ش یهارا برگرداندم تا نگاهم به ذوق چشم سرم

از با او   ی گاه یرستانیبود که هنوز هم مانند دختران دب احمقانه

  گریکه د  می هااما گل انداختن گونه  دمیکشیبودن خجالت م

 دست خودم نبود.



ود، آن هم  ها کم ببرداشتن حرمت  یبرا تیهفته محرم کی

گفتم که در   کردم، یکه تنها خجالتم را صرف او م  یمن یبرا

 بود.  اثریب امیروانشناس یبرابر او تمام شگردها

کرد.   کینزد  شیهابرداشت و به لب م یپاها یرا از رو دستم

انگشتانم کاشت، عشق را از همان نقطه  یکه رو ینرم یبوسه 

سر برنگردانم و در   توانستمیبه تمام  وجودم منتقل کرد و نم

 نشوم. رهیو پر صالبتش خ  یمشک یهاچشم

هفته   کیبعد از  یحت ، یخانم اتمیحجب و ح نیمن عاشق ا -

 گذشته.  میکه از عروس

 دستم! یدنده گذاشت و دست خودش را رو یرا رو دستم

رو لبخند را مهمان نگاهم کرد و چشمانش را به روبه نیآخر

 دوخت.

 بودم.  رهیرخش خ مین تمام وقت به نبه راه افتاد و م نیماش

اش کرده بودند،  احاطه ش ی هاشیکه ته ر یگوشت یهالب

که    یکلفت و دماغ   یابروها ، یمشک  یکوتاه و چشمان ییهامژه

 غوز داشت.  یکم



  می به رو یو لبخند گرفتینگاه از روبه رو م  ی هم هر از گاه او

 . د یدزدیو دوباره به اجبار نگاهش را م زدیم

از نگاه   گاه چیداشت که ه  یتیجذاب ی با تمام سادگ اشچهره 

 . شدمینم ریکردن به او س

که تمام   را فراموش کرده بودم ش یپ  یلحظات یزیآبرور انگار

 پرده قفل او شده بودم.  ی وقت ب

و در   نشستمیم  یصندل یها رو ساعت خواستیدلم م  اصال

که   کردمیآنقدر نگاه م  کردم،یاش نگاه مسکوت به چهره 

  نشیماه هم نتواند جانش یخسته شود وحت دنیاز تاب دیخورش 

 شود.

  ریتا از او س دانمیفقط م  دانم،یها، نمها، سالروزها ماه دیشا

 حاضر به دل کندن نبودم. شدمینم

متوقف کرد تا باالخره نگاه از او گرفتم و    ابانیرا کنار خ نیماش

 به اطراف چشم دوختم.

انگار چند   افتم، یخودمان ن یلهاز مح یگشتم نشان هرچه

 پارک کرده بود.  یمجتمع تجار کیباالتر، کنار  ابانیخ



 برگشتم.  به سمت مهبد یتعجب و کنجکاو با

 خونه مگه؟  میرینم -

 دارم. زیسوپرا هینه، گفتم که برات  -
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 داشت؟ تیواقع شی هاحرف یعنی نگاهش کردم،  رتیح با

  دیکشیرا به رخ م دشیمرتب و سف یهادندان ضشیعر لبخند

 کرد.  ریذهنم را درگرفش و ح

را دور زد و مردمک   نیشد. ماش ادهی پ  نیرا باز کرد و از ماش در

کنار در سمت   نکهیمن همچنان دنبالش کردند تا ا یهاچشم

 و در را باز کرد.  ستادیمن ا

 بانو؟  یشینم  ادهی پ  -

 کردم و مشکوک گفتم:  یامسخره یخنده



 ؟ یببر یخوایمن رو کجا م -

  لیحرف فروزان انداخت، اوا ادی مرا به و  زد یچشمک دوباره

 زنهیچشمک م ی که ه ی» به مرد:گفتیمن و مهبد م ییآشنا

در روز به چند تا دختر چشمک  ستیاعتماد نکن، معلوم ن

 که عادت شده براش.« زنهیم

کرد اما، امروز تنها به    دایآن روز ترس به دلم راه پ  دیشا

تمام وجود به او   که بابود  یاو تنها کس دم،یخندیم  شیهاحرف

 اعتماد داشتم. 

تر رفت  آن طرف ی گذاشتم که کم نیاز ماش رونیرا ب می پا کی

 شوم.   اده یو من توانستم کامل پ 

 بلند شدـ  نیقفل شدن ماش یدر را بست و صدا خودش

  یجا م یهاانگشت یالالبه یقفل اطراف بود که انگشتان   نگاهم

لب   ریز  "یمیبر"و  زد یدگرفت. نگاهش کردم که او هم لبخن

 گفت.

و من مانند کودکان    میشد یهم وارد همان مجتمع تجار  با

. نگهبان  کردمیگشاد به اطراف نگاه م ی کنجکاو، با چشمان



بلند شد و مهبد جواب  شی ما از جا دنیداشت که با د  یریپ 

 سالمش را داد. 

داشتن به  یهم در آن جا یشلوغ  تیآسانسور که جمع با

نگاهم به سمت   م، یستادیا یدر یو جلو میششم رفت یطبقه 

 نداشت.  یی کنم اما، تابلو دایپ  یاتا نشانه دیاتاق چرخ یتابلو

 زنگ بزن.  -

 به زنگ کنار در اشاره کرد.  شی نگاهش کردم که با ابروها منگ

دستم را دراز کردم و زنگ را  یجیمکث، با گ ی از کم بعد

  انیدر نما یودر جل ی فشردم که همان لحظه در باز شد اما کس

 نشد. 

 نگاهم را خواند. یبه سمت مهبد برگشتم که معنا متعجب

 هست که در رو باز کرد، برو داخل. ی حتما کس -

ام را باال آوردم و  اشاره کردم و انگشت زیرا ر میهاچشم

 تکان دادم. شی هاچشم  یجلو یچندبار

 باشه.  یبه حالت سر کار یوا -



ز  ده مرا به جلو هل داد که ارا پشتم قرار داد و با خن دستش

 تکان نخوردم. میجا

 ظرفا با من، خوبه؟  یهفته  هیبود شستن  یاگه سرکار -

 ام گرفته بود. ندهشگفت زده بودم و هم از شرطش خ هم

به داخل اتاق   یقدم   دیو با ترد اورمی نتوانستم طاقت ب دگر

 و داد و همهمه بلند شد.  غیج یبرداشتم که صدا

بزرگ با   یعقب رفتم که جسم  یقدم شانیادهایترس فر از

 سرعت در آغوشم پرت شد و مرا محکم به خود فشرد.

 مبارکه خانم دکتر من!  -

  یبود که احساس کردم صدا محکم  شی هافشار دست آنقدر

 . شنومیم یرا به راحت  م یهاشکستن استخوان 

 ولم کن فروزان، خفه شدم. -

 رونیسختم ب یهانفس یال خفه بود و به اجبار از البه میصدا

 آمد. 

گفت و از من جدا شد که توانستم نفس   "یشیا" فروزان

 بکشم.  یاآسوده 



در هم  قفل کرده   نهیس یکه رو یی هاو دست زانیصورت آو با

 بود گفت: 

 ! یخانم روان ومدهیهم بهت ن یخوب -

 ! ی هم برات جور شد، فروزان قاسم ضیمر نیگندم اول -

 برو بابا!  -

 تیترم، به سمت جمعکوچک مد، برادرخندان مح یصدا با

 برگشتم.

بودند، محمد، فروزان، سوگند و شوهرش اهورا، خواهر  همه

 کوچک مهبد، مها! 

پر بود از  نیدانه بادکنک بود و زم کیهم  شانهمه دست

مقدمه فروزان متوجه   ی که با حرکت ب ی رنگ یهاکاغذ

 نشده بودم. زششانیر

  یمنش زیکه تنها دکورش م ی باز بود و اتاق  شانیهاشین همه

با بادکنک و   ی کنار آن بود، کم ی صندل نیاتاق و چندگوشه 

 شده بود. نیتزئ سهیر

 رگشتم. ذوق به سمت مهبد ب ابا



 چه خبره؟ نجایا -

 . گمیمن بهت م ا یب -

که سکوت کرده بود گرفتم و به فروزان نگاه   یرا از مهبد نگاهم

 ود. در دست گرفته ب یکوچک یکردم که تابلو

مطب روانشناس، خانم دکتر  "لب خواندم  ریدقت تابلو را ز با

   "گندم فروتن

 نکشم.  غیدهانم گذاشتم تا ج یرا جلو م یهادست

درشت شده بود و زبانم بند آمده بود.   جانیاز ه میهاچشم

 مطب...   نیمشکل بود. ا  یباورش کم

شلوارش فرو  بیسمت مهبد برگشتم که دستانش را در ج به

 بود. ستادهیدر چهارچوب در ا یود و با لبخند محوکرده ب

اق شد و  وارد ات ی چند قدم دیام را که دزده  رتیح  صورت

 .ستادیا میروروبه

 کننده!  رهیجذاب و خ یها نگاهم کرد، از همان نگاه  دوباره

 را به سمتم گرفت. ی را باال آورد و پاکت دستش



 مبارک خانمم!   دیمطب جد  -
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 دازش کردم.را از دستش گرفتم و با تعجب بران پاکت

 به نام خودت.  نجاست،یسند ا -

وصف   یبا نگاهش هم لذت  ی حرفش نگاهش کردم و که حت با

 در وجودم کاشت.  ینشدن

  شیآرزو لمیتحص  یهاکه تمام سال  یمطب من بود، مطب نجایا

  ا یکرد، اصال با او، رو لشیتبد تیرا داشتم و حال مهبد به واقع

 بود! تیخود واقع

کنتول خودتون رو از  هوی ترسمیمن م  د، یریگبابا نگاه از هم ب  -

 .نجاستیا بچه دیتوجه نکن گهی د د یدست بد



 طنتیشد که با ش دهی به سمت اهورا کش  مانیهردو نگاه 

 .انداختیرا باال م شیابروها

 یانداختم و دوباره پوست لبم را به باز ریرا از خجالت به ز سرم

اطرافم را   تیکه موقع شدمیآنقدر محو او م یگرفتم، گاه

و دفعه بعد باز   دمیشنیم هی و هربار هم کنا کردمیفراموش م

 . شدمیشب رنگش م یهالهیهم غرق ت

دستم را در هم فرو کردم که مهبد دستش را دور   یهاانگشت

 کرد.  ترکیام انداخت و مرا به خودش نزدشانه

گرد ازدواجمون باشه و من کنترل از دست هفته  شهیمگه م -

 ندم؟ 

و منگ   ج یها سرم را بلند کرد و گگفتن بچه  "اوه"به  توجهیب

 نگاه کردم تا منظورش را بفهمم. ش یهادر چشم

 ام گذاشت و آرام زمزمه کرد:گونه یهم دستش را رو او

موقع من و تو هنوز به هم محرم نشده   نیهم ش، یپ  یهفته -

ساعت تا خوندن خطبه مونده بود و من دلم هزار   کی  م،یبود

 خراب شه! زیرفت که مبادا همه چ راه



مامان   یناراض یافهیق دنیمن هم کم استرس نداشتم، با د  -

 موند. استرسیکه ب شدیباباهامون نم

 تنها لب زد: نباریو ا دیرا آرام کش لپم

 دوست دارم!  -

  یزندگ  د،یدوباره به من بخش ی اش زندگجمله  نیهم  دیشا

 سرشار از او! 

و مهبد در    ساختندیم یی ایروکلمات ساده جمالت  یگاه 

 داشت.  یجمالت، به موقع مهارت خاص نیساختن ا

 .دیبخور ینیریکم ش هیخوردن هم   یبه جا -

مها نگاهم را از مهبد گرفتم و به او نگاه کردم   یصدا دنیشن با

 گرفت.   میروروبه  را یاخامه ینیریش یکه جعبه 

  السیبا گه ک ینیری کردم و درآخر ش ها ینیریبه تمام ش ینگاه 

 شده بود را برداشتم.  نیتزئ

 .زمیعز  یمرس -

 خواهش زنداداش گلم، مبارکه.  -



نثارش کردم که جعبه را به سمت مهبد  یپر محبت لبخند

 گرفت.

ها  آن کردم، یدق م  نیقینبودند به  او و محمد در خانواده اگر

سر   یوصلت موافق بودند و برا  نیبودند که با ا یتنها کسان 

 آب و آتش زدند. ودشان را به گرفتنش خ

  یآن دو و تمام کسان  ونیو مهبد در کنار هم بودنمان را مد من

 .میحضور داشتند بود نجایکه ا

راه  انیرد که فروزان در مجعبه را به سمت سوگند ب مها

 نشست. یچرم یها یصندل یبرداشت و رو ینیریش

ش  اطراف یهایزد و با کراهت به صندل ینیریاز ش یبزرگ گاز

 کرد.  نگاه 

 نه؟ یبش  یچند تا آدم روان هایصندل نیا یحاال واقعا قراره رو -

 را در هم کردم و با اعتراض نامش را صدا زدم.  م یهااخم

 فروزان! -

  دادیکه به مراجعه کنندگان م ینسبت  نیمن به ا دانستیم

 .کردیبودم و از حرص من  هربار تکرارش م زاریب



  ییاز تشکر از مها برداشت و بعد  از درون جعبه ینیریش محمد

 گل انداخته بود، رو به فروزان گفت: ش یهاکه لپ

 . نیکه اونجا نشست نیهست  یآدم روان هیپس شمام   -

 ترم؟آقا محمد حواست هست من از شما بزرگ -

به   ی آن دو شدم و با تعجب نگاه انی پایب یهابحث الیخیب

 : دمیمهبد کردم و پرس

 ؟یچ یو نگرفتم، مطب برامن که هنوز مدرکم ر -

 !هیرقانونیتابلو کامال غ  نینصب ابله، و االن  -

حرف رو زد  نیا یاو به شوخ دی سمت سوگند برگشتم، شا به

دکتر بدون مدرک   کیاما، حرفش کامال درست بود، من حال 

 بودم!

صبر   م،یرو باز کن نحایاالن ا نیهم ستیخب ما که قرار ن -

 !گهی تا چند ماه د میکنیم

تا شروع کارم   یچند ماه  یعن یشد،  مچاله امافهی با حرفش ق 

 مانده بود، باز هم انتظار! 



   زیگذاشتم و به م زیم یجلو رفتم و پاکت سند را رو  یکم

 دادم. هیتک

بعد از   یمونده که بد تگهی امتحان د هینگران نباش گندم،  -

ت هم که استاد  نامه  انیمدرک گرفتنه، پا یاون هم فقط کارا

 .گفته قبوله یداوود

به اطراف کردم،   یفروزان تکان دادم و نگاه اجمال یبرا یسر

 هیبق د، یکشیطول م ی برنامه داشتم که مدت یدکورش کل یبرا

که هر   یو افراد ماندم یو من م گذشتیهم مانند برق و باد م

و من با جان و دل کمکشان   ماندند یمنتطر م نجایروز ا

 . کردمیم

 کار ممکن بود! نیترابیکردن، ز کمک
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آمدم و سرم را  رونیباال گرفتن بحث محمد و فروزان از فکر ب با

قرمز شده بود و   شهیبه سمتشان برگشتم که فروزان مانند هم

و مها هم محو    خندندیبلند م یمهبد و سوگند و اهورا با صدا

 . د یخندیم  ایمحمد، آرام و با ح

به سمتم آمد و در   دیو سردرگمم را د رهیخکه نگاه  سوگند

 راه رفتن گفت: نیح

 ؟ یرو واسه گندم گفت یبعد زیآقا مهبد سوپرا -

را باال انداختم و به مهبد نگاه کردم، فروزان و محمد   م یابروها

 و ساکت شدند.  برداشتند داد یهم باالخره دست از داد و ب

 ت: گف جانیداد و با ه هیتک زیهم کنارم به م سوگند

 . گهیخب بگو د  -

را در   گرشیو دست د دی کش ش یهاشیربه ته یدست مهبد

 فرو برد.  بشیج

آمدن کلمات از دهانش مانده بودم، هرچه که بود،   رونیب منتظر

 اتاق و نامش نبود!  نیتر از ا زیانگ جانیه نیقیبه 



  یی ایحجب و ح چیه  یو ب می من و او تنها بود خواستیم  دلم

آنقدر   فشردم،یو محکم به خود م  فتمرگیاو را در آغوش م

 شود. هیتخل جانم یمحکم که تمام ه

 اتاقه...  هیاتاق  نیخب، کمار ا -

 و با سرعت گفت:  د یحرف مهبد پر انیبه م اهورا

 مهبد بزرگمهر!  لیوک یاتاق آقا -

 

_ 

دختر و   نیا دم،یکش قیعم  یآمدم و آه  رونیخاطرات ب از

 ده بودند. تمام گذشته مرا زنده کر  شیهاحرف

  میدوشش تنظ یرا رو فشیو ک شودیبلند م شیاز جا دخترک

 . کندیم

 . کند یها را تر مآن یو کن  فرستدیرا به داخل م ش یهالب

 بهتره! یلیممنون، حالم خ یلیخ -

  م یمبل فشردم تا از جا یکردم و کف دستم را رو یاخنده تک

 بلند شوم. 



 تم. اش گذاششانه یو دستم را رو ستادمیا شیروروبه

 خوشگلم.  دمیچیمن که هنوز نسخه نپ -

  هی دی به دارو داره و نه نسخه، شا ازیها انسان نه نوقت ی بعض -

 داروعه. نیگوش شنوا بهتر

 اش را فشردم.زدم و شانه یمهربان لبخند

 .امیب شتونیپ   تونمیباز هم م -

هم   یکه بهت گفتم رو انجام بده، به منش یی بله حتما، کارها -

روندش چطور  مینیبهت نوبت بده تا بب  گهیدو هفته د یبرا بگو

 بوده. 

 .زیممنون بابت همه چ یلیباشه، خ -

از اتاق   ی اش برداشتم که بعد،از گفتن خداخافظرا از شانه دستم

 رفت. رونیب

شد که بتوانم به   یاز آن رتریبه ساعت انداختم، ساعت د  ینگاه 

  آمد یم  یاز آن رتریم دمهبد ه نیقیبپزم، به  ی خانه بروم و شام

 که وقت شام خوردن باشد. 



از اتاق  تر و دلبازتر به اتاقم انداختم، اتاق که  بزرگ ینگاه 

 بود.  امیمطب قبل

کرده بود، از   هیبار که مهبد آن را به من هد نیاول دیشا

داشتم  جانیو آنقدر شور و ه شناختمیسر از پا نم یخوشحال

  میوزان آن را مرتب کردکه همان شب به کمک سوگند و فر

خفه و کوچک شده بود، مراجعه    میسال آنجا برا کیاما، بعد از 

 خواست،یم یشتریتنوع ب یبودند و دلم کم شده  اد یکنندگان ز

  نیمکان را در باالتر  نیبود که آن جا را فروختم و ا نیهم یبرا

 .دمیشهر خر ینقطه 

کشانده بود، او   نجایحس رقابت با مهبد مرا به ا دیشا  دانمینم

بهتر   یتر در مکان بزرگ یی هم دفترش را فروخته بود و جا

 .دیخر

  گذارمیسمت چپم م یقه یشق یانگشت اشاره و وسط را رو دو

ها و حسرت خوردنشان فکر به گذشته   دهم،یو آرام ماساژش م

به ارمغان   میجز سردرد برا یزیبه همراه آه و افسوس حال، چ

 .آوردینم



  یکه در آن خستگ یی تلفن برداشتم و با صدا یرورا از  یگوش

 گفتم:  زدیموج م

 شش به بعد رو کنسل کن.  یهاضیفردا مر یبرا زمیعز -

 چشم دکتر.  -

 بال گلم.  ی ب -

 هیتک ی صندل یچرم یگذاشتم و به پشت شیرا سر جا یگوش

 دادم که در آن فرو رفتم. 

  ی کم د یا شارا ماساژ دادم ت امقهیرا بستم و هردو شق میهاچشم

 از درد سرم بخوابد.

 

 دارد  ہادامـ

 

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 



           

 

 [۰۰:5۰ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ ] 

 آرامش_نیا_یقربان #رمان             

 

 ۱۱_پارت#       

 

 دارد_ینقانو_گردیپ _و_ممنوع_رمان_نیا_یکپ#

 

 

 

هرچه زودتر به  د یبرخاستم، با م یکه سرم آرام شد از جا یکم

 دهم!   انیمسخره پا یباز نیخواست به ا یرفتم، دلم م یخانه م



  نییآن را به پا ی گذاشتم و کم م یمقنعه و گلو نیرا ب انگشتم

 تا گشادتر شود، انگار در حال خفه شدن بودم! دمیکش

 گرفتم.  زیم یرا از رو فمیک کردم و تیهم به داخل هدا م یموها

  چگاهیرفته بودم را ه م یموها کوتاه کردن  یکه برا یروز

و   کرد یم تیاذ اشیاما بلند آمدیدلم نم کنم،یفراموش نم

به کوتاه   تیکلنجار رفتن با خودم، باالخره رضا یبعد از کل 

 کردنشان دادم. 

  نیادلخور شده بود،  دیرا د م یبه خانه آمدم و مهبد موها  یوقت

بعد   و آن شب شی هابودم و هم حرف ده یرا هم از نگاهش فهم

 ! میهم مهم شده بود یبرا یها کماز مدت

اوج مهم   یعنیدلخور شود  تیکارها یبرا یکه فرد نیهم

 بودن!

گذشته   یادآوری دوباره با  خواستمینم دم،یکش یاکالفه نفس

 کند. یشرویسردردم پ 

  دیبه اتاق، کل ی نگاه اجمالرا در دستم گرفتم و بعد از  فمیک

 مطلق فرو رفتم.   یکیبرق را فشردم که اتاق در تار



به سارا انداختم که   ی را باز کردم و از اتاق خارج شدمنگاه در

 بود.  اشیمشغول ور رفتن با گوش

  شیآورد و از جا رونیب اشی را که بستم سرش را از گوش در

 بلند شد. 

 ؟ یا هنوز نرفتتو چر -

 مونده.  کیدنبالم، تو تراف ادیب استوخیداداشم م  -

 

راه   نیتکان دادم و به سمت در رفتم که در ب شیبرا یسر

 منصرف شدم. 

که باز هم سرش را  ییو رو به سارا دمیچرخ م یپا یپاشنه یرو

 کش آمده بود، گفتم:  شی هافرو برده بود و لب اشیدر گوش

 اد؟یمن بمونم تا داداشت ب یخوایم -

 ومش را به من دوخت.و چشمان مظل را بلند کرد سرش

بود که از همان ابتدا با وجود   یپاک و محجوب دخترک

 . کردیاش در مطب کار مدانشگاه  یهادرس 



 .ادیب کهینزد گهی نه خانم، داداشم د -

 اهل تعارف بود!  ی ادینگاهش کردم، ز مشکوک

 . نییبرم پا گهید قهیپنج دق   داده ام یبه خدا خودش پ  -

وقت   نیتنها بگذارم، آن هم ا نجایاو را ا ردوآیطاقت نم دلم

 شب!

 راحت باشه؟ الم یپس خ -

 خونه. نیبله، شما بر -

 . رمیبعد م  ادیمنتظرم تا داداشت ب نییپا -

 

اعتراض از هم باز کند در را باز   یرا برا ش یهااز آنکه لب قبل

 رفتم.  رونیکردم و ااز مطب ب

 

مد و  باالخره برادرش آمنتظر ماندم تا  نیدر ماش یاقهیدق چند

 خانه شدم.  یراحت راه الیمن هم با خ

 



  هاابانیات دور زدن خبدن خسته  یاستراحت برا نیبهتر  دیشا

دشان  داستان خو کیبود که هر ی در شب و نگاه کردن به مردم

 را داشتم.

بگردم،   نمیتا خود صبح کل تهران را با ماش خواستیم  دلم

 . امدهیه نامشان را شنن و  امدهیرا که نه د  ییجاها یحت

شب را به خانه نرم،   خواستمیدگر نم رفتم، یبه خانه م  د یبا اما

 بود! یهم کاف  می هارفتن رید نیهم

  انی اتاق خوابمان، در م یبه پنجره یکوچه که شدم، نگاه  وارد

 کردم. یاآپارتمان دوازده طبقه گرید یده ها پنجره

 بود.  مهبد امدن ی ن یخاموش نشانه یهاچراغ 

  گریاز او به خانه برسم، هر چند که د رترید خواستینم دلم

 ساعت خانه آمدنمان از دستمان در رفته بود اما، امشب... 

  ی زندگ ادیبه آن دخترک  ی هاحرف دنیامشب با شن دیشا

بود و من    دنیکه در حال از هم پاش  یخودم افتادم، زندگ

 کنم.   شی گرفته بودم دوباره بنا میتصم



هم    یگاه  سازد،یرا م یزندگ کیزن  گفتیم شهیهم مادر

 . زندیرا از انتها م اششهیو تمام ر ردیگیدست م شهیت

را   امیو شش آب ستیرا باز کردم و دو نگیدر پارک موتیر با

 پارک کردم.  یاگوشه 

 شدم.  اده یپ   نیشاگر برداشتم و از ماش یصندل یرا از رو فمیک

کرد که هنوز    لیتبد نیقیشکم را به  اشیمشک یپرادو نبود

 . استامدهین
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 در را باز کردم.  یرا درون قفل انداختم و با چرخش دیکل

در   میگذاشتم و آن را از پا   گرمیکفشم را پشت کفش د نوک

 آوردم.

 روش در آوردم و وارد خانه شدم.  نیهم به هم  گرید کفش

 برق کنار در را فشارد و در را بستم.  دیکل

  یکه صدا به آشپزخانه رفتم  میها از در آوردن لباس بعد

 آمد.  دیچرخش کل



 آب باز شده را بستم و به هال رفتم.  ریش

 

سالم   یآرام یجلو رفتم و با صدا یبستن در بود که کم مشغول

 کردم.

 سالم.  -

 را بست و به سمت من برگشت. در

 را باال انداخت و با تعجب جوابم را داد. شیابروها

او   د یشا  آمدم،یبه استقبالش نم  گریوقت بود که د یلیخ

صدا وارد   یو ب  زدیزنگ در را نم رگیکه د خواستیم نگونهیا

 . شدیم

توجه به نگاه   یرا از دستش گرفتم و ب  فشیرفتم ک جلو

 را درون کمد گذاشتم. فیمتعجب او ک

و دهان   زدهرت ی به چشمان ح یسمتش برگشتم و لبخند به

 بازش زدم. مهین

 ؟ یشام خورد -



 یسر استدهیرا فهم یزیر که ورا باال انداخت و انگا شیابروها

 لب زمزمه کرد. ریز یزیخود تکان داد و چ یبرا

 ؟یگفت یزیچ -

 نه نه. آره شام خوردم. -

در خانه   یی ام هم غذانخورده گفتیتکان دادم. اگر م  یسر

 نبود.

  رونیکه هرشب شامش را همان ب دانستیرا م  نیاو هم ا انگار

 .آمد یو گرسنه به خانه نم خوردیم

 

سرم   فهمدیمراعاتش که م یکارش را بگذارم به پا  دانستمینم

 .اشیتوجهیب یبه پا ایشلوغ است 

  نگونهیمراعاتش، ا ی دادم بگذارم به پا حیزدم و ترج یلبخند

 داشتم. یخودم هم حال بهتر

بسته شدن در اتاق که آمد دوباره به سمت آشپزخانه   یصدا

 قدم برداشتم. 



و بر   ندینشیکارش م زیسر م  گرید  تا دو سه ساعت دانستمیم

 .کندیفکر م شیفردا  یهاپرونده یرو

 او بود؟ یرفع خستگ یتلخ برا یقهوه کیبهتر از  یزیچه چ و

وقت بود   یلیکه خ یازدن رابطه  وندیو هم پ   یرفع خستگ هم

 مان گم شده بود.  یکار یهادغدغه یپشت پرده

به   نهیردن در آفنجان قهوه درست کردم و بعد از نگاه ک دو

 سمت اتاق کارش رفتم. 

به  دنیو رس شیآرا یمثل قبل حال و حوصله   گریکه د هرچند

هم    یسادگ نیدر هم خواستمیسر و وضعم را نداشتم اما م

 آراسته باشم. 

رنگ  دیبه در سف یادستم گرفتم و تقه کیرا با کف   ینیس

 زدم. یچوب

 تو.  ا یب -

 را باز کردم و وارد اتاق شدم.  در



کتاب   یرا با سرعت از رو یزیدر دستش بود و چ یمداد

پر بود از برگه    زیم یهم رو شهیمانند هم نوشت،یم شیروروبه

 ! ی رنگ یهاو پوشه

جا کردم و  جابه یکم زیم  یها را از گوشه رفتم و برگه جلو

 ها را آنجا گذاشتم. فنجان ینیس

ها  نبه فنجا ی نگاه نکشیع  ریمتوقف شدند و از ز ش یهادست

 اخت.اند

 زیم ینشستم که مدادش را رو زیکنار م ی خال یصندل یرو

 انداخت و سرش را بلند کرد. 

گذاشتم و مچ   زیم یرا رو میهاآرنج دم، یکنار کش یرا کم خودم

 ام کردم.چانه گاههیرا تک م یهادست

 کرد.  زیرا ر شیها گذاشت و چشم زیم یرا رو نکشیهم ع  او

 شده؟  یزیچ -

 بشه که من برات قهوه درست کنم؟  یزیحتما چ دی مگه با -

 وقته که... ولش کن.  یلیخب خ -

 . کردیفرار م  تیاو هم مانند من از واقع انگار



 خودمان هم تلخ بود.  شیپ  یحت اعتراف
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فنجان ها در نواسان بود و مردد مانده بود که   انیم  نگاهشان

 کدام را بردارد.

 گفتم:  نانیرا برداشتم و با اطم ینیسمت راست س فنجان

 .یون طور که دوست دارلخه، هماون ت -

 زد و فنجانش را برداشت.  یپر از سپاس لبخند

عاشق شدنم   یها را براشباهت هنکیا یبرا مانییآشنا لیاوا

 .خوردیرا به شکر م  بسازد، به اجبار قهوه

به او   ی شدم کل ش یهاو نقشه  اشقه یسل یکه متوجه  بعدها

 یع خوردن قهوه اش را موقجمع شده یافهیو هربار ق دمیخند

 . آوردمیم شیبه رو نیریش

 گذاشت.  ینیس یو آن را رو دیاش را نوشاز قهوه  جرعه



مچش   یرفت که دستم را رو  نکشیبه سمت ع  دستش

 گذاشتم و مانعش شدم. 

 را به من دوخت که آرام لب زدم: اشیسوال نگاه 

 .میخودمون باش یامشب رو برا هی م،یکم حرف بزن هی ا یب -

 پرونده...  یوز کلآخه هن -

 و نامش را خطاب کردم.  دمیحرفش پر انیم دلخور

 مهبد!  -

 

که درستشون   ی تا صبح کمکم کن دی پس بعدش خودت با -

 کنم. 

از   یشد و دستم را به آرام ترضیلحن طنزش لبخندم عر با

 مچ دستش برداشتم.  یرو

 قبول!  -

هم    اما، خودم شودیکار نم نی به ا یگاه راض چیکه ه دانستمیم

 ها شب را با او صبح کنم. نبودم بعد از مدت  لیم یب



 م؟یحرف بزن نجایکه ا یخواینم -

 تو تراس.  مینه، بر -

 زیم یرا از رو ینیاز آنکه منتظر موافقتش بمانم س قبل

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. 

 بزرگمان رفتم.  بایسمت تراس تقر به

را پر   شی چهارنفره نصف فضا دیسف ی و صندل زیکه م یتراس

و کاکتوس   ی شمعدان یهارنگارنگ گل یهاکرده بود و گلدان

 بودند.  دهیدورتادورش چ

 به شهر کردم.  یگذاشتم و نگاه  زیم یرا رو ینیس

 داشت. ی ها آرامش خاصشب ش، یو سر و صدا  یتمام شلوغ  با

  یته  یهاانگار تمام حس یشدیم رهیکه به آن خ هاشب

 . یشدید خال م و وار شدیم

 ، یشدیاما نگران نم یدیشنیآمبوالنس را م ریآژ یصدا

اما، سرت  یدیشنیرا م کی پشت تراف یهانیماش بوق  یصدا

 گرفت، یدرد نم



را  نییپا  یطبقه  رمردیو پ  رزنیزدن پ بلند حرف یصدا

 شانیبرا یسمک دیاما، برخالف روزها در فکر خر یدیشنیم

زدن   ادیه فرمجبور ب گریبهتر شود و د شانییتا شنوا ینبود

 نباشند. 

 نبود،  یراه برگشت گری د یوارد آرامشش شد ی وقت انگار

 ! یشو یشتریوارد آرامش ب نکهیا مگر

 

  نیدور شکمم، ا ش یهامهبد، با حلقه کردن دست قا یدق و

 داد.   هیآرامش را به من هد

  یهاکه بدنش را لمس کرد، سرم را کج کردم و در چشم پشتم

 شدم.  رهیرنگش خشب

 شهر بود، انگار حال وقت او بود که غرق شود. یرهیخاو  اما

قلبش درست    دهم،یم هیتک اشنهیو به س کنمیرا صاف م سرم

 . تپدیکنار گوشم م 

در سرم  که پر از حرف است  ی کالم  یب یقیمانند موس شیصدا

 ! چدیپ یم



 . گذارمیاند م که کمرم را قفل کرده ش یهادست یرا رو دستم

 گندمک.  -

 من گذاشتند.  یبود که رو ینام  نیتر نیریش د یاش "گندمک"

 ! یگرینه کس د نشست،یفقط از زبان او به دل م و

 جانم.  -

 بزرگ باشن؟ توننیها چقدر مستاره نیا یتا حاال فکر کرد -

رفتم و به آسمان پر ستاره  روشن شهر گ یهارا از چراغ  نگاهم

 دوختم.

 . دمشونید کیکوچ شهینه، چون هم -

 . ننیبیرو از دور م زیهمه چ شهیهم  نجاست،یها امشکل آدم -

 را دوباره کج کردم و دلخور نگاهش کردم.  سرم

 ؟یحرف رو زد نی کار من مشکل داره که ا  یکجا -

نگاهش   یحت کند، یو نگاهم م  آوردیم نییهم سرش را پا او

 . خندند یهم م



  کارد یم  می موها ینرم رو یاو بوسه آوردیتر م نییرا پا سرش

 .بندم یرا م  میهامش چشمز آراکه ا

باالخره   نکهیتا ا گذاردیم   می موها یرا رو شی هالب هاهیثان

 . شودیم ییبه جدا یراض

 که...  ی کار تو نه گندکم، کار مردم -
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را از آن خواب   مانیکه از خانه آمده هردو لم یزنگ موبا یصدا

 پرت کرد.  تی واقع یای کرد و به دن داریب نیریش

ممکن است کار   نکهیجواب دهم اما با فکر ا خواستینم دلم

 را آرام از هم باز کردم.  شی هاداشته باشند قفل دست یواجب

 . دیببخش -

 عقب رفت.  ی را از هم باز کرد و چند قدم ش یهادست

 سمتش برگشتم و شرمنده نگاهش کردم.  به

 . امیو م دمیزود جواب م -

 نگاهم کرد و سرش را تکان داد.  یخنث



 راحت شود. المیخ بود تا  یکاف نینشده بود و هم دلخور

کنار مبل   ی عسل یرو لیتراس خارج شدم و به سمت موبا از

 رفتم.

  د یشناس با شک و تردنا یشماره دنیرا برداشتم و با د لیموبا

 .دیمعمب سبز رنگ را به سمت چپ کش

 الو. -

وقت شب مزاحمتون شدم  نیا نیسالم خانم دکتر، ببخش -

 . رمیبگ ییارو ندارم که ازش راهنم ی جز شما کس یول

به وجودم   ی نگران ناز،یمضطرب و لرزان پر یصدا دنیشن با

 . نمینشیمبل م  یجا روو همان شودیم قیتزر

 زم؟یشده عز یچ -

 ،یشده، امشب اومده بودن خواستگار ی دوباره روان یهاد -

 از کجا...  دونم یاصال نم

 امانش نداد و نتوانست حرفش را کامل بزند.  هیگر

عشق جنون آور و  کی یبرا  ضیکه آن مر کردمیدعا م  فقط

 صدمه نزده باشد.  یبچگانه به کس یلجباز کیهم    دیشا



  یلیبکش بعد خ قینفس عم هیآب بخور،  وانیل هی  نازیپر -

 شده.  یچ نمی راحت شروع کن به حرف زدن بب

 چ... ش... م.  -

 دـ یچیدر گوشم پ  ش یگذشت تا باالخره صدا یاهیثان

 حرف بزند. توانستیتر مراحت اما  دیلرزیهم م  هنوز

 ن؟یهست -

 شده.  یکن چ  فیاز اول تعر زم، یآره عز -

به مامانم گفتم االن   یبود، ه  یامشب مراسم خواستگار -

حل شه، بهش گفتم   ی گفتم بذار مشکل هاد ی شو، ه الشیخیب

 ... یکه هاد

کردم حس ترحم را از  یسع شهیسه سال کارم هم نیتمام ا در

 عواطفم دور کنم. 

   داد، یبود که طرف مقابلت را آزار م یحس نیترمزخرف  دیشا

را   یمنف  یهای و تمام انرژ  یضعف، ناتوان ،ی درماندگ حس

 . کردیمهمان او م



 

حس ترحم و عواطف   انیبود که م یی هاامشب از همان وقت و

 برپا شده بود.  یجنگ سخت

ها خانواده و کمبود محبت از  یریسخت گ لیکه به دل یدختر

اختالل   فهمدیکه بعدها م  آوردیرو م  یها به پسرآنطرف 

 دارد. یروان

بودند او را به باد کتک  دهیشان را فهمرابطه یوقت اشخانواده

ها او را در خانه حبس کردند و عشقش هر روز در  زدند و هفته

اش خانواده تا او را از حصار انداختیراه م یاشان معرکهکوچه 

و   دهدیاو را آزار م شتریکه ب د یفهمینجات دهد اما نم

 . کندیم  شتریاش را بخانواده یهاسرکوفت 

 ینازیاش شد پرو خانواده یهاد   یهاتمام کش مکش جهینت و

از حرف و  یریحلوگ یگرفت و مجبور شدند برا یکه افسردگ

 . اورندیمن ب ش یپ  انهیمردم او را مخف ثیحد

 ... ی، هادگرفت و خوب شد اما شیرا پ  یروند خوب نازیپر



مانع نوشتن   نازیداشت اما هربار پر شگاهیبه رفتن به آسا ازین او

 کمکش کند تا خوب شود.  خواهدیم گفتیم شد، ینامه م 

هم   یمیعظ ینهیکنم ک شگاهیآسا یاگر من او را روانه گفتیم

ه آب و آتش و هم از او و خودش را ب ردیگیاز من به دل م

 . زدیتا زهرش را بر زندیم

  یافراد نداشتم اما، به خواسته  نیاز ا یکه من هراس هرچند

بهبودش کمک  یبرا ی احترام گذاشتم و قول دادم مدت نازیپر

 کنم. 

رو راه داد تو خونه،   ها یمامانم گوش نداد، اون عوض ی ول -

با دسته گل اومده تو خونه اول شک  اروی  د یهم که د  یهاد

 کرد.

 نشد که صداش رو...  قهیپنج دق به

 بغض مانعش شد.   دوباره

حرف زدن به   ی آزارش دهم، گاه نیاز ا شتریب خواستمینم

 . کندیها اضافه مبر غم یسبک شدن بار یجا



  یفقط بگو به کس  ،یبد حیتوض خوادینم زم،یعز  دمیفهم -

 صدمه نزده؟ 
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که خورده   یتمام وجودم را فراگرفته بود، اگر او به قسم دلشوره

تا آخر   زدیم  زانیمادر پر ایبه پدر  یاو صدمه کردیبود عمل م 

 .دمیبخشیعمر خودم را نم

 کنم اما...   شگاهیآسا یموظف بودم او را راه من

من کمک بود، چه  یفه یتنها وظ دی شا دم، یکش ی آه کالفه

 !رونی و چه در ب یروان مارستانیدرون ب

مادر پسره گفت... اون به من گفت هرزه،   یعن ی... یعنینه،   -

سرش رو با   ام فقطو باب  خوادیعروس هرزه نم هیگفت 

  یعنی  نیخانم دکتر؟ ا شهیانداخت، باورتون م نییپا یشرمندگ

 اون...

  دمی حرفش پر انیبه م اوردیبه زبان ب گرید یااز آنکه کلمه قبل

 شدم.  و مانع ادامه

 دختر؟ هیچه حرف نیا س،یه -



 آمد و بعد از آن گفت:  اشینیب دنیباال کش یصدا

 نه؟یاز ا ریمگه غ  -

اگه   ،ی کمک کن ی به هاد یخوا ی! تو منهیاز ا ریکه غ معلومه  -

 یپس به چه درد یبباز ینطوریقرار باشه خودت رو ا

 ؟ یخوریم

بود که در   ی کمکش کنم، امشب اون تنها کس خوامیمن م -

ازم دفاع کرد، درسته چاقو دست  کهیاون زن یهابرابر حرف 

  گرفت، درسته از ترس زهر ترک شدم، درسته دلشوره داغونم

هام تا هفت تا کوچه باالتر هم رفت اما، مهم   غیج یکرد و صدا

 کرد. بود که ازم دفاع  نیا

 

 لبم را به دندان گرفتم.  یگوشه ش یهاشرم حرف  از

محبت بودند و   یکم یمانند او کم نبودند که تشنه  یدختران

 . کردند یم  غیهمگان از او در



ر  اگر دخت به حالت یو ناز کردن، وا یصورت یایدن یعنی دختر

  دنیناز کش یبرا یباشد و کس یخاکستر تیا یو دن یباش

 . ینداشته باش

که دلش را به چاقو   ینازیمانند پر یکی یشو ی وقت م آن

 عشقش خوش کرده بود.  دنیکش

تمام   یکه هاد ستیکنار هم بودن ن  یتوجه به آنکه عاشق یب

دل خود   ی است، حت دهیبه خون کش نازیداشتن پر یرا برا ایدن

 را، او

 معشوق!  شیآسا یجان کندن برا یعنی  یعاشق

 . ارهیسر خودش ب ییبال ترسمیم  -

 دوستش همراهش نبوده؟  -

 آشوب شد. تشیکرد و دلم از مظلوم  یهق نازیپر

 نه، اونم مثل من تنهاست.  -

 گفتم:  تی را در هم کردم و با جد م یهااخم

خدا هست، من هستم، بابک هم   ، یستیچند بار گفتم تنها ن -

 . ومدهیامشب رو ن هیهمراهش بوده،   شهیکه هم



کرد   یامشبم، اگه اون نبود بابام مجبورم م نینگران هم -

 امشب جواب بله رو بدم، چطور ولش کنم خب؟

بابک رو بهم بده تا   یاول شماره ، یولش کن ستیقرار ن -

  یپدر و مادرت م  یبرا یفکر  هیباهاش زنگ بزنم، بعد هم 

 خب؟  م،یکن

 

فرستاد و بعد از حرف زدن با او و   یبابک را برا یارهشم نازیپر

  کیبعد از  بایزنگ زدم و تقر  نازیالزم دوباره به پر  یهاسفارش 

 دادم.  انیساعت حرف زدن مکالمه را پا

کردم و با    یبه ساعت گوش  ی قرمز را که فشردم نگاه یدکمه

 . دمی لبم را گز ازده یساعت  دنید

 ودم.مهبد را فراموش کرده ب  یکل به

  دنی بلند شدم و به سمت تراس رفتم اما با د می سرعت از جا با

 گرد شد.  م یهامهبد، چشم یخال یجا

 دم؟ ی از تراس خارج شده بود که من ند یک او



دوباره خراب  زیزدم، همه چ  امیشانیبه پ  یاکف دست ضربه با

 شد. 

  یبرداشتم و رو زیم یرا از رو ینیجمع شده س یاافهیق  با

 گذاشتم.  ییظرفشو نکیس

دوباره از او درخواست کنم که   نکهیسمت اتاق کارش رفتم، ا به

 بود؛  ییپر رو یشود کم نیاز کارش بگذرد و با من همنش

 که خودم هم نکردم!  یکار

 به در اتاق کارش زدم و در را باز کردم.  یاتقه 

  نکیآورد و از پشت ع  رونیب ش یهابرگه  انیرا از م سرش

 . شکلش نگاهم کرد یمربع

در مطلوم   یکه سع  یرا در هم قفل کردم و با نگاه میهاانگشت

 کردنشان داشتم گفتم: 

 واجب بود. یلیکارش خ د،یببخش -

  ش یگذاشت و با ابروها اشیصندل یپشت یدستش را رو کی

 کرد. زیم یرو یهابه برگه یااشاره

 بمونم.  داریتا صبح ب ستمیمنم مجبور ن ست،یمهم ن -



را   زانمیآو ی هاحرفش زد باعث شد لب یکه انتها یخندلب

 درست کنم و مانند او لبخند بزنم. 

واسه شام فسنجون درست   خوامیخونه، م ایپس فردا زودتر ب -

 کنم. 

بود برداشت و   اشیصندل  یکه رو یرا با دست نکشیع 

 ماساژ داد.  گرشیرا با دست د شیهاچشم

  ن اشاهللدارم، ا یقرار کار هیفرداشب واسه شام    یشرمنده ول -

 .گهی وقت د هی
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من که حق  شوم،یو از اتاق خارج م میگویلب م ریز یاباشه

 نداشتم! یدلخور

  ستیکه معلوم ن  یگریاز وقت د ندینشیلبم م یگوشه  پوزخند

 . دیای ب یک

 . کنم یرا باز م م یموها یرهیو گ رومیاتاق خوابم م به



 ام بود. خسته  یهابه چشم هیهد نیخواب راحت بهتر ک ی دیشا

 

 _مهبد_

 

  فمیک  گرمیو با دست د رمیگیها را در دست م  ده ونپر

 . دارمیبر م زیم یرا از رو امیسامسونت مشک

 . میشویدادگاه خارج م یاز جلسه  یقدم با آقا موحد  هم

  یبا غرور خاص اش،یبه نگاه خشم آلود و غضبناک شاک توجهیب

ها  که من کنار راه پله می رویراه م  دادیم یروزیپ  یکه بو

 . ستدیاو هم با شودیو باعث م شومیممتوقف 

 . کنمیکه دستم را دراز م گرددیسمت من بر م به

 دمیم حیطبقه جلسه دارم، ترج نیتو هم گهی ساعت د میمن ن -

 نرم.  نییپا

 . زندیبه پشتم م یاو ضربه  فشردیهم دستم را محکم م او



تو واقعا   ز،ی! ممنون بابت همه چیبرو پسر که موفق باش -

 . یمحشر

 . کنمیرا رها م  دستش

 روز خوش!  تون،ییخوشحال شدم از آشنا -

  یلینوبره، خ یاو خبره یجوون نیواقعا پسر به ا شتر،یمن ب -

 کنم.   یبازهم باهات همکار خوادیدلم م

انسان  یروها روبهکه ساعت ییهااز آدم آمد یم  بدم

جبران پر از   یو برا کردندیم فیتعر لیدلیو ب نوشستندیم

 عا بودند. اد

 را!  تیو نه کارها آمدیم ادشانیکردن نه تو را   یموقع عمل اما

 . نیخوریبه مشکل بر نم گهیان اشاهلل که د -

و کبودش را از هم   یگوشت یها که دوباره لبرفتن کردم  قصد

 فرستاد. رونیزردش ب یها دندان نیباز کرد و کلمات را از ب

  گرفت، یرو از دستم م نیاون مردک دروغگو زم یاگه تو نبود -

 چطور تشکر کنم. دونمیواقعا نم



کردم و محکم آن را  یخال  فمیک یدسته  یحرصم را رو تمام

 فشردم.

با   یبا همکار یهمکارم نبود محال بود راض  یهاسفارش  اگر

 مثل او شوم.  یامرد پر چانه

 .ستیبه تشکر ن  ازین -

ند که  ا روانه ککلماتش ر لیرا از هم باز کرد تا باز س  ش یهالب

رنگارنگ بود را باال آوردم و    یهادست چپم را که پر از پرونده

 ساعت مچ دارم را نشانش دادم. 

و من قبلش چندتا کار   شهیجلسه شروع م گهیساعت د م ین -

 از خدمتتون مرخص بشم. دیدارم، اگه اجازه بد کیکوچ

 

و  ا یناراحتمگر  یدر هم فرو برد ول  یپر پشتش را کم یابروها

 مهم بود.  میبرا

 . دیی بفرما -

تکان   یزدم و سر یلبخند مرموز اشیمقابل صورت حرص در

 دادم.



 روز خوش. -

 منتظر جوابش نماندم و به سمت سالن قدم برداشتم.  گرید

رفتن از   نییاش هنگام پاکه شکم گنده کردمیذهنم تصور م در

ام حواله  یآب دار یهافحش رلبیو ز خوردیها تکان م پله

 . کندیم

اما   ردیگیام ماش خندهبا تجسم صورت سرخ شده اریاختیب

 . کنمیزود او را کنترل م

به   لم یزنگ موبا یصدا یآن  همه سر و صدا و شلوغ  انیم در

 .دیگوشم رس

دست پرم، چشمم را در کاسه   دنیو با د ستادمیا میسرجا

 . دمیکش یاز سر سردرگم یچرخاندم و پوف 

 ن بود؟ چه وقت زنگ خورد االن

بود    کیرنگ انتظار که همان نزد ی آب یهایصندل یاجبار رو به

و پوشه ها را هم   گذارمیم  م یپاها یرا رو فمیو ک نمینش یم

 آن.  یرو



نام   دنید و با  آورمیم رونیشلوار کتانم ب بیرا از ج لیموبا

 . کنمیمادرم، تماس را برقرار م
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 . دهم یگوشم قرار م یرا رو لیموبا

 الو. -

 ؟یسالم مادر، خوب -

و   شودیم قیمهربانش آرامش به تمام وجودم تزر یاصد با

 . شودیاز بدنم خارج م یخستگ

و آرامش هستند و چه   یها منبع انرژکه زن گفتیراست م  پد

 بسا که آن زن مادر هم باشد! 

 ن؟ یم، من خوبم فدات شم، شما و بابا خوبسال -

 . میکنیدق م   میدار  تیاز دل تنگ یول نیخوب -

کردم بغض در   دایپ  نیقیگرفت و من   شیحرفش صدا یانتها

گرمش تنگ   یآغوش نرم و غذاها یالنه کرد. دلم برا شیگلو



فرصت حرف زدن با خودم را هم    یکه حت کردمیبود اما چه م

 نداشتم. 

 .زدمیسرم شلوغه مامان، وگرنه حتما بهتون سر م یلیخ -

کارهات مهم تر از من و باباته؟ خواهرت که سرش کال با   -

  ی گاهش گرمه، تو هم که با زن و کارت، پس سهم ما چدانش

 وسط. نیا شهیم

  یاعتراض مها از پشت تلفن هم آمد که با همان صدا صداد

 ش ور دلتونم.« :»مامان من که همهگفتینازک و مظلومش م

 هم تنگ شده بود.  اشیواشکی  یهاطنتیاو و ش یبرا دلم

وصال من و   یکردن مادر و پدر برا یراض یکه برا ییهانقشه 

  نیاگر او نبود ا کنم،یفراموش نم  چگاهیه  دمیگندم را کش

 . دی درخشیحلقه هرگز در دستانم نم 

شد و   دهیدر دستم کش  یبه سمت حلقه  اریاخت یب  نگاهم

 زدم. یلبخند

  هیتو  دم یمن قربون اون دل و سهمتون بشم، قول م یاله -

 .میفرصت مناسب با گندم خدمتتون برس



 امشب.  نیهم -

  اد یفر  یبلند بایتقر یاز تعجب گرد شدند و با صدا میهاچشم

 زدم:

 ؟ یچ -

نکردم،   یشد اما توجه دهیرهگذر به سمت من کش نیچند نگاه 

 بود.  یعیطب یامر ادیداد و فر نجایا

 خونه.  یاریم یریگ یامشب دست زنت رو م  نیهم -

 دادند.  یخود را به نگران یکم کم حا می هاچشم  تعجب

  ی راه مخالفت یعنی  گفتیصراحت سخن م نیا ااو بکه  یهنگام 

 . شودینم یراضننشاند  یو تا حرفش را به کرس ستین

من تا ده سرکارم، بعد تا   اد یمادر من، به احتمال ز شهینم -

  م،یبرگرد د یدوازده، همون موقع هم با شهیکرج م م یای ب میپاش

 داره؟  یادهیچه فا

 .نیینجایساعت شش عصر ا -

 



کردم، ساعت دوازده بود و عمرا اگر  امیمچ  ساعتبه  ینگاه 

 زودتر سر و سامان بدهم.  م یبه کارها توانستمیم

شام   یبرا یعلو ی آمد آقا ادمی بودم که   م یکارها یحال بررس در

 دعوتم کرده است.

 . میجا دعوت هیآخه... آخه ما انشب  -

  هیرا  شی هاحتینص دی بروم با خواهمیبه تنها م   گفتمیم اگر

شام ر ا   گذارند، یکه زن جوان را خانه تنها نم دمیخرین مجا

 در خانه بماند و...  دی مرد با

که از   کردیرا نثارم م شیسرزنش ها  حتشیهم بعد از نص  دیشا

 . ماندیشما پابرجا نم ی زندگ دانستمیاول هم م

 شدم. قتیگفتن حق الیخیبود که ب نیهم یبرا

 . پرسمیدم مگن از زنمیچون زنگ م ی بهتره دروغ نگ -

  یااست نفس آسودهشده یمادر راض نکهیراحت از ا الیخ با

 . رودیبر باد م  م یهایتمام خوش اشیکه با حرف بعد  کشمیم

که گفتم.   نیهم ن،یینجایفرداشب ساعت شش تو و گندم ا -

بار هم شما از   هیسرگوش گذاشتم  میدلتنگ یهمه من رو نیا



داره، االن واسه من از اون  یصبر آدم هم حد  ن،یکارتون بگذر

 گهی د قهیحدش گذشته. اگه فردا شب شش بشه شش و پنج دق

 خداحافظ. ،یدار یانگار نه انگار مادر

بلند شد و من دهانم از سرعتش   لیممتد موبا   یهابوق  یصدا

 در حرف زدن باز ماند.  

 هم نداده بود!   یفرصت حداحافظ یحت
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      : 

 .دمیکش یاکالفه نفس

 را کم داشتم.  ی مهمان نیتنها هم می کارها یشلوغ  نیا در

 تا آرام شوم و بتوانم تمرکز کنم.  کشم یبه صورتم م یدست

  ی وقت گرید یفرداشب را کنسل کنم تا دو هفته یقرارها اگر

 ها بدهم. ندارم که به آن

اگر من هم   روند، یم یگرید لیشان دنبال وکمسلما هم همه و

و   کردمیوقتم را تلف نم یها بودم بعد از آن همه معطلآن یجا



بودند قرارداد  ختهیکه در شهر ر یگرید لیبا هزاران وک

 . بستمیم

  دنیبهتر از من در چ "پارسا"  شوم،یم  افکار آزار دهنده الیخیب

را درست   زی همه چ یقرارم مهارت داشت و به راحت ی هاساعت

 . کردیم

در دفترم کار   یسه سال به عنوان منشنبود،  نطوریاگر ا که

 . کردینم

وقت دارم و   قهیهنوز پونزده دق  اندازم،یبه ساعت م ینگاه 

آخر به سمت اتاق مربوط به جلسه  یلحظه دهم یم حیترج

 مقتول را نشونم. یخانواده ی ادهایو فر غیج یبروم تا صدا

دنبال نام گندم   نیمخاطب ام یو در م  فشارمیرا م لم یموبا پاور

 . گردمیم

تماس را  کونیو آ کنمینامش توقف م  یرو ی قیاز دقا بعد

 . فشارمیم

وقت بود که با او تماس نگرفته بودم و مطمئن بودم   یلیخ

 . شوندیاز تعجب گرد م  اشیچشمان بادام



 الوـ -

از تعجب   یابود و نشانه  یبرخالف تصورم جد ش یصدا اما

 نداشت.

که در هر   ستیاو دختر کنم، یهم درموودش اشتباه فکر م   دیشا

کردنش   ریغافلگ نیهم یدارد، براا ر  یزیانتظار هر چ طیشرا

 .ستیکار مشکل

 سالم.  -

 جوابم را داد و منتظر ماند تا حرفم را بزنم.  ی هم به گرم او

داشتم او هم مانند من   نیقیگفتن و نگفتن،    نیبودم ب مانده

دعوت مادر   یبرا دانستمیغله بود و نمفرداشبش پر  از مش

 نه. ا یبگذرد   شیحاضر است از کارها

 شده؟  یزیچ -

 ؟ یایب یتونیفرداشب دعوتمون کرد، م یمامان زنگ زد و برا -

  ایکه آ  کردیم یزیکرد، انگار داشت در ذهنش برنامه ر سکوت

 نه.  ای  تواندیم

 ... . تونمیاگه سرت شلوغه م -



 ندارم. ی مشکل ام،یم -

به   توانستمیآورد م یاجمع شد. اگر او بهانه امافهیحرفش ق با

 نم. منصرف ک مادر را یراحت

  چگاهیآنقدر او را دوست داشت که ه شیهابا تمام مخالفت مادر

 بود. یاو الحق که گندم هم عروس نمونه گفتیبه او نه نم

 ؟ یفقط چه ساعت -

 دنبالت، کار دارم.  امیمن هفت م  یول  میگفت شش اونجا باش -

 بنده خدا ها چشم انتظارن.   ا،ی زودتر ب یتونیاگه م -

به فکر پدر و مادر   شتری دخترها ب  گفتیم شهیهم مادرم

اما خود پدر را   کشد یهستند، پسر فقط نام پدر را به دوش م

 نه!

از من  شتریب شهیبا مها نداشت، هم ی هم مانند فرق گندم

 کردـیرا نثار پدر و مادر م شیها محبت 

 حداحافظ.  کنم،یرو م میسع -

 خداحافظ.  -



تا   فرستمیپارسا م  یبرا  یمایو پ کنم یرا از گوشم دور م لیموبا

 ها باشد. االن به فکر سر و سامان دادن ساعت نیاز هم

و به سمت اتاق   کنمیفرو م فمیرا با سرعت درون ک ها پوشه 

 . رومیم
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_ 

 . زنمیم  شیبرا یبوق دیآیم رونیدر ساختمان که ب از

 . چرخدیم نمیبه سمت ماش نگاهش

ه زد رتیح دانستمیم اندازد،یرا با تعجب باال م شیابروها

  ییهاداد و با قدم رییاش را تغاما، زود حالت چهره شودیم

 آمد.  نیمحکم به سمت ماش

 نشست. نیرا باز کرد و درون ماش در

 سالم.  -

 را در چرخاندم و همزمان جوابش را دادم. چیسو



 که روشن شد، صاف نشستم و نگاهش کردم.  نیماش

 که...   یندو ینده، م ریتا مامان گ میبر نیماش هیگفتم که با  -

 تکان داد و گفت:  یسر

 مادرانه.   یهایدادن، بگو نگران ریبهش نگو گ یول  فهممیم  -

 . افتمیو به سمت کرج به راه م  کشمیم یاکالفه نفس

 . میمادرانه هم دردسر بود برا یهاینگران نیهم یحت

فرداشب مجبور بودم تا دوازده دفتر بمانم سرم را به   نکهیا فکر

 . آوردیدرد م

 خواستندیبود که م یی هاهمه بدتر سر و کله زدن با موکل از

 مانند سرعت نور انجام شود.   شانیروند کارها

پرونده حداقل شش ماه طول    نیا یگفتیهرچقدر هم که م  و

 . رفتندیبار نم  ریباز هم ز کشد، یم

ساعت در سکوت کامل گذشت که باال گندم نگاهش   مین بایتقر

تش را به سمت ضبط برد اما دکمه را را از پنجره برداشت و دس

 فشار نداد و به من نگاه کرد. 



 روشن کنم؟  تونمیم -

 منم سر رفته. یآره، حوصله -

  بر لب شهیکه هم یی از همان لبخندها زند،یم  یمهربان لبخند

 . کندیوش نمهارا فرامآن چگاه یدارد و ه

  و گندم دوباره به از چدیپ یم   نیدر ماش کالم یآهنگ ب یصدا

 . شودیم رهیخ ها ابانیکنارش به خ یپنجره

 . شودیبلند م لم یموبا امکیپ   یکه صدا  گذردیم یاقهیدق چند

 . فشارمیو پاورش را م  دارمیداشبورد بر م یرا از رو آن

نگاهم را از  ندیبیم ی و وقت گرداندنیدوباره سرش را بر م گندم

 : دیگویم ی ام، با نگرانجلو گرفته 

 مراقب باش.  -

و حواسم را به  رمیگیرا به سمت او م ل یاسم مها، موبا دنی د با

 . کنمیجمع م امیرانندگ

 نوشته.   یچ نیبب -



را با مکث   امی و پ   ردیگیرا از دستم م ل یموبا د یشک و ترد با

 .خواندیم

 . نیا یزود ب ه،یمامان عصبان ن؟ ییداداش پس کجا -

 . گرددینگران به سمت من بر م ام یخواندن پ  با

 م؟ یافتیراه م یچه ساعت  یتو به مامانشون نگفت -

 نداشت.  یادهی هم فا گفتمیاگر م  یحت اندازم،یباال م یاشانه

 . کردمیم و من هم کار خودم را زدیحرف خودش را م مادر

 داشبور گذاشت. یرا خاموش کرد و رو لیموبا

از ساعت شش تا االن منتظر ما   ها چارهیب  واقعا که مهبد، اون -

 ستند.ه

 : م یگویم الیخیبرابر لحن سرزنشگرش، ب در

 خب کار داشتم.  -
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 . گرداندیو تنها با حرص سرش را بر م زندینم یحرف گرید



 من و او رد و بدل نشد.  نیب  یحرف گریکرج د  تا

که کنار در    یرا کنار خانه پارک کردم و به سمت گندم نیماش

 منتظرم بود رفتم.

  جانیه پر یرا فشرد که صدا فونیزنگ آ دم،یبه او رس یوقت

 .دیچیپ   کیتار یمها تو سکوت کوچه 

 تو.  نیای ،سالم داداش، بسالم زن داداش -

ت سرش من وارد  باز شد و اول گندم و پش یتق  یبا صدا در

 دو طبقه شدم. یکوچک خانه اطیح

 شهیشد، مانند هم دهیدوم کش یبه برق خاموش طبقه نگاهم

 بود.   یمهمان  ، یآقا عباس مان،یمیقد یهیهمسا

ها  و از پله میپدر عبور کرد نیرا بستم و با گندم از کنار ماش در

 . م یباال رفت

در  یکه به جلو نیبودند و هم ستاده یو مها دم در ا مادر

 . دیکرد و با سرعت به بغلن پر یمها سالم پرانرژ دم،یرس

 دلم برات تنگ شد.  یداداش -



هم دستم را دورش حلقه کردن و اورا محکم به خودم   من

 فشردم.

و   کردیسن هنوز هم بچگانه رفتار م یاو خورده ستیوجود ب با

 من همان خواهر کوچولو بود.  یبرا

 فنچ من.  طورنیهممنم  -

مادر روبه رو   یعصب یرا از خودم جدا کردم که با چهره او

 شدم. 

 شما اگه دلتون تنگ شده بود بعد از شش ماه...  -

 سالم مامان.  -

تش صد و  سمت او برگشت و حال آرام گندم، مادر به یصدا با

 کرد. رییهشتاد درجه تغ

 گفت:  ییزد و با خوشرو یمهربان لبخند

 سالم عروس گلم.  -

کرم رنگ آمد که گندم هم با   یپادر  یبرداشت و رو یقدم 

 را در آغوش گرفتند.  گریکدیسرعت جلو آمد و نرم و با وقار 



 . زدلم یعز یخوش اومد -

 یگونه  یآرام رو یابوسه م جدا شدند که گندم  آغوش ه از

 مادر کاشت. 

 ... ریو د می شد وفا یب دونم ی م د،یببخش -

 گفت:  یو با دستپاچگ دی حرفش پر انی به م مادر

  یبرا دیو سالم حیصح میکه بدون نیاشکال نداره دخترم، هم -

 . هیما کاف یبرا مینیب یشما رو که م شرفتیپ   ه،یما کاف

 .دیلطف داشت شهیشما هم -

تا وارد خانه شود و من با   کند یرف م دم تعابه گن  مادر

 . کنمیگشاد شده نگاهشان م  یهاچشم

به بر هم   یکه هرچه گفتم کار دارم راض ستیواقعا مادر همان 

که قبل از سالم کردن گندم    یهمان ا ینبود،  یمهمان نیزدن ا

 بازخواست کنه. امدنین یمرا برا خواستیم

 که.  نه شماکنم،   یحسود د یمن خواهرشوهرم با -

 طنتیکه با ش  گردمیمها به سمت او بر م یصدا دنیشن با

 . شودیو او هم وارد خانه م زندیم یچشمک



بد مادر و گندم   یرابطه  یهم داشت. قبل از عقد غصه  حسادت

د که  بزن ی نگران بودم که مبادا مادر حرف شهیو هم خوردمیرا م

قش در دل مادر  گندم دلخور شود اما، گندم آنقدر خوب با اخال

از من  شتریکرده بود که شک نداشتم او را هزاربرابر ب  دایجا پ 

 دوست داشتم.

 دوست نداشت، کمتر هم نداشت.  شتریمها هم اگر ب از

 .شومیو وارد خانه م  کشمیم یاکالفه نفس

 شهیبود که هم یی مها شینکرد، به جا  یمادر استقبال گرم اگر

 . کردیرا خرجم م اشی خواهرانگ
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که نه مانند مها گرم بود و نه   یپدربا   کیاز سالم و عل بعد

 بازخواست کردند.  ی مانند مادر آماده

 مها نشستم که ابرو باال انداخت.  یرومبل روبه یرو

  یباال انداختم و سرم را تکان دادم که به جا یرا سوال م یابروها

 کنار گندم  اشاره کرد.  یخال

لب گفتم اما قبل از بلند شدن من مادر رفت و   ریز ی آهان

 کنارش نشست.



تفاوت   ی ب یابار مها انداختم و شانهبه چشمان شماتت ینگاه 

پس   نم،یتکان دادم. مادر خودش نگذاشت کنار گندم بش

 کند. یاعتراض توانستینم

هم کنار مها نشست و دستش را دور گردن مها انداخت.   پدر

و   کردیگندم م   یخرج مها و حت شهیرا هم ش یهامحبت  نکهیا

 مهم نبود.  میبرا نداشت به من یتوجه

ست، مها و به خصوص گندم  دو طرفه زیقول خود او همه چ به

ها  آن یحواسشان به همه کس هست و قربان صدقه شهیهم

 . رفتندیم

تفاوت به صحبت مادر و گندم   ی هم گذاشتم و ب یرا رو م یپاها

 گوش دادم.

 کار و بار چطوره دخترم؟ -

 .گذرهیخوبه خداراشکر، م -

ها به  از بچه یکیدانشگاه   یتو روزید شهیورت مداش با زندا -

خوبه.   یلیدکتر فروتن، کارش خ ش یبرو پ  گفتیم گهی د یکی



براتون  نیمنم با افتخار برگشتم گفتم، زنداداش خودمه، خواست 

 آخه سرش شلوغه. رم،یگیزودتر نوبت م

به غبغبه داده بود و با غرور حرف   یگفتن حرفش باد  هنگام

 . زدیم

اش کردم و پدر لپش را  به حرکات بچگانه یزیر یخنده ههم

 .دیآرام کش

تهران که فقط  یتو ست،گهیدکتر فروتن د  هیمنظورش  دی شا -

 . ستیدکتر فروتن ن هی

دکتر فروتن معروفه که اون هم زنداداش منه. تازه   هیچرا،  -

 نشونه داد تا مطمئن شم.  یکل

 :لب گفت ریو ز د یخند ا یو با ج زیر گندم

 اغراق کردن بابا.  -

. خودش هم  دیچکیم  یو فروتن ا یتمام حرکاتش ح از

همه مراجعه کننده تنها از   بعد از سه سال جذب آن دانستیم

 که در کارش معرکه باشد.   دیآیبر م  یکس



اشاهلل آقا محمد هم مثل خودت تو کارش موفق باشه.  ان -

 استخدام شده؟ یراست

 ه کرد.و منگ به مادر نگا جیگ گندم

 کجا؟  -

 استخدام نرفته اصفهان؟  یمگه آقا محمد برا -

من حتم داشتم او خبر  یلب گفت ول  ریز یآهان  هیاز ثان بعد

  گریکدیاز خودمان از اخبار  شتریب مانیهانداشت. انگار خانواده

 خبر داشتند. 

 نه.  ا یاستخدام شده   دونمینم -

 رن؟یم  یزندگ یهم برا  نایاگه استخدام بشه مادرت ا -

 یخونه مجرد ادیبه احتمال ز ست،ین فکر نکنم، محمد بچه -

 . رهیو م رهیگیم

مادر سر    یدر پ  یپ یهاها مزخرف و سوالاز بحث  امحوصله 

  یسیرودروا چیگندم بودم بدون ه  یرفته بود. اگر من جا

 گرانیو دخالت در کار د دمیسوال پرس الیخیکه ب  گفتمیم

 شود.



همان لحظه   اقل با او حرف بزنم کهسمت مها برگشتم تا حد به

 به سمت اتاقش رفت.  یدیبلند شد و با ببخش شیاز جا

 نیتحمل ا یبه جا توانستمیاز اول هم غلط بود، االن م  آمدنم

 برسم.  می حوصله سر  بر در خانه به کارها یمهمان

ز  اوضاعم شد که سر بحث را درمورد کار با یپدر متوجه  انگار

 کرد.

 

 _گندم_

 

 مادر؟  رهیم شهیهم یبرا ی عنی -

 ادیاگه کارش اونجا درست بشه به احتمال ز دونم، ینم -

 .مونهیجا مهمون 

گفتن مها بلند شد که نگاهم را از مادر گرفتم و   دیببخش یصدا

 به او دوختم که با سرعت به سمت اتاق رفت. 



.  دمیرا د  شیآخر هم بغض النه کرد در گلو یهمان لحظه در

جمع  یکه حداقل جلو  کندیرا م ش یعمعلوم بود تمام س

 نشکند.

 . دیشما بخور ارمیب زیچ هیمن برم  -

 زدم. یرا از در اتاقش گرفتم و به مادر لبخند نگاهم

 . نیزحمت بکش حوادینم -

 مبل بلند شد و هنگام رفتن به آشپزخانه گفت: یرو از

 که عروس گلم.  ستیزحمت ن -

 اتاق مها رفتم.  بلند شدم و به سمت م یرفتن مادر از جا با
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 بلند شدم و به سمت اتاق مها رفتم.  م یرفتن مادر از جا اب



بله گفتن مها   یصدا یطوالن یبه در زدم و بعد از مکث یاتقه 

 بلند شد. 

 مشخص بود.  شیاز پشت در گرفته بودن صدا یحت

در به داخل اتاق بردم که او را   انیرا باز کردم و سرم را از م در

 . دمی قرمز د یهابا چشم

خواندن   یبرا دیبگو خواستیثال مبود و م در دستش ی کتاب

فرار کردنش را  لیدل یدرس به اتاق آمده است اما، من به خوب

 . زدندیداد م  ش یهاچشم دانستم،یم

 تو؟  امی ب تونمیم -

تخت  یخودش را از رو یو دستپاچه کم  دیرا باال کش اشینیب

 نشستنم باز شود. یتا جا برا دیکنار کش

 تو زنداداش.  ا یب -

 نییوارد اتاق شدم و در را بستم. سرش را انداخته بود پا  ملاک

نشود. خودش  رهیخ م یهادر چشم  کردیم  یو تا حد امکان سع 

پف    یبادام   یهااش،  چشمسرخ شده ینیب دانستیهم م



بودند خوب  دهیکوتاهش که به هم چسب یهااش و مژهکرده

 . کردندیم فیحال خرابش را توص

 رش نشستم. جلو رفتم و کنا یکم

 ؟ یخونیم یچه کتاب  -

موقع برداشتن  یبه جلدش کرد. حت یرا بست و نگاه  کتاب

آن وقت   دارد،یرا بر م ی کتاب هم حواسش نبود چه کتاب

 خودش را به درس خواندن زده بود!

 ساختمان. ییها و مسائل اجراروش-

 اوضاع چطوره خانم مهندس؟  -

 تخت رها کرد. یرا بست و رو کتاب

 . ادیو م رهیم ینفس  ،یعاد -

هرچه زودتر از اتاق   خواهدیدلش م  دانستمیکردم، م سکوت

اما، من   ادامه دهد ش یهابروم تا دوباره به اشک و ناله رونیب

 تمامش کنم.  شهیهم یماجرا را برا ن یآمده بودم تا ا

 یشدن مها جلو دیهمان موقع که متوجه سرخ و سف د یبا اصال

 ! کردمیع نشده را تمام مروش یباز  نیمحمد شده بودم، ا



شده بود و من   یطوالن یلیخ نمانیب یشده جادیا سکوت

که مها در سکوت و بدون اشک   نیا خواستم،یرا م نیهم

 یاش هم نشانهدر هم قفل شده یهافکر کند و انگشت ختنیر

 همان فکر کردن بودـ 

حاال سد   دمیفهم دند، ی لرز شیها که گذشت دست یکم

او را تا مرز  ای شودیروانه م ای و بغضش   دشکنیمقاومتش م

 . بردیم یخفگ

هم دوستش   قیهفت ساله که دخترعموم رو دوست داره، شقا -

دوتا به نام هم زده شدند،    نیا دونند یهم م ل یداره، کل فام

 فقط منتظر سر و سامون گرفتن محمد هستن تا... 

 حرفم شدـ  یباال آورد و مانع ادامه  یرا به تند سرش

رو به من   هانیچرا ا یبشن ول  ریهم پ   یان اشاهلل به پا -

 د؟ یگیم

  شی هابود و لب ده یپوش شیها چشم  یاز اشک رو میزخ یاهیال

 . دیلرزیم

 . خونمشیهات مچون دارم از چشم  -



شود و   ی اشکش خال یتا کاسه  د یکش شی هابه چشم یدست

اتم واقعا تمام تصور کاشیدوباره دست به دامن انکار شد و ا

 در آمده باشد.  اشتباه از آب

 د؟ یخونیرو م یچ -

لرزانش را در دست گرفتم و با انگشت شصتم   یهادست

 آرام شود. ی نوازشش کردم تا کم

،  منم بود ی هاتو چشم شیکه سه چهار سال پ  یزیهمون چ -

 حاال جاهامون جابه جا شده، نه؟ 

اشت به  توقع ند د یباز ماند. شا مهینگاهم کرد و دهانش ن مات

فرد  اما، هر   اورمیحسش را بفهمم و به زبان ب یراحت نیمه

  یحت د،یفهمیرا م زیاو به محمد همه چ یهابود از نگاه یگرید

و اضطراب و   آمدیم  انیاز محمد به م ی که حرف ییهااز وقت

 . گرفتیکل وجودش را م  یشانیپر

بهتر از   یکردن محمد دست من بود، ک دایاگه زن پ  -

تموم بود واسه داداشم   ریچ ر مهندس خودم؟ همهخواهرشوه



خواهرانه تو   حتینص هیجز   یحق نظر دادن چیاما،... اما، من ه

 ازدواج محمد ندارم.

 تره. خوشگل یلیخ قیشقا -

بود که   کلیو خوش ه  با یآنقدر ز قیشقا گفت،یم راست

 به دنبالش بود.  لیتمام پسران فامچشم

  یرتبور و صو یموها ،یآب  ی هارا در چشم یبایها زآن دیشا

 اش را داشت.همه  قیکه شقا دند ی دیم دیسف

 . یترتو خانم  ی ول -

 .شمیاصال... اصال من متوجه منظورتون نم -

 . یشیم -

 هم فشردم تا آرا شود.  یرا با آرامش رو میهاچشم

هم سرخ شده بودند و گل   ش یهاگونه  ،ینیعالوه بر ب حاال

زود با   یلیاش خکه چهره یودب یانداخته بودند، مها دختر

 . دادیرنگ م ریو تغ شدیعوض م یواکنش
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 خجالت نداره که، مگه دوست داشتن دست خود آدمه؟ -

  گریکه دستش رو شده است و د دانستیخودش هم م انگار

 ندارد.  یادهیانکار کردن فا 

اش را نرم در دست گرفتم و  نزد چانه ی که گذشت و حرف یکم

 سرش را باال آوردم.

 است، فراموش کن. هدست خود آدمفراموش کردن  ی ول -

 . کنم یرو م میدارم سع -

شد   ریچشمانش سراز یپر شده یایقطره اشک از در هی باالخره

 اش روانه شد.گونه یو رو

ل از گذر کردن از  ماند و قب رهیشده خ یبه اشک جار چشمانم

 اش، با انگشت شصت پاکش کردم.چانه

  قیشق شقاکه کنم محمد دست از ع  یهرکار دانستمیم

بدتر از    قیاگه هم بردارد آن وقت حال و روز شقا دارد،یبرنم

محمد را حس کرده   ی هااو هم عاشقانه  شد،یحال االن مها م



  تیبه واقع نانیرا با اطم شی اها ی بود و هم در افکارش تمام رو

 کرده بود.  لیتبد

اش حلقه کردم و او را  اش برداشتم و دور شانهرا از چانه دستم

 در آغوشم فشردم.  محکم

 . ادیم رتیبهتر از محمد گ یک ی دمیبهت قول م -

بهتر  زیچ چ یه زد،ی. گذاشتم اشک بردندیلرز هیاز گر ش یهاشانه

 . کردیبار غم دل او را سبک نم ختنیاز اشک ر

که مهبد را   ییاست آن روزها ادمی. ستیدرد بزرگ دانستمیم

ابوس  ه او شدم، ک ام بعالقه  یبودم و متوجه  ده یدر دانشگاه د

 شب و روزم عالقه نداشتن او بود. 

را،   شیها لبخند زدن دم،ی دیرا م  شیهاتوجه نکهیبا ا یحت

  نکهیبا ا یحت ،یروانشناس ی سر زدن به دانشکده بهانهیب

اهورا و سوگند آمدند سر حرف را باز کنند او   یچندبار

 را گرفت. شانیجلو

را  زیچاالخره همه گند آمد و بکه سو یبار نیوقت آخر چیه

 . رفتینم  ادمیگفت را 



_ 

 

 درخت گردو نشسته بودم.  ریز یآب مکتین یرو

بشه و   لیتعط یاطیفروزان بودم تا از کالس خ امکیپ  منتظر

  یو کم می برو یشگیدنبالم تا به قول او به همان پاتوق هم ادیب

 .میخوش بگذران

گاه  با دانش یچندان یکوچک که فاصله  ی شاپ  یکاف  پاتوقمان

  یهاآرامش و قهوه ترک  یفضا شتریت بود و از همه بنداش

 محشرش مارا مجذوب خودش کرده بود. 

  ستادن،یا ابانیسر خ یدادم به جا حیمدت هم ترج نیا در

 .نمیبنش مکتین یدانشگاه رو یدرون محوطه 

که گذشت مهبد به همراه دوستش اهورا و همسر  یکم

 ند. شد کیدوستش سوگند پر از سرو صدا نزد

را به او بقبولنند اما،   یزیچ کردندیم یسوگند و اهورا سع انگار

  یو هر از گاه د یدیتوجه به آن دو به راهش ادامه م ی مهبد ب

 .دادیتکان م یسرش را به عالمت منف



بودم که مهبد سرش را چرخاند و   هاآن یهاجر و بحث یره یخ

 چشمانش قفل چشمانم شد. 

  یتا متوجه نشود حواسم پ  اختماند نییسرعت سرم را پا به

 ها بود. حرف نیاز ا زتریها بود، هرچند که او تآن 

  یآوردم و آن ها همزمان رو رونیام برا از درون کوله  ی کتاب

 نشستند.  ییروروبه  مکتین

را  تییکرد طرح آشنا  یلو آمد و سعج یسوگند چندبار نکهیا با

دادم  حیترج اما،  میشناختیرا م  گریهم د ییجورا کیو  زدیبر

 خودم را مشغول خواندن کتاب کنم تا به او سالم نکنم. 

 قیعم  یاه یس انیم  ییدرون کتاب بود اما، افکارم جا سرم

 ور بود.غوطه امییروچشمان مرد روبه 

  ادمی  ییرا به خاطر ندارم اما، تا جا م یحال آن روزها قیدق

و من از آن فرار  داد یته قلبم را قلقلک م یزیهست که چ

 . کردمیم
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. سرم را دمید  میرا کنار پاها  یاهینگذشت که سا یاه قیدق هنوز

 آوردم و باال را نگاه کردم.  رونیاز درون کتاب ب

 به لب داشت. شهیکه هم یبود، با همان لبخند سوگند

  یکه رو یمکتیبه ن ی نگاه م یزدم و ن یهم لبخند مصنوع  من

 آن نشسته بودند کردم. 

ر مهبد هم  و اهورا مشغول بحث کردن بودند و انگا مهبد

 را گرفت بودـ شیکه اهورا جلو دی ایبه سمت ما ب خواستیم

  یخال یبه جا یابه سوگند انداختم که اشاره ی نگاه  دوباره

 کنارم کرد. 

 نم؟یتونم بش یم  -

 گفتم.  رلبیز یدییکنار رفتم و بفرما یکم

کنم، چند بار اومدم سر بحث رو باز   ینیمقدمه چ خوامینم -

رو   زیهمه چ ومدیتا ن خوامیحاال هم مکنم که مهبد نذاشت. 

 بگم. 



  دیبگو خواهدیکرد چه م یتعجب نگاهش کردم. دلم گمان م با

مهبد دل   یعاشق به گفتیم  ست،ین نطوریگفت ا یاما عقلم م 

باشد بد حالم   یگرید زیاگر حرف سوگند چ گفتینبندم، م 

 پس چه بهتر هست که پر توقع نباشم.  شود،یگرفته م

 "تر، خوشخت تر.کم توقعهرچه   "د قول استا به

 شنوم. یم  -

 زندگ...  یتو یمطمئن شم پسر خوامیاولش م -

 زنداداش!  -

 . م یسرمان را بلند کرد  مانیمهبد هردو یعصب  یصدا با

ماند    ینم ی باق ی مهبد و اهورا فرق نداشت، شک یها ی لیفام اگر

آن دو بود زبون زد تمام   نیکه ب یتیمیآن دو برادر هستند. صم

 دانشگاه شده بود. 

هم صحبت  ی ساکت و مغرور بود که با کمتر آدم یپسر مهبد

 طنتیکه ش یشد، اهورا هم تا قبل از ازدواج با سوگند یم

 همانند او بود.   د،یبار یازش م



  رییتغ یلیدر آورد و اهورا خ ی سوگند او را هم از حالت جد اما

 کرده بود. 

 

 اهورا دورش کن.  -

مهبد حلقه کرد تا او را دور کند که   یودستش را دور باز اهورا

 دستش را پس زد.  تیمهبد با عصبان

 شد. رمونید م، یزنداداش پاشو بر -

 یافهیکه ق  دیسوگند خط و نشان کش یبرا ش یچشم ها با

 گرفت.  یاحالت بامزه اشیجد

کار مجبور شدم   نیا یام را جمع کنم و براکردم خنده یسع

 .رمیلبم را گاز بگ یگوشه 

توجه به  یاش را جمع کند و ب کرد خنده یهم سع  گندوس

 مهبد دوباره به سمت من برگشت.

 ... زمینگاه کن عز -

 . میبر  دیما با  م، یخانم فروتن مزاحمتون شد دیببخش -



 به سمت سوگند گفت.  د یرا با تاک "میبر"

 بار به کمک سوگند آمد.  نیا اهورا

 . مزیحرفت رو بزن عز م،یبر ستیقرار ن  ییما جا -

کرد. مانده بودم در برابر   یهم به من کمک م  ی کیکاش  یا

 .میهجوم سه نفرشان چه بگو

دادم همان   حیزشت بود، پس ترجرفتم  ی شدم م یبلند م  اگر

 برسند. یبه توافق یجا بمانم تا سه نفر

 

 نگاه کن گندم جان، مهبد...  -

 . د یحرفش پر انیو هراسان م ادیبا فر مهبد

 سوگند.  -

 و بلند تر و تند تر از او گفت:  اوردیهم کم نسوگند   یول

 مهبد از شما خوشش اومده.  -

که مانند   یاز تعجب باز ماند و نگاهم به سمت مهبد دهانم

 . دیکرد، چرخ  یها نگاهم مشکست خورده
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  میندارد؟ بگو  یبه من ربط م یبگو م، یبودم که چه بگو مانده

  ی حرف چیه ی ب ا یاو هم دل من را برده است  یچشمان مشک

 ارم و برم؟ گذب

 . دیکش یانفس آسوده سوگند

 آخش،باالخره گفتم.  -

 عشقم، بزن قدش.  ولیا -

کف دستش را باال آورد و سوگند و با خوشحال کف  اهورا

 . دیدستش را کوب

داشتم اگر من   نیقیبه چشمان پر حرص مهبد افتاد و  نگاهم

 . دیکشیها م بر سر آن  یادیآن جا نبودم فر

منطقم، از صورت  لت و کشمکش آن همه خجا انیم در

 ام گرفته بود.سرخش خنده



که آدم دلش   یطور  شد،یبامزه محرص خوردن  نیح

  نیکه ا یحرصش بدهد اما، امان از روز شتریب خواستیم

 بشود...  تیبه عصبان لیحرص خوردن تبد

هم    شیها یاز همکالس ی کیمهبد با   یدعوا یادآوری یحت

 مهبد شود.  کید نزدضر نبوکس حا  چیترسناک بود، اون روز ه

 سالم.  -

 را به من دادند.  ا یفروزان انگار دن  دنیرا بلند کردم و با د سرم

 م را برداشتم.بلند شدم و کوله میاز جا عیسر

 برم، با اجازه.  دی من با -

متعجب فروزان به آن سه، دستش را  یهاتوجه به نگاه یب

 رفتم.  یگرفتم و با سرعت به سمت در ورود

و   ستادیا شیجافروزان سر  م، یبزرگ که خارج شد یازه درو از

 شدم. ستادنیکه من هم مجبور به ا  دیبا قدرت دستش را کش

 اومدن سراغت؟ یابه چه بهونه یسر نیا نم، یصبر کن بب -

 رو گفتن. قتیحق اوردن،یبهونه ن  بارنیا -



کردم که ببندمشان،   یکش آمد و هر کار می هالب اریاخت یب

صندوق   یرا گذاشته بودم تو ا یقول مادر حجب و حه ب  شد،ینم

 ام زدم. باز شده ش ین ی قفل به بزرگ کیو درش را 

 زیمخلوط بود را ر  یآب یهاچشمان سبزش که با رگه فروزان

 کرد و مشکوک نگاه کرد. 

 بود؟  یچ قتیحق -

که فروزان هم   دمیخند زیلبم را به دندان گرفتم و ر یگوشه 

 . د یبلند خند یو با صداد ش  لیتبد نیقیشکش به 

 شتریدونه دوست که ب هیلباس بدوزم،  دیکه من با  م یبدو بر -

 ندارم.

اهورا و سوگند سر مهبد   یهادوماه بعد، با حرص خوردن  بایتقر

  دادینم رییما تغ یرا به سمت دانشکده رشیمس یحت گریکه د

  یبا من سخن نگفت، قرار خواستگار گریغرور د یو از رو

 شد.گذاشته 

که باالخره بعد از اون روز خودش آمده بود، جوابش   یبار نیاول

بودم. او به قول سوگند عاشق بود   ریرا خشک و سرد دادم، دلگ



  میتصم شیاما، فردا کردیغرورش را سد راهش م  دی و نبا

  یرا بگذارم به پا شیرا کنار بگذارم و کارها یگرفتم لجباز

 بودنش.  تحربهیب

ها شروع  خانواده یهابود که مخالفت یشب خواستگار همان

 شده بود. 

او سرد   گفتیم خورد،یاو به درد دل نازک من نم گفتیم  پدر

 ی من آرام هستم و او جد گفتیاست و من گرم، م

و   فیآب لط یندازهمن به همان ا  م،یمانند آب و آتش گفتیم

 آتش شعله ور و تندخو.  یآرام و مهبد به همان اندازه

 

 

 

 دارد  ہادامـ

 

  یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ (Miss 

javani)] 

 آرامش _نیا_تاوان# رمان            

 

 ۲6_پارت#       

 دارد_یقانون_گردیپ _و_ممنوع_رمان_نیا_یکپ#

 

 



به   ازیمهبد ن گفتند یبود، م نیممهبد هم ه مادر وپدر حرف

اخالق مهبد   فیدارد که مانند خودش باشد، که بتواند حر یزن

 را بسازد.  ش یشود و زندگ

ها فروزان هم شک به دلش راه داده بود اما  حرف نیبا ا یحت

و   شتریعشق من و مهبد که هر روز ب یکه وقت  دینکش یطول

و کم کم با   وستیا و سوگند پ به گروه اهور د یرا د شدیم شتریب

از ما دفاع   یآمدن محمد در آن گروه، مها هم آمد و پنح نفر

 . دند ش یراض مانیهاکردند و باالخره خانواده

  ییکه مها و محمد نقش به سزا ییهاان ماجراها و نقشههم سر

 مها شدم.  یرکیرزیز  یهانگاه یداشتن بود که متوجه 

محمد را فراموش   یاد به زودبا مها حرف زدم و او قول د یکم

قبول داشتم   قیاز شقا شتری ب یلیکند، هرچند که من او را خ

و من   یانتخاب محمد بود، آن هم از نوجوان قیاما شقا

 بکنم.  یکار توانستمینم

 

 



 

 _مهبد_

 

تلفن بلند   یبودم که صدا یادقت مشغول خواندن پرونده با

 شد. 

 ن را برداشتم. ها بود، تلفکه چشمم به برگه  طورهمان

 بله.  -

 اومدن.  یخانم علو -

 بفرستش داخل.  -

 گذاشتم. شیتلفن را سر جا د، یگفتن  سع "چشم " با

به در خورد. به اجبار چشمم را از  یانگذشت که تقه یاقهیدق

 گفتم.   یدییکلمات جدا کردم و بفرما 

  زدیذوق م  یبدجور تو اشیشراب  یکه موها یزن جوان دنی د با

 لند شدم. از جابم ب

 .دیسالم، خسته نباش -



در هم فرو   شتریرا ب میهاپر از نازش، اخم یصدا دنیشن با

 کردم.

 . دیسالم، خوش اومد -

 و خودم نشستم.  ند یکردم تا بش یبه صندل یااشاره

 گذاشتم. گهید  یهاپرونده  یرا بستم و رو زیم  یرو یپرونده

قفل  ر هم را د میهاگذاشتم و انگشت زیم یرا رو م یهادست

 شهیحرکت هم نیداشته باشم، ا یشتریکردم تا تسلط ب

 . دادیم شیتمرکزم را افزا

 کمکتون کنم؟  تونمیخب من چطور م -

 دهانش گرفت.  یو دستش را جلو دیخند آرام

 سر اصل مطلب! میچقدر زود رفت -

گذشت    یرا باال انداختم و با تعجب نگاهش کردم کم م یابروها

ع اش را جماتاق شد و خنده نینگجو س یکه خودش متوجه 

 کرد.



من روزانه صدتا زن   دیلبم نشست. شا  یگوشه  یپوزخند

  یخانم به جا نیمانند ا شانیتااطرافم بودند که حداقل پنجاه

 بودند.  شانیهایو سرگرم حیکار دنبال تفر

سر   م یبعد بر میکن  یباز یفوتبال دست  هیدور  هی نیخوایم -

 اصل مطلب؟

دهانش نگرفت و من   یدستش را جلو  بارنیاما ا دی خند دوباره

اش شدم. منتظر ماندم تا  گونه یرو قیچال عم یمتوجه 

اگر   فهماندیها م به آن یکس  کاشیتمام شود و ا ش یهاخنده

 . میانجام دار یکار برا   کیما هزار و   دیکاریشما ب

که اصال خوشم  یشدم، کار قیمدت به صورتش دق نیا در

 اشرهی خ شتریداشت که هرچه ب یازهصورت باماما او  آمدینم

  شدم، یاش م صورت دخترانه و بامزه یمتوجه  شتریب  شدمیم

اش تداخل چهره  یدر جوان ی هم کم اشیشراب یموها یحت

 شانزده ساله بود. ینداشت و انگار دخترک

برخورد کرد، به خودم   میها که به چشم اشیعسل یهاچشم

 ردم.نگاهش ک یآمدم و سرد و جد



تر بود  چشمان گندم پررنگ ی هایچشمانش از عسل ی هایعسل

بلندش موجب شد   یها اما مژه زدیم یابه قهوه  یو کم

 تر جلوه کند. چشمانش قشنگ

را از  فش یکردم که او هم به خودش آمد و ک یمصلحت یاسرفه 

 دوشش برداشت. یرو

 

 دارد ہادام

 

  یاله_زهرا#: سندهینو

 

           @Romankhone 
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[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ (Miss 

javani)] 

 آرامش_نیا_یقربان # رمان            

 

 ۲7_پارت#       

 

 دارد._یقانون_گردیپ _و_ممنوع_رمان_نیا_یکپ#

 

 گذاشتم. گهید  یهاپرونده  یرا بستم و رو زیم  یرو یپرونده

را در هم قفل   میهاگذاشتم و انگشت زیم یرا رو م یهادست

 شهیحرکت هم نیداشته باشم، ا یشتریکردم تا تسلط ب

 . دادیم شیتمرکزم را افزا

 کمکتون کنم؟  تونمیخب من چطور م -

 دهانش گرفت.  یو دستش را جلو دیخند آرام

 سر اصل مطلب! میچقدر زود رفت -



گذشت    یهش کردم کمرا باال انداختم و با تعجب نگا م یابروها

اش را جمع اتاق شد و خنده نیجو سنگ یکه خودش متوجه 

 کرد.

من روزانه صدتا زن   دیلبم نشست. شا  یگوشه  یپوزخند

  یخانم به جا نیمانند ا شانیتاداقل پنجاهاطرافم بودند که ح

 بودند.  شانیهایو سرگرم حیکار دنبال تفر

سر   م یبعد بر میکن  یباز یفوتبال دست  هیدور  هی نیخوایم -

 اصل مطلب؟

دهانش نگرفت و من   یدستش را جلو  بارنیاما ا دی خند دوباره

اش شدم. منتظر ماندم تا  گونه یرو قیچال عم یمتوجه 

اگر   فهماندیها م به آن یکس  کاشیتمام شود و ا ش یهاخنده

 . میانجام دار یکار برا   کیما هزار و   دیکاریشما ب

که اصال خوشم  ی، کاردمش قیمدت به صورتش دق نیا در

 اشرهی خ شتریداشت که هرچه ب یااما او صورت بامزه آمدینم

  شدم، یاش م صورت دخترانه و بامزه یمتوجه  شتریب  شدمیم

اش تداخل چهره  یدر جوان ی هم کم اشیشراب یموها یحت

 شانزده ساله بود. ینداشت و انگار دخترک



خودم  کرد، به برخورد  میها که به چشم اشیعسل یهاچشم

 نگاهش کردم. یآمدم و سرد و جد

تر بود  چشمان گندم پررنگ ی هایچشمانش از عسل ی هایعسل

بلندش موجب شد   یها اما مژه زدیم یابه قهوه  یو کم

 تر جلوه کند. چشمانش قشنگ

را از  فش یکردم که او هم به خودش آمد و ک یمصلحت یاسرفه 

 دوشش برداشت. یرو

 دادن کرد.  حیشروع به توض فشیک پیباز کردن ز نیح در

 یسر کیمرگش   راستش پدر من دوتا زن داشته و بعد از -

رخ  هام یمن و برادر و خواهر ناتن راثیارث و م نیاختالفات ب

 داده. 

 نشست.     زیبه م یصندل نی ترکیبلند شد و در نزد شیجا از

 بدهد.  حیآن خم شد تا توض یگذاشت و رو زیم یرا رو یابرگه

 ... نینامه پدرمه که طبق ا تیوص نیا -



شد. انگشتانش مانند   فشیانگشتان ظر خیمن م ی هاچشم اما

گاه مانند او الک   چیبود اما گندم ه  دهیو کش دیگندم سف

 قرمز! غیمخصوصا الک ج زد،ینم

دوام   شتریب یعمرش تااذان بعد زد یم ی هم قبال کم اگر

 نماز پاکش کند.  ینداشت و مجبور بود برا

  ی وقت گریام که دها آنقدر خسته شب دانم، ینم گریرا د نالا

هرچند مطمئنم او هم  آنقدر    ماند،یانگشتان او نم دنید یبرا

 . ماندیبه ظاهرش  نم دنیرس یبرا یوقت گریمشغله دارد که د

 یزهایاز چ شتریمرتب و خوش لباس بود اما ب شهیهم البته

 . کردینم یتوجه  یظاهر گرید یزهای به چ یضرور

 حواستون به من هست؟ لیوک ی آقا -

 آمدم و دستپاچه گفتم:  رونینازکش از فکر ب یصدا با

 . دی بله شما ادامه بد -

 

 دارد  ہادامـ

 



 یاله_زهرا#: سندهینو
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[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ (Miss 

javani)] 
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 دارد._یقانون_گردیپ _و_ممنوع_رمان_نیا_یکپ#

 



را   شیپا  کیآورد و  رونیسند ب  یهاسرش را از درون برگه  

 شد.  رهیانداحت و به من خ گرشی د یپا یرو

 هست.  یراه ایآ ه؟یخب، نظرتون چ -

  یکه بخواهم جوابدم  بو دهیها و مشکلش نفهماز حرف  یزیچ

 خودم را حفظ کردم. یخونسرد شهیبدهم اما، مانند هم شیبرا

 کردنش مهمه. دایهست، پ  یراه شهیهم -

 د؟ یکن دایراه رو پ دیتونیم لیوک  یخب آقا -

ام،  پرونده نیلبم جاخوش کرد. جز اول یگوشه  یشخندین

همان   دی دست من در برود، شا رینبود که از ز یگرید  یپرونده

کنم و تا   شتریشد تا بتوانم تالشم را ب یاشکست هم پله نیولا

 موفق شوم. شهیو هم ستمیموکلم با یلحظه پا نیآخر

 به اعتماد شما داره.  ی بستگ -

 . دیانداخت و آرام خند ریرا به ز سرش

و   زانیوآ ی که سرش را بلند کرد و موها دیطول نکش یاهیثان

 را گرفتند.  ش یهاچشم یکردند و جلو دا یلختش تاب پ 



کرد و صورت خندانش   تیرا به پشت گوشش هدا شیموها آرام

 را به من دوخت.

با   لهیشهر پر از وک نیحتما اعتماد داشتم که اومدم وگرنه ا -

 تر هست.تجربه 

 مهارت مهمه. ست،یتجربه مالک ن -

را باز کردم و   زمیلب گفت که کمد م ریز "یصد در صد"

 آوردم. رونیرا ب یابرگه

سرش را دراز  یبه او گذاشتم که کم کینزد ز،یم یرا رو گهبر

 است.نوشته   یچ ندیکرد تا بب

 قبل از شروع کار امضا بشه.  د یقرارداده، با یبرگه -

خودش  یجلو یعسل زیم ی برداشت و رو زیم یرا از رو برگه

 گذاشت.

 برداشت و خواست امضا کند که گفتم:  زیم یاز رو یخودکار

 د؟ یوناول بخ نیخواینم-

خنده   یزود به زود دلشان برا شیها انگار لب د،یهم خند باز

 آمدند.  ی و کش م شدندیتنگ م



 گذاشت.  زیم یزد و خودکار را رو ییسرعت امضا  با

 . ستیبه خوندن ن  ازیاعتماد که باشه، ن -

را با تعجب باال انداختم، اعتماد در کار شرط است اما   م یابروها

 است.  اطیشرط اولش احت

و من   شودیم  مالیکه اگر نباشد تمام اعتمادها هم پا یاطیاحت

 را حفظ کنم. اطیاحت نیکردم ا یسع شهیهم

 قول معروف، جنگ اول به از صلح آخر. به

او را کنجکاو کنم و بعد   خواستمیانداختم، نم نییرا پا م یابروها

  ا یساده نباشد، دن نقدریکالس اخالق بگذارم که ا شیبرا

 و نه وقتش را داشتم. خواستمینه م ،ستیپاک ن وقتچیه

 انجام شده؟  ی تیشکا -

برادرهام اون خونه رو صاحب شدن و من   یهنوز نه، ول  -

فرد عاقل مثل شما مشورت   کیبا  تیدادم قبل از شکا حیترج

 کنم. 



اگر من در برابر خودم عاقل   آمد، یبدم م  جایب  یهاتعارف از

  یادهیم، هرکس عقولونبقب گرانیرا به د نیا ستیقرار ن ستم،ین

 دارد!

افکار و   ند،یها نظراتش را بگوآن آمد یاصال هم خوشم نم و

اگر مربوط به   یخودش است و تمام، حت یهرکس برا یدهیعق

 باشد.  گرانید

کنم و باهاتون   یتون رو با دقت مطالعه مخب، من پرونده -

 . رمیگیتماس م

 رفع زحمت کنم؟ یعنی ن یو ا -

ش تک  کش آمده یهاخندان و لباز لحن من هم  بارنیا

 کردم.  یکوچک یخنده

 هم مونده؟  یمگه کار -

 دوشش انداخت.  یا رو ر فشیبلند شد و ک شیجا از

 . دینه، مزاح بود، خسته نباش -

 بلند شدم.  میرسم ادب از جا به

 روز خوش. -



 .نیهم چن -

را باد کردم و هنگام نشستن  م یهارفت و من لپ رونیاتاق ب از

 . دمیکش  یقیفس عمن
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قرار دادم.   شیرنگ را بستم و  خودکارم را رو ینارنج یپوشه 

  یبه خودم دادم تا کم یرا دراز کردم و کش و قوس م یهادست

 همه ساعت نشستن کم شود.  نیا یاز خستگ

کردم، ده بود، ده که   وارید  یشکل رو ره یبه ساعت دا ینگاه 

 مگر نه؟   ستیوقت خواب ن

 زیم یرا از رو امیاست و گوش داریب گذاشتم که نیرا بر ا فرضم

قرارداد ثبت کرده بود را گرفتم و   یکه تو یابرداشتم. شماره

 منتظر پاسخ دادنش شدم. 

که تماس قطع شد اما    ییچه بوق خورد جواب نداد، تا جا هر

 تر از قبل دوباره تماس گرفتمـمن سمج

  یآهنگ و سر صدا یبوق جواب داد. صدا نیسر چهارم بارنیا

 بود و...  یانگار عروس آمد،یم یادیز



 بود!  یپارت د یشش و هشت شا یهاو آهنگ غیج یآن صدا با

 بله؟  -

 بزرگمهر هستم. ،ی سالم خانم سرمد -

از آن همه غوغابه گوشم   شیزد تا صدا ادیبلند فر یصدا با

 برسد.

 . دیبلندتر صحبت کن شهیم -

وقع داشت تا  در کاسه چرخاندم، واقعا ت ی را از کالفگ میهاچشم

نبود که    یدر آن غوغا اتاق یعن ی ؟ میبزن اد یدو فرآخر مکالمه هر

 آهنگ کمتر به گوش برسد؟ آن  یصدا

 زدم: اد یمن هم مانند او فر اریاج به

 بزرگمهر هستم.  -

 ... چند لحظه لطفاـد؟ییعه... شما -

ام سر تا حوصله  زدمیضربه م زیم یانگشتان دست آزادم رو با

 نرود. 



آمد و بعد از آن  یبسته شدن در یصدا یبعد از مدت رهباالخ

 آهنگ به شدت کم شد.  یصدا

ها جز سردرد، حداقل  آهنگ نیواقعا ا ،دمیکش یراحت نفس

  ادیز نقدریتا ا ش یهم اگر صداست، آننداشته  یزیمن، چ یبرا

 .اورمیطاقت ب توانمیهرگز نم  یباش

 د؟یبزرگمهر، خوب هست  یآقا دیببخش -

 عد موقع مزاحم شدم. انگار ب  ممنون، -

راه فرار  هیساده بود که البته خودمم دنبال  یمهمون هینه نه،  -

 ازش بودم.

تر بود. انگار با  از پشت تلفن بچگانه و نازک ش ی... صداشیصدا

 ماند.   یباق  یدر دوران نوجوان اشافهیهم مانند ق شیصدا

 تو... شما هم   -

شود و من واقعا وقت   هیوارد حاش خواهدیشدم که م متوجه

 مهیکارها را نداشتم، ساعت ده شده بود و من هزاران کار ن نیا

حرفش آمدن و مانع از   انی تند به م نیهم یتمام داشتم، برا

 ادامه دادن شدم.



تون رو مطالعه کردم، اظهارات براداراتون درسته و من پرونده -

به  هیشده که اموال به عنوان مهر میتنظ یه طورب نامهت یوص

  افت یدر ی ارث چیها هدر واقع اون ی عنیزن اول داده شده، 

 شده.  انیمادر شما به عنوان ارث ب یکه برا  ینکردن، در حال

  یعنیکار رو خراب کرد،   ه یمهر یکلمه نیهم قایپوف، دق -

 ست؟ ین یراه چیه

 زدم؟  یحرف نیمن چن -
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 خنده گفت:  انیو در م دی خند زیر دوباره

 بزنه.  یحرف نیچن وقتچیه شما  مثل ی لینه، چ فکر نکنم وک -

که برادراتون تصرف کردن  یاخونه دیبه هر حال من فردا با  -

داشته  ی مالقات نامهتیوص نی ا نیبا شاهد نیو همچن نمیرو بب

 باشم. 

 من در خدمتتونم.  د یبگ ی ساعت هیحتما،  -



که درون جدول نوشته بودم  م یفردا یکارهاستیبه ل ینگاه 

 : گفتم  یکردم و با مکث

 ؟نداره ی ساعت هشت شب مشکل -

 . هیهم عال یلینه نه، خ -

 شب خوش. -

 خدانگهدار.  ن،یهمچن -

 پرت کردم.  زیم یرا رو ل یرا قطع کردم و موبا تماس

به   توانستمیشده کردم، امشب نم فیرد ی هابه پرونده ینگاه 

ها را مرتب و تمام پرونده ماندمیم  دی وجه به خانه بروم. با چیه

 . کردمیم

اهورا و  یبرا ی من، اتاق یبرا  یدفتر سه اتاق داشت، اتاق  نیا

در واقع قرارداد ها را    کردند،یکار م گریکد یهمسرش که با 

  ی گاه ا یو سوگند در خانه  رفت یو به دادگاه م بستیاهورا م

را  ش یو همه کارها کردینده،ها فکر م در دفتر اهورا در پرو

بود، چون به قول خودش  راهوخود ا شنهادیپ  نی. ادادیانجام م

دفاع از  یخوش نداشت زنش در دادگاه صدا بلند کند و به جا



  یهزاران افراد را به خود جمع کند، از طرف یحق مظلوم، توجه 

قشر هستند و   کیاز  کیروزانه با هزاران نفر که هر 

ممکن است خالفکار باشد سر و کله بزند، سوگند   شانیهایلیخ

عشق آن دو   رتیکرد و من هنوز در ح لبوهم با جان و دل ق

 است!از آن کم نشده یاهستم که هنوز بعد از چهارسال ذره

دارخانه آب یشده بود، قسمت م یسوم هم به دو قسمت تقس اتاق 

فرش و تخت و کمد   کیکه  ودیاتاق استراحت  یو قسمت

که از   ییهاوقت یبرا دادیکوچک داشت، به قول اهورا جان م

 . یکنیمخانه قهر 

به خنده کج   ی طرف لبم کم  کی شی ها یبازوانهید یادآوری  با

 بمانم.  نجایگرفتم امشب را ا  میشد و تصم

 

_ 

 آمد.  نیبزرگ خانه را بست و به سمت ماش یدروازه

 به داخل آورد و گفت:  نیماش یرا از پنجره سرش



  د، یخوردیم زیباال به چ دی اومد یم  کاشی بزرگمهر ا ی آقا -

 .نهیاصرار داشت شما رو بب یلیخواهرم خ

که استارت  طورنیرا از او گرفتم و به جلو دوختم، هم نگاهم

 گفتم:  زدمیم

 .میکه زودتر بر دیبهتر، لطفا سوار ش یر فرصتان اشاهلل د -

 چشم.  -

 را باز کرد و نشست.  نیبرد و در ماش رونیرا از پنجره ب سرش

 آدرس؟ -

 نداشت؟ یتمام  لشیدلیب  یهاخنده نیو ا دی خند دوباره

  شناسم، یم یمن کل تهران رو چشم نیراستش رو بخوا -

 رو حفظ کنم.  هاابون ینتونستم اسم کوچه ها و خ وقتچیه

 بدون آدرس آمده بود؟ یعن یتعجب به سمتش برگشتم،  با

 نه تکان داد.  یو دستش را به نشانه   دیخندد  دوباره

  میراه رو مستق نیبلدم، فعال ا یچشم د،ینه نه نگران نباش -

 . دیبر
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 . میدیرس ی میو قد یکلنگ یاساعت بعد به خانه مین بایتقر

که   یاو سر و وضع، با آن خانه پیبودم، آن دختر با آن ت مانده

آدم   دی وقفه نوشت با  یکه آن روز ب یاز آن خارج شد و چک

  نشیداشت که تنها زم یاباشد، آن وقت چشم به خانه یپولدار

 داشت؟  متیق

 ! دیرسیزور به صد متر مه ب  همآن 

تعجبم شد و گفت که قصدش تنها ارزش  یمتوجه  خودش

که حاضرست  ستیقصدش چ دمینپرس  گریو من د ستین نیزم

 کند.   یآن همه دوندگ شیبرا

 مکررش به دفتر رفتم.  یشب در برابر اصرارها آن 

 سفارش دادم و مشغول کارم شد.  یشام  جاهمان



و   شب گذشته بود یمهیعت از نخودم که آمدم باز هم سا  به

 جا بخوابم. دادم همان حیترج

 

 _گندم_

صورتش برداشت و دماغش را باال   یرا آرام از رو ش یهادست

 .دیکش

  گهید  یخسته شدم خانم دکتر، به خدا دوستش دارم ول -

 .کنهیم یکارهاش... کارهاش آدم رو روان  کشم،ینم

 رو...  تیزندگکه  ستیدوست داشتن ن ی زندگ هی زیهمه چ -

  بارنیبار پنجم بلند شد، اما ا یبرا لم یموبا یلحظه صدا همان

 فروزان مادر تماس گرفته بود. یبه جا

بود که بعد از آن  ینگران شده بودم، حتما مطلب مهم یکم

 .  زدندیهمه رد تماس دادن دوباره زنگ م 

 انگار واجبه. د،یببخش -

 . دیراحت باش -



  یچسباندم که صدارا به گوشم  ل یوبارا فشردم و م اتصالدکمه

 فروزان آمد.

 تو دختر؟  ییکجا -

 زود بگو.  گه، یمطبم د -

 حاال هم که ما...   ی زنیوا، واال خودت که زنگ نم -

را فشردم. واقعا   امیشانی دادم و پ  هیتک زیم یرا رو دستم

 را نداشتم.  ش یغرغرها یحوصله 

 اد. ادامه ند گری اعتراض نامش را صدا زدم که د با

 قطع کنم، کار دارم.  ستیکارت مهم ناگه  -

 ؟ یدار ضیمر -

 مراجعه کننده هست. -

او از   دانستمیکردم و م دیتاک  "کننده  مراجعه  " یکلمه یرو

 . کردیخطاب م ضیها را مرحرص من آن 

 .ترعی. فقط سرنجایزود خودت رو برسون ا ،یحاال هرچ -

 شده؟  یچ -



 . ای ب گمیبهت م -

 تا آرام باشم. دمیکش یاکالفه نفس

 اونور؟  امیور شهر ب نیاز ا د یبا یچ یبدونم برا د یمن نبا -

من از تعجب گرد   یهارفت باال و چشم شیتن صدا یامرتبه  به

 شد. 

داداشت االن کجاست، نه   ی دونستیم ینه، اگه خواهر بود -

  یایب ی حاضر نباش یباشه و تو حت هوشیچندساعت ب نکهیا

 . دنش ید

 فروزان در مغزم خط انداخت.  یصدا ی ابه ج بوق  یصدا

 سر محمد آمده بود؟ ییبال چه

کار    دانستمیمادر را گرفتم که رد تماس داد، م  یشماره دوباره

 فروزان است. 

 گفت:    نازیپدر گشتم که پر  یبه دنبال شماره بارنیا

 شده خانم دکتر؟ یزیچ -



کردم تا   یع کردم و سرم را باال آوردم. س  دایپدر را پ  یشماره

 را پنهان کنم.   امینگران  توانمیکه م ییجا

 . میزنیباز باهم حرف م  رمیتماس کوچولو بگ هیمن  زم، ینه عز -

 را کنار گوشم گذاشتم.  یرا برقرار کردم و گوش تماس

 گفتیو حداقل م  شدینم ی فروزان آنقدر زود عصبان  کاشی ا

 است.  افتاده یچه اتفاق

 . دمیکش ینفس آرام پدر جواب داد و باالخره

 الو، بابا.  -

 سالم بابا جان.  -

 سالم، محمد چش شده؟  -

 مگه فروزان بهت نگفت دخترم؟ -
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 اضافه کرد. امینگران پدر بر نگران یصدا

 نه.  -



 تصادف کرده.  شبید -

 دادند؟ یتصادف کرده بود و حال به من خبر م شبید او

 خوبه؟ -

 مرا...  ی... توهوشهیفعال ب -

ودم را لعنت فرستادم که چرا فشرد و خپدر را  یگلو غضی

 ها دور شدم. آنقدر از آن 

ـ  ام یمن زود م -  بابا

جا به آن  دیبرخاستم، با  میرو قطع کردم و با سرعت از جا تلفن

  یاو برا اورد، یدوام ب توانستینم یی . مادر به تنهارفتمیم

  داریسرش ب ریپسرش شب را تا صبح  ریش یسرماخوردگ

 آورد؟ یرا تاب م اشیهوشیآن وقت ب ختیریو اشک م  ماندیم

هم نداشت تا همدمش   ینبود و خواهر ی اصال زن مقاوم او

  مانیو چندساله نیچند یهیباشد. تنها مادر فروزان، همسا

 همدم بود که او هم مانتد او مادر بود و دلنازک.  شیبرا

صورتش دادم و رد   لیتحو یآرام ینشستم، لبخند نازیپر کنار

 صورتش پاک کردم. یز رواشک را ا



  یقول  هی ام،یب گهینتونم تا چند روز د دی برم و شا دی من االن با -

 بهم بده. 

 انداخت. نییرنگ غم گرفت و سرش را پا  نگاهش

دوباره الم شنگه به پا   کنمیباهاش فرار نم اگه بهش بگم  -

 . کنهیم

خودم   بارنینگو، فقط تا برگشتن من دست به سرش کن، ا -

 حرف بزنم.  هاشبا  د یبا

داشت، رنگ   یرنگ نگران شه یرا بلند کرد. نگاهش هم سرش

را هم از او   نیو ترس. او هم حق عاشق شدن داشت اما ا أسی

 ربوده بودند. 

 . ادیب کنهیکه قبول نم  دیدونیم -

 .  ششیپ  رمیمن م  ادیاگه اون نم -

  بارن یا گهیاگه داداشم از نقشه باخبر بشه د ن،یایزود ب شهیم -

 و نه اون رو.  ذارهیو زنده ممن رنه 

امشب   نیهم هم د یچند روز برم، شا د یمن گفتم که شا -

 برگردم.



  توانمیم  دانستمینم دانستم،یحال برادرم را نم قیدق یحت من

 نه، اصال حالش چه گونه است؟ ا ی م یای دل از او بکنن و ب

خودم را به او برسانم. او تک    د یهرچه زودتر با  دانستمیم فقط

 کردم؟ یچه م آمدیسرش م ییبرادرم بود و اگر بال

خودم تاب   کردمیرا دعوت به آرامش م گرانید شهیکه هم یمن

 و تحملش را داشتم؟

کردم و به    یرا راه نازیرل به خدا سپردم تا آرام شوم. پر دلم

نوبت ندهد و   یکه به او خبر ندادم به کس  یگفتم تا وقت یمنش

 سل کند. فردا را کن یهافعال نوبت

وقفه به سمت   ی شدم. دوباره به پدر زنگ زدم و ب نیماش سوار

 م. که گفته بود راند یمارستانیب
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در راه بودم و بعد از آن    یدوساعت یو شلوغ  کیآن تراف در

 رساندم.  مارستانیخودم را به ب عیسر

گفتم و با گرفتن آدرس خود را به  رشیمحمد را به پذ  نام

 رساندم.  ژهیو  یهابخش مزاقبت

  یکه رو دمیدور مادر و پدر و فروزان و مادرش را د از

خاله   یشانه یانتظار نشسته بودند و سر مادر رو یهایصندل

 اکرم، مادر فروزان بود.

را در هم کرد. واقعا   شینگاهش به من افتاد و ابروها فروزان

داشتم که از   بیمن علم غ  دانستم، یرا نم تشیعصبان لیدل

 ر باشم؟ حال و روز محمد با خب

شد، هم پدر که سرش را در  کیکه نزد م یهاقدم یصدا

 کرده بود و هم مادر به سمتم برگشتند.  رینش اسدستا

 شده؟  یسالم، چ -

دلم را آشوب  اشیاشک ی هابلند شد. چشم ش یاز جا مادر

او مرا از پا در   یمن طاقت هرچه را که داشتم، ناراحت کرد، یم

 . آوردیم



  شی هاروان شد و شانه شی هاکه اشک را در آغوش گرفتم او

 .دیلرز

  یدیشد؟ د  یداداشت چ ید یسالم گندمم، دسالم دخترم،  -

 عشق مامان؟  ید ی پسرم رو چطور ناقص کردند؟ د

 را نوازش وار پشت مادر تکان دادم. دستم

 آروم باش مامان.  -

 کشه؟یپسرم داره عذاب م  یچطور آروم باشم وقت -

، مانند  در افتاد. او مقاوم بوبه چشمان غم آلود پد نگاهم

وقت    چینه ه کرد، یم هینه موو  ختیری. نه اشک مشهیهم

 .دمیشن ایرا از دن اشهیگال

را بغض   نیا ست،یاز درون در حال فروپاش بارنیا دانستمیم  اما

  اد یاز پشت تلفن، غم چشمانش و دستان لرزانش فر شیصدا

 . زدیم

است   ادمی پدر بود و  یهرچقدر جوان و خام بود، عصا محمد

که راه رفتن را آموخت  یهمراه پدر بود. از همان وقت شهیهم



خود کرد تا به قول خودش  یپدر دستش را گرفت و او را همپا

 . اوردیبار ب "مرد"او را 

را با دست پاک کردم و   شیها آمدم. اشک رونیآغوش مادر ب از

 اش زدم.آرام بر گونه  یابوسه 

مانند   کردینم هینکن، چون اگر گر هیرکه گ میبگو نخواستم

 . بردیم  یاو را تا مرز خفگ یبغض لعنت   نیو ا کرد یپدر بغض م

  دانستم یاست،  نممحمد چگونه  تیوضع دانستمیاصال نم من

حاال حاال چشم باز   ستیقرار ن ا یداروهاست  یبرا اشی هوشیب

 کند، پس فعال ساکت شدم و مادر را دعوت به آرامش نکردم.

خودش  ی عنید  دست دادم اما در آغوش نگرفتمش، پ   اب

آنقدر محکم دستم را   خواستیاگر م دانستمینخواست. م

که به قول محمد با   فشردیو مرا در آغوش خود م دیکشیم

  ی. اصال دخترانگشدمیام در آن آغوش گم مگنده کلیه نیا

اگر هفتادسالت هم باشد دلت   یکه سن و سال ندارد، حت

  یایکه در یآغوش ،یدر آغوش پدرت گم بشو هدخوایم

 احساسات بود.



غرق شود و بغضش بشکند که  ا یدر نیدر ا  دیترسیپدر هم م و

 مرا مهمان آغوشش نکرد. 

با   دمیمادر فروزان حال و احوال کردم و به فروزان که رس با

 اتاق رفت.  بزرگ شهیاخم سرش را برگرداند و به سمت ش
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 م. متش رفتو به س دمیکش یاکالفه نفس

آن   انیمحمد در م  دنیشدم و با د رهیاو به درون اتاق خ مانند 

 همه دم و دستگاه دهانم باز ماند، او برادر من است؟

  اشینیهم از بلوله یوصل بود و حت اشنه یبه س میس هزاران

 عبور داده بودند. 



  یتر از آنهجوم آورد. پس حالش خراب   میبر گلو  یدلتنگ بغض

 ! کردمیرا مبود که گمانش 

 شد؟  یچ -

 زد. یپوزخند

 مگه برات مهمه؟ -

هم بودم حال تک برادرم    یاگر سنگ یخواهر بودم، حت من

 مهم بود.   میبرا

را   نیو فروزان ا نیحس  یبرا نبیاز جنس ز یعنی خواهر

 ستم؟یمن نگران حال او ن کردیکه گمان م  دانستینم

انه پوزخند حمر یبود که آنقدر ب دهیرا نشن میلرزش صدا مگر

 زد؟ یم

نه   د، یتاحاال بهم خبر نداد  شبیباشم که از د  یشاک دی من با -

 تو.

را به من دوخت.   اشیسرعت سرش را برگرداند و نگاه عصب با

  خمیچه دارد توب یبرا دانستمینگاهش از رنگ آتش بود و نم 

 . کندیم



صورتش را از هم   که کم کم اخم  دیدر نگاه من چه د دانمینم

 شد.  رهیکرد و دوباره به درون اتاق خ باز

تو تصادف   شبی. دمیدیکه فهم ستیوقت ن  یلیما هم خ -

هم   یاگهی د ینشانه چیه شه،یم ریمحمد خرد و خاکش لیموبا

  نکهیش اطالع بدن. تا او به خانواده هیبفهمن ک ساینداشت تا پل

رو تا   شبیخونه، د ومدینگران شدن که چرا شب ن  نایعمو ا

هرجا    ،عت شش صبح افتادن دنبالش مل کردند و ساصبح تح

 یبه کالنتر یرفتن، خونه دوست و آشنا، حت دونستنیکه م

  نکهیفت. مثل اسر ظهر پلبس تماس گر نکهیهم سر زدند تا ا

پالک تونستن  یکردند و از رو  دایها پ اون سنگ ریپالک رو ز

 عموعه. یبرا نیبدن ماش صیتشح

 را نداشت؟  یکسامروز  تا ظهر شبیمحمدم از د یعنی

 شد.  ریسراز  م یهااز اشک از چشم یاقطره

 سنگ؟ ریز -

 ونیکام هیبود با  کیبود، نزد اد یز یلیاوهم، سرعتش خ -

 افته تو دره.  ی و م چرخونهیتصادف کنه که فرمون رو م



 . روندیوقت با سرعت باال نم چیمحمد ه -

ه همه گندم، واس یواسش خواهر نبود  گمیکه م نهیواسه هم -

 همراز اال دادش خودت. یشد

 را پاک کردم و با تعجب به سمتش برگشتم.  می هااشک 

 ؟ یگیم  یچ -

 مح...  -

 فروزان. -

مادر فروزان، حرفش را نصفه رها کرد و به سمت  یصدا با

 مادرش رفت. 

 جانم.  -

 .اریآب ب وانیل هیبرو واسه خاله  -

 رفت.راهرو  یلب گفت و به سمت انتها ریز یچشم فروزان

به سمت اتاق محمد رفت که مادر و پدر با   یلحظه دکتر همان

 بلند شدند و به سمت دکتر هحوم بردند.  یصندل یسرعت از رو

 دکتر حال پسرم چطوره؟  ی آقا -



  ی برم اوضاعش رو چک کنم، ول خوامیمادر جان من تازه م -

 عمل بشه. د یکرده باشه، هرچه زودتر با رییفکر نکنم تغ

و پرستارها به داخل  گریبه همراه دکتر دا زد و حرفش ر دکتر

 اتاق رفتند. 
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مادر را گرفت و کمکش   یبازو ریرفتن دکترها، مادرفروزان ز با

 ندـ یبرود و بنش هایکرد تا به سمت صندل

 شده بود.  دهیهم رفت، اما کمرش... کمرش انگار از درد خم پدر

 گفتم: آرام  یها را نگاه کردم و با صدامن تنها با تعجب آن و

 ؟ ی عمل چ -

توقع   د یاشت. شاند یو برگشت اما جواب دیرا شن م یصدا پدر

فاجعه را در کنم و من تنها او   ی داشت از عمق غم نگاهش بزرگ

 مانیملو شهیکه هم یرا به خدا سپردم، از خدا خواستم تا مرد



بود حال نکشند، نابود نشود و   هیکمر راست کرده بود و تک

 بغض نکند.  نگونهیا

را گذراند و   ی قدم مانده تا صندل کیسرش را برگرداند و   پدر

 آن نشست.  یرو

داد و   هیتگ مارستانیب دیسف یبه کاش یصندل یرا از باال سرش

 را بست.  شیهاچشم

 عمل بشه.  د یبا  ده، ید بیستون فقراتش آس -

 شدم.  ک یها نزدبه آن  یقدم دستپاچه

 . عمل کنند  د یبد  تیرضا دیخب بر  د؟یخب چرا معتل -

 ممکن فلج بشه.که  نحاستیمشکل ا -

آب را به  وانیکه بعد از حرفش ل ی تعجب به سمت فروزان با

 دست مادرش داد برگشتم.

 لب زدم: آرام

 و اگه عمل نشه؟ -



 دوارکنندهیحرف ام دنیشن  یدر تمنا می هاچرا گوش دانمینم

  دی ام میهاممکن بود اما گوش ریکه گفتنش غ  ی بودند، حرف یا

 تند! داش یواه

آب را از دستش گرفت، به سمت من برگشت و   وانیکه ل مادر

 در هم قفل کرد.  نهیس یرا رو ش یهادست

 .شهیقطعا فلج م  بارنیا -

هق هق مادر در سالن   یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

 انداخت. نی طن مارستانیخلوت ب

به عمل   یهر طور شده او را راض  دیپدر نشستم، با  کنار

 ها کرد.  یقطع یرا فدا دها ی که شا  شدینم.  کردمیم

را باز کرد و به   شیهااش گذاشت که چشمشانه یرا رو دستش

 شد. رهیسقف خ

 نیعمل بشه، چرا منتظر  دیاون با نیچه نخوا نیبابا چه بخوا -

 رو از دست بده؟  شه یروح قتیحق دنیو با شن ادیبهوش ب

  احساسات و منطقش، نه انیکرد. مانده بود م سکوت

 . ردیبگ  دهیرا ناد قتیبدهد نه حق سکیرضا به ر انستتویم



 یادورگه و خسته  یداد و با صدا رونیرا آه مانند ب نفسش

 گفت:

 ؟ یاگه فلح بشه چ -

 خوبش کنه؟ ی که قطع  دیدار ی شما راه -

 برداشت و به من نگاه کرد.  وارید یرا از رو  سرش

 بهتر...  مارستانیب -

تهرانه،   مارستانیب نیبهتر  نجایا دی دون ی بابا خودتون هم م -

 د؟ یخودتون رو گول بزن نیخوایچرا م
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 آرام و تلخ!  د،یخند آرام

اوج   یعنیبار بهت گفتم گول زدن خودت و خدات  کی ادتهی  -

 ؟ یمان یا یب



را   نیاوج درد و ا یعن ی یمانی ا ی را تکان دادم. اعتراف به ب سرم

 . دیفهم شد یم یلبش به خوب یاز لبخند دردناک گوشه

به گرگ و چاه نداره،   یکه کار یعقوبیحاال من شدم همون  -

  هیخواد، فقط گال یرو م  وسفشیخداش و  شیپ  نهیشیفقط م

 کنهیو شک م نهیشیاون؟ فقط م وسفیاز خدا که چرا  کنهیم

 به حکمت خدا.

دو دستم و گرفتم و آرام با انگشت   انیرا در م نشیچروک دست

من هستم   ستیحمد نر ماگ م یشصتم نوازشش کردم، که بگو

 دهم.  نیکه دردش را تسک

مثل  م،یبشو ابراه عقوب،یبابا. نشو  اری ب مانیبه قضا و قدرش ا -

 که از اول بهت داده.   یرو بسپار دست اون لتیاسماع  میابراه

 اه نرفتن رو... محمد هنوز مرد نشده، جوونه، خامه، ر -

ادامه  هابش گذاشتم تا لب یدستم را باال آوردم و جلو کف

 ندهد. 

از  ریمحمد قراره راه رفتن رو تا آخر عمر تجربه کنه وواگه غ  -

بدون    یمعل چیطاقتش هم داره. ه دیباشه، مطمئن باش نیا



  شیخدا هم بدون دادن صبر آزما ره،یگیدرس امتحان نم

 . کنهینم

  ش یآورد و از جا رونیب م یهاحصار دست انیرا آرام از م دستش

 برخاست.

 بود.  مون به پدرهر چهارتا  نگاه 

 اون برگه با من، از خدا خواستنش با شماها.  ریز یامضا -

  بارنیهم فشردم اما مادر ا یچشم رو  ی را به معن می هاچشم من

 مخالفت کرد. 

 اونجا...  د یخارج خب، شا مشیبر یم  -

عمل بشه،    دیرفت دکتر گفت هرچه زودتر با تونادی خاله  -

 بره؟   یمان مچقدر ز نشیببر نیاگه بخوا دیدونیم

 کنم من.  کاریپس چ -

کنم و   یاش را به من دوخت تا مادر را راضنگاه ملتمسانه پدر

 یادانست اگر لحظه یمن سرم را تکان دادم. پدر رفت و م

است نظرش عوض شود و به خارج و  شک کند ممکنه



محمد توان جابه    تشیوضع ن یفکر کند. اصال با ا ش یدکترها

 مه مسافت؟داشت؟ آن هم آن ه ییجا

تا   می با مادر حرف زد    ی رفت و من و فروزان و مادرش کل پدر

به خانه   ی عمل همگ یدلش آرام گرفت و بعد از انجام کارها

 .میرفت

  میگفت  یهرچه ما و دکتر م  م،ی را به زور برد که مادر هرچند

ندارد اما دلش طاقت   یادهی فا هوشیفرد ب کی یبودن او برا

کفش   کیرا در  ش یپا میخانه آمد  هم که به  ینداشت و وقت

از  شتریدر اتاق محمد بخوابم و مگر ما ب خواهمیفرو کرد که م

 م؟یتوان مقابله با او را داشت نیا

شب را کنار مادر و پدر ماندم اما فردا صبح زود به مطب   آن

 رفتم.

که مردم را هم معتل   اوردمیدر کنار محمد بود اما طاقت ن  دلم

کرد اما در   یرا از محمد دوا نم ینجا دردکنم. بودن من در آ

 دادم.  یم نیدرد ده ها نفر را تسک د یمطب شا

 رفتم.  مارستانیشش مطب را بستم و دوباره به ب از ساعت قبل



کرده بودند و پنح ساعت در اتاق عمل ماندند اما هنوز  عملش

 از عملش به ما نداده بود.  یدکتر جواب قطع

که دکتر از در وارد شود و   می وددست به دعا ب یاگوشه کی هر

انجان شدم و برادرکوچکم مانند   تیعمل به موافق  دیبگر

و همه را  زدیباز هم مزه بر تواند یاند راه برود، م تو یم شهیهم

 بخنداند. 

بود، همان    قیشقا امدنیسوال شده بود ن میکه برا یزیچ اما

بهتر از او   چکسیوصل بود و حال ه شیجامش به پسرعمو

 . شدیمحمد نم یدردهامرهم 
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کامل از اتاق    تیغروب بود که دکتر با رضا  یهاکینزد بایتقر

 آمد و خبر موفق بودن عملش را داد.  رونیمحمد ب



پدر که با او حرف زده بودم   یهم، بعد از امضا  روزیکه د هرچند

کم است و مادر    یلیگفته بود احتمال فلج شدن در اثر عمل خ

 د. بودن  دهیترس یادیز یو پدر کم

در هزاران  شهیو فروزان در سکوت به محمد که پشت ش من

 . میبود نگاه کرد ریدستگاه اس

بعد از هزاران اصرار و پافشار مادر را به   میتوانسته بود باالخره

 و فروزان قبول کرد که شب را کنارم بماند.  میخانه بفرست

به همراه ندارد اما مگر دل مادر   یازی که دکتر گفت ن هرچند

 تنها بگذارد؟  مارستلنیرد تک پسرش را در بآو یم طاقت 

  ینگاه م  هوشیمحمد ب شترربهیهرچه ب دم،یکش یاکالفه نفس

 شد.  یچشمان بازش تنگ م یبرا شتریکرد دلم ب

ها رفتم که عمو و    یکندم و به سمت صندل شهیاز ش دل

 . دمی را در راهرو د قیعمو و شقازن 

گرفت   شهیشم از شزدم و جلو رفتم که فروزان هم چ یلبخند

 و به سمت آن ها آمد. 

 سالم.  -



 محمد چطوره؟  ؟یسالم گندم جان، خوب -

 .شهیمن خوبم عمو، محمد هم ان اشاهلل بهتر م -

  دهیکش  قیلب گفت و نگاه من به شقا ریز یعمو ان اشالله زن

 شد. 

  شیو پاترس و دلهره از سر  دند، یلرزیم  شی هاچشم مردمک

ده بود و آنقدر  را در هم قفل کر. انگشتان دستش دی باریم

 شده بود.   دیفشرد که سف  یمحکم به هم م 

 دلم برات تنگ شده بود.  ق؟ یشقا یخوب -

 را از هم باز کردم و او را در آغوش گرفتم.  م یهادست

 طورـ نیمنم هم -

شاد و شنگول   قیشقا یرفته برا  لیو تحل فیضع یصدا نیا

 نبود.

اتاق   یشه یمو پشت شآمدم. عمو و زن ع  رونیآغوشش ب از

 کردند.  ی به محمد نگاه م یبودند و با ناراحت ستادهیا

  قیبود به سمت شقا دنی بار یکه آماده ی با چشمان عموزن 

 برگشت.



از  ننینب ریکردن. خ کاریپسرعموت رو چ نیبب  ایمادر... ب ا یب -

که هوش  خورنیرو م یکدوم زهر مار ستیمعلوم ن شون،یزندگ

مردم رر  ینگاه بچه برن،یرو باال م نیو سرعت ماش ستنین

 . ایمادر، ب ا یچطور لت و پار کردن؟... ب

  قیشقا ینگاه من و هم نگاه فروزان به سمت لرزش پاها هم

جدا کرده بود و به   نیرا  از زم شی شد. انگار به زور پا دهیکش

 داشت.  یم  اجبار قدم بر

آنقدر آشکار بود که   قی شقا یفروزان شدم. کارها کینزد

اما   شدیدرونش آگاه م  یاز ترس و دلهره د ید  یهرمس او را  م

  ی زده بودند و وانمود م یانگار زن عمو و عمو خود را به نفهم

 هم نگران محمد است. ق یکردند شقا

 فروزان. -

 هوم؟  -

خواهر نبودم واسه محمد که از رازش خبر داشته باشم،   یگفت -

هوا خونه  ی کیاز تارکه محمد، داداش من که قبل  هی چه راز نیا

  ستیبا سرعت صد و ب کردیبود و سرعتش از شصت تجاوز نم 



 یافته گوشه ی کنه و م  یشب تصادف م ازدهی ساعت 

  یهمون که هر روز عاد ق،یکه شقا هی چه راز نیا مارستان،یب

بعد دو روز اومده مالقاتش؟ راز  دیکش  یمحمد پر م دنید یبرا

 ه؟ی ترس تو چشماش چ

 نگاه کرد.   می هادر چشم ید و جدرا برگردان سرش

 

 

 دارد  ہادامـ

 

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش_نیا_یقربان # رمان            

 

 3۸_پارت#       

 

 دارد.  _یقانون_گردیپ _و_عممنو_رمان_نیا_یکپ#

 

 !تیپر بود از سرزنش و عصبان  شیهاچشم

 چه عجب!  -

مانند   گریاز محمد غافل بودم و د یادی که زمان ز دانستمیم

  یفرصت می دغدغه ها انیاما در م م یشدیقبل همصحبت هم نم 

 . کردم یم  دایپ  یحرف زدن با او، هرچند تلفن یبرا

 نبود.  شیزیچ زدم، اون کهباهاش حرف    شیمن چند روز پ  -



 یشهیبه هم قفل کرد و دوباره به ش نهیرا در س ش یهادست

 شد.  رهیاتاق خ

شده، نه   یزیچ هیشده اما مطمئنم  ی چ دونمیمنم نم -

 سابقه و نه محمد.  قیاون شقا قیشقا

 اختالف افتاده؟ نشونیب ی عنی -

کنه که   ی اختالف اونقدر مست نم هی یوقت برا چیمحمد ه -

 . اد یبال سرش ب  نیکنه و ا یا اون سرعت رانندگ ن وقت شب باو

به بدنم وارد شد، محمد مست کرده   یحرفش شوک عجب با

 بود؟

در گوشش   یزده بود که پدر از همان بچگ یلب به شراب مدمح

  ک، یشده است، تنها نزد اششه یش کیخواند اگر بو ببرد که نزد

 بخشد.  یاو را نم چگاهیه

دانست و گفته بود   ی ان خالف مبدتر از هزار که پدر او را یشراب

  یم  تتانیجان حما یجبرانش تا پا یبرا  دیکن یاگر اشتباه

نامتان را هم به زبان   یحت دیبزن  یکنم اما اگر لب به آن زهرمار

 آورم. ینم



 یپسرک جوان کهیخط قرمز پدر بود، درست همان زمان شراب

ا که او را  مست کرده بود و پدر بزرگ را کشت و کمر پدر ر

ها را   یشکست، پدر عامل تمام بدبخت د،یپرست  یعاشقانه م 

 دانست. یشراب م

 به سمتم برگشت. دیمن را د که سکوت فروزان

 . دمیشن زدیافسر داشت با پدرت حرف م یوقت  -

 خبرم؟یکرد که من ب  کاریمحمد چ گهی د -

خودش  یهاش رو برابود، شوخ بوداما غم یمحمد آدم تو دار -

من و اون که با هم    خندوند ی همه رو م شهیهم  داشت،یمنگه 

که مثل دو تا جونور   یدون  یخودت م  م،یشد یجا بند نم کی

ماه   کیاما از  م یکرد یسر هم و باهم بحث م  م یافتاد یم

 ... شیپ 

   ؟یچرا بهم نگفت -

رو   چکسیگفتن به ه ی ازم خواست که بهت نگم، گفت آمادگ -

.. ش احترام بذارم. اون.ه خواسته نداره، من هم فقط تونستم ب

 کار هم به اصفهان نرفته بود. یبرا یاون حت



من   یو به راست کرد یوارد م م یعظ ی هر حرفش شوکبا  فروزان

 همه از برادرم دور بودم؟ نیا

همه  شهیکه هم ییبر سر او  ییبدانم چه بال  خواستمیم  هم

  یها رفح یآمده است و هم از ادامه گرفتیم یرا به باز زیچ

 فروزان واهمه داشتم.

 اد؟ یبهوش م  ی، دکتر نگفته کعموجان -

کردم   ی و من سع میعمو من و فروزان نگاه از هم گرفت  یصدا با

 . اورمیی رونیب اهویآن همه ه انیذهنم را از م

 . دینه عمو... فقط... فقط براش دعا کن -

در دستش در   حیرا به حالت دعا باال برد و تسب ش یهادست عمو

 .خوردیتکان م آمد یراهرو م یانتها یکه از پنجره یباد کم
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 کرد.   ییلب دعا  ریرا بست و ز شیهاچشم عمو

 برداشت و به سمت ما آمد.  شهیهم چشم از ش عموزن 



  یتاب   یب  یلیخ قیتو اتاقش؟ شقا میبر ذارنیگندم جون نم -

 .نتشیبب کیاز نزد خوادیم کنه،یم

  قیو شقا دیش چکاز چشمان یحرفش قطره اشک انی پا در

منتظره و با   ریسرش را با سرعت چرخاند. آنقدر کارش غ 

گردنش را   یهااستخوان  ی از آنجا صدا یسرعت بود که حت

 . دمیشن

نگاهش گواه دروغ گفتن   نیتعجب به مادرش نگاه کرد و هم  با

 مادرش بود. 

اما آن   دادندینفر آن هم به مدت کوتاه مجوز م کی دنید یبرا

 ه داخل برد.به زور ب شدیمنفر را که ن

که مادرش ساخته    یارا در عمل انجام شده قیشقا خواستمینم

 بود قرار دهم.  

اما   کرد ینم قیشقا یبرا یبود و فرق هوشیچند که محمد ب هر

هم   هوشیاز محمد ب یحت نگونهیچه گذشته بود که ا دانمینم

 هراسان بود.

 عمو، ممنوعه مالقاته. نه زن -



  دیکش یقیلب نفس عم ریسرش را برگرداند و ز قیاحرفم شق با

 نینظر داشت ریهم فروزان که او را ز  دیکه از چشم من و شا 

 دور نماند. 

بال رو سر جوون   نینگذره که ا  شیان اشاهلل خدا از باعث و بان -

 مردم اورده. 

رفت، عمو هم   قیعمو حرفش را زد و دوباره به سمت شقا زن

 .آرام پشت سرش قدم برداشت

 گوشم کرد و آهسته گفت:  کیسرش را نزد روزانف

 کنه. نیدخترش رو نفر یبودم مادر ده یند -

 . قیگردن شقا یندازیم یچرا الک م،یدونینم یزیما که چ -

راه رو به راه افتاد   یباال انداخت و به سمت انتها یاشانه  فروزان

 آخر گفت: یاما لحظه

 هام اعتماد دارم.من به حس -

 ماندند و بعد رفتند.  ی ساعت م ین قیو شقاعمو و زن عمو



حرف بزنم اما واقعا   قیکه فروزان اصرار داشت با شقا هرچند

  ییبا آن احوالش توان پاسخگو قینبود و شقا  ی وقت مناسب

 نداشت.

آمدند اما با اصرار آن  مارستانیساعت بعد پدر و مادر به ب کی

ها  از آن یکیه زود کخانه کردم تا صبح  یها و فروزان را راه

 آنجا بمانند و من به مطبم برسم. 

را به   هاضیاز مر یلیکردن وقت خ لیزود تعط یدوروز برا نیا

 یبرگزار ازمند یواقعا ن شانیهایکه بعض یعقب انداختم، در حال 

 جلسات بودند.  نیهرچه زودتر ا

 یونیزیتلو یاز برنامه شدیآخر هفته هم که پس فردا م  یبرا

 یبرا ینستم متن و موضوع درستم و هنوز نتوادعوت شده بود

 صحبت انتخاب کنم.

ظهر بود فروزان زنگ زد و خبر بهرش آمدن   یهاکینزد فردا

اش  شکسته یهامحمد را داد. هرچند که با اوضاع استخوان 

بماند اما   مارستانیرو در ب  یچند ماه دی با ش یمخصوصا پاها

 زش داشت.ار یی ای که بهوش آمد دن نیهم



دادم حداقل   حیببندم و ترج یزود نیمطب را به ا توانستمینم

 تا غروب را بمانم. 

  یکه کم  یدر مهدکودک  یگرفتم و منش ینیریش یجعبه  فقط

 تر از ساختمان قرار داشت پخش کرد. طرفآن 

بودند   نیزم یرو یهاانسان نیترو معصوم نیترها پاکآن نایقی

با   شانیهاشت و دعاوسعت دا  ایدر یبه اندازه  شانیهاکه دل

 . شدیمستحاب م نیآم کی

زودتر خوب شدن محمد   یبرا توانستیها نممانند آن کسچیه

 دعا کند. 
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 کردم.  لیو مطب را تعط اورمینتوانستم دوام ب شتریغروب ب تا

 . دمی د نشیکه شدم پدر را کنار ماش مارستانیب اطیح وارد



پدر  او پارک کردم که   نی ماش ی کیدر نزد یی را جا نمیماش

 متوجه من شد.

 شدک و به سمتش رفتم.  اده یپ 

 سالم بابا.  -

 سالم دخترم.-

 محمد بهوش اومده؟  -

تمام ذوقم   شی هارا تکان داد. غم تو چهره و ماتم چشم سرش

 خوب شدن محمد کور کرد. یرا برا

  یداشتم که حت نیقیشکسته بود.  ش یاز پ  شیکمرش ب انگار

که  یور بود از محمدمحمد هک نرفته بود. او دلخ دنیبه د

که باز هم   یگذاشت. همان ممنوعه ا  شیهادست به ممنوعه

 . ردیرا بگ زشیبود جان عز کینزد

 .مارستانیتو ب رمیمن م -

  می پا یپاشنه یزد. رو میاز او دور نشدم که صدا ی قدم هنوز

 و به سمتش برگشتم. دمیچرخ

 شوهر کجاست گندم؟  -



مهبد بود و   ر نکرده بودمکه به او فک یزیتنها چ انیم نیا در

 . شدیم نیمتوجه ا د یوجه نبا چ یپدر به ه

  کی  نیکند، در ا یچه م دانستمیکجاست و نه م دانستمیم نه

در نبود من به خانه   د یکه به خانه رفتم نبود، شا یهفته چندبار

 . آمدیهم هرگز نم د یشا آمد یم

  یبود که سرش ب نیدانستم ا ی او م یکه درباره یزیچ تنها

 شلوغ است. تینها

کار   نیسنگ یپرونده هی یداره رو ی عنیاست،... خونه -

  یلیخ ادیهم که خونه م  ی... بعد سرش شلوغه وقتکنهیم

 . گهید  ادیست، بهش گفتم نخسته 

باور نکردن   ای فکر کردن   یمکث پدر را بگذارم به پا دانستمینم

 حرفم.

  یتر برکن شب زود  یدخترم، تو هم سع یکرد یخوب یکار -

 . کنهیها رو نصف م یخونه، زن که تو خونه باشه خستگ



 یمرا به اجبار و زور به خانه  یتعجب نگاهش کردم. پدر زمان با

مهبد فرستاد و حال خودش مرا به رفتن به خانه دعوت  

 . کردیم

 . کندیم یگفت گذر زمان آدم را راض  یمهبد راست م  دیشا

تالش   مانیزندگ یاستوار  یهمه برا یداشت روز نیقی او

از   یمیاما تنها ن میهست و من و او آن زمان غرق عشق  کنندیم

 شد.  ل یتبد تیحرفش به واقع

 دخترم؟ ی اومد -

 . میآره عمو، بر -

 فروزان به عقب برگشتم. یصدا دنیشن با

 منتظرتم.  نیماش  شیمن پ  -

 رفت و نگاه من و فروزان همچنان قفل هم بود.  پدر

باز سر   یرو احساساتت مسلط باش ینتو هر چقدر که بتو -

و   لرزهیدات مص زنه،یچشمات داد م ،یریدروغ گفتن لو م

 . یبگ یخوایم یکه چ  یدونینم
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دروغ  یکه پدر متوجه دانستمیزدم. خودم هم م  یلبخند

 داشتم؟ یاگفتنم شد اما مگر چاره

اما فروزان  اورد ین میحالم شده بود که به رو یهم متوجه پدر

 ها بود. فحر از آن تر توجه یب

 ؟یاومد یک  -

 به دروغ گفتن. یشروع کرد ی از وقت -

 .دنیهم بحث را عوض کردم و خودم را زدم به نفهم باز

 ؟ یبر یخوایم  -

 آد؟ یچرا مهبد نم -

 :دمیکردم و کنجکاو پرس مارستانیبه درون ب ینگاه 

 مارستانه؟یمامان تو ب -

 د؟ یدعوا افتاد -

 تم. دگر وقت رفتن بود. رفگ مارستانیرا از ب نگاهم



 داخل، مراقب خودت باش. رمیمن م -

  مارستانینشدم و به سمت ب اشیحرف و پرسش بعد منتظر

 .دانستمیرفتم، خودم هم جوابشان را نم

آمد و رفت   رونیاتاق محمد شدم مادر از در ب کیکه نزد نیهم

 . ردیتا آبجوش بگ

با تمام  را  خدا دم یبازش را که د ی هااتاقش شدم. پلک وارد

که به    یز آن همه دم و دستگاه وجودم شکر کردم، دگر ا

 نبود.  یوصل بود خبر اشنه یس

بود که   به سمت تختش برداشتم. نگاهش به پنجره یقدم  چند

 سرش را برگرداند.  م یهاقدم یصدا دنیبا شن

صورتش چسب و پانسمان شده بود اما با   یاز اجزا یبعض هنوز

 زد.  یکوچک و مهربانوجود آن باز هم لبخند 

 . یسالم... آبج -

آنقدر   شیرا از درد بست. صدا ش یهاحرف زدن چشم موقع

 کم نکرد.   شیصدا یاز دلتنگ ی چیو گرفته بود که ه فیضع

 راننده؟  یآقا یسالم عشق من، خوب -



اش گذاشتم و  گرفتهگچ   ی پاها یگل در دستم را رو دسته

 تخت نشستم. یکنارش رو

بود، نامرد بدون من   دهید و چهل رسسرعتت به ص دمیشن -

 من عاشق سرعتم؟  یدونستیمگه نم جان؟یتو دور ه یریم

 ؟ ی مثل من... لت و پار... بش  یدوست... داشت -

 و نوازشش کردم.  دمیآشفته و لختش کش یموها انیم یدست

 ،یداشتم، ماشاهلل تخت راحت که دارمعلومه که دوست  -

حاضره،  شهیات که همست، غذآماده عیسر یکه بخوا یهرچ

تو از جات   ارن،یو گل هم برات م ینیریکمپوت و ش ی تازه کب

 ن؟یبهتر از ا یچ ،یخوریهم تکون نم

که دوباره صورتش را از درد   دینکش یاهیاما به ثان دیخند آرام

 جمع کرد.

 نثارم کرد.  یاوانه یلب د ریز  یو با لبخند رد اویباز هم کم ن اما

 اش زدم. گونه یرو یاسهصورتش خم شدم و بو یرو



شب هر چه به مادر اصرار کردم که به خانه برود قبول نکرد   آن

و نبود مهبد مواجه   یخال یو من را فرستاد که باز هم با خانه

 شدم. 

من شود و او را به هر   فی او نتوانست حر گریفرداشب د اما

 بود به خانه فرستادم.  یزور

اما   دی ایکه به حرف ب دی با محمد تنها باشم شا یکم خواستمیم

خودم  د یطور که متوجه شدم او قصد حرف زدن نداشت و با آن

 . شدمیدست به کار م 

  یشود و از طرف ینیبودم تا مقدمه چ یتلنگر ا یاتفاق  منتظر

 روبه راه تر شود. یاحوال محمد هم کم
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و مادرش  قیروز بهوش آمدن محمد بود که شقا نیسوم اییتقر

 آمدند. محمد   ادتیدوباره به ع 

 .  دمی ها را درفته بودم که آن رون یگرفتن آبجوش از اتاق ب یبرا



  یزد که نم ی م اد یفر قیشقا ی هاهمان ترس در چشم  دوباره

محمد که   یکنم، مانند حال گرفته  شیتوانستم معنا

درد او روحش   دانستمیدرد بدنش اما من م یبه پا گذاشتیم

 بود.

 گندم جون؟ دارهیمحمد ب -

 و در را باز کردم.  دمیمش  نییدر را پا یرهیگستد همزمان

 عم... آره زن -

محمد که روبه رو شدم حرفم را خوردم و   یبسته یهاچشم با

 به سمت آن ها برگشتم. ی ساختگ یبا لبخند

. حاال  خوابهیم  یلیخواب آوره، خ خورهیکه م  ییها مسکن -

 داخل. د ییشما بفرما

که    دینکش یشد اما طول دایپ  قیشقا یهادر چشم تیرضا برق 

نامنظم محمد را درک کرد و   ی هاانگار او هم مانند من نفس

 خودش را به خواب زده است. دیفهم

 . کنمیم داریاالن محمد رو ب د،ینیبش د ییعمو شما بفرمازن -

 بخوابه. دیگناه داره دخترعمو... بذار ی عنینه...  -



ور کرده  با او یعنیزن عمو نشست،  یهالب یرو تیرضا لبخند

 خواب شدن محمد است؟ ینگران ب قیاست شقا

  داریبا سر و صدامون محمد ب  دی ... شاگهید م یمامان ما هم بر -

 بشه.

خانه   ی راه امدهیمن، ن  یهاو تعارف قیشقا یبا اصرارها باالخره

ادر هست و هم محمد  که هم م گری شدند و قول دادند روز د

 است سر بزنند. داریب

 کروبیالکل و م یمحوطه قدم زدم، بو نرویب ی هم کم من

 . زدیحالم را به هم م مارستانیب

هزاران  یبود باز هم روز یزیتم مارستانیچقدر هم که ب هر

 .نشستیم شیوارهاید یرو کروبیم

که حالم بهتر شد به اتاق محمد برگشتم، طبق انتظارم   یکم

 باز بود.   شیهاچشم

 آقا محمد؟  یدیخوب خواب -

 رفت و به من دوخت. پنجره گرا از  نگاهش



تا    دیتخت باال کش یخودش را رو ی را تکان داد و کم سرش

 .ندیبنش

 :دمیگذاشتم و پرس زیم یرا رو فالکس 

 ؟ یخوریم  ییچا -

 نه.  -

  ییبدون چا   م،یبزن  یگپ حساب هی میخوایم  ؟یمطمئن -

 . چسبهینم

حواب گذاشتم و مشغول   ینگاهم کرد که نگاهش را ب  یسوال

 خودم شدم. یبرا ختنیر ییچا

 مبل نشستم. یرا گرفتم و رو میچا وانیل

 و مادرش اومدن.  قیشقا -

 ؟ ی عه، ک -

 به دروغ اظهار کند.   توانستیهم مانند من نم او
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گرفتم و به او دوختم، نگاهش را که به   یرا از بخار چا نگاهم

همان دروغ دست و   یتوانست حت ی نم گریدوخت د ینگاهم م 

 . دیپا شکسته را هم بگو

 .یخواب بود ش، یساعت پ  م ین -

 او نگاهش را از من گرفت و به پنجره دوخت. اما

 ؟ینکرد دارمیدلم براش تنگ شده، چرا ب -

که    یکس گهیالمثل هست که مضرب  هیچون برادر من،  -

که خودش رو زده به   یکس  یکرد ول داریب شهیخوابه رو م

 خواب رو نه. 

 انداخت. ریو سرش را به ز دیکش یاکالفه نفس

  ینم  یباز هم از من مخف دی نداست اگر خودش نگو ی هم م او

 ماند. 

فرصت فکر کردن و   یام را خوردم و به او کم یاز چا جرعه

 نظم دادن به افکارش را دادم.

 . میکن ی رو از هم مخف یزیقرار نبود چ -

 باشه.  یکه مخف ستین یزیچ -



 قصد نگفتن داشت.  انگار

 بلند شدم.   می از جاگذاشتم و  زیم یرا رو یچا

اش بردم و  چانه ری. دست به زستادمیرفتم و کنار تختش ا جلو

  یرا نم ش یهام اگر غم چشمسرش را بلند کنم، خواهر نبود

 خواندم.

 ؟یداداش یاری کردم، درم م  ریاز ابهام گ ییا یمن  تو دن ی ول -

درت  یزنم، چطور یباتالق دست و پا م  نیخودم دارم تو ا -

 ارم؟یب

کنم    یاره، تو جواب سوال هام رو بده، من کمکت م د ندنش -

 .رونیب یایب

 اش برداشتم و شروع کردم به راه رفتن. چانه ریرا از ز دستم

شاخ   دنی د ومدهیشده که بابا بعد از چند روز هنوز ن یچ -

 شمشادش؟

و منتطر  دمیچرخ نیپا  یپاشنه   یرو ستادم،یا میسرجا

 نگاهش کردم. 

 ؟ ی دون  ینم ی عنی -



  یشاخ شمشاد پا رو نیشده که ا یدونم چ ینم ی چرا، ول -

 ؟بابا گذاشته یممنوعه ها

در هم قفل کردم و منتظر جوابش  نهیس یرا رو می ها دست

جواب  یبرا یگذاشت و باالخره توانست کلمه ا ی قیشدم. دقا

 کند.  دایپ 

 . یو خام ی جوون یبذار به پا -

 ا نبخشتت.که اگه باب   نیبه ا  ؟یبه عاقبتش فکر نکرد -

 بار آخر بوده.  گمیکنم و م ی م یازش عذرخواه -

 ر اول نبوده. پس با -

جز  یزیاش باال انداختم، چترس سرش را بلند کرد. شانه با

 حرف خودش نبود که.

 لبش شد.  یگوشه   یبه تلخند ل یبعد ترس تبد یکم

تا   یگ یروانشناس درد و دل کردن، ف که م هیسخته با  -

 . هریرو م دونکنارشیفر

 راه رفتم. یو چند قدم دم یهم خند من



 د؟ یباال نکش کیدو پ  حیجوون بود و واسه تفر شهیآره، مگه م -
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  ینگاهش کردم.  راست م ی با دلخور بارنیو ا ستادم یا دوباره

  نیکه به ا  یاما جوان شدیگفت، جوان بود و بدون خطا نم

 آن محمد مظلوم قبل نبود. گری حرف بزند د شیاز خطا یراحت

 نگاهم نکن.  ینطوریا -

شدم که   دواریشدم. ام دواریام یانداخت و کم ریرا به ز سرش

کار  دنیفهم یبرا یدواریدارد بابت کارش، ام یهنوز شرمندگ

 من. یاشتباهش و مهم بودن دلخور

 ؟یمحاکمه کن یخوایقبول دارم اشتباه کردم، تو که نم -

 هین عنوابه  خوامیشدن ندارم، فعال م ی نه، امروز قصد قاض -

 . م یکن یخبرنگار فقط رفع فضول



تخت، کنار   یرو بارنیکردم و من ا یاتک خنده مانیهردو

 محمد نشستم.

 نگاهم کرد.  یسرش را باال آورد و سوال دی سکوتم را د یوقت

 ه؟یچ قیشقا  یهاتو و ترس چشم یهاراز غم چشم -

 . ده یدونستم فروزان همه آمارم رو مو به مو بهت م یم  -

 از حال داداشم باخبر بشم؟  دینبا  -

 پر از آه و سوز.  د،یکش یاکالفه سنف

 و خم باشد؟  چیبدون پ  یعاشق ریمس شد یعاشق بود و مگر م او

 

 ؟یقصد حرف زدن ندار -

 .ستیگفتن ن یبرا یزیچ -

  یلیخ چاره یبرگردن، ب نایا قیزنم شقا  یباشه، پس من زنگ م -

 دلتنگت بود.

 را در آوردم. لم یردم و موبا و بفر  میمانتو بیرا در ج دستم

 اش شدم که گفت:باز کردن صفحه  مشغول



با گوشت و   د یچون با ست،یواسه گفتن ن یزیچ گم یم  -

هم رازه   نیواسه من بهتر یوگرنه ک  ، یپوست اون رو درک کن

 جز تو؟ 

 را فشردم و خاموشش کردم. یگوش پاور

 نزنم.  یتا درک نکردم حرف  دمیقول م  ه،یتو بگو چ -

 ! انتیخ -

 

_ 

  نیام نگه داشتم و پرونده را بو شانه یگوش  نیرا ب لیموبا 

 درون کمد گذاشتم.  گرید  یهاپرونده

 . دی ومدیناراحت شد که شام ن یلیخواهرم خ -

  گرمیرا با دستم نگه داشتم و با دست آزاد د یگوش  دوباره

 شدم.  زمیم یمشغول جمع و جور کردن بازار شام رو

 فرصت بهتر.  هیان اشاهلل تو  د، یکن یخواهاز خواهرتون عذر -

 زد گفت:  ی در آن موج م یکه ناراحت یارفته لیتحل یصدا با



 .د یوقت فرصت ندار چیشما که ه -

باز شد و اهورا با سر و صدا و پر نشاط وارد  یبد  یبا صدا در

 اتاق شد. 

 یام را روحرف زدن باز کرد که انگشت اشاره یرا برا دهنش

 اکت شود. م تا سگذاشت امینیب
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باز شد و اهورا با سر و صدا و پر نشاط وارد  یبد  یبا صدا در

 اتاق شد. 

 یام را روحرف زدن باز کرد که انگشت اشاره یرا برا دهنش

در هم   یرا با دلخور شی هااخمگذاشتم تا ساکت شود.  امینیب

 و دهانش را بست.  دیکش

 . یخانم سرمد  رمیگیمن بعدا با شما تماس م  -



را از گوشم دور کنم   یخداحافظ گفتنش بودم تا گوش رمنتظ

 که گفت:

 .شهینم -

 :دمیپرس یآرام یاز تعجب گشاد شد و با صدا میهاچشم

 چرا اون وقت؟  -

سال با هم    کیحدود  دی ما با دیطور که شما گفت نیا-

مدت از فعل جمع   نیتو تمام ا نیخوایو شما م م،یکن یرهمکا

 د؟ یصدا کن یخانم سرمد و شما من رو  میاستفاده کن

مان با خبر اهورا از مکالمه خواستمینه م  م،یبودم چه بگو مانده

پاسخ بگذارم، خب راست  یجوابش را ب خواستمیشود و نه م

 گفت.  یهم م

 خب...  -

شما هر طور که  م، یکن یصدام م ست اسمم، همه آال آالله -

 صدا کن.  یدوست دار

ها  و پرونده زید به سمت مخسته شده بو ستادنیکه از ا اهورا

 .زیآن م یاهویبدتر شدن ه ی عنی نیرفت و ا



 عجله و هراس گفتم:   با

  یباره صحبت م نیبرم  بعدا در ا د یمن االن مهمان دارم، با -

 روز خوش. م،یکن

 رس، خداحافظ. به کارت ب  د،یعه ببخش -

 گفتم و تماس را قطع کردم.  یتند خداحافظ

 . زهیریکه همه به هم ماهورا جان سوگند دست نزن  -

را با   شی گذاشت و ابروها ش یدر دستش را سرجا یگرچنده

 تعجب باال انداخت.

 ن؟یتر از ا ختهیبه هم ر -

 زیپرت کردم و خودم هم به سمت ن یصندل یرا رو یگوش

 رفتم تا مرتبش کنم. 

 .هی چ یبرا  یدونم چ ی که االن م نهیمهم ا -

 .یدار یرقدرت فوق بش  هیدونستم تو   یم شهیهم -

 نگاهش کردم.  یاخنده میرا بلند کردم و با ن سرم



قدرت    هیبازار کاه  نیسوزن تو ا صیمگه دروغه؟ تشخ ه؟یچ -

 مگه نه؟ گه،یخواد د ی م یفوق بشر

گرفت   زیم یاز رو یمشغول کارم شدم که او هم شکالت  دوباره

 وا رفت.  یصندل یو رو

 ؟ی زیمزه بر ی وقت شب اومد نیا -
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 دارد_یقانون_گردیپ _و_ممنوع_رمان_نیا_یکپ#

 

و پس از  دیچیال تو اتاق پ کرد گوست شک چرق چرق باز یصدا

 آن گفت:

 . رمشیرو جا گذاشتم اومدم بگ مینه، گوش -

 برو.  ی حاال که گرفت -

 پر شروع به حرف زدن کرد:  یدهان  با

دفتر    ا،یکن  یم  رونمیکه ب ستیت نخونه نجایا ،یآ یآ -

 هردومونه.



لبش   یگوشه  یلبم از انزجار باال رفت که او لبخند یگوشه 

  یکردنم استفاده م تیاذ یمن برا یام وسواس هات، از تمنشس

 بود!  یدوست واقع کیکرد و واقعا که 

 اتاق کار منه.  نجایا ی ول -

 محترم. یاتاق کارته، نه اتاق استراحتت که آقا -

 برداشتم و به سمت کمد رفتم.  زیم یها را از رو پرونده 

 که مشغول کارم، نه استراحت.  ینیب یم  -

 .ستیوقت کار نب ش کیساعت  -

  ی مزه پرون یبار به جا نیا یعنی نیشد و ا یصحبتش جد لحن

 پدرانه اش گوش دهم.   یها حتیبه نص  دیبا  ش یها

 کارم تموم نشده.  -

 شه؟ یم یکه تو خونه منتظرت نشسته چ ی اون زن فیپس تکل -

 گذاشتم.  م یهارا پشت چشم نکینشستم و ع  زمیم پشت

 . میرو درک کن گهیهم د یکار طیشرا م یگرفت ادی من و گندم  -



خم شد و کف   زیم یبلند شد و جلو آمد. رو یصندل یرو از

 چسباند.  زیرا به ن ش یهادست

 . دیرو درک کن گهیهم د  دینگرفت ادی ی ول -

پاسخ   ی دادم سخنانش را ب حیو ترج دمیکش یاکالفه نفس

 . شی ها بگذارم. گوشم پر بود از حرف

نگاهش را   ینیان سنگمطالعه پرونده شدم و همچن مشغول

 کردم.   یحس م

خودش به حرف   دینشن یاز من جواب  یها گذشت و وقت هیثان

 آمد. 

 ؟یخوابیم نجایدونم چند وقته شبا ا ینم یفکر کرد -

  نیجواب گذاشتم و مشغول کارم شدم که ا یحرفش را ب دوباره

 زد:  ادی خونش به جوش آمد و فر قهیبار بعد از چند دق

 با تو ام مهبد.  -

 زدم:  ادیرا بلند کردم و بلند تر از او فر مرس

 مونم.  ی رم که مکار دا -



 .یکارها نبود نیتو که اهل ا -

باال انداخته  یبرداشتم و با ابروها امینیرا از رود ب نکیع 

 نگاهش کردم. 

 کدوم کار؟  -

 ! انتیخ -
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کنار بدم و آرام مشغول  اشیشان یپ  یرا از رو شانشیپر یموها

 نوازش کردنش شدم. 

 زود بود.  شکست خوردنش یبرا ی لینه، خ ی زود بود، کم یکم

با   م یهاحرف ادی . به دیرس شی اول راه بود و با سرعت به انتها او

بال را بر سر او آورده   نیآه مها ا کردم یمها افتادم، گمان نم

توانست شکست عشقش را  یمها م  ی به مهربان یباشد، نه عاشق

مانند محمد را مجازت  ی گناه  یاز خدا بخواهد و نه خدا آدم ب

 کرد.  یم

که بر خالف    یکس ق،یشده بود، عاشق شقا عاشق  تنها محمد

 ظاهرش دلش با او نبود. 



 تکان خورد. شی هاکه پلک دمیکش  یآه اریاخت یب

را باز کرد و چشمان خمارش را به من  شیها کم پلک کم

 دوخت.

 خوش خواب.  یآقا یشد داری چه عجب، ب -

 گفت:  یرفته و آرام لیتحل یصدا با

 بخوابم. اموخیش مهمه ست،یدست خودم ن -

 .یعشق آبج یخوریمسکنه که م  یهاواسه قرص -

 هم افتادند.  یجان رو یدوباره ب   شیهازد و پلک یلبخند

  یبرات درست م قهوه هیپاشو، پاشو  ها،یبخواب ذارمینم گهی د -

 . ینخواب گهی کنم که د

 زد و گفت:  یفیچشمان بسته لبخند ضع با

 قهوه با شکر؟  -

 برداشتم. زیم یا از روزدم و فالکس ر یلبخند

 معلومه که با شکر.  -



را پر از آبجوش کردم و پودر قهوه را درون  زیم یرو وانیل دو

 . ختمیر کیهر 

 ختنیکمدش برداشتم و مشغول ر یرا از درون کشو  شکر

 شدم. 

 .ی ریاالن باز خواب م گه،یپاشو د -

 . ندیبنش یکرد کم یرا از هم باز کرد و سع  شیهاپلک 

زانو در گچ فرو رفته بود   یکه تا باال ییآن پا دنیکش  باال

 سخت بود. شیبرا

 مبل کنارش نشستم.  یرا به دستش دادم و خودم رو وانیل

  یقهوه با شکر هم تلخه، اون وقت مهبد چطور بدون شکر م -

 خورتش؟ 

 تلخه. یزهایاون عاشق همه چ گه،ید هیاقهیسل -

 مثل تو گرفته؟ نیریزن ش کیپس چطور  -

 

 



 دارد  ہـادام

 

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش_نیا_یقربان # رمان            

 

 ۴۸_پارت#       

 

 . دمیرا از  لبم دور کردم و آرام خند فنجان



 . یکن فیتو از خواهرت تعر هکنیمگر ا -

 بلند شد.  لم یزنگ موبا یلحظه صدا همان

  یمادر دکمه یشماره دنی برداشتم و با د زیم یرا از رو آن

 وصل تماس را زدم.

 ؟ یسالم قربونت بشم، خوب -

قربونت   یاله زم؟یعز یسالم دخترم، من خوبم، تو چطور -

 نه؟  ،یدینخواب شبیبشم، حتما د

 .دمیخوب خواب یلیچرا مامان، خ -

ت تو برو خونه م،یایم میبه من دروغ نگو، من و بابات االن دار -

آب و   یهم ب  تچارهیاون شوهر ب ،یچیاستراحت کن، خودت ه

 غذا مونده. 

  د یمونیشما م ره، یمینم یاز گرسنگ یحاال دو ساعت کس -

 . دیکردیاستراحت م شتریب کمی

 . رهیگینه، خونه دلم قرار نم -

 برگشتم و با خنده گفتم: محمد سمت  به



  دینگران شازده پسرتون د،یستیآها، پس نگران من و مهبد ن -

 وقت بد نگذره بهش.  کیکه 

 لب گفت.  ریز "ی حسود"و  دیهم آرام خند محمد

قشنگ بخندد و نه حرف   گذاشتیسر و صورتش نه م  یهازخم

 بزند. 

 تازه بهوش اومده.  ضه،یخب پسرم مر -

 . د یاز من دوست ندار شتریکردم که اون رو ب باشه، منم باور   -

دادم تا مبادا مادر حرفم را باور   ی حرفم را با خنده چاشن آخر

 کند و دلخور شود.

 را قطع کرد.  یگوش  ی و بعد از خداحافظ  دیهم خند  او

 ؟یبر یخوایم-

 گذاشتم و به سمتش برگشتم. زیم یرا رو یشگو

 هر وقت مامان اومد آره. -

 ؟ینر شهیم -



  یافتادم و ب شی هایبچگ اد یحرف را زد که  نیمظلومانه ا رقدآن

 .دمیخند اریاخت

 چرا خب؟ -

 کردن با انگشتانش شد.  یانداخت و مشغول باز ریرا به ز سرش

 چهار ساله نداشت.  یپسر بچه  کیبا  ی فرق گرید

 ... کنم؟ کاری... من چادیب قیاگه... اگه شقا -

و   ادتتی ع  ادی؟ خب مبخورتت خوادیم  قیمگه شقا وونهید -

 . گهید رهیم

 .نمشیبب خوامینم -
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 کاشتم.  اشیشانیپ  یرو یابوسه 

محمد، اصال تا حاال از خودش   ییها حرف نیتر از ا یتو قو -

از دست   ینه؟ امروز هر کار  ایها درسته   امیکه اون پ  یدیپرس

 . ادیهکر ها بر م



کنه که هکرا بخوان هکش کنن؟ بعد هم   یکار دی اصال چرا با -

  یهاا چشمکه ب یاون شب یحت دم،یهزار بار پرس دم،یپرس

کرد، گفت آروم   هیازش، گر دمیپرس  دمی خودم اون دوتا رو د

اما اگه   م یزن یگفت بعدا حرف م کنه،یباشم، گفت درستش م 

 فکر...   باهاشت گفتیگفت، م  ینم ینطوریکار خودش نبود که ا

مانند صورتش به خون  شی و چشم ها  دیلرز ی م ش یهادست

  یه بودند و سرخچشمش پاره شد شی هانشسته بود. انگار رگ

 گرفتند. ی را م دشید یجلو ش یهاخون 

  کیپر کردم و با سرعت به دهانش نزد یآب وانیل زیم یرو از

 . دینفس آن را سر کش کیکه کردم 

 . یبکش داداش قیچند تا نفس عم -

 تا آرام شود. دیکش یقیعم  یرا بست و نفس ها شیهاچشم

حد   نیاکه او را تا  یحرف دنیکش شینبودم از پ  مانیپش 

زد و   ینم اد یمن فر یجلو نگونهیاگر ا د یکرده بود، شا یعصب

  چیشد و آن وقت با ه یاز درون منفجر م ختیر یاشک نم

 کرد.  میزخمش را ترم شد ینم ی عمل قلب



گفت گورم رو گم   ی بار بهم... بهم م کیبار... فقط  کیاگه -

  ستمین شیگفت... مرد زندگ ی گفت دوستم نداره... م ی کنم... م

 .شهیهم یرفتم، برا یم

  لیتحل یو صدا تیباره با نظلوم نیرا بسته بود و ا شیهاچشم

  یم  دادیب شیصدا تیگفت. آنقدر معصوم یسخن م یرفته ا

 کباب شده بود.  شیکرد که دلم برا

را گناهکار بدانم، چون  قیو مدرک شقا لیدل  یتوانستم ب ینم

نگرفته  شیرا پ  یمعرفت  یهم رسم ب  کباری یبه قول محمد حت

و همه جا گناهکار بود سرنوشت  شهیکه هم یزیبود، تنها چ

هستند که خود را به دست او  یی هاآدمبود و گناهکار تر از آن 

 سپارند.  یم

  یگفت هم تو اونقدر عاشق بود ی اگه م یحت ، یتونستینم -

 . یترکش کن یکه نتون
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خمارش را از هم باز کرد. انگار باز هم قرص کار خود  یهاچشم

 یخبر ی اب و بخواستند در عولم خو یرا کرده بودند و او را م 

 بماند.  داریکرد تا ب  یرا م  شیفرو ببرند و او تمام سع



کرد، بلکه   یرها نم شی قرص ها تنها او را از درد پاها نیا

 شد بر درد قلبش.  ی م یمرهم

گفت...    یدردش که کمتر بود... اون وقت... اگه خودش م -

 شکست... تا...  یدردش کمتر بود... غرورم کم...کمتر م

 و ناتوان تر از قبل ادامه داد:  دیشک یا ازهیخم

 مدرکش... مدرکش رو برام بفرسته.  یعوض هیتا االن که... -

 هم فشرد.  یرا رو  شیها شد و چشم نیتسل باالخره

 یلیکنند... خواب خ شتریقرص ها را ب  نیکاش دوز ا یا -

 . نهیریش

خواب  دیمنظمش نو ینفس ها ینگذشت که صدا یاقهیدق

 آرامش را دادند. 

 

 

 _مهبد_

 برداشت و به ضبط دوخت.  شهینگاهش را از ش یکالفگ  با



مضخرفت دست    یآهنگ ها نیاز ا یخوا یم  یتو تا ک  -

 ؟ یبردار

 باال انداختم و گفتم:  یآنکه نگاهش کنم شانه ا بدون

 هم آرامش بخش.  ی لیبه نظرم که خ -

بود   یالهیکرد و همانطور که دنبال وس فشیدرون ک دست

 گفت:

 خرد کنه تا آرامش بخش. اب عص شتریب -

را از  ی او کردم که با لبخند سرش را بلند کرد و فلش به ینگاه 

 در اورد.  فشیک

 . افتمشی  -

 شدم.  رهیگرفت و دوباره به جلو خ امخنده

خوشحال  نقدریهم ا یکرد  افتی تو اون موقع که من رو  -

 .ینشد

  لیآورد و سرش را به سمتم متما رونیرا از درون ضبط ب فلش

 کرد.



 آقا؟   د یدون  یاز کجا م -

 کردم.   یرا باال انداختم و به او نگاه م یابروها

 .یاز ذوق کرد یلیکه خ  یکن  یاعتراف م یدار ی عنی -

فلش   میو او مشغول تنظ م ینگاهمان را از هم گرفت هردو

 خودش شد.

خوشحال  ی تیباکفا لیوک نی چن افتنیخب آره، هر کس از  -

 ش کنه.ره زندههمه ارثه که قراباشه صحبت اون  ی. هرچشهیم
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زدن به من بود،   یدنبال رو دست شهیهم  دم،کر یاخنده تک

صادق بود و   شهیکرد. او هم ی وقت نم چیکه گندم ه یکار

خورد،   یبه درد نم شهیآرام هم ی مهربان اما به قول آالله زندگ

  د،یکرد و خند یشوخ دی دروغ گفت و دعوا کرد، با ی گاه د یبا

 را دانست. خوبکم   قیکرد و لوس شد تا قدر دقا یلجباز د یبا

که نه نام خودش را  ی پخش شد، آهنگ  نیدر ماش یجلف آهنگ

هم به دانستنش   یاش را و عالقه ادانستم و نه نام خواننده ین



 رهیخ شیبه روبه رو یبخش تینداشتم اما آالله با لبخند رضا

 شد. 

 که او هم بشنود گفتم: یلب جور  ریز

 . میتحمل کن د یخودش کم بود، آهنگاش رو هم با -

 در هم رفته به سمت من برگشت. یی هااخم با

 ؟یگفت یزیچ -

 من؟   ؟یک  -

 نه، خر مش رجب. -

کردم خودم و   ی ام گرفت اما سعلحن پر از حرصش خنده از

 ام را حفظ کنم.  یجد ی افهیق

  دیشنو یفهمم، شما که صداش رو م   یمن زبون خر رو نم -

 گفته. ی چ دیبهتر بدون د یبا

سمتش برگشتم و با  به سکوت گذشت که به  یا هیثان چند

نتوانستم خودم را کنترل  گریاش د گرد شده  یهاچشم دنید

 . دم یکنم و آرام خند



 . یشعوریب  یلی... خیلیخ -

که   دمیمات و مبهوتش خند یافهیتر از قبل به ق بلند

 را در هم کرد و سرش را به سمت پنجره برگرداند. شیهااخم

و سفر  یهفته ا  کی یلیتعط لیلکه امشب به د خداراشکر

تهران خلوت بود وگرنه تا به حال   یها ابانیافراد ها، خ شتریب

 . میهزار مرتبه تصادف کرده بود

به سکوت گذشت و او توقع داشت نازش را بکشم اما   ی قیدقا

 حرف ها نبودم. نیمن مرد ا

با   م یکرد ی م یکه مرد گندم بودم سع یی تمان سال ها در

شد   یدلخور م ی گاه. میحرف و گفتگو مشکالتمان را حل کن

  یسرد م ینبودند، تنها کم نگونهیا شیها ش یها یاما دلخور

عشقم،    یو به جا کردیرا کمتر خرج م شیها   یشد، مهربان

 ی هکرد تا مرا متوج ی م ییزد، تنها رفتارها  ی م م یمهبد صدا

مرا   می کارها ینکرد به تالف   یگاه سع  چیاش کند و ه یناراحت

 هم ناراحت کند. 
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آرام آنقدر گرم و  یگفتگو  کیهم با   شیها یسرد نیآخر ا 

  یها را م یدلم آن قهر و دلخور ی شد که گاه ی قانه تمام معاش

 خواست.

  نیکنم و ا ی م یرو اده یز یهم من در برخورد با آالله کم  دیشا

من و   نیب یهم باعثش خود آالله هست که نگذاشت حرمت ها

دو دوست   نیداشت ب دهیبماند، عق ی من و او هم باق نیگندم ب

 احترام.  کند و بعد  یحکمران تیمیاول صم د یبا

  یهابا اخم قهیدق ستیو پس از ب اوردیخودش طاقت ن باالخره

 درهم رفته به سمتم برگشت. یدرهم بگو صورت

 بشم.  ادهیخوام پ  ینگه دار م ستم، یانگار اصال برات مهم ن -

کردم سرعتم را کمتر کنم تا   ی به او کردن و سع ینگاه  مین

 .میصحبت کردن داشته باش یبرا یشتریزمان ب

 . میدیهنوز نرس ی لو -

 . رمیم کن خودم م ادهی پ  -

خلوت تنها  ابونیدختر تنها رو وسط خ هیوقت شب  نیا -

 ولش کنم؟ 



به او کردم. سخت بود هم حواسم به جاده    ینگاه مین  دوباره

بغض کرد اما آنقدر مغرور   یزود نیکه به ا یی باشد هم به او

 . را بدهد از آن  یقطره ا دنیبار یبود که حاضر نبود اجازه 

  هیوقت شب... بودن من با تو که  تیاون وقت... اون وقت ا -

 ... خطر... یمرد نامحرم

درهم به سمت او   یهاحرفش تمام شود. با اخم نگذاشتم

 امه ندهد. اد گریداد د حیو ترج دیبرگشتم که خود او هم ترس

به خواست خود  یکه حت یمن یبود، حداقل برا نیسنگ حرفش

 بود. نیتم سنگرفگ  یاو دستش را م

نگاهم را از او گرفتم.   دمیهراسانش را که د یافهیو ق سکوت

  نیاز ا شتریحواستم ب یعصابم با حرفش خرد شده بود اما نم

 شروع شده بود را ادامه دهم.  یبحث مسخره که با شوخ نیا

 بشم.  دایخوام پ  ینگه دار م  -

  یبود که تموم شد و رفت پ یشوخ هی ، یتمومش کن شهیم-

 ش.ارک

 نه...  -



 شدند ادامه نداد.  یجار شی هااول اشک که از چشم یقطره
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بحث   نیکردم که ا یباور نم اورم، یمن هم نتوانستم طاقت ب 

حد ناراحت کند که بخواهد   نیپا افتاده او را تا ا  شیکوچک و پ 

 .زدیبزند و اشک بر یاعتماد یحرف از ب

 نگه دار.  -

 . ستمیا یجلوتر م کم یاتوبانه، صبر کن  نجایا -

بشوم و اصرار کنم تا بماند   توقع داشت که مانع از رفتنش انگار

 داد. هیتک شهیتر از قبل سرش را برگرداند و به ش یکه دلخور

و در آرامش با   ستمیبا یکه گوشه ا نیبود، هم نیهم هم قصد

 . مییهم سخت بگو

کردم اما قبل از آنکه دست او به سمت   دایپ  ی پارک  یجا باالخره

 را زدم. یبرود قفل مرکز رهیدستگ

 بود.  ده یفا ی را تکان داد تا در باز شود اما ب هریدستگ یبار چند

 برو.  یبعد هر جا که دوست دار م یزن یبا هم حرف م  -



 گفتم:  ی تالش کردنش ادامه داد که با کالفگ به

 پس تالش نکن.  شه،یکه تا من نخوام اون در باز نم  یدون یم  -

 را رها کرد.  رهیلب گفت و دستگ ریز "یاه"حرص با

 ش را برگرداند. اما سرنشست  شیسر جا آرام

 ؟ یناراحت شد نقدریا یشوخ هیواقعا با  -

دستش شد.    یهاکرد با انگشت یرا نداد و مشغول باز جوابم

 زده بود.  شیهم رنگ شال و مانتو  یامشب الک آب

 . یها باش نیکردم با جنبه تر از ا  یفکر م -

بابام مرد، داداشام شدن نامرد روزگار و پشت پا   ی ... وقتیوقت-

نداشت...   یپشت و پناه  چیدن به خواهر کوچکترشون که هز

  چیروز تو ناز و نعمت پدرم بزرگ شده بودم حاال ه هیکه  یمن

 ... ی... ولی نبود ول م یتو زندگ ی مرد با معرفت

  شیصورت و صدا یحالت بچگانه نیبغض داشت و هم شیصدا

 کرد.  یرا مظلوم م

دخترانه پانزده   سن داشت اما مانند  یاو خرده ستیب نکهیا با

 له بود.سا



مرد    هی میتو زندگ شهیهنوزم م  دمیفهم یتو که اومد ی ول -

 خب...  یول  وانمیو پشت  میباشه که بشه حام

 کرد. ی گفتن ته دلم را خال یول نیا

 .ستمیکه من اون مرد ن یمسخره، فکر کرد  یشوخ هیو با  -
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 اش را به من دوخت.  یاشک ش یهارا بلند کرد و چشم سرش

  ،ی نیب یم  اما... اما هنوز من رو مثل گندم یخوب یلینه... تو خ -

من  یخوا ی اما باز هم م یرابطمون رو شاد کن ی کن ی م یسع

  نیبود... با ا یمراحلش منطق ی باشم که تو همه  یهمون گندم

گندم    یکنگ اومدم تا جا یفکر م   م،یکنم اضاف یکارت فکر م 

 .رمیرو بگ

به او نگاه کردم. او کجا   گندم کجا؟ آن ها با هم   رتیح با

که او با گندم    میخواستم بگو ید، م فرسنگ ها فاصله داشتن

 فرق دارد اما زودتر به حرف آمد و مانع شد.  میبرا



  یدون  ی که با حرف و منطق آروم بشم، م ستمین یمن زن  -

طرف  شهیخوان که هم  یق هستن، ممنط ی ب ی لیها خزن 

باشن،   زیعز شهیکه هم خوانیمقابلشون نازشون رو بکشه، م

  یرو دیبا شن،ینم با منطق اروم یناراحت یوقت ها

 . نیچون اونا احساس ی احساساتشون کار کن

 نبود... ینطوریگندم ا  یول  - 

 تلخ!  د،یخند

 یخواست یم  ،ی نیب یم  یکیکه من رو با اون   یدی ... دیدی د -

 بهت ثابت شد.   ینه ول  یبگ

که خودم را   دیپر رونیاز دهانم ب یگفت، حرف یراست م انگار

 لو داد.

 کنم.  هیکردم گَندَم را توج  یو آرام سعانداختم  نییرا پا سرم

 زنه خب. کیخواستم بگم گندم هم   یفقط م -

خودش را  یاون همه کتاب لعنت نیهمه سال ب نیاما اون ا -

باشن اما من   یکه همه ازش راض ی کیغرق کرده که بشه 

هم   گرانیخوام خودم باشم، د یچون من م ستم،ین ینطور یا



زنم فکر نکن با   ین دارم حرف ممن رو بخوان. اگه اال نطوریهم

بهم   دارم ازیکه ناراحتم ن  ییمن وقت ها شم،یحرف زدن آروم م

و   یام کادو بخربر ،یکن ،بغلم ی نازم رو بکش ،یمحبت کن

دارم،   جانیبه محبت و ه ازی من ن ؟یفهم  یم  ،یکن زمی سورپرا

 خوام. یخوام من مرد عمل م  ینه حرف. من گوش شنوا نم

  یب  یبود، از اول شب کم انگار حالش خرابرا بلند کردم.  سرم

 بکشه. نجایکردم به ا ی حال بود اما گمان نم

  ی گندم م یچقدر برام سخته که همش من رو جا ی فهم یم  -

که همه ش  ؟ی کن یم سهیکه همه ش من رو با اون مقا ؟ینیب

 اون باشم.  هیمنم شب یخوا یم

  و و گندم وگرنه ت ستمیرو بلد ن یگ یکه م یی ها نیمن... من ا -

 . دیفرق دار یلیمن خ یبرا
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برادر  هی یکه به جا یخواهر دار هیچون تو  ،یریگب اد ی د یبا -

  دیداره، تو شا  ازیو مهربون ن  یبرادر حام هیمغرور و خشک به 

دل   ینوازشش کن یروز نخوا هیکه اگه  یدختر بش هی ی بابا

 شکنه و تو...  یکوچکش م

 ادامه داد:  ایانداخت و با خجالت و ح نییرا پا سرش

  یکن  یسع د یاشه، باداشته بادامه  مونیدوست یخوا یو اگه م -

هم   یلیکه زن ها را بشناسه، غرور خوبه، خ ی باش یمرد کی

اش   دهیناد ی کن یم  یزن کنارته و سع ک ی یخوب اما وقت

 .یاون زن رو شکست یعنی یریبگ

راحت  ی لیبودم که  خ  شیهامات و مبهوت به او و حرف آنقدر

 را فشرد.  یو قفل مرکز دیمن کش یخودش را رو

 ز کند که گفتم: را در دست گرفت و خواست در رو با رهیدستگ

 نرو.  -

 دارم.  ییبه تنها ازیحالم بده، ن -



 هر وقت حالت خوب شد بهم زنگ بزن، منتظرتم. -

مهم تر از آنچه است  میاو برا میخواستم با حرفم بگو یم  دیشا

 کند.  یکه فکرش را م

 دارد.  یامشب کنار گذاشتن غرور چه اشکال کی

  یدی جد یایشد و رفت. رفت و مرا با دن ادهیو پ ز کرد را با در

 شدم.  ی واردش م دی با تو بودن با یکه برا ییایتنها گذاشت، دن

که اگر بودند   ستندیگفت، همه زن ها گندم ن یاو راست م 

که آرامش   شدندیم گرانی د یتمام زن ها آنقدر غرق زندگ 

بود که   نیکردند و بهتر از آن ا  یخودشان را فراموش م یزندگ

پابند   یمرد چیآن وقت ه ستندیمردها مانند من ن یهمه

 شد.  ینم  یزندگ

خودم هم گناهکار بودم، خودم   ییجدا نیداشتم که در ا قبول

  ش یرا به پا امیتمام زندگ  شرفتشیپ  یکه به هوا  یو شغل

 را زدم.  می هاعاشقانه د یو ق ختمیر

کردم،   دایپ که   یاسم و رسم نیبه ا دیارز ی م د، یارز یم  دیشا

 به...  دیارز یمانند آالله و م  ی کردن دوست دایبه پ  دیارز یم



 

 _گندم_

به سمت   عیفج یگذاشتم و با سردرد رونیب یاز کالنتر پا

 قدم برداشتم.  نمیماش

کردند در عهد   یکه هنوز فکر م یو کله زدن با خانواده ا سر

 بود یکردند و دختر محکوم به ازدواج اجبار  یم  یقاجار زندگ

 خواندن در گوش خر بود.  نیاسیند مان
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شدم، به   رهیخ کیتار یچرخاندم و به هوا نیرا در ماش چیسو 

 محمد قول داده بودم که زود برگردم اما انگار بدقول شده بودم. 

رد شبودا یرو یگوش امکیپ یرا که روشن کردم صدا نیماش

 بلند شد. 

ام.  خانواده یهاام بابت حرفگندم جون، شرمنده دیببخش "

 ".د یاز دستشون ناراحت نش دوارمیام

که قصد کمک  بودم یاو زدم، من تنها پزشک ی به پاک یلبخند

  یعاد  میکه برا  دمیحرف ها شن نیکردن داشت و آنقدر از ا

  کاریو ب یبار صفت فضول و روان نیچند یروز دی شده بود، شا

 یبه من انرژ شتریها بحرف  نیبستند اما ا ی م شمیو... را به ر

  زیخورده را تم اک خ یهاداد تا به کارم ادامه دهم و ذهن یم

 کنم. 

فقط خودم   گن،یم یچ گرانی د ستیبرام مهم ن "نوشتم شیبرا

 . شنیمثل تو که دوستم محسوب م  ییمهم هستم و کسا 

 "باش. یقو شهیهم  ،ییایدر یخوش پر شب



دانستم    یرفتم. م مارستانیرا روشن کردم و به سمت ب  نیماش

دلخور است اما اگر بشنود امروز چه  اریکه محمد از دستم بس

 کند.   یرا پشت سر گذاشتم حتما درکم م یی غوغا

 یخلوت بود و چند لحظه ا  ابانیآمد. خ امکیپ  یصدا دوباره

 چشم از او برداشتم تا جوابش را بخوانم.

با کار    ،ییایدر یبهم بگه پر تونهیون نمکس مثل ا  چیه "

 ".خوامشیکه واقعا م دمیامشبش فهم

آنقدر عاشق بود که دچار جنون  د ی. وحدمیکش یالفه اک نفس

 شده بود. 

خواستگار آمده بود درنگ نکرد و چاقو فرو   نازیپر یکه برا امروز

خواست  یتر بود که م وانهید  نازیپر  نیکرد تو شکم پسرک و ا

 شده بود ازدواج کند.  یدچار اختالل روانه ک ییبا او

آتش رو   زمیبودند که ه نازیپر  یاز آن همه بدتر خانواده  و

کردند او را به زور و اجبار شوهر   یم  ی کردند و سع یم شتریب

به نزد من هم   دیو وح  نازیبا آمدن پر یدهند، آن ها حت



کردند و به قول خودشان من ذهن آن ها را خراب    یمخالفت م

 کنم.  یم

 . دمیرس مارستانیساعت بعد به ب مین
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  دی را ببندم تا شا م یهاشدند چشم ادهیاز پ قبل  کردم  یسع 

گذشت   یکه م یاهیاز سردردم بهتر شود اما انگار هر ثان یکم

 شد.  ی بدتر م

 استراحت شدم و در را باز کردم.   الیخیب یکالفگ  با

حالم را جا آورد.   یخورد کم یخنک که به صورتم م  باد

داد   یم الکل  یکه بو ییو فضا  مارستانیوارد ب خواستمینم

 شد.  یآزرده م شتریکردم محمد ب یم رید شتریشوم اما هرچه ب

 حال خوش شدم و به سمت اتاقش قدم برداشتم.  الیخیب

 . دمیرا مشغول آب خوردن د قیراهرو که شدم شقا وارد



کاش   یداد و ا ی حدس محمد درس بود، دلش گواه بد م پس

 گرفتم.  ی اش نم دهیناد

 قلبش گذاشت. یوش را رو دست دینفس سر کش کیرا  وانیل

شد و انگار تمام   یمچاله م ش یدر دست ها یکیپالست وانیل

 کرد.  یم یحرصش را سر آن خال

 از درد عشق نافرجام؟ ایترش آبرو بود  از

 گل.  ی، دختر عموبه به -

 رها شد.  ش یهااز دست وانیو ل د یکش یبلند نیه

 بلند به سمتم برگشت.  یترس و با نفس ها با

 که دستپاچه گفت: اهش کردمتعجب نگ با

 .دمیترس  دیاومد  ییکهوی د،یس... سالم دخترعمو... ببخش -

را درون سطل زباله  وانیزدم و خم شدم تا ل شیبه رو یلبخند

 بندازم.

خانم، از مال داداشم خوب   قیقلبت باش شقا  نیمراقب ا -

 مراقبت کن.



را راست کردم و نگاهش کردم که با سرعت سرش را  کمرم

 انداخت.  نییپا

 .یاوه، تو که اهل خجالت نبود -

 د؟ یدون  ینم نیبگ نیخوا یم  -

 را در هم کردم و مشکوک نگاهش کردم.  م یهااخم

 رو؟  یچ -

 را باال آورد و مطمئن نگاهم کرد.  سرش

  تونیمزاحم زندگ خوادیچون نم گهیمحمد گفت بهتون نم -

  د ییحرف ها نیبشه و من رو خراب کنه اما شما زرنگ تر از ا

 مگه نه؟   د،یباش دهیکه نفهم
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 زدم.  شیبه رو یشتم و لبخنداش گذاشانه یرا رو دستم



عمو بزرگ شده بود و ذاتش خراب  یهر که بود سر سفره او

 نبود.

بود وگرنه او    یو خام یجوان یراه را کج رفته بود باز رو اگر

 هنوز هم پاک بود. 

به   ،یو کار من رو آسون کرد  یخب حاال که مچم رو گرفت -

 . هایاز دستم در بر یتونینم ی سادگ نیهم

 نیاز ترس درونش کم شود، تا بفهمد هرچه ب ی کما ت دمیخند

آن هاست و من از نگاه خودم   نیاو و محمد گذشته است، ب

 محمد.  یهاکنم نه بر اساس حرف یقضاوت م 

  دیگو  یم یزیو من مطمئن شدم که اگر چ د یهم آرام خند او

 هست. تیو همچون واقع ستیترس ن یاز رو

کنم و    کیسالم و عل انیخب، من اول برم با داداش و عموا -

کار دارم، وگرنه زن عمو به زور هم که شده تو رو   ی بگم با تو کل

 شونه کنار محمد.  یم

  ادیرف اشیکه غم و ناراحت یی انداخت و با صدا نییرا پا سرش

 زد گفت: یم



باالخره   میاز هم فرار کن م یکرد ی من و محمد سع  یهرچ -

 . میرو بش کنه ما با هم روبه یامشب مامان تونست کار

 گفتم:  یرا آرام فشردم و با مهربان  اششانه

 به خدا بسپار. ز،یهمه چ شهیدرست م -

 دستم گذاشت و با لبخند گفت:  یرا رو دستش

 . یمحمد قضاوتم نکرد یهاحرف یکه از رو  یمرس -

 

 _مهبد_

 سمت چپم برگشتم.  یبه پهلو  دوباره

سه نصف  به ساعت انداختم؛   یرا روشن کردم و نگاه لم یموبا

 هم بگذارم.  یوز نتوانستم چشم روشب بود و هن

 کنم.  یکاررفت و من نتوانستم  یآالله بودم، با حال خراب نگران

خواهد تنها   یبدهم، خود او گفت م امیخواست پ  ی هم نم دلم

را خراب کنم؛ هر وقت که   اشییبماند و قصد نداشتم تنها

 داد. ی م ام یحالش خوب شد حتما پ 



  ایرفته خبرم کند،   ادشی ب شده باشد و ش خوحال  دیشا اصال

 خواسته تا مزاحمم شود. یگمان کرده است خواب هستم و نم

دهم تا قلبم آرام   یگونه خودم را دلدار نیکردم هم یسع

 بود.  دهیفا  یبخوابم اما ب  یو بتوانم کم ردیبگ
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 هم بگذارم.  یچشم رو یساعت میتا هفت صبح تنها توانست ن 

خواستم  ی بلند شدم و اتاق را مرتب کردم، نم میاز جا عیسر

 هم به خانه نرفتم.  اهورا بفهمد امشب 

  نمانیب یحساب یدعوا دی اتاق د نیکه من را در ا ش یپ  یهفته 

 راه افتاد. 

کردم خودم را با پرونده ها سرگرم   ی اتاق کارم شدم و سع وارد

 زیهمه چ خوردیآالله که م یکنم اما باز هم چشمم به پرونده  

 شد.  یخراب م

که   ی دمبا گندم عاشقانه کردم، گن  در تمام عمرم تنها من

 با آالله فرسنگ ها فاصله داشت. اتشیخصوص 



زنان بود و آن که فرق   ی گفت، او مانند باق  یآالله راست م دیشا

 صبور بود و با منطق.  شهیکه هم یداشت گندم بود، گندم 

  یهایمهربان  ل، یدل یب  یهادنیاو هم مانند آالله ناز کش دیشا

  کینها با کردن ت  یو آشت یشگیهم  یگفتن ها زمیعز ،ییکهوی

کرد مرا وادار به  یم  یخواست اما سع یآغوش و بوس را م

 نکند.  ستیسازگار ن اتمیکه با روح یکار

خودش  ی گندم آنقدر غرق زندگ دم،یام کش یشان یبه پ  یدست

خواستم آالله را به عنوان    یاما نم د ید ی مرا نم یبود که حت

 دوست از دست بدهم.  کی

که نه تنها به   یمیصمفتم، ترا گر ممیبلند شدم، تصم میجا از

 خودم هم بود.  یسود آال بلکه  برا

 کردم.  یبه منش ینگاه 

 تو اتاق اهوراست؟  ی کس -

 آورد و گفت:  رونیسرش را از درون پرونده ب یوسفی یآقا

 اومدن.  رونینه جناب، تازه از اتاقش ب -

 در زدن در را باز کردم و وارد اتاقش شدم.  بدون



 آورد و نگاهم کرد.  رونیب ین کاغذرا با تعجب از درو سرش

 را در هم کرد. ش یهامن اخم دنی د با

 ؟ یستیدر زدن بلد ن -

اخالق گندش را نداشتم اما   ن یا یبود و من هم حوصله دلخور

قف  بود که خود را تمام و کمال و یکس نیمجبور بودم، او بهتر

بود که با    یخانواده اش کرده بود و از همه مهم تر او تنها کس

 شد.  یمحسوب م  قمیرف شی ها  یقمام گند اخالت
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  شیبه کتاب باز جلو ینشستم و اشاره ا زشیمبل کنار م یرو

 کردم.

 خوام باهات حرف بزنم.  یبساط رو م  نیجمع کن ا -

 سرش را درون کتاب فرو برد و مشغول خواندنش شد.  یجد

 بعد.  یکار دارم، باشه برا -

 خم کردم و کتابش را بستم.  زیم یرا رو خودم

 در هم فرو برد.  شتریرا ب شیبار ابروها  نیا



درنم   یکه م  اریرو در ن تیبا مسئول یآدم ها یداواسه من ا -

 شش ماه  یحت

در ضمن قبال هم گفتم تو و   ، یکه با گندم حرف نزد شده

 .میخودمون خواست د، یازدواج نبود نیا ی سوگند باعث و بان

 رو ندارم.  یتکرار یبحث ها یحوصله  -

 انداختم.  گرید یپا  یرا رو مینشستم و پا  میجا سر

 بپردازم.  یتکرار  یم بحث هافه ندارم که بخوااونقدر وقت اضا -

آمد تا   میلند شد و به سمت مبل روبه رواش ب یصندل یرو از

 .ندیبنش

 چه مرگته. نمیپس بنال بب -

فوق   قیرف کی یزدم، او هر چه که بود به راست یشخندین آرام

 العاده بود. 

 .یبد  ادیبهم  ییزایچ هیخوام  یم  -

 نگاهم کردم. خت و با تعجب را باال اندا ش یابرو یتا کی



که اسم تو به   ستین یموکل ،یاوکالت خبره یشما که تو -

 باشه. دهیگوشش نرس

 .یتو وکالت نه، تو زن دار -

که    ییلبخند زد، لبخندش آهسته آهسته گشاد شد تا جا  آروم

 شد.  لیبه قهقهه تبد

 . دمیکش یرا در کاسه چرخاندم و نفس کالفه ا چشمم

از   یه خودش ساکت شد و با ته مانده ااالخرتا ب  دیخند درآنق

 خنده اش گفت: 

 کار؟یچ یخوا یم ینخورده؟ زن دار یی سرت به جا -

 زن ها آشنا بشم. یخوام با دنبا یم  -

 مشترک؟  یبعد از سه سال زندگ -

 فکر کن تازه به فکرش افتادم.  -

 را در هم کرد. شیشد و اخم ها  یجد

 ... ا ی ی گندم رو بشناس یخوا یم  -



خواستم   یشود. نه م  یختم م  نجایدانستم که به ا یم

  شیرا پ  یشگیمزخرف هم ی کنم و نه بحث ها یپنهانکار

 بکشم.

 . گهیداره؟ زن زنه د ی چه فرق -
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 رفتم.  زشیمبل بلند شد و به سمت م یاز رو تیعصبان  با

تا االن شناخته بود، زن  یگندم رو بشناس  یخواست ی اگه م -

 شناسم. ی رو من نم یگی که تو م یی ها

  فیثا کمر یادی هم همانند او خونم به جوش آمده بود، او ز من

 فرض کرده بود. 

 بلند شد.   میاز جا ی تند با

  ازهاشیگندم کدوم ن نمیاومدم بب ،یبارم کن کهیکه ت  ومدمین -

که زنت    یچه کرد نمیاومدم بب ش،یرو پنهون کرده پشت صبور

  یو از رضاست بال بال م  یوار یتو اون چهارد یرو حبس کرد

کتاب و   ستیبه درک، کم ن ،یحرف بزن یخوا یزنه. نم

 . یبده اون چه رو که تو نگفت اد یکه بهم   یاشاورهم

توانستم التماسش  ی به سمت در قدم برداشتم، نم تیعصبان  با

 خواست.  یبدهد که خودش نم اد یرا به من  یزیکنم چ

 را باز کردم و خواستم از اتاق خارج بشوم که گفت: رد



 صبر کن.  -

 تا حرفش را کامل بزند.  ستادمیا

زن اما، من که   اتیه درمورد روحو مقالکتاب   ستیآره کم ن -

عاشق رو بعد از   رمردیپ  هیتازه پنج ساله زن دارم که سهله اگه 

ش سوال رو از نیو ا یاریعاشقانه با زنش ب ی پنجاه سال زندگ

دارن، درک کردنش   یبیعج  یایجواب بده، دن تونهینم یبپرس

 فراتره. یلیاز درک و عقل من و تو خ

 در را بستم. اتاقش خارج شدم و  از

 خواستم پا پس بکشم.  ی اما نم دمیها را هزاربار شن نیا

 رفتم. یوسفی زیسمت م به

 . یساعت چند قرار گذاشت یبرا -

 .دیخودتون گفته بود دم،یهمه نوبت ها رو ده به بعد چ -

ساعت وقت   م یرا تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم، تنها ن سرم

 داشتم.

 کردم.  پیآالله تا یبرا ی امی را برداشتم و پ  لم یموبا



 "؟یخوب"

 ساده و مختصر. نقدریهم

 "آره، ممنون. "تا جواب داد دیطول کش یربع کی

چرا از احوالش مرا با خبر   میبگو م،یچه بگو گریبودم د مانده

گفتم    یم  ای مرتبه چش شده بود؟  کی شبیگفتم د  ی نکرد؟ م

 خواهد. یخواهم آنچه شوم که او م  یم

 "بده. اد یبهم   "نوشتم ی امی زدم و پ  ایدل به در باالخره
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 "رو؟ یچ "که جواب داد د ینکش طول شتریب یا قهیدق چند

درشتش و   یعسل  یهاشکلک تعجب که باعث شد چشم همراه

 بزنم.  یو لبخند د یایب  ادمیشد به  ی بچگانه م شتریکه ب یاافهیق

 ".ستمیبلد ن  یکرد ی که ادعا م یزیهمون چ"

از جان  م ی. گفتنش برادمیکش یارا فرستادم و نفس آسوده امیپ 

 کندن هم سخت تر بود. 

 . دی ایدادم و منتظر ماندم تا جوابش ب هیتک یپشت صندل به



را در دست گرفتم تا   لینشد. موبا یگذشت اما خبر قهیدق پنج

 نداد.  امیکم باشد اما باز هم پ  ش یمبادا صدا

وارد اتاق   دمی موکل جد ،یرستم ینداد تا باالخره آقا امیپ  آنقدر

 او و جوابش بشوم.  الیخیشد و مجبور شدم تا غروب ب

  یبکنم. نم یتوانستم کار ی هم بودم نم کاریکه اگر ب دچنهر

بدهم، زنگ زدن   امیهم پ  خواستم تا قبل از جواب دادن او باز

 که جز محاالت بود. 

از او کردم هم   یخواهش نیداده بودم و چن  امیکه پ  نیهم اصال

 خارج شده بودم.  میاز خط قرمزها

  ی تد، حکنن یخوهد قانون شکن یآدم ها دلشون م ی گاه اما

 که خودشون ساختند.  ییقانون ها 

خانم   یپنج غروب بود و مشغول گوش دادن به حرف ها ساعت

 بلند شد.  یگوش امکی پ  یبودم که باالخره صدا یمسن

که تمام روز را منتظر   ی رستانیبودم مانند جوانان دب شده

که جوابش را  ستیدوستشان هستند و دل تو دلشان ن امکیپ 

 بدهند. 



کردم و دستم را به سمتم   ی کوتاه یعذرخواه یخانم صفر از

 دراز کردم اما وسط،راه منصرف شدم.  لیموبا

صبرم   یارتقا یبرا  دی با خودم، شا یلجباز د ی، شادانم چرا ینم

را باز کنم   امشیخواستم سر حوصله پ  یم نکهیا یبرا دی شا ا یو 

 و جوابش را بخوانم.

 نبود. و ا یوقت تلف یدانستم به تالف  ی چه که بود م هر

تماس گرفتم تا   د یرفت با سرعت با سع رونیکه ب یصفر خانم

 کنم.   دایو من نتوانم وقت اضافه پ   دیا یب ینفر بعد

 رو بفرست.  ینفر بعد -

 . ستگهیساعت د میآقامهبد، قرارشون ن ومدنیهنوز ن -

 باشه. -

شدن  میجز تسل یگذاشتم، واقعا چاره ا شیرا سر جا تلفن

 نداشتم. 

 اش را باز کردم. برداشتم و صفحه  زیم یز رورا ا لیموبا

 



 

 دارد  ہادامـ

 

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ (Z@r) ] 

 آرامش_نیا_یقربان # رمان            

 

 63_پارت#       

 



تنهام نذار،   یعنی تنهام بذار،  گهیدختر م هی یت درس، وق نیاول" 

 "نه من نه تو. یاگه تنهام بذار یعنی

  می تنها د یگو ینگاه کردم. اگر خودش م امشیتعجب به پ  با

 بگذارم؟  شی تنها دی بگذار نبا

 فرستاده شد.  یگری د امیلحظه پ  همان

  تنهام  یوقت ها تنهام بذار واقعا به معن یالبته ممکنه بعض "

 "شه.بذار با

 گفت.  یگرفته بود، اهورا انگار راست م امخنده

اند و فرشته ها را تنها خدا  قول مها زن ها از جنس فرشته به

 شناسد، از توان من بنده خارج بود.  یم

  نیو نه به ا ریبا همان سرعت آمد، نه به آن تاخ اشیبعد امیپ 

 .یفراوان

  دی تو با تنها باشم، خوامیبهت گفتم م شبیمن د  یوقت ن،یبب "

نه تنهام   ، یداد یشام توپ م هیرستوران،  یبرد ی من رو م

 .یبذار



شام توپ دعوتم   هیامشب  ی تونیها، منشده ریاالن هم د البته

 ".یکن

بار لبخندم گشادتر   نیهمراه شکلک چشمک که باعث شد ا به

 شود.

 "فرصت طلب."

 لند شد. تلفن ب یرا که فرستادم صدا امیپ 

 بله.  -

  یهمون ساعت یبذارم برا ایاومدن، بفرستمشون  یصادق  ی آقا -

 که وقت داشتن؟

 بفرست. -

 چشم.  -

 کردم.   پیتا شیرا گذاشتم و با سرعت برا تلفن

 "باش.  دیساعت نه رستوران مروار "

 بلند شدم.  م یرا فشردم و از جا لیکه باز شد پاور موبا  در

 



 _گندم_

 

 آد.  یم  ی میباد مال ه،یخوب یلیخ یهوا -

 گفت: مکتین یآمد و هنگام نشستن رو سمتمبه  قیشقا

  ریهاش، خش خش زقشنگه، هواش، برگ زشیهمه چ زییپا -

 پاهات،... 

  نییاما نگفت و سرش را پا  یگفتن حرف یباز ماند برا دهانش

 کنم.  لشیدادم خودم تکم حیانداخت که ترج

 هاش، نه؟ عاشقانهاز همه مهم تر  -

  شیماه پ  ک ید. نه، تا از عشق بو یواسه من که امسالم خال  -

 .ختیرو به هم ر زیطوفان اومد و همه چ هی کهوینبود، اما  

 طوفان رو فرستاد؟  نیا یک  -

  یبود، م   شیهاکرد. هنوز هم همان ترس در چشم  نگاهم

از فاش شدن رازش اما دلش هم گرفته بود، دلش درد و   دیترس

 خواست. یاشک م یخواست، دلش کم یم دل



 خودم. -
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 را از او گرفتم و به روبه رو دوختم. نگاهم

  میکن یخودمون درست مه ک  ییطوفان ها یبد  یدون یم  -

خواد که   یدلمون نم ا ی میستیراهش رو بلد ن ای نکهیا ه؟یچ

 درست بشه. 

 خواد اما...  یمن دلم م -

حواستم  ی دادم سکوت کنم. نم حیسکوت کرد و من هم ترج او

 .دیمرتبه بگو کیرا  زیهمه چ

که با تعجب سرش را  ستادمی ا شیبلند شدم و روبه رو میجا از

 بلند کرد. 

ها  خش خش برگ م،یقدم نزن  آدیخوبه، دلم نم یلیهوا خ -

 حالمون رو خوب کنه، هوم؟  دیشا

 بلند شد.  شیزد و از جا یلبخند

و آهسته  م یپالتو فرو کرد بیرا درون ج مانیها دست هردو

 به قدم زدن.  میشروع کرد

 آد.  ی بدش م زییمحمد از پا -



 شده بود. عاشق بهاره، چون بهار بود که واقعا عاشقت  ی ول -

 عاشقش شدم.  ی دونم ک یمن نم ی ول -

کرد عاشق   یکه اعتراف م نیدلم را قرص کرد، هم حرفش

 شده است.  کیقدم به ارتباط دوباره نزد کی ی عنیمحمد هست 

عاشق محمد    "د یبا" دمیچشم باز کردم فهم یقتمن از و  -

ها باعث شد که    دی با نیدوستش داشته باشم، هم  "دی با"بشم، 

 . گرانیگرفتم نه د میقلبم تصم یم براودخ ینفهمم ک

  ی کشد، مانند طناب یانسان را به لجن م ی زندگ گرانید  یدهایبا

 خواهند تو را وارد چاه کنند.  یماند که به اجبار م  یم

طناب  به خواست خودت بود حداقل دلت گرم است  نیا اگر

 شکست. متیبه ق  یحت ،یاحترام گذاشت تیکه به خواسته ها

تو و   نیکه ب یامسخره  یدوره نیدم با ام مخالف بواز اول ه -

خواستم  ی نبود، تا م ییمحمد گذاشته بودند اما گوش شنوا

  ست،ین یهستن، مشکل یدختر و پسر راض گفتن یحرف بزنم م 

و ازت  امیب یشد یکه وارد نوجوان لیباعث شد همون اوا نیهم

 م.یتصم یزود بود برا یادیبپرسم، اما انگار ز



بودند   دنیهر لحظه منتظر بار  شیها رد. چشمنگاهم کهراسان 

 . دندیلرز ی م  شیهاو مردمک چشم

 عاشق محمدم. زود نبود، من هنوزم سر حرفم هستم، من   -

اما نگاهم   ستادیو به سمتش برگشتم، او هم ا ستادمیا میجا سر

 نکرد.

 دارد  ہادامـ
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محمد اشتباه   یگ یهم م  ،یکن  یترم م  جیگ یهر لحظه دار -

پس اون نفر سوم   یاگه عاشق ؟یعاشق ش ی گینکرده هم م 

 ه؟یک

بغضت را بشکن،    میخواستم بگو ی . متکان خورد شیگلو بیس

  یشود در گلو اما زودتر از من با صدا یبشکن و نگذار عقده ا

 لرزان شروع به حرف زدن کرد.

جوونم، منم   هیمشکل من عشق محمد نبود، اجبار بود. من   -

  یکنم اما... اما تا م طنتیخواستم ش ی دل داشتم، منم م

گرفتم که من    یمپسر نگاه کنم عذاب وجدان  هیخواستم به 

 ؟ یچ یعنی یفهم  یمحمدم، م  یخورده  ینیریش

  ی رو م طنتیش کمیجوون هر چقدر هم که پاک باشه، دلش  هی

خواد حداقل با دوستاش که دور هم   یخواد؟ مگه نه؟ دلش م

تونه  ی پسر نظر بده، مگه نه؟ م هیجمع شدن بتونه در مورد 



ن بده و به راه مدرسه اون پسره رو به دوستش نشو یحداقل تو

 ، مگه نه؟  مسخره بگه ازش خوشش اومده

 پسش زد.  ی شد که با تند یجار یقطره اشک باالخره

  یهرچقدر ب رستان،یدوران دب  یها طنتیگفت، ش یم راست

  ی هااست، باز هم خنده نیریو مسخره به نظر باز هم ش لیدل

 کند.  یم یرا پر انرژ سازد که کل روز یرا م یساختگ

 . نیدعا کند از آن فارغ است مگر معصومند اتوا ی هم نم یکس

خودم ممنوعه دونستم، عقده شده بود تو   یاما من همه رو برا -

  چیه کیدلم، از بس که مامانم راست رفت چپ رفت گفت نزد

شده بود   گهی پسر د هیبه  یکی محمدم، نزد ینشم که برا یپسر

 برام کابوس.

ن زمان  او تو ق،یها شقا طنتیش نیمحدود نکرد به ا ی کس -

 .ینداده بود یقول چیه

اونا که دادن، اونا گند زدن   ؟ی ام چمن نداده بودم اما خانواده -

به دوران خوشم، نذاشتن با دوستام بخندم مگر صدام رو مرد  



مم به  که چش رونیبشنوه و عاشق بشه، نذاشتن برم ب بهیغر

 بخوره و دلداده بشه، نذاشتن... نذاشتن خودم...  یپسر

کردند و انگار    یبغضش عبور م  یتوده  انیاجبار از مه ب کلمات

 او را داشتند. یقصد خفگ

 دارد   ہدامـ
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 ادامه دهد و تنها او را محکم در آغوش گرفتم.  گرید گذاشتم

باهم   یآروم باش قشنگ، آروم باش بعدا هر چقدر که خواست -

 . میزن یحرف م

 .زدیاشک بر ریدل س کی را ماساژ دادم و گذاشتم  پشتش

 _مهبد _

مسخره رو   ی غذاها نیو ا نجای ا یاریمن رو ب یخوا یم  یتا ک  -

 ؟یم بدبه خورد

 اشیصندل  یرا درون ظرف رها کرد و با اخم به پشت چنگال

 داد. هیتک

 گفتم:  یکوچک  یهارا از دهانم دور کردم و با اخم قاشق

 ؟ یمگه دوست ندار -

 را باال تکان داد.  شسر



صبر کن االن   ،رمیبگ گهید زیچ هیبرات   یگفت ی خب م -

 گارسون رو کنم. 

  یگرفت و دستش را رو یرا دراز کردم که تن از صندل دستم

 اش کرد. چانه یه یتک زیم

 رو دوست ندارم.  نجایا یکدوم از غذاها چیمن ه ،خوادینم -

 آوردم.  نییرا پا دستم

 تهرانه، غذاش هم محشره.  یرستوران ها نیاز بهتر نجایا ی ول -

و   دیخود را جلو کش یرا از دستش جدا کرد و کم اشچانه

 گفت:

رستوران   نیتهران که سهله، بهتر یتو یرستوران ها نیبهتر -

 رقابت کنند.  یآشپز خونگ هیتونن با  ی جهان هم نم یها

و سرم را از تاسف تکان دادم که   دمیگرفته، آرام خند امخنده

 باز هم نتوانستم دستش را بخوانم. 

 دستم زد و گفت:  یقاشق رو  با

، همراه کباب  ت دعوت کنمن رو به خونه دنی خند یبه جا -

 خصوص خودت. م



  یببرد، او زن منطق ییرابطه بو نیخواستم گندم از ا ینم اصال

 بود.  "زن" کیبود اما هر چه که باز هم  

 ندم... گ ی ول -

 . دیحرفم پر  انیسرعت و ترس به م با

 خوام...  یمشترکتون که نه، نم ینه نه، اون خونه  -

 گفت:  یمظلوم و آرام ی انداخت و با صدا نییرا پا سرش

 تو و گندم بشم.  نیب یم باعث مشکلواخ ی نم -

 زدم. یآرام یشخندیر

 بهت شام بدم؟  ابونیوسط خ یخوا یپس م  -

 شده نگاهم کرد.  زیر یی هاچشم با

 یخونه مجرد هی یبزرگ نی به ا لیوک یبگ یخوا ی م ی عنی -

 خودش نداره؟ یبرا

 خب... خب...  -

  یازین . تا به حال نه به آن فکر کردم و نهمیبودم چه بگو مانده

 . دمی د یدر آن م
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گذراندم،    یخانه مشب ها را در  شتریکه ب ش یماه پ   کی تا

ماه در اتاقک کوچک شرکت  کی نیروز ها هم مانند ا یبعض

 بود. زیکه مجهز به همه چ

 خب؟  م،یخر یبرات م م یر یخب اشکال نداره، فردا م -

 را از گندم جدا کنم.  زمیخواستم همه چ ینم

   گرید یبود به خانه نرفتم اما اسم خانه  یاست که مدت درست

 کرد.  یم شتریرا ب ییجدا نیا

ظاهر مثل   یاست، گاه تیبه ن زیکه همه چ ندیگو  یم دروغ

  ی را کم رنگ تر م تین یثیمانند که خب ی م یطناب کوچک

 کند. 

 گفتم:  ی را در هم کردم و با تند م یهااخم

 نه.  -

 _هفته بعد  کی _

 



را چرخاند و در را باز کرد. خودش کنار رفت و   دیکل پسرک

به من کرد و با   یآالله نگاه  م، یاجازه داد تا اول ما وارد شو

 وارد خانه شد، پس از آن هم من وارد شدم.  یخوشحال

که از   ییها   یهم در را بست و شروع کرد به چرب زبان پسرک

 کرد.  یترش مچرب  یاهر خانه یصبح برا

  یهامهندس  نیاز فوق العاده تر یکیمجتمع   نیمهندس ا -

 هاش...  یها و لوله کش ی شهر بوده، تمان برق کش نیا

کردم به حرف    یچرخاندم و سع در کاسه یرا از کالفگ چشمم

 توجه باشم.  ی ب ش یها

 اش رفت.اول به سمت آشپزخانه ش یمانند هر سه بار پ  آال

آن هم طرح   یکه رو دیسف یبا کاش  یقرمز و مشک  یهانتیکاب

 شد.  ی م ده ید  یقرمز رنگ  یها

 ت:گف رتیدهانش گرفت و با ح یرا جلو شیهادست آالله

 ست. واو، فوق العاده -

  نیها و مهندسان سر ا نریزای د نیعرض کردم که خانم، بهتر -

 مجتمع کار کردند. 



آن ها را باز کرد.   یرفت و همه ها نتیسرعت به سمت کاب با

 شدم.  رهیخ ش یدادم و به کار ها هیبه اپن تک ی من هم با کالفگ

 خوشتون اومده خانم. یلیانگار خ -

به سمت ما   یرا بست و با خوشحال نتیبکا نیدر آخر آال

 برگشت.

 بزرگه. یلیخ نجا ی! ایلیخ -

و   دیدستم را کش میایسمت من آمد و قبل از آنکه به خودم ب به

 کرد.  تیسالن هدا یانتها یمت راهرومرا به س

بزرگ همراه کمد   اریاول را باز کرد و واردش شد. اتاق بس در

 .دیسف یهابا طرح ییمویل یهای وارید

 بزرگه! نجایچقدر ا -

  ی رو م نیهم یذاریم ید ی جد یپا تو هر جا یدقت کرد -

 ؟ یگ
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 را از دستم جدا کرد و با اخم به سمتم برگشت.  دستش

 . یکن  یو مثل منگا نگاه م  یستادیا گوشه هیبهتر از توعه که  -



 لب غر زد:  ریرا برگرداند و ز سرش

 بخره.  ینیزم بیس ازیانگار اومده پ  -

 ام گرفته بود.لحن پر حرصش خنده از

  کاریروز کامل ب کیبود که حاضر نبودم   ینیزم بیس ازیاگه پ  -

 بشم. 

خط   انیکه م اشیبه سمت من برگشت و چشمان عسل  دوباره

 پر رنگ محاصره شده بود را گشاد کرد.  یچشم

روز جمعه رو به خودت   کی یخواست ی نم یجد ی عنی -

 ؟یاستراحت بد

شلوارم فرو کردم و همانگونه که به  بیدستن را درون ج کی

 رفتم گفتم:  یم رونیسمت ب

 تمام جمعه ها کار دارم.  ینه، من به اندازه -

 سمت سالن که رفتم پسرک با سرعت به سمتم آمد.  به

 خوشتون اومد جناب؟ -

 ...یمثل خونه خوام،یمبله م یخونه هینه، من  -



 بله خوشمون اومد. -

 تعجب به عقب برگشتم.  با

 زد.  یبه من کرد و لبخند مرموز ینگاه  آالله

 متشیمونه موضوع ق  یبزرگپور، فقط م یاومد آقا شمونخو -

 . نیای با هم کنار ب مدواریکه ام

دنبال  ابونیتو کوچه و خ فتمیتونم ب یآالله، من نم ی ول -

 و مبل و تخت بگردم.  خچالی

  یگروه، برا کیبه دست  یسپر ی م ،یتو بر ستین  ازین -

 هم من باالسرشون هستم، هوم؟ نانیاطم

که امروز  یاخونه نیدردسر ندارم آال، اول یه من واقعا حوصل -

 و تمام. میخر ی م م یر یرو م  م یدید

 گفت:  یپر از حرص بود و عصب  شیهاچشم

  دیخر نیکه تو ا د یآقا مهبد شما امروز از من دعوت کرد -

خودت بهتر از هر   ومدم،یخودم ن لیکنم، من به م تونیهمراه

، خب پس  بهتر هستن دیکه زن ها تو خر  دیدون یکس م 

 کارم رو بکنم.  دیاربذ



اش گرفته بود برگشت و  سمت پسرک که از بحث ما خنده به

 گفت:

  گهید ی،چون من خونه  ن،ی ایباهاشون راه ب متیلطفا سر ق -

 .نمی ب ی نم لیرو در شأن جناب وک یا

 چشم خانم.  یبه رو -

 روز خوش. -

 سمت در رفت و قبل از خارم شدن گفت:  به

 تم. منتظر نیتو ماش -

تخ تخ   یشد و صدا اکو ی در سالن خال فشیظر یصدا

 اش کم کم محو شد. پاشنه

 ها حرف زد.رو حرف خانم شهینم -

 

 دارد  ہادامـ
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 به خانه انداختم. گرید  یتکان دادم و نگاه یسر

اسبابش را  دنیچ  تیها هم بد نبود، اگر خود آالله مسئول آنقدر

 . دیکش یم



امروز  نیرا اعالم کردم و به پسرک گفتم بهتر است هم موافقتم

 معامله را جوش دهد. 

  یهااصرار  یدل از آن دفتر کندم تنها برا  هم که امروز نیهم

  داریبر سر پرونده ها ب دی آالله بود و مطمئنم امشب را تا صبح با

 بمانم. 

کرد   یم طنتیکه گندم هوس ش ییمانند همان شب ها قایدق

 یآمد، آن شب ها به اجبار او نه، بلکه به خواسته  یو به اتاقم م

  یاش معاشقانه ینجواهاهمراه کندم و   ی خودم دل از کار م

 شدم. 

که هردو پا    یاز وقت قایمرتبه خراب شد، دق کی زیهمه چ اما

کار   میبشو نیبهتر م یو با هم عهد کرد میعرصه گذاشت نیدر ا

را به   مانیشد که دفترها یخراب شد، و خراب تر آن زمان

 . میجدا کرد گریکدیکوچک بودن از  یبهانه

مانع خلوت  مانیکارها  میستخوا یاز آن اگر خودمان هم م  پس

 . شدندیکردن م



و آالله تا آن وقت شب پا به   د یخانه تا شب طول کش دیخر کار

 کرد.  امیپا همراه

سندش هنوز هم کار دارد آه از نهادم   یکارها دمیفهم  یوقت

هرشب را در  نکهیبه ا دیارز ی بلند شد اما با به قول آالله م

 ک دفتر.خود بخوابم، نه در اتاق کوچ یخانه

  یی به دفتر بود و از همه مهم تر تنها اشیکیخانه نزد نیا یخوب

 داشتم.   ازیبه آن ن تینها  یکه ب

 بود.  یقشنگ یلیخ یمبارکت باشه، خونه -

شان  خانه یبه او انداختم و درون کوچه  ی نگاه  مین شخندیر با

 .دمیچیپ 

به   یخوام، خونه خال یم لیتکم یاهفته کیخونه رو  ن یمن ا -

 آد.  یمن نمکار 

  یخونه ا یاهفته کی  ل،یوک ی منت نذار آقا نقدریخب حاال، ا -

 . یبدم که انگشت تو دهن بمون لیبهت تحو

 شان پارک کردم و من هم به سمتش برگشتم. خانه  یجلو
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 تمسخر گفتم:  با

 . دوارمیام -

 گفت:  ینازکش را در هم فرو برد و با تند ابروان



 ؟ یمن اعتماد ندار ی قهیبه سل ی عنی -

اما در سخت پسند بودن  ستین  یشما که شک یقهیدر سل -

 هزار شک وجود داره. من

  یحالت داد و دوباره همان لبخند بامزه رو رییسرعت تغ با

 نقش بست. ش یهالب

 دونم.  یسخت پسند ها رو بهتر از خودشون م یقهیمن سل -

 به پنجره خورد. یاجوابش را بدهم که چند ضربه  خواستم

که با   میآالله برگشت یمن و آالله هردو به سمت پنجره نگاه 

زده ماندم و آالله هراسان به   رتیبرادر آالله من حش، آر دنید

 سمت من برگشت.

 به سرم کنم.  یآرشه، چه خاک -

او را   یکه پا یبرادر رتیبر تعجبم افزود. او از غ  شتریب حرفش

 د؟ یترس ی به دادگاه باز کرده بود م

زد اما من متعجب و آالله   یضربه م شهیبه ش همچنان برادرش

 . میکرد یم نگاه م هراسان همچنان به ه

 د؟ یباز کن گمیمگه بهتون نم -



را به خودمان   مانیهردو شهیآرش از پشت ش یخفه ادیفر

 آورد.

 آالله تکان خورد اما به اجبار به سمت در بر گشت. یگلو بیس

تق باز   ینشست و تنها صدا رهیدستگ یلرزانش رو یهادست

 عقب گذشت.  یشدن قفل شد که آمد، آرش قدم 

 ز کردن کامل در گفت:از باقبل  آالله

 کنم.  ی تو برو مهبد، خودم حلش م -

  نیبا ا کرد من او را  یشد. واقعا گمان م ادهیرا باز کرد و پ  در

 گذاشتم؟ یتنها م  رتیغ  یو ب نیبرادر خشمگ

  یآن دو نشدم، نم کیشدم. اما نزد ادهی پ  نیهم از ماش من

 به دخالت شود. ل یخواستم کمکم تبد

 : با ابهت گفتخالف ترسش  آالله

 آبرو دارم. نجایرو سرت؟ من ا یصدات رو انداخت هیچ -

لب آرش جا خوش کرد. پسرک آنقدر   یصدا دار رو یپوزخند

بود،   امدهی هم کامل در ن  شیهالیبیس یجوان و خام بود که حت



آمده   نجایزد و ا یآن وقت در دادگاه حرف از حق و حقوق م

 را به رخ بکشد.  رتشیبود تا غ 

که تازه دو رگه شده بود   ییبه کمر زد و با همان صداا ر دستش

 گفت:

  یوقت شب با هر کس و ناکس نیا اکه ت  ییتو ا یمن آبرو برم  -

 ؟ یپلک  یم

 نداره.  ی من به تو ربط یاوال درست حرف بزن، دوما کارها -
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 نگاه از آالله برداشت و آرام آرام به سمتم آمد.  

خواستم لب به  ی ام گزفته بود اما نماش خندهحرکات بچگانه از

 نم. اش را بشک یخنده باز کنم و غرور جوان

و   یدست خواهرم رو گرفت یک  یوقت شب با اجازه  نیا -

 رون؟یب یرفت

زدم تا آرام شود اما   یاش گذاشتم و لبخندشانه یرا رو دستم

 او با خشونت دستم را پس زد. 

 به بدنم بخوره. فتیخوش ندارم دست کث -



را نداشتم،   نی. توان تحمل توهدیهم از لبانم پر کش لبخند

 نبود.  یکه عدد ییاو یحت

  ای  یتا االن با خواهرم کجا بود  یگ  یم  یکن  یدهن باز م -

 شت رو بندازم؟ جا نع نیهم

دستم را پشت گردنش قفل کردم و   ی حرکت ناگهان کی در

 سرم آوردم.  کیسرش را نزد

 که آالله نشنود گفتم: یطور آرام،

که فقط   رتتیغ   یب یبه تو و برادرها میبود یما هر گورستون -

 ؟یدینداره، فهم یرسه ربط یهر تنهاشون مزورشون به خوا

 ؟ یاگه نخوام بفهمم چ -

را   یکه راه بد فیو جرئتش خوشم آمده بود اما ح یگستاخ از

 شهامت خرج کرده بود.  نیحرام کردن ا یبرا

فهمونمت که   یم یجور هیتو خونه، بعد  میفرست یآالله رو م  -

 بره.   ادتیعمرا  گهید

خواست گرنش را از حصار  ی کرد به تقال کردن و م شروع

 او را رها کردم. نکردم و  یدستانم نجات بدهد، من هم مخالفت



 به عقب رفت و با نفرت نگاهم کرد.  یقدم  چند

 . نیآرمان، آرم -

ما بود باز شد و دو برادر  ی آالله که روبه رو یحانه یدروازه

 آمدند.  رونیهم از آن ب گرشید

 لبم نشست. یگوشه  یپوزخند

 بچه؟ یرو اورد بزرگترت -

  شانیما شدند که آالله با خشم جلو کینزد نیو آرم آرمان

 .ستادیا

 ینگفت تا اطالع ثانو  یمگه قاض د؟ یکن ی م ی چه غلط نجایا -

 د؟یمن رو ندار یحق ورود به خونه 

به آالله   یسال از آالله بزرگتر بود چند قدم  کیکه تنها  آرمان

به عقب   ی ترس قدمشد که آالله از  کیشد. آنقدر نزد کینز

 گذاشت.

 اش را به سمت آالله گرفت و با تمسخر گفت: اشاره انگشت

 بابامون. یخونه ایتو  یتو؟ خونه  یخونه -



 منه، خب؟ یخونه برا نیبابا مرده و حاال ا -

 را باال انداخت و گفت: ش یابروها آرمان

خونه رو کامل واس   نیجنتلمن نتونسته ا یآقا نیفعال که ا -

 نکن.  ی اضاف ینه، پس فضولشما ک

حق   دیستیبرخورد با خواهرتون رو بلد ن یشما که نحوه -

پس    د،یبزن  یو مردونگ رتیوقت شب حرف از غ  نیا دیندار

 . ستمین کاریشما ب نیکه من ع   دیبساط رو جمع کن نیبهتره ا

.  دی ایبه آالله دادم تا دنبالم ب یرفتم و اشاره ا نمیسمت ماش با

را داشتند کار   د یها کلکه آن  ی خانه، تا وقت نیماندن او در ا

 بود.  یخطرناک
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آالله  غیج یبرخورد کند صدا رهیاز آنکه دستم به دستگ قبل

 بلند شد. 

از پشت کتم را گرفت و   یبه سمت او برگشتم که دست هراسان

 شدم.  ن ینقش زم ی حرکت ناگهان کیدر 

جمع کردم اما قبل از   دیچیکه در سرم پ یرا از درد بد صورتم

ه  را گرفته ک شی شدم و پا زی خ میرا بزند ن یبعد یآنکه ضربه 

 شد.  نی نقش زم یبدتر یبا ضربه نیآرم



از مبارزه نبرده بودند   ییبا آن سه پسر که بو یتا ک  دمینفهم

بر سر آالله  رتیکه حرفشان غ  دمیرا فهم نیشدم اما ا ریدرگ

دست برداشتن از آن   یه برانبودند، حرفشان ترساندن من و آالل

 بود.  یپدر یخانه

ستاندن  یبرا یخور ی که سوگند م ی دانستند وقت ی ها نم آن

  ،یراه بده  نیدر ا دی جانت را هم با ی عنیحق مظلوم از ظالم 

 باشد.  یخوراک مورچه ا یحق به اندازه نیاگر ا یحت

  ک یدست از مبارزه برداشتم. آن ها سه نفر بودند و من  باالخره

را   یرزم یسال هنرها ستی ب یکه به اندازه ینفر کینفر اما 

  یهم خطا م  شانیهامشت  یحته ک یو سه نفر دیآموزش د

 رفت.

دوستش رساندم و خودم به دفتر  یشب آالله را به خانه  آن

 رفتم.

دفتر را   د یکردم کل نییرا باال و پا فیشانس بد  هر چه ک از

 نکردم.  دایپ 



شاگرد پرت کردم و سرم را    یصندل یرو تیرا با عصبان فیک

 فرمان گذاشتم.  یرو

بکنم،   توانستمیرا هم نم از اهورا دی فکر گرفتن کل یحت

صورت  نیرا نداشتم، آن هم با ا شیها هیو کنا شین یحوصله 

 .یخون

الزم   ییروزها نیچن یبرا یمجرد یخانه گفت،یراست م آالله

 خورد. ی به دردم نم ی خال یکه االن خانه فیبود اما ح

اتاق کارم بود   زیم یدفتر که در کشو دکی  دی کل یآور ادی  با

 .دمیکش یانفس کالفه

 د؟ یکل ک ی یهمه راه تا خانه تنها برا نیا

 را روشن کردم و به راه افتادم.  نیاجبار ماش به

خانه و کوچه  نیا ی. دلم برادمیساعت بعد به خانه رس مین

 بود.  ش یکه آمده بودم، دوماه پ  یبار نیتنگ شده بود، آخر

 شدم.  اطیپارک کردم و وارد ح یرا گوشه ا نیماش

  اطیح یپشت یدر باغچه شهیکه مانند هم  ییدها توجه به مر یب

 نشستند سچار آسانسور شدم و باال رفتم.  ی دور هم م



تمام فرو رفته بود.    یکیرا باز کردم اما همه جا در تار خانه در

  نیگندم به ا یعن یبه ساعت کردم، هنوز ده هم نشده،  ینگاه 

 امده؟یهنوز ن ایاست  دهیخواب یزود
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 برق را فشردم. دیباال انداختم و کل یتفاوت شانه ا یب

بار شلخته و  نیمانند آخر قایدق سرعت به سمت اتاق رفتم. با

 بود.  ختهیبه هم ر

 یضرور لیخانه ببرم. تنها وسا نیتمام ابزارم را از ا خواستمینم

 بود.  یبرده بودم کاف   شیوقت پ  یلیام که خ

 را از درون کشو برداشتم و اتاق را ترک کردم.  دیکل

باز رفتم که گندم با تعجب و هراسان وارد  مهیسمت در ن به

 د. خانه ش

 قلبش گذاشت. یزد و دستش را رو یمن لبخند دنی د با

 . دمیمهبد، فکر کردم دزد اومده، ترس  ییتو -

  ی م نجایبودم که اگر پذرم هم به ا بهیام غرخانه یبرا آتقدر

 کرد دزد آمده است. یخورد گمان م



 یکش آمد اما نخواستم گندم متوجه  یبه پوزخند لبم

 بشود. اشیتلخ

 سالم.  -

کرد    یم  یبا لبخند جواب سالمم را داد. سع شهیهم مانند  او

را پشت صورت خندانش پنهان کند اما در مقابل من   یخستگ

 شد. ینم یپنهان کار نیموفق به ا

 کرد و به سمتم آمد.  زیرا ر ش یهاجمع شد، چشم لبخندش

 نگاه کرد.  امیو با تعجب به صورت هون ستادیا امیچند قدم در

ف شد و با تعجب  اما وسط راه متوقکم کم باال آمد  دستش

 :دیپرس

 . یتو که اهل دعوا نبود -

تو هر   شهیهم ست،یهم ن ها سیخطرتر از پل ی کار ما ب -

ها متنفرن، حاال فکرش رو کن    لیسمتش از ما وک کی ی قضاوت

سر و پا   ی عده پسر الت و ب  هیکه از من متنفره  یاون طرف

 شه؟ یم ی باشن، چ



  یو جا  دیصورتش پر کش رتیکه دوباره ح دیکشن یطول

 داد. یخودش را به لبخند

 .یریبگ گاردیخودت باد یبرا د یپس با -

 زدم. یتنها لبخند کوچک اشی برابر شوخ در

 هات رو پانسمان کنم. زخم ارمیبرم جعبه رو ب نیرو مبل بش -

 کار دارم. یبرم شرکت، کل   دی نه نه، با -

 : گفت یرا باال انداخت و با مهربان  شیابروها

با ما   یخوایچسب زخم زدن هم نم کی یاندازه یحت ی عنی -

 ؟ یوقت بذار

در برابر محبتش مخالفت کنم، مدت ها بود او را   توانستمینم

 گفتم اصال دلتنگش نبودم.  یو دروغ بود اگر م  دم یند

 و گفتم:  دمیرا هم به جان خر ریساعت تاخ کی 

برام هم    قهوه هیکه چسب زخم خشک نباشه،  یبه شرط -

 . یکندرست 

 پرت کرد و به سمت آشپزخانه رفت. زیم یرا رو فشیک



 تلخ مخصوص خودت. یچشم، قهوه -

را در آوردم  لم یمبل نشستم. موبا یزدم و رو یهم لبخند من

 کرد.   یم  ییاش خودنماصفحه یآالله رو امیکه پ 

  یبت رفتار برادرهام. اکنم با یعذرخواه یدونم چطور  ینم "

 "ر.کتد  یرفتیکاش م 
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سه پسرجوان از   یبازبچه  یکه من برا  دیفهم ی کاش م یا

 یکه خودش زخم خورده  یآن هم کس شدم، یناراحت نم یکس

 آن ها بود. 

 نوشتم: شیبرا

 من خوبم آالله، بهتره فر...  "

 چند نفر بودند.  ی نگفت -

 آوردم.  رونیب لیگندم سرم را از درون موبا یصدا دنیشن با

 سه نفر.  -

  یگذاشت که من هم گوش زیم  یرا رو هیاول یکمک ها یجعبه 

 شدم.  امی پ  ی نوشتن باق الیخیرا خاموش کردم و ب

صورتم را شست و زخم  یحوصله خون خشک شده رو با

 کوچک کنار لبم را پانسمان کرد. 



و کنار هم مشغول   ختیفنجان قهوه ر کی مانیهردو یبرا بعد

 .میخوردن شد

 ؟ یوقت شب مطب بود نیتا ا -

آمدتش باد کرده بود و نه نگرانش شده   رید یبرا رتمیرگ غ  نه

تر از هر  اطیدانستم گندم با احت  یبهتر از هر کس م  بودم، من

 .استگانهیدر جهان  اشیکند و پاک  ی کس عمل م

بعد از دوماه   یبود که حت یشکستن سکوت یتنها برا سوالم

 هم قصد شکستن نداشت. دارید

 فت: دور کرد و گ شی هاقهوه را لب فنجان

 بودم. مارستانینه، ب -

 شده؟  تیزیچرا، چ -

 و گفت:  دیخند امیگرانبه ن آرام

من هم    مارستانه،یمن نه، محمد تصادف کرده، دوماهه که ب -

 باشم.  ششیاوقاتش پ  شتریکنم ب ی م یسع

 مالقاتش؟  امی پس چرا به من نگفتم که ب -



 خب... خب...  -

خواست از  یرا به من دوخت. ن  شی هارا باال کرد و چشم سرش

ر او هم  انگا کند. یآور ادیدور من و خودش را   شیهاچشم

 مانند من از گفتنش هراس داشت.

  شتریخواستم ب ی و سرم را برگرداندم، نم دیکش یاکالفه نفس

ها  قبل از ازدواج اثبات شود، آن  مانیها خانواده یهاحرف  نیاز ا

و    میاهم ساخته نشده یگفتند که من و گندم برا یراست م

ستم باور  واخ یدهد اما من نم رییرا تغ ن یتواند ا یعشق هم نم

 داد.  یکنم، غرورم اجازه قبول کردن شکست را نم

 گفت: یفیضع یانداخت و با صدا نییهم سرش را پا او

  یپرونده کی ریسراغت رو گرفت، گفتم درگ یبابا چندبار -

 . یو منم ازت خواستم که وقتت رو هدر ند یمهم

 یخوا ی بعد که م  یدفعه  ؟ی دروغ بگ یخوایدروغ م یتا ک  -

 . امیبر بده که منم بم خبه یبر

از پشت گوشش   شی سرش را بلند کرد که موها یخوشحال با

 رها شدند. 



 من بلند بودند.  یقهیبه سل  شیهم موها هنوز

 ؟ یایبم، مبخوا ششیامشب به محمد قول دادم که پ  -

اون از صبحش که   م،یما کار کن ستیانگار امروز قسمت ن -

 آل...

 وردن نام آالله شدم. حرفم را خوردم و مانع از آ زود
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شدنم از  مانیمتوجه پش  یگندم منتظر حرفم ماند اما وقت 

 بلند شد.   شیزد و از جا یحرفم شد لبخند

 خبرم کن.  یآیاگه م رم،یهام رو بگ لهیوس رمیمن م -

 حرفم را بداند.  یادامه د یدرک کرد که نبا شهیو مانند هم رفت

_ 

 . میو به سمت هم رفت م یشد اده ی پ  نیاز ماش هردو

قفل   مانیهااول دست یاما مانند روزها میهم قدم برداشت ارکن

 نبودند.  گریکدی



است که زود سرد   یگفت عشق مانند آتش  یراست م پدر

 . ماندینم ی از آن باق یزیو جز خاکستر چ شود،یم

 به سمت برگشت. اشیشگیلبخند هم با

 چه خوب که بابا و مامان هم هستند. -

 .میه آن سمت رفتاشاره کرد و هردو ب یسگت به

گذاشت و نه   ینه محبت را به حراج م  شیبا لبخندها  گندم

 کاشت.  ی ها مکرد، او تنها محبت را در قلب  یم  ییگدا

 ن؟یر ی م نیسالم، دار -

و به سمت ما   دنیو مادر گندم دست از حرف زدن کش پدر

مادرش پر از محبت شد و با   ی هامن چشم  دنیبرگشتند. با د

 گفت:   یمهربان

 . یخسته نباش ؟یپسرم، خوب  المس -

 خدا بد نده.   ،دیسالم مادرجان، سالمت باش -

 خودشون.  یبرا سازندیهاش بد مبنده ده، یخدا بد نم -

 اول تلخ و گزنده بود.  یمانند روزها  قا یپدر گندم دق لحن



گندم هم پر   یهاحرفش تلخ بود که لبخند از لب شین آنقدر

کردم اگر   ی شک مپدر بودنش بود و به   یرکی. او مرد زدیکش

 . شد یمن و گندم نم یرابطه  یسرد یمتوجه 

کرد جو سخت   یسع یمصنوع  یابا خنده شهیمانند هم مادرش

 حاکم را بر هم زند. 

گندم گفت مشغول  ؟یکن  یعه... خب پسرم با کار و بار چه م -

 . یهست  ینیسنگ یپرونده

  یانکارنهپ  یبه پا دیرو بذار م ییوفا ی ب نیخب ا ی آره ول -

 دخترتون.

 . دی خند ایآرام و با ح گندم

  هیگفتم  نیهم یکنم، برا رتیخواستم درگ یخب نم -

 ست. ساده یسرماخوردگ

 ... یریدرگ -

 صبر کن پسرم.  -

 لحن نگران مادر نگاهم را از گندم گرفتم و حرفم را خورد. با



  رهیشب به صورتم خ یکیجلو آمد و در آن تار یچند قدم  مادر

 شد. 

 شده؟ یشده؟ چ یصورتت چ یوا -

  متیام رفت و با مالگونه یدستم به سمت کبود  اریاخت ینگب

 گفتم: 

 بود. کی کوچ یریدرگ هی ست،ین یزیچ -

 ک؟یکوچ یریدرگ هی یگ یصورتت داغون شده پسرم، م -

خواد با جرئتش رو هم داشته باش،   یکه شهرت م ی کس -

 . ستین یزیراه فدا کرده، زخم صورت که چ نیرو تو ا یزندگ

 رفت.  نیرا انداخت و به سمت ماش اشهیکنا نیگندم آخر پدر

 منتظرتم.  نیخداحافظ، زن تو ماش -

 

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 



           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# نرما           

 

 76_رتپا#      

 

 رفتن پدر گندم کرد و گفت:  ریبه مس ینگاه  مادر

 . آمیمنم االن م -

  یزد، انگار م یبه سمت با برگشت و لبخند مصنوع   دوباره

 شوهرش سرپوش بگذارد. یهاحرف  یخواست رو

خطرناک نرو.   ی کارها نی مراقب خودت باش پسرم، تو ا -

 خدانگهدارت.



توانست لبخند پر از   یکاش او هم مانند دخترش م یو ا رفت

 شهینداشت، هم  یعیو طب یکه مصنوع  یآرامش بزند، لبخند

 کرد.  یم میرا تقس یشاد شهیبود و هم  شیهالب یرو

انداخت و نگاه   نییبه سمت گندم برگشتم که سرش را گا 

 نگرانش را از من گرفت. 

 شده که دوباره...  ی دونم چ ی نم د،یببخش -

 .ستیهم نم -

 را بلند کرد و دوباره همان لبخند. سرش

که به  میدیرا به جان خر گرانید یهیو کنا شیآنقدر ن لیاوا آن

 . م یآن ها عادت کرده بود

 م؟ یبر -

.  میبه راه افتاد مارستانیرا تکان دادم که هردو به سمت ب سرم

رفت و من هم پشت   ی به سمت اتاق محمد م مایگندم مستق

 سرش. 

از کرد و کنار رفت که من وارد بشوم. با دست اشاره  را ب  اتاق  در

 وارد شد.  یکردم تا اول او برود و او هم باانرژ



 . یبه به، سالم عشق آبج -

 زد.  یموج م  دیو ام جانیه شیدر صدا نباریا

نگاه محمد رنگ  نباریهم چند لحظه بعد وارد اتاق شدم.ا من

 گرفت. رتیتعجب و ح

 سالم.  -

 م. عه... س... سال-

 خنده گفت:  انیو در م  د یبلند خند یبا صدا گندم

 ؟ یدید والیمگه ه -

 ها سرش را خاراند.و مانند پسر بچه  د یهم خند محمد

 نه خب، توقعش رو نداشتم، هول شدم.  -

 یاش گذاشتم که خودش را کمشانه یرفتم و دستم را رو جلو

 و گندم هم کمکش کرد.  ندیتا درست بنش دیباال کش

بود که به من و گندم کمکم   یتنها پسر هورا محمدبعد از ا 

 کرده بود. 

 ورزشکار؟ یشده آقا یپات چ -



  میو بعد از آن تصم  میمن و محمد گرم صحبت شد یساعت  مین

کار کنم، حداقل   یب که نتوانستم ذره ابه رفتن گرفتم. امش

برسم و   می کردم تا صبح زود بتوانم به کارها یاستراحت م یکم

 م.آماده شودادگاه  یبرا

دور نشده بودم که گندم   شتریب ی در اتاق محمد چند قدم از

 کرد.  میصدا

 مهبد، صبر کن.  -

 . ستادیا میکه با سرعت آمد و جلو ستادمیا میسرجا

 و بعد از آن دوباره لبخند! دیا یصبر کرد تا نفسش جا ب یالحظه 

  یدونستم چه دروغ یواقعا نم گهی خواستم تشکر کنم، د -

 مان بدم. و ما بابا  لیتحو

کش آمد،   یکم  می هانتوانستم مانند او لبخند بزنم، تنها لب من

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

 مراقب خودت باش.  -

 .نطوریهم -
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- 



  شد یوارد م  یکه بدون هماهنگ ی به در خورد. تنها کس یاتقه 

 گفتم و مشغول کارم شدم.   یدیی. بفرماد یسع ایاهورا بود و   ای

اهورا   طونیش ینه صدا یق یباز شدن در آمد اما تا دقا یصدا

 .دیمظلوم سع یبخواست و نه صدا

 رو شدم. دسته گل بزرگ روبه کیرا بلند کردم که با   سرم

  یهایدست گل تمام صورتش را پوشانده بود اما با کتان نکهیا با

توانستم حدس بزنم آالله    یم یاش به راحتدخترانه  یصورت

 است.

 ها هم مگه دست و پا دارن؟ دسته گل -

 ها هستن که دسته گل دارن.و پا دست  نینچ، ا -

 گذاشت. زیم یرو صورتش برداشت  و یگل را از جلو دسته

 را در هم قفل کرد.  شیها و دست ستادیا صاف

 . لیوک یسالم آقا -

 ه؟یدسته گل بزرگ بابت چ نیسالم، ا -

 . یعذرخواه  یبذار به پا -



  لیرا با تعجب باال انداختم که با سرعت حرفش را تکم م یابروها

 .ردک

 ینطوریمن صورتت ا یباشه برا یبابت رفتار برادرهام، هرچ -

 لت و پار شد. 

 گر و دلخور نگاهش کردم.  شماتت

و من و هزار و   یحرف رو زد نیتا االن هزار بار ا شبیاز د -

پسر   یکه گناه پدر رو به پا  ستمین  یبار گفتم که من آدم کی

 .سمیبنو

 که. ستیخب عذاب وجدان دارم، دست خودم ن -

 بلند شدم.  یصندل یبه ساعت انداخت و از رو ینگاه 

 نزنه و فراموشش کنه.  خودیحرف ب یوجدانت بگ  نیبهتره به ا -

 شدم.  دنشیبرداشتم و مشغول پوش یرا از پشت صندل کتم

 ؟یریم  ییجا -

 آره، دادگاه دارم.  -

 عه، انگار بدموقع مزاحم شدم.  -



 . دی خند کردم کهنگاهش  ی را مرتب کردم و دوباره عصب کتم

 دونم مراحمم شما ما رو نخور. ی باشه بابا، م -

 شدم.  لمیاز او گرفتم و مشغول جمع کردن وسا نگاه 

 شون،یبچزون یحساب  دی با گه؟ید یدادگاه فردا آماده ا یبرا -

 داداشام هستن رو نکن. نکهیاصال هم مراعات ا

 را در دست گرفتم و به سمت او رفتم.  فمیک

 گوشش گفتم:  ریو آرام ز ستادمیا کشینزد

کنم دخترخانم، چه برسه به   یمن مراعات تو رو هم نم -

 داداشات.

به چشمان پر از حرصش انداختم و به   یاروزمندانهیپ  نگاه 

 . دیکوب م یبه بازو یسمت در قدم برداشتم که مشت محکم

 را باال انداختم.  م یسمت او برگشتم و ابروها به

ردم و باز جرئت  به پا ک ییا چه غوغ شلید یدی در عجبم، د -

 کنم؟   یتالف  یترس ینم  ؟یرو من دست دراز کن یکن  یم

 شد.  کینزد ی زد و چند قدم یاثانه یخب لبخند
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تا هم قد من بشود اما باز هم   ستادیا شی پا  یهاپنجه  یرو

صورتم قرار داد و   یمتریلیکوتاه تر بود. صورتش را در چند م 

 آرام و با عشوه گفت: 

که  هم قلبم و هم   یاون هم من ؟ یکن ی تالف آدیدلت م -

 توست. یجسمم به اراده 

  یداغ بود، آنقدر داغ که تمام بدنم به عرق سرد شی هانفس

 نشست.

  خیخواستم تار یشد و نم   م یهاقفل چشم اشیعسل چشمان

 دوباره تکرار شود. 

تند شده   م یهاعقب رفتن داشتم و نه توان ماندن. نفس  یپا نه

 . زدیسرعت م نیتربود اما قلبم انگار با کم

داغش دور    یهاعقب گذاشتم و از هرم نفس ی قدم باالخره

 شدم. 

بود، انگار نه انگار    یآمد. عاد  نییپا  شیپا  یپنجه   یهم از رو او

لبخند  که با   فتادهین ی سوختم، او انگار اتفاق یمن در تب م 

 کرد.   ینگاهم م 



 گفتم:  یدر هم فرو رفت. با لحن جد اریاخت ی ب م یهااخم

 شده.  رمین دم -

 باال انداخت.  یاتفاوت شانه یب

رم   ی کنم بعد م  یم تیهمراه نییمن هم تا پا م،یخب بر -

 فرزانه.  یخونه 

زودتر از من به راه افتاد و به سمت در رفت اما انگار   خودش

 بدن من از کار افتاده بود.  یاراد ستمیس

 را فراموش کنم. زیسرم را تکان دادم تا همه چ یچندبار

من هم از اتاق   قیرا بستم و بعد از چند نفس عم م یها چشم

 رفتم. رونیب

 

 _سه ماه بعد_

 زدم.  یبلند  ادیرپرت کردم و ف زیم یرو یرا عصب لم یموبا

غروب ده بار تماس گرفته بودم و هر ده بار رد تماس داده   از

 بود.



خواستم باور کنم حاال که کار دادگاه به نفع او تمام   ینم یحت

 تمام روابطمان را هم تمام کند.  شد بخواهد

  یرا کیو موکل نبود که با  لیوک یمن و او رابطه یرتبطه 

 . میرا بر هم زن یقاض

اما   رمیاش را بگدراز شد تا دوباره شماره  لیبه سمت موبا دستم

 با سرعت دستم را عقب کشدم. 

نبودم که به زور    یخواست، من آدم ی بود، اگر او نم بس

هم که از   ییتماس ها نیکنم. هم لیتحم یسام را به کرابطه 

و خودم  تیاز ظرف شتریغروب گرفته ام و او رد داده است ب 

 غرورم بود.

قهوه    ید،کمیبلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم؛ شا  میجا از

 توانست اعصاب خرابم آرام کند.  یم

به   ی کرد، اول نگاه رییسمت قهوه ساز رفتم که نظرم تغ به

خواستم با خوردن  ی هم گذشته بود و نم کیساعت کرد. از 

دادگاه  بمانم، مخصوصا که فردا دو تا  داریب نیاز ا شتریقهوه ب

 داشتم.
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خبر ماندن   یدانست من از ب  یم نکهیاز ا ی بودم، عصب یعصب 

 بودم.  ی گذاشت عصب ی خبرم م یو باز هم ب د یآ یبدم م 

سرش إورده باشند اما با   یینکند بال   دیرس یبه ذهنم م یگاه 

 شد.  یداد حالم بدتر م  یخودش رد تماس م نکهیا یادآوری

آب را باز کردم. آب  ریبرداشتم و ش نتیاز درون کاب یوانیل

را   وانیاطراف ل یزییبرگ پا ختیر یم وانیخنک که درون ل

  دهیاو خر ی قهیکه به سل  یوانیداد، همان ل ینشان م شتریب

،  بود  شده دهیاو چ ی قهیخانه به سل ن یشده بود، اصال تمام ا

 از او بود.  یاهمه جا نشانه

  یآب خنک کم د یشاتا  دمیآب را بدون مکث سر کش وانیل

 حالم را خوب کند. 

مطمئنا   دم،یکوب نتیکاب یرا با حرص رو وانیرا بستم و ل آب

 آمده، حتما! شیپ   شیبرا یمشکل

مانع کار    شیها یدفتر و با بچه باز  دیآ ی دانم فردا دوباره م یم

 دانم!  ی مشود،  یکردنم م 



  ینکرد. درون دادگاه، وقت یبا من خداحافظ ینه، او امروز حت اما

کاغذها   یرا رو یبودم چک لمیکه مشغول جمع کردن وسا

  یتشکر سرد از من دور شد، آنقدر سرد که حت  کیگذاشت و با 

او رفت و من هنوز  رم،یرا بگ ش یو جلو میاینتوانستم به خودم ب

 کردم.  ی به چک نگاه م

بار   نیدوم یکه برا ی وقت قا یتوانست برود، آن هم دق ینم او

 توانست. ی شدم، نه، او نم یدختر یوابسته 

پرت   نیرا به زم نتیکاب یرو وانیو  ل  دمیکش یبلند یعربده

 کردم.

خواستم پا   یهزار تکه شده بود و کن احمق باز هم م  وانیل

غرورم بگذارم و دل ببندم، من احمق که در برابر تمام  یرو

به رخش  ام رامنظوردار آالله اخم کردم و حلقه یهارفح

باشم اما    بندیکه نبود پا  یبه گندم خواستمیکه م  ی من دم،یکش

  ی لیخ دمیفهم نم  دیکه آالله پس کش  یوقت  قاینشد، نشد و دق

آن  بند یمن و گندم که بخواهم پا نیب ستین یوندیوقته پ 

 باشم. 



هرطور که  د یفتم. باگذشتم و به هال ر  هاشه یخرده ش انیم از

  یخواب یب یبرا  یافکارم فقط توهم نیا دی . شادمیخواب یشده م 

 ام بود.

رفت، نه   ینه لحن و نگاه آالله سرد بود، نه بدون خداحافظ  آره،

 یریشب بخ گهید یهارد تماس داده است، تازه مانند شب

 تمام تفکراتم غلط بود.  دی آره، شا د،یفرستاد بعد خواب میبرا

  ی که م بودم یزدم، انگار مانند بچه ا االتمیبه خ یدپوزخن

 خواستم خودم را گول بزنم.

  کیبه   ازیرا برداشتم، ن لمیرفتم و موبا  یعسل زیسمت م به

 آرامبخش  داشتم تا به خواب بروم. کیآرام و  یقیموس

  یاو بر م ا ی ختم، یر یبر سرم م  یخاک کیشد  یکه صبح م هوا

 ...  ایگشت 

 بالش؟ م بروم دنحاضر بود واقعا
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 را برداشتم و به سمت اتاق خواب رفتم. لم یموبا

که هر په اصرار کردم  دیو سف ییمویاتاق را باز کردم. رنگ ل در

نگذاشت   ینشد، جت یبدهد راض رییتغ یتر رهیبه رنگ ت



بود بروم.   رهیت یاسورمه  نشیزایکه د  یگریرا به اتاق د لمیوسا

تاق  بشود ا د یجا با ن یو هم باستیز ییمویگفت ل یم

  رونیکردم از فکرش ب یو سع  دمیکش یبمنفس کالفه اخوا

 . میایب

 را در دست گرفتم.  لمیو موبا دمیتخت دراز کش یرو

 ییآن خودنما یصفحه  یآالله رو یرا که زدم شماره پاورش

 کرد.

 سرعت قفل صفحه را باز کردم.  با

 ".دیو مزاحمم نش د یزنگ نزن نقدریلطفا ا "

با من حرف   نگونهیاو حق نداشت ا خونم به جوش آمده بود.  

 بزند. 

 "مزاحم نبودم؟ روزیتا د "

از  قهیپنج دق  نیو در ا دیتا جواب دادنش طول کش قهیدق پنج

زمستان تمام   یچهله  نیدر حال سوختن بودم و در ا تیعصبان

 بدنم به عرق نشسته بود.

 ".د یمن  بود لیشما به عنوان وک روزیتا د "



  تیبه واقع می هاشود. حاال تمام شک یم  نگونهیا دانستمیم 

 شده بود.  لیتبد

خواستم جوابش را  یپرت کردم نم نیرا به زم یحرص گوش با

با او رو در   د یبدتر بدهد که غرورم بشکند. با یبدهم و او جواب

 کردم.  یرو صحبت م

و من هم آدم سکوت کردن نبودم،   دیرا بگو نیحق نداشت ا او

 در برابر آالله. یجت

 

 _دمگن _

بود به  یمسن اریکه خانم بس یبدرقه کردن  خانم صادق  با

 برگشتم. زمیسمت م

  ادم یقرار دادم تا   زمیم یرا بستم و رو  اشیپزشک  یپرونده

 بماند و باز هم مطالعه اش کنم. 

 را برداشتم و بدرن مقدمه گفتم: تلفن

 رو بفرست.  یدنفر بع  -

 کردم.   چشم گفت و و تلفن را قطع  شهیهم مانند هم او



 به در چشم دوختم که در با شتاب باز شد.  منتظر

وارد اتاق شدند و من از تعجب   جانیو محمد با ه فروزان

 گرد شد.   میهاچشم

 سالم بر جناب دکتر.  -

 خوشگلم.  ی سالم آبج -

را در آغوش  شانیبلند شدم و به سمتش رفتم. هردو  میجا از

مد و به سرفه  گرفتم که فروزان آنقدر مرا فشرد که نفس بند آ

عادت   ش یها یباز وانهیهمه سال به د نیبعد از ا گریافتادم، د 

 کرده بودم. 

 . دینیبش -

به مبل کردم که محمد لنگ لنگان به سمت مبل   یا اشاره

از کرده بود اما هنوز اثرات آن عمل را ب ش یگچ پا نکهیرفت. با ا

 مانده بود. 

و در را    اوردیهوه باز آنکه در را ببندم به سارا گفتم سه تا ق قبل

 بستم.
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 ها برگشتم و با لبخند گفتم: سمت آن  به

 خب چه خبرا؟  -

  ی عیطب یهاطور که مشغول ور رفتن با گل نیهم فروزان

 اتاق بود گفت:  یگوشه 

  م یمعرفت، ما اومد ی ب یزن ی به ما نم یکه تو سر م یدی د -

 دست بوست.

 بود؟  یی چه غوغا رونیب یدی بابا خواهر من سرش شلوغه، ند -

 با سرعت برگشت و هراسان گفت: نفروزا

نوشت، فکر   یداشت تو دفتر م ی مرده بود ه  کیآره آره، تازه  -

  هی سه،ینو ی که دو ساعت داره م هیزیچ یلسوفیکردم طرف ف

  سه،ینو ی داره بابا آب داد م دم یتو دفترش د دمیسرک کش

 .دمیترس نقدریا

 .دم یزده اش خند رتیح یافهیق به

 داره؟ترس  آزار ی آدم ب هیمگه   -

  یوحش هوی ن،یآزارشون رو نب ی ب یافهیق ان،وونهید  نایبابا ا -

 شن.  یم



 نگاهش کردم.  نهیس هی را در هم کردم و دسب  م یهااخم

 یتو  یها  ضیمثل تمام مر  ضن،یفروزان اون ها فقط مر -

  نیها، اآزارتر و معصوم تر از اون ی ب یلیخ یحت مارستان،یب

 .ستیحرفات اصال درست ن

  یدییم و بفرمارا از هم باز کرز م یبه در خورد که اخم ها یا هتق

 گفتم. 

قهوه وارد اتاق شد و   یفنجان ها  ینیدر  را باز کرد و با س سارا

 رفت. زیبه سمت م

من رو دوست   یکه تو اون ها رو دوست دار نقدریا ی عنی -

 .یندار

به لحن پر از حسادت محمد زدم، به سمتش رفتم و   یلبخند

 شستم.کنارش ن

 گذاشتم که سرش را بلند کرد.  ش یپا یرا رو دستم

ماه تمام کارم رو به  کیاگه من دوست نداشتم که  وونهید -

 . یتنها نباش مارستانی کردم تا تو ب ینم لیخاطر تو تعط

 . یصبح ها اون جا بود ،ینکرد لیکامل که تعط -



 بود؟  ی ب نگاهش کردم، حسادت او واقعتعج با

 . دی بلند خند یبا صدا دی ه دم را کزده ا رتیح ی افهیق

 . وونهیکنم د ی م یشوخ -

 ها رو مرخص کنم؟ ضیخانم، مر -

 کنند.   یها االن رفع زحمت م نینه نه اصال، ا -

 منظورشون رحمته. -

که با سرعت جبهه گرفته بود لبخندب زد و   یبه فروزان سارا

 بعد از با اجازه گفتن خارج شد. 

 کرد! رونیو قشنگ بپر رو، مار یعه عه، دختره -

که   رونیاون همه آدم ب م،یخب حق داره، وسط کارش اومد  -

 تونن االف من و تو بشن.  ینم

دانستم فروزان هم   ی به محمد زدم. م یاقدرشناسانه لبخند

 .استی شوخ یتنها برا ش یکند و حرف ها  یدرک مرا  تمیوضع

خندانش   ی افهیبه ق یبه سمت من برگشت و حالت جد محمد

 داد.



 . ی اومدم که کمکم کن -
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 نگاهش کردم.  ینگران با

 شده؟  ی چ  -

 . یکاش باهاش حرف بزن  یبابا... ا یرفتارها -

  شیپ   یدیکرده بودم مشکل جد  الی. خدمیکش یآسوده ا نفس

 آمده است. 

که کاردش به استخوان برسد و   ی کند، مگر وقت  یقهر نم مرد

دلش نداشته   یفرو کردن کارد به قلب شکننده یبرا یاستخوان

و پدر   یشتر ینه یشود از جنس ک یقهرش م  باشد، آن وقت

  یباتالق دل شکستن خود و مهر پسرش زست و پا م نیدر ا

 زد.

  شیپ  یآشت یبرا ی قدم یعنی زنه  یکه باهات حرف م  نیهم -

 گذاشته.



 انداخت. نییزد و سرش را پا یپوزخند

 .شکنهیزدنه، حداقل دل نم شیسکوت بهتر از ن -

  شه،یاز اوج دوست داشتن بلند م  شیها نوقت    یبهض ی ول -

مار که هم    شیمثل ن  ،یور برداشت کنبه تو داره چط یبستگ

 است و هم شفا دهنده. کشنده

 مبل نشست. یرو مانیهم از گل ها دل کند و روبه رو فروزان

خواسته جز  ی باشه محمد، مگه چ ریعمو حق داره ازت دلگ -

 ؟ ینر یسمت اون زهرمار نکهیا

 . یستیبلد ن یچیز سرکوفت زدن ههم که ج اه، تو -

 بلند شد و به سمت پنجره رفت. شی از جا یعصب محمد

  ریلبش را باال آورد و ز یانزجار گوشه  یهم به نشانه  فروزان

 لب گفت:

 . ومدهیکردن هم بهت ن حتینص -

دعواها   نیبه ا شهیزدم. هم شانیهردو  یبه حالت عصب یلبخند

تر نه محمد حرمت بزرگاشتند. عادت د لیدل  یب  یو کلکل ها



  یبه سنش م یداشت و نه فروزان توجه یبودن فروزان را نگه م

 کرد.  ینوجوان با او بحث م  یکرد، مانند دختر بچه ها

 محمد؟  م یکن کاریچ یگ  یتو م  -

دل از پنجره کند و به سمت ما برگشت. دستش را در   محمد

گار منتظر  نگاهم کرد. ان تی فرو کرد و با رضا یشلوار ل بیج

 حرف بود. نیهم

 زنه.  یتو حرف نم یبا بابا حرف بزن، اون رو -

 حرف نزدم؟  یکن  یفکر م -

 .یاصرار نکرد ی ول یحرف زد -

.  دمیوشبرداشتم و جرعه از آن ن زیم یقهوه را از رو فنجان

بر جانش افتاده بود الزم   یکه عجول یمحمد یتعلل برا یکم

 خواهد.  ی و چه م دیوگ   یبود. الزم بود تا فکر کند چه م

 دور کردم و با لبخند گفتم:  م یرا از لب ها فنجان

  یمدت پنهونش م  هی یشوره، فقط برا یرو نم نهیاصرار ک -

قشتگ بزرگ و   ی کنه، وقت  کنه تا تو تنها خودش خوب رشد 



 رونیرو و زیبه جنگ همون اصرار و همه چ آدیجون دار شد م

 ؟یخوایرو م ن یکنه، ا یم

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۸3_پارت#      



 

  دی بود با دهیبار او هم فهم نی گشت. ابه سمت پنجره بر  دوباره

 فکر کند. 

به سکوت گذشت. نگاه من و فروزان به محمد بود و نگاه   قهیدق

  ی نگاه کردن به معن شهیشلوغ و پر از دود، و هم ابانیاو به خ

 .ستین دنید

  ی مگه من چ  اره،یاسمم رو به زبون ب ستیحاضر ن گهی د یحت -

 ؟ یجوون حیتفر هیکار کرم جز 

 . یمان یو پش  یاز جنس دلتنگ ی داشت، بغض  غضب شیصدا

دونم   یپشتتم، مثل کوه، چون م ی کن یی گفت هر خطاعمو  -

اند به گناه، اما گفته بود اگه بفهمم  و حوون ها محکوم یجوون

خواسته  زیچ هیبخشمت. اون فقط   ینم یوارد خط قرمزم شد

 بود؟   ادیبود، فقط مست نکردن، ز

 شد.  نییباال و پا شیگلو بیبه سمت ما برگشت و س  دوباره

 کار کنم؟  یکردم و شد... حاال چ یشد... نفهم -



رو  زیمشکالست، همه چ یصبر کن، محمد زمان حالل همه  -

 نکرده مرگ.  یی شده با... خدا یکنه حت یحل م

بار مصرف را  کی وانیو ل شهیآمد. پارچ ش زیسمت م به

بغضش   تا تمام  دینفس سر کش  کیبرداشت و پر از آبش کرد. 

 قورت بدهد.  را

مچاله کردن  یاشت و تمام حرصش را براگذ زیم یرا رو پارچ

 نوا هدر داد.  یب وانیل

 فروزان.   میبر   -

بلند شدم و نگران  میسکت در رفت که هراسان از جا  به

 زدم.  شیصدا

 محمد.  -

بزند. لبخندش را   یکرد لبخند مهربان   یسمتم برگشت و سع به

بحران بزرگ  نیخواستم در ا ی نم آسوده شد. المیخ دمیکه د

 باشد.  ریاش از من هم دلگ یزندگ

 . یجانم آبج -

 زدم و گفتم:  یهم در جوابش لبخند من



  یاز دستم بر نم یا گهیزنم، اما کار د یمن باز با بابا حرف م  -

 آد.

 گفت: نانیرا تکان داد و با اطم سرش

 دلم قرصه. یکه هست نیهم -

 د. حرفش قرص ش  نیمن هم از ا دل

به سمتم دراز کرد که من هم دستش را دستش را  فروزان

 فشردم.

 را در آغوش گرفتم و آرام در گوشش گفتم:  او

 . یممنون خواهر ،یو مرقبش یش  شیاز من پ  شتریب -

به شانه ام زد که از درد صورتم جمع شد و از  یمحکم یضربه 

 آمدم.  رونیآغوشش ب

دم که محمد با  شانه ام گذاشتم و ماساژش دا یرا رو دستم

 خنده گفت: 

 . ستیطمع ن یآغوش گرگ ب -

 اش به سمت محمد برگشت. ثانهیبا همان لبخند خب فروزان



 خواد. ی تو هم دلت کتک م -

نه تکان داد.   یزد و سرش را به نشانه  ی جان یلبخند ب محمد

  یمدغدغه و سالم دنبال هم   ی که ب  ییروزها یآور اد ی  دیشا

زدند   یل هم مشان بود به سر و کوو با هر چه دم دست دندیدو

 کرده بود.  لیجان تبد یب یخنده اش را به لبخند

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہـونـــ           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۸۴_پارت#      

 

به راهشان   یهم به سمت  در رفت و بعد از خداحافظ فروزان

 ادامه دادند که با عجله گفتم: 

 محمد.  -

متوقف شد و هردو به سمت من   رهیدستگ یرو دستش

 برگشتند.

 ؟ یفکر کرد  قیشقا یدر باره  -

 پشت گردنش را ماساژ داد.   یبو عص دیکش یکالفه ا نفس

 گناه باشه.   یتونم به دروغ باور کنم کامل ب یآره اما هنوز نم -

 ببخش.  میگناهه، گفت  یباور کن ب میما که نگفت -



 . یخداحافظ آبج انته،یبدتر از خود خ انتیخ دنیبخش-

 ی شهیرا باز کرد و هردو خارج شدند و من ماندم در اند  در

  یاتاق م  نیکه پا به ا یمام افراد که او هم مانند ت یمحمد

 به کمک داشت. ازیگذاشتند ن

 _مهبد_

زنگ زده پارک کردم و به   یمشک یدروازه  یرورا روبه نیماش

 سمت دوازه رفتم.

است با تمام قدوت زنگ را بفشارم و تمام حرصم را  خو یم  دلم

 یخواستم باز ی اما خودم را کنترل کردم، نم اورمیسر آن در ب

 م شود. به جنگ خت شروع نشده

 یپر از نازش در کوچه  یبعد صدا قهیرا فشردم که دق زنگ

 .دیچیخلوت و آرام پ 

 بله.  -

 باهات حرف دارم. -

  ی دودل ای ریکه پشتش پر از تحق یکرد و من از سکوت سکوت

 بود متنفر بودم.



 با تو ام.  -

 ؟ ی کن یم  کاریچ نجایتو ا -

  م یصدا یکه حت یترس داشت از من  دیهراسان بود و با  شیصدا

 از خشم دورگه شده بود. 

 گفتم که باهات حرف دارم، دوباره بگم؟  -

 تو.  ا یب -

باز شد اما من وارد شدم آنقدر آن را با قدرت    یآرام یبا صدا در

 . دیلرز ی بعد م ی قیکوباندم که تا دقا

باغ محاصره شده بود    انیکه م یلیطو یسنگفرش ها از

همه باغ کم   نینشده بود، ا  گذشتم. آالله فقط خانه را صاحب

 نبودند.  یپانصدمتر یبها تر از آن خانه

  ش یشاخه ها یرو شیاز برف چند روز پ  یکه هنوز اثر یباغ

بر تن کرده   یلخت یجامه  ش یکرد و شاخه ها ی م ییخودنما

 بودند. 



  یکه رو یآمد. آن هم با اخم رونیدر خانه را باز کرد و ب 

گنه  گار او طلبکار بود و من اش جا خوش کرده بود، ان  یشانیپ 

 کار. 

 تو.  ایسالم، ب -

داندان   انیکه ازم یماول وارد شد و من با سالم آرا خودش

 ام خارج شد وارد شدم. قفل شده یها

 . ارمیب یی برم برات چا نیبش -

و او را به   دمیبلوزش را کش نیسمت آشپزخانه رفت که آست به

 سمت خودم برگرداندم.

  یدر م هیها چ یمسخره باز  نیخوردن. ا ییواسه چا  ومدمین -

 ؟ یآر

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#



 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_ینباقر# رمان           

 

 ۸5_پارت#      

 

و من هم   دیکش رونیدستش را از حصار دستم ب تیعصبان  با

 مانعش نشدم. 

 ؟یکدوم مسخره باز -



مرا خنگ فرض  کرده   ا یاو خنگ شده بود  دم،یخند مسخره

 بود؟

 ه؟یا غهیچه ص گهیمزاحمم نشو د -

نگاه کرد،   م یجلو گذاشت و محکم و پر غرور در چشم ها یقدم 

 ! یوحش یمانند گربه ا اقیدق

به   نکهی، نه انشه داتیدور و بر من پ  گهید  یعنیمزاحمم نشو  -

 من.  یتو خونه  یای ب یپاش یالک  یبهونه 

آوردند.   یخونم را به جوش م شتریهر لحظه ب ش یها حرف

کس تا به حال   چینبض گرفته بود و ه تیام از عصبان یشانیپ 

 . دین بگوبا من سخ گستاخانه نگونهیمانند او نتوانسته ا

 . یگفت  ی چرت و پرت ها نم نیقبال از ا -

 . یبود لم یچون قبال وک -

بعد در   ی قیتا دقا میآنقدر بلند که صدا دم،یبلند تر خند نباریا

 . ی انداخت، بلند و طوالن نیآن سالن بزرگ خانه طن

  یکرد حرف عاقل را نم ی که هرچه م یمانند مجنون قایدق

 نداشت. دنیجز خند یاو چاره  دیفهم



  نیشد و من ا یاو کالفه تر م  دم یخند یم شتریچه من ب هر

که مانند من زجر بکشد و    ن یاش را دوست داشتم، ا یکالفگ 

 شود.  یعصب

که هنوز   ییکردم جمع کنم و با صدا یام را آرام سع خنده

 زد گفتم:  یاز خنده در آن موج م یاثرات

 نه؟ محرم، شهیکه موقع وکالت م بهیطب لینکنه وک -

. حق داشتم بخندم، حق داشتم  دم یبلندتر از قبل خند بارنیا و

بخندم و نشان   ردیبگ یداشت مرا به باز یسع نگونهیبه او که ا

مانند   ست،یمسخره ا لمیمن مانند ف  یگرفتن برا یدهم باز

تواند،   ی خواهد مرا به سمت خودش بکشد و نم یکه م یباتالق 

از آن  شتریمن ب ند ز یم  دست و پا شتریکه هر چه ب یباتالق 

 آمدم.  یم رونیب

که    یآن به چشمانش افتاد. چشمان کینگاهم  دم یخند انیم در

 اشک در آن ها جمع شده بود. 

 نگاهش کردم.   یجمع شد و جد  اریاخت یب امخنده



داد بغضش کامل   یو غرورش اجازه نم د یلرز یاز بغض م فکش

 هم  یزیبشکند، اما مگر چ

 ؟ نگ کوچک را داشت مقابله با آن س توان

 کردم...  ی فکر... فکر م -

گفتم دلم    یو دروغ نبود اگر م د یلرز یهم از بغض م شیصدا

 سوخت.   یبه حالش م 

توانست،  ی خواست و نم یتوانست بد باشد، انگار م ی او نم انگار

خواستنش   یاز نقشه  یتوانست و  نتوانستن جزء  یم  دیشا

 بود.

 

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _نمار_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۰:5۹ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۸6_پارت#      

 

 . دندیلرز یم  شیمشت شده بودند و کنار ران پا شی ها دست

از آن  یزیچ  گری تمام قدرتش را جمع کرده بود و حاال د انگار

 نمانده بود.   ی باق



جز بهت و   یزیچ گریبودم که حاال د دهیانگار من آنقدر خند و

 نمانده بود.  میبرا رتیح

 ... یستی... نگهید ی کردم... تو مثل مردها  یفکر م -

شده بود اما   ی من عصب شیپ  قیشدم. او هم مانند دقا نگرانش

او   ش یپ  قهیآمد مانند چند دق  ی مظلوم، آنقدر مظلوم که دلم نم

 بکشم و به غرورم فخر بفروشم. ادیبر سرش فر

 کردم.   یاشتباه فکر م -

بلند و پر از ضجه   یادیلرزانش به فرآرام و  یآن صدا کی به

 شد.  لیتبد

  یمردها نم یهمه  لٺتو هم مث ، ییاونا  یهمه  نیتو هم ع  -

فقط    د،ی فقط دنبال سو استفاده ا د، یدخترا رو درک کنا م یتون

آشغال پرتتمون  هی نیدنبال لذت بردن از ما دخترا که بعد ع 

 دور.  دیکن

بار   کی یکه حت  یگفتم من  ی. چه ممیبودم که چه بگو مانده

که   یگفتم من ی بودم، چه م افتادهی هم به فکر استفاده از او ن

  ینگاهم نکرده بودم، چه م  یحت یدختر چیجز او و گندم به ه



  ی ام باشد و هم مرهم مردانگ یگناه   یگفتم که هم اثبات ب 

 کرد؟  ی م بودنشگفتم که او حاضر به قبول  یشکسته ام، چه م

 زد: اد یفر  یبه در کرد و عصب یا اشاره

 .رونیبرو ب -

 فهمم...  یآالله من نم -

 . دی حرفم پر انیبه م یعصب

تا زنگ نزدم   رونیبرو ب ، دیدیفهم  ینم یچیکدومتون ه  چیه -

 به صد و ده. 

وقت حرف نبود، نه او گوش شنوا داشت و نه من تمرکز  حاال

 پس حاال وقتش نبود.  دند، یشیاند

 را باز کردم.  سمت در رفتم و در به

 نگذشتم که آرام گفتم: رونیبه ب  یهنوز قدم اما

عمرش رو تو پاسگاه   یسال ها شتریرو که ب یوقت مرد  چیه -

 و ده نترسون. و دادگاه گذروند رو از صد  و زندون

 رفتم. رونیاز خانه ب یگریحرف د چ یه یب



باشم   ی احساساتم هم درمانده بودم. مانده بودم عصب نیب یحت

  یی دلم به حال او  ایزد   ادیمدرک متهم کرد و فر ی که ب ییاز او

هم در    دیشا  ای بد او را شکانده بود  یبسوزد که انگار ضربه ا

که حال    ینیچه شد و ا یروزید یآالله  که آن بمانم رتیح

 خواهد.  ی آمده چه م

  یب یاره تمام حرصم را بر سر دروازه رفتم و دوب  رونیباغ ب از

 روم. یم رانیطلبکار آمدم و ح نکهیکردم، با تفاوت ا یزبان خال

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

              @Romankhone 
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(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۸7_پارت#      

 

 _هفته بعد کی_

 جاخوش کرده بود.  م یلب ها یرو تیلبخند رضا هنوز

  نیا یها یروزیتمام پ ه ب دیارز یدادگاه امروز م  یروزیپ 

 چهارسال.

مدافع آنان بود اما نه با   یخبره ا  لیکه وک  یتیجنا ی پرونده 

بمالد،   رهیرا ش یمدارک و نه با شواهدش توانست سر من و قاض

من زرنگ تر از آن بودم که آن ها فکرش را کرده بودند، طول  

دانستم کار    یاز اول هم پ  د،یارز یداشت اما م ید،خستگیکش



جلوتر از تمام   زارگامه یعنیدر آن  یروزیاما پ  ستین ینآسا

 کردند.   یبودند م نیبهتر ین که ادعاتهرا یوکال

 شدم و به سمت ساختمان دفتر رفتم.  اده یپ  نیماش از

   یشاد نیوجه به ا  چیخواستم به ه یبودم و نم یپر انرژ امروز

 . زمیآالله به هم بر ی را با فکر کردن در باره 

بلند   شیاحترام از جا یبه نشانه  دیسع از کردم کهدفتر را ب در

 شد. 

 مهبد.  یآقاسالم  -

 . دجانیسالم سع -

 سمت اتاقم رفتم که گفت:  به

 ارم؟یب  دیخور ی قهوه م د،یخسته نباش -

 آره آره، اونم تلخ.  -

 لب گفت که در را باز کردم و وارد اتاق شدم.  ریز یچشم

 . دیم پر کشمبل اتاقم خنده از لبان یاو رو دنی د با



که   یی در هم فرو رفت. تمام روزها  میلبخند زد و من اخم ها او

متتظر زنگش بودم نه آمد و نه زنگ زد، حاال که امروز قصد  

 اش را داشتم آمد؟ یفراموش

؟  چه آمده بود؟ آمده بود که باز هم بشکند و برود یبرا اصال

 را لش یبزند و دل  ادی فر ایقضاوت کند و فرصت دفاع ندهد؟  

 د؟ یونگ

را صدا   دیسع یکرد که عصب ی بلند شد و آرام سالم شیاز جا او

 زدم.

 آمد.   رونیهراسان از آشپزخانه ب دیسع

 ست؟ یاتاق من ن نیمگه ا -

 مهبد؟  یچرا آقا -

 کنند؟  یکار م یچ نجایا شونیپس ا -

که آالله    اوردیکارش ب یبرا یدهان باز کرد تا بهانه ا دیسع

 زودتر گفت:

کنم   رتیخوام غافلگ ی هش گفتم که مد نزن، من بسر اون دا -

 سر سخت بود به زور...  یلیالبته خ  ام، یو  اجازه بده تو اتاقت ب



 برگشتم.  دیبه سمت سع یعصب  دوباره

  یراهش بد دیکنه تو با رمیخواد غافلگ یهرکس بگه م -

مدرک و پرونده مردم    یهست اون تو کل تیداخل؟ اصال حال

 هست؟

 ودن، فکر...تون بموکل شونیآخه ا -

 ؟ یدیفهم ست،ین گهی، د "بود" -

لحظه در اتاق اهورا باز شد و اهورا هم هراسان از اتاقش   همان

 اومد.  رونیب

 چته مهبد؟  -

  نیکردم آرام باشم، در ا ی دم و سعگردنم را ماساژ دا پشت

شدم، حاال که  یم  یاز آالله برد عصب یهفته هر وقت نشانه ا

 . ال یخودش آمده بود واو

 ؟ یبنده خدا دار نیبه ا کاریچ -

 به کارش ندارم. یکارش رو درست انجام بده، من کار -

  متیبرداشت و با مال یعمد چنط قدم  ریغ  ا یاز عمد  آالله

 گفت:



 اشتباه از من بود، سر او اون داد نزن. -
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را در هم کرد و دوباره شد همان   شی آالله اخم ها دنیبا د اهورا

رفاقت خصومت را مهمانم   یا چند ماه به ج نیکه در ا ییاهورا

 کرده بودم. 

 . میزن ی حرف م میمن و موکلم دار رون،یب دیدعواهاتون رو ببر -

 وارد اتاقش شد.  تیحرفش را زد و با عصبان تند

 کنم.  یمهبد، خواهش م  -

  یدوباره مظلوم شده بود، دوباره شده بود همان آالله  نگاهش

 . میه بگوآمد به او ن یکه دلم نم   شیهفته پ  کیقبل از 

 برگشتم و گفتم:  دیبه سمت سع یعصب

 . گهیبرو سر کارت د -

 رفت. زشیلب گفت و هراسان به سمت م ریز یچشم



وارد اتاق شد و من   عیبه درون اتاق کردم که آالله سر اشاره

 پشت سرش در را بستم.

 .یناراحت بش دنم ی از د نقدریکردم ا یفکر نم -

  یدر آوردم. در چهله دادم جوابش را ندهم و کتم را  حیترج

 شد.  یگرمم م  تیزمستان هم به هنگام عصبان

 ؟یاومد یچ یبرا -

کرد.   یم  یدستش باز یانداخت  و با انگشت ها نییرا پا سرش

شدند،   یافتاده م  شی انداخت لپ ها یسر فرو م  نگونهیا یوقت

خواست ساعت ها لپش را   یکه دلم م  ی مانند کودک قایدق

 کرد.  یخود م  ی خود بو من را باز هم از  یبکش

کردم آرام باشم، االن وقت    یو سع دمیبه صورتم کش یدست

 آمد.  ی منطق به وسط م  یر نبود، االن پاجدال احساسات و غرو

 .یدیپرس  یاومدنم رو م  ل یبعد دل نمیبش یذاشت ی قبال م -

 . یمزاحم نبود کیبا  ینیقبال مزاحم نبودم، تو هم آدم همنش -

 .یفت رو بزناون روز من گذاشتم حر -



به   یام نشستم. اشاره ا یصندل یو رو دمیکش یکالفه ا نفس

 او کردم تا او هم نشست. 

 شنوم. ی خب م -

  نیا یدارم ادامه  ده یهنوز هم عق  از حرفم برگردم، ومدمین -

 رابطه با تمام شدن قراردادمون غلطه اما... 

خواستم  یلبم نشست. م  یگوشه  یپوزخند صدادار اریاخت یب

بود   گرید  یو موکل ها لیمن و تو مانند وک یمگر رابطه  میبگو

 که حاال تمام شود؟

  ل یکه تبد ییاو یسکوت کردم، سکوت کردم چون حرف برا اما

 نداشت. یا  ده یآدم نفهم شده بود فا کیبه 

 یکه بو ییهاکنم بابت حرف یاما امروز اومدم که عذرخواه -

هم از قبل   د یشا ،تمرفیاونقدر تند م دی نبا د یداشت، شا نیتوه

 کوتاه آمده بودم.  یادیز

 گفتم: رتیرا باال انداختم و با ح م یابرو یتا کی

 د؟ ی شا -
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توانست غرورش را  ینه م نکهیرا باال آورد. کالفه بود، از ا سرش

خواست که   یپا بگذارد و به حماقتش اعتراف کند و نه م ریز

 . ابدیادامه  یسرد نیسکوت کند و ا

کرد به اجبار به آن ها    یم ی که سع  ییرا از تمام حرف ها نیا

 . دیشد فهم ی رنگ غرور دهد م

  ی داشتم اون حرف رو نم ینه خب، مطمئنم که حال متعادل  -

 زدم.

 خب حرفت تموم شد؟  -

 را دوباره به انگشتانش دوخت و سرش را تکان داد.  نگاهش

 کنم، به سالمت.  یرو قبول م تونیعذرخواه   -

خودم  یبرداشتم و جلو گری د یاپرونده ه  یرا از رو یاپرونده

آن نشان دادم اما تمام   یبازش کردم. خودم را مشغول بررس

من بودند،   خیم  یقیزده اش که تا دقا رتیحواسم به او و نگاه ح

 بود.



به او و حرکاتش نشان دهم و سکوت را   یخواستم توجه ا ینم

او هم کم   یانگار خواسته  د،ی ایگرفته بودم تا او به حرف ب شیپ 

او هم منتظر بود تا من لب به سخن باز   نیقید، به از من نبو

شما را  یها نیمن اصال توه ست،یچه حرف نیا م، یکنم و بگو

 به دل نگرفتم. 

که در آن آدم ها   ی دانست که من مرد قانونم، قانون ی او نم اما

  یرا بدهند، قانون شانیمجازات کلمه کلمه حرف ها یحت د یبا

به   میاگر آن تصم ی معنا شد، حت میصممن تاوان هر ت یکه برا

 از دهان مورچه بود. یتکه نان دنیکش یاندازه 

و سکوت را شکست. دوباره او شکست  اوردی او طاقت ن باالخره

خواستم نه  یبود که نه شکست خودم را م یخورد و حس بد

 شکست او را. 

 ن؟ یهم -

 آوردم و با تعجب نگاهش کردم.  رونیرونده برا از درون پ  سرم

 حرف هات تموم شد؟ یمگه نگفت -

 ؟یندار یمن تموم شد، اما تو حرف یحرف ها -



 تفاوت گفتم: یباال انداخت و ب  یا شانه

ش  همه یهمه دی حرف هام رو زدم و شا شیپ  یمن هفته  -

  شیاگه نزن چسبه،یداغ داغش م  ،هییرو نزدم اما حرف مثل چا

 .نهیش ی به دل نم گهی و د شهیسرد م

 ؟یرو بپرس لمیدل یخوا ی نم یحت ی عنی -

به  یشتریدر هم قفل کردم تا تسلط ب زیم یرا رو م یها انگشت

  یداد نقشه ها  یکه نشان م یاو و حرکاتش داشته باشم، حرکات 

  ینیب  شیو پ  د یگو یتا چه م دیمالقات کش  نیقبل ا یادیز

نقشه بر آب  ش یپرسم اما تمام نقشه ها  یکرده بود من چه م

 شد. 

 دنیبه پرس ازین شه، یخواد زده بشه، زده م ی که م  یحرف -

  ل یبه دل ازین گهی د ره،یخواد بره م یکه م  ی مثل آدم ست،ین

 .یاری ب یلیهست من بپرسم نه تو دل یازیپس نه ن ست،ین

 ها... وقت ها آدم ی بعض ی ول -
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  نیو ا  شیمانند دو هفته پ  قایدق د،یاز بغض لرز شیصدا 

 کرد.  ی بغض م م یبار بود که به خاطر من و حرف ها نیدوم

و لعنت   شی و با دست پ  دیکش  یکه با پا پس م  ییلعنت به او 

قدم او دو قدم بردارم، لعنت   کی یکه حاضر نبودم برا یبه من

 و غرور جانکاه!  مانیبه هردو

تا بغضش را قورت دهد و سنگ بودن   دیکش  یقیعم نفس

 کردم.  ی من هم حس م یبغضش را حت

کنند که دوستت دارم   ی م یوقت ها آدم ها خداحافظ  ی بعض -

  یآقا ستین یخداحافظ شهیهم یرو بشنوم، جواب خداحافظ

 . لیوک

بودند که تنها   یمانند شبنم شی جمع شده در چشم ها اشک

 . دنیه بارتر کردند و دل بردن آمده بودند، ن یبرا

بلند شد و   شی و از جا دی مبل قاپ  یرا از رو فشیک یدسته 

شده بود، مظلوم   نیزم یدخترک رو نیامروز  او مظلوم تر

 توجه بودن به او در توان من نبود. یکه ب یدختر نیتر

 صبر کن.  -



 بود.  ستادنیا نیو او منتظر هم ستادیا

بلند شدم اما او به سمتم برنگشت، برنگشت تا    میهم از جا من

 .نمیبه خون نشسته اش را بب یچشمان عسل

 یخوا یاگه م ه،یتوص یتو بذار به پا ستم،ین حتیاهل نص -

منتظر فرصت نباش، منتظر نباش تا طرف   یرا بزن یحرف

نکن،   دایپ  گرانیمقابلت بپرسه، غرور خودت رو تو حرف د

نباشه،   تیتو شک بزرگ ییکه جا اونقدر محکم حرفت رو بزن 

حرف به  ،یاریحرف ها رو به زبون ب نیاگه پست تر یحت

  یکه م  یی به تو ست،ندهیبه لحنشه، به گو ست،ین  اتشکلم

  د ییمحتاج تا نکهینه ا  ،ی گ یراست م یبه شنونده بقبولون یخوا

 . یاون باش

و برنگشت تا شکستنش را  د یلرز د،یلرز شیاما شانه ها  ستادیا

 احساس و منطق.  انیم د یبرنگشت و جنگ نم،یبب

خواست جدا  ی در جنگ بودند و مرد م شهیکه هم یعنصر دو

 کردن آن دو از هم. 



پاک کرد،   انهیرا مخف شی شک هاباال آمدند و ا شی ها دست

نبودن   انیع  نیهم نبود، و هم  انینبود ع  انهیاگر محف یحت

 . انهیاوج مخف یعنی

  ینیتر شده و چشمان و ب  ی سمت من برگشت، با مژه ها به

 قرمز شده. 

 بگم.  خوامیم  -

 . نیبش -
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 خودم قبل از او نشستم و بعد از من او نشست. 

 .  و باالخره لب باز کرد دیاش را باال کش ینیب

دانستم در انگشتانش چه    ی بود و نم نییهم سرش پا بارنیا

 شد.  یم  رهیحک شده بود که هر بار به آن ها خ یقاعده ا

مرد که واقعا مرد باشه، که    هیمرد بودم،  هیدنبال  شهیهم   -

بفهممش، که درکم کنه، که کنارش باشم، که همدمم باشه، که  

 بتونم بهش بگم مردم. 



ام  گفتم در تم یکرد و دروغ نبود اگر م  یداشت اعتراف م او

 نیهم  می و کابوس شب ها  می پنج شش ماه هراس روز ها نیا

شود   یاز زبان او خارج م  ا یدانستم   یکه م یاعتراف بود، اعتراف

 از...  ای

حداقل در برابر اهورا سر  نگونهیگفت، ا یبهتر که او م  همان

واست، تا  نکردم، او مرا خ یعاشق   یکردم که من ادعا یبلند م 

  یسال ها قیکه رف دیکند و نگون انتیمرا متهم به خ گرید

 مرده است.  ششیپ 

که   ی، خوداهورا بهانه بود و من از خودم هراس داشتم دیشا

از   شتریمعرکه ب نیدر ا د یکه با ی هنوز پابند گندم بود و گندم

  ی آنقدر ب ایاو آنقدر خوب بود  ای اما  دمیترس یهمه از او م

 جدول بود.  یاو در انتها دنیاس از فهمتفاوت که هر

فقط زن   یعرضه، باشه، از مردونگ  یمرد که نه مثل بابام ب  هی -

  یکه تو صورتش تف کن یآدم هیگرفتن رو بدونه و کار کردن،  

  م، یباز نگاهت کنه و بگه شام در خدمت ینامرد روزگار ی و بگ

 ؟ یفهم  یم



رد را در تا د آورد یآورد، نم  ی کاش نم یرا باال آورد و ا سرش

 کند.  ی نخوانم، چشم انسان را نابود م ش یچشم ها

ما دعوا بود و اون   یاون اونقدر ساده بود که هر روز تو خونه  -

گذشت، دوتا زن گرفته بود اما شب ها تو   یتفاوت ازش م یب

 یصدا هیتا مبادا صبح دوباره دعوا بشه و   دیخواب یم وونیا

خفه کردن صدا رو   یضه خه عربره، آ رونیبلند از خونه ب

 نداشت.

کند و   یریلبش را گازرفت تا از هق زدنش جلوگ ی گوشه

 دادند نشود.  ی م یتازگ  یکه بو ییبغض سد حرف ها

معرکه،    اریب کهیمرد که نه مثل بابام باشه، نه مثل داداشام  هی -

اومدن خونه و   یم یکه هر روز با سر و صورت خون ییداداشا

  چیه چارهیدر اوردن سر من ب یباز تعصب و دنیجز هوار کش

 ... نکهیبلد نبودند، تا ا یکار

 یاری که نه زبان او  دیرس یکم اورد، باالخره به نقطه ا باالخره

 آمد. یکرد و نه نفس من باال م  یم
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 را با زبان تر کرد و با مکث ادامه داد: شی ها لب

اما   یداشت رتیغ   ،یکه مرد بود یی تو دم،یتو رو د نکهیتا ا -

اما   یاهل دعوا؟ نه، قدرت داشت یول  یازو داشتتعصب؟ نه، ب 

اما   یکرد ی نم یبد اخالق  یزن چینه، با ه ؟یکش فیضع

 نه.  انت؟یخ

دادم و صورتم را پوشاندم تا بفهمم   زیبه م هیرا تک می ها دست

 یجز او بود کار یگری هر کس د  دی . شادیآ یچه دارد بر سرم م

اما او آالله   کردم تا با نام من در هرجا که هست بگرخد،  یم

دوست است و خودم هم   کی کردم تنها  یکه ادعا م  یی بود، او

 دانستم فراتر از آن رفته است.  یم

چند   نیکه ا ییبستم به تو گم دل  یبگو و م  یخودت گفت -

اما   یمغرور بود  ،یرو ساخت م یلحظات زندگ نیماه رو برام بهتر

رت  غرو ایواسه جبرانش  یکه بخوا یکرد ی نم یوقت کار چیه

  یدونم خودت رو م  ینم ،یبار تاوانش در بر ریاز ز ا ی یو بشکنر

 ... نینه اما تو بهتر ا ی یشناس

 تمومش کن.  -



که از درون مانند خرخره    یگفتم، باالخره آن وجدان باالخره

داد، خودش زبان باز کرد   یخورد و عذابم م یتمام وجودم را م

  یغوغا  انیکه از م یی، صداشد ش یحرف ها یو مانع ادامه 

 آمد.  م یدرونم برخاست و به لب ها

خواستم باهات باشم اما نشد،    یگم که م یگم، م   یمن م ی ول -

  یکه حت ی زن ،ی شیدیکه سه ماه ند  یبه زن یتو هنوز متعهد

به خاطرش به  یستیرفته اما حاضر ن ادتی رنگ چشم هاش 

که فقط اسم زن بودن رو  یزن  ، ینگاه کن گهیدختر د چیچشم ه

دلسوز،  سدکتر روانشنا هیکشه و قبل از زن تو بودن   یم  دکی

که سه ماهه پا تو   ی هست یزن بندیپا نکهیااز  ستمیمن دلخور ن

ازت نگرفته، تازه بهت   یو اون هم سراغ یخونه اش نذاشت

.  ابهی بهتره بگم نا ای ابیتو کم ثلٺم یمرد  کنم، یافتخار م

و   یذارت پا بحس مدرونه یرو ی تون یم  یدونم تا ک  ینم

اما   ،یکنه بمون ینم جرو برات خر شیعاشق اون زن که زنونگ

هم   یهست یتو هم مرد فوق العاده ا ،ی موفق باش دوارمیام

 .یاکارگشته لیوک



 یاری بلند شد و به سمت در رفت و زبان من  شی از جا دوباره

 هم بود که بتواند بزند؟  ی بزنم، اصال حرف ی نکرد تا حرف

توانست حاصل شود جز  یم  یاه کلمه ذهنم چ یغوغا نیا در

 دادم خارج نشود.   یم حیمشت چرت و پرت که ترج کی

 خداحافظ.  -

نتوانستم جواب  یباز شد و او از اتاقم خارج شد و من حت در

 اش را بدهم.  یخداحافظ
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 _گندم_

 

رنگ  شتریبا ترس به مادرش نگاه کرد و نگاه مادر ب پسرک

 گرفت.  ینگران

 . ارهند یمامان خاله که باهات کار -

 م؟ یباهم دوست ش یآ ی م  م،یباهم دوست باشما  قراره  -



را به سمتش دراز کردم اما نگاه پسرک همچنان هراسان   دستم

  شتریخودش را ب انی شد و در پا ی من و دستم رد و بدل م نیب

 به مادرش چسباند. 

کردم    یاز آنچه که فکر م شتری ترس او ب دم، یرا عقب کش دستم

 دانم چگونه تاب آورده است.  یو نمدر دلش نفوذ کرده است 

  م؟ یمامانت بره و من و شما تنها با هم حرف بزن  ید یاجازه م  -

  یخواد باهات درد و دل کنم مرد بزرگ، مرهمم م  ی من دلم م

 ؟یش

نه تکان   یحرفم زدم که سرش را به نشانه  یانتها یچشمک

 نیو مادرش نشست، هم من ی لب ها یرو تیداد و لبخند رضا

 وب بود. وچک هم خواکنش ک

 به در خورد.  یادامه بدهم که تقه ا آمدم

خواهم   ی که در اتاقم هستند نم  یسارا گفته بودم هنگام  به

باشد و مطمئن بودم سارا   یمزاحمم بشود مگر کار واجب یکس

 نبود.  یدختر نافرمان 

 . دیی بفرما -



باز شد و سارا به داخل آمد، همزمان پسرک خودش را در  در

 چنگ زد.  شتریرا ب شی نهان کرد و مانتوپشت مادرش پ 

  یواجب ی لیگفتن کار خ یخانم موحد ی خانم ول دیببخش -

نگران به نظر   ی لیخ د،یشه تلفنش رو جواب بد یدارن، اگه م

 . دند یرس یم

 ز اتاق خارج شد. گفت و ا یرا تکان دادم که سارا با اجازه ا سرم

او را   یاز پشت مادرش جلو آمد اما هنوز مانتو یکم پسرک

 چنگ زده بود.

تماس   هیو به  رمیاز وقتتون رو بگ ی من کم  دی د یاجازه م  -

 ؟یمسعود یکوچولو جواب بدم آقا

هم   ریتاث یب  می دانستم حرف ها ی نشان نداد اما م  یالعمل عکس

غرور    یعنیخواندن رهام پنج ساله  یمسعود ینخواهد بود. آقا

  م ین یحت ی عنی باور کردن مرد بودنش و ی عنیدادن به او،  هیهد

 . تیبه سمت موفق یقدم 

 بلند شدم.   میکردم و از جا یمادرش عذرخواه از



آن  یرو نازیرفتم که اسم پر زیم  یرو لمیسمت موبا به

 کرد.  ی م ییخودنما

 تماس را زدم. یبرقرار ی دکمه

 جانم.  -

  نیا یانگار تمام زندگ د،یچیدر گوشم پ  نازیهراسان پر یصدا

 خورد. ی م قمر شیدختر در آشوب و تشو

 آد دفترتون دعوا راه بندازه. یداره م  یهاد ، یخانم دکتر هاد -

 در هم رفتند.  م یابروها اریاخت یب

 شده مگه؟ یچ -
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 فشرد و گفت: یهم چند بار یرو یرا عصب ش یپلک ها  یهاد

 چاقو.  ک یکنم، اونم با  یحاال دعوت م  -

  یاو نقش بست و لبخند یلب ها یرو یعصب لبخند

 من.  یلب ها یخونسردانه رو



 بودم.  دهی ند  ییبا یز نیبه ا یواقعا استقبال -

انگار خونش به جوش آمد، لبخند از لب   د،یمرا که د یخونسرد

 تکان داد. پاک شد و چاقو را در هوا  ش یها

 خوام بکشمت. یم  -

 باال انداختم و گفتم: یتفاوت شانه ا یب

 خب؟ -

 خب... خب...  -

اش  نگونهی. انیارا داشت جز  یبستم توقع هر رفتار یم شرط

 نکرده بود.  یزیبرنامه ر گریرا د

 ؟ یکن یتیوص یخوا یخب... خب... خب نم -

 رهیخ یچانه ام گذاشتم و مثال متفکرانه به گوشه ا  ریز یدست

مسخره را باور نداشت و من هم   ش ینما ن یا چکسیشدم. ه

 نداشتم او باور داشته باشد.  یانتظار

 و خونسرد رفتار کرد؟  د یشد برق چاقو را د ی مگر م اصال



توانستم آرامش   یکه م  یتنها راه من بود، تنها روش  نیاما ا 

  ا ی س یبا تماس با پل نکهیبه در کنم، نه ا دانیکنم و او را از م

 او بدوزم. یبرا گرید یا نهیک مارستانیت

 آمدم و گفتم:  رونیآن حالت ب از

  ی م تیندارم آخه فقط بچه دار و مال دار ها وص یتینه، وص -

 ندارم.  ایبه دن یکنند، من که دلبستگ

 مردن باش.   یپس آماده  -

سارا و   ، یهاد  یتوجه به نگاه بهت زده  ی ، بنرم و آرام  دم،یخند

 که به گمانم همسرش بود.  یآن مرد و زن

  ید یبخواد؟ تو که احازه نم ی که آمادگ هیمگه مرگ عروس -

 ، پس بزن و راحتم کن.کفن بپوشم

 .ومدمین یشوخ یمن برا -

از   شتریبا مرگ ب یکنه پسرجون، شوخ ینم یمرگ شوخ -

 زنه. یخودش ضربه م



و هم دست   شیجلو آمد و هم مردمک چشم ها  یقدم  چند

کرد و من   شتریجسارتم را ب ش یدی ترد نی. همدند یلرز ش یها

 جلو گذاشتم.  یهم چند قدم

  هیقبول کرده با  نازیباشه، پر ادتی زیچ هیبزن اما  -

 ازدواج کنه، اما...   یمارستانیت

توانست چاقو را   یم یراحتجلو گذاشتم و حاال به  ی قدم باز

کار نبود.    نیاما او مرد ا اورد یو در قلبم فرود ب اوردی ب نییپا

  دی مردها و تهد مچهین یبرا دنیمردهاست، عقب کش یعمل برا

خواست  یبود که م   ییمردها  مچه یاز آن ن ی نامردها و هاد یبرا

 مرد شود.

 نه؟  ا یقاتل ازدواج کنه  هیحاضره با  یدیاما تا حاال ازش پرس -
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دستان لرزان و دهان   د، ینگاهم کرد، با همان چشمان پر از ترد 

 باز. مهین

آمد و لبخندم در دلم گشادتر شد   نییپا  شی کم دست ها کم

 یکیبه کوچ یحت ،یزیانتقال ندادم. هر چ میاما آن را به لب ها 



کند تا دوباره به آن حالت   کی توانست او را تحر  یلبخند م کی

 برگردد.

که    یهم فشرد و با لکنت یرا رو ش یپلک ها  یعصب  دوباره

 گرفت گفت: ی را م بانشیاوقات گر یگاه 

  یو برد ی... کردیدفعه از نقطه ضعفم استفاده کرد نی... انیا -

رو   ی ... لعنتیاون نامه نمیبع... بعد... اگ...گه بب یاما دفعه 

 تونهیسـ... س... س....س...سهله، خدا هم نم که نازی... پریدار

 .یریجلوم رو بگ

آن را در غالف گذاشت و    زیکوچک را خم کرد و سر ت چاقو

 رفت.  رونیبه ب یعصب

 . میدیکش ینفس آسوده ا مانیچهارتا هر

 زنه؟  یکه نم  د یخانم شما از کجا مطمئن بود -

 تم. تفاوت باال انداخ یرا ب م یبه سارا کردم و شانه ها ینگاه 

 مطمئن نبودم.-

سمت مرد و همسرش که انگار در بهت مانده بود هنوز   به

 برگشتم.



 شما رو هم به دردسر انداختم. دیببخش -

 زود به حرف آمد و گفت:  مرد

 . ادیسرتون ب ییبال  میدیترس ی، واقعا لحظه انه نه خانم دکتر -

زن در   یحرفش زد و همزمان اخم ها انیدر پا  یلبخند مردک

 و رفت. هم فر

 مرد عمل نبود.  -

بودن در چهره   ای ر یصداقت و ب نکهیسمت زن برگشتم و با ا به

زن  م یکردم مخاطب حرف ها ی زد باز سع یم  اد یمرد فر ی

 باشد. 

ساعت تا قرارتون  میهنوز ن  د؟ی زود اومد نقدریچرا ا ی ول -

 مونده. 

گرفت لب  میتصم یود، لحظه ادر هم ب ش یهاهنوز اخم  زن

مرد زودتر به حرف آمد   شیا با تکان لب ها کند ام   را باز ش یها

 و گفت: 

 تونه من رو تو  خونه تحمل کنه. یهم نم هیثان کی گهی د -

 در هم کرده بود گفت: شتریکه ب یی با اخم ها زن



 و اونه؟  نیا ی که چشمت پ  ییتو  ایمن   -

  ل یتبد نیقیو با حرف زن شکم به   دیکش ینفس کالفه ا مرد

 شکاک! زن و  ی شد، مرد معاشرت

  دنیگفتم و به اتاقم رفتم. رهام هنوز مشغول د یاجازه ا با

 برنامه بود، همانطور آرام و همانطور ساکت. 

 خب، حال آقا رهام ما چطوره؟  -

 

 _مهبد_

 

تمام مدارک و اسناد پرت کردم.   انیم  ز،یم یکتاب را رو یعصب

 کردم.  ینم  دایانجام کار پ  یبرا یکرد باز تمرکز یهر چه م

 ماساژ دادم.   یرا کم م یرا برداشتم و چشم ها مکنیع 
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  یم  دایاز افکار آالله پ  یخالص یبرا  یراه یهر چه زود د یبا

دادم و اعتبار چند   ی را بر باد م م یهاتمام زحمت نگونهیکردم. ا

 رفت.  ی ساله ام به فنا م



چشمم گذاشتم و به ساعت نگاه کردم.   یرا دوباره رو نکمیع 

 زود بود.  یلیخ دنیخواب یساعت نه بود و هنوز برا

زودتر به اتمام   دی تمام داشتم که با مهیکار ن  یهنوز کل یطرف از

 رساندم.  یم

توانست  یم  ی کم لمیف دیافتاد. شا  زیم یبه کنترل رو نگاهم

 ببخشد. ی عصاب آ شوب شده ام را تسل

  یکردم خودم را رو یم  یرا برداشم و همانطور که سع کنترل

 ردم.را روشن ک  ونیزیمبل ولو کنم تلو

  نییچند بار تمام کانال ها را باال و پا دی و گشتم، شا گشتم

هم حوصله   دیکردم اما تمام برنامه ها حوصله سر بر بود و شا 

 داد.  ینم ین را تسلخراب م ی

پرت  زیم یدکمه خاموش را فشردم و کنترل را رو یعصب

 یکردم. انگار تمام کائنات قصد  آزارم را داشتند و به راست

 د. موفق شدن

نره تمام کائنات فرمانبر تو هستند، نه تو   ادتی زمیعز -  "

 "فرمانبر اون ها، پاشو و بجنگ.



هم بر ذهن   ش یو افکارش کم بودند، گندم و حرف ها آالله

 آشفته ام  هجوم آوردند.

شدم. سقف  رهیگذاشتم و به سقف خ  یشانیپ  یرا رو دستم

 آالله بود. ی  قهیکه آن هم سل  یکاذب بادمجان

 شد!  ینم نیدگر بهتر از ا هه،

آالله   یها یادگاریرا بستم تا نگاهم به   م یاجبار چشم ها به

 .فتدین

آنقدر غرق بود که   دی آزاد شد، از تمام افکار، شا یلحظه ا ذهنم

 . دیفهم ینم زیچ چیه

مبل    یکه رو یداد. با دست یام آزارم م نهیس یرو یفلز یسرد

 من و گندم!   یعروس ریبود آن جسم را لمس کردم. زنج

زدم. انگار فقط مرگ مرا از حصار آن  یبار پوزخند بلند تر نیا

 دانستم.  ی م دی داد، که آن را هم بع یدو نجات م

را  ش یها نیکه محرمم بود و مهربانتر  یگندم نیبودم ب مانده

کرده   جانیهام را پر از  ی که زندگ  یکردم و آالله ا  یمهمانم م

 کرد.  ی بود و تمام وقتش را صرف من م 



که   یلینداشت، وک یموکل ناراض چیکه ه  یلیمهبد، وک من،

هم   یرا لحظه ا د یصالبت داشت و ترد شیدر حرف ها شهیهم

  د یداد، همان شخص در باتالق شک و ترد ی بر دلش راه نم

 زد.  یدست و پا م 

 مبل نشستم. یدر آمدم و رو دهیحالت خواب از

حلقه    یدبار سر نیرا در هم قفل کردم که ا م یها انگشت

 دستم را آزار داد.

زمستان از   یسرما ست،یفصل عاشق  زییکه پا ندیگو  یم دروغ

 آن هم عاشق تر است.
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 با حلقه ام شدم.  یرا باز کردم و مشغول باز میانگشت ها  قفل

 کرد.  یآور اد یام را به من   ی زندگ تیواقع نیبدتر دیشا آالله

 ! یمردانگ حس

م  کم ک که  یکردم، حس ی وقت بود سرکوبش م یلیکه خ یحس

  ی شکست و اگر آالله نبود که بعض ی داشت سد تحملم را م



  یآن را م ش یوقت پ  یلیخ دی شب ها را در بازار با او بگذرانم شا

 شکست. 

اش را  ی مرد بودم و گندم زنم، و حق داشتم که زنانگ من

 حق را نداشتم. نیسال تحمل ا کیپس از  ی عنیبخواهم، 

  تیهورا و حماقت ارفا  یعن یحالل،   یعنی محرمم بود،  گندم

پدر گندم و سرکوفت   یاز طعنه ها یریجلوگ یعنیسوگند، 

 پدر خودم.  یها

 .ممیت از تصمبرگش  یعنیمن هر لحظه تعلل  ینکردم، برا تعلل

گندم متوقف شدم، دستم   یشماره   یرا برداشتم و رو لم یموبا

 تماس رفت...  یبه سمت دکمه 

را رد کند، آن   خانه نباشد؟ اگر مجبور شود امشب دعوتم اگر

 ماند؟   یوقت از من و غرورم چه م

 خانه را گرفتم.  یبرگشتم و شماره  عیسر

 شهیتا به خودم مسلط بشوم و مانند هم دمیکش  یقیعم نفس

 حرف بزنم که برنده من باشم.  یبه گونه ا



شهامت، نه شکست   یعنیقدم من   نیگندم ا یکه برا هرچند

 غرور.

 چهارم...  بوق 

 پنجم...  بوق 

 ششم...  بوق 

 هفتم....  بوق 

 هشتم....  بوق 

 نهم...  بوق 

 قطع شدن تماس.  و

خانه نبود تماس  با خود او که  نکهیخوشحال بودم از ا هم

وقت شب هم خانه   نیا یکه زنم حت  نینگرفتم و هم دلچرک

 بود.  امده ین

من   م،یتوانستم دروغ بگو یبه خودم که نم اورد،یطاقت ن دلم

 . اوردمیطاقت ن

 ساختمان را گرفتم.  ین نگهبا ی شماره



 آمد.  یعلو ی آقا یاز چند بوق صدا بعد

 بله؟  -

 ام، واحد هفتم.  یبزرگ ، یعلو یسالم آقا -

 به به، سالم آقا مهبد.  -

 .یداشتم آقا علو یسوال هی د،یخسته نباش -

 جانم مهبدجان.  -

خودش خراب شده، به  لی خانم من خونه اومد؟ آخه موبا -

تلفن هم   د یده، گفتم شا ینمزنم جواب  ی خونه هم زنگ م

 خراب شده بود.

 چند لحظه...  کی دم،یرو ند شونینه آقا مهبد، من ا -

نداشتم اما   یام را فشردم. من با بودن با آالله مشکل یشانیپ 

 چه؟  گرانید

  کیکه   یکردند به من  یگرفتند و پشت م  یها که خنجر م آن

 . دم یگندم با آن ها جنگ یروز برا
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  ی دوباره در گوش یعلو ی آقا یمنتظر ماندم تا صدا قهیدق

 .دیچیپ 

داشتن  دیشش سف ستی آقا مهبد، دو ستین نشونیماش -

 گه؟ید

 آره، دستتون درد نکنه.   -

 ره؟ یاگه اومدن بهشون بگم باهاتون تماس بگ -

 رم مطب دنبالش، شب خوش.  ینه، خودم م  -

 خداحافظ.  -

بود   یبود، زن زندگ  با یمهربان بود، محرمم بود، آرام بود، ز گندم

 نم. ها را بتوانم درک ک نیاما متاسفانه نبود که ا

آرامش  یکرده بود، برا ش یمارهایرا غرق ب شی ها  یتمام خوب او

 آنان.

  م یموکل ها  یام را به پا یکه تمام جسارت و مردانگ  یمن مانند 

 آرامش آنان. یبرا ختم،یر

 انگار عشق ما تاوان آن آرامش ها بود.  و



  د یرا گرفته بودم، با ممیمن تصمکردن،  پ یکردم به تا شروع

 آشوب را امشب تمام کنم.  نیا

 "؟یخوا یفردا غروب مهمان نم یبرا "

 بود. شهیخواند، او هم ی دانستم که م یم

   ده؟ یکه نباشد چه فا  ی، خوببهتر از خوب بودن هست  بودن

  د یرا گرفتم نبا ممیگذاشتم. حاال که تصم زیم یرا رو لیموبا

که ذهنم آرام باشد من توان   یقتتم. و گذاش یکار را کنار م 

  میکه دگر برا یمقابله با احساساتم را داشتم، مخصوصا وجدان

 مهم نبود. 

 برداشتم. زی م یرا زدم و برگه را از رو نکمیع 

 به خواندنش نکرده بودم که آالله جوابم را داد. شروع

 کردم و لبخند زدم.  یصفحه بود نگاه  ینامش که رو به

 هست! شهیو همبودم که ا گفته

 را برداشتم. ل یگذاشتم و موبا زیم یرا رو برگه

 "شه آدم نخوادش؟ ی خداست، مگه م  بیمهمان جب "



 "پس منتظرم باش.  "

گفت و به   یاو هم آمد که منتظرم امکی پ  یبعد صدا هیثان چند

 خاتمه داد.  تیمکالمه هر چند کوتاه اما پر از موفق نیا

مانند موشک بر   یفکر گه رفتم کهدستم به سمت بر  دوباره

 کرد. رانیرا و م یسرم خراب شد و دوباره تمام ساخته ها

خانواده داشتم، و او حق داشت که از من بخواهد با خانواده   من

 اش بروم. یبه خواستگار گری د یام، مانند تمام دخترها

 دراز شد و با سرعت نوشتم:  لمی دستم به سمت موبا  دوباره

 "؟یندار  ی شکلخوام، م یمن فردا تنها م  "

 . دی ایب امشیرا زدم و منتظر ماندم تا پ  سند

 "؟یاومد  یقوم م هیبا  شهیمگه هم "

دونست اما    یخوب هم م روم،یچه م یدانست من برا  یم او

 . اوردیخواست به زبان ب ینم

 شدنش.  عیاز اشتباه بودن گمانش و ضا دیترس یم  دیشا

 "اومدم. ینم  یخواستگار یکه برا شهیهم "



 "؟یایب یخوا ی م یچ یرافردا بمگه   "
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 کج شد.  یلبم به لبخند 

 یخوا یتو م ره،یگ ی اعتراف م کباریهم  یدختر جون قاض "

 "؟ یزبونم بکش ریدوبار از ز

کارش  ادمهی که  نجایتا ا ره؟یگ ی هم اعتراف م ی مگه قاض "

 "قضاوته.

 دخترخنگ بود! نیزرنگ تر ی. او به راستدمی بار واقعا خند نیا

دختر خانم، حاال که اعتراف    رینگرو کار  مخ من  ینصف شب "

 "رو دم کن که حاضر باشه. تییبروچا یگرفت

  یقهوه  هیاونم  ،یینه چا م،ید  یما به مهمونامون قهوه م "

 ".نیریش

 



ادم. من چگونه با او سر و کله  خودم تکان د یاز تاسف برا یسر

 زدم؟ یم

 

_ 

  دایپ   نیکنار گرفتم و از ماش  یرا از صندل ینیریگل و ش دست

 شدم. 

 را بستم و به سمت خانه رفتم.  نیدر ماش می پا  با

  نیخلوت طن ینازکش در کوچه  یرا فشردم که صدا فونیآ

 انداخت.

 ه؟ یک -

 ؟ یبود ی منتظر ک -

 آمد.   فونیاز پشت آ دنشیخند یصدا

 تو.  ا یب -

 گذاشتم.  اطیباز شد و من پا به درون ح ی تق یبا صدا دروازه

 ر را بستم. فتم و دکمک گر  میهم از پا  باز



 . دمید دیدر سف یکه برگرداندم او را در چهارچوب چوب سرم

 سالم.  -

 . لیسالم آقا وک -

بود که به   دهیپوش یدیبا شال سف یمشک دیسارفون سف کت

 کرده بود.  باترشیز یراست

سه چهارتا پله باال رفتم. کفشم را در آوردم و به سمت در   از

و با دست مرا به داخل   دیخودش را عقب کش ی رفتم که کم

 دعوت کرد. 

خانه شدم و به سمت او برگشتم که در را بست و با لبخند   وارد

 گفت:

  یآقا د یدخوش اوم  دیکه خودتون پسش گرفت یبه خونه ا -

 . لیوک

 لب گفتم.  ریز یزدم و ممنون یلبخند مچهین

 . م یبه سمت آن ها رفت مانیبه مبل ها کردم که هردو یا اشاره



  یگل ها  انیگذاشتم و از م زیم یرا رو ینیریگل و ش دسته

و به  ستادم یآوردم، صاف ا  رونیرا ب ینینرگس گل سرخ آتش

 سمت آالله گرفتم.

 به شما بانو. می تقد -

 خنده.  ریزد ز یبا مکث شاخه گل را گرفت و پق آالله

  عیمسخره کننده اش در هم شد که سر  یاز خنده  می ها اخم

 خنده اش را خورد. 

 آد.  یبودن نم کیهمه رمانت نیخب، آخه بهت ا دیببخش -

را در هم کردم و به سمت مبل رفتم و همانگونه که   می ها اخم

 نشستم گفتم:  یم

 . یاگه گذاشت م،یبش  کیرمانت میبار اومد  کیحاال ما  -

که خنده در آن موج   یینشست. با همان صدا می هم روبه رو او

 زد گفت: یم

 کلک؟   یگرفت اد یاز کجا   -

 .امرزهیکه نت رو ساخت ب  ی نپدر اوخدا  -
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  یمن هم با خنده  ی و لب ها د یپروا خند ی بار هم بلند و ب نیا

 باز شد.  ی کوتاه

  ی م زهایطور چ نیتو نت دنبال ا ینگو تا خود صبح داشت -

 !یگشت

تا   م،یبمون داری که تا تا صبح ب میستیاونقدر هم خاطرخواهت ن -

 قبل از طلوع آفتاب.

 ! ییپررو  یلیخ -

را بست و   شیکرد، چشم ها  کیاش نزد ینیبه ب گل را شاخه

 خوش گل گرفت. یاز بو قیعم  یدم

که از گل گرفته بود در تمام    یرا باز کرد و آرامش ش یها چشم

 شده بود.  انیصورتش نما یاجزا 

 من عاشق گل رز سرخم، چون نماده عشق! -

 مراسم. ن یشروع ا یبرا هیخوب یمقدمه  -

 گفت:انداخت و با غم  نییرا پا سرش



هم   د یکه سر حرف رو باز کنه، با ستین یبزرگ تر  یآره، وقت -

 گل بشه شروع کننده. 

 . دمیکش یو نفس کالفه ا دی من هم پر کش یاز لب ها لبخند

 . یش یناراحت م ینگفت شبید -

 سرش را باال آورد و دستپاچه گفت: هراسان

  ی... فقط دلتنگمهبد ستنیتو ن ینه نه، من منظورم خانواده  -

 ده.  یاز برادرام آزارم م یپدرم و دلخور یراب

 .یرفته ها مور ینه برا ،یکن  یبوده ها خوشحال یبرا د یبا -

 زد.  ی را بلند کرد و لبخند تلخ سرش

مهم   یچیه  گهید یتو هست ی اصال تا وقت ، یگ  یراست م -

 .ستین

 ؟ی بله رو داد یاول کار ی عنی نیا -

 پروا و با صدا.   یب  د،یخند

 . گهیگر نشو دسو استفاده  -

 نگاهم کرد.  یاش را جمع کرد و جد خنده



 بعد.  د،یدرخواست کن دی شما اول با -

  یکه م  یراه یشل کردم و آماده شدم برا یرا کم کرواتم

 پر از سرکوفت و طعنه است.  انش ی دانستم پا

  یدرخواستم رو م یگم، اگه قبول کرد یرو م  طمیاول شرا -

 گم. دوست ندارم نه بشنوم.

انداخت و   گرشی د یپا یرو رو ش یرا باال انداخت. پا شیابروها

 گفت:

 ؟ یمثل عروس خانم ها شرط بذار یخوا ی م ی عنی -

خوام  ی م ست،یدامادها ن یمثل باق  طمینه، ابدا، من فقط شرا -

 بگم.  یاول کار

 من سراپا گوشم.  -

گندم رو طالق بدم، درسته  ستمییمن حاضر ن نکهیاول ا -

اما دوست ندارم حرمتمون   ستین نمن و او نیب یرابطه ا

کس از خانواده ام باخبر   چیخوام ه ینم یشکسته بشه، از طرف

 بشه.



ها پشت   قهیشد و در فکر فرو رفت. دق رهیخ زیم یگوشه  به

کردم   یگذشت و من هر لحظه به خودم که گمان م  یسر هم م 

 کند لعنت فرستادم.  ی او بدون چک و چانه قبول م
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 ت را شکستم.طاقتم تمام شد و سکو باالخره

 . یجا بزن یزود نیکردم به ا یفکر نم -

 برداشتم و به من دوخت. زی آمد، نگاهش را از م رونیفکر ب از

تونم باهاش کنار   یهم م  ندهی کردم آ ی جا نزدم، داشتم فکر م -

 . امیب

اومدن من   نجایاصال ا م،یفکر کن ندهیبه آ میخواست ی اگه م -

 .میبه حال بچسب  ایدرست نبود، پس ب

چون اصال گندم با تو   ستم، ین ی مهبد از نظر من مشکل -

تا    یعنی ؟ یتا ک ینداره که بود و نبودش آزارم بده ول یارتباط

تو و گندم اسمتون  م؟ یکن یمثل دزدها زندگ   دیآخر عمر ما با 

اسم هم رو فراموش کرده    یهم باشه اما حت یتو شناسنامه 



بکنن تو   کبک نیمامان و باباهاتون هم سرشون رو ع   د؟یباش

 فرض کنند.  شهیبرف و هنوز شما رو عاشق پ 

 و محکم گفتم:   یرا در هم کردم و جد می ها اخم

 تونم گندم رو طالق بدم.  یآالله من نم -

 پا برداشتم و به جلو خم شد.  یرا از رو ش یپا

  دایبراش پ   یگم راه ی م زمن،یگم طالقش بده عز  یمنم نم -

 کن.

و چه  میمن و اون چه بخواشش سال، هفت سال اگه بگذره  -

  یبهتر یو... مطمئنا بعدا راه ها میش ی م یی طالق خدا مینخوا

 شه. ی م دایپ 

 گه؟ینع نشدم اما... قبول، دکه قا نیبا ا -

 واریبه در و د ی خشکم را با زبان تر کردم و نگاه کل یها لب

بدجور دهن   واریسقف و د یخانه کرد، چند ترک کوچک رو

 کرد.  ی م یکج

  نیفکر اومدن من تو ا یحت  م،یکن یمن زندگ  یخونه  د یبا -

 خونه هم نکن. 



به   یآن حالت ناراحت و دپرس خارج شد و او هم نگاه کل  از

 خانه انداخت.

خونه   نیا یاز مرد مغرورم ندارم، از طرف یتوقع نیمن هم چن -

زهر چشم گرفتن   یشده، بهت گفتم که من برا ی میقد یلیخ

 خونه. نیکردم، نه گرفتن ا تیاز داداشام ازشون شکا

 . دمیکش یقیتکان دادم و نفس عم تیبه رضا یسر

  ی چه م ، یپول ، ینیزم ،یملک   هینامه  غهیمعموال پشت ص   -

رو   یریگ میدن، من تصم یبه زن م  هیمهر هیشب زیچ هیدونم، 

 به خودت واگذار کردم.

 را در هم فرو کرد.  شیو ااخم ها  د یپر ش یاز لب ها لبخند

                                                                                                                                                                                         م؟یکن ی نمهم  عقد  ی عنی -

  ی نم واجازه ر ن یتونم، قانونم ا یگندم نم  تینه، بدون رضا -

                                                                                                                                                           ده.  

 ؟یندار نهیزم نیآشنا هم تو ا هی یحت ی عنی -



 بودم وانهیام را فشار دادم. د  یشان یانگشت شصت و نشانه پ  با

آمد با   یم  شی لحظه و مخالفت ها نیهر بار فکر ا شبیکه د

 زدم.  ی پسش م یالیخوش خ
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  یزن ها م ی جدا بافته  از باق یبودم که او را تافته  وانهید

همه و   ،ی مجرد بودن من، جشن و عروس  ه،یدانستم، عقد، مهر

باره   نیها حقش بود اما من مرد حق دادن در ا نیا یهمه 

 نبودم.

تونم   ینم ی عنی ست،یم المثنآالله، من شناسنامه نیبب -

 زیهر چ  ای  ،یتا موقع کار ادار رمیبگ یا گهید یشناسنامه 

 کنم، خب؟ یاسمت رو مخف یا گهید

در هم قفل کرد و به مبل پشت داد.   نهیس یرا رو شی ها دست

را انتخاب   یگاه راه چیشد. من ه رهیخ یباز هم به گوشه ا

  یول بخورم،شکست  انش یکردم که بدانم ممکن است پا  ینم

که   یباز نیدانستم چه مرگم شده بود که پا به ا یامروز نم

 نبود گذاشتم.  ی شروع شدنش هم قطع یحت



  یکنم کوتاه نم یو هر کار یمون  یدونم که سر حرفت م یم  -

 ؟ یپس من مجبور به کوتاه اومدن هستم، بعد ،یآ

  یزدم. دروغ نبود اگر م  یبرداشتم و لبخند یشانیرا از پ  دستم

 از از دست دادن او هراس شکست را داشتم.  شتریم بگفت

 ستین یچون کس رم،یتونم برات جشن بگ یکه نم  یدون یم  -

کل روز   م یر یم غهیاما فردا بعد خوندن ص اد،یجشن ب نیبه ا

 روز از کار بگذرم.  هیحاضرم به خاطرت   م، یگرد  یرو م

 یازانگار امروز ب  د، یرا از هم باز کرد و دوباره خند ش یها اخم

 خشم.  یخنده و گاه یغم، گاه  ی احساسات بود، گاه

واقعا   ،یاز کارت بگذر نکهیا یاز جشن نداشتم، ول  ی توقع -

 بزرگمهر. یآقا یشاهکار کرد

مهربان    شیبرا یتوانستم کم ی . امروز را که مبه او زدم یلبخند

 یکنار آمد و به راست طمیکه با تمام شرا  ییاو یباشم، برا

 داشت. یگندم را به خوب یجاپر کردن  ییتوانا

 بانو؟   دیندار  یشما شرط -

 ؟ یگفت  ی، به گندم هم م آد یاز بانو گفتنت خوشم م -



 دادم و گفتم:  میبه ابروها  یمصنوع  اخم

 ؟یاریرو ب ادشی  یتو ه یخوا ی م ست،یخود گندم ن -

خواد  ی دلم م ی لیخ یزنم، ول یازش نم یحرف گهینه خب، د  -

 بدونم. 

خوش از دست رفته مان   یروزها یبرا یسوز کردم. آه پر مکث

 لب گفتم:  ریو آرام ز دمیکش

 گندمکم.  -

وم گندمکم هول نکن فقط چون من طاقت ندارم آروم آر  -"

  یتون براخونه می ایرو بگم، بابا گفته فردا ب زیسوپرا نیبهت ا

 .یخواستگار
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 : دیرا گرد کرد و با تعجب پرس ش یها چشم

 ؟ یچ -

 .میکرد شونیخره راضاالب  یول  هیدونم باور نکردن یم  -

 ؟ یگفت یگم، قبلش چ  ی رو نم نینه نه، ا -



 نگاهش کردم که با خنده گفت: جیگ

 گندمک؟  -

 . دمی در هوا زدم و من هم خند یبشکن

به بعد صدان گندمکم، چون گندم   نیخوام از ا یآها، م -

  ی و خوشمزه. تو که بدت نم  نیریکوچولو من، مثل گندمک ش

 آد؟

 موج زد.  شیهادر چشم یخوشحال

 "هم باحاله.   یلینه مهبدم، خ -

 

 مهبد باتوام.  -

 شدم.  رهیآمدم و به او خ رونیآالله از فکر بحرف  با

 ؟ یخوب -

 ؟ یبگ یندار یزی، تو چآره آره. من حرف هام تموم شد -

  ی گم کارت رو ول کن، م یخواسته دارم، نم هیچرا، منم ازت  -

 . یکن ی م ارک یاز حدت دار ادتریگم کمترش کن. تو ز



بر   می را خواسته بود که از دست ها ینگاهش کردم، کار عاجز

 آمد.  ینم

تا   یادی ز یشه، مخصوصا االن که فاصله  یکه نم  یدون یم  -

 ندارم.  افتنمیشهرت 

ارزه  ی دونه کار بزرگ م کیبزرگ رو قبول کن،  یخب کارها -

که برات مثل آب خوردنه و   یکیو کوچ ریز یبه تمام پرونده ها

 ده، هم؟  یفقط وقتت رو هدر م 

 کنم.  ی رو م م یدم اما سع ی قول نم -

 قول دادنم اصرار نکرد. یزد و خداراشکر کردم که برا یلبخند

  هیمروت  یب  ؟ی کن یراه یطور نیمن رو هم یخوا یم  -

 بده که گلوم خشک شد.  ییچا

 بلند شد و به سمت آشپرخانه رفت. شیجا از

  یادیدم، قهوه با شکر ز ینم ییگفتم که من به مهمونام چا -

 دم.  یم

  یشکر چیتلخ را با ه یدانست قهوه  ی زدم. او هم م یپوزخند

 . ندیتلخ باشد تا به دل بنش دی توانم بخورم، قهوه با ینم



و ساعت    میفردا شد یبرا یزیرا که آورد مشغول برنامه ر قهوه

 . یکرد یزیرا برنامه ر ی روحان شیرفتن پ 

 گفت: ه ک دمیدروازه را کش ریزنج

 کن. پیفردا هم مثل امروز خوشت -

 را باال انداختم. میابرو یتا  کیسمت او برگشتم و  به

 .ستمین پی من خوشت  یدر حالت عاد ی عنی -

 . دمیکه تا االن د  یبود یمغرور پیمرد خوشت  نیتو پررو تر -

 .  رمیکش آمدن لبم را بگ یجلو نتوانستم
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  میرف هاکلمات داشت آنقدر دلربا بود که ح انیکه در ب یمهارت

 آورد.  یفرود م میهنگام دفاع در دادگاه در برابر او سو تعظ

 زبون. نیریش یشب خوش بانو -

 تکان دادم و از دروازه خارج شدم.  شیبرا یدست

به ساعت   ی را چرخاندم. نگاه چیرفتم و سو نیسمت ماش به

نجا گذراندم اما  ام انداختم، شش شده بود، دوساعت را آ یمچ



بود  یکه هفته ا یبه تمام شدن آشوب  دیارز یم  د،یارز یم

 داد.  یذهنم را آزار م

آمد   یدادگاه فردا م  یکه برا  یبا شاهد دی با  گریساعت د مین

 بودم برسم.  دواریزدم و ام یحرف م

  برهیو بمیدرون ح لم یگاز نگذاشته بودم که موبا یرا رو م یپا

 رفت.

رون  از درا  لمی و فرمان را رها کردم. موبا دمیکش یکالفه ا نفس

هم   یدندان رو ینام گندم عصب دنیآوردم و با د رونیب بمیج

 زد؟  ی فشردم، حاال که کار از کار گذشته بود زنگ م

کردم به خودم مسلط  یبه فرمان زدم و سع  یمشت یعصب

بود که   یراه یدور نیکردم، ا  یم  یبا او تند دی باشم، نبا

 خودمم در آن مقصر بودم.

 گوشم گذاشتم.  یرا رو ل یاسبز را فشردم و موب کونیآ

 الو. -

 آورد.  ی همه آرامش صدا را از کجا م نیدانم ا ینم

 سالم.  -



 . یخسته نباش زم،یسالم عز -

کرد اما من توان گفتن گندمکم    یخطاب م زمیهنوز مرا عز او

 را نداشتم و لعنت بر من! 

 ن.سالم، ممنو -

ر  گفت باهام کا ی هم م یعلو ی آقا ،یبه خونه زنگ زد شبید -

 شده؟ یزیچ ،یداشت

 یهم فشردم. خوب شد به علو یرا از حرص رو م یها چشم

اضافه تر   ینزد وگرنه ممکن بود کلمه ا یگفته بودم که حرف

 . د یهم به او بگو

 نبود.  ینه، موضوع خاص -

لب گفت و سکوت کرد، من هم سکوت کردم.   ریز ی آهان

به   دادن انی اما قصد پا میگفتن نداشت یبرا یحرف مانیهردو

 . میشد هم نداشت بمانی مکالمه که بعد از مدت ها نص نیا

بر   دی با شبیکه د یاو به سخن آمد، او حرف زد و قدم  باالخره

 داشت را امروز برداشت. یم

 خونه؟ یآ ی امشب م -



گفت شب   یپاسخ گفتن. قلبم م  یه بودم براکردم. ماند مکث

زد   یم  ادیرعقلم ف یآخر را با او بگذران و با او بمان و از طرف

 . دی ایو عذاب وجدان به سراغت ب یمبادا برو

قلبم را سرکوب کردم و به راه عقلم   یصدا شهیمن مانند هم و

 رفتم.
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 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۰ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           
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که   ی رفتم ممکن بود دل ببندم دوباره به زندگ یاگر امشب م 

زدم تمام   یشد و به هم م یهر لحظه خراب تر م  شیسازه ها 

 که به آالله دادم.  ییقول ها

 بودم، نه مرد قول شکستن. یخترنه مرد شکستن دل د من

 را گرفتم و مصمم گفتم: ممیتصم پس

 . ییجا  میبر د یوقت با   ریفکر نکنم، چون با موکلم تا د -

 موکلم بود.  یکه نبود، آالله هم روز دروغ

 . د یموفق بش دوارمیام -



کردم باز هم   یانتیچه خ دیفهم  یاگر م  دم،یکش  یقیعم نفس

 د؟دا یقدر مهربان پاسخم را م  نیهم

گندم را تصور کنم، نگاه   نی توانستم صورت خشمگ ینم یحت

دانستم بابت گفتنش حق داشت   یکه نم  ییو حرف ها  یبرزخ

 نه.  ای

پا عقب   یکرد و با دلخور یکرد، سکوت م یهم سکوت م   دیشا

  ی نم نیدلچرک چگاهیکه ه یشکستن قلب یصدا ی ول د یکش یم

 کنم؟ ی گذاشت راحت زندگ ی شد م

  یشناختمش در گوش یکه به راحت  یدخترک فیظر یصدا

 .دیچیپ 

 اومدن.  یخانم فروتن خانم صادق  -

 گندم که آرام گفت: یصدا و

 ستش. بفر گهید قهیچند دق -

 بعد از آن رو به من گفت:  و

 مهبد...  -



  یگمان م د یکند، شا  یخواست خداحافظ ی کرد، انگار نم مکث

 شوم.  یکرد دلخور م

  ی م من هم دلم نمفتگ یزدم و دروغ نبود اگر م  یپوزخند

 برسد.   انیمکالمه به پا نیخواهد ا

 ته؟ یمنش دیهنوز خواهر سع -

  دیذاشتم که بره. سع یچطور م ضشونیآره، با وجود مادر مر -

 ته؟ یهنوز منش ؟یچ

 اوهم.  -

 کار پر در آمدتر.   هیکردم بره دنبال   یفکر م -

ره مصاحبه، من هم کم   یوقت ها م  ی دنبالش هست، بعض -

 دم.   یق نمبهش حقو

 خبر دارم.  تیاز دل رحم -

سست شد، او   میآرام آرام از هم باز شد و پاها  می دست ها مشت

 ام کند؟  وانهید  شیها  یقصد داشت با مهربان  یبه راست

عالقه به   یاز اعماق وجودم، از آنجا که هنوز کم فیضع ییصدا

 او مانده بود گفت: 



 مراقب خودت باش گندمک.  -

 چشم.  -

 خداحافظ. -

 . زمیخداحافظ عز -

لرزان تماس را قطع کردم. حاال وقتش نبود، حاال   یانگشتان  با

  یحس مزخرف به سراغم م  نیا د یکه کار از کار گذشت نبا

 آمد. 

کردم به خودم   ی قورت دادم و سع  یدهانم را به سخت بزاق 

 مسلط باشم. 
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کنارم پرت کردم و تمام افکار مزاحم را   یصندل یرا رو لیموبا

 س زدم. از ذهنم پ یبه سخت

 هر چه پر تر باشد به خلسه بردنش راحت تر بود. ذهن



 

 _گندم_

 یخشک شده ام را با زبان تر کردم. نگاهم هنوز به صفحه   لب

 و نام او بود.    لیموبا

با هم بودن با   یبرا یکه روز ییمن و او نیهمه فاصله ب نیا

 قابل باور بود.  ریغ   میبود  دهیجنگ ا یدنتمام 

 چه زودتز.، هر کردم ی درستش م د یبا

زدم   ی بار به خودم م کیبود که من هر چند وقت  یحرف نیا و

 دانست. یخدا م  دیرس ی وقتش م ی و ک

بلند شدم. من االن   میگذاشتم و از جا  زیم یرا رو لیموبا

 برسم، نه درد خودم.   یموظف بودم به درد خانم صادق

تب  وا مر میرفتم. شالو مانتو نهیبلند شدم و به سمت آ میجا از

 م و به سمت در رفتم. کرد

 بلند شد.  شی من از جا دنیبا د یرا باز کردم که خانم صادق  در

 زدم و به سمتش رفتم.  یلبختد



 . ی سالم خانم صادق -

 در آغوش گرفتم و نرم فشردمش. را  او

 .دمیرس رید دیسالم دخترم، ببخش -

 آمدم.  رونیآغوش مهربانش ب از

کردم، شما هم   لتونمعط ی ا قهیمن هم به جبران چند دق -

 .دیببخش

 دخترم.  یخوب یلیتو خ -

 کردم.  ییرا پشتش گذاشتم و به سمت اتاق او را راهنما دستم

از محبتون رو درک  یفقط کم ،ی خانم صادق ستمیمن خوب ن -

 کنم.  یم

 برعکس بچه هام.  -

فرزندانش را    بانیکه اگر گر دی کش ی پشت حرفش آه سوزناک در

که مادر   فیسوزاند، ح یشان را م یگرفت تا اعماق زندگ  یم

 کرد. ی انش نمبود و آهش را نثار فرز



  میرا باز کردم و کنار  رفتم تا او اول وارد شود که سارا صدا در

 کرد.

 خانم فروتن.  -

 شد.  ده یبه سمت سارا کش نگاهم

 جانم.  -

 لحظه.  کی -

 گفتم:  یبه خانم صادق  یتکان دادم و با شرمندگ  یسر

 آم.  یداخل من االن م د ییماشما بفر د،یببخش -

 راحت باش دخترم. -

وارد اتاق شد و من در را بستم. به سمت سارا  ی صادق خانم

 . ستادمیا ش یرفتم و روبه رو

دستش شد و مردد مانده بود   شی با انگشت ها یباز مشغول

 گفتن و نگفتن.  نیب

به آن حالت طنز بدهم تا دلخور  شتریکردم ب  یکه سع  یلحن با

 نشود گفتم:



 منتظر منه. چارهیب رزنیحرف بزن دختر، اون پ  -
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 را باال کرد و نگاه پر از شکش را به من دوخت.  سرش

بهم گفته که   ی حرف شیچند وقت پ  دیآخه گندم جون سع -

  دی زد یحرف م دینگم، االن که با آقا مهبد داشت  یموندم بگم 

 باز دو دلم.   یوااجبه که بگم ول دی گفتم شا

 . دیپرکش م یاز لب ها لبخند

 نگفتن رو انتخاب کن.   ، یگفتن حرف نیب  یمردد یوقت  -

 . رمیگ ی عذاب وجدان م فتهیب  یآخه اگه نگم و بعد اتفاق -

 نگاهش کردم.  ینگران با

 افتاده؟  یمهبد اتفاق یبرا -

 نگاهم کرد و دستپاچه گفت: هراسان

 ... ای کنن،  ی م یی کارها هی... دارن ینه نه،ول  -



 . دم یحرفش پر انیبه م شتابان

من و مهبد، اگه   نی خبرچ نیتو و برادرت بش ستیسارا قرار ن -

ذاره اگه هم نه که   یم انیمن رو در جر نهیخود مهبد صالح بب

بمونه، مهبد    یمخف میو بذار میاحترام بذار مشیبه تصم د یبا

. قبال هم بهت گفته بودم  رهیگ  ی نم یاشتباه  میوقت تصم چیه

 رد و بدل بشه. یآد خبر یکه خوشم نم

 گفت:  یخت و با شرمندگاندا نییرا پا سرش

 .دیبله، ببخش -

کردم مهربان   ینقش بست و سع می لب ها یدوباره رو لبخند

 : میبگو

 دختر خوب. ریسرت رو باال بگ -

 زد.  یلبخند من او هم لبخند دنیرا باال آورد و با د  سرش

 خانم خوشگله، به کارت برس. نیآفر -

 م رفتم. را تکان داد و من به سمت اتاق سرش

_ 



  یرا هم راه یو در دفتر را بستم. آخر دمیکش یآسوده ا نفس

 کردم.

. با  دی بار ی م یسمت سارا برگشتم که از صورت او هم خستگ به

 بلند شد.  ش یو از جا دیرا به دوشش کش  فشیمن ک دنید

 داداشت اومده؟  -

 رم.  یم  ینه، من با تاکس -

 آمد.  رونیب زشیتکان دادم که از پشت م یسر

 گندم جون. یخسته نباش -

 زدم.  شیزدم و صدا ای سمت در رفت که دلم را به در به

 ؟یبر رترید یتون  یم قهیسارا پنج دق -

جز بله  یسمت من برگشت و با تعجب نگاهم کرد اما کلمه ا به

 از زبانش خارج نشد. 

 مبل اشاره کردم و گفتم:  به

 . رمیازت بگ یمشورت هیخوام  یحظه، م ل کی نیبش -



تعجب کرد. با انگشت  شیاز پ شیزودتر نشستم و او ب خودم

 زده گفت: رتیخودش را نشان داد و ح

 با من؟  -

 خنده ام گرفته بودم. جشیحالت گ از

 آره دختر، مگه تو چته؟ -
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 و آرام آمد کنارم نشست. عیمط

 ه؟ یکارگاه چ هی یسارا، نظرت با راه انداز -

  بانشیگر رشتیکه هر لحظه ب  ی را باال انداخت و با بهت شیابروها

 دانستم گفت:   یرا نم لشیگرفت و م دل یرا م

 کارگاه.  -

 گفتم:  جانیتکان دادم و با ه د ییتا یرا به نشانه  سرم

بود رو   یکه مطب دندون پزشک یی واحد رو به رو  نیآره، ا -

کارگاه   ک یبه  لیخوام بخرمش و تبد  ی کنن، م یم هیدارن تخل

زن ها تا   یبراه ش یم یا زهیهم انگ ینطوریکنم، ا یسفالگر



صاحب کار   کاریدو تا مرد ب نکهیخودشون رو باور کنن، هم ا

هم؟   ل، یوسا یهیافتن دنبال فروش ظروف و ته ی شن و م یم

 ه؟ ینظرت چ

  نیدر نواسان بود. انگار باز مردد بود ب  نیمن و زم  نیب نگاهش

که    دمیرس یکاش قبل از همه به درد او م  یگفتن و نگفتن، ا

 . دیکامل و با صالبت بگو  اینزند  اینترسد، ف زدن از حر نقدریا

 . گهیسارا حرف بزن د -

 لب باز کرد و با ترس گفت: باالخره

  دیاما خرست، اما... خوب که نه فوق العاده ه،یخانم فکر خوب -

ها پول   نیا یگل و همه و همه  ،یاون واحد، دستگاه سفالگر

 ... ریگ یاز مردم نم یخواد، شما هم که پول یم

 . س یه -

 ادامه ندهد.  گری گذاشتم تا د شی لب ها یرا رو دستم

 بدونه؟ یموضوع رو کس نیا د یمگه نگفتم نبا -

آوردم که به اطراف نگاه کرد و واقعا   نییرا آرام آرام پا دستم

 بخندم؟ اشیحق نداشتم از ساده دل 



 که گندم جون؟ ستین نجایا ی کس -

 یواریهم د نجایا ، یبگ دیخودمون هم نبا  نیب یدختر حت -

هست که   یهست که گوش داشته باشه، هم تو زمستون باد

 .اری خودمون هم به زبونش ن نیب یحت گهیکنه، د ینیخبر چ

 چشم.  -

 انداخت.  نییمعصوم سرش را پا یدوباره مانند دختر بچه ها و

سه  نیکه مطمئن بودم دارن، تو ا یی من کم نگرفتم از کسا -

  هیواحد آپارتمان بخرم، بق هی ونم چهارسال اونقدر گرفتم که بت

 که کمک کنند.  یی کسا ستنیرسونه. کم ن یاش هم خدا م

گونه اش نشست و صورتش را  یرو یزد که چال یلبخند

 دلرباتر کرد. 

  چیحاجت ه ریتو کار خ د؟یپرس  یچرا از من م گهی خانم د -

 چه برسه به مشورت. ست،ین یاستخاره ا

 شتم و گفتم: رش گذاو الغ  فیظر یدست ها یرا رو دستم

 رو به تو بسپرم. تشیخوام مسئول یآخه م -

 



 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۰ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ (Miss 

javani)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱۱۰_پارت#      

 



 :دیپرس رانیدوباره با تعجب به خودش اشاره کرد و ح 

 من؟  -

رو  تیسبز وحش یهاچشم نیا گهیبار د کیدختر جون  -

چشم  یخوا ی! مثال م هایدون  یخودت م یدرشت کن ینطور یا

 ؟ یبودنت رو به رخ بکش یرنگ

 . دیخند لحن طنزم از بهت در آمد و آرام با

هم   یدوستم که فکر کنم بشناسآره، البته با فروزان، همون  -

کنه، من هم    یزنم، مطمئنا اون هم کمکت م یحرف م

  یزنم؛ قله یآم سر م یکه تو مطب کارم خلوت تره م  ییروزها

 روبه روئه. نیهم  ست،یقاف که ن

من هم به او منتقل شد که با   جانیزد و انگار ه یلبخند

 گفت:  یشاداب

 !هیعال -

 هیدونم کار سخت یه کنم، م دم به حقوقت هم اضاف  یقول م  -

دم جبران  ی قول م  یکارگاه ول کیهم مسئول  ی باش یهم منش

 کنم. 



ها   نیاز ا شتریب یلیگندم جون، تا االن خ دیخوب ی لیشما خ -

 ... یبهمون خوب

 گفتم:  یدهانش گذاشتم و با اخم مصنوع  یدستم را رو  دوباره

 باشه.  واریبه ددختر حواست  -

 کرد.  ییزد و باز هم چال گونه اش رخنما ییبایز لبخند

 چشم.  -

 حاال پاشو برسونمت. بال، یب -

 بلند شدم که لب به اعتراض باز کرد.  میجا از

 آخه...  -

 .رمیم  یم یحرف نباشه، پاشو که دارم از خستگ -

_ 

آمد. با سرعت دروازه را بست و سوار   رونیاز خانه ب باالخره

 شد.  نیشما

 ا لبخند به سمت من برگشت.را بست و ب  نیماش در

 . میخب بر -



رو شش ماهه نوشت، وگرنه اگه چند   مونغهیخوب شد ص -

 شد.  یم ریاومدنات پ  رید نیسال باهات بودم با ا

 گفت: یرا در هم فرو کرد و با تخس شیابروها

 ؟ یکن  دایپ  یخواست یاز کجا م یخوب نیزن به ا -

 از تو لپ لپ.  -

 به خنده کش آمد.  م یهازد که لب م یبه بازو یحرص مشت با

بودن  کیسر به سر گذاشتن با رمانت یامروز رو به جا هی -

 عشقت رو نشون بده. 

 شهیمن هم یسر به سر گذاشتن برا نیدانست هم ی او چه م و

 اوج دوست داشتن.  یعنی ی ساکت و جد

 م؟ یکجا بر د ییچشم بانو، شما امر بفرما -

 گفت: جانیو با ه  د یرا به هم کوب شی ها دست

 !یشهرباز -

اش هم مانند صورتش در اوج   خیرا باال انداختم. او روح م یابروها

 مانده بود.  یبچگ
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  ش یمن خنده از لب ها ی هانهیعاقل اندر سف ی افهی ق دنی د با

 گفت:   یو با اخم مصنوع  دیپر کش

خوام من رو   یهرجا که م ی نگاهم نکن، قول داد ینطوریا -

 .یببر

  ی کاف ، یینمایس هی کیبر ست یلعنت اما... بهتر ننکرش بر م-

 ... یشگاه ینما ، یشاپ 

 لب گفت.  ریز ی نچ یتخس با

 خوام. ی م یمن شهرباز   -

 خودم تکان دادم و با خنده به راه افتادم.  یاز تاسف برا یسر

 . نمیحاال آدرس بده بب -

 ؟ی نرفت یتو تا حاال شهرباز ی عنی -

 گفتم:  ابانیبه خ دنیچی ل پ باال انداختم و در حا یا شانه

 رفته من بچه ندارم؟ ادتینه،   -



  یدختر بچه  هی شهیباشه هم ادت یدوما  ،یاوال که بچه خودت -

هفتاد ساله هم عاشق   رزنیناز تو دل تمام زن ها هست، پ 

 راهنیپ  شتریکاکائو و از همه ب ل،یپاست ،یترش ،یشهرباز

 و خرس قرمزه. یصورت

 به او انداختم. ی هگا ن  میکردم و ن یخنده ا تک

 .یتولدت هم که داد  یکادو ستیل -

 بلدم.  ینیبه راست. آدرس ع  چیحاال بپ ست،ین نیدر ا  یشک -

اش فلش خودش را به  شهیو او به عادت هم دمیچیراست پ  به

 کرد.   یرا پل  شیآهنگ ها  نیبار شادتر نیضبط زد و ا

  و ابانیخواند و خ یلب آهنگ را م ریز یتا خود شهرباز او

گندم    الیشد اما من تا خود آنجا در خ یم رهیبه من خ یاه گ

و   یصورت راهنیو پ  یگاه از من شهرباز چیکه ه  یبودم، گندم

 خواست.  یخرس قرمز نم

  ل یشاد و وسا یو کاکائو بود، عاشق رنگ ها یترش عاشق

کرد تمام احساساتش را   یم  یسع شهیدخترانه هم بود اما هم

 اش پنهان کند.   یپشت صبور



به آن  یاشاره ا جانیشد آالله با ه انی فلک بزرگ که نما چرخ

 کرد و به سمت من برگشت.

 . میدیرس گهی د -

که گمان   یودم. افکارمن هنوز در افکار آشفته ام غوطه ور ب اما

رسد اما هر لحظه   ی م انی نامه به پا غهیکردم با خواندن ص یم

  د یشا دیرس یشد و اگر آالله به دادم نم یم شتریو ب شتریب

  رونیسرم ب یکرد که منفجر شود و از کاسه  یآنقدر فوران م

 .زدیر

 مهبد.  -

 پرت شدم و به سمت او برگشت. رونیافکارم به ب از

 بله.  -

 چند بار صدات کردم، حواست هست؟ -

 پارکم.  یدنبال جا  م، یدیرس ی گفت دمیشن -

 داره،   نگیخودش پارک یبعد شهرباز  م،یدیهنوز که کامل نرس -

 . میخب پس بر ؟ یعه جد -
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  الیخ ی شود و با ب رهیها خ  ابانیکردم باز هم به خ ی م گمان

بخندد اما او هم مانند تمام   یآهنگ بخواند و از شوق شهرباز

 بود.  ینیب  شیقابل پ   ریزن ها غ 

دست از سر   ی کرد و گاه یدر برابر هزاران کار سکوت م یگاه 

 داشت. ی بر نم یمشکل

 رد. نگاهم ک یرا خاموش کرد و جد ضبط

نگاه از روبه رو برداشتم و به سمت    دمینگاهش را که د  ینیسنگ

 شتم.او برگ

 شده؟  یچ -

از چند  شترینگاه ب نینگذاشت عمر ا یپشت  نیبوق ماش یصدا

 شود. هیثان

سبقت گرفتن   یشلوغ  نیبه پشت سر کردم، در ا  ینگاه نهیآ از

 خودش. یبود برا ی هم نفهم



  ی و دست دمیب کشعق را  نیماش یشه یبوق زد که ش  دوباره

جر و بحث، آن هم   ی، حوصله تکان دادم تا گم شود شیبرا

 مشترک خودم و آالله را نداشتم.  یروز زندگ نیاول

 خوام باهات جرف بزنم. ی مهبد م -

. مردک  دم یرا باال کش شهیآوردم و ش نیرا به درون ماش دستم

تم  خواس یتوانستم هم نم یاگر م  یبار حت نیدوباره بوق زد و ا

 ه بدهم که برود. را

 شنوم.  یبگو م -

 ؟ یکرد یفکر م  ی به چ یداشت -

 ها؟  -

  یفکر م یبه چ یمهبد، االن داشت ی جیخودت وو نزن به گ -

 ؟یکرد

 طرف لبم به باال کج شد.  کی  اریاخت یسمت او برگشتم و ب  به

 با شما بانو.  نده یبه آ -

 . یگ  یدروغ م  -



به حالت قهر به   در هم قفل کرد و  نهیس یرا رو شی ها دست

 جره رو گرداند. سمت پن

آسوده شوم اما   یکالفگ  نی تا از ا دمیکش م یموها انیم یدست

 گذاشت؟   یم ی پشت سانین  یبوق ها یمگر صدا

تونم فکر   یم نیجز ا یبه چ یروز نیآالله جان، خب تو چن -

 کنم؟ 

به سمتم   تیفوران کرد و با عصبان یمانند آنش فشان   ناگهان

 برگشت.

من و گندم. تو   ی وجدانت، به تفاوت هاعذاب دم، به به گن  -

چون اون تنها  ، ینیب ی زن ها رو مثل گندم م یهنوز هم همه 

 .شینیکامل بب  یبود که تونست یزن

قدم شدم، آره داشتم به گندم    شیتو پ  دنید یاالن برا ی ول -

که   ستین نیبر ا لیدل نیکردم، به تفاوت هاتون اما ا  یفکر م

 خوام آالله. یاون م تو رو کمتر از

 . یاون هم بخوا یاندازه  د ینبا  یحت -



بود و تندخو اما   یعصب نکهی. با ادم یحسادت بچگانه اش خند به

که سر دوست   یحس حسادت را دوست دارم، حسادت نیا

 داشتن من بود.

تو و اون تو رو   نیاو دوست داشتم که ب ی اگه تو رو اندازه  -

 کردم.  یانتخاب نم
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 صورت زد. یبه پهنا یو لبخند آن رنگ عوض کرد کی به

 ؟ یگ  یم  یجد -

به   ی نگاه  یبوق گذاشت که عصب یدستش را رو کدم یبار  نیا

 عقب کردم. 

 خواد. یدلش کتک م نینه، انگار ا -

که هنوز بر لب  یبه عقب کرد و با همان لبخند یهم نگاه  آالله

 داشت گفت:

اون از  یمهم تر یولش کن مهبد، بهش راه بده بره، ما کارها -

 .میدار



هم فشرد اما   یرا رو شیبه آالله نگاه کردم که چشم ها  کالفه

کار خلق نشده بود،   نیا یاو آرامش گندم را نداشت، اصال او برا

 او فقط کارش خنداندن و همدم بودن بود، نه آرام کردن.

ادامه  رمیشدم و مصمم تر از قبل به مس رهیخ میروبه رو هب

 مکررش بلند شد.  یابوق ه  یدادم که دوباره صدا

 شه.  ینه، نم -

  نجای... اصال اگه گندم اهیشهرباز هیورود گهیمهبد صد متر د  -

  ،یستیکنار اما واسه من حاضر ن ی رفت یبود به خاطرش م

 ؟یدار شتریاون رو ب یدید

همان حالت قبل را به خود گرفت و به سمت پنجره    دوباره

  ینم، آشفتگرا درست ک م یشب ها یبرگشت. آمده بودم آشفتگ

 روز هم به آن افزودم. 

پشت سرم با شتاب سبقت   سانیاجبار فرمان را چرخاندم و ن به

 شد.  یگرید نیماش ری جلوتر دوباره درگ یگرفت اما کم



و    یاستفاده کن ینکته ه نیآد از ا یبفرما، اما آالله خوشم نم -

حذف   م یخب؟ قرار شد گندم رو از زندگ ،ی گندم گندم کن  یه

 تو سرم.  یاون رو مثل نقطه ضعف بکوب نکهینه ا  ،یکن

 به سمتم برگشت. یدلخور با

 . های جواب دادن در بر ر یاز ز یباشه، اما فکر نکن تونست -

 خارج شدم.  ابانیاز خ میدیکه رس یشهرباز یورود به

 پارک رفتم.  یرا از مامور گرفتم و به سمت جا نگیپارک شیف

 مهبد!  -

 رفت.  ادمیسوالت  -

 از گند...  شتریو بمن ر یجد -

 به سمتش برگشتم و گفتم:  یعصب

 . یاریقرار بود اسمش رو ن -

 ؟یاز اون دوست دار شتریمن رو ب یخب باشه، جد -

 . گهینشون دادم د -

 . ارینچ، به زبون ب -



 دوست دارم. شتریتو رو ب یپووف... آره، جد -

مرتبه   کیتواند تا عرش ببرد و به  یکه زن م  ندیگو یراست م 

 . فرش بکشاند به 

که آن را اعتراف به   یسال دروغ گفتم، دروغ  نیبعد از چند من

  ت، یدانستم، اعتراف ناتوان بودن در مبارزه با واقع یشکست م

شدن، پنهان   یمخف یم برادانست  یم یکه دروغ را ابزار یمن

و آنجا    یآنکه زور و بازو نشان بده یشدن، تقلب کردن، بردن ب

خودم   یکه برا یسد ها زدم بپشت پ بار  نیاول یبود که برا

 ساخته بودم. 

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 

 

 یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# انرم           

 

 ۱۱۴_پارت#      

 

 _دو ماه بعد_

و   دیبه ذهنم رس یرفت که فکر رهیبه سمت دستگ دستش

 نامش را خطاب کردم. 

 خانم افشار.  -



 و شوهرش هردو به سمت من برگشتند. او

و در    یسرگرم یبرا میکرد یراه انداز یکارگاه سفالگر  کیما  -

شم   ی. خوشحال مشهه یحها، امروز هم روز افتتا زن ییآمد زا

 .دیبمون

 ام کردم و ادامه دادم: یبه ساعت مچ ینگاه 

 کارش تموم شده.  گهی فکر کنم االن د -

 . میای ب میفکر کنم بتون  م،یکاریکه االن ب اریمن و ماز -

به شوهرش کرد که او هم پلک   ی افشار با لبخند نگاه خانم

 را اعالم کرد.  تشیهم فشرد و ورضا یرا رو ش یها

 س ب... ب پ خ -

افشار خورد که ناله   یآقا یبا شتاب باز شد و محکم به پهلو در

 اش به هوا رفت.

دست   یدستش را رو به سمتش رفت و یافشار با نگران خانم

را گرفته بود   شیافشار که با صورت جمع شده پهلو یآقا یها

  روزیکه تا د  ییآن ها یرابطه  یگذاشت و من حق نداشتم برا

 بزنم؟ یاشد لبخندبه تن هم ب خواستند سر ینم



 .زمیعز  یخوب -

که به عادتش   یکامال باز شد و محمد هم نگران در حال در

 لبش را گاز گرفته بود وارد شد.  یگوشه 

 افتاده؟  یاتفاق د،یببخش -

که در آن درد   ییزد و با صدا یافشار به اجبار لبخند یآقا

 زد گفت:  یم  ادیفر

 .ستین یزیچ نه -

 مد برگشتم.مت محبه س سرزنشگر

 ؟ یدر بزن هی  دیپسر تو نبا  -

خنگ پشت گردنش را خاراند که نتوانستم   یپسر ها مانند 

صدا و   یب یخنده اریاخت ی ام را حفظ کنم و ب  یصورت جد

 کردم. یکیکوچ

 در بزنم، در دفتره.  ستیکه اتاق ن  نجایا یخب آبج -

 افشار برگشت و گفت:  یدوباره به سمت آقا محمد

 . مارستانیب متونیببر د یشده بگ یزیا اگه چتوروخد -



به همسرش زد و صاف    یافشار لبخند قدرشناسانه ا یآقا

 .ستیمانده به محمد نگر یو دوباره با همان لبخند برجا ستادیا

که بخواد من رو از پا   هیچ رهیدستگ هی ینه پسرجون، ضربه  -

 اره؟ یدر ب

  ی عوا من رو دبعد م دیکه سالم دیپس توروخدا به خواهرم بگ -

 کنه.

ا را باال انداختم و با تعجب نگاهش کردم. سرش ر م یابروها

آرام بود   "مثال"که  ییافشار برد و با صدا یگوش آقا کینزد

 گفت:

داره،    یتعصب خاص نجایکه پاش رو بذاره ا یآخه سر هرک -

 گم...  یجز من بدبخت که سه ماهه بهش م
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مسائل   نیاز ا شتریب گرینامش را خطاب کردم تا د  معترض

به   یشد سخن ی و او پدر ختم م  قیکه به او و شقا یخانوادگ

 . اوردیزبان ن

 محمد!  -



 و دوباره پشت گرنش را خاراند.   ستادیا صاف

 ؟ یدیشن -

 . دندیپرسشش خانم افشار و همسرش آرام خند  با

 دعوات کردم؟  ی پسر من ک -

 االن.  نیهم -

ن از  فروزا  نیخشمگ یکنم که صدا یباز کردم که اعتراض لب

 اهرو بلند شد. ر

خودت   ،یاریگندم رو ب ینکن، مثال رفت یوراج نقدریمحمد ا -

 ؟ یهم موند

 غنچه شده گفت:   یرا گرد کرد و با لب ها شیچشم ها  محمد

 هی رونیجون سالم در ببرم اون ب نیاوه اوه، من از دست ا -

 . میبر  دییپس بدو ذاره،یمادر فوالد زره هست که زنده ام نم

به در   یمان از درخارج شد و من اشاره اهمه ر از زودت خودش

 کردم تا اول آن ها بروند. 

 : دیافشار هنگام خروج پرس خانم



 برادرتونه؟ -

آمدم و با لبخند سرم را تکان دادم که او   رونیهم از دفتر ب من

 گفت:  ییهم با خوشرو

 خدا حفظش کنه براتون. -

نبود که   یقش اخالبه آن خو  یو مرد یمهربان نیزن به ا فیح

 داشتند؟  یی قصد جدا

روبه رو شدم که   یادیز تیبا جمع با یرا که بلند کردم تقر سرم

 از تعجب دهانم باز شد. 

  یده نفر را داشتم اما سالن پر بود از آدم، حت ای توقع هشت  من

 مجتمع هم آمده بودند.  گری د یپزشکان و صاحبان واحدها

 : دمیپرستعجب و با گفتم  یی سالم و خوش آمد گو یهمگ به

 د؟ یستادیا نجایچرا ا -

 را باال آورد و گفت:  یشده ا چیربان پ  یچیق محمد

 داخل.  می ما بر دتا یافتتاحش کن دی شما با -



  ییتوانستم در واحد روبه رو ی بود که نم ستادهیا تیجمع آنقدر

 .نمیرا بب

به در باز  دنیرس یحرف محمد همه کنار رفتند و راه مرا برا با

را به سمتم   یچیجلو رفتم که محمد ق ی قدم کردند. چند 

 گرفت.

 من ببرم؟ -

 ببره.  ادیرا از روستا بکشونم ب نهیبه ننه سک یخوا ی نه، م -

  یپدر در هم فرو کرد. خوشش نم یزدم اما اخم ها یلبخند

هم محمد از   شهیکند، هم یآمد محمد در مورد عمه اش شوخ 

  یر م کرد و سر به سر پد  ینقطه ضعف استفاده م نیا

شد و تنها با گوشت   یناراحت نم تیگذاشت،پدر هم در واقع

 داد.  یمحمد را م یجواب شوخ یحساب ی مال
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 دوختم.  تیرا از پدر گرفتم و به جمع نگاهم



که بخوام من ببرم،   دمینکش یکارگاه زحمت نیآخه من واسه ا -

  یبه عهده   شیرو دادم ساخت و راه انداز شنهادشیمن فقط پ 

 ود.سارا و محمد و فروزان ب

  ییدندانپزشک واحد طبقه باال با همان خوشرو ،یصریق یآقا

 اش گفت:  یذات

خانم فروتن، وگرنه اوردن چهارتا دستگاه که  شنهادهیمهم پ  -

 کار همه هست. 

 برگشت.  یصریق  یبه سمت آقا یبا دلخور دمحم

 دستتون درد نکنه. د،یمارو قشنگ خرد کرد ی عنی -

 که باز گفتم:  دندیخند تیجمع

 برمش.  ی ممن ن  نه، -

 به درک.  -

و به سمت در رفت و   دیرو از دست محمد کش یچیق فروزان

 . د یوقفه ربان رو بر یب

بعد همه زدند   یا قهیاول مات حرکتش ماندند و دق تیجمع

 خنده. ریز



 جز محمد که با اخم به سمت فروزان برگشت.  به

 خواستم ببرم خب. ی منم م -

 خب.  یدست بجنب یزودتر یخواست یم  -

و مادر با خنده همه را به داخل واحد دعوت کرد و امروز   پدر

 ام بود. یزندگ  یروزها نیاز بهتر یکی

کردم، حدود پونزده تا بودند،    یسفال ی دستگاه هابه   ینگاه 

 شروع کارخوب بود!  یبرا

ها و قلمو ها بود، محمد  پر از رنگ  یبزرگ زیهم م گرید قسمت

ا بعد از ساخته شدند به  صحبت کرده بود تا ظرف ه  یکیهم با  

  نشیآنجا ببرد و در کوره بگذارد و باز برگرداند تا کار رنگ و تزئ

 را انجام بدهند. 

  لیواحد را برداشته بودند و واحد حاال تبد  نیتنها اتاق ا وارید

 آشپزخانه شده بود.  کیسالن بزرگ همراه  کیبه 

آن  یبود که مهمان ها رو ی سالن پر از صندل یهاگوشه 

 تند.نشس



به فروزان و  م،یزیر یگندم جان من و سارا شربت ها رو م -

 بهتره.  ی باش  نجایپخش کنند، خودت هم ا  انیمحمد بگو ب

سرم را تکان  یزیسمت مادر برگشتم و با لبخند تشکر آم به

 زد و به سمت آشپزخانه رفت.  یدادم که مادر هم لبخند

مد را در  تا فروزان و مح دمیتا سر سالن را با چشم چرخ سر

هم بلند   یگریمگه کار د   دم، ید یث کردن گوشه احال بح

 بودند؟ 

 محمد شدم.   ظیاخم غل یسمتشان رفتم که متوجه  به

دلت   یهرکار یمن اری! مگه تو صاحب اختیجا کرد یتو ب  -

 ؟ یکن  یم خوادیم

دلم   یمحمد درست حرف بزن، من بزرگ ترتم، بعد هرکار -

 کنم؟  ی خواد م یم
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به   یعصب  شانیکه هردو ستادمیا شانیروبه رو نهیدست به س 

 سمت من برگشتند.

 شده؟  یباز چ -



 ؟یتو هم خبر داشت -

را باال انداختم و با تعجب   می محمد ابروها یبرابر لحن عصب در

 نگاهش کردم. 

 خانم اون خانم رو دعوت کرد.  نیکه ا نیاز ا -

که محمد اشاره کرده بود برگشتم و   ی من به سمت مکان 

 زد: غر لب ریفروزان ز

 گن.  ی به درخت م نیا -

  یرهینگاه خ دنی به سمت ما بود که با د  قیشقا نیغمگ نگاه 

بعد خودش را  یاهیانداخت و ثان ریسرش را به ز عیمن سر

مادر فروزان و نادر خودش  ی هامشغول گوش دادن به حرف 

هم   شانیاز حرف ها یکلمه ا  یحتبستم   ینشان داد اما شرط ن

 . دیفهم ینم

 او برداشتم و به سمت محمد برگشتم. ز ا نگاه 

 داره اونم باشه آقا محمد.  یبیحاال چه ع  -

 داره.  بیداره، هرجا که اون باشه ع  بیداره، به وال ع  بیع  -



سرخ شده بود و هر لحظه امکان داشت  تیاز عصبان صورتش

 آرامش بلند شود.  یادهایفر

اشتم تا  گونه اش ک یرو ی و بوسه ا  ستادمیا می پاها یپنجه  یرو

کرد، آن هم محبت خواهرانه   یآرام م شهیام شود. محبت همآر

کربال را   نبیکه ز یکه قدرتش از تمام حس ها باالتر بود. حس

 قم را! یساخت و معصومه

  ینم زیچ چیکه از آن ه یظه تنها نگاهم کرد. با نگاه لح چند

که هم عشق بود هم نفرت، هم خشم و هم   ی نگاه د، یشد فهم

 ! یتاب  ی هم آرامش و هم آشوب، هم صبر و هم ب ، یمهربان

مهمون ها   یخوا یمامان تو آشپزخونه منتظرته، تو که نم -

 ؟یخوا یبرن، م ییرایبدون پذ

 دانستم در نگاهم به دنبال چه بود!  ی هم نگاهم کرد و نم باز

  یموها  انیم یدوخت، دست نیرا به زم شیها چشم باالخره

و با نفس کالفه   دیکش ودب  ختهیاش ر ی شانیپ  یکه رو یلخت

 آشپزخانه شد. یراه



را   شی آشپزخانه شد که بازو یهم پشت سرش راه فروزان

 گرفتم و به سمت خودم برش گرداندم. 

 سر به سرش نذار، حالش بده.  -

 به اون دارم. کاریوگرنه من چ شه، یم ومیبه من چه، اون پا پ  -

ور  سر خورد که با صورت درهم از من د ش یبازو یرو دستم

لحظه هم   کیو محمد  ست،اودهیفا ی دانستم حرفم ب یشد. م 

 نشستند.  یدر کنار هم آرام نم
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بودمشان    دهیند تیکه در آن جمع قیسمت زن عمو و شقا به

 گفتم.  یکردم و خوش آمد  یکیرفتم و سالم عل

بابا و خانم    نیب یخال  یرا دور سالن چرخاندم تا صندل نگاهم

 کردم. دایروانپزشک مجتمع پ  ،یوسفی

رفتم و آنجا نشستم که پدر دست از حرف  یسمت صندل هب

 زدن با مردها برداشت و به سمت من برگشت.



  مینشست به رو ی مهربان که بدحور در دل م یآن لبخند ها از

 زد و گفت: 

 . یش یموفق م ریراه خ نی، ان اشاءهلل تو امبارک باشه دخترم -

 ممنون بابا.  -

نجا بود که پدر  تا آ ، عمرشنداشت ی من و بابا عمر طوالن لبخند

هم به خاطر   دارمانید نیآخر یگرفت که حت یخبر از مهبد

 نداشتم. 

 شوهرت کجاست بابا؟  -

ام   ی بودن گرفت که دستپاچگ یبار لبخندم رنگ مصنوع  نیا و

 نشان داد.  یرا به خوب

 من زن دروغ گفتن نبودم.  گفت،یراست م فروزان

  د یاما انگار...، شا امیبکنم  یم  یبود گفت سع ریدرگ یلیخ   -

 . ادی هم ب

بودم که هنوز هم   وانهی پدر رفت. من د یاز لب ها لبخند

نبودم که به حرف پدر گوش نکردم و با مهبد ازدواج  مانیپش

 رقم زده بود.  میرا برا یی بایز ی کردم، او روزها



 دونه؟ یاصال م  -

  یهاهیو روح تیاصال اگه حما ادی ب دی آره، بابا گفتم که شا -

  نیا دیکار رو کنم، اصال پول خر نیتونستم ا ی د نبود نممهب

مقدارش رو اون داد اما شما که   هیواحد هم کامل نتونسم بدم، 

 ... نشیشناس یم

 نیاز ا شتریو اجازه نداد ب دی حرفم پر انیشکر که پدر م خدارا

  میرنجاند اما حال برا یدلم را م یکه روز یحرف م، یدروغ بگو

 مهم نبود. 

خودش رو غرق کرده که من    نقدریم، اشماسمش دختر ی نم -

 که وقت کنم بشناسمش.  نمشیب ینم

 انداختم، حرف حق مگر جواب داشت؟  نییرا پا سرم

 برگشت. گرینگفت و به سمت مردان د یهم دگر سخن پدر

 نشست.  می پا یرو ی بود که دست نییسرم پا همچنان

لبخند  یوسفین  را بلند کردم و در برابر لبخند مهربان خان سرم

 زدم.  یمتقابل

 د؟ یکن  یشروع به کار م یگندم جون ان شاءهلل ک    -



شناسم   یرو م یچند نفر هی  اد، ی کار ب یبرا ی هروقت که کس -

کارگاه باهاشون حرف  یخواستم تا قبل از راه انداز  ی اما نم

 .رمیگ  یبزنم، اگه بشه امشب باهاشون تماس م
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ها را تا   ینیریبه محمد کردم که ظرف ش ی نگاه م یهمزمان ن 

تعارف کرد، منتظر عکس العملش بودم، مکث   قیشقا کینزد

 کرد.  

اما   دی ایب ی کس د یو دست دست کرد تا شا ستادیا یا لحطه

 قیشد و خداروشکر به شقا الیخینسود زود ب عیضا نکهیا یبرا

 هم تعارف کرد و از آن رد شد. 

باخبر بشود و   یکس شانیقول داده بود که نگذارد از دعوا او

 نبود.  یول شکنبرادر من مرد ق

 کنم؟   یتونم چند نفر رو معرف ی من هم م -

 یوسفیآمدم و نگاهم را به سمت خانم   رونیافکار محمد ب از

 کشاندم. 

خواستم باهاتون حرف بزنم.   یاتفاقا خودمم م  بله حتما بله -

مجوز و   یمهم کارها ،یکاف  یکه جا هست به اندازه  نجایا



 شتریچند تا دستگاه ب دیشد، خر که حلبود   نایو ا ی هماهنگ

 نداره.  یچیجز سود و توسعه ه

 بده؟   ادیهم هست بهشون  ی کس -

 آره...  -

  دایپ  یگشتم تا او را گوشه ا ینگاهم دنبال خانم موحد با

 کردم. با دست نشانش دادم و گفتم: 

  ی میقد  یکار استاده، شوهرش از دوست ها نیتو ا شونیا -

که   یباال سر بچه ها باشن تا وقت  دتم هیپدرمه، قبول کردن 

 بچه ها خودشون ماهر شدن. 

 ! هایفکر همه جاش رو کرد ،ی چقدر هم عال -

 اش برگشت. یزد و به سمت فرد کنار یکچشم

 

 _مهبد_

آمد، حرف   ی آمد. از اصرار بدم م یخونم داشت به جوش م دگر

 کرد.  یمن همان اول بود و او فقط داشت خودش را کوچک م



 مهبد جان؟ هم؟  هیچنظرت  -

 ییمن تا از صحت راستگو د یدون یحاج آقا خودتون بهتر م -

آقا هم   نیکنم. ا یمطمئن نشم وکالتش رو قبول نم یکس

 دفاع کنم؟  یاز چ نیخوا ی مقصره، م

آخه مهبدجان کار تو دفاع کردن و اوردن چندتا تبصره   -

 ؟یگناه بودنشون دار یب   ایبه گناه   کاریچ گهیست، دماده

 یم یروزیپ  یبرا یتر شدم، انگار مرا واسطه ا یحرفش عصب با

 پنداشت.

 یبرا  یمشت کردم تا از دهانم حرف تیرا از عصبان می ها دست

سال ازم بزرگتر بود   یس  ستیکه حداقل ب ییبه او نیتوه

 . دیاین رونیب

از حقه، گرفتن حق مظلوم، نه به خاک   یکار من طرفدار -

 طرفه.  قعا حقکه وا یزینشوندن و گرفتن چ

  میشدم که باالخره بعد از ن دواریو من ام دیکش یکالفه ا نفس

 خواهد دست از اصرار بردارد. یساعت م 



پسر. باشه   ی زن یبگم باز تو حرف خودت رو  م یمن که هرچ -

 ده.  ی م یخوب یلیفکر هات رو خوب بکن، پول خ یول

 حاج آقا، شب خوش. دمی رس جهینت  نیفکر کردم که به ا -
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 گفت و تماس را قطع کرد.   یشب خوش یدلخور با

  ایر یبدهم که برا ییآمد لقب حاج آقا به او یخوشم نم خودمم

  ینبرده بود اما از رو یاز خداشناس یی به مکه رفته بود و بو

 . میعادت ها هست یعادت مجبور بودم. ما قربان 

 چه عجب، قطع کرد.  -

 دم. داده بود برگردان هیرا به سمت آالله که به اپن تک سرم

بود که کنترلم رو از   کیآد، نزد ی وراج بدم م یز آدم هاا -

 دست بدم. 



  ادمی کردم تمرکز کنم تا  یرا به درون کاغذها بردم و سع  سرم

 بودم.  یقبل از تماسش مشغول چه کار  دیایب

 متوجه شدم.   -

بعد با    یقیبه حرفش ندادم و مشغول کارم شدم که دقا یجواب

 کنارم نشست. یچا ینیس

معتاد   نکهیخواست مرا از خودن قهوه ترک بدهد، غافل ازا یم

 شده بودم.  ییچا

به او انداختم و دوباره مشغول   ینگاه  میرا بلند کردم و ن سرم

 کارم شدم. 

را از کنار دستم برداشت و آن را روشن کرد،  ونیزیتلو کنترل

 بلند.  یآن هم با صدا

  یمگر م توجه باشم اما   یکردم به آن سر و صدا ب  یسع یکم

 شد؟

 ؟ یشه کمترش کن ی آالله م -

 ده.  ی نم فیکم ک ینه، صدا -

 کنم.  یخب من دارم کار م  -



 ونیزیتوجه مشغول نگاه کردن تلو یباال انداخت و ب  یا شانه

 شد. 

 پرت کرد و به مبل لم دادم.   زیم یرا رو خودکار

کنم به اتاق کار تا هم    یم لی باشه، پس فردا اون اتاق رو تبد -

 هم من به کارم برسم.  ینیبلند بب یبا صدا ونیزیتو تلو

را خاموش کرد و به سمت من برگشت که   ونیزیتلو یعصب

 نشست. م یلب ها یرو یا روزمندانهیپ  شخندین

 .رینخ -

 چرا خب؟ -

 . ی کارهات رو کم تر کن یمهبد تو قول داده بود -

که   یدی کنم، دوما د یرو م  "م یسع"اوال که قول ندادم، گفتم  -

 ر کردم.کمت

  نجایاز هشت تا ده شب هم که ا ، ییتا هشت شب که اونجا -

 من؟ یمونده برا  ی چ بایتقر ،ی کن ی کار م

  یدست از سر کار هم بر نم یحسادت بچگانه اش که حت به

 و گفتم:  دمیداشت خند



 توام. یاز ده به بعد من کامل برا -

کرد و به حالت قهر سرش را  را در هم قفل  شی ها دست

 . برگرداند

 .خوامینم -

 به بعد خوبه؟ میاز نه و ن -

برداشت و به سمتم پرت کرد که   زیم یحرص کنترل را از رو با

 به شکمم خورد. 
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حالت بود و حق نداشتم که   نیتراش بامزه یحرص ی افهیق

 بخندم؟

 خودت رو مسخره کن.  -

 کنم بانو؟  کاریخب چ -

 من.  یبرااز شش به بعد   -

 و گفتم:مبل برداشتم  یرا از رو امه یتک



 عمرا!  -

 پس منم قهرم.  -

 به حالت قهر سرش را برگرداند.   دوباره

که گرفتم رو    ییپرونده ها   نیپس حداقل بهم فرصت بده ا -

 به امون خدا رهاشون کنم.  تونمیکنم، نم لشیتکم

 . یگ  یدروغ م  -

بلند شد و به    یو عصب ختیبر دلم ر یرا مانند زهر حرفش

 سمت اتاق رفت. 

بار دروغ گفتم، تنها   کیتنها  تن نبودم. منمرد دروغ گق من

 از گندم دانستم و...  شتریکه عشق آالله را ب یبار

 بلند شدم.  می و از جا دمیکش یکالفه ا نفس

 ...  یبرا دن،یناز کش یسمت اتاق رفتم اما نه برا به

و منت   دنیکه بود ناز کشدانم نامش چه بود اما هر چه  ینم

هم نکرده   یشود، کار دهیه کش نبود ک ی نبود. اصال منت یکش

رفتم چون از قهر  یکرد و من تنها م  ی قهر م نگونهیبودم که او ا

 بودم. زاریب



 بود.  دهیتخت، پشت به در دراز کش یاتاق را باز کردم. رو در

در هم قفل کردم و به چهارچوب در  نهیس یرا رو می ها دست

 دادم. هیتک

  نیبه ما شام بد  نیخوا ی کنه، نم  یشکممون داره قار و قور م -

 بانو؟ 

  هیواسم  د یبا ا ی ستم،یمن بانو ن  ایکنن، پس   ی بانو ها کار نم -

 .یریخدمتکار بگ

را با زبان تر کردم. بحث کردن با او سرسام آورتر از   م یهالب

 پرونده ها بود.  نیکلنجار وفتن با سخت تر

 . ای آالله لوس نشو، پاشو ب -

مبل   یرو ی د و عصبآم در دهیمرتبه از حالت دراز کش کی به

در   یبیغر بیرنگش به حالت عج یکوتاه شراب ینشست. موها

  ینیاز ا تیخنده ام را گرفتم تا وضع یآمده بودند و به زور جلو

 که هست بدتر نشود.

 من لوسم؟  -

 زنم.  ی بار م کیحرفم رو   -



 به خود گرفت. یبه کمر، حالت طلبکار دست

 .یجرئت دوبار زدنش رو ندار -

عقل ناقص هم من   یبار حرف بسشه، برا  کیکامل عقل   -

 ندارم.  یحرف

بالشت، آن را گرفت و   دنیاطرافش کرد و با د به ی نگاه یعصب

گرفتم و   ی با قدرت به ستم پرت کرد که با دست حالت دفاع 

 مانع اصابتش به صورتم شدم. 

 .یدست به پرتاب هم دار ی نگفت غهیقبل از ص -

 نشده.   ریاالن هم د -
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برداشتم. برعکس گندم، او از   نیزم یا از روشدم و بالشت ر خم

  یمن ابزار خوب یبود و برا زاریدعوا ب  نیآرامش و مکث ب نیا

 رفت. یکردنش به شمار م  تیاذ یبرا



 یرا برداشتم و آرام به سمت تخت قدم برداشتم. رو بالشت

  یو با اخم ها دیخودش را عقب کش یتخت نشستم که کم

 درهم به من نگاه کرد. 

 شده.  ری هم د  یلیخ شده، ریانو، دچرا ب -

 . میحرف پر از منظورم را بگو ینگاهم کرد تا ادامه  یپرسش

 زنگ زد. نیامروز آرم -

رنگ تعجب و هراس  شی ها از هم باز شدند و چشم ابروانش

 لرزان گفت: ییشد و با صدا  نییباال و پا  ش یگلو بیگرفتند. س

 گفت؟  یچ -

ها   هیاز همسا ،یت، نبودرفته دم خونه  یچند بار نکهیمثل ا -

سراغت رو گرفتن، اونا هم خبر نداشتن فقط گفتن من رو چند  

 کردم.  ستتیکنن سر به ن ی ت، فکر م اومدم خونه دنید یبار

 لبم جا خوش کرد. یگوشه  یشخندین

 گه؟ید یازم خبر ندار ی گفت ؟یگفت  یتو چ -

 گفتم:  شه یتر از هم ال یخ یخالف او، ب بر



 نه.  -

 از قبل شد.  شتریاو ب ترس چشمان و

 رو؟ زیهمه چ  یگفت  یعنی... ی عنی -

 نه.  -

 گفت.  یو کالفه اه بلند یعصب

  ی گفت یمهبد، قشنگ بگو چ  یتو که من رو جون به لب کرد -

 .یشنفت یچ

  یم تیکردم که اگه باز مزاحمم بشه ازش شکا دشی تهد -

 کنم، در واقع جوابش رو ندادم. 

 کرد، نه؟  دتی تهد اونم  -

 بلند شدم.   میزدم و از جا یخند صدا دارپوز بار نیا

 ش کشکه.داداشات همه  دیتهد  یدون  ی خودت هم م -

 .ستادیبلند شد و پشت سرم ا شی هم از جا او

 دونم.  یم  -



مزاحم نگاه کردم که    یو چراغ ها یآنجا به شهر پر از شلوغ  از

  می هاشانه  یدستش را دور کمرم حلقه کرد و سرش را رو

 گذاشت.

خوام واسه من  یاما نم  ،ییتر از اونا  یقو ی لیتو خنم دو  یم  -

 . لیوک یآقا افتهیخش هم رو صورتت ب هی یحت
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لبخند  اریاخت یکردم و ب  فشیظر ی به دست ها ینگاه 

نشست. او هم زود رنج بود و هم   م یلب ها یرو یندیخوشا

کرد و هم طاقت قهر ماندن را نداشت، هم    یدلنازک، هم قهر م

 شد.   یم  یگناه  ی هد بکرد و هم خود شا ی متهم م

آن ها   یرفت و رو شی به سمت دست ها اریاخت یب  می ها دست

  یکرد و ب  شیشروع به نوازش دست ها  اریاخت ینشست، ب

  نیشانه،ام غرق لذت شدم و ا یرو شیموها یاز گرما اریاخت

بود و   ینیریکه امشب از کف داده بودم هم حس ش یاریاخت

 پر از هراس.  یهم عاقبت



به خودم قول دادم نه تنها   ار،یبار با اخت  نیب، امن همان ش و

  نیاز فشار ا یکه به او داده بودم کم یقول یآالله، بلکه برا یبرا

 کار کم کنم. 

 برخاست.  لمیزنگ موبا یصدا نگذشت که شیب  یقیدقا هنوز

 

 _گندم_

  رمیاز آن دستگ یزیسطر کتاب خواندم اما چ یاز رو یبار چند

 نشد. 

  یرا بستم و سع می هاآوردم. چشم رونیاب برا از درون کت سرم

  نیا یدرک  نوشته ها ریجا، در مس کیکردن تمام افکارم را 

 کتاب جمع کنم. 

 یریشدند اما در مس یجا جمع م کیشد، تمام افکارم  ی نم اما

 مهبد!  ادی ریدر مس گر،ید

کردن   یراض ینزدم آمدند و برا یکه دختر و پسر جوان امروز

  ی دوران ادیبه  اریاخت یمن کمک خواستند بز ا شانیخانواده ها 

 که با مهبد داشتم افتادم. 



  یو وقت میتا به هم برس میزد ی م یوقت ها خود را به هر در آن

 ... م یدیبه هم رس

که   ینیکردم جز ا یرا م یفکر هر عاقبت دم،یکش یپر از سوز آه

 حال درونش غرق بودم. 

نشدنش بعد از   دایو پ  یمرد یطرف خبر گم شدن ناگهان  کی از

کرد و   ی زنش شده بود نگرانم م یسه سال که موحب افسردگ

 نه.  ایت مانده بودم زنگ زدنم درست اس یاز طرف

خانه را ترک کرده بود،   طی داشت که مح یی به تنها ازین اگر

  یخواستم ول یرا نم نیشد و من ا یم یزنگ زدن من مزاحمت

 ... یاگر اتفاق

کردم از  آن افکار   یادم و سعام را ماساژ د ی شانیدست پ  با

 مشوش و پر از آشوب خالص شوم.

سال مردم را به آن  نیدادم که چند  یم یبه خودم آرامش د یبا

 دعوت کردم. 



کرد،   یشد کار ی نم گریبود که د ی زمان یآرامش برا ی ... ولیول

چرا خود را آزار  گری را راحت کنم د المیتوانستم خ یکه م  یمن

 دادم؟  یم

 رو برداشتم.  لم یام برداشتم و موبا یشانیپ  یرورا از  دستم
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 تماس را فشردم.  یکردم و دکمه  دایرا پ  اششماره

که حواب بدهد اما باالخره جواب داد و مرا   دیطول کش ی قیدقا

 آورد. رونیاز آن آشوب و اضطراب ب

 الو. -

داد و حق هم داشت. اگر او هم بعد از   یم رتیح یبو شیصدا

،  شدم یم رانیکرد من هم ح  یاز من م یادی همه مدت  نیا

 . شیمانند دوماه پ  قایدق

 سالم.  -



 سالم.  -

 مهبد؟  یخوب -

 ؟یآره، تو چطور -

 منم خوبم.  -

گفتم که   یگفتن. چه م ینداشتم برا یکردم، اصال حرف سکوت

 نه دروغ باشد و نه به دور از عقل؟  

افسرده و شوهر گم شده اش دل نگرانت  یزن دنی گفتم با د یم

 افتادم؟  مانیها یجوان اد یگفتم  یم  ا یشدم؟ 

 شده گندم؟  یزیچ -

خواستم مزاحمش شوم و  ینگرانش روحم را آزار داد، نم یصدا

 نگرانش کنم.  نگونهیا

راحت شده بود اما   المیاز خ دانستم سالم است  یحاال که م 

 گفتن و نگفتن.  نیمانده بودم ب

 گندم؟  -

 فقط نگرا...  ست،ین یزیچ -



گفتم از واکنشش    ی. دروغ نبود اگر ممیگوکامل ب  نتوانستم

رفتن رابطه  نیبااز ب یکه حت یهراس داشتم. از شکستن حرمت

 مان هنوز پا برجا بود. 

 بعد از پنج ماه؟  -

است اما   نیداد دل او هم چرک یدلخور و آرامش نشان م لحن

 ندارد.   یقصد تند

گفتم    یکه رفت  یو خب، وقت م یباهم حرف زد شیدو ماه پ  -

 نخواستم مزاحمت بشم.  ،یدیصالح د حتما

داد، نکند   یم یدلخور یکه آن هم بو  دیکش  یقیعم نفس

 داستان من هستم؟  نیکرد تمام مقصر ا ی گمان م

 خودم خواستم که برم. ،ی گیراست م -

نرفتن آن  نیاز ب یبرا ینفس آسوده ا دم،یکش  یقیعم نفس

 مهبد عادل. 

درونم آشوب  آنقدربار  نیکردم، او هم سکوت کرد اما ا سکوت

  شینفس ها  یتوانستم با عشق به صدا ی نم گریداشتم که د



  ی مانند قبل از ازدواج که زنگ م  قایگوش کنم و لذت ببرم، دق

 . میکرد ی ها هردو سکوت م  قیزد و دقا

 شوم. دهیخواستم دوباره به گرداب خاطرات کش ینم

 شم، شب خوش. یمزاحمت نم -

 ر.آم خونه، خدانگهدا  ی فرداشب م -

دل خودش بود   یآمدنش برا دمیفهم  یکاش م یکرد و ا قطع

 تماس من!  ای
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به کارگرها کردم تا وارد  یاتاق را باز کردم و با سر اشاره ا  در

 شود.

 ن؟ییپا م یآقا همه رو ببر -

 . دیکن هیاتاق رو کامل تخل -

 لب گفت و وارد اتاق شد.   ریز یچشم انسال یم مرد

و به در اتاقم نگاه   ودب ستادهی که با تعجب ا دیسع زیسمت م به

در آوردم و بعد از باز کردن   بمیرا از ج یکرد رفتم. کاغذ یم

 گذاشتم.  زیم یآن را رو شیتا



  یموکل هام آدرس رو دادم اما اگه باز هم کس شتریمن به ب -

 آدرس رو بده بهش.  نیاومد و سراغ من رو گرفت ا

 آقا مهبد؟  نیبر نیخوا یم  یجد یجد -

 رسه. یبه نظر م نطوریفعال که ا   -

 م...  فیپس تکل -

چهار چوب در بلند شد که نگاه   با یزی برخورد چ یصدا

 . دیبه سمت کارگرها چرخ مانیهردو

 آقا.  دیببخش -

 . دیمراقب باش -

 حوصله نداشتم تا به بحث با آن بپردازم.  آنقدر

اش را بدهم   دهیبرگشتم تا جواب سوال نپرس  دیسمت سع به

 که تلفن زنگ خورد.

 اریاخت یسرش را تکان داد که ب  ی را برداشت و بدون حرف نتلف

شد. او تنها دوست من   دهی نگاهم به سمت در اتاق اهورا کش

 بود!  



 .ستین ی کس دوست واقع چیلبم نشست، ه یگوشه  یپوزخند

 ارم؟ی شما هم ب یببرم، برا ییآقا اهورا گفتن براشون چا -

 تلخ.  یقهوه هی -

کرد اما    یم ه او را از خوردنش منعتکان داد و رفت. آالل یسر

قهوه تنها مسکن عصاب    یمن حاضر به ترکش نبودم، تلخ

 روزگار بود! یداغونم از تلخ

پرت کردم و   یرا طرف فمیانتظار رفتم، ک یسمت مبل ها به

 مبل نشستم. یخودم هم رو

رفت   ی رژه م م یچشم ها یام با اهورا جلو یخوش جوان یروزها

  ینم دایرا پ  یو دلخور نهیهمه ک  نیا لیگشتم دل  یو هرچه م

 کردم.

از دست  شهیکردم مانند هم ی را با دست پوشاندم و سع صورتم

 به آغوش کار پناه ببرم.  یزندگ

  یگناه ی اثبات ب یبرا یرا به سمت جور کردن مدرک فکرم

 پسرک محکوم به اعدام چرخاندم. 



  شبه کیها  نیتمام دورب  ،یآنجا بود، نه نشانه ا یشاهد نه

 در کارخانه موجود نبود.  یاز آن صحنه  ی لمیب شدند و فخرا

بود که پسرک را متهم   انیم  نیدر ا ی میخصومت قد کی فقط

 کرد.  یم
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کار آرامش و   نیام را ماساژ دادم. ا یشان یبا انگشت سبابه پ  

 کرد.  یم شتریتمرکزم را ب

 .یبر یزود نیکردم به هم یفکر نم -

 شد. رانیده ام و امش ساخته شآن تمام آر کیبه  و

به اهورا که مانند   ینگاه  نییرا باز کردم و از پا میهاچشم

 داد بود نگاه کردم. هیتک زیطلبکارها به ن

 ؟یخواست یرو نم نیمگه هم -

 بار دومم باشه مهبد؟  نیشر تو رو خواستم که ا یمن ک -



  یبلند شدم. حوصله  میمبل برداشتم و از جا یرا از رو فمیک

 را نداشتم.  شیو اندرز ها  ندپ 

 اعتراضش بلند شد.  یسمت اتاق رفتم که صدا به

 رفاقت.  نیا انیپا   یعنیرفتنت  -

را باال   م یابرو یتا کیو  دمیراستم چرخ یپا یپاشنه یرو

 انداختم.

 مونده مگه؟   یرفاقت -

 برداشت و به سمتم قدم برداشت.  زیم یرا از رو اشه یتک

  ت،یبا تمسخر و او با جد چشم، من چشم در  م، یروروبه قایدق

  یی ایحوصله و او با دن یمن ب ،یو او با دلخور یالیخ ی من با ب

 از اندرز! 

 ز؟یبه همه چ یزن  یزن پشت پا م هیواسه  یدار -

 مشکل آالله ست؟  -

 ؟ یعقدش کرد -

 مربوطه بهت؟ -



 یبرا  دمیتوپ  ی با هر که تند بودم با اهورا نبودم، به هر که م من

دادم، به او    یدخالت نم یبودم، به هر که اجازه   ادربر کیاو 

 گفتم اما حاال...  ی ام را م یتمام زندگ 

دل  یداشت که نشستنش رو  شین یآنقدر بو م یحرف ها حاال

 . دمیشن یاو و شکستن قلبش را به وضوح م 

  ی کردم، مشت کردم از حس عذاب وجدانرا مشت  م یهادست

که دامنم را ول   یاهرا گرفته بود و حس خودخو بانم یکه گر

 کرد.  ینم

 کنه.  یبدبختت م -

 اطرافم چه کردند؟  ی تا االن مگه آدم ها -

 شکنه. ی گندم م -

 نداشته که واسه از دست دادنش بشکنه. یزندگ  -

شکست، او   ینداشت اما حرف اهورا راست بود، او م  ی زندگ او

 . د ید انتیزن بود و خ کیشکست چون  یم

عذاب   یاش را به کرس یف بعدکرد، سکوت کرد تا حر سکوت

 عذابم دهد.  نیاز ا شتریوجدانم بنشاند و ب



  نیبار ا ریمن هم حق شکستن داشتم، حق کمر خم کردم ز اما

 همه حس دوگانه. 

که   یشکستن نیکنم از ا یر یرم، برم و جلو گبرگرداندم تا ب رو

 از آن فرار کردم.  یعمر
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 . دیچیدر سالن پ  نشیخشمگ اد یجلو رفتم که فر یقدم  چند

 نینوشته ا  یتو کدوم قانون ، ینامروت تو خودت مرد قانون -

 .انتیخ

به    یبه من و نگاه یجعبه در دست متعجب نگاه  کارگرها،

را   میانداختند و او حق نداشت آبرو یپشت سرم به اهورا م

 ببرد.   دیآن ها و سع یجلو

به سمت او برگشتم و بلند تر از    یرا از دست دادم. عصب کنترلم

 زدم:  ادیخودش فر



  یک یتمام خودش رو وقف   دیتو کدوم قانون نوشته زن با -

کنه، هان؟ تو کدوم قانون نوشته که زن حق نداره ماه تا   گهید

تو کدوم قانون نوشته زن ساعت  ره؟یماه سراغ شوهرش رو بگ

خونه از نه تا صبح تو خونه به کارهاش برسه، تو   ادینه شب ب

 کدوم قانون؟ 

تو   ،یندار ریاما تو هم کم تقص مقصر گندم  ،یقبول، حق دار -

خونه و از نه به بعد   یآ ی اون ساعت نه شب م نیهم ع 

گندم، تو هم تمام   یبرا یسرکارات، تو هم مرد نبود ینیشیم

 . یکرد گرانیرو وقف د تیزندگ

  ی زندگ یزندگ نیگم ا یکه م نهیواسه هم ،یآره حق دار -

از  گرونیمش دواسه آرا میچون هردومون دار گه،ید ستیبشو ن

چون هردومون عشقمون رو،  م،یزن ی صبح تا شب سگ دو م

  ،ی رو، اون همه عالقه و محبت، تمام عمر و جوون مونیزندگ

؟  یفهم ی م  م،یآرامش کرد  نیا یرو قربان زیهمه چ زیهمه چ

 آرامشه. نیا یما قربان   یزندگ

نداشتم. با   دنیتوان شن گری نماندم تا بحث کند چون د گرید

 رفتم.  نییدفتر پاسرعت از 



احساس   یهجوم خون را به  راحت سوخت و ی صورتم م تمام

  یخنک م یهوا یزد و تنها کم  ی ام نبض م یشان یکردم. پ  یم

 دهد.  نیتوانست آتش درونم را تسک

  ی هابه گونه یرفتم، سوز سرد زمستان رونیکه ب نگیدر پارک از

 آرام شدم.  ی ملتهبم برخورد کرد و کم

  یبرا دیع   گریزدم، د یشخندیمانده بود. ن د یع پنج روز تا  تنها

آرامش شده   نیا ی که تمام قربان ی داشت؟ من یی من چه معنا

 بود.

 

 _گندم_

 

را  د یع  یبه شهر انداختم. تمام شهر رنگ و بو یپنجره نگاه  از

 یادگاری نیشلوغ تر بود و برف آخر شهیگرفته بود. تهران از هم

 . دی بار ی را هم م ش یها

  میکه محمد برا یاتنها سبزه  دیمن از ع ، بلند شداز نهادم  آه

 بود را داشتم.  دهیهر



  یمن م  د، ی اینداشته باشم. اگر مهبد ن یلیهم سال تحو د یشا و

 . یخال  یخانه  کیماندم و  

 ام بود!  ی زندگ دیع   نیتلخ تر نیا و
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درون لپ   یدکتر موحد یهادقت مشغول گوش دادن حرف با

 . بلند شد لم یزنگ موبا یتاب بودم که صدا

بود و اگر   شی هامهم صحبت ی جا قا یدق دم،یکش یاکالفه نفس

رفتم مجبور بودم دوباره از   یاز دستم در م  ش یحرف ها یرشته 

 کنم.  یرا پل  لمیاول ف

نام نادر مهبد    دنیانداختم. با د لیموبا یبه صفحه ینگاه 

  یلبم را گاز گرفتم، دور از احترام بود تماس او را ب یگوشه 

  بگذارم. جواب

 را متوقف کردم.  لمیدفتر رها کردم و ف  یرا رو خودکار

  می کردم تا صدا یمصلحت یرا در دست گرفتم، سرفه لیموبا

 از مهبد نپرسد.  یکاش سوال یصاف شود و ا یکم



 الو. -

 ؟ یسالم دخترم، خوب -

شد و نتوانستم  یم قیاز صدا هم به انسان تزر یحت اشیمهربان

 . رمیگلبخند پر از لذتم را ب یجلو

 ن؟ یسالم مامان جون، خوب -

 شما.  یها ی، از احوال پرسالحمد اهلل -

 .هیو کنا  شین یداد، نه بو یم یدلخور یبو شیصدا

محمد موجب شده بود   یشود.ماجرا نیهم داشت دل چرک حق

را ماه ها  نهبد  یخودم  سر بزنم اما خانواده یبه خانواده شتریب

 از آن ها گرفته بودم.  ی بودم و نه سراغ   دهی بود که نه د

وگرنه  میریکه چقدر درگ دیدون  یمامان، خودتون م دیببخش -

 .میهست  ادتونیتو قلبمون به  شهیهم

دوست   یپوسه، حت  یم  ادیتو قلب بمونه و به زبون ن ی هر چ -

 داشتن.

 از ما بود.  یکوتاه   ن،یگ ی شما راست م -



ش  آخه؟ همه یکرد ینگو عروس گلم، تو چه کوتاه  ینطوریا -

 اون پسره که خودش رو غرق کار کرده.  ریتقص

  یکه م یاز اشک دمی. ترسدمیو ترس دیلرز شیبغض صدا از

 توانست مهبد را نابود کند. 

دوست   ی لیمهبد شما رو خ  د، یحرف رو نزن نیمامان جون ا -

کارم درست نباشه اما خب   دی شا شتر،یهم ب  ایدن یداره، از همه

 میکه دوستتون داره بهتون حسود  نقدریوقتا ا یزنم... خب بعض

 .شهیم

را پاک   ش یهاخنده دادم تا اشک چشم یچاشن م یهاحرف به

 از هر چه هراس داشتم. شتریها بکند. من از آن اشک 

  حیمن ترج ی کس حت چیبه هنگران نباش عروسم، اون تو رو  -

عالقه هاش رو به   ادیتونه ز ینم ه،یم خجالتده، فقط بچه ینم

 .ارهیزبون ب
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شود.  یریام جلوگرا به داخل دهانم بردم تا از خنده م یهالب

 بودن!  یجز خجالت خوردیهرچه به مهبد م



بود اما االن... هنوز هم آن عالقه    یداشتن من هم دوران دوست

 مانده بود؟ 

پسره کجاست؟ چند   نیحرف هارو ول کن دخترم، ا نیحاال ا -

 ده.  یجوابم رو نم رمیگ  یش رو مروزه شماره

باز هم به   م،یکه مجبور بودم دوباره دروغ بگو یمنبه  لعنت

 . امیزندگ یهان یبهتر

  یتیها واقعآن میرا بگو تیدانستم اگر واقع یم نکهیا یبرا تنها

دانم اما از به زبان آوردن و   ی آورند که م ی م میرا به رو

 هراس داشتم. دنشیشن

 نیهم یکنه، برا ی کار م  نیسنگ یلیخ یپرونده هی یرو -

چند   شیسر بزنه، مخصصا که گوش شیبه گوش  ادیتونه ز ینم

 کنه.  یها هنگ م وقت یکه بعض هیوقت

همه زنگ نتونست  نیاونقدر سرش شلوغه که بعد از ا ی عنی -

 جوابم رو بده؟ 

 . دهی نباش مامان جون، مطمئن باش که ند ریدلگ -

 رو بهش بدم.  یخبر هی  دیرو بده بهش، با  یحاال گوش -



 ! یبعد دروغ

  یتوانستم مانند مهبد به تمام تماس ها ب  ی من هم م اشک یا

 مجبور به دروغ گفتن نباشم.  نگونهیتفاوت باشم تا ا

هست که رفت دنبال    یساعت م ین هیمامان،  ستیآخه االن ن -

 .یکار

ترسم تو   یگم بهش خبر بده، م  ی بابا، پس به خودت م یا -

 . ی جوابم رو ند گهیهم د 

از   ین طنزش کردم تا کم لح به یامسخره یمصنوع  یخنده

 . میآن همه گله دور شو

 عوض شد و با ذوق گفت:  کبارهیبه  لحنش

 . ادیمها خواستگار ب یجمعه شب قراره برا -

 ؟ یجد -

  یهیبود و بعد از قض یدست خودم نبود. مها دختر خوب جانمیه

تر عشق  عیکردم بتواند هرچه سر یآرزو م شهیعشق محمد هم

 د. کن  دایاش را پ  یواقع



  یخانواده  مونه،یمیقد  یها هیاز همسا ی کیآره دخترم، پسر  -

دارن، بره   "وقت"خواستم به مهبد بگم البته اگه  یاما م نیوبخ

 پسره چطوره.  نهیکنه بب یقیتحق هی

مهبد سر سه سوت آمار پسره رو  د،ی. نگران نباشی به سالمت -

 ه؟یآره. حاال خود مها راض یدر م

.  گهیا سکوت عالمت رضاست دگه امده ب ی اجازه نم اشیح -

شد، به من   یخوب م یلیخ ی باهاش حرف بزن یتونست یاگه م

 کشه بگه.  یخجالت م

 آم.  ی حتما جمعه صبح زود م -

خواهر   هیاز   شتریتو رو ب  یاون که خواهر نداره دخترم ول -

 قبول داره.

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_ازهر#: سندهینو

 



             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱3۰_پارت#      

 

 _مهبد _

 

آمدم   رونینشست که از افکارم ب زمیم یدست رو یرو دستش

 کردم. و به او نگاه 

 ؟یدوست ندار ی ماکاران -



 با چنگال، قشنگ او را در دست گرفتم  و گفتم:  یباز یجا به

 .یلیچرا چرا، خ -

 پس چته؟ -

 . کمی  رهیفکرم درگ -

بحث   یجبهه گرفتم، حوصله  عیبار نگاهم کرد که سر شماتت

 را نداشتم.  ی شگیهم یها

رو قبول  یکار گهی که د ین یب یو م   یهست میخودت منش  -

 نه؟  ا یرو تموم کنم  ی قبل ی ارهاک  دی کنم اما با ینم

 و گفت:  دیدستم عقب کش یرا از رو دستش

تا االن   یخوشمزگ نیولش کن، غذات رو بخوره، اصال غذا به ا -

 ؟ یخورد

 زدم.  یکمرنگ لبخند

 بخوره. مارستانیترسم کارمون به ب ینه واال، م  -

و با خشم نگاهم کرد که شانه   د یپر کش ش یاز لب ها لبخند

 را باال انداختم.  م یها



 . گهید میانگشت هامون هم با غذا بخور دیخب با  -

 سرعت به حالت اول برگشت و با لبخند نگاهم کرد.  به

  یدهانم آوردن که صدا  کیرا تا نزد یپر از ماکاران چنگال

 ام بلند شد.  یگوش امکیپ 

  نیینگال را پاچشمم را در کاسه چرخاندم و چ یکالفگ  با

 آوردم.

دراز کردم که قبل از من آالله آن را  لم یرا به سمت موبا دستم

 خودش گرفت. یبرداشت و جلو

را در هم فرو کرد و من بدتر از   ش یهاکه گذشت اخم یا هیثان

 را در هم فرو کردم.  م یاو ابروها

 آد.  یشم نمکار خو نیآالله بده به من، اصال از ا -

 به سمتم گرفت.را  لیموبا یصفحه 

 آقا مهبد؟ یکرد وشیهنوز گندمکم س -

و   دمیرا از دستش کش یگوش  ش،یا هیتوجه به لحن کنا یب

  نیخواستم روابط من و گندم بدتر  از ا یجوابش را ندادم. نم

 کرد.   یگفتم آالله درک نم یرا هر طور که م  لشیشود و دل



 را کامل خواندم. امشیرا باز کردم و پ  رمز

 زمیسالم عز "

االن زنگ   نیباهات داره، حتما هم یزنگ زد، کار مهم مامانت

 بزن.

  ی هم کم تیگوش رون،یب  ی رفت یکار یبهش گفتم برا فقط

 "خرابه، حواست باشه.

دانستم که به جبر و زور دروغ گفت و لعنت به من که او را  یم

 بود.  ا یکار دن نیسخت تر شیکردم که برا یمجبور به کار

 نوشت؟  یچ -

کنم حرف نزن صدات    ینم باهام کار داره، دارم صحبت مماما  -

 .رهیم

را از درون کارتون برداشتم و همان طور که لبم را   دستمال

 بلند شدم.  ی صندل یکردم از رو یم زیتم
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 مادر را گرفتم.  یرفتم شماره یطور که به سمت اتاق م  نیهم



 . دیچیپ  یمها در گوش یپر انرژ یکه وارد اتاق شدم، صدا نیهم

 . یداشسالم دا -

تنگ شده است،    شیتا به حال حواسم نبود چقدر دلم برا چرا

  یهایو نگران هاطنت یش  ش،یمحبت ها ش،یهاخنده یبرا

 اش!خواهرانه 

 کرد و من...  یرا خرجم م شیاش خواهرانه ها ی با تمان بچگ او

 کم بود.  میوفا هم برا یب

 ؟ یسالم وروجک من، خوب -

  کی. داداش دلم برات قد یشنوم عاااال یحاال که صدات رو م  -

 نخود شد. 

 داد.  یدلخور بودن، شوق نشان م  یخوب بود که به جا چه

 . گهیخودت د یاندازه -

 بزرگ شدم. گهیعه، داداش! من د  -

 مامان معلومه.  یکردن و جواب دادن گوش یبله، از فضول -

 شدم. رهیشلوارم فرو کردم و دوباره به شهر خ بیرا در ج دستم



چطور تمرکز و  یو آلودگ  یاز آن همه شلوغ  دمیفهم ینم

 گرفتم.  یآرامش م

بد شد، مامان و بابا عجله   دهیعه، خب داداش حال خاله سپ -

رو جا   شیمامان گوش گهید مارستانیرفتن برسوننش ب یا

 گذاشت، درست نبود که جواب ندم.

 زمزمه کردم: آرام

 ده؟ یخاله سپ -

  یم  ادی را به  شیگشتم تنها نام آشنا  یچه در ذهنم م هر

  ی بود که البه ال یا خاطراتش پارچه یآوردم، انگار رو

 بودم.  گمش کرده  میهامشغله

 آد؟  ینم  ادتیرو  دهیخاله سپ -

بارها نامش را   یکردم بارها  ی آنقدر آشنا که گمان م بود آشنا

 به خاطر نداشتم. ی چیبه زبان آوردم اماه

 مون،هی؟ بابا همساآد ینم ادتی رو  دهیواقعا خاله سپ  ؟یداداش -

همون که از شوهرش طالق گرفت، بعد اون و دخترش تنها 

 کنند.   یم  یزندگ



 لب گفتم.  ری ز یبه خاطرم آمد و آهان زیچهمه

 ام دور شده بودم!  یاز خاطرات محله و دوران جوان چقدر

باهام    یرو ولش کن، چه خبر؟ مامان کار واجب نایحاال ا -

 بود؟  یچ ی دون  ی، تو مداشت 

 . گهیگه د  یما خودش بهت معه... خب... خب حت -

به رگ   ی را مانند سرنگ ینگران فشیضع یمن کردن و صدا من

 منتقل کرد.  م یها

 شده مها؟  یزیچ -

مهم که هست    یعنی... یمهم  زینه نه داداش، نگران نباش، چ -

 .ستیاما... اما خب بد ن

 .گهی بگو د ستیخب اگه بد ن -

 .شهیآخه نم -

 چرا؟ -

 کشم.  ین خجالت مچو -

 جمله را گفت که خنده ام گرفت.  نیا یبا پررو آنقدر



 بگو باور کنم وروجک. زیچ هیتو؟ تو و خجالت؟  -

 گم.  یعه داداش، به خدا راست م -

 گفتم:  متیشدم و با مال یجد یکم

  ؟ یخجالت بکش دی نبا یمها، چند بار بهت گفتم تو زدن حرف -

 که داداشتم.  ی اونم من

 خجالتا با اون خجالتا فرق داره.  نیخب اخه ا -

از تعجب حرفش گرد شد که قبل از آنکه بخواهم  میهاچشم

 بپرسم با سرعت گفت:  یزیچ

 آد.  یگم، داره واسم خواستگار م  یخب باشه م  -

ها طول  هیتند و نشمرده کلمات را به زبان آورد که ثان آنقدر

 نم. ک لیتحل هیتا توانستم جمله اش را در ذهنم تجز دیکش

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#



 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱3۲_پارت#      

 

چند برابر شد. مها و   شی ها حرف دنیپس از فهم رتمیح

 خواستگار؟

 او مگر چند سالش بود؟  اصال



ازدواج نداشت. او در اوج   یبرا  یدو. سن ستیب ا ی کیو  ستیب

توان خوشبخت کردن او را  یبود، اصال کدام پسر یجوان

 داشت؟

 ست؟یچ یداند زندگ یاو چه م اصال

 ... اصال

 ه؟یپسره ک -

 . یمیقد   هیغالم، همساپسر عمو ا، یپور -

 . ایآرام بود و پر از شرم و ح شیصدا

که برادرش هستم راحت حرف   یبا من یتوانست حت ینم او

 د؟ یرا بگو شی خواست درد و دل ها یبزند، آن وقت چگونه م

 زود!  یلیاو زود بود، خ یبرا نه،

 ان؟ یقراره ب یک  -

 جمعه. -

 ؟ یچ -

 م... بود و هم خشم و ه رتیح یهم از رو ادم، یفر



 ! ی تعصب و دلتنگ هم

 نشست.  میها شانه یرو یدست

 . دمیرا برگرداندم که آالله را نگران د سرم

 کردم به خودم مسلط باشم.   یبت سمتش برگشتم و سع  کامل

 د؟ ی چرا زودتر بهم خبر نداد -

 .یداد یبهت زنگ زد... جواب نم ی لیما... مامان خ -

 گذاشته بود.  ریهم تاث شیدر صدا ام،یناگهان  ادیاز فر ترس

اصال   نمیبب م، یآم اونجا قشنگ با هم حرف بزن ی من فردا م -

 سوال. کیفقط   ه،یپسره ک نیا

 داداش. جانم  -

 ش؟ یخوا یخودت م -

را مشت کردم تا بتوانم خودم   می مکث کرد و من دست ها یکم

 را کنترل کنم.

 آد.  ی بدم نم -



ون فرق  تا آسم نیآد زم یخوشت م نکهیبا ا ادی بدت ن نکهیا -

 داره.

 م؟ یشه فردا حرف بزن یم  -

  ی هم نم یآره آره، اصال با گندم حرف بزن، به اون اگه بخوا -

 . یبگ  دروغ یتون

خنده ها   نیصاحب ا یگری شخص د دیو چرا با  دیخند زیر

 شود؟

 دروغ گفتم؟   یمن ک -

  نیبا ا ی بگ یخوا یرو م قتیحق هی یوقت وروجک، ول   چیه -

 .یرسون ی بش مخجالتت  جون آدم رو به ل

 نیداشتم آن پسرک هم مست هم نیقیو   د یهم خند باز

 و دلبرانه شده بود.  زیر یهاخنده

پس   ذاره، یت نممامان زنده یای اصال فردا اگه با زنداداش ن -

 من رو بهونه نکن. 

بود، او آنقدر  در وجودش زنده  یبود، هنوز بچگ طونیهنوز ش او

 را نداشت. ی داشت که توان ساخت زندگ یروح کوچک



 . نمیپر رو! برو بب -

جواب من قطع   دنیگفت و بعد شن  یخنده خداحافظ انیم در

 کرد.

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           انخـــــرمــــ  

(Deleted Account)] 



 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱33_پارت#      

 

درهم آالله نگاه کردم اما تمام افکارم در کنار   یچهره به

 بودمش جا مانده بود.   دهی ها ندخواهرک کوچکم که ماه

 ندارم؟  یچرا حس خوب -

 ؟ یبه چ -

 که مها ازدواج کنه.  نیبه ا -

آشفته  تمیآنقدر وضع یعنی د، یاز شد و خنداز هم ب ش یها اخم

 بود؟

تازه قراره   دمیکه من فهم نطوریگفته ازدواج؟ ا ی حاال ک -

 . ادیخواستگار ب

آن پسر  اقتیاز ل یگفت، تا وقت  یرا تکان دادم. راست م سرم

 سپارم.  یمطمئن نشوم مها را به دستش نم 



 ندارم. یمن هم حس خوب -

 ؟ یتو به چ -

 . یقراره با گندم برفردا  نکهیبه ا -

 !یشگیمزخرف هم یحث هاهمان ب  دوباره

 و به سمت در راه افتادم.  دمیکش یکالفه ا نفس

  نیاالن واقعا ا ،یکنم تو به چ  یفکر م یآالله من به چ -

 مهمه؟ 

 آمد.  رونیسر من از اتاق ب پشت

تو   یبر دی آره مهمه، مهمه چون جمعه شب هم با اون با -

اونم باشه،   د یبا یسات بعد خواستگارمراسم، بعدش هم تو جل

کنار    دی و کال با دهیع  گهیبه کنار، دوماه د   نایبعد هم عقد، اصال ا

 . یاون باش

 خوردن نداشتم. ینشستم اما واقعا اشتها یصندل یرو

 بدل از خودم بسازم؟ هی یخوا یم  -

 باش.  یمهبد جد -



  خورد یمن به هر چه م یفه اینگاهش کردم. ق هیاندر سف عاقل 

 داشته باشم.  یجز آنکه قصد شوخ

 نشست. می هم آمد روبه رو او

 راه حل بگو.  هیخب تو  -

 . میخود صورت مسئله رو پاک کن نکهیمگر ا ست،ین  یراه حل -

خواستم تصور کنم در ذهنش   ی نم ینگاهش کردم. حت یسوال

 گذرد.  یچه م

 فهمم.  ی نم -

 .یفهمکه منظورم رو ن یهست ینیتو زرنگ تر از ا ،ی فهم یم  -

 گفتم:   یدر هم کردم و با تحکم و عصب  دیرا شد م یهااخم

 نه.  -

 بلند شدم.  میبزند از جا یگریاز آنکه حرف د قبل

 نه.  یزود نیدادم، حداقل به ا ی گندم را طالق نم من

_ 



  ینقطه  یدادم. هر چه گشتم حت ی را تکان م میپاها یعصب

 نکردم.  دایپسرک پ  یدر گذشته یاهیس

بگذارم اما   بیبود که بتوانم بر سرش ع  یز آنخوب تر ا پسرک

 کرد.  یمها قانعم نم یکرد، برا ی قانعم نم

 شده؟  یزیچ -

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش:  نیا ی قربان

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱3۴_پارت#      

 

 بود نگاه کردم.  ستادهی که ا ی را بلند کرد وبه گندم سرم

 نه.  -

 کنارم نشست.  یمبل سه نفره یو نرم آمد و رو آرام

ها  صحبت با م یکه برا شیمثل چند روز پ قا یامشب هم دق -

 شه؟یمربوط به مراسم امشب م ، یعصب  یلیخ میاومده بود

حال انسان   یرا پنهان کرد؟ او تا انتها یزیشد از او چ ی م مگر

 . دیفهم یرا م



در    یمثل ستاره ا یان دادم که نگران تک یرا عصب سرم

 نشست.  شیهاچشم

 ست؟ین یپسره خوب   -

 ... یچرا ول -

. خودم هم  اورمیبدانستم که به زبان   یهم حسم را نم خودم

  ی. فقط م میبگو یزینکرده بودم که چ دای ام را پ  ینگران لیدل

 ازدواج کند.  د یدانستم مها نبا

بلکه آرام و با   ا،یر یآالله بلند و ب . اما نه مانند د یدفعه خند کی

 . دیخند ایح

 و حسادتت زده باال.  رتیپس رگ غ  -

 ؟ یچ -

 گفت؛  یشگیرا جمع کرد و با همان آرامش هم اشخنده

همه برادرها از ازدواج خواهرشون خوشحال   ه،یعیکامال طب -

 شن.  ینم

 چرا؟ -



مهبد، شما    یدون ی. م ینگران ،ی تعصب، حسادت، دلتنگ -

فکر   د،یگاه خواهراتون هست هیتنها تک دی کرد یبرادرها فکر م 

و کوچولو هستند که بدون شما   فیاون ها اونقدر ضع د یکن یم

خواد  یاون دختر م  دیکن یفکر م خورن و حاال که   یم نیزم

  ه، د یگاهش رو عوض کنه، حس حسادت بهتون دست م هیتک

براش نباشه و حس   یگاه خوب هینکنه تک نکهیا یحس نگران

حس تو   نیحال بهتر نیدر ع   ی منطق ول ی ب رتیکه... غ  یرتیغ 

 شما مردهاست. 

درست، اما االن...   یزد یحرف رو م نیاگه چند سال قبل ا -

 صداشون رو نشنوم. یو حت  نمیماه ها مها رو نب د یشااالن من 

  یداد یتو نشون نم ن،یبهم وابسته بود  یلیتو و مها قبال خ -

  یوابستگ نیداد ا یبود که نشون م  دهیاما مها اونقدر بهت چسب

  قتیتو هم صد در صد هست اما تو آدم افشا کردن عال  یبرا

ز حون  حس ها هنو ی مهبد رابطه ها شکسته شد ول ،یستین

 نهیش ی م بخندآد ل یاسم مها م یدارن تو بدنت، هنوز هم وقت 

به قول    شه،یم ده یکه لبخندهات به ندرت د یی رو لبت،  تو

 . ابهیکم ی ول ستین ابیاهورا نا



 که هنوز تو قلبم مونده؟  هیواسه حس وابستگ  ی گ ی م ی عنی -

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 



 ۱35_پارت#      

 

در در وجود مها و   ییو هول و وال دیچیدر خانه پ  فونیآ یصدا

 مادر افتاد. 

 بلند شد و گفت: ش یهم از جا ندمگ

تونه از درونت   یکه م  یکنم اما تنها کس ی فکر م نطوریمن ا -

وقت با   چیمهبد، ه یهست یتو آدم منطق ،یبفهمه خود تو هست

 ،یکنترلشون کن یخوب تونست شهیو هم یاحساساتت جلو نرفت

 . یتون  یبار هم مطمئنا م نیا

 دم. سمت در رفت و من هم به اجبار بلند ش به

  یآمد، بمب یبلد بود، م  یمغز را به خوب دنیبه چالش کش گندم

  ی م ی متالش قایرا دق زیزد، همه چ یام آشوب ها مدر تم قایدق

 ساخت.  یکرد و از اول م 

 شدن بود.  ی در حال متالش قا یمغز من دق و



را   ایآمدند، نشستن، حرف زدن، بحث کردن، مها و پور هامهمان

 یاها من نتوانستم کلمهآمدن آن  رونیبه اتاق فرستادند و تا ب

 . میسخن بگو

 که بر منطقم غلبه کرده بود.  یفکر بودم، فکر شکستن حس در

 آمد.  رونیو پشت سرش مها از اتاق ب ایپور

انداخته بود. از  ریمها سرخ شده بود و سرش را به ز صورت

کمرنگ   یلبخند اریاخت ی ش بصورت معصوم و بامزه دنید

صد ها   یحق داشت عاشق او شود، حت یراستبه  ایزدم. پور

 ق تر! فرسنگ هم عاش

 ه؟ینظرت چ د؟ی خب دختر گلم، حرفاتون رو زد -

اش به  که چانه نییآورد، آنقدر پا  نییسرش را پا شتریب مها

 برخورد کرده بود.  راهنشیپ  یقه ی

شوق   نیکرد و ا  یسرش را چرخاند و با لذت به او نگاه م ایپور

 مها بود. بتٺاب مثجو یبرا نایقیاو 



آمد و از خشم   یبه سراغم م بیآن حس غر یالحظه 

بعد سرعت سرکوبش   یاه یکردم و ثان  ی را مشت م  م یهادست

 کردم.  یم

 یبه هم خورده بود که عرق سرد ی دگرگون نیحالم از ا آنقدر

 نشسته بود. می هاکف دست

کم   یزیچ ییخجالت نداره که مهاجونم، ماشاهلل پسرم از آقا -

مونه   ی شدن کامله، فقط م ی نداره، همه جوره واسه مرد زندگ

  نیخونده بشه ناخودآگاه ا یعقد وقت  یغهیعشق و عالقه که ص

 . شهیم جاد یعالقه تو دو طرف ا

انگار آمده بود   آمد،یخوشم نم ایمادر پور  یهااز حرف  اصال

 بفروشد! یجنس

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 د دار_یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱36_پارت#      

 

که امشب به   یعروسک نیلب باز کردم و نشان دادم ا باالخره

هم   یدر دور یدارد که حت یاش آمدند برادر یستگارخوا

 رود.  ی خواهرکش ضعف م یدلش برا



به نظر   ایاما خوب هست تا خوب، آقا پور ،ینیدرسته خانم مع -

و خلقش از  یرسه چون پسرتونه و خو  یشما خوب به نظر م

  ی ژگینتونه با و د یبه دست شما بوده اما خواهر من شا یبچگ

معلم    یدرسته که پسر شما چند ماه  . ادیکنار ب شونیا یها

  دی اما مها با م یبود ی میقد یهیخواهر من بودند و همسا ینقاش

نه و ازش   ایرو قبول کنه  شونیتونه ا یبه عنوان شوهر م نهیبب

حاال چند   ره،یبگ  یبزرگ می تصم نیجلسه چن  کیتو  نینخوا

 خوان. یم گهیشناختن همد یبرا یاجلسه 

اش در هم رفته بود.  چهره ینی خانم معنزده بودم اما  یبد حرف

و در   م یبدان یپسرش را عال  دی با ی کرد همگ ی گمان م  دیشا

 . میکن  مشیاول دخترمان را دو دست تقد یجلسه 

  یخواستم ب ی لبم نشست، نه م یگوشه یکمرنگ پوزخند

 . رمیپوزخند را بگ یتوانستم جلو یکنم و نه م  یماحترا

  متیخودش با مال دیکه سکوت همسرش را د  ینیمع یآقا

 شروع به حرف زدن کرد.

، از  کشه یطول م  گهیگن، شناخت همد یآقا مهبد راست م -

هم که ما   نطوریفکراشون رو بکنند. ا د یمها خانم با  یطرف



که   نیداشتند، هم یادیز  یمها خانم خواستگار ها میدیشن

 .دهیام یخودش جا میاجازه دادن فقط ما خدمت برس

 .د یاما دل نبند  دیداشته باش  دیام -

کرد   یرد و بدل م  قشیکه با رف ی و تعارف متیهم با مال پدر

 گفت:

 نهیفکر کنه و بب دی هم با ایآقا پور ست،یبه هر حال فقط مها ن -

 نه.  ا یآد  ی مها کنار م یبا رفتارها

من چشم و گوش بسته عاشق مها خانم شدم، اما چشم و   -

 رشون،ینظ یب  ییبایاز ز شتر یب دمشون،یگوش بسته نپسند

 من رو جذب خودش کرد. اشونیاخالق و حجب و ح

  یآرام سع ییکه مودبانه و با صدا  اینگاه ها به سمت پور یهمه

از او خوشم آمد، حداقل   یشد. کم دهیکرد حرف بزند کش یم

همه   ن یا انیجسارت به زبان آوردن عالقه،اش را، آن هم م

 داشت.  تیجمع

 

 دارد  ہادامــــــ



 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱37_پارت#      

 



را   شی بود لب هاانداخته  نییهمان طور که سرش را پا مها

 کند.  یریجمع کرده بود تا از لبخندش جلوگ

  ی ب د یمن را که د یرهیباال آورد و نگاه خ یرا لحظه ا نگاهش

 پروا لبخندش را مهار کرد.  

نگاه من همه   ا یپور یهالذت حرف انیآسوده شد. در م المیخ

 دوستم داشت. ت ینها ی هنوز هم ب  یعنیبرد،  ادشیرا از  زیچ

انداخت  نییهمه آدم سرش را دوباره پا  نینگاه ا ریاجبار ز به

 سرم را تکان دادم. یکه من هم چندبار

 !حسادت؟

توانستم داشته  ی سن م ن یبود که در ا یحس نیتر مسخره

 باشم. 

آد، اونوقت داداشم   ی که پاهات درد م نیبش  ایمهاجونم ب -

عشقم درد   یپا دیحرف زد  نقدریشما ا گهیم شهیم  یعصبان

 . یخانم نیبش ا یگرفت، ب



و   دند ی خند ا،یخواهر پور ناز،یپر به جز من به لحن طنز همه

مها با آرامش به سمت مبل سه نفره که گندم و مادر نشسته 

 آن ها نشست.  نیبودند رفت و ب

ساعت بعد مهمان ها رفتند و طبق حرف من قرار بر  مین بایتقر

باشند تا   را با هم در ارتباط  یمدت   ایآن شده بود که مها و پور

 بشناسند.  شتریهم را ب

مها در آغوشم   شهیخواست مانند هم یها دلم ماز رفتن آن پس

  د،ی کند، خودش بگو یزباننیریش م یو مانند بچه ها برا ندیبنش

رسد و خودش جواب دهد و من فقط  هودش بخند، خودش بپ

  یهاو با انگشت ستادیا مانیبشنوم و لذت ببرم اما فقط روبه رو

 شد.  یغول بازدستش مش

 یچقدر دلم برا م یمادر و پدر و گندم بگو یخواستم جلو ینم

مبل کردم اما   یهیرا تک میهاآن وروجک تنگ شده بود، دست

 قبل از بلند شدنم با خجالت گفت: 

 .ریشب بخ د،یببخش آد، یم ممن خواب -



و    دندیسرعت به اتاقش رفت و در را بست. مادر و گندم خند با

 مادر گفت: 

 .کشهیربون دخترم بره، از ما خجالت مق -

  ی دانست من امشب به خانه م ی من دلخور شده بودم. او م اما

 بسنده کرد؟  ی خشک و خال یخداحافظ نیروم و  به هم

 شدم.  رهیدر هم به در اتاقش خ یصورت با

  یهابکشد و مادر هم ظرف یگاریبه سمت تراس رفت تا س پدر

 انه رفت.را جمع کرد و به سمت آشپزخ وهیم

 ها را برداشت و به سمتم آمد. هم ظرف گندم

 کشه.  یاز همه از تو خجالت م شتریازش دلخور نباش، ب -

 را بلند کردم و نگاهش کردم.  سرم

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یلهآرامش از زهرا ا نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱3۸_پارت#      

 

 . دیفهم  یرا م زمیهمه چ نکهیآمد از ا یم  بدم

 خودش گفت.  -

 چرا؟ -



تونه مثل قبل باهات   یکنه، نم  یم  یبگیچون باهات حس غر -

 راحت باشه. 

 . کمیهمونقدر  بهش نزدمن   ی ول -

 فهمه. ی رو نم یو معنو ی ظاهر ی کیاون جوونه، فرق نزد -

 کنم؟  کاریچ -

تو   ،یمثل کوه پشتش یفرصته تا بهش بفهمون نیاالن بهتر -

 .  یها را جذب کنآدم میمستق ریغ  یکه خوب بلد

 را زد و به سمت آشپزخانه رفت.   حرفش

نگاهش اما خوب    آشکار بودن احساساتم در نیآمد از ا یم  بدم

 تواند به افکارم نظم دهد.  یاست که م ی دانستم او تنها کس یم

کمک کند. دوست نداشتم مادر  ماندم تا گندم به مادر  یکم

 من و گندم ببرد.  یاز دور ییبو

.  میبا پدر و مادر باهم تا سر کوچه رفت ی از خداحافظ بعد

جدا  تا مادر نفهد  میرا آنجا پارک کرده بود مانیهانیماش

 . میآمد



راه خودمان را   کیو هر   م یکرد  یهم از هم خداحافظ آنجا

 .میرفت

را درون قفل گذاشتم و چرخاندم که قبل از باز شدن   دیکل

آشفته در چهارچوب   یقفل، در خودش باز شد. آالله، با موها

 در ظاهر شد. 

 سالم.  -

 تعجب نگاهش کردم.   با

 ؟یبود داریسالم، تا االن ب -

 در آورد و وارد شدم. را  می هاکفش

 آره، منتظرت بودم. -

 له هم در را بست.کردم، آال زانیرا در آوردم و آو کتم

 گندم.   شیپ  یر یو م  یآیکردم نم ی فکر م گهی د -

شوم   یکفر شی دانستم از کارها یبه سمتش برگشتم. نم کالفه

 به او حق دهم.  ای

 نگران با گندم بودنم؟ ا ی یمنتظرم بود -



شه، بهت دست بزنه،   کیبهت نزد  دمیترس یش مهر دو، همه -

 . رهیبا حرفاش جذبت کنه و تو رو از من بگ

کنم، حرف هاش برام   ی م یآالله من چهارساله با گندم زندگ  -

نداره که حذبش بشم، بعد اگه بهم دست هم بزنه حق   یتازگ

 منه.  یهم داره، اون زن عقد

 . و با تحکم حرفم را زدم و به سمت هال رفتم یعصب

 ه افتاد. هم پشت سرم به را او

 شه. کیحق نداره بهت نزد ی ول -

 و با تعجب به سمتش برگشتم. ستادمیا

 چرا؟ -

 اسمه تو شناسنامه.  هی اون فقط   تم،یچون من زن واقع -

 ده.  یحق رو م  نیو همون اسم بهش ا -

 

 

 دارد  ہادامــــــ



 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱3۹_پارت#      

 



دلش پر است   یآب جمع شد و معلوم بود حساب ش یهاچشم در

 اشتم که بتوانم همدم شوم.ند یاما من امشب آنقدر حال خوب

پزم، من    یمن برات غذا م  تم، یمن زن واقع ، یگ  یراست م -

کنم،   یخرج م یکنم، من برات زنونگ یبرات لباست رو اتو م

ندارم، چون اسمم  یحق چیکنم اما ه   یم زیت رو تممن خونه 

  یی دونه چه غذا ینم یحتاما اون زنه   ستیت  نتو شناسنامه

ره اما  یگ یبه ماه هم بهت تماس نمماه  یحت ،یدوست دار

 حق داره.  یکل

  یگردنم را ماساژ دادم تا آرام شوم. او حالش بد بود و نم یعصب

 . میسخن بگو یخواستم با تند

با    د یکنم شا  یم یکم صبر کن آال، دارم دوستم رو راض هی -

 . رهیعقدمون بگ یرو برا  تشیگندم حرف بزنه و رضا

 وشحال شود اما نشد. حرفم خ نیکردم با ا ی م گمان

که کارم   م یرا بهش بگو نیا ی خواستم زمان یچند که م  هر

 سر خرمن دادند.  یآمد به وعده یخوشم نم رایشد. ز یقطع



  یکیشم، تازه حق من با اون  تیاگه من زن عقد یحت -

 . یطالقش بد د یبا  شه،یم

  متیبزنم، تمام توانم را جمع کردم تا با مال ادیخواستم فر ینم

 : میبگو

 برو استراحت کن. -

مرا از  یتوانست کم  یسمت حمام رفتم. تنها آب گرم م به

 همه فشار آزاد کند.  نیهجوم ا

 _گندم_

  ینگاه م  یکه با دقت به دست خانم موحد یمحمد خ یم نگاهم

که فعال   یخواست مانند سه زن یکرد شده بود، انگار او هم م

هم   ینیریکار ش و الحق که  ردیبپ ادی کار را  نیهنرجو بودند ا

 بود.

کار بود. کار که باشد غصه   نیمحمد سرگرم شدن بهتر یبرا و

  ت یگله و شکا یبرا  ییجا گریرود و د  یغم م  شود،یکم م 

 .ستین



 یدهد و برا یم  ریزند، گ یغر م ، ردیگ ی بهانه م یالک کاریب آدم

  یکاریبه حال آدم ب یکشد، حاال وا یم ونیش فتاده یاتفاق ن

 داد.  یعشق شکست خورده عذابش م   مانند محمد که

شدند و از آن پسر شوخ و   یکنار هم جمع م یکاریو ب عشق

 .ساختیم یسنگ یامجسمه  طونیش

خوشگل   د،یخط بنداز هی نجایا شهیم  یخانم موحد -

 . هاشهیم

 و گفت:  دی خند یموحد خانم

 . یکوزه رو پر از خط کرد نیپسرجون، ا -

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _مانر_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 



             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 

 ۱۴۰_پارت#      

 

که با حرف ها و  داشت  یادیصبر ز یزدم، خانم موحد یلبخند

 شد.  یمحمد کالفه نم  یدر پ  یپ یهاسوال 

 آمد.   یام ی رفت و پ  برهیو بمیدر ج لم یموبا

 آوردم که نام مها رود آن نقش بست.  رونیرا ب لیموبا



جوابش  ی کافه، چ م یزنداداش ازم خواست فردا غروب باهم بر"

 "رو بدم؟

  یزهاجا چگاهیشدم ه یمطمئن نم ایمها به پور یاز عالقه اگر

فراموش  یدادم. اگر مها تنها برا یوصلت را نم نیا یبرقرار

مرا   بانیرگ یداد عذاب وجدان   ی ازدواج م نیکردن محمد پا به ا

 محمد را. بانیگر  یآه دیگرفت و شا  یم

پنداشمتش، گفته بود عالقه   ی مها عاقل تر از آن بود که م اما

نرد  یارا بر ا یبود اما پور ی بچگ یاش به محمد تنها از رو

 خواهد.  یاش م  یزندگ

 نوشتم: شیبرا

  هی شنهادیحداقل پ  م،ید یدختر نم سیبگو ما به مرد خس "

 "داد. ی ناهار م

 اضافه کردم و فرستادم.  شیخنده انتها یموجیا چند

 زنگ خورد. تلفن مطب بود.  لم یجوابش بودم که موبا منتظر

 جانم سارا.  -

 اومدند.  یگندم حون خانم علو -



 دم. االن اوم -

 استراحتم تمام شده بود.   م یبه ساعت کردم. تا ینگاه 

که  یبود یاستراحت قیدقا  نیکارگاه هم نیا گریحسن د کی

 سر بزنم.  نجایگذاشتم تا به ا  یخودم م یافراد برا یبرخ نیماب

کردم تا    یخودم را در آن اتاق حبس م یکه بدون درنگ وگرنه

 مراجعه کنندگان تمام شوند. 

حرف نزن، هم تمرکز خانم    نقدری، محمد امطب رمیمن م -

 رو. هیهم بق  یبر یم نیرو از ب یموحد

 جمع شده نگاهم کرد.  یدر هم و صورت یهااخم با

واسه فروش،   دی نداد یمثال مسئول فروشم، هنوز هم که بار   -

 کنم؟  کاریچ کاریمن ب

 . دیر ی آقا محمد شنا دانشگاه نم -

شوهرش  یخودکش لیلکه به د ی از زنان ی کی ،یسمت طوب به

 داشت برگشت. یافسردگ یادیمدت ز

دانشگاهم، کار هم گرفته بودم اما واسه تصادفم  تموم شده  -

 اخراجم کردند. 



  میدانستم محمد تا ن ی را به حال خودشان رها کردم. م ها آن 

  یکند و بر م  یآن جمع زنانه را تحمل نم شتریب گری ساعت د

 گردد خانه. 

پس از مرتب کردن شالم در واحد  و  دیبه لباسم کش یدست

 را باز کردم.  ییروبه رو

 

 دارد  ہـــــادامـ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱۴۱_پارت#      

 

 _مهبد_

 

که داشت  یشینگاه کردم. اضطراب و تشو شی هادر چشم قیدق

 مشکل ساز بود.   شیهاقضاوت صداقت حرف یبرا

شد   یکه هر لحظه ملتمسانه تر م یمظلوم و لحن چشمان

  ده ینداشت اما، آنقدر آدم د  شیها حرف رفتنیجز پذ یزیچ

کردن و درون   یچهره سو استفاده م  تیبودم که از مظلوم

 بودم.  نیساختند که به همه کس بدب ی م ینیگرگ

 بد، بد است اما آدم بد مظم نما، بدتر است.  آدم



زند، بد   ی م اد یشناسند، اصال بد بودنش را فر یبد را همه م  آدم

ها بارجبر هم  آشکار است و  اگر آدم یبودنش از هزاران فرسخ

  ای ورزدیباز هم قلبشان به اراده تنفر موارد دستگاهش بشوند،  

آهسته   د،یآیشود اما آدم بد مظلوم نما، آرام م یگ تنفر مهمرن

کند و   یم بیدرون را تخر صدا یکند، ب یدر قلب نفوذ م 

 کشد.   یخاموش، روح آدم را م

 . م یمظلوم و مظلوم نما بودن مرد روبه رو نیمن شک داشتم ب و

 وت کنم و معطلش کنم. سک نیاز ا شتریتوانسم ب ینم

تون کار  پرونده  یرو یمن کم  دی اگه اجازه بد ،یشکر ی آقا -

 . گم یرو بهتون م شجه یکنم و نت

داشت لب باز کرد و پر از   دنی که قصد بار  ییبا هم صدا  دوباره

 التماس گفت:

  رمیکنم، اگر نتونم حقم رو بگ یبزرگمهر خواهش م ی آقا -

همه   دم،یشن ادیشما رو ز  فیتعر شه، ینابود م م یتمام زندگ

کنم،    یخواهش م ن،یا یاز بسش بر ب د یتون یفقط شما م   گنیم

 ... یهرچ



اون   د،یحرف نزن ینطوریاگه امکانش هست ا یشکر ی آقا -

  چیوقت ه چیکردند و من ه فیهمه از من تعر  نیکه ا یی هاآدم

بهتون گفته باشند که    دیکنم با  ی نم دییهاشون رو تا وقت حرف

 آد.  یتماس و خواهش بدم م چقدر از ال

.  دینفس سر کش کیرا برداشت و  زیم یآب رو وانیل مردک

لبم نشست. انگار آنقدرها هم در کارش ماهر   یگوشه  یپوزخند

 نبود.

بود و   کینزد نیقیکه به   اشییوجود شک به مظلوم نما با

  یزود نیخواستم به هم  یکه به آالله داده بودم، نم یقول

 دستش را رد کنم. 

حال رها   نیو من او را با ا  گفتیدرصد هم راست م کی گرا

بلکه نزد خودم به باد   گران،یکردم تمام اعتبارم، نه نزد د یم

 رفت.  یم

 سشیخ لیبیس راهنشیپ  نیگذاشت و با آست زیم یرا رو وانیل

 را پاک کرد. 



 طلبه،یم نطوریکارتون ا عتیخب طب د، یگیشما راست م -

 ن... التماس و خواهش تو قانو

با شتاب باز شد و مردک حرفش را خورد. نگاه متعجب من   در

را نظاره گر   نیخشمگ یشد و آالله  دهیو  او به سمت در کش

 . میشد

مهبد، غرورت رو دوست   شناختم یمن تو رو به صداقت م -

 در...  ایبه ر ذاشتیداشتم چون نم

ا  بودم متهم کند، ب زاریب که از آن یاز آن که مرا به صفت قبل

 . دمیحرفش پر انیخشم به م

 آالله!  -

 فکر نکن من مثل گندم در برار کارهات...  -

 . زنمیبعدا حرف م رونیآالله، برو ب -

 االن!  نیهم -

من رفع زحمت   م، یهامون رو زدبزرگمهر ما که حرف ی آقا -

 کنم.  یم



بلند شدم و به   زیبلند شد و پس از او من از پشت م شیجا از

 دست دادم که دوباره با خواهش گفت: سمتش رفتم. با او 

کار نجات    نیچند نفر رو با ا یشما زندگ  د، یش یراض دوارمیام -

 . دیده یم

 کرد و وفت.   یتکان دادم که از آالله هم خداحافظ یسر

اجازه وارد   یآمد ب  یبه سمت آالله برگشتم. خوشم نم یکفر

  میغهیدفترم و زن ص یاگر آن شحص منش یشود، حت ممیحر

 . باشد

 دوارمیالبته ام ؟ یکرد ییآبرو یب ینطور یچرا ا ی بگ شهیم  -

 باشه. یمنطق ی به اندازه کاف لتیدل

 . ستادیا میجلو آمد و طلبکار روبه رو یقدم  چند

که تمام افکارم رو در موردت به هم   هیاونقدر منطق ه،یمنطق -

 . ختهیر

  یسخن م یزیدانستم در مورد چه چ ی شده بودم. نم جیگ

 گفت و  
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بودم متهم کند، با   زاریکه از آن ب یا به صفتاز آن که مر قبل

 . دمیحرفش پر انیخشم به م



 آالله!  -

 فکر نکن من مثل گندم در برار کارهات...  -

 . زنمیبعدا حرف م رونیآالله، برو ب -

 االن!  نیهم -

من رفع زحمت   م، یهامون رو زدبزرگمهر ما که حرف ی آقا -

 کنم.  یم

بلند شدم و به   زیز پشت مبلند شد و پس از او من ا  شیجا از

 سمتش رفتم. با او دست دادم که دوباره با خواهش گفت: 

کار نجات    نیچند نفر رو با ا یشما زندگ  د، یش یراض دوارمیام -

 . دیده یم

 کرد و وفت.   یتکان دادم که از آالله هم خداحافظ یسر

اجازه وارد   یآمد ب  یبه سمت آالله برگشتم. خوشم نم یکفر

  میغهیدفترم و زن ص یاگر آن شحص منش یشود، حت ممیحر

 باشد. 

 دوارمیالبته ام ؟ یکرد ییآبرو یب ینطور یچرا ا ی بگ شهیم  -

 باشه. یمنطق ی به اندازه کاف لتیدل



 . ستادیا میجلو آمد و طلبکار روبه رو یقدم  چند

که تمام افکارم رو در موردت به هم   هیاونقدر منطق ه،یمنطق -

 . ختهیر

  یسخن م یزیدانستم در مورد چه چ ی شده بودم. نم جیگ

 کرد.  ی متهم م نگونهیگفت و  ا

 شده؟  یچ نمیبب ی قشنگ حرف بزن ستیبهتره ن -

 .یچرا از گندم جدا شد دمیحاال فهم -

 را باال انداختم و با تمسخر گفتم:  می ها ابرو

دونم، تو بگو منم بدونم،   یعه، چه جالب! من خودم واال نم  -

  یگمراه نیونه، بگو و دونفر رو از افکرنکنم خود گندم هم بد

 نجات بده. 

گره خورده اش از خشم  یسرخ شد و مشت ها شتریب صورتش

 . دندیلرز یم

...  دیه فهم ی ... دروغ هات رو مدیفهم  ی. چون اون مباشه.. -

 چه آدم حق...  دیفهم  یم



  یقدم بلند فاصله مان را  برداشتم و دستم را جلو  کی با

و من   دیخواست بگو ی آنچه را که م دیدهانش گذاشت و تا نگو

من، مهبد    گریکه هستم نکند، آن وقت  د ینیتر از ا یرا آتش

دوست   چیبودم که ه یمنطق  یعاقل و اهل قانون نبودم، مرد ب

او بود   محرمکه  یکند، مخصوصا کس نیبه او توه ینداشت کس

 . دیکش  یم  دکیو نام همسر را 

م چون قبل از حرف آالله، من گندم رو دوست داشت نیبب -

چند نفر   ریفکر رو درگ نیکرد، ولش کردم چون ا  یزدن فکر م

اما   ستین یکس رید، تو را دوست دارم چون فکرت درگکر گهید

 ...  ینکن یفکرت استفاده ا نیاز ا یاگه بخوا

احترام داره، چون  شمیمن از گندم جدا شدم اما هنوز پ  نیبب

واسم    یفکرت استفاده نکن نیاز ا یتو اگه بخوا یول  ه،یزن عاقل

هم اون رو خرج   گرانیواسه د یچون حت ،یندار یارزش چیه

 . یکن ینم
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اش  نگاه کردم. نگاهش مظلوم بود، با   یاشک یچشم ها به

و ضعف نگاهش مظلوم تر   شی جمع شده در چشم ها  یقطره 

 شده بود.  یگریاز هر زمان د

و   دی دهانش برداشتم که ناگهان بغضش ترک یرا از رو دستم

 انداخت. نی در اتاق طن ش یها  هیگر هق هق

و کنترلم را  نمیرا نب ش یتا اشک ها ستادمیپشت به او ا  یعصب 

 هق هقش را نشنوم؟ یشد صدا ی از دست ندهم، اما مگر م

بود، او روحش   فیگردنم را ماساژ دادم ا آرام باشم، او ضع پشت

 کند.  یبود که بشود با او تند یتر از حد فیضع

تر   فیهم نزده بودم هم ضع  اد یه سرش فرک ی از گندم یحت او

 ود.ب

. بدتر  زدیاشک بر نگونهیخواستم ا ینم اورم، یطاقت ب نتوانستم

  م یچشم ها یمظلومش که هر لحظه جلو  یاز همه چشم ها

 بست.  ی نفش م



دهانش گرفته بود تا    یبه سمتش برگشتم. دستش را جلو 

  هیدانست گر یرا خفه کند، او م  شی ها  هیهق هق گر یصدا

 شود؟ ی سوزناک تر م نگونهیا ش یها

برداشتم. به  زیم یرا از رو یدستمال کاغذ یشدم و جعبه  خم

سرخ شده اش را به من    یسمتش گرفتم که باز چشم ها

 دوخت و تمام وجودم را آشوب کرد.

 شد گفتم:  ی که مانع شکستن غرورم م  یبا با صالبت  میمال

 د؟ ش ی اشک هات رو پاک کن و آروم به من بگو چ -

از دستمال   یاشت و برگدهانش برد یدستش را از جلو دلخور

 را برداشت. 

  ی مبل نشستم. نم یپرت کردم و همانجا رو زیم یرا رو جعبه

گرفتار شده   اهویه نیام در ا یزندگ یهمه  نگونهیدانستم چرا ا

 شد.  یم یسپر روزیتر از د یاست، هر روز عصب

آرام شوم. من کنم  یگرفتم تا سع می دست ها انیرا م سرم

  ش یهمچون آالله را بلد نبودم و او توقع ها یی برخورد با زن ها

 بود.  ادیز



شناختمش گندم بود، آن هم ماه ها   ی که من م یتتنها زن اصال

با   متیماه ها او با مال نیگذشت تا توانستم بشناسمش و تمام ا

 من برخورد کرده بود. 

 بگم؟  -

از خشم   یخبر گری ا دام دیلرز یکه هنوز از بغض م ییصدا با

 باز کردم و نگاهش کردم.  مینبود سرم را از حصار دست ها

 . نیبش -

نگاهش چرا رنگ   دمینشست و نفهم م یرو به رو متیمال با

 کردم.  یبار اشتباه م  نیهم نداشت و من ا د یترس دارد، شا
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 انداخت و گفت:  نییسرش را پا شهیبر خالف هم 

 . میکنشه عقد  یبدون اجازه گندم نم یتو به من گفت -

 خب؟ -

 بار رنجور گفت: نیرا بلند کرد وا سرش

قانون مسخره سال هاست   نی ا یدون یخودت نم ی عنیخب؟  -

 که برداشته شده؟



 آها.  -

 هیراحت به مبل تک الیکه از تمام ماجرا با خبر شدم با خ حاال

 را در هم قفل کردم. می دادم و دست ها

امر   نیا او در اشناخت، ام یتا االن مرا م  د یکردم با ی م گمان

 ناتوان تر از من بود. 

توانستم برخورد کنم، او در همان   ی شناختم و نم یمن م  

 اولش هم مانده است. یمرحله 

گفتم،    یرو بهت م  لشیدل  دیپرس  یرو اگه آروم هم م  نیا -

 همه داد و قال بود؟ نیبه ا ازیواقعا ن

 ؟ یکرد یکار م  یچ یمن بود یتو اگه جا -

خواستم و   یرو از طرف مقابلم م  لش یکه دل من؟ خب معلومه -

 کردم.  یکرد ولش نم  ی قانعم نم  یتا وقت

دختر   هیمن   یکن  یمهبد، تو فکر م نهیماجرا فراتر از ا ی ول -

قبول کنم، تو   یطور  نیعقب مونده ام که حرف هات رو هم

 .یآدم احمق فرض کرد هیرو   من

 برداشتم و به سمتش خم شدم.  یپا یرا از رو م یپا



شم، چه برسه به  یاحمق هم صحبت هم نم یمن با آدم ها -

 هم بستر. 

دادم و او تنها   هیماند. دوباره به عقب برگشتم وبه مبل تک مات

 نگاهم کرد. 

  یکرد و سرپوش  یم یکه کم کم داشت حرفم را حالج  ینگاه 

 . شیها یدلخور یگذاشت رو یم

 ؟ یپس... پس... پس چرا دروغ گفت  -

  ی قت دروغ نگفتم آالله. من قانون هاو  چیوقت ه چیمن ه -

حکومت  نیا  یمربوط به خودم رو دارم، من فقط قانون اساس

تمام کشور ها خصوصا قانون  یرو حفظ نکردم، قانون اساس

از   یکردم و واقعا بعضکشورم رو حفظ  ی قبل یحکومت ها

  رم،قانون ها اونقدر بر حسب حق بودن که نتونستم ازشون بگذ

تو دادگاه هم استفاده کردم، هرچند قانون کشور از اون ها  یحت

 یثبت قانون، من اومدم برا یبرا ومدم ینبود اما حق بود و من ن

قانون ها    نیاگه نتونم ا یرو بدون آالله حت نیگرفتن حق. و ا

  گهیو بر اساس مدارک د میمستق ریغ   ای کنم   ادهیادگاه پ رو تو د



خواد تو  ی ن که دلم ممن قانون یبرا اونا  م یثابتش کنم، تو زندگ

 . یهم بهشون احترام بذار
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با مکث جوابم را  شهی. بر خالف همم یسکوت به هم نگاه کرد در

خواست قبل از سخن   ی داشت، م ریتاث  میداد، انگار حرف ها  یم

 گفتن فکر کند. 

 خودت بود؟ نیهم جز قوان ن یو ا -

  تیبدون اجازه و رضا یدوست داشت ، یتو اگه زن اول من بود -

 .رمیبگ یاگهیتو زن د

 را مشت کرد.  شی هارنگ حرص گرفت و دست مش یمال نگاه 

قانون را وضع کرد و چگونه توقع   نیحس حسادت ا نیهم

 نباشم؟  بندیداشت به آن پا

 ندارد.  ییدر قانون کشورم جا گریکه د هرچند

و   دم یگرفت خند یصورتش که کم کم داشت رنگ سرخ م به

 گفتم: 



و نه من قصد   یاول من هست فقط مثال بود، فعال نه تو زن -

 ازدواج دارم. 

 .ستیمثالش هم قشنگ ن -

 من باشه. نیجز قوان  نیا یست دارخب... پس تو دو -

  ی تا به خودش مسلط باشد و با کالفگ دیکش  یقیعم نفس

 سرش را تکان داد.

 اون مثال مزخرف رو ول کن، سوال هات رو بپرس. -

معنا و با   یل بهزار سوا تیکرد. در هنگام عصبان ثٺمک یکم

که    دیکش ی هم نم هیاما عمرشان به ثان ردیگ  یمعنا جان م 

آن ها به دنبال   یخاکسترها انی شوند و آالله در م ینابود م 

 گشت.  یخودشان م

که هنوز هم مشکوک و دلخور  یلب باز کرد و با لحن باالخره

 بود گفت: 

که بتونه   یشناس ی نفر رو م کیکه بگذره   یکم ی تو گفت -

 کردم منظورت  دور زدن قانونه. ی عقد کنه و من فکر ممارو 

 ال انداختم و با تمسخر گفتم: را با م یابروها



 خورن؟ یمرد قانون و دور زدن قانون، به هم م -

  ایبعض ست،یکه واقعا مرد قانون ن لهیکه اسمش وک یهر مرد -

 .نیمرد پول پرست

  سال ی حرفش که سال ها یحرفش فکر نکردم، نه به معنا به

  میاست به من اثبات شده است، بلکه به عمق فهم او که تصم

را بگذارد کنار و با منطق   یبار هم لجباز  کی یگرفته بود برا

دهد، اشک را به  حیترج متیرا به مال اد یحرف بزند، فر

سر  پنبهببخشد، عقل را حاکم قلب کند و بفهمد با   یدلخور

 هزاربار بهتر از کشتن آشکاراست.  دنیبر
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  ی ، گفتم کسم که عقدمون کنهشناس یرو م ینگفتم کس من

  ی بود که وقت نیشناسم که مشکل رو حل کنه. قصدم ا یرو م

 شهیاونقدر شهامت داشتم که به همه بگم من اون آدم عاشق پ 

  ، یبود یعاشق یاون لحظه  ینموندم و تمام حرف هام برا

  ،نهگندم که باهاش حرف بز شیسوگند، زن اهورا رو بفرستم پ 

م به عنوان زن  تو شناسنامه  اسمشیمدت ا یگرفت  یطالق م  ای

کنه که   دایموند تا اون هم شهامت بر مال شدنش رو پ  ی او ل م



  ییهم باشه، سوگند و اهورا  یاگه شهامت ی حت گهیخب... د

 .ستندین

 ؟ یزن  یچرا خودت باهاش حرف نم -

،  کنه، بدون اراده یاون با حرفاش آدم رو مجذوب خودش م -

داشته باشه،   یبد تین نکهیو بدون ابدون عشوه، بدون و ناز 

 تو ذاتشه. یمهربون

پس من اونقدر تو قلبت رخنه نکردم که نذارم با چندتا حرف   -

 . یمجذوب اون بش

شلوارم فرو کرطم و   بیرا در ج می هابلند شدم. دست میجا از

 به سمت در رفتم. قبل از خارج شدنم گفتم: 

گندم   ، یو کنر نکاریهم نکن ا  یو سع راستش رو بگم نه -

محبوب شدنش من رو به   ینکردن برا  یسع نینکرد و هم یسع

سمت خودش کشوند. حاال هم فراموشش کن، هوس قهوه  

 خورما. ی م یی تنها  یایاگه ن دا، یکردم شد

 مهبد؟  -



  ی بودم حرف دواریملتمسانه بود و ام ش ی. صداستادمیا میسرجا

 من و گندم نزند.  ییاز جدا

 ؟ یکن  یم  دایپ  شهامتش رو ی پس... پس ک-

 با شکر؟  ای یقهوه تلخ دوست دار-

 من... من فقط تو رو دوست دارم. -

دور کمرم حلقه   شیهاکه دست دیطول نکش شتریب یا هیثان

 ام گذاشت.شانه یشد و سرش را رو

  یدوراه اورد،یپر از آشوب در ب یدوراه نیخواست مرا از ا یم او

که   ی هم طالق  د،یرس یم  یبه تباه ش یهاکه هر کدام از راه

 بود.  ییرسوا شیکه انتها یکار   یشکست غرور بود و هم مخف

 

 _گندم_

که درست کرده بودم   ی خوش طعم یبه استامبول ینگاه 

 انداختم.

 از عطر خوشش گرفتم.  یقیرا بستم و دم عم میهاچشم



چسبد،   یغذا نم  ییتنها گفتیبودم و برعکس مادر که م تنها

 . باز شده بود میبدجور اشتها

که هر روز   شانم یپر  ی. موهاختمیبرنج را در بشقابم ر ریکفگ با

کردم. بازشان  تیرا به پشت گوشم هدا شدیبلند تر بلند ار م

 بود.   باتریگذاشته بودم، باز ز

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یامش از زهرا الهآر نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱۴7_پارت#      

 

همه  نیروز جمعه بعد از ا کی خودم بود.  یاصال امروز تنها برا 

 خودم بود.  یوقت تنها برا

وز خودم مال خودم روز مختص من باشد، نه، بلکه امر نکهیا نه

گذاشته بودم،   ش یخودم به نما یرا برا میموها  یی بایبودم، ز

  رهیمحبوب خودم را درست کرده بودم، لباس قرمز خ یغذا

از دخترک سر   روزیکه د یبودم و شاخه گل دهیپوش ام راکننده

 بودم را کنار بشقاب گذاشتم و آهنگ...  دهیچهارراه خر

که امروز حکم کرده   یلبخند را فراموش کرده بودم. با آهنگ

 امی صفحه گوش یخودم باشد ضربه بر رو یتنها برا دی بودم با

 یم قیکه بدجور آرامش تزر  یمیکالم و مال ی زدم و آهنگ ب

 کردم.  ی کرد را پل



  یهر روز و سر شلوغ   یبودم، خسته بودم از جنجال ها خسته

 داشت.  یبر نم بانمیلحظه هم دست از گر کیکه  یی ها

 خوانده بودم که :  یدر کتاب استاد مسعود لعل یت روزاس ادمی

دقبقا   ،یاستراحت ندار یبرا  یوقت یکن  یکه گمان م   یوقت"

 "استراحت است. یزمان برا نیقع بهترهمون مو

همه آشوب مراجعه کنندگان خسته   نیواقعا از ا روزیمن د  و

 خودم بگذرانم. یامروز را برا کیخواستم  یشده بودم و م 

  داینجات چ ی حال شانیبود تا دوباره مغزم از پر یتفرص امروز

 آزاد به مطب بروم.  یکند و شنبه با فکر

حوشمزه نه به عطر است و  ی را در دهانم گذاشتم. غذا یقاشق

  یکه م یکس یه یست، روحنه به طعم، به حال آشپز و خورنده

نفرت و به جال   ا یتواند با عشق  قاشق را در قابلمه هم بزند 

با   ا یتواند با حرص غذا را زهر کند   یموقع خوردن مکه  یکس

 کند.  نیریعشق زهر را هم ش

ل آن آشپز عاشق را داشتم و هم حال آن  من امروز هم حا و

 سر حال. یخورنده



  نیبار در ا نیاول یرا خوردم، با آرامش و برا میغذا متیمال با

 مدت چند ساله حق داشتم و 

 توانم زمان را هدر بدهم.  یم  تا

بلند شدم. بشقاب را در دست گرفتم    میساعت از جا  م یاز ن سپ 

 زنگ خورد. لمیببرم که موبا نکیتا به سمت س

که مها   نیزد. با ا یصفحه نقش بست لبخند یمها که رو نام

  ینه کار را اما باز هم دلم نم  کرد،یمعنا م میخانواده را برا

که    یزد و چه وقت شناس یخواست هنگام غذاخوردن زنگ م

 تماس گرفت.  میغذا انی با پا قایدق

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 



             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱۴۸_پارت#      

 

را  لم یموبا  گرمیدستم گرفتم و با دست د کیبشقاب را با   

 جواب دادم. 

 سالم خانم متاهل.  -

 خاص بود.  شزانهیر زیر یبودن و کارها زیر نیو ا  دیخند  زیر 

 سالم زنداداش، هنوز که نشدم.  -

 ؟یحاال خوب ،ی شیم  یان اشاهلل به زود -



 و  گذاشتم  نکیرا درون س بشقاب

 زنداداش؟ ییکجا  ،ی عال -

 خونه. -

 داداش هم هست؟  -

گفتن نه اکتفا کردم و در دل ده تا صلوات نظر کردم تا   به

 توان درو غ گفتن را نداشتم.  گریرا نپرسد، من د لشیدل

 گفت:  یفیضع یخجالت و صدا با

 اونجا؟  امیب شهیباهات حرف بزنم، م امیب خوامیم  -

تر  نیریش د یخانواده شا  ی ااز اعض یکیبا   لیروز تعط کی

 ! شدیم

همه مدت   نیوروجک؟ بعد از ا یومدیچند وقته ن یدون یم  -

ناهار   هیبدو که منتظرم، تازه  ؟یریگ  یتازه اجازه هم م 

 .یایاگه ن  ی کن ی خوشمزه هم پختم، ضرر م

که بدجور به  یو با همان شرم دخترانه ا  دی خند زیر دوباره

                                                    آمد گفت:    یصورت بچگانه اش م

  یبه حرفا ی دیشد ازیزنداداش فقط ن یناهار خوردم، مرس-



قشنگت دارم.                                                                                          

 ز چهارتا کلمه من ج یحرفا -

 شنوه یته که خوب مخوشگل یگوش ها نیا ست،ین یزیچ

  یشرم را کنار م  نیکاش ا یو ا دی آرام و با شرم خند دوباره

که  یزیفاصله بود و چ یفرسنگ ها ایشرم و ح انیگذاشت. م

  دنیخنند یبرا یکه حت یبود، نه شرم ا یکرد ح یزمیاو را عز

 شد.  یهم مرز قائل م ش یها

 زیم یآب را هم از رو وانیرا که قطع کردم، پارچ و ل تلفن

 گذاشتم.   نکیبرداشتم و درون س

 

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو



 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱۴۹_پارت#      

 

آوردم و بعد از آب   رونیرا از کمد اتاقم ب  یا شهیگلدان ش 

  یادیگل ها را درون آن گذاشتم. هرچند که جان ز ختن،یر

  یآنرا سرزنده تر نگه م  ه یثان یاب حت ن یا دینداشت اما شا 

  یکه قرار است جان دهد به اندازه  یکس یبرا هیداشت. ثان

  ی داند و معنا ید، چون قدر متمام ساعات عمر ارزش دار

 داند.  ینداشتنش را م



ساعت بعد زنگ خانه به صدا در آمد. مها وارد خانه   مین بایتقر

د  ما نشده بو یکه انگار وارد خانه  یی شد و بعد از مدت ها

 کرد و حق هم داشت.  یم یبیاحساس غر

مبل نشست و حق هم داشت، نه   یرو بهیغر  یمانند مهمان ها 

آمدند، آن   ی ما م یبه خانه  دی تنها ع   لیکه تمام فامتنها او، بل

 . میهم تنها دو روز اول که مطمئن بودند خانه هست

 گذاشتم و کنار نشستم. زیم یها را رو نیریش ینیس

 خب چه خبر؟  -

 خوامیو م رمیخوام وقتت رو بگ یاما... اما نم اده یخبر که ز -

 برم سر اصل مطلب. عیسر

ه در هم قفل شده بود گذاشتم و  ک ییدست ها یرا رو دستم

 طور راحت تر بود. نیآن ها را باز کردم، ا یآرام

  یشب م  امروز تا دلت بخواد وقت هست، من و تو تا خود -

 . میحرف بزن یی تنها میتون

 آد؟  یداداش نم ی عنی -



حرفش تا چند لحظه سردرگم و مات نگاهش کردم. باز هم   با

 دروغ؟

  یکه خودم هم نم یقتیتن حقبودم. خسته بودم از نگف خسته

گفتم چون هراس داشتم از   یدروغ م  ست،یچ لشیدانستم دل

ندانستن و از  نیهم ینداشتن، از سرزنش شدن برا نیهم

 خودم. یندانستن برا نیمهم نبودن ا رتیح

 گه.  یپس مامان راست م -

 رو؟  یچ -

  گهیبلکه د ست،ینه تنها عشق تو و داداش مثل قبل ن نکهیا -

 . د یم با هم نداره  یزندگ

به   کهیتلخ  تیسرپوش گذاشتن بر واقع یبرا یمصنوع  یلبخند

 م. کردم بحث را عوض کن ی آورد زدم و سع یزبان م

 از آقا داماد چه خبر؟ -

سرشار در   یبحث گذاشته را فراموش کرد و ذوق  یراحت به

داشت آن پنهان کند اما به    ی که سع ی چهره اش نشسته، ذوق

توانست  ی هم نم شی گاز گرفتن لب هاا  یتوانست. حت ینم



کرد،   یاصال لبخندش را جمع م رد،یجلوب لبخندش را بگ

معلوم نباشد،   شی بست تا برق چشم ها ی را م ش یچشم ها

 خواست بکند؟  یرا چه م شی سرخ گونه ها گرن گرید

 

 

 

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 



 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱5۰_پارت#      

 

که آن لحظه در ذهنم بود فراموش کردن عشق  یزیچ تنها

  یهوس شد گذاشت، یمحمد که اسمش را عشق هم نم ینوپا

 بچگانه! 

توانست گند بزند بر هرچه   ی همان هوس بچگانه هم م اما

 شد.  شیدایزودتر پ  ایو خدا را شکر که پور ستیهست و ن

 اومدم.  نیهم یراستش زنداداش برا -

کنم که باعث شدن شما   یتشکر حساب هی شونیاز ا د یپس با -

 . دیبه ما بزن یسر



  ی، اما خب نمتو و داداش باشم که شیمن که از خدامه پ  -

شلوغه و اگه منم   یلیخوام مزاحمتون بشم، شما سرتون خ

 خورم؟ یبه چه درد م گهی اضافه کنم د یشلوغ  نیبخوام به ا

 ام کاشتم و دلخور گفتم:  ی شانیپ  یرو یمصنوع  اخم

 نیب شهیدوما هم ،یتاج سر ،یستیاوال هم که شما مزاحم ن -

 کرد. دایپ  شهیم زمونیعز یبرا یی جا یاون همه شلوغ 

 ام کاشت. گونه  یرو یرا جلو آورد و با سرعت بوسه ا سرش

که از  یباشم، طور نجایبعد هر روز ا نیدم از ا ی ، قول مچشم -

 . دیمن خسته ش دنید

نشاندم و لپش را نرم   می هالب  یرو یاخم لبخند یجا به

 .دمیکش

  ییقرار دوتا  د، ییشما گهید  ، یه خانموجود ندار ییتو گهی د -

 نه تنها. نگو من، به ما گفتن عادت کن.   نجا،یا نیایب

انداختن  ریگونه و دوباره سر به ز یخجالت و دوباره سرخ دوباره

 و دوباره... 

 ترسم.  یما شدن عجله داره و من م نیا یبرا -



دو   نیا نیتعجب کنم، مانده بودم ب  ایدانستم بخندم   ینم

 بود.  شانیهردو یکه حقا جا یحس

 خب؟ ی از چ ؟یترس یم  -

 یکنم داداش راض ی که حس م نهیاولش ا ل،یبه چند دل -

 .ستین

ش زد برادرانه  رتیغ   کمیمن که بهت گفتم فقط  زدلم،یعز -

  ی نم فیتعر ایهمه از پور نینبود که ا  یباال، وگرنه اگه اون راض

کرد تا نشون بده   ی م دایپ   یمدرک  هیسنگ هم  ریکرد، شده از ز

 خالفکاره. 

 ؟ رو خودش بهت گفت نیا -

 تکان دادم.  نانیرا با اطم سرم

 ؟ یهمون روز خواستگار -

  دنیبار هم به تکان دادن سر اکتفا کردم اما لبخندم با شن نیا

 پاک شد.  م یحرف بعدش از لب ها

 نه؟ د، یهم با هم حرف نزن گهیو د -



که من   ی به سکوت گذشت، به فکر کردن به مشکل یاهیثان چند

از آن غول  گرانیاما د  میدانست ی و مهبد آن را مشکل نم

 ساخته بودند.

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰۲ ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(➷MaHsA     ) ] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           



 ۱5۱_پارت#      

 

فرار کردن از بحث   ای کردم بحث را عوض کنم،  یسع  دوباره

 بود.  یصفت قشنگ تر دیشا

 قهوه؟  ای یخور یم  یچا -

 . دیکن ی هم رو تحمل م  دیگه به زور دار  یمامان م -

 با تعجب نگاهش کردم.  یقیرا باال انداختم و تا دقا  م یابروها

 آن هم به اجبار؟   تحمل؟

 د هر چه نام داشت جز تحمل به جبر. من و مهب یرابطه 

  یکردم جلو ی شد و هر چه سع لیکم تعجبم به خنده تبد کم

 نتوانستم. رمیآن را بگ

 هم بود!  دارخنده

 د؟ یفکر کرد یطور نیکه ا  میکرد  یمن و مهبد کار -



توانست راحت حرفش را بزند، ترس از ناراحت شدن من   ینم

  یم نیترس را از ب نیا یبه گونه ا دی به جانش افتاده بود و با

 بردم.

هم   گرانی به د یبه او نداشت، ربط یربط گرانی د یها حرف

 نداشت.

 ساختـنش.  "زهای چ"بود که آن ها   "یزکیچ" تنها

 کرد. ی حکم م عتینبود اما طب حق

خواهر  نیگم، تو واسه من ع   یهر بار گفتم و باز هم م  -

  یم  ی عازت بزرگ تر باشم اما س دیشا ،یخود خواهر ،یستین

 زیچ هم بشم، حاال همه قیخواهر رف ریکنم همسنت باشم تا غ 

 رو بذار کنار و راحت حرف هات رو بزن.

آنقدر ها هم   م،یدانستم کلمات، آن هم کلمات مستق یم

 نیرام کند. اما در هم یراحت نیاثرگذار نبودند که او را به هم

  ی که من را تا حد ییاو یتنها سالح من، برا نیوقت کم ا

 بود.  شناخت،یم

 ... ای یریکه به دل نگ  یبه شرط یول  گم،یم  -



خانم   یبش قراره عروس نکهیدم، فقط به خاطر ا یقول م  -

 کوچولو. 

  دی به سکوت گذشت، شا یا قهیزد و چند دق یکمرنگ لبخند

 کند.   یمغزش را سازمانده  یهاحرف نکهیا یبرا

  ی نگرانکه حاال به  یسرش را باال آورد و با همان ترس بعد

 شده بود نگاهم کرد.  لیتبد

 بشه و... یرسم مونیخواد زودتر نامزد یم  ایگفتم که پور -

 د؟یشناختخوب هم رو  -

  ش یلب ها یاز جنس ذوق و عشق رو یسوالم دوباره لبخند با

 برق زد.  ش یهانشست و چشم

ست زنداداش، هردوتامون از انتخابمون آره، اون فوق العاده -

 .میهست یراض

هم باشه، پس   یراض یزن ناز نیحق داره از داشتن چن خب -

 د؟ یکن یچرا دست دست م

 مامان نگران شماست. -

 دارد  ہـــادامـــ



 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           ـــانخـــــرمـ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱5۲_پارت#      

 

 حرفش را بزند.  ینگاهش کردم تا ادامه منتظر



شالش   یانداخت. گوشه  ریو سرش را به ز اوردیتاب ن گرید انگار

با   یدوشش انداخت و مشغول باز یکه افتاده بود را رو

 . شالش شد گرید یگوشه یهاشه یر

موقع عقد و مراسمات بعد و قبلش   ترسهیخب... خب م -

رابطتون  یسرد یمتوجه  هیبق ن یایاگه هم ب ا ی ن، یایب دینتون

 بشن.

 ... یمگه اون شب خواستگار -

 . دیحرفم پر  انی سرش را باال آورد و م هراسان

خوب با هم رفتار   یلیشما و داداش خ ینه نه، اون شب عروس -

قبل   نیفهمم ع   یگه م یم  گه،یره دخب اون ماد یول د، یکرد

  نیا د،یکن ینقش باز دیشب رو تونست هیگه اون   یم د،یستین

 ... دینتون  دی کشه و شا یمراسمات چند شب طول م

 گه؟ یو د -

هم گفتم   ا یبه پور یحت ن،ی ایترسم شما ن ی من که اصال م -

دوستم   یلیداداش خ گهیاما اون م  دیشما چقدر مشغله دار

شما   د،یفهم یهمون دو سه برخورد به راحت یتوداره، اون رو 



به خاطر من   یو حتما چند روز دیهست یا ده یهم زن فهم

 . میکش ی دست از کار م

 .  دمیاش انداختم و او را به آغوش کشرا پشت شانه دستم

 کاشتم.    شیموها یرو یابوسه 

  نطوریا یاالن نگران د یشما که نبا ،ی خانم م یآیمعلومه که م -

سفره عقد،   ه،یزیدنبال لباس، جه یبر د یتو با ،ی شبا زهایچ

  ،یخسته ش یکه، تازه قراره کل یکار دار نقدریمهمونا... او، ا

 نقدریآخ من پام درد گرفت، چرا ا یغر بزن یه  ، یبعد نازکن

و   رهیرو تو بغلش بگ تودردسر داره، بعد آقا داماد   یعروس

 بره.  ادت ی زینوازش کنه، تو هم همه چ

هم بچگانه   ش یاه  یبچه بود. آنقدر بچه که نگران یلیخبود،  بچه

 ... شی دغدغه ها ش،یهاترس ش، ی هابود، حرف

 خواست بزرگ شود.  ی بچگانه بود و تازه م زشیچ همه

سرد با هم   میو اگر باش میما نباش دیبود که شا یسه روز نگران

 .میبرخورد کن



از دانست مهبد چقدر دوستش دارد، مهبد اهل ابر یاو نم  یول

بود و   یخواهر و برادر واقع  کینبود اما عشق او به مها، عشق 

  یم  یخوشبخت شدن او هرکار یهم مهبد و هم من برا

 . میکرد

 نداشت.  یکردن که کار یروز نقش باز سه

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱53_پارت#      

  

 - مهبد-

نگاه    یرانیا لمیگذاشته بود و هردو به ف  میران پا یرا رو سرش

داده  نداشتم اما قول  لمیبه ف یکه عالقه ا نیبا ا.  می کرد یم

و   مینیمورد عالقه مان را در کنار هم بب  لمیبه نوبت ف میبود

 نداشتم.  یگرید یچاره 

لم داده بودم را  ونیزیتلو یراحت جلو الیکه با خ یبار نیآخر

 . د یآ ینم  ادمی

  انیشب را در م مین یغرق بودم که تمام ساعت ها  آنقدر

پلک    یگذراندم و بعد از آن با خستگ  یقطور م ی پرونده ها

 گذاشتم.    یهم م  یرو



از شب را  ییحال آنقدر پرونده ها کم شده بود که ساعت ها اما

مورد   لم یو ف نمیتوانستم کنار آالله بنش  یراحت م الیبا خ

 . نمیعالقه ام را بب

ام بلند شد، قبال از آن که خم شوم و آن   ی گوش امکیپ  یصدا

بردارم آالله دست دراز کرد و آن را  یعسل زیم یرا از رو

 برداشت.

 .یذارم جواب بد یبه خدا اگه راجع به کار باشه نم  -

را در آن  ل یدستم را به سمتش دراز کردم تا موبا یحرف بدون

 بگذارد. 

 برداشت و صاف نشست.  م یپا یرا از رو  سرش

 ها!   یدادقول  -

 یبه چتر یهم فشردم که تاب  یرو نانیرا با اطم م یها چشم

 دستم گذاشت. یرا رو یصورتش داد و گوش یرو یها

 نیی تع یاز مها بود، گفت آخر هفته برا امی را باز کردم، پ  قفل

 پدر.  یخانه  ندیآ  ی و خانواده اش م ایزمان عقد پور



آوردم و به چشم به نگاه منتظر   رونیب یرا از درون گوش سرم

 آالله دوختم.

 مهاست.  -

 شده؟  یزیچ -

  پرت کردم. عقد؟ مها؟ زود بود زیم یرا رو یگوش یعصب

است که با   یکوچک  یاو هنوز همان دختر بچه  ش،یبرا

 کرد. او بچه بود.  یم  یباز اط یکنج ح شی عروسک ها

 خوان عقد کنن.  یم  -

چشم به  یدرهم رفته اش را از گوشه  ینزد اما چهره  یحرف

 بود؟  یعقد ناراض نیاز ا یچ یبرا گری . او دمید یخوب

خواهرکم دور   که چند سال تمام از ی بودم، من یعصب  دی با من

  یبه زندگ دیبخش ی رنگ م شی ها یکه با بچه باز  ییبودم، از او

 که...  یی ام دور بودم، از او

  یرا نم ش یجواب تلفن ها یکه گاه   ینبه من، لعنت به م لعنت

شد ماه ها او را   یباعث م  میکه کارها  ی دادم، لعنت به من

کردم هنوز بچه ست، گمان    یلعنت به من که گمان م  ننم،ینب



  میکردم از دست ها   یماند، گمان م یم  یکردم کودک باق  یم

 رود.  ینم

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           



 ۱5۴_پارت#      

 

را خاموش کرد. دستش   ونیز یبرداشت و تلو زیم یرا رو کنترل

  یکردم م الیمشت شده ام گذاشت و خ یدست ها یرا رو

 خواهد آرامم کند. 

 برادر زن. ی گم آقا ی م کیتبر -

آمدم، تا آخر هفته آنقدر وقت داشتم تا   یبا خودم کنار م  د یبا

مها    ستم،یبفهمم همان طور که من تنها مطعلق به خانواده ام ن

وقت داشتم تا بفهمم مها بزرگ شده است، وقت    ست،یهم ن

که من ساخته بودم را  یداشتم تا بفهمم تاوان سه سال دور

 منه.  یمها برا محبتهنوز  دمیفهم  یم  دی بدهد، با ایپور  دینبا

 ؟یناراحت -

 وختم.از فرش برداشتم و به او د چشم

 دونم.   یدونم، خودمم نم ی نم -

 ؟ یر یآخر هفته با گندم م  -



چشم دوختم تا خودش   یرا در هم فرو کردم و سوال م یابروها

 .دیمنظور حرف را بگو

 . یآخر هفته با گندم بر د یخب... خب مسلما با -

 هست؟  ی مشکل -

و خب...    دیکه انگار عاشق هم دیبرخورد کن یدوباره طور د یبا -

 ر منم باش. خب به فک

  یحسادت ها یبرا ییجا  گری. االن د دمیکش یکالفه ا نفس

 آالله نداشتم.  یزنانه 

 را بستم. مها...  م یدادم و چشم ها هیمبل تک یرا به پشت سرم

  نجایبود؟ اگر مادر ا  یک دمیکه در آغوشش کش یبار نیآخر

 یمدت خواهر نیگفت در ا ی زد و م یبود باز سرکوفت م 

 حاال حس برادرانه ات زد باال؟  ،یریز او بگا یتا سراغ  ینداشت

را هم   ش یلبم نشست. غرغر ها یگوشه  یلبخند مچهین

 دوست داشتم.

 ؟ یشه به حرفم گوش کن  ی مهبد م -

 . دیپر کش م یاز لب ها لبخند



 شنوم. ی بگو م  ،یدار ی اگه حرف حساب -

  یبکش م یگندم رو از زندگ  یزودتر پا یدادتو به من قول  -

 .رونیب

خودم را به سمت او  یرا باز کردم و کم م یشم هاچ یعصب

 برگرداندم. 

 آالله جان. ستین  تیگندم تو زندگ یپا -

آخر هفته کنار اون تو اون مجلس   یهست، هست که مجبور -

 . یشرکت کن

  لیکنم، دل  یشرکت م یمجلس هیمن در روز با هزار نفر تو  -

ون هاش  یلیخ یمن باشن؟ من حت ی شه که اون ها تو زندگ یم

 شناسم.  یرو هم نم

اون   ه،یخانوادگ نیاما ا ه،یکار  یگ یکه تو م   ییاون محلس ها  -

کنند اما تو و   یباهات سرد برخورد م ی گ  یکه تو م ییآدم ها

 کنار هم باشد.  دیمجبور د، یم باشبا هم گر دیاون مجبور

 دارد  ہادامــــــ

 



 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱55_پارت#      

 

 

کاش گندم االن هم کنارم بود، او خوب آرام کردن را بلد   یا و

دانست که من االن   ی ست، او مدان یبود، او زمان حرف را م 



دانست،   یبا سکوت اما آالله نم ای با حرف  ای آرامشم،  ازمندین

 که چه کند.  د یفهم ی دانست و نم ی هم م  دیشا

 نیتونه ا ی هم که م یاون  ،ییمنه تو ی که تو زندگ یآالله، اون  -

  ی زن یتا وقت  ، یدون ی. م یرو ا زهم بپاشه فقط خودت یزندگ

  کیکنه نزد یجرئت نم یا گهی زن د چینشه ه شیزندگ الیخیب

 بشه.  شیزندگ

کس   چیجاست که ه نیهم زم،یجاست عز نیمشکل منم هم -

  ی سازم، من یم  یدارم زندک یوجود دارم، من یدونه من ینم

  یبه همه بگ دی که تو با نهیوجود تو هست. حرف منم ا یتو

 .ستین گهی که د ی گندم

حفظ کنم. اصال   سکوت کردم تا آرامش خودم را یا هیثان چند

بر   ی قصد دعوا نداشتم اما اعصابم خراب بود و آالله مانند سوهان

 آن شد. یرو

 بعد.  یبذار برا  ست،یحرفا ن ن یآالله االن وقت ا -

 بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم.  میجا از

 .ستیوقت وقتش ن چیاگه به تو باشه که ه -



از همه  شترین باال دیفهم ی. چرا نمستادم یا میحرفش سر جا  با

  نیخواستم، هم یداشتم. آرام کردنش را نم ازیبه سکوت او ن

 بود.  یکرد کاف  یکه سکوت م

 . میریگ یبراش م یمیتصم هی بذار مراسم آخر هفته تموم شه  -

  یگندم کار د یافته، شا یمراسم هزارتا اتفاق م  نیتو ا دی شا -

 کنه که... 

را کنترل  میدانتوانستم تن ص  گریبه سمتش برگشتم و د یعصب

 کنم.  

 که حتم داشتم سرخ شده بود گفتم:  یصورت با

کلمه   یخوره، حت ی دستمون  هم به هم نم یمن و گندم حت -

به   یآره، حت یو بدون عشوه به زبون نم تیجز با جد یا

  یستادیاندازم که حاال تو با شک جلوم ا یصورتش نگاه هم نم

 . یزن ی رف از وسوسه شدنم مو ح

به سمت اتاق   نیصحبت ندادم و خشمگ یاجازه به او  گرید

 رفتم.  



تخت   یزمستان لخت رو یرا در آوردم و در آن سرما بلوزم

 .دمیخواب

کاش   یو ا د یکش یفروزان شعله م یبود، از درون آتش گرمم

 دانستم.   یرا م لشیدل

 

 

 دارد  ہادامــــــ

 

 دارد _یقانون_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱56_پارت#     

 

داشتم آرام آرام خفه اش  ی بود که سع یعشق   دی شا لشیدل

  ی بسپارمش اما مگر م یکنم، سرکوبش کنم و به باتالق فراموش

 شد؟

از  یی توان مقابله با عشق را داشت؟ کدام عقل جدا اریاخت کدام

 د؟ یکش ی عشق را به دوش م

از گندم دور بودم، سال ها بود که از او دور شده بودم اما   من

  یی مغزم، جا یتمام مشغله ها ریاعماق قلبم، ز انیدر م  ،ییجا

ه سرپوش از آن بر را ک ییبدنم، اصال همه جا یسلول ها انیم

 داشتم گندم بود.  یم

منطق هم انتخاب   یبود که از رو یمن و گندم عشق آتش عشق

  یرود، م  ینم نیاز ب یزود نیتم به همدانس  یشده بود و  م



دانستم اگر باز هم به چهارسال قبل برگردم باز هم او را انتخاب 

 بالم.   یکنم و باز هم به انتخابم م یم

قبول داشتم، اگر   ش یو حرف ها د یتمام عقا  او را هنوز هم با من

در آن   مانیبود هردو  ی هر دو بود، اگر کوتاه یبود از سو یضعف

سپرده شده بود کار   یبه فراموش  یاگر زندگ م،ینقش داشت

 بود.  مانیهردو

بدانم. او هم    یزندگ  نیتوانستم او را مقصر تمام و کمال ا ینم

که در آن غرق شده بودم   ییایتوانستم مانند آالله مرا از در یم

  می گرداب کارها اندیتوانستم مرا از م  یبکشد، او هم م رونیب

  یاو هم م   اموزد،یرا به من ب  ی دگزن  یخارج کند و دوباره معنا

 بود...   غرق خودش هم  یتوانست اما وقت

 کند؟   یخورده منع رطب ک رطب

. آالله هم  نه آمد آرامم  دمیخواب  یعیشب هم با سردرد فج آن

 بپرسد.  ی د و نه حالکن

که نام گندم به    یبود اما تا وقت یخوب یلیبود، او زن خ خوب

از عشق گندم   یکه حرف یآمد، عاشق بود اما تا وقت ینم انیم



از گندم نبود،   یادی که  ینباشد، شاد بود و خندان اما به شرط

او بدون نام گندم فوق العاده بود و حق هم داشت با نام گندم از  

 هم بپاشد. 

به او داشت و نه من اما او حق داشت  یکه گندم نه کار  نیا با

  د یز دهد، حق داشت و من هم بازنانه اش را برو یحسادت ها

  یرا انتخاب م  یکیکه هر کدام را قبول داشتم  ییحق ها انیم

 مرا تا مرز جنون برده بود.  نیکردم و هم

ج که به خانه بروم از شرکت به سمت کر  نیبدون ا  یمهمان شب

 دادم.  امی راه افتادم و تنها به آالله پ 
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  ی امشب قرار بود سرنوشت خواهرکم مشخص شود و نم 

سرسام آور حاصل از  یداغون و سر درد یخواستم با عصاب 

 اسم بروم. با آالله به مر میدعوا

  ی . گمان مدمی گندم را د نی شدم ماش کیسرکوچه که نزد به

امشب زنگ بزند و هماهنگ کند تا با هم   یکردم حداقل برا

 . میبرو

پارک کردم. همان لحظه در  نش یرا پشت ماش نیتعجب ماش با

رود   ی نم ییدانستم تنها یباز شد. قلبم آرام شد، م  نشیماش

 اما... 

 قطعا!  ده، یخبر دهد که رس نتوانست زنگ بزند و  دیشا

 یپولم را از رو فیو ک  لیرا خاموش کردم و موبا نیماش

شدم و به سمتش رفتم.    ادهیپ  نیداشبورد برداشتم. از ماش



  ی دوباره همان لبخند، همان نگاه مهربان، هم آرامش و چه کس

 بود؟ یروانشناس یمناسب تر از او برا

 سالم.  -

 سالم.   -

  مانیگفتن. انگار قلب ها یبرا  یه حرفو ن میرفتن داشت یپا نه

  یگرد و خاک ها به دنبال عشقمان بود و عقلمان ه  انیدر م

 . ختیر یآن م یگرد و غبار رو

 او لب به سخن باز کرد.  باالخره

کردم که    یخاموش بودم، خدا خدا م  تیزنگ زدم بهت گوش -

 داخل.  ینرفته باش

ال آوردم و  را نگه داشته بودم با لیکه موبا  ی تعجب دست با

 پاورش را فشردم. آره، خاموش بود!

  یب یبرا ی دانستم او زن تالف  ی زند، م ی دانستم که زنگ م یم

عشقم بود را    یکه زمان ییمن اگر او ست،یمن ن یها یخبر

 خوردم؟ یشناختم چه  به درد وکالت م  ینم

_ 



  دند،یخند ی سرش را باال آورد. صورتش م لشیموبا دنی از د بعد

 زدند.   ی برق م ش یهان نخوردند اما چشمتکا شی لب ها

شناختم   ی عشقم بود را نم یکه روز یی او یاگر لبخند مخف من

 خوردم؟  یم  یچه به درد روانشناس گرید

 خاموش شد.  یک  دمینفهم -

را به   ی. مانده بودم سخندنیو نپرس دنیپرس نیبودم ب مانده

را   شیجلو دی شد و حتما با  یکه مربوط به مها م اورمیزبان ب

او بود و دخالت در کار او را نه من   یگرفتم اما حس خصوص یم

 آمد.   یدوست داشتم و نه او خوشش م

تا آمدن مهمان ها   یشدم. هنوز دو ساعت دنیپرس  الیخ یب

توانستم از حالش با خبر شوم  یدو ساعت م   نیمانده بود و در ا

 کردم.  ی م یکار  هیو آن وقت 

 . گهید م یخب بر -
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 کرد.  میکه صدا فتمیبگرد کردم تا راه   عقب

 گندم.  -

 گندمک گفتنش تنگ شده بود!  یدلم برا چقدر

 ام را نشان ندهم.  یکردم دلتنگ ی سمت او برگشتم و سع به

 از محمد چه خبر؟ -

 محمد افتاد؟  ادیچرا به  انیم  نیپرسشش تعجب کردم. در ا از

 خودش جواب سوالم را داد. د یرا که د تعجبم

از تو اونقدر خوب  یواستگارداشت که موقع خ یچه صبر -

 برادر سخته.  کی یکرد، واقعا برا  یرفتار م

  ی. چه کسدمیلب گفتم و نرم و آرام خند ریز یحرفش آهان  با

ما زن هاست؟ به وال مردها   یگفته بود حسادت تنها برا

ش را عوض کردندو  موجودات عالم هستند، تنها نام  نیحسودتر

 . دندیکش  یم  دکیآن را  رتیبه  نام غ 



  یکه م یخوب نبود، اما همون روز یادی محمد هم حالش ز -

کس بفهمه، به اون  چیه نکهیخواستم بهت بله بگم و قبل از ا

داشت، اما خب   یچه حال یدی د یو م  یبود  دیگفتم، اون روز با 

 حرف  زدم تا آروم شد. ی باهاش کل

 .یهمون طور که االن من رو آروم کرد -

 

آورده بود،   انیرف را به مح  نیخوب بود که خودش ا چقدر

جوابم را داده بود، چقدر خوب  میمسنق ریچقدر خوب بود که غ 

 بود که آرام شده بود، چقدر خوب بود که... 

  یاما ازت خجالت م ،یشیاگه مها باهات حرف بزنه آروم  تر م -

که باهاش   یمهمون ها وقت دار دنیکشه، امشب قبل از رس

 .یخلوت کن

 ریز یشد باشه ا ی کلمات قانع م نیمترکه به ک شهیهم مانند 

 .میه سمت خانه رفتلب گفت و با هم ب



با مهبد نگفتم، مهبد و مها هم به اتاق   یسخن گریشب د آن

 نیهم یمشغول حرف زدن شدند و برا ی ساعت کیرفتند و   

 کردن ما نبود.  یبه شک کردن مادر و نقش باز یازین گرید

پس فردا نوبت   یکه برا یونو مها بعد ا زگروه خ  ایشد پور قرار

سر و صدا عقد کنند تا جشن    یگرفته بودند به محضر بروندو ب 

  ی م یگونه به راحت نی. ارندی بگ نیپانزدهم فرورد یبرا یمفصل

را بدون استرس انجام  شانیها  دیچهل روز خر نیتوانستم در ا

و    یخانه تکان ی غدغهدهند و مهمان ها هم بتوانم بدون د

 کنند.  دایر پ در جشن حضو و...   دیع  دیخر

لب  یزد و لبخند را رو یبرق م  انیکه در آن م یزیچ تنها

بود که نسبت  ایمها و پور یمان نشانده بود عالقه   یهمه  یها

 شده بود. شتریب  یلیخ یلیخ  یبه شب خواستگار

بزرگ تر    یدغدغه و بدون آن که حواسشان به بحث ها بدون

  یبه هم نگاه م  یرکیز ریاشد زو... ب هیو جهز هیها در مورد مهر

 کردند. 
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  ی آمد با حرف ینگاه ها خوشش نم نیاز ا وشیکه دار  دمی د یم

کرد حواسش را جمع بحث کند و الحق که    یم  یزد و سع  ینم



آنقدر با   شی حرف ها انیمها سنگ تمام گذاشت. در م  یبرا

آمد که   ی از حق مها کوتاه نم یگفت و ذره ا یصالبت سخن م

 نمانده بود. او به مها یدر عالقه  یشک

زد غم عشق   یبه قلبم سر م   ی که آن شب گاه ی تنها غم دیشا

 بود.    قیناکام محمد و شقا

به  اریاخت ی افتاد ذهنم ب یم   ایبه مها وپور  میچشم ها  هرگاه 

توانستم االن، مانند مها و   یشد که او هم م  یم  دهیمحمد کش

ان قبلشان، مانند تمام عاشقان نوپا و جو یمانند روزها ا،یپور

بتواند   ایپروا بخندند و تنها ح  یچشم به چشم هم بدوزند و ب

تر  یقو یوگرنه چه حس راآن را کم کند، آن هم تنها ظاهرش 

آن را کم   ی از قداست واقع یتوانست کم یاز عشق بود وو م 

 کند؟ 

مها به محمد بود   یبچگانه  یدلبستگ یآور ادی نیا ل یدل دیشا

  یهم برادرانه ها  دی شا که مدت ها قبل گرفتارش شده بود،

 ... دی انداخت و شا ی محمد م ادی مهبد مرا به 



  ی ب د، ی آ یمرتبه م کیداند،    یرا نم ی دلتنگ لیکه دل چکسیه

سوزاند و  تا   یکند، آرام آرام وجود را م ی در قلب النه م لیدل

 شود.  یبلند نم شی خنجر نگاه را به جان نخرد از جا

توان   یتوان کشت، نم یبرد، نم نیتوان از ب یرا نم یدلتنگ

 یشود برا ی کن کرد و او را به گورستان سپرد، تنها م شهیر

  یق یدقا نیو هم  یقیآن را ساکت نگه داشت، تنها دقا ی قیدقا

 بود.  یکاف  یطعم خوشبخت دنیچش یبرا

 !ستیسرحال بودن کاف یهم برا یا هیثان

کردم. او   یخوشبخت یمها آرزو یشب از اعماق وجودم برا آن

 ها هم بود.  نیخوب تر قین بود و خوب و ال مهربا

 نیبهتر  قیدختر بودنش را بداند ال یکه معنا یهر دختر اصال

 بداند.  یکه به راست یهاست، به شرط

شستن   یاز رفتن مهمان ها و کمک کردن به مادر برا بعد

و من و مهبز از خانه   میکرد  ی ظرف ها، از آن ها هم خداحافظ

 . میآمد رونیب



بسنده   یبه خداحافظ کفتن م یدیکه رس مانیها نیماش به

 . می خودمان شد نیو هرکدام سوار ماش میکرد
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وقت بود که   یلیمن و مهبد که گذشته بود، من و او خ از

بودم مها، محمد،   دواریعشقمان را وقف کارمان کرده بودم اما ام

خبر بودم   یکه ماه ها از آن ها ب  یفروزان و اهورا و سوگند

 شوند. نیخوشبخت تر

به مطب رفتم. محمد و فروزان که  شهیح زود مانند همصب فردا

به کار آن  یکار  گریراحت بود که د الم یخ در کارگاه بوند آنقدر

 آمدند.  یخوب از پس هم بر م  شانیها نداشتم. با وجود دعواها

که   یشد و هر فرد ی تعداد افراد کارگاه روز به روز افزوده م به

 شود.  یم قیتزربه وجودم  یآمد انگار جان تازه ا یم

 ،یارزن یبه اندازه  یحت گرانیخوشبخت کردن د شهیهم انگار

 کند.  یاز خوشبخت بودن خودت حالت را خوب م شتریب یلیخ

زد، در صورت تمام   یم  ادی حال خوب در صورت همه فر نیا

 کوچک داشتند. ریکارخ نیدر ا یکه سهم  یکسان



را بستم و   انتظار در اتاق  یها  یصندل  یرو یخانم فرخ دنی د با

در پنهان   یسع که یبه سمتش قدم برداشتم. او هم با درد

کرد تمام   ی . سعستادیناتوانش ا یپا یکردن آن داشت رو

سمت چپش ذره   یسالمش بدهد و شانه  یپا یوزنش را رو

  دیا خواستم او را دعوت به نشستن کنم، او ب یخم شد. نم  یا

کمتر ونه   یره ااست، نه ذ گرانیباور را داشت که مانند د نیا

 !شتریب یذره ا

 ؟ یخوب زم،یسالم عز -

  تیخوبم، مخصوصا وقت شوهرم رضا یلیسالم گندم جون، خ -

 . امیداد که ب

 باال انداختم.  یبه خوشحال ختهیرا با تعجب آم م یابروها

 ؟ یکه بمون یپس اومد  ؟یجد -

چهره اش چروک کنار چشمش را  یزد و شاداب  یهم لبخند او

 د. پوشان یبه راحت

 آره.  -



چشمم به   یه  ،ی جنگ یخواسته هات م یدونستم که برا یم  -

  ،ی و چه اومدن یاما باالخره اومد یایدر خشک شد تا ب نیا

 . زهیر یاز سر و روت م یماشاهلل انرژ

رنگ غم داشتند، هنوز هم   ش یو هنوز هم خنده ها دیخند

 مانیبود، هنوز هم اضطراب پش یتینارضا ش یچشم ها یانتها

ت بر آن ها غلبه  توانس یسرش را داشت اما به خوبشدن هم

 خواستم.  یرا م نیکند و من هم هم

شود اشک نباشد؟ مگر   یشود غم نباشد؟ مگر م ی مگر م اصال

 هم معنا داشت؟   یبدون دل نگران  یزندگ

بود که   ی سخت زندگ دانیم نیمرد ا یکه نه، اما کس یراست به

ار آن ها بخندد، بتواند  بتواند بر آن ها غلبه کند، بتواند در کن

آن ها نباشد، امر بر فرمان و   عیآن ها را داشته باشد اما مط

آن ها نباشد، سرخورده و فرومانده هم نباشد، بتواند در   میتسل

 باشد.  دانیم  نیا "مرد"کنار آن ها

 کارگاه گندم جون؟ م یر یم  یک  -
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گفتنشان را دوست داشتم. هرچقدر که جان    "گندم" نیا چقدر

باز هم به   ندازمیگفتن را از زبانشان بکندم تا دکتر   یم

 .دیارز یاالن م متیصم

 ؟یعجله دار  یلیخ -

 ! یلیخ -

 .  دم یاز پس حرفش خند هردو

  نیرا با لبخند آذ شی سمت مهسا برگشتم که او هم لب ها به

 داده بود. 

 ساعت چنده؟  یمالقات بعد -

 . مینه و ن -

ت داشتم.  وق یا قهیانداختم. ده دق وارید  یبه ساعت رو ینگاه 

تکان دادم و دستم را پشتش قرار  یسر تیرضا یبه نشانه 

 دادم.

 . م یپس بزن بر -



  یتی. در را که باز کردم با جمعمی هم به سمت در به راه افتاد  با

  ستاده یکنار درکارگاه ا شانی در سالن رو به رو شدم که همه 

 بودند. 

به سمت   ی سر خورد و با نگران یاز پشت خانم فرخ دستم

به سمتم برگشت و متوجه شدم   زادهیاه رفتم که خانم علکارگ

 . ستادند یکارگاه آن جا ا یبچه ها

 : دمیزدم و با تعجب پرس یلبخند

 د؟ یستادیا نجایسالم، چرا ا -

 عه، حرف نزن. -

بزرگ شده به سمت فروزان برگشتم که سرش را   یچشم ها با

 به در چسبوند و با دقت مشغول گوش دادن شد.

 گفت:  شانیکیام را به سمت زن ها چرخاندم که  یپرسش نگاه 

که   رونیب می آقا محمد و دخترعموت داخل اند، ما هم اومد -

 راحت حرف بزنند. 

  ی خاست، آنقدر تند و عصبمحمد بر   ادیفر یلحظه صدا همان

 چه گفت. دمیحرف زد که نفهم



 گفت:  یآرام یگوشش را از در جدا کرد و با صدا فروزان

داد زد من که پشت   نقدریودت سرتقه، اخ نیبرادرت هم ع  -

ازش، واقعا براش  دهیکش ی چ چارهیب قیدرم کر شدم، شقا

 انتخاب.  نیمتاسفم بابت ا

ماجرا شدم،   یگوشش را به در چسباند. تازه متوجه   دوباره

 و محمد؟ آن هم تنها؟  قیشقا

  نیبود که آن ها را ا وانهیسمت زن ها برگشتم. فروزان د به

  ی کردم نگران یسع ینگه داشته بود. با لبخند  همه وقت سراپا

 ام را پنهان کنم و گفتم: 

  دیبخور یی چا هیتو مطب،  دیی خب؟ بفرما دیستادیا نجایچرا ا -

 سرکار.  دیتا دوباره برگرد  د یدر کن یو خستگ

کمر دو تا از زن ها گذاشتم و آن ها را به سمت   یرا رو دستم

 انداختم.  زادهیهل دادم. نگاه هم به خانم عل  یمطب کم

کم   هیخوان کار رو شروع کنند،  یتازه م  یخانم فرخ زم، یعز -

  زیکارگاه و استاد عز نیتا بر دیدر مورد کار باهاشون حرف بزن

 بدن.  ادیبهشون 
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 سرشان را تکان دادند و آرام آرام به سمت مطب رفتند. یهمگ



کردم و در را پشت سرشان بستم. دوباره به   شانیهم راه من

محمد برخاست اما   اد یفر یکه دباره صداسمت فروزان برگشتم 

 چه گفت. دمیفهم یبار به راحت نیا

 نم؟ یرو بب ی ک د ی من نخوام با شما حرف بزنم با -

از در   یو او را از در جدا کرد، چند قدم دمیفروزان را کش یبازو

را رها کردم و به سمتش برگشتم. قبل از آن  ش یکه بازو  میشد

 ر هم رفته اعتراض کرد:د یبپرسم با صورت یکه من سوال

 کرد، چته؟ یداشتم گوش م  -

خواست  یم  یبچگانه اش خنده ام گرفته بود. او ک  یکارها از

 بزرگ شود؟

 کار زشته دختر جون. نیا -

 اش داد و سرش را برگرداند.  ینیبه ب ینیچ

 بزرگ.چشم مامان   -

  ی کرد، راست م  یحق داشت که با ازدواجش مخالفت م پدرش

گفت، دوست   یم یهم به شوخ ی ود است، گاهاو ز یگفت برا

ندارد دخترش را بدهد به پسر مردم و آن پسر را بدبخت کند،  



پسرک و خانواده اش را به  ی ها نینفر دی با یریآن وقت سر پ 

 . دیخر یجان م

کرد به نق زدن و دوباره کلکل او و پدرش  ی هم شروع م فروزان

 شد.  یاز نو شروع م

فروزان به قول   ییتنها لی نها دلها ت  نیا یهمه  یجدا اما

 نکرده بود.  دایبود که هنوز شاهزاده اش را پ  نیا یخودش برا

 : دمیشدم و پرس شیاو و اداها  الیخیب

 خودش اومد؟  قیشقا -

 نه، کولش کردم اوردمش.  -

 ؟ یتو اطالع نداشت ی عنی -

او   یدوخت و جوابم را نداد. به جا واریرا به در و د ش یها چشم

 یشد و مانند خنجر یمحمد هر لحظه بلند تر م  ادیفر یصدا

نشست. امان از دل برادرکم، امان از دل شکسته   یبر دل من م

 اش!

  ی م د ینبا ؟یفهم  یشه، م یکار داغون م نیفروزان محمد با ا -

 . اومد یم یذاشت



 

و دست رو   نمیجا بش هیتونستم مثل تو  ی خب... خب من نم -

کردم و   یم  یکار هی  دیبا  دست بذارم که هردو طرف نابود شن،

 کار بود.  نیبهتر نیبه نظرم ا

 بود؟  دهیرا د دارید نیا بینگاهش کردم. او ترت رتیح با

باز نگاهش کردم تا   ی در بهت مانده بودم و با دهان یا هیثان چند

 دوباره مشغول بهانه آوردن شد. 

زنن، سنگ هاشون  ینگران نباش، االن حرفاشون رو با هم م  -

 کنند، اصال از...   یا مروبا هم و

  نیا یرو یختیآب، نفت ر یفروزان جان، به جا   یاشتباه کرد -

 آتش.

 دارد  ہادامــــــ
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دانست کارش اشتباه بوده   ینگاهم کرد. خودش هم م  شرمنده

  یکه آرام آرام برا  ییاست. ثوابش کباب شده بود و تمام آجرها

 کرد. رانیمرتبه و کیبودم را  دهیعشق چ نیدوباره ساختن ا

 شه؟   ینمبا حرف زدن درست  ی عنی -



نه، محمد   ینه، با دلخور ادی با حرف چرا، اما با دعوا نه، با فر -

ماه ها از اون ماجرا گذشته اما هنوز آتش درونش   ه،یاالن عصب

کشه؟ االن معلوم    یعربده م  یچطور ینیب ی شعله وره، نم

گه به   ی م  یچ ستیآد، معلوم ن ی م رونیاز دهنش ب یچ ستین

اون  ش یآت نه،شک یور مو دلش رو چط چارهیاون دختر ب

از دل   یپادزهر  چیخوابه، اما زهر حرف هاش با ه یباالخره م 

حرف   د یفهم یکاش م  یره فروزان، ا ینم رونیب قیشقا

 کاش.  یسالحه، ا نیقدرتمندتر

و مشغول راه رفتنش شدم تا بفهمم   دمیبه صورتم کش یدست

  یحرفشان رفتن کار درست ان یچه کنم. مطمئنا به م د یاالن با

 نبود، مطمئنا! 

 ... اما

لحظه در باز شد و من فروزان نگران به سمت در  همان

 بود. ستادهیدر چهارچوب در ا نی. محمد خشمگمیبرگشت

  ش یکاش اشک چشم ها یبه خون نشسته بود و ا ش یها چشم

را   شیها  قهیکاش صورت کبود و نبض شق ی. ادم ید یرا نم

  ینم  ییاجلوه نم ینطوریکاش رگ گردنش ا   یا دم،ی د ینم



توانستم   یکاش م ی. ادیلرز  یاز خشم نم  شیکرد و  دست ها

  ینیب  یپره ها انهیکه وحش ش یبدهم به نفس ها هیآرامش هد

 دادند.  یاش را تکان م

را خورد و   شیشد. آرام، بغض گلو کیبه من نزد یقدم  چند

 :دیپرس

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -

  یچیمهم نبود، هرا برپا کردم.  شینما  نیکرد من ا ی گمان م او

 او مهم نبود.  جز آرامش

  حیتاخت، پس سکوت را ترج یم نیزدم خشمگ ی م یحرف اگر

 دادم.

 من؟   شیپ  یرو اورد یچرا اون لعنت ؟یچرا آج -

اش نبندم.   یبلند و عصب ادیرا از فر م یکردم تا چشم ها  مقاومت

  ش یاست و صدا یکنم چقدر عصب یآور اد یخواستم به او  ینم

 اندازد. یم نیخلوت طن ی ادر راه پله ه

به مهبد کمکت   دنیرس ی برا یبار تو ازم خواست هی نیبب -

ازدواجتون و باز هم    یزدم برا میکنم، من از تمام جونم و زندگ



  هیدم اما  ی اگه جونمم باشه م یحت ،یازم بخوا یزیاگه چ

خواسته، لطفا تو کار من و اون  هیخواسته دارم ازت گندم...  

قلب سوخته ام   نیبه کار من و ا یکن، کاردختره دخالت ن

 نداشته بود.

 را تند زد و رفت.  حرفش
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او دلخور شوم، من حق  نداشتم   ی من حق نداشتم از تند 

بار بر سرم زد، من حق   نیاول یکه برا یادیفر یبغض کنم برا

سال   یو چند ستیکه بعد ب یتشوم از حرم رینداشتم دلگ

 امروز شکست، من... 

گشتم اما قطع شدن  . به سمتش برنستادیپله ا نیاول یرو

 بود. زیمحکمش گواه همه چ  یقدم ها یصدا

من   یتو کارها گهی بار د کیاگه   گم،یدارم به هردوتون م -

که   ی به عشق ،ینه من نه شما، مخصوصا تو آج دیدخالت کن

 .شهیزنم، هم ی رو م دتیق شهیهم یبهت دارم قسم که برا

ببندم.  را  شیچشم  ها  ادشیاز فر یبار توانستم به راحت نیا

قلبم   نباریبغضم را فرو بخورم، ا یبار توانستم به راحت نیا



نبود که نگرانش   یمحمد گریبلرزد چون د یتوانست به راحت

 شوم. 

زد و خواست به دنبالش برود که مچ دستش را   شیصدا فروزان

گرفتم و مانع شدم. نگران و شرمنده به سمت م برگشت. با  

 بودم را نوازش کرد. که مچش را گرفته یدست گرشیدست د

  میمن شد، اگه من اون تصم  ریگندم، همه ش تقص دیببخش -

زد   ی تو کارگاه زار م یطور نی ا قیگرفتم نه شقا   یرو نم یلعنت

 شد و نه تو...  ی م یعصب ینطوریمحمد او نه 

باهات بد حرف زد، همه   یلیگندم جونم، محمد خ دیببخش یوا

  ی، به قول خودت عصبها  یمن بود. ناراحت نباش ریاش هم تقص

  یافته، خودت که م  یآد به غلط کردن م یبود، به خدا فردا م

 چقدر دوست داره.  یدون

بغضم را قورت دادم و با آرامش به فروزان نگاه کردم. من    دوباره

توانستم بر احساساتم غلبه کنم، بغضم را فرو بخورم،  یاگر نم

  م یسخن بگو یاببزنم و دوباره با لبخند و با شاد نهیقلبم را پ 

 خوردم؟ ی م یبه چه درد گرید



رم   یواسه خودت؟ من م ی گ ی م یدار یسه ساعت چ  -

سر  انی خدا بگو ب ی ، تو هم به اون بنده هارو آروم کنم قیشقا

 بدو دختر.  ،یکرد  کاریها رو ب چارهیکارشون، ب

به عرض صورتش زد.   یاو هم لبخند دیخوشم را که د حال

  نیهم ،یخوشحال نی، همحس خوب نیلبخند، هم نیهم

زدم را  ی م شانیام که برا یمصنوع   یتمام خنده ها نیهم

 کرد.   یم  یواقع قیعم
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دونم چقدر   ی که م ن یدونم تو دلت آشوبه، با ا  یکه م نیبا ا -

که    نیجهنمه، با ا نیبرات ع  دنشیو زجر کش یعاشق محمد

که تا حاال از گل نازک تر به هم   یدونم بد حرف زدن اون  یم

االن دلت   نیدونم هم یم نکهیچقدر برات سخته، با ا نینگفت

و   رهیت بغلت بگ خندو با لب  اد یخواد محمد از پله ها باال ب یم

تونه   ی وقت نم چیوقت ه  چیبگه همه حرفاش دروغ بود و ه

خواست  ی دلت نم چیدونم ه  یکه م نیزنه، با ا ی رو نم دتیق

  یو تو دلت خدا خدا م  یقضاوت بش یکه نکرد یواسه کار

 تا محمد فکر نکنه...   موندم یکاش تو مطب م  یا یکن

 و گفتم:  دم یحرفش پر انیخنده م با

...  نکهیبا ا نکهیبا ا ی ه ؟ یزن یدختر، چقدر حرف م  ریترمز بگ -

 برو اون بنده خدا ها رو صدا کن. 



با شتاب برداشت و    یسمت کارگاه به راه افتادم که چند قدم به

 کاشت.   م یگونه ها یرو ییکهوی یبوسه ا

  یم که برعکس به سمت مطب راه م خنده به سمتش برگشت با

 رفت.

رو   هیحال خودت و بق یبلد شهیحال خوشحالم که هم نیبا ا -

 .میجون قیرف یخوب کن

  یکه کرد یواسه کار یکل  دینمال خانم، بعدا با  رهیسرم رو ش -

 .یش هیو تنب یجواب پس بد

و  یرا به شوخ زیهمه چ شهی و خوش به حالش که هم دیخند

 گرفت.  ی خنده م

 ه سارا هم بگو هر وقت مراجعه کننده اومد بهم خبر بده. ب -

تکان داد و وارد   ی چشم نظام  یرا کنار سرش به نشانه  دستش

دانستم دل او هم آشوب بود اما به    یمطب شد. هر چند که م

 توانست بخند.  یحال بدش م یقول خودش خداراشکر با تمام 



ا بغل  ر شی سالن زانو ها یگوشه  قی. شقاکارگاه شدم وارد

  یآن گذاشته بود و زار زار اشک م یکرده بود و سرش را رو

 .ختیر

محمد    ی. هنوز هم در بهت حرف هادمیکش یکالفه ا نفس

 واجب تر از خودم بود.    قیبودم اما االن شقا

_ 

که آالله راه انداخته بود   ییتوجه به سر و صدا یکردم ب  یسع

خت بود اما  پرونده جمع کنم، هرچند که س کی یتمرکزم را رو

 بود.  یشدن

را خودش   نیبود و ا ختهیوقت بود با کارم در آم یلیاو خ حضور

  ی خواست و نه م یمن او م  یخواست، با تمام محخالفت ها  یم

کوچکش   یخواسته ها نیا یبودم که جلو یتوانستم و نه راض

 .رمیرا بگ
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 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#



 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱67_پارت#      

 

من چسباند.   زیو خودش را به م دیمبل کش یخودش را رو یم

چانه اش کرد و همان طور   ی هیرا تک زیم یرو شی دست ها

 ملوس نگاهم کرد.  یبچه گربه  کیمانند 



  ادمیرا  ییکهوی ی ام گرفت، او چه خوب رسم تکخنده ها خنده

آرامش بود و   یکاشت از رو یکه گندم م   ییداده بود. لبخند ها

 .عیو سر  یجانیاو ه یو لبخندها یدائم

 کرد با مردها؟... تنها خدا داند.  ی ها چه م زن

 ؟ یکن ی نگاه م ینطوریا چرا -

 زیره، با نگاه کردن به تو همه چ ی در نم میمن با قهوه خستگ -

 ره.  یم  ادمی

که   یهوا وارد شود، منش یب  یدر باز نگاه کردم تا مبادا فرد به

راست  ک یدر اتاق من بود، در هم که باز بود، احتمال آمدنش 

 بود.  یبه اتاق حتم

 

افکارم  یر نگاه کرد، متوجه را برگرداند و مانند من به د  سرش

بلند شد. به سمت در رفت و در را بست،    شیشده بود. از جا

 پشت آن را چرخاند که با تعجب گفتم: دیکل

 ؟ یکن ی م کاریچ -

 مزاحممون نشه.  یکنم تا کس ی در رو قف م -



را تنگ کردم و   می به سمت من آمد. چشم ها یلبخند مرموز با

 گفتم: 

من تا کارم رو   ؟یاالن تموم کن یخوا ی سهم امشبت رو م-

 ام.  یتموم نکنم شب خونه نم

بلندش در اتاق منعکس شد.    یخنده ها یو دوباره صدا دیخند

سرخ رژلب  یها و لب دیسف  یو باز هم تضاد دندان ها دیخند

 .دیزده اش را به رخ کش

دسته  یبرداشت و رو  میپا  یدستم را از رو  ستاد،یا میرو روبه

جا کردم. آن  میپاها  یهم خودش را رو گذاشت و بعد یصندل

وزنش را احساس   میبود که پاها  فیو نح کیقدر در برابرم کوچ

 نکردند. 

کرده بود   یمن مشک ی قهیکه به سل  ی شانیپر  یدستم موها با

  یاز رو یصورتش کنار دادم که همزمان روسر یرا از رو

  یرا در فاصله  شیافتاد. سرش را برگرداند و چشم ها  ش یموها

 دوخت. می به چشم ها یمتر  یسانت کی

 ه؟یخونه، نظرت چ میر ی شب نم یی اصال دوتا -



کردم خنده    یم  یکه سع ی را باال انداختم و با صورت م یابروها

 کنم گفتم:  یاش را مخف

 ؟ یکن کاریمن رو ب یخوا ی کال م ی عنی -

  ی م  یبودن من تو رو از کار و زندگ یبگ یخوا ی م ی عنی -

 ندازه؟

  ی م م یرا دور انگشت ها شی م و تنها موهارا نداد جوابش

کردم. او قصد داشت از زبانم   ی م یو با آن ها باز دمیچیپ 

کردم. او   ی ها زبان باز نم یادگ س نیو من به هم ردیاعتراف بگ

 یدانست برا  یدانست که در را قفل کرد، م یرا م  نیهم ا

 دارد.  ش یدر پ  یادیاعتراف گرفتن راه ز

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           



 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش _نیا_یقربان# رمان           

 ۱66_پارت#      

 

 

.  دیکش یخستگ یواز ر یمبل پرت کرد و پوف یرا رو خودش

آوردم و نگاهش کردم که چشم   رونیپرونده ها ب یسرم را از رو

 . د یبار  یم  شیاز سر و رو یرا بسته بود و خستگ ش یها

 . یخسته نباش -

که من   تیبود؟ اصال دفتر قبل فیکث نقدریخستم، چرا ا یلیخ-

 ؟ یکرد یم کارینبودم چ



خنده ام   اریاخت یشروع شده بود و دوباره ب  شیغرغرها   دوباره

گرفته بود. صورت خسته و درهم رفته و سخنان پر حرصش به 

 کرد.   یافزود و دلرباترش م یصورتش م  یو بچگ ی بامزگ

. من که گفتم بذار  میگرفت  یکارگر م  هی  کباریهرچند وقت  -

 کمکت کنم. 

مبل برداشت.  یاش را از رو هیرا باز کرد و تک ش یها چشم

بلند   ش یشکستن رگ ها یگردنش را چپ و راست کرد تا صدا

 گفتم:  ی را مانند هربار در هم کرد و عصب م یشد. اخم ها

 نکن.  -

گردنش شد و به    الیخیتوجه به حرفم ب یهم مانند هر بار ب  او

آن ها را هم خوب   ی را هجوم برد، وقت ش یسمت انگشت ها

دانست از  ی زد. م یثیشکاند به سمت من برگشت و لبخند خب

اعصاب من بود،   یاو عاشق راه رفتن رو ا ام د یآ یکار بدم م  نیا

کرد، دوباره    یکه دوباره آن را روبه راه م ی خرد کردن عصاب

کرد   یم رانیهم و  دی کرد و شا یخودش حال خرابم را خوب م

 .ندیبنش مانیتا طعم آباد کردن بر دل هردو



کار   یاون قفسه رو مرتب کرد یکه پرونده ها نیشما هم -

شب بهونه  فتهیدوباره کارت عقب ب دوست ندارم ،یکرد یبزرگ

به کارم   دی تو صبح از کارم زدم و حاال با یبرا "که  یداشته باش

 "برسم.

خواست به  یکلفت شده گفت و م  یآخر را با صدا ی جمله

توانست   یم ی. گفته بودم که به راحتاوردیرا در ب میادا ینحو

 د و بداند. آنکه بخواه یکند، ب لیاخمم را به خنده تبد

 در بره. تیخستگ ی نطوریا د یشا ؟یخور یقهوه م -

که او مرا منع کرده   یقهوه ا یاش بهانه بود، دلم برا یخستگ

مرا از  یبه نحو خواستیبود تنگ شده بود. به قول خودش م

کس   چیدانست ه ینجات دهد اما خودش خوب م ادیاعت نیا

 .ردیتواند بگ یرا نم م یخواسته ها یجلو

 بودم اما ترک... اصال!   دل او کم کرده یبرا

 قهوه آرامش روح و روانم بود. یتلخ



پر    یعاشقانه اش، از هم نگاه ها  یکرد، از همان نگاه ها  نگاهم

  یدیترس یکه عشوه داشت و م  ییاز نازش، از همان نگاه ها 

 ازش. 

 

 دارد  ہادامــــــ
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  مودیپ  ی راه را م نیبار ا کیخسته نبود هر چند روز  یراست به

 آمد؟  یو باز هم به سراغش م 

  دمیو فهم دیکش م یها شی ته ر یرو قا ی، دقبه صورتم یدست

قصد ناز کردن دارد، قصد دارد مرا تا مرز جنون ببرد و تشنه را  

به لب آب ببرد و تشنه برگرداند و اما حاال که او را داشتم به  

 بود.  هودهیشدم. تالشش ب ینم کیها تحر یراحت نیهم

دم،  با زبان بو ید نبود، وگرنه من هم مرد عاشقراهش را بل او

با کلمات   یباز یبلد بودم، من هم حرفه  اد یمن هم عاشقانه ز

 او راهش را بلد نبود.  یبلد بودم ول یرا به خوب

را   شیاما او هر بار نازها ستمی بفهمد من مرد هوس ن خواستمیم

بود، صادقانه، عاشقانه و   یکه تنها کاف   یکرد، در حال یم شتریب

 از من بخواهد.  ش یم هاآن هم نه با زبان، بلکه با چش ،ی سادگ



شانه اش   یکوتاهش رو یرا باز کرد و موها  شی موها ی رهیگ

 پخش شدند. 

برداشت و نگاهم کرد، با همان   م یها شیبا ته ر یاز باز دست

کرد تا حد توانش مظلومش    ی م ی زد و سع یکه برق م   ینگاه 

 کند. 

هم تنها سکوت کردم، سکوت کردم و به افکار خامش نگاه   من

 کردم.  

 ره.  یم ستمیمن ن نهی ب یآد م  ی م ی کیدر رو باز کن،  -

را از جمع شدن صورتش متوجه  ن یا ش،یبود برا  یبد  یحال ضد

 شدم. 

 برات نذاشتم. یامروز قرار -

 . ادی ب یدیفرد جد  د یشا-

 . دیانتخاب کن یدیموکل جد  د ینبا  یجنابعال -

را در هم کردم. من مرد قبول زور و اجبار نبودم،   می ها اخم

 را...  شی دهایاما با رفتمیپذ ی را با جان و دل م ش یها خواهش

 .ستیتو کار من ن یدیبا -



 . دیقبول نکن  یموکل گهی کنم د   یخواهش م ،یی باشه آقا -

او که هنوز مرا مرد   یها  یتلخ شده بود. هم با نفهم اوقاتم 

 که گفت.  یدی دانست و هم با با یم یاس رانهو

 .ست یکارها ن  نیا یآالله دفتر جا -

 . دیکش یکالفه ا سنف

 مهبد...  -

گرفت   ینم  ادیمتلمسانه و با عجز بود. پس چرا  شیصدا

حال با احترام  نیو در ع  تی را محکم و با جد ش یخواهش ها

 ... ی عشوه و زنانگ  ایجبر  ا یضعف  ا یکند؟  انیب

 سخته؟  نقدر یدوست دارم ا هیواقعا گفتن -

 ؟ یفهم  یکنن، م  یکم م یکلمات از ارزش معن -

 دارد  ہـــــادامـ
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  ی نگ  یتا وقت زمیعز ست،یهم ن  ییباشند معناهم ن ی تا کلمات -"

هم   یآد که بخواد ارزش یبه وجود نم یدوست دارم، عالقه ا

داشته باشه، حرفت درسته، اما نه قطعا، از احساساتت حرف 

طرف   ینگو که برا نقدریاگه نفرت باشه اما کم، ا  یحتبزن، 

  ادشیاز  گهی د هنکن ک شیمخف نقدرهمیبشه، ا یمقابلت تکرار



دانم   ی به گندم گفتم جوابم را داد و نم یحرف را وقت نیا "ه.بر

 چرا دوست داشتم جواب آالله را هم بشنوم.

 . رهیگ  یاشکال نداره، به جاش من دلم آروم م -

کردم تمام افکارم را برهم بزنم، آن    یرا بستم و سع م یها چشم

 فاصله ها بودند.  ریها تعب

 بگم. زیچ هیخوام بهت  ی مهبد م -

 و. بگ -

را باز کردم. کدامشان درست بود و کدامشان غلط؟   م یها چشم

 داشتم.  دیاو و گندم ترد نیبود که هنوز ب یوانگید

 گم.   ی نم یچیدوست دارم ه یتا نگ  -

پس بلند شو که من برم به   یبگ یزیچ یواخ یاگه نم _

 کارهام برسم. 

را در هم فرو کرد و مشت کوچکش را به   فشیظر یابروهها

 . دیبکو  میبازو

 .یسیخس یلیخ -



حرکات  یبرا م یو لب ها رمی خودم را بگ ینتوانستم جلو گرید

 بچگانه اش کش آمد. 

منتظر   ،یبزن یحرف یخوا یمگه بهت نگفته بودم اگه م  -

 رفتار... 

 . دیحرفم پر انیحوصله م یو ب یعصب

 نیامروز دست از ا هیتو روخدا  ادمه، ی مهبد به خدا حرفات  -

 نزن.  یو فلسف یمنطق یحرفا

دادن به   انیپا یبرا یمینگاهش کردم تا خودش تصم یخنث

  ریاو تاث یمن نه رو ی. حرفاردیکه شروع کرده بود بگ یباز نیا

گونه بماند،   نیخواست هم ی بود. او م  رییداشت و نه او آدم تغ

بلد بودند و   یکه از زن بودن تنها خانه دار یی مانند اکثر زن ها

خواستند که  ی و نه م ستنددان  ی م از جامعه یزینه چ ،ی زنانگ

فراتر را به مردها محول کرده بودند    یبدانند، تمام دانسته ها

  یسر م ادیشد فر ی ا در جامعه مآن وقت تا سخن از حق زن ه

دهند،   یکنند و به آن ها بها نم   یدادند که زن ها را سرکوب م

داد، خودشان   یتوجه به آن که ارزش را جامعه به آن ها نم یب

 ساختند. یارزش م هبودند ک



 ؟ یگ  ینم-

 . ی منتظرم تا تو بگ -

 حداقل بانو صدام کن تا بگم.  -

 یاز هم باز شد و لبخند می لحن بچگانه اش دوباره اخم ها با

 آمد دل کوچکش را بشکنم.  یزدم. دلم نم

 من.  یبفرما بانو -

  یلب و لپ ها نیتا بناگوش باز شد که باعث شد ب ششین

گونه و لپ   دی خند یگونه که م نیشود. ا جادیا یبزرگش خط

 خورد.  یبه چشم م شتریب ش یها

با   یشد مشغول باز یگ تر از آن نمکه بزر یهمان لبخند  با

خواسته اش  یعنی نیدانستم ا یشد و م  راهنمیپ   یدکمه ها

 .ستیآنقدر هم مطلوب من ن

 . یگم مهبد یم  -

 جونم.  -

 ؟یمن رو دوست دار -
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 یز هم باز شد و لبخندا می لحن بچگانه اش دوباره اخم ها با

 آمد دل کوچکش را بشکنم.  یزدم. دلم نم

 من.  یبفرما بانو -

  یلب و لپ ها نیتا بناگوش باز شد که باعث شد ب ششین

گونه و لپ   دی خند یگونه که م نیشود. ا جادیا یبزرگش خط

 خورد.  یبه چشم م شتریب ش یها

با   یشد مشغول باز یکه بزرگ تر از آن نم یهمان لبخند  با

خواسته اش  یعنی نیدانستم ا یشد و م  راهنمیپ   یدکمه ها

 .ستیآنقدر هم مطلوب من ن

 . یگم مهبد یم  -

 جونم.  -

 ؟یمن رو دوست دار -

ماجرا نبود  نیاو ول کن ا دم،یخند یبلند تر یبار با صدا نیا

 انگار. 

 گم.  ینم  یتا حرفت رو نگ  -

 گفت:  زانیآو یو با لب ها دیام کوب  نهیبه س یمشت



 ؟یدی گندم رو طالق م یس ک پ -

  دمیفهم  یم  دیبا سرعت و وحشتناک در هم رفت. با  می ها اخم

هم   دی گندم بود.شا یو برنامه تنها برا ینیهمه مقدمه چ نیا

از آالله و   الم یتا خ دنیزدم به نفهم ی و خودم را م دمیفهم  یم

 که به من داشت راحت باشد.  یاعتماد

ام  یصورت عصب دنی و درا بلند نکرد، جرئت بلند کردن  سرش

بحث   نیاز ا چیدانست که ه یرا نداشت. خودش هم م 

کرد و   ی اما باز هم زبان باز م د یآ یخوشم نم یشگیهم

 کرد.  یزنانه اش را بر سرم آوار م یحسادت و لجباز

منم    ده،یع  گهیخب عشقم آخه نگاه کن، االن چند روز د -

ا تو  ام  میهم باش شیرو پ  لیسال تحو نیدوست دارم اول

 و...  تیزن عقد شیپ  یبر یمجبور

  ش یقصد رفتن پ  چیبگم من ه د یبا نهیاگه مشکلت فقط هم -

 لینداره سال تحو ی لیدل می گندم رو ندارم، کل سال جدا بود

 . میهم باش شیپ 



  ی اونم م ؟ یچ یدن ید  دیع   ،یچ یه  لیسال تحو یخب لحظه  -

  یتون  یم  یول یاصال قبول، اون هم نر ؟یر ینم یبگ یخوا

خونه تون  یوقت یتونیاصال م ای ؟یریمهمون رو بگ یلوج

جشن عقد مها رو   ای ؟یمهمون اومد گندم رو دست تنها بذار

 وامخ ی ندارم که، م شتریخواهرشوهر ب هیبابا من  ؟ یگ ی م یچ

گندم من کنارت به عنوان زنداداش عروس  یاون روز به جا

 باشم. 
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 فتهی. او شدی ایگاه خوشش ب چیکردم از آالله ه ی... گمان نممها

 شهیگندم بود، او را مانند خواهر بزرگتر دوست داشت و هم ی

شد، حاال اگر   ینم دا یمن بهتر از گندم پ  یبرا یگفت زن  یم

  چیام شده است ه یگندم آالله وارد زندگ  یبه جا دیفهم  یم

 آمد.  یخوشش نم

واکنشش بدتر از گندم باشد، گندم بزرگ بود، صبور   دیشا یحت

  شیاما مها هنوز هم با احساساتش پ بود   یو منطق  دهیو فهم

 داد.  یرفت و عالقه اش به گندم را از دست نم یم

که گندم هنوز نامش در    ی در زمان دیفهم یاگرم مخصوصا

اوضاع   نیام در آمده، با ا غهیمن هست آالله به ص  یشناسنامه 

 داد و نه مادر.  ی نشان م یا برخورد خوبنه مه



کرد تا   یم  ی بود و سع یو همه جا خنث شهیکه هم  یکس تنها

 اطرافش دهد پدر بود.  یحد امکان حق را به آدم ها

من   یمعرف یبرا یخوب یجشن فرصت نیمهبد جونم، اصال هم -

 به خانواده ته. 

تو رو به   یزود نیاگه گندم رو طالق بدم به هم ی من حت -

 به نفع هردومونه. دم،یخانواده م نشون نم

  مانیوضوع تمام بحث هامدت ها بود م  د،یکش یکالفه ا نفس

  یزود نیدانست به هم یطالق گندم بود و او خودش هم م 

 شوم. ینم یراض

خواستم گندم   یکداممان نبود. من نه م  چیکار به صالح ه نیا

از ست بدهم و نه حاال عصاب   میزندگ یفرد تو کیبه عنوان را 

مادر خودم و پدر او را داشتم. اصال   ی ها هیگوشه و کنا دنیشن

من و گندم به   دنیهمه در راه رس  نیمها و محمد را که ا جواب

 دادم؟  یهم کمکان کردن را چه م



بود اما جواب سوگند را  دهی وقت بود از من بر یلیکه خ اهورا

او هم مانند شوهرش تا   نی قیدادم؟ هر چند که  به  یچه م

 کوه نفرت ساخته است. کیاالن از من 

 مهبد جونم...  -

 .ستیقتش ننه آالله، االن و  -

 وقتشه؟ یپس ک  -

  یتوان یکردم که تو م  دایپ  نیقیکه  ی زمان میخواستم بگو یم

 سکوت کردم.  اما  یریام بگ یگندم را در زندگ یجا

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 



 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یبانقر# رمان           

 ۱73_پارت#      

 

  یکرد، فقط دوباره بحث راه م ی حرفم را درک نم یکه معنا او

 از او دوست دارم. شتریانداخت که هنوز هم کندم را ب

 مهبد اگه...  -

ورد که نگاهش را هراسان به  لحظه چند تقه به در خ همون

 سمت در کشاند و نگاه من سرزنشگر به او دوخته شد. 

که از شدت   ییچشم هادوباره به سمت من برگشت و با همان  

 ترس درشت شده بودند لب زد: 

 

 بشم؟   میمن برم تو کمد قا  -



 ؟یمانیکه باز آرد پش یچرا عاقل کند کار -

  یشان یپ  یرو یفیظرو  یمصنوع  یزد و اخم ها می به بازو یمشت

 اش کاشت.

 مهبد آروم حرف بزن. -

 گفت: یفیظر یدر به صدا در آمد و پشت سرش صدا  دوباره

 . دیندار فیبزرگمهر تشر یآقا-

 پاشو آالله، پاشو من برم.  -

 زنه؟ -

به او انداختم که خودش جوابش را  یهیعاقل اندر سف نگاه 

 بلند شد.   میپاها یگرفت و از رو

 بلند شدم.  می مرتب کرد و من هم از جاسرش  یرا رو شال

 بزرگمهر. ی آقا -

داد از اتاق فاصله   یتر بود و نشان م فیزن ضع یبار صدا نیا

 گرفته است. آالله به سمت من برگشت.



هردومون  یآبرو یگم بذار  بره، اگه در رو االن باز کن  یم  -

 .رهیم

  یتوجه به حرفش به سمت در رفتم. اگر قرار باشد برا یب

برود، همان بهتر که   بهیغر کی  یجلو میوت با همسرم آبروخل

 برود.  میآبرو

را در قفل چرخاندم و در را باز کردم. نگاه زن که در   دیکل

 .دیبود با تعجب به سمت من چرخ ستادهیدر ا یورود

 . دیی بفرما -

 از در فاصله گرفت.  ی به خودش آمد و چند قدم زن

 بزرگمهر؟   یسالم، آقا -

 بله خودمم.  -

پرونده   هیمن   د،یندادصداتون کردم جواب  یهرچ دیببخش -

 . دیبه اون بنداز یداشتم خواستم نگاه  یادار ی

  یکرد با لبخند یو سع ستادیلحظه آالله کنارم ا همان

 :دیدستپاچه بگو



کردند، من   یبزرگمهر داشتند استراحت م  یآقا دیببخش -

 هم... 

 داخل خانم.  دیی بفرما -

.  ردیا گفتن دروغ گناه نکرده را بر گردن بگخواستم آالله ب ینم

 به از یکه ن م ینکرده بود یما کار خالف 

 گذاشتن داشته باشد. سرپوش

آالله رنگ   دنیاول د یچند که نگاه زن در همان لحظه  هر

 را گرفت اما مهم نبود. د یعوض کرد و رنگ شک و ترد

 .زتیبرو پشت م زمیعز -

کم کرد.   شی چشم ها از شک در ی گفتنم کم زیعز نیهم  دیشا

 گفتن جلب اعتماد آن زن نبود. زیهرچند که قصدم از عز

 . د یمعطل شد دیداخل خانم، ببخش د ییشما هم بفرما -

 که انگار بد موقع مزاحم شدم.  دینه، شما ببخش -

دفتر به افراد مراجعه کننده اختصاص دارد،  نیتمام ساعات ا -

 .دیستیشما مزاحم ن



زد و به سمت اتاقم آمد، از اتاق   یددر جوابم تنها لبخن زن

کامل وارد اتاق شد آرام   یآمدم تا او اول وارد شود و وقت رونیب

 به آالله گفتم: 

 حفظ آبروم. یبرا ی آد، حت ی از دروغ  خوشم نم -

 رد اتاق شدم و در را بستم. از طرف او وا یجواب بدون

 دارد  ہادامــــــ_

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: دهسنینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 



 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 ۱7۴_پارت#      

 

  نیاز طرف او وارد اتاق شدم و در را بستم اما ا یجواب بدون

داستان ادامه داشت و آالله به  نیداشت، ا یدراز داستان سر 

  یم  د،یترس ی وجه حاضر به کوتاه آمدن نبود. انگار م چیه

آالله   یاش را از دست ها یو زندگ  د یای که مبادا گندم ب دیترس

گرفته بود،   ار بانشیهم حس حسادت گر  دی . شاردیپس بگ

گندم هم از آن محروم نبود و    یداشتم حت نیقیکه  یحسادت

 ماند.   یآرام نم گریکرد د  یکه حضور آالله را حس م  یمانز

به خودم  یچگونه شد اما لحظه ا دمیدانم چطور شد، نفهم ینم

به پا   میو تصم  آمدم که نرم شده بودم، که کوتاه آمده بودم

 آالله دادم. یدادن به خواسته 

  یهم نبود، تنها از رو دنیشیاند یتفکر نبود، از رو یرو از

خسته شدند از بحث   یبه ستوه آمدند، از رو یاز رو اجبار بود،



را پر  شمانیپ   یماهها یتمام ارامش ها یکه جا  یمزخرف یها

 کرده بود. 

هم با منظور بود و    شیها  یمهربان  ا ی ی گرفته بود و عصب ای

 به گندم و طالق او.   دیرس ی باز هم م شیانتها

گندم    همانند یکوتاه آمدن نداشتم، قصد از دست دادن زن قصد

همانند    شی زد و حرف ها ادیکه آالله فر یهم نداشتم اما زمان 

  می بود و چشم ها قتیکه حق  یی پتک بر سرم آوار شد، حرف ها

 را باز کرد. 

  ا یخودت رو  ای من رو  ؟ ی زن یول م رو گ ی ک یمهبد دار-

 نیوقته از ب یلیخ ی زن یکه ازش حرف م  یحرمت نیگندم؟ ا

تو  ته؟یمهبد، حال یکرد انتیوقته به گندم خ یلیرفته، تو خ

  قایدق  ،ینامه رو امضاا کرد غهیص یبرگه  ریکه ز یهمون وقت

تمام   عهمون موق قا یدق ،یهمون موقعه گندم رو از دست داد 

  قا یمهبد؟ دق یفهم  یم  ،یحرمت ها و عالقه به اون رو کشت

 یاز دستش داد شهیهم یهمون موقعه بود که گندم رو برا

شناسنامه که جز آزار من  یاسم تو پس دل خوش نکن به اون

گندم   یذار یچرا نم ؟یکن  ینداره. چرا تمومش نم زیچ چیه



واسه اون  د یاآزاد باشه؟ ش یذار  یچرا نم ش؟یزندگ یهم بره پ

که   ییشه که بتونه خوشبختش کنه نه تو دای مرد پ  ک یهم 

 ات سهم من.  گهینصفت سهم کارت و نصف د

که    یزدم. من زمان یول مگفت، من تنها خودم را گ یم راست

همان زمان   قاینفر را انتخاب کردم، دق کیآالله و گندم  نیب

 . از دست داده بودم شهیهم یگندم را برا

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 ۱75_پارت#      

 

که   یکنم با تمام کسان  یکنم، فرق م  یکردم فرق م  ی م گمان

  یقدم را بر م  نیکردم با شرافت ا یکنند، گمان م   یم انتیخ

و به من فهموند   کرد رانیرا و  میتمام باور ها  یدارم اما آالله شب

نقاب بر  شهیگرد، تنها هم یشرافت نم یبو چگاه یه انتیخ

 زند.  یصورت م

گرفتم    میکردم و تصم شب فکر کردم، تا خود صبح فکر آن

 تمام.  یآالله  ا یگندم تمام    ای بدهم به تمام دلهره ها،  انی پا

توانستم جسم آالله و خاطرات و گندم را داشته باشم،   ی م من

  یآالله بدهم و گندم را برا یدل به حرف هاتوانستم  ینم

در برابر  کنمیتوانستم تا ابد نقش باز    یمنطقش بپرستم، نم



مان را کشف کرده بودند،   یکه تا اعماق رابطه  یمادر و پدر

 محکوم کنم؟  یییهاتن نیتوانستم گندم را به ا یم  یاصال تا ک 

به  یآورد هزاران مرد برا یکه حلقه از دستش در م  نیاو هم 

بود که از فکر مرد   یوانگید  دند،یکش ی دست آوردنش صف م

بود که تجسم   یوانگی، دبا گندم حالم بد شده بود یگرید

مرا به خشم آورده بود و   یگریدستان گندم در دستان د

کردم خودم  یمرد حق بودن م  یکه ادعا یبود من یوانگید

من   بعد از طالق با  یکردم اما دوست نداشتم گندم حت انتیخ

 محض بود!   یوانگیباشد، د ی با کس

را  یا هیزدم، باالخره به دادگاه رفتم و احظار ایدل به در باالخره

گرفتم، باالخره درخواست طالق را دادم و ساعت ها به نام  

 آن صفحه نگاه کردم. یگندم در باال

که هراس   نیرا به دستانش بدهم، با ا نیخواستم خودم ا یم

  یآرام بود اما م  شهیکه هم  ییاو داشتم از به خشم آمدن

بار  نیآخر یه دستانش بدهم و براخواستم خودم نامه را ب

 اگر به دشنام باز شود.  یرا بشنوم، حت نشیدلنش یحرف ها



با خانواده ام در راه داشتم و   یدانستم جنگ بزرگ ی که م من

 ها را به جان بخرم. سکیخواستم تمام ر یم

ق را گرفتم، به راه افتادم. به  آن روز که درخواست طال یفردا

روز جمعه به مطب   گریکردم د ی ا مسمت خانه رفتم و خدا خد

 نرفته باشد. 

 

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 ۱76_پارت#      

 

در دستم و زنگ در   ینامه  نی بودم و نگاهم ب ستادهیدر ا یجلو

 بود؟  ینواسان بود، راه درست

  ی و باز متوقف شد، نم دیزنگ رس یک یتا نزد یچند بار دستم

  یکند و نم ینم یدانستم گندم برخورد خوب ی م د یدانم، شا

 شود. راننیز او ساخته بودم وکه ا یمهربان یخواستم آن الهه 

آمد و   ی هم بود باز دلش به درد م  نیکه اگر مهربان تر هرچند

 شکست.  یم

 زدم و زنگ را فشردم. ا یباالخره دل به در 

 _گندم_



را استپ زدم  یدکتر طالسچ لم یبه صدا در آمدن زنگ خانه ف با

  یرا برداشتم و رو یم. از کمد کنار در شالو به سمت در رفت

 سرم مرتب کردم.

مهبد ماتم برد، بعد از   دنی انداختم که با د یدر نگاه  یاز چشم 

 چه؟  یهمه وقت آمده بود خانه؟ برا نیا

  یاز هم نم یوقت بود من و مهبد خبر ی لیشده بودم، خ نگران

 یمواقع ضرور نیو من از هم یمگر در مواقع ضرور میگرفت

 راس داشتم.ه

بزنم.   یکردم حس اضطراب وجودم را خفه کنم و لبخند یسع

 از مرگ کنم.  شیپ  ونیخواستم ش ینم

 

  یرا که باز کردم، سرش را بلند کرد و دوباره شب رنگ ها در

 دوخت.   میسردش را به چشم ها

 سالم. -

 تو.  ایسالم، ب -

 چهار چوب در کنار رفتم تا وارد خانه شود. از



 برم.  د یکار دارم با-

در اعماق   ییرا جا قمیام برگشتم و آه عم ی قبل یبه جا  دوباره

کردن    یزندگ یوقت بود  که کار جا یلیکردم. خ یمخف نهیس

 گرفته بود. مانیهردو یرا برا

 که یخواستم او را از کار یشده بودم اما نشان ندادم، نم دلخور

 عاشقانه دوستش داشت منع کنم. 

 .ینر کردم جمعه ها مطب  ی فکر نم-

  د یکه شا دمیرا پرس یو سوال دندیبه باال پر اریاخت ی ب م یابروها

  یگرفتم در قلبم م  یدرست نبود اما اگر جواب نم دنشیپرس

 ستاند.  یبعد که جان از من م   یبه حال گمان ها یماند و وا

 ؟ یاومد ستمیمن ن  یکرد یچون فکر م-

  یدادند، بو  یغم م یبو  ش یکرد، خنده ها یخنده ا تک

 ...یبو حسرت،

 دادند.  ینم یخوب یکه بود بو هرچه

 اومدم با خودت حرف بزنم.  ست،ین نطوریاصال ا-



  دی خواستم به غم او دامن بزنم، با یآرام و نرم. نم دم،یخند

از  یآمد ذره ا یامروز که آمد، بعد از مدت ها هم آمد و دلم نم

 با هم بودن را کم کنم.  نیا یخوش

 ؟ یرف بزنراه پله ح یتو یخوا ی حتما م-

. پشت گردنش را ماساژ داد و  دی بار ی م ش یاز سر و رو یکالفگ 

 .ستیحرکت الزم بود تا بفهم حال مرد من اصال خوب ن نیهم

و نگران نگاهش کردم.   ددیپر کش  م یاز لب ها اریاخت ی ب خنده

 چه شده بود؟ 

کفش را در آورد که من باز    گرید یکفشش، لنگه  یپاشنه   با

در آورد و وارد  ینطوریفشش را هم همهم کنار رفتم. آن ک

 خانه شد. در را پشت سرش بستم.

 

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 



             @Romankhone 

           

 

 [۰۱:۰5 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان

[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 ۱77_پارت#      

 

 

  ی خواست باز هم مانند قبل ها کتش را از تنش در م یدلم م 

  یشانیزد و پ  یم یگفتم، او لبخند  یم دیآوردم و خسته نباش

بدون   م،یستادیا ی جا م نیهم  ادیز قیو دقا دیبوس یام را نرم م

  یام را لمس م  ی شانیاو پ  یتنها لب ها  ،یبدون حرکت ،یحرف

نفس   یو صدا دیتپ یدر کنار هم م  ییکرد و قلبمان  جا

 عاشقانه.  یقیقشنگ موس تمیشده بود ر مانیها



نشد، نتوانستم، دگر نه من گندم سابق بودم و نه او مهبد   اما

کار به   یوقت بود خودمان را د رعرصه   یلیسابق، ما خ

 . میسپرده بود یفراموش

 سرد بود حتما.  یلیخ رونیب ارم،ی ب برات قهوه ن،یمبل بش یرو-

ت آشپزخانه قدم برداشتم اما قلبم همان  او گذشتم و به سم از

حد   نیاو را تا ا یزیخواستم زودتر بفهمم چه چ ی جا ماند، م

 کالفه کرده بود و راهش را بعد از ماه ها به خانه کشاند. 

  یقهوه  هی نتیریش یکنار قهوه ها ستیالزم ن گهید خواد،ینم-

 . یخ بذارتل

از   دمیفهم ی سمتش برگشتم و با تعجب نگاهش کردم. نم به

و خودم را زده بودم به    دم یفهم یم  دی شا ند،یچه حرف م

 . دمینفهم

  یرا در آورد. کم یکتش فرو برد و پاکت بیرا در ج دستش

نگاه کرد، نگاهش دوباره سرد بود و    میمکث کرد. به چشم ها 

 خودمان؟ یخورد، افسوس برا یانگار افسوس م



خودمان   ی به تباه میبود حق هم داشت، ما تصم نطوریا راگ

  یکه رنگ کمک گرفته بود لذت م  یتباه نیو در ا میگرفته بود

 یقهوه ا  ی. باالخره نگاه از من گرفت و به پارکت هامیبرد

 دوخت.

  نیرا درا زکرد و نامه را به سمتم گرفت. نگاه متعجبم ب دستش

 من بود؟ یبرا او و پاکت در نوسان بود،

  چ یتکان داد، بدون ه ش یپاکت را در دست ها  دیرا که د  تعللم

 !یحرف

گرفتم. آرام آرام سر    شیدلهره و شک پاکت را از دست ها با

  یتمام حس ها ست،یدانستم درونش چ ی پاکت را باز کردم. م

  ییجدا نیشدن ا یزدند باالخره وقت رسم یم  ادی فر ایدن

 است. دهیرس

طالق و به   یمات دوختم، به نام خودم، به کلمه را به کل نگاهم

 مهبد.  یامضا
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بود،   گرانیکه از آن هراس داشتم سرکوفت د یزیچ تنها

  یمن و مهبد به هم م  دنینرس یکه برا  ییسرکوفت آن ها

 عالقه.  یخباثت بلکه از رو ینه از رو  دند،یجنگ



  یای گفتند ما دن  یم  م،یهم ساخته نشد یگفتند ما برا یم

 کجا و دل نازک من کجا؟  یند مهبد سنگگفت ی م م، ییتفاوت ها

  یتا وقت  م،یکردند، من و مهبد خوشخبت بود یاشتباه م  اما

  کیکه هردو  ی تا وقت قایدق م،یخوشبخت بود می نشد یکی

 زیهمه چ م یدینجنگ مانیحرفه  یو برا  میهدف را انتخا نکرد

 خوب بود.

به خودش آمد و چهره اش رنگ تعجب را باخت. او هم   باالخره

  شی چشم ها گرینند من لبخند زد و چقدر خوب بود که دما

 غم نداشتند.  نینگ

 کردم اما... اما...  یکه فکر م یهست یتو خوب تر از اون-

 کردم.  لیش را تکمکمکش آمدم و حرف به

  ی وگرنه ک  ست،یبه خوب بودن من و تو ن  یزندگ نیا یاما بقا-

ودنت رو که خوب ب نهیبسته به ا یزندگ  نیبهتر از تو مهبد؟ ا

 . یکجا استفاده کن

 .گرانیواسه د م یما خرجش کرد -



  یکار اما ناراحتم از از دست دادنت، ا یتو تمیبا تمام رضا -

کاش شبانه رو زچهل و هشت ساعت بود، اونوقت نصفش واسه 

 ش واسه تو.  گهیکار، نصف د 

قشنگت   یگوش دادن به حرفا یو چهارساعت هم برا ستیب-

که اگه ما صد ساعت هم   نجاستیان  اتلخ داست یکمه اما جا

 . م یکرد یباز هم خرج کار م  میدر روز داشت

 حرفش حق بود.  دم،یدخن

 . یگیراست م-

خوام بعدا   ی به اتاقم بزنم تو برو آماده شو، نم یمن  تا سر -

 رستوران هم من رو نبرد.  هیشوهر سابقم  یبگ

  نیسابق بودنش، از ا نیدلم گرفت، دلک گرفت از ا یا لحظه

  ی بود و کوتاه اما نم نیریکه ش یرابطه  نینبودنش، از ا

ام را نشان بدهم که مبادا او هم نناراحت   یخواستم دلخور

 شود.

 تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم.  یبا سرعت سر نیهم یبرا



را   میدادم. چشم ها هیدر را بستم و به آن تک دمیاتاق که رس به

ود که خودم انتخابش  ب یکردم آرام باشم. راه  ی بستم و سع

توانستم دلخور  ینم م، یایتوانستم کووتاه ب  یکردم و حال نم

 که خودم بر باد داده بودم.  یزندگ یبرا زمیشوم و اشک بر

  نیا یبرا میگذاشته بودم، کم گذاشته بود، گذاشته بود کم

عشق    م،یاوریعاشقان را در ب یو درست نبود هنوز ادا  یزندگ

 .مین را با دروغ خدشه دار کنمقدس بود و درست نبود آ

زدم و  یکردم آرام شوم. لبخند یو سع  دمیکش  یقیعم نفس

را باز کردم. به سمت کمد لباس ها رفتم. در کمد را   م یچشم ها

 اریاخت ی رنگ و رنگم کردم و ب یبه لباس ها یباز کردم و نگاه 

 سبز رنگ. یمانتو یدستم نشست رو
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اه مهبد، به  بودم، همر دهیخر د ی ع  یبرا شیکه دوسال پ   ییمانتو

 او.  ت یاو، با رضا ی قهیسل

 .دمیمهبد پوش-)



برق زد،   شی من چشم ها  دنیاتاق پرو را باز کرد و با د در

که انتخاب   ی قبل یاز مانتو شتریمانتو ب نیبودم از ا دهیفهم

 نزد.  یآمد اما حرف ی کرده بودم خوشش م

 ؟یخودت دوستش دار اد،یبهت م-

کردم.   ی م نیچن دی من هم بابه نظرم احترام گذاشته بود و  او

  ی تر بود و م عیتکان دادم. لبخندش وس تیسرم را با رضا

 .ستیدانستم بابت انتخابم در دل راض

 فروش نرفت.   یتا مانتو قبل می زودتر بر دی با  ارش،یپس در ب-

  نیرا باال انداختم وبا تعجب نگاهش کردم، من که به ا م یابروها

 داده بودم!  تیمانتو رضا

رو   نیا ی که با من یی وقتا ه؟یمگه چ م،یخر یمانتو مخب دوتا -

خودت هر طور  ی قهیبه سل یتون  یم  یکه خودت یی بپوش، وقتا

 .یبپوش یدوست دار

 دوست داشتن من به مانتوعه؟ یعنی-

رسونه،  یکنه چون نظرت رو م ی ت ممانتو دلرباتر ن ینه، ا -

حس   نیفهمم ا یچون م ، ی برام ارزش قائل دهیچون نشون م



 یعشق ورز یاز حد دو طرفه ست و برا شیست داشتن بدو

دور   ی دهیچیبه کاغذ پ  یگله، ک  شهیشم، گل هم ی مصمم تر م

 کنه؟(  یدست گل توجه م

کردم، فکر به    یبه گذشته ها فکر م   دی را تکان دادم. نبا سرم

 افسوس خوردن.  یجبران کردن هست، نه برا یگذشته تنها برا

بستم، شال   رهیه شده ام را با گکوتا  ی. موهادمیرا پوش مانتو

بود اما   یمیکه لباسش قد  نیهمرنگش را به سر کردم. با ا

که   یناب   یدوستش داشتم، سن لباس که به سال نبود، به جاها

 بود.   یفتبا آن ر

برداشتم و بعد ا زخاموش کردن لپ تابم   زمیم یرا از رو فمیک

 که همچنان روشن بود از اتاق خارج شدم.  

داده بود.   هیانه، پشت به من و سالن به اپن تکآشپرخ درون

قدم هام به سمتم برگشت.    یصدا دنیشدم که با شن کینزد

خواست تمام شود اما   یصورت او هم غم داشت، انگار او هم نم

.  میبود  تینداشت، ما محکوم به رضا ینخواستن ما سود گرید

  یور یلبخند ورا برانداز کرد  م ینگاهش از صورتم تا نوک پاها

 لباس را فراموش نکرده بود. نیصورتش نقش بست، او هم ا



 م؟ یبر-

 .  میرفت یان داد و هردو به سمت در خروجرا تک سرش

 مهبد_

آوردم و فلش خودم را به ضبط زده بودم.  رونیآالله را ب فلش

  یکالم گوش دهم و م  یتوانستم به آهنگ ب ی در کنار گندم م

 .ستی ن نیاو هم جز ا ی قهیدانستم سل

 

کاش   یتا تمام افکار مزاحم را پس بزنم. ا دمیکش  یقیعم نفس

  نیو با ا شیها یصبور نیخوب بودنش، با ا نیبا ا دیفهم  یم

  یکاش بد بود، ا یداد. ا یمرا زجر م شتریب ش یلبخند زدن ها

کاش مانند    یا خت،یر یکاش اشک م یزد، ا یم  ادی کاش فر

 آالله فقط به فکر منافع خود بود.  
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کاش مانند آالله فقط به فکر   یا خت،یر ی کاش اشک م یا 

 منافع خود بود.  



 کندم.  یراحت تر بود، راحت تر دل م میوقت رفتن برا آن

  یاز گندم م  دی گردنم را ماساژ دادم تا آرام شوم. من با پشت

خوب نبودم، من پا به لجنزار    گریگذشتم. او خوب بود اما من د

که پاک   یی از اوگذشتم  یم  د ینبودم. با قش یگذاشته بودم و ال

 بود.

  یکه توش زندگ یاون خونه ا ی گهیسه دنگ د هیمهر یبرا-

  قایکنم، به همراه چند تا سکه، دق ی رو فردا به نامت م یکن  یم

ته حسابم   شتریب ونیلیم  ی فعال س شه،یدونم چندتا م ینم

هم   ی مابق زمیر یهم فردا برات م ونیلیم یس نیا ست،ین

ات تمام و کمال داده   هیتا مهر م دیماهانه تا حد توانم بهت م

و تمام و کمال مهرت رو   ی نداشته باش ت یبشه، اگه هم رضا

رو بفروشم   نمیتا ماش یصبر کن کم ی د یفقط با دم، یهم م یبخوا

 هنش رو... کنم تا پول ر دای دفترم پ  یبرا یکوچک تر یو جا

 مهبد. -

دانستم که نه به پول   ی دلخورش حرفم را خوردم. م یصدا با

  یاش اما حقش بود و نم هیدهد و نه به مهر یم تیاهم

که نتوانستم حقش   یتوانستم بگذارم از حقش بگذرد. در زندگ



آرام و عاشقانه بود و من   یرا کامل بدهم، حق او داشتن زندگ 

 کرده بودم.  غیبود از او در یچندسال

کم نبود که با   نقدریما ارزشش ا  یخوام، زندگ ینم ی چیمن ه-

 پول تموم بشه.

حقته گندم،   نیکوتاه و قشنگ بود اما ا مونیدرسته، زندگ-

 داده بشه و هم عرف.  د یکخ هم شرع  گفته با یحق

گفتن چون ممکنه   نیا یدرسته اما هم شرع و هم عرف برا -

  یبرا یداشته باشه و نه حام  ی زن بعد از مردش نه منبع درامد

 مهبد.  امیاما من از پس خودم بر م ، یزندگ

 گفتم:   یفیضع یصدا با

 من از حس عذاب وجدانم نه.  یول  ،یایتو از خودت بر م-

  یدانست من در حقش چه کردم. اگر م   یو او چه م دیخند

چه برسد به هم   ند،یحاضر نبود کنارم بنش یدانست حت

 . دند یصحبت شدن و خند

 بود و بخشنده اما... اما زن بود! مهربان



که صبح قبل   یمحضر، اگه هم ندار میبر یفردا اگه وقت دار-

 . م یزن یخونه رو به اسمت م میریاز دادگاه م

 پس فقط خونه.-

خندانش کردم که   یبه چهره  یسمتش برگشتم و نگاه  به

کاش   یهم فشردم و ا یرا رو می لتمسانه نگاهم کرد. چشم هام

 ! یشد، تنها کم یبد م  یکم

را باز کردم و کالفه به روبه رو نگاه کردم. به   م یها چشم

رفت؟ چرا  ی زود م نقدریچرا زمان ا م، یبود دهیرسرستوران 

گذاشت   یداد؟ چرا نم ی مجال نم یلحظات را کم نیآخر

 م؟یبمان شتریب

که لباس زرد شبرنگش با وجودد گرد و   ی پارکبان  یاشاره  با

 پارک کردم.  یرفت، گوشه ا ی م ی رگیخاک ها روبه ت

 شد.  ادهیشدم و پس از من هم گندم پ  ادهیرا بستم و پ  در
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 که گندم آرام گفت:  میرستوران قدم برداشتبه سمت  هردو

 نجا؟ یا یایهنوز هم م-

 رستوران.  ام یوقته نم یلیخ-

در   یلب گفت و به راهش ادامه داد. دستم را رو ریز ی آهان

  دم یگذاشتم و با فشار بازش کردم. خودم را عقب کش یا شهیش



در بود به گندم نگاه کردم تا وارد   یطور که دستم رو نیو هم

 انداخت و وارد شد.  یزیاه تشکر آمشود. نگ

  یبه رستوران شلوغ کردم. با وجود بزرگ بودنش برا ینگاه 

به سمتمان  یشلوغ بود. گارسون شهیزه اش همخوشم ی غذاها

را  زیم یگوشه   یخال زیآمد و پس از خوش آمد گفتن م

 نشانمان داد. 

 . مینشست زیم یتکان دادم و هردو رو یسر

 گه؟ ید  دهیکوب-

را   شیها قهینشست، هنوز سل شی در چشم ها تیرضا برق 

که هنوز انتخاباتم را به خاطر    ییفراموش نکرده بودم، مانند او

 داشت.

 دادم.  ده یکوب کیجوجه و  کی را صدا کردم و سفارش  گارسون

 ؟ یگفت نایبه مامان جون ا-

گرفتم و به او دوختم. دوباره بزرگ   رونیب  یرا از فضا نگاهم

  ریل شآورده بود. گفتند به آن ها د ادمی ه ام را ب یبدبخت نیتر

خواست که من دلش را داشتم اما عصابش   یم  یو عصاب سالم



ها و سرزنش   حتینص دنیاز شن میوجه، گوش ها  چیرا به ه

 بود.   زاریب شانیها

که در اوج   ی وقت  قایخواستم دق ی کردم؟ نم  یرا چه م مها

ه بود. من  شد ریاما دگر د نمش،یهست دلخور بب ش یعاشقانه ها

که تا نصفش را رفته بودم و درست هم   یراه نیمجبور بدم به ا

 بود.

 بهشون بگم.  یدونم چطور  یهنوز نه، نم-

را آوردند.   مانیتکون داد که همان لحظه سفارش ها یسر

بود و من در ذهنم کلمات را   زیم یرو دنیگارسون مشغول چ

ان نرمش  زب . او با آنمیتا چطور به او بگو دمیچ ی پشت هم م

طالق درست   نیکند که ا یتوانست مادر را راض یم یبه راحت

 است.

که   ی توانست به آن ها بفهماند انتخابمان غلط نبود، راه  یم 

 غلط بود.  می گرفته بود شیانتخاب پ  نیا یبرا

 د؟ یدار لیم یا گهید زیچ-



حرفش نبود   یاما حواسم جمع به معنا دمیگارسون را شن حرف

ها منتظر نگاهم   هیدهم. گندم وگارسون ثانتا بتوانم جواب ب

زد که   ینکردند گندم حرف افتیدر یجواب ی کردند و وقت

 گارسون رفت.

 شهیاو آرام تر از همه بود، هم م،یتوانست به پدر بگو یم  دیشا

که   ی کرد البته زمان یخونسرد در برابر مسائل برخورد م

  ی زد، حرفش بد م یم   یرفشکست و ح یسکوتش را م

  ریزد، اصال انگار تمام گ ی م شیکرد و بد ن  یبد نابود م  شکست،

 ی کلمه کیبه  دیارز ی مها م یها  یمادر و دلخور یدادن ها

  گری گذاشتند اما پدر د یم  ادگاری او. حداقل آن ها غم را به 

 گذاشت.  ینم ی از وجود انسان باق یزیچ
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شده بود،  آن هم در دوران   ی از دستم عصبان کباری تنها

آورده بودم، همان روز   دیبار تجد نیاول یبود که برا ییراهنما

اشک هم   یکه مادر از خود مدرسه تا خانه سرکوفت زد و حت

در برابر  شهیکه هم ییپدرم... او  یمهم نبود ول  یاما برا ختیر

سکوت کرده بود آن را لب باز کرد و تنها دو   می کارها نیبدتر

  یهم نم ی که سواد نداره به درد حمال ی کلمه گفت:)) آدم

خوره.(( و رفت و من را ساعت ها درون اتاقم به تفکر وا داشت.  



نزده بود اما بدجور حرف را بد زد، آنقدر لحنش   یحرف بد

نشان  گزنده بود که از آن پس عزمم را جزم کردم تا تنها به او 

ندانست   قشیکه مرا ال  یاز آن حمال التربا یلیبدهم که من خ

 دم.   که حال بو  ینیاش شد ا جهیهستم و نت

 مهبد. -

آمدم و با تعجب نگاهش   رونیبلند گندم از افکارم ب یصدا با

 . دیدهانش گرفت و آرام خند یکردم. دستش را جلو

 شده؟  یچ-

 کرد خنده اش را جمع کند.  یرا برداشت و سع دستش

 . ستیکنم، حواست ن ی چند باره دارم صدات م-

 تو فکر بودم.  -

 آوردم. رونیب کیو چنگال  را از درون پالست قاشق

 بهشون، نگران نباش.  گمیم -

  یرا باال انداختم و چنگال در دستم خشک شد. شانه ا م یابروها

  ای بود  شد. او روانشناس شیباال انداخت و مشغول خوردن غذا

 ذهن خوان؟ 



قدم   یتوانست در راه روانشناس ی بود که م یآدم نیبهتر او

وقتش را در  بشود و تمام  یزندگ الیخیبگذارد. حق داشت که ب

 راه بگذارد، شهرت حق او بود.  نیا

 ممنون.-

 را بلند کرد و لبخند زد.  سرش

 کنم.  یریهرچند که فکر نکنم بتونم از اتفاقت بعدش جلوگ-

تونستند و خوب بودنت دوباره همه   نیخب، هم ی لو یتونیم-

رو خاموش کنم   میکه گوش نهیکنه. فوقش ا یرو خراب م زیچ

 که ندارند.   دممیجد یه و جواب ندم، آدرس خون

 مبارک باشه.-

گرفته بودن نگاه   یرنگ دلخور  یبه صورتش که کم یسوال

 کردم که خودش جوابم را داد.

 گم.  یرو م  دتیجد یخونه -

شد.   ش یکردن با غذا یانداخت و مشغول باز نییرا پا سرش

  گری بار د  نیکند اما ا یاش را مخف یخواست ناراحت یم

 بودم.  دهینتوانست، فهم



که او   یآمدم، اما خانه ا یمن به خانه م نکهیداشت، فکر ا حق

 هم داشت. یخب دلخور دم،یپسند یرا نم در آن بود

 _گندم _

  ی ها بود نگاه نی با جورچ یرهام کوچک که مشغول باز به

رفت که   یمشک یها نیکردم. دستش دوباره به سمت جورچ

  ی ها و رنگ یرا به دستش دادم. از قصد مشک یقرمز نیجورچ

  ن،یشاد و غمگ نیآن ها گذاشته بودم تا ب انیهم در م رهیت

 که نهیگز کی نیشاد را انتخاب کند وگرنه انتخاب کردن از ب

 نبود.  یکار

 ؟یبساز  یخوا یم  یچ-
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  یخود گرفت و به من دوخت. تو یمتعحبش را از سازه  نگاه 

  تیرا داشت و هم رضا یخوب یلیخ شرفتیچهار جلسه پ  نیا

 را جلب کرده بود. مادرش  ت یمن و هم رضا

به سمت   یاوش یبا شتاب باز شد و نگاه هراسان من و خانم س در

او برگشت و رهام هراسان خودش را پشت مادر پنهان کرد. با  



  یمحمد و رگ ها یبه صورت سرخ شده  یتعجب نگاه 

 منقبضش کردم.

 به فروزان؟  یبود داد ی امیچه پ  نیا-

. مثال به  دمیکش  یقیهم  بستم و نفس عم یرا رو م یها چشم

 با خبر نشود! یفروزان گفتم کس

 گندم. -

را شتابزده باز کردم و اشک النه   می . چشم هادیلرز شیصدا

 یتمام وجودم را سوزاند. او چرا اشک م ش یکرده در چشم ها

 خت؟ یر

مبل بلند شدم و به سمتش رفتم. اشک در چشم  یرو از

 کرد و قلبم گرفت.   ی.... اشکش معصوم ترش مش یها

 به اجبار زدم. یو لبخند ستادمیا شیرو روبه

 . میزن ی بعدا با هم حرف م رونیبرو ب یداداش-

 االن بگو.  نیخوام، هم ی نم -

کردم بغض نکنم.   یرا بستم و سع  میبلندش چشم ها  ادیفر از

 کرد؟  یم نی او چرا چن ،ییجدا نینبودم ازا ریمن دلگ



 و با تحکم گفتم:   یبلکه جد مت،یبار نه با مال نیا

 کنم، من االن کار دارم.  یخواهش م حمد جان م-

ما   ستین یمونده، اگه مشکل قهیخانم فروتن فقط پنج دق -

 . میا یبعد ب یو جلسه  میبر

 بود نگاه کردم.  ستاده یکه ا یاوش یو شرمنده به خانم س برگشتم

 .دیواقعا ببخش-

را چنگ  شیکه مانتو ی زد و دستش را به سمت رهام یلبخند

کاش   یکرد و رفت. ا  یخداحافظ یبا لبخند زد بود دراز کرد.

  ی بد ریرهام تاث هیبر روح ادشی آمد، فر ی م یگریمحمد وقت د 

به  میخواست یکه م یزیاز چ یما را چند قدم  ویگذاشته بود

 عقب راند. 

 به مبل کردم.  یرفتم و اشاره ا زمیسمت م به

 به سارا بگم...  نیبش-

 ؟ یکن   یم کاریچ یردا تهیگندم حال-

اش زدم. چه خوب   یبه دلسوز یبرگشتم و لبخند سمتش به

 آدم باشد.  ی  ندهیحد نگران آ ن یتا  ا یبود کس



  م،یراه رو انتخاب کرد نیمحمد، هم من و هم مهبد با فکر ا-

 .یناراحت بش نقدریا ستین یازی پس ن

 

و انگار تمام حرصش را بر  دیکوب  نیمحکمش را بر زم  یها  قدم

از اندازه سرخ شده بود   شیب کرد. صورتش ی م یخال نیزم یرو

اش   نهیاش کردم، س نهیس یبه قفسه   یو نگرانش شدم. نگاه

 . دیلرز یم  شی شد و دست ها ی م نییباال و پا  یبه تند

 شده؟   یچ ست؟یمحمد حالت خوب ن-

به   نگونهینبود که ا ینگاهش کردم. موضوع مهم مضطرب

و محمد   دم یو خند میگفت  روزیجوش آمده بود. من ومهبد د

 سوخت؟ چرا؟  یاز درون م نگونهیاال اح

من   ؟ی. ازم ناراحتستمیخوب ن یعل  یبه وال  ،یآبج ستمین-

  میزندگ یغلط کردم سرت داد زدم، من گوه خوردم گفتم تو

  گهیکردم که گفتم د ینفهم دم، یمن نفهم ی دخالت نکن، آبج

رو نکن، تروخدا گندم... به  نکاریتو ا ی آورم، ول یاسمت رو نم

 خاطر من.
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. طالق من و مهبد  دمیبچگانه اش خند ی به حرف ها اریاخت یب

او داشت؟ اصال من که از او دلخور نبودم،   یبه حرف ا یچه ربط

آمد،   ی نم می چشم ها یمدت از خجالت جلو نیاو بود که ا

 نگونهیکه تک برادرم بود ا ییتوانستم از او یوگرنه من چطور م

 بگذرم؟ 

  ی ساژ دادم تا کمگرفتم و آرام ما  میدو دست ها  انیرا م دستش

 از لرزششون کم شود. 

 ؟ ید یبه خودت فحش م  یچرا الک ؟ یگ ی م هیچ نایا وونهید-

 ؟یمگه تو مهبد رو دوست ندار -

پر   می حرکات دستم متوقف شد و لبخند از لب ها ادشیفر  با

حالش دگرگون شده بود، زود   قیشقا ی. پس از ماجرادیکش

  ش یان قلب هارفت، نگر یشد و تپش قلبش باال م  ی م یعصب

 . نندیبب یبیبودم تا آس

  یلیکنم، من و مهبد خ یتو فکر م که  ینه اونقدر یدارم ول-

 . میکن  شیقانون میخوا یفقط االن م  م،یوقته که از هم جدا شد



و به سمت   دیکش رونیب میدست ها  انیاز م یرا عصب دستش

  ک یشد.  ابونیبزرگ رفت. مشغول نگاه کردن به خ یپنجره 

  یرا  مشت کرد و جلو گرشی کمرش زد و دست ددستش را به 

را پر از آب کردم. به   یوانیدهانش گرفته بود. خم شدم و ل

  سمتسمت او قدم برداشتم اما  قبل از آن که به او برسم به 

صورتش دهانم باز   یقطره رو یدانه ها دنیمن برگشت و با د 

 خت؟یر یچه اشک م یماند. برا

کمک    یداداش یو گفت شممیپ  یومدین ش یمگه تو چهارسال پ -

مگه    ؟یش یبا اون خوشبخت م ینگفت ،یعاشقش یکن، نگفت

 یکه برا هیکنند و اون تنها کس یمامان و بابا اشتباه م  ینگفت

 تو ساخته شده؟

 را به سمتش گرفتم.  وانیبرداشتم و ل یقدم  چند

 . میزن یاول بخور بعد حرف م -

  ینیب یرا رو که انگشتم مخالفتیدهانش را با زکند برا  آمد

 اش گذاشتم و گفتم: 

 آمد.  ینم رونیکلمه هم از زبون من ب کی یتا نخور-



که   یباران یکرد. با افسوس نگاهم کرد، از همان نگاه ها  نگاهم

عذاب وجدان را  ل یدل یکه ب  یی پر از حسرت بود، از آن نگاه ها

 کرد.   یبهت منتقل م

سوختن  که از ی را به من دوخت و وقت شی از همان نگاه ها 

نفس قورت   کیرا از دستم گرفت و  وانیمطمئن شد ل درونم

آنقدر بزرگ جابه جا شدند که مطمئن   ش یگلو بیداد و س

 را هم قورت داد.   مشیبودم همراه آن آب بغض عظ
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 نشیرا با آست سشیخ یها ش یرا به سمتم گرفت و ته ر وانیل

از حرکت بچگانه اش خنده ام گرفت واو   اریاخت یپاک کرد که ب

خنده اش را جمع کرد و دوباره   عیاما سر دیخند یاهم لحظه 

 به خود گرفت.  یحالت جد

 شیرا سر جا وانیرفتم تا ل یم زیطور که به سمت م نیهم

 بگذارم گفتم: 

  ی و من هنوز هم سر حرفم هستم، من هنوزم م یگیدرست م-

 نفر باشه که به درد من بخوره اون مهبده.   کیگم اگه 

 پس چرا طالق؟ -



 گذاشتم و به سمت او برگشتم.  زیم یرا رو وانیل

به   م یداد حیما ترج م،یرو انتخاب کرد یا گهیچون ما راه د-

 شرفتیاون پ  یتو م،یبه کارمون برس یشخص ی زندگ یجا

 . میرو خرج اون کن م یزندگ با یتقرو  میکن

  ی... م دیرو گرفت میتصم نیکه ا دیستیفقط خودتون ن-

... ستیخودتون نفقط مربوط به  تونی.... خوشبختد؟یفهم

 من، مامان و بابام.  یخوشبخت یعنیتو  یخوشبخت

وقته که    یلیخوشبختم... من خ یلیمن خوشبختم محمد، خ-

مهبد رو ندارم که االن بخوام واسه از دست دادنش غصه بخورم. 

بهم زنگ   ای  ادی مهبد ب  یدید کبار ی نجا،یوقته ا یلیخودت که خ

 گه؟ید زیهر چ  ایبزنه 

  یاصال م د،یخواست یاز اول هم تو رو نم ، یعوض یپسره -

  یم  دایپ  یاونه وگرنه کدوم خر ریتقص ست،یتو ن ریتقص  یدون

 مثل تو رو از دست بده.  یزن نیشه که چن

لب  ریز یزیچ ی گرد شده نگاهش کردم. عصب  یچشم ها با

 گفت و به سمت در قدم برداشت. نکند برود سراغ مهبد؟  



ه در دستش را محکم  قدم مانده ب  ک یسمتش رفتم و  به

 که به سمت من برگشت.  دمیکش

  ؟ی زن یکه م  ییچه حرفا نی ره محمد؟ ابه مهبد دا یچه ربط-

 . یکن نیبه مهبد توه  دهیندونسته و نشن یتو حق ندار

 زد؟  یم شخندیمن ن یرا باال انداخت و برا ش یابرو یتا کی

خواهر مهربون ما رو باش، پسره ولت کرده رفته بعد  -

 ؟ یکن ی م مه شیطرفدار

  یحس حسادت هم به حس ها انیم نیخواستم در ا ینم

به جبران اخم لحظات  یاضافه شود. لبخند مهربان  گرشید

 زدم.  ش یبه رو شیپ 

رو ول   یزندگ نیمهبد ولم نکرد، هردومون ا ،یعشق آج-

 یمطبش باشه چطور یکه تا نه ده شب تو ی. اصال زن میکرد

ذاره؟ من و مهبد   ی وقت م ش یتونه ادعا کنه واسه زندگ یم

هستم  مونیو خب... خب پش  میرابطه مقصر بود نیا یهردو تو

 . ستیاما اونقدرها هم مهم ن
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بار آرام تر و    نینگاه پر از حسرتش را به من دوخت و ا  دوباره

 گفت:  ی مظلوم تر از هر زمان

هم قلبم   گهی رو از دست دادم، د قیشقا یسهل انگار هیمن با -

واسه   ،ی کار رو نکن آبج نیو اکه ببخشمش اما ت  رهیگ یآرام نم

 عشقت بجنگ، بجنگ تا آخرش.

مچ دستش سر خورد و مات زده به حرف   یکم دستم از رو کم

 آخر لب زد: یگوش دادم. لحظه  ش یها

 "بجنگ"

اش نگاه کردم و   یخال یبه جا ی قیگرفته . دقا یرفت. با حال  و

 یدادم، او برا ی به افکارم بدهم.به او حق م  یبیکردم ترت یسع

گمان   د یکرده بود و شا یفراوان یمن و مهبد تالش ها دنیرس

 من شده است.   یکرد کارش موجب بدبخت یم

آمد، اگر چه از   یبه بعد نام زن مطلقه بر سرم م نیچه از ا اگر

مانند   گری و د دمیشن یم پدر و مادر را ی به بعد سرزش ها نیا

 مانیشکردند اما من هرگز از کارم پ  ی قبل به من اعتماد نم

 نبودم.



داشتم عشق را تجربه کنم، عشق  ازیهم مانند تمام آدم ها ن من

 عشق را لمس کنم و در آغوشش غرق شوم.  م،یرا ببو

شود، من تولدم   یهم شروع نم ی عشق که نباشد زندگ اصال

و گونه    دیمهبد دستم لرز  دنیهمان زمان بود که با د قایدق

بار متولد   نیاول یاهمان لحظه من بر قا یگل انداخت، دق م یها

  نیبودم و نه ا  ینه من گری شدم و اگر آن عشق ناکام نبود د

 !تیهمه موفق  نیمطب و نه ا

قبل از آن که محمد با آن حال به    دی برداشتم، با زیسمت م به

فروزان دوباره حس دوستانه   ا ی دیرا بگو زیچخانه برود و همه 

را به  د یونگ ی که با اصرار گفتم به کس  یاش گل کند و موضوع 

 دادم.  یبا خودم به مادر و پدر اطالع م دیهمه بگو

  یخواستم امشب به خانه شان بروم و حضور ی که م هرچند

شود. موضوع را به طور اختصار   ینم گری اما د میرا بگو زیهمه چ

تعجب کردم.   دمیاش را د یواکنش عاد  ی پدر گفتم و وقت یبرا

ا گفت من به تو و  کرد، تنه  ینه تعجب کرده بود و نه مخالفت

 اعتماد دارم. متیتصم



را داشتم، انتظار  یانتظار هر برخورد م،یبودم چه بگو مانده

 ترحم و...  ا ی تشیعصبان ایاش  یدلخور

گونه   نیداد، ا  ینشان م یخواست واکنش ی دلم م ی م ولدان ینم

  یوقت بود م یلیکه رفتار کرد به گمانم او هم مانند من خ

 اه است.در ر یروز  نیدانست چن
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من  نکهیبود که تا شب و قبل از ا یروز نیچن ی آماده  قدرآن

  یبه خانه برسم با مادر حرف زد و او را قانع کرده بود تا حرف

و باالخره با اشک و ناله از   اورد ینزند، هرچند که مادر طاقت ن

من خواست تا از کارم منصرف شوم اما توانستم آرامش کنم.  

مادر و   یخواستم جلو ی نزد، نم  یمحمد هم که شب اصال حرف

  یم  ی بزنم، از طرف یرفکه هنوز از او دلخور بود ح یپدر

  ی فکر کند و بفهمد که طالق بهتر از زندگ یخواستم کم

 جداست.

 

 آرامش:  نیا ی قربان



مانده بود پدر و مادر مهبد و مها، حرف زدن با آن ها   حاال

  کرد  یسخت تر از پدر و مادر بود، مادرش تنها مهبد را مقصر م 

  یشده است، مها هم م مانییکرد او باعث جدا یو گمان م 

او   دی خواهد شروع شود نبا یمشترکش م  ی گفت حاال که زندگ

 . اورمیود بوج هب یدلتنگ یبروم و برا د یرا تنها بگذارم، نبا

طالق هم   نیکردم که بعد از ا یحرف آن ها را راض یاز کل  بعد

ا مانند خواهر  من هنوز هم مها ر  م،ینیهم را بب  میتوان یم

کوچک خودم عاشقانه دوست داشتم و به مادر هم فهموندم که  

را  ل ی. پدر هم... پدر هم که اصال موباستیپسرش مقصر ن

 شهیمانند هم تمدانس  یاما منگرفت تا بتوانم با او حرف بزنم 

  یاش را نم یشگیهم  یسکوت ها نیا ی کند، معنا یسکوت م

 هم تلخ.  یو گاه بود  بایمانند حال ز یگاه  دم،یفهم

اصرار مهبد خانه را به   یبعد از کل د،یچهارشنبه فرا رس باالخره

 به نامم کرد و...  هیعنوان مهر

و هزاران نگاه متعجب که بر   د یروز تا ظهر کارمان طوال کش آن

شد،   یم  خیم میبا هم داشت  یمن و مهبد که رفتار خوب یرو

هبد قبل از  خواستند ما را منصرف کنند که م یها هم م یبعض



فهماند در کارمان دخالت   یبه آن ها م  ی حرف زدنشان با تند

 نکند. 

 من گذاشت.  یرو به رومهبد گرفت و  یدفتر را از جلو رمردیپ 

 . شهیتموم م ی رو امضا کن نجایدخترم ا-

به مهبد انداختم. او   یدفتر برداشتم و نگاه  یرا از ال خودکار

 شد؟  یتمام م  زیمن بود، همه چ خیهم نگاهش م

به   ی بودن، مانند دلتنگ  یمانند ته ان، یمانند پا یحس کی

که   ییاو یگفتم  دلم برا ی بود اگر م  یوانگیسراغم آمد. د

  می دوسال را با تمام عشق در کنار هم گذراند ای  کیحداقل 

 شود؟  یتنگ م
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انداخت، من هم از او  نیینگاهم را که خواند سرش را پا  یمعنا

 صفحه کردم که...  کیر را نزدچشم گرفتم وخودکا

 ؟ یفکر کن شتریب یخوا یدخترم نم-



 ی غهیمحضر ص نیدر هم  یکه روز ییمرد خوش رو ریپ  به

 کرد چشم دوختم.   یعقد را جار

 .دیفکر کن کمیاقا مهبد،  گهیراست م-

که آورده بود چشم دوخت. گمان   یهم به دو نفر شاهد مهبد

توانم با او   ی مجا  نیآورد و هم یکردم اهورا را م یم

را آورد،   بهیکار را نکرد و دو فرد غر نیکنم اما ا یخداحافظ

 زدم.  یحتما شب به اهورا و سوگند زنگ م

و در چشم   دیمن و مهبد همزمان به سمت هم چرخ نگاه 

رنج   یبردند، از موضوع   یرنج م شیشدم. چشم ها  رهیخ ش یها

 بردند...  یم

 _مهبد-

را گرفته بود. گندم هنوز هم    مبان یگر یمانند خوره ا ی گانگ دو

بسازد اما آالله... آالله را چه  میرا برا ی زندگ نینست بهترتوا یم

 کردم؟  یم

   رد؟ یرا دوباره از سر بگ ی زندگ نیگندم حاضر بود ا اصال



را به دلم   دیشک وترد شانیبا حرف ها  گرانید نقدریکاش ا یا

من   دندیمفه یکاش آن ها هم مانند گندم م  یدادند، ا یراه نم

گرفته ام که برگشتن ازش اشتباه بزرگ   شیرا پ  یراه اشتباه

 است.  یتر

  ازیکه چقدر ن دیفهم  یتکان داد، انگار م یزد و سر یلبخند

 بدهد.  انی اوضاع آشفته پا نیدارم زودتر به ا

 حاج آقا.  میفکرامون رو کرد-

گذاشت  زیم یدفتر را امضا کرد. خودکار را را رو عیسر یلیخ و

از   یکیکه از  یبه دو نفر یاشاره ا رمردیبلند شد. پ   شیجا و از

به دوستانم شده بود کرد و آن ها   لیجوان که تبد ی موکل ها

 امضا رفتند.  یهم برا

 زیبلند شدم. همه چ میعقب آمدند آن دو پسر من هم از جا  با

 !یراحت نیتمام شد، به هم

که   دیاشبزرگمهر و خانم فروتن به خاطر داشته ب یالبته آقا-

اتفاق   یو اگه رجوع  دیما به هم محرم هستمدت عده ش یتو

 ...فتهیب



حرفش شدم. انگار همه  یرا باال آوردم و مانع از ادامه   دستم

 طالق را باطل کنند.  ن یا یبه نوع  خواستندیملت م

 .ستین حیبه توض  ازین ،ی نیحس یاقا م یدون یخودمون م-
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  تکان داد که گندم به سمت من آمد. نگاهش یسر رمردیپ 

 کردم، چه زود از دستش داده بودم!

 . یکه برام رقم زد  یخوب یممنون بابت تمام روزها-

 هات.  یها و مهربون یممنون بابت تمام خوب-

 .یپا گذاشت ریمن ز یبرا  شهیممنون که غرورت رو هم-

 غرورم بشکنه. یو نذاشت یدرک کرد شهیکه هم یمرس-

  یگذاشتآقا باالسر و  ینشد  گهید یکه مثل مردها یمرس-

 کنم.  شرفتیکه دوست دارم پ  یعرصه ا یتو

 .یستادیمن جلو همه ا یبرا نکهیممنون از ا-

دو سال   نیا یکردن هات تو یممنون بابت تموم نقش باز-

 . ریاخ

 ممنون...-

 د؟یکن  ی م ش یهند  لمیبابا، چرا ف یا -



 . میاز همان پسر ها برگشت یک ی اوش،یت سخنده به سم با

 موقع طالق دل و قلوه بدن.   مید یدواال ما زن و شوهر ن -

را   ش یها دنیخند ا یبا ح نی ا د، ی دوباره آرام و نرم خند گندم

دوست داشتم. به سمتش برگشتم و دستم را به سمتش دراز 

 !گهی د میهنوز محرم بود  م،یکرد

 خداحافظ. -

کوچکش دست مردانه و بزرگم را نرم فشرد و    یدست ها با

بودم   یفکر جشن یمن توکرد. از در خارج شد و  یخداحافظ

 خواست برپا کند. یکه امشب آالله م

 

 _ماه بعد کی_

 

کردم و بعد از مطمئن شدن از بودن    فمیبه ک ی نگاه  دوباره

 را بستم.  پشیبه همراه داشتم، ز  د یکه با  ی وسائل



ام بلند شدم که در اتاق باز شد. نگاهم قفل در ماند   یصندل از

ت وارد اتاق شد. در را با  به دس  ینیو س یکه آالله با لبخند

 بست و به سمتم آمد.  ش یپا

 . زمیعز یخسته نباش-

 ممنون.-

شدم که لب   دنشیبرداشتم و مشغول پوش یرا از رو صندل کتم

 شد.  زانیآو ش یها

 کجا؟ -

 .گهی دادگاه دارم د-

 اوردم...  یی ازه برات چامن ت -

  یکه از آن دلخور یفیضع یانداخت و با صدا ریرا به ز سرش

 گفت:   دیربا یم

رو با هم   زمیر یکه تو دفترت م ییچا نیخواستم آخر ی م-

 .میبخور



در دستش شد.   ینیس یرو دنیدستش مشغول نقش کش با

 زانیآو دشیسف یافتاده بود و دوباره لپ ها نییدوباره سرش پا

 شده بودند. 

را در دستم گرفتم و با لبخند به سمتش رفتم. فنجان   فمیک

 داشتم که سرش را بلند کرد.بر ینیرا از درون س یچا

 . یکن  یدم م ییبرام چا یان اشاءاهلل تو خونه کل-
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نفس   کی شهیکردم و مانند هم  کینزد می را به لب ها فنجان

 .دمیداغ را سر کش یچا

ام باشد، دوست نداشتم زن   یمنش نیاز ا شتریخواستم ب ینم

ام به عنوان کارمندم در شرکتم حضور داشته باشد، آن   یعقد

 رفت و آمد مجرمان بود.  یجا ی اهکه گ یهم دفتر

عقد کردن او بود، او هم که بعد از   یتنها شرط من برا نیا

شده   شی حرف هاخالص شدن از حس حسادت به گندم تمام 



  ی لیم ی ب یلبته کم ،یازدواج، به راحت نیکردن ا یبود رسم

 قبول کرد.

لب کردم که او هم   ریز یگذاشتم و تشکر ینیس یرا رو فنجان

رفتم. وارد آسانسور شدم،   رونیابم را داد و از دفتر ببا سر جو

توانستم به موقع   ینبود م کی به ساعتم انداختم، اگر تراف ینگاه 

ها قصد تردد داشتند مجبور   نیماش شهیبرسم اما اگر مانند هم

 با موکلم بشوم. اهحرف زدن قبل دادگ  الیخیبودم ب

 رفتم.  نگیرکبه سمت پا یباز شدن در آسانسور بدون وقفه ا با

 مهبد. -

او   دنیبه سمت عقب برگشتم. با د یی آشنا یصدا دنیشن با

را نداشتم، آن هم   دنش یم. اصال توقع درا باال انداخت م یابروها

 !نجایا

که تمام   ییخواستم او یاز حد و من اگر نم شیبود، ب کالفه

  ینم یزیام را در کنارش بودم را بشناسم که به درد چ یجوان

 خوردم. 



شلوارم فرو کردم.   بیج یرا کنار زدم و دست آزادم را تو کتم

  یب یدانستم پوزخند بزنم برا ی به سمتش قدم برداشتم و نم

 حال خرابش. یمهربان باشم برا ا ی ش ییوفا

 سالم. -

 شده؟  ی سالم، چ-

  یم  ش یپ  یمن و او تنها وقت  داریکرد، د ی تلخ یخنده  تک

  یکه روز یی و او  افتاده باشد، آن هم من یبیآمد که اتفاق عج

 . می گذراند ی اهم متمام ساعاتمان را ب 

 ؟یهنوز  با آالله ا-

 مهمه؟-

 پرسم.  یمهمه که م  -

  یمعن  ای  دمیشن یم  دی را با ادشی نگاهش کردم. فر مشکوک

 کردم.  ی حرفش را حس م

  ینسبت چیمن و تو با هم ه  یگفت دمتیکه د یبار نیآخر-

 . ستیمنم به تو مربوط ن یپس کارها  م،یندار

 را   شیها  دندان



حرکاتش را   ینگاهم کرد. اصال معنا  یهم فشرد عصب یرو 

  ستادهیا م یهمه وقت آمده بود، روبه رو نی. بعد ادمیفهم ینم

  ی نم چیرا ه شانیکه معنا  دیپرس ی را م یبود و با حرص سواالت

 .دمیفهم

 حرف آخرته؟ -

جابه   م یرا در دست ها فمیبه سمتش برداشتم و ک یقدم  چند

 م. جا کرد

 ؟یدرست حرف بزن شهیم-

 ... یهنوز با اون دختره -
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 نهیتخت س اوردیپشت نام آالله ب یاز آنکه صفت ناپسند قبل

وجه حوصله  چیاو را به عقب هل دادم. به ه ی و کم دمیاش کوب

 چرت و پرت را نداستم.  ی

رو   اتی چرند نیا یایکه هر روز م ستمین کاریپسرجون من ب-

 . ید  یم لمیتحو



ده اش عقب گرد کردم و به سمت ز رتیمقابل صورت ح در

قدم برداشتم. اما هنوز قدم دوم را برنداشتم که دوباره   نیماش

 وار تکان دادم.   دیبه سمتش برگشتم و انگشتم را تهد

پس بار آخرت   م،یکن یعقد م   گهیاهورا من و آالله چند وقت د-

 . یکن  ی م نیمن توه یباشه به زن عقد

خواستم با   ی ر شدم. اصال نماز او دو  تیا عصبانرا زدم و ب  حرفم

 خراب به دادگاه امروز برسم.  ی عصاب

که دلت   یمن احمق رو بگو که اومدم کمکت کنم، هر غلط -

 .یخواد بکن فقط بعدا نگو چرا نگفت یم

  دی را باز کردم و نشستم. شا نیدر ماش  ادشیتوجه به فر یب

  کردیاز حدش بود که گمان م  شیب یها ی از مهربان ش یرفتارها

  رد،یرا بگ میخواست جلو  ی شوم و م یبا آالله بدبخت ممن 

 هم...   دیشا

خواستم راجع به او گمان   یکه از اهورا دلخور بودم نم نیبا ا نه،

دانستم   یبا او دوست بودم و م   یطوالن یبد کنم. سال ها یها



 یاسرا احس ماتشی تصم شتری ب نیهم یدارد و برا یقلب مهربان 

 ان سم بود. شغلم یکه برا یزیچ رد، یگ یم

 

 _گندم_

ها برداشتم و پر از آب  وانیل انیرا از م یبار مصرف کی وانیل

  یو با تشکر د یاش را باال کش ی نیکردم. به سمتش گرفتم که ب

 را از دستم گرفت. وانیل

 و آن را دستش نگه داشت. دیاز آن را سر کش یا جرعه

 حقم رو ببخشم.  دی نظرتون باخانم دکتر من کار به  -

 .دیریحقتون رو بگ دیوجه، اتفاقا با  چی، به  هنه نه-

کد،   یاوقات حس خوب را به آدم منتقل م یحق گاه دنیبخش

  نیکه ا ی اما وقت دیبخش یبودن را به آدم م  دیحس مف یگاه 

  یعقل و منطق باشد، نه مثل االن که از رو یبر رو دنیبخش

نه تنها حس خوب بزرگ بودن به  نگونهیترس از حقش بگذرد. ا

بودن  انداد بلکه حس حقارت، ترسو بودن و ناتو ی و دست ما

 گرفت.   یدامانش را م



کرد    یم یخودش را گم کرده بود، احساس گناه و سرخوردگ او

کشد و شکست را قبول عقب ب  یباز ن یدادم در ا ی و اگر اجازه م

 کند او را قشنگ  در پرتگاه انداخته بودم.

  م،یم براش قرار گذاشته لیوک هیاتفاقا خانم دکتر امروز با -

خوبه، قرار بود که پرونده رو مطالعه   یلیکارش خ لهیوک گنیم

 کنه و  امروز بهمون جواب بده.
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رفت.   ی به سمت مهبد م اریاخت یآمد ذهنم ب  یکه م  لیوک نام

باز رو   نیقیبود به  نجایاو بود. اگر محمد ا رانیا لیانگار تنها وک

ت، خود  دانس ی را مهبد م زهایکرد و مقصر تمام چ یترش م

 !گریخواه بود د

چون ممکنه  د،یوقت تنهاش نذار  چیخوبه، فقط ه یلیخ-

 بفرستند.  تشونیاذ یرو برا یافراد

 کار خودم کنم.  ریهم درگ هیخوام بق ینه نه، اصال نم -

اخم ها   نیدرهم به سمت او برگشت. ا  یبا ابروها دوستش

اوقات هرچه حرکات و کلمات تلخ تر   یبود، گاه  نیریچقدر ش

 دهند.  یمعنا را م  نیباشند، بهتر

 _مهبد_



که در ذهن داشتم را  یبه پرونده کردم تا سواالت ی نگاه  دوباره

هم غلط   یشاک  ی ادعا ها بود، اگر  یفراموش نکنم. پرونده خوب

 شد.  یراحت تر هم م اریکه بس  دیایاز آب در ب

  یکیآمد اما بودن  یراحت خوشم نم یکه از پرونده ها هرچند

  یها یهمه پرونده قتل و قاچاق و کالهبردار  نیا انیماز آن ها 

 الزم بود.  یاردیلیم

را   یکه به زنگ در آم نگاهم را از پرونده گرفتم و گوش تلفن

 اش آمد.  یآبادان یپسرک با آن لهجه  یبرداشتم و صدا

 آقا مهبد اومدن. -

 . اریکن داخل و سه قهوه ب شونییراهنما-

 ییگذاشت. پسردانشجو  شیرا سرجا ل یکه گفت موبا یچشم با

د  آورد، اما با وجو یدر نم یگر  یسر از منش ادیبود که ز

ام زن نباشد مجبور به  یمنش  نکهیا یآالله برا یمخالفت ها

 پسرک شدم. نیاستخدام هم

وارد اتاق   انسالیبلند شدم. دو خانم م م یکه باز شد از جا در

 شدند. 



 . دی بزرگمهر، خسته نباش ی سالم آقا-

به خود   گریاز خانم د شتریکه ب ی به سمت خانمرا  نگاهم

بود وبرخالف او شاداب بود دوختم و بعد از سالم اشاره   دهیرس

 . ندیمبل بنش  یکردم تا رو

چشم  یرا از رو نکمیمبل ها نشستند. ع  یهر دو رو یتشکر با

به   یرا در هم قفل کردم. نگاه  میبرداشتم و انگشت ها  م یها

 کردم.  دیبار  ی که از چهره اش غم م یخانم

 . دیهست  یشما خانم فرخ-

سوال در ذهنم رژه رفت. رفتارها و   نیب گفت و اولل ریز یا بله

دور از   ی شاک یادعا نیاول ی عنی نشیمحزون و غمگ یچهره 

 نبود. تیواقع

من پرونده تون رو مطالعه کردم و...   نیخب... راستش رو بخوا-

 کنم.  ینداره، وکالتتون رو قبول م یمشکل
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و پاکش   دینرس یا هیزد که به ثان ی جان ی ب لبخند یفرخ  خانم

بود و با نشاط تشکر کرد. به   یکرد. اما لبخند همراهش پر انرژ



داد   یکه در پرونده نشان م  ینطوریگمانم دوستش بود، ا

 نداشت. یبرادر ایخواهر 

 رو بدونم.  یموارد  دیفقط قبل از بستن قرارداد با -

 . د ییبفرما-

ا دوستش قرار بدهم تا  ر می دادم مخاطب حرف ها حیترج

 بدهد.  حیتوض یتر برا قیمطالب را دق

 داشتند؟  یروان یماریب یسابقه  یخانم فرخ-

دوستش   یآمد رو یلبش کج شد و انگار خوشش نم ی گوشه

بود که درون پرونده نوشته   ی مطلب نیرا بگذارم اما ا ی نام روان

 گفت.  یرا م نیبود هم

  اد یاعت لیبه دل  شیپ چندسال  شونیکه نه، ا یروان یماریب-

شده بودند   یکه داشتند دچار افسردگ یشوهرشون و مشکالت

شون رو به دست اوردند اما   هیزود روح یلیکه خداروشکر خ

  یکه مثال حکم خاله ها زادهیعل   یکه خانم ها شهیم  یچند ماه 

رو  شونیا ه کردن دوبار   یسع  تیرو دارند با آزار و اذ شونیا

 اسفانه موفق هم شدند. ران و متببرندبه همون دو



دست    خیگفت و نگاه من م  یرا با حرص م  شیحرف ها تمام

  یباالتر از دوست یمشت شده اش ماند. به گمانم نسبت یها

 زد. یحرص و جوش م شیبرا نگونهیداشت که ا

دادند   صیرو تشخ  شونیا یماریو شدت ب یماریهم ب یدکتر-

 د؟ ی گ یبا توجه با سوابق گذشته م ای

گفتند فقط دچار    م،یدکتر روانشناس رفت  هی شیز پ امرو نیهم-

که   ی اتی چرند نیاز ا ای توهم  چگونهیشده و دچار ه یافسردگ

 ادعا کردن نشده.  نایا

گندم.   یرفت به سو یروانشناس که آمد ذهنم ناخودآگاه م نام

را مانند   یدکتر چیه مینه اگر بگو ا یهست  یدانم نامرد ینم

شناساگر تمام روان ها و روح    یستگندم قبول نداشتم، او به را

 ها بود. 

گندم را به آن ها   نیقی به  گشتی زمان به عقب باز م  اگر

  ی مشکلشان را حل کند، افسردگ یکردم تا به راحت  یم  یمعرف

 نداشت!  یگندم کار یساده که برا



رفت و به   یبه شمار م  م یکه االن گندم جز ممنوعه ها فیح اما

به خود او هست، هم به آالله    انتیقول آالله فکر به گندم هم خ

 و هم به خودم. 

هم خوب بشه، چون   یافسردگ نیهرچه زودتر هم دوارمیام-

 دستشونه. یبرگ برنده تو نیبزرگتر

 که...  اندازمیبه اون ب  یرا باز کردم تا باز نگاه پرونده 

  تیتونن صالح یادعاهاشون م نیا یخانم فروتن گفتند برا-

 نند. ک د ییمعصومه رو تا یذهن
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کلمات ماند، گندم   خیپرونده خشک شد و نگاهم م یور دستم

 گر؟ ی گفت د یرا م

 کدوم خانم فروتن؟ -

 خانم گندم فروتن. -

پسر   گریکردم آرام باشم. د یو سع  دمیکش  یقیعم نفس

ام   ی مینام دوست دختر قد دنینبودم که با شن یرستانیدب

 دست و دلم بلرزد. 



  ینقاب  دنیاو کش انگار کم از او هم نداشتم، تنها فرق من و اما

 بود که من بر صورتم زدم. 

بره دکتر   ش یروند پ  نیهستند اما اگه با ا یدکتر خوب شونیا-

کنند، هرچند  دییرو تا شونیا تیصالح د یبا هییخود قوه قضا

  یبرا ییخورده و راه ها شونی به نام ا شیسند ده سال پ  نیکه ا

 رد حرف هاشون هست.

آن چه هراس داشتم بر  گذشت و من از ی ها در پس هم م روز

  یبود که نم یسرم آمده بود، روبه رو شد دوباره با گندم کابوس

 شود.  لیتبد تیوجه به واقع چیخواستم به ه

  یکه ب شی ها  یو خانم شیها   یاز خوب نگاهش شرم داشتم، از

  هیو انگار تازه پس از حرف ها و گر  دمیکش ی حد بود خجالت م

 را از دست نداده ام.  یمادر متوجه شدم کم فرشته ا یها

 مانیپش ممیتوانستم از تصم یکه با وجود آالله نم هرچند

  یکرد و معنا یخرج م ی زنانگ میباشم، چون او بود که برا

دغدغه و کار   یایرا به من فهماند، او بود که مرا از دن یزندگ

الزم    میبرا یو عشق باز یزندگ  یآورد و نشانم داد کم رونیب

 است.



  ی خوستم ضعف نشان بدهم، نم ی انده بود.نمدر م خ یم نگاهم

  نیهم نداشت را به هم  یکه کار سخت یخواستم پرونده ا

 را گرفته بود رها کنم.  بانم یکه گر یحس یبرا یراحت

خودم  یرا به جا یگری حواستم کس د یهم نم یطرف از

هستم و اگر   یخانم فرخ لی دانست من وک  یبفرستم، گندم م

 فرستادم...   یمخودم   یرا به جا گرید یکس

  ریکرد. به قول آالله زن ها غ  یکه نم ییدانم چه فکرها ینم

بود در  همچون او و ممکن   یهستند، مخصوصا زن  ینیب شیپ 

  ی را م یگریبه ذهنم برسد که اگر فرد د یگفتگو سواالت نیح

 باشد.  ایتوانست جواب آن ها را جو یفرستادم نم

اطراف کردم،   به ی زدم و وارد مطب شدم. نگاه ایبه در دل

 کرده بود!  رییچقدر تغ

دکورش استفاده کرده بود اما   یشاد برا یقبل از رنگ ها مانند 

گوشه و کنار اتاق    یفرق داشت و گلدان ها ش یبار رنگ ها نیا

 بود.  اه یاست که عاشق گل و گ ادم یکرده بود،  شتریرا ب

 . ستادمیا یمنش زیم یرو روبه
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مشغول  یتر. سارا تند تند در دفستادمیا یمنش زیم یرو وبه

افتادم و لبخند   دیبرادرش سع ادیبه  اریاخت ینوشتن بود، ب

 لبم نشست.  یگوشه  یکج

حضورم شد اما سرش را باال نکرد و هچمنان مشغول  ی متوجه

 نوشتن بود.

 . د ییبفرما-

 .نم یخواستم خانم فروتن را بب ی م-

بود، من سال ها او را گندم و   بهیغر میاسم برا نیا چقدر

  کردم و هنوز هم شماره اش به نام گندمک گندمک خطاب

 بود! ویس

 ... یوقت قبل-

گرد شد. آنقدر   ش یمن چشم ها دنیرا بلند کرد و با د سرش

بلند شد که خودکار در دستانش پرت شدند،   شیهراسان از جا

عبور کرد و کنار   زیم ریها قل خوردند و از ز کیسرام یرو

 توقف کرد.  م یپاها

 نشناختمتون.  دیببخش د؟ییآقا مهبد شما یوا-



 زیم  یبرداشتم و رو می شدم و خودکار را از کنار پاها  خم

 . دیرا از خجالت گز شی گذاشتم که لب ها

 ممنون.-

 داشتم.  ی بله وقت قبل-

زنگ بزنم اطالع   دی االن تو اتاق گندم جون هستند، اجازه بد-

 بدم. 

 تا نوبت من مونده.  قهیهنوز پنج دق ست،ین یازینه ن-

 آخه...-

 کارت برس.آخه نداره که دختر، به -

  دیبار یاز آن م ایکه ح یانداخت و با لبخند نییرا پا سرش

 گفت. یآرام چشم

پروا بخندد؟   ی مانند آالله بلد نبود بلند و ب یدختر چیه چرا

  ایاطرافش را مانند خودش با ح یدخترها یانگار گندم همه 

 ها بود.  بار آورده بود و خداراشکر که مها هم جز آن دختر

هم سرکوفت   یکه هنوز هم ازم دلخور بود و چند بار هرچند

کردم تا حداقل زمان عقدش گندم به   ی زد که اب کاش صبر م



انستم دل نرمش   ی عنوان زنداداشش حضور داشته باشد اما م

 او بگذرانم. را با  ی بودم تا وقت یبخشد و منتظر فرصت  یزود م

 ا کردم.  ره زیم یرا رو فم یمبل نشستم و ک یرو

 ... یاسم خانم فرخ نجایا یآقا مهبد ول -

 یرادیانگار حرفش ا د،یحرفش را بگو یدانست چطور ینم

 داشت!

 دارد  ہادامــــــ

 دارد_یقانو_گردیپ _رمان_نیا_یکپ#

 یاله_زهرا#: سندهینو

 

             @Romankhone 

           

 

 [ ۰۱:۰6 ۱۸.۰۸.۲۰, ] یآرامش از زهرا اله نیا ی قربان



[Forwarded from ہــــون           رمــــانخـــــ  

(Deleted Account)] 

 آرامش  _نیا_یقربان# رمان           

 ۱۹6_پارت#      

 

 

هستم، چون من نتونستم   یخانم فرخ لیدرسته، بنده وک-

 وقت گرفتند. شونیا

 . دیآها بله، ببخش-

نشست. دستم را به سمت  یصندل  یرو شیسرجا باالخره

باز شدن در   یدابردم که همان لحظه ص بمیدرون ج لیموبا

 . دیچیگندم در سالن پ  زیر یخنده ها  یآمد و در پس آن صدا

 دوستتون داره. یلیدخترتون خ د یگ یکه شما م ینطوریا-

دختر تپل مپل آرزو  هیآره، کال دختر نعمته گندم جون، برات -

 کنم.  یم



پشتش به من بود و خداراشکر که نتوانست لبخندم را   گندم

  یگندم به راست ی و مهربان  ییبایه زب یی. دخترکوچولوندیبب

نگاه مهربان و   د، ینبود، با آن صورت تپل و سف شیب یفرشته ا

 ... 

 که در ذهنم ساخته بودم ضعف رفت.  یآن کودک یبرا دلم

 سالم. -

.  دیب کامل چرخمن با تعج  دنیسرش را چرخاند و با د  گندم

گفته بودم به    یکرده بود، خودم به خانم فرخ رتیح دنمیاز د

و نتوانم   دی ایب ش یپ  میبرا یکار دمیترس ی . مدینگو یزیگندم چ

 .دمیترس یدر برابر او م  یاز بدقول م، یایب

را به سمتش دراز کردم که نگاه متعجبش از صورتم به   دستم

 شد.  ده یکش می دست ها

 یچندتا از مراحل پزشک یهستم، اومدم برا یخانم فرخ لیوک-

 . شونیا



چهره  رتیش غلبه کرد و رنگ حزود بر احساسات شهیهم مانند 

عوض کرد و گرم دستم را   یرا با لبخند مهربان  شیاش جا

 فشرد.

 . یاومدسالم، خوش -

توانم دوباره   ی بگذرد هرگز نم  گریدانستم اگر دو ماه د یم

  انیپرونده تا پا  نیکاش ا یرا حس کنم، ا  شی دست ها یگرم

 مان تمام شود.  ی عده  یدوره 

 . رمیم گهی گندم جون من د-

را رها کرد و دوباره به مست آن خانم برگشت و بعد از   دستم

با او دوباره به سمت من برگشت و با دست   یگرم  یخداحافظ

 به داخل اتاق اشاره کرد تا وارد بشوم.

کردم تا او   یکمرش گذاشتم و اشاره ا ی را در چند سانت دستم

 وارد شود.

 و شوهرنسبت زن   گریاما د میهست که هنوز محرم بود درست

 شود. ی م  تیکار اذ نیدانستم با ا یبر ناممان نبود و م 



کرد و به داخل اتاق رفت و پشت سرش من وارد شدم   یا خنده

 و در را بستم. 

نشستم.   زشیمبل  کنار م یرفت و من هم رو  زشیسمت م به

  یآوردم. نم رونیگذاشتم و مدارک را ب زیم یرا رو فمیک

هر چه زودتر آن   د یم، بابه گذر خاطرات بده یخواستم فرصت

 کردم.   یها را خفه م

مبل لم دادم. نگاه   یگذاشتم و به پشت زیم یرا رو پرونده 

 پرونده ها برداشت و به من دوخت.  یاش را از رو  یسوال

 هست.  زادهیعل یاحظارات خانم ها-

با دقت   د،یلب گفت و پرونده را به سمت خودش کش ریز ی آهان

  یکم  شی بود که ابروها ییآن کرد و تنها جا یشروع به مطالعه 

 . دندیاخم را کش  یشده بودند و نقاش کیبه هم نزد

قهوه وارد اتاق شد اما گندم بدون    ینیباز شد و سارا با س در

 یدانستم چقدر برا یتوجه به او مشغول خوندن متن بود و م 

ارزش قائل هست، آنقدر که اگر االن جانش هم   شی ها ضیمر

آورد تا   ینم رونیبرگه ها بسر از آن  یدر خطر بود لحظه ا



 صشیکلمه در تشخ کیرا جا بگذارد و همان  یمبادا کلمه ا

 . دچار مشکل کند

 برگه ها بلند کرد.  یسرش را از رو ی قیاز دقا پس

 ها را داشته باشم؟  نیاز ا ی تونم کپ یمن م -

 خودته، من چند تا ازشون دارم.  یبرگه ها برا نیا-

اره همان لبخند دلگرم را  در آمد و دوب یاز حالت جد صورتش

 بود....  نجایزد، آخ که اگر آالله ا

 شونیا یتونم بگم که ادعاها ینم  تیممنون، با قاطع یلیخ-

 غلطه.

گفته بود جز   یتعجب نگاهش کردم، خودش به خانم فرخ با

 زد؟ ی حرف را م نیو حاال ا ستین یزیساده چ یافسردگ

 شهیهمو مانند   دینددهانش گذاشت و خ یرا جلو دستش

 ذهنم را خواند. 

به  نکهیندارن، ا یمشکل خاص  گمیهام م ضیمر یمن به همه -

توهمه، اون   ینیب ی که م یی زهایتمام چ یبگ  یآدم توهم هی

 کنه.  یمن هم شک م  دنیبه د  یوقت حت



مبل برداشتم و به جلو خم شدم تا تمرکزم را  یام را از رو هیتک

 . نمیبچ جمع کنم و تمام افکارم را کنار هم  شتریب

  نیحرف ها توهمات ا نیتمام ا ی گ ی م ی عنی ؟ یچ یعنی-

 خانمه؟

 حرف رو نزدم مهبد...  نیوجه ا چینه نه، من به ه -

 نینشست. آخر شی چشم ها یبا سرعت باال آمد و تو نگاهم

 شهیخطاب کرده بود را به خاطر نداشتم، هم که مرا مهبد یبار

 مکان. نیلحظه و آخر نیبودم، تا آخر زمیعز شیبرا

حرفش   یانداخت و ادامه  نیینگاهم که شد سرش را پا  متوجه

 را گفت.

افسرده هم دچار   یهستند اما آدم ها یدچار افسردگ شونیا-

به من   یکم  دیبا شه،ینم یموجه لیدل  نیشن، ا ی توهم م

اون زمان که از مادربزرگشون   یتا بفهمم تو د یفرصت بد

 نه.  ایداشتن  ی کردن صحت عقل یمراقبت م

 مکالمه مان نامم را خطاب نکرد. انی تا پا گرید 



ام دست  یتعجب لحظه ا  م یبودم تا به او بگو یفرصت منتظر

خواند حق داشت،   یبزرگمهر هم م  یخودم نبود، او اگر مرا آقا

مرا دعوت به اتافش    یفشرد و با مهربان یاگه دستم را نم یحت

 کرد هم حق داشت.  ینم

محبتش سو استفاده  که از یقول اهورا او اگر بر صورت من به

 انداخت حق داشت.  یکردم تف هم م  انتیکردم و خ

نگفتم،  یزیمورد به آالله چ  نیشب که به خانه هم رفتم در ا 

  یروانه شود. او هم حت ش یها  هیدوباره شک و گال خواستم ینم

  یبود که گرما دهیگندم را از دور نگاه کرده بود فهم نکهیبا ا

 را جذب کند.  یتواند مرد یلبخندش چقدر م

توانست داشته  یبود که م  یتیخصوص نیاش دلربا تر ی سادگ

 باشد. 

ام در حال حرکت بود که مچ   نهیس یوار رو  ینقاش دستش

 دستش را گرفتم. 

 بخوابم آالله. خوامیم-

 . ادیمن خوابم نم  یول-



بار مشغول  نیدر آورد و ا می را ارام از  حصار دست ها دستش

م از حرکاتش خنده ام گرفته بود و  شد. ه  م یها  شیبا ته ر یباز

 هم مست خواب بودم.

 صبح برم دادگاه.  د یمن با-

 . ی باش داریب  دیتو هم با  دارمیمن ب یخوام، تا وقت  ینم-

 نگاهش کردم.  طنتیرا باز کرد و با ش م یها چشم

 تونم بخوابم.  یاگه بخوام م-

  یبرداشت و رو  میها  شیته ر یحالت قهر دستش را از رو با

 ت. تخت نشس

شدم که  رهیآمد به صورتش خ ی که از پنجره م ینور کم در

 خودش بود.  یبا تار موها یبار مشغول باز نیا

تونستم با خواهرشوهرم  یاالن م  یکرد  یاگه من رو عقد م -

 .یدیخواب ی حرف بزنم، تو هم م

 رونیتا نور ب دمیشکمم خواب یو رو دمیپهلو چرخ یخنده رو با

 نکند.  تمیاذ

 .شهیبه بعد پنچر م مها ساعت ده-



بود، االان که شوهر   شیاون واسه مجرد ؟ یدون یتو از کجا م -

داره حتما تا نصف شب با اون مشغول چت کردنه، همه شوهرا 

 که.  ستنیبخار ن  یمثل تو ب

کوچولو    یهنوز هم باور نداشتم مها دم، یکش  یکالفه ا نفس

 بتواند شوهر کند.  

م که توان فکر کردن به آمد و خسته بود یآنقدر خوابم م  اما

 افکار مزاحم را نداشتم. 

 ... یمهبد-

 هوم. -

آمد و خسته بودم که توان فکر کردن به  یآنقدر خوابم م  اما

 افکار مزاحم را نداشتم. 

 ... یمهبد-

 هوم. -

 ؟ یپس ک-

 .ستیاالن وقتش ن-



 ؟ یپس ک-

 . یزود نیبه هم-

  ی نم نیبدتر از ا گریبلند شد. د لم یزنگ موبا یلحظه صدا همان

 شد!

 ت تماس گرفتن بود؟وقت شب چه وق نیا

را قطع کنم، االن اصال توان   شی را دراز کردم تا صدا دستم

 صحبت کردن نداشتم.

 گشتم که آالله با تعجب گفت:  ی م لم یدستانم دنبال پاور موبا با

 قطع نکن، اهوراست.-

را در   ی. گوشدیباز شد و خواب از سرم پر رتیاز ح م یها چشم

 نشستم.  میدست گرفتم و سرجا

در هم فرو کردم. نگرانم   شتریرا ب م یاخم ها دم یکه د را نامش 

هم زنگ    نیو ا ششیچند روز پ  یکرده بود، آن از حرف ها

 موقعه اش...  ی ب یزدن ها

 ؟ید یجواب نم-



تکان دادم و انگشتم به سمت دکمه  د ییتا یرا به نشانه  سرم

 اتصال رفت که تماس را قطع کرد. ی

نشد.   یاما خبر ردیماس بگندم تا دوباره ت لحظه منتظر ما چند

  ش یپا پ  ل یدل یب  چگاهیرا ساخته بود ه ییجدا نیکه ا ییاو

 گذاشت.  ینم

  یبه هم فشرده  یدستانش، صورت سرخ و دندان ها لرزش

 بود.  یعیطب ریغ  ششیچند روز پ 

 بماند!  داریموقع شب ب  نیاو که عادت نداشت تا ا اصال

  ل یدم. موباشماره اش فشر یشدم و خودم رو زیهمه چ الیخیب

باشد   یواقعا موضوع مهم دوارمیکردم و ام کیرا به گوشم نزد

 مرا نگران کرده است. نگونهیکه ا

گفت    یکه م  یزن یکه صدا  دیچیبوق در گوشم نپ نیاول هنوز

 آمد.  ستین ییمخاطب قادر به پاسخگو

 بود؟  ی چه قطع کردن نیچه زنگ و ا آن

 



  یر کنم جادوفک  ؟یکن  یعاشقم م شتریشبا ب یدونست یم  -)

 ماهه. 

  ست،یماه ن یجادو نیو ا یشی شبا جذاب تر م یدونست یتو م  -

کنه، دوازده شب آدم   یاحساساته که شب ها فوران م یجادو

 .شهیمست احساساتش م

  یهام رو نم  امیوقت جواب پ  چ یقبل از عقد شبا ه نیواسه هم-

 ؟ یبودنت رو لو بد عاشق هوی یدیترس  یم ؟یداد

خندانش   یام برداشت و با چشم ها نهیس یرا از رو  سرش

 نگاهم کرد. 

نداشتم.   یواهمه ا چیمن از آشکار کردن عشقم ه  زم،ینه عز-

 ... زمیخوابم. فقط عز یواقعا او ساعت ها من م

 جونم. -

ات،   نهیقهرت، ک ت،یناراحت ر، ینگ میوقت شبا تصم  چیلطفا ه-

و   ادینذار شبا به سراغت ب گه،ی و هر احساس د تیشاد جانت،یه

 شب ها بترس.(  مهین نیشب همراهت باشه، از ا مهیتا ن

 



_ 

  گرمیکرد که آن را به دست د  ی م ی نیسنگ میدر دست ها  فیک

 گوش سپردم. یشکر یآقا یمنتقل کردم و با دقت به حرف ها 

 ها.  نینزدم، فقط هم یحرف یا گهیمن به کس د -

  نیبا ا یمیافراد صم ای افراد شک کرد،  نیبه هم دی خب پس با-

 با خبر شده باشند.  زیافراد که ممکنه از همه چ

 .ستیممکن ن نیبزرگمهر، ا  ینه اقا-

 را باال انداختم و با تعجب نگاهش کردم.  م یابرو یتا کی

 چرا؟-

دوستم هستند،   نیبهتر ای خب... خب... خب اونا خانواده م -

 تونم بهشون شک کنم. ینم

تون هم اعتماد داشته  هی سا  یکس حت چیبه ه  دی شما نبا-

 ... دی که براتون افتاده شما با ی تاتفاقا نیبا ا  د،یباش

 داداش مهبد. -

پله ها   نییو هردو به سمت پا میستادیپله ا نیآخر یرو

تعجب کردم،   دنش یکه سوگند با عجله باال آمد. از د  میبرگشت



بودم به خاطر نداشت، آنقدر خود را   ده یرا د که او یبار نیآخر

ورا هم  به دفتر اه گری و بچه اش کرده بود که د یسرگرم زندگ

 آمد.  ینم

و صورت   ستادیا میاش رو به رو یشگیفراوان هم یهمان انرژ  با

 در آمد و از هم باز شد.  یمن هم از آن حالت جد

 سالم آقا مهبد. -

 سالم. -

 برگشتم و دستم را به سمتش دراز کردم. یشکر یسمت آقا به

 . میزن یدفتر با هم حرف م  یتو-

 حتما، روز خوش.-

که از پله ها باال رفت و من دوباره به  تکان دادم شیبرا یسر

 سمت سوگند برگشتم.

 . ی کردم کار کن ی فکر نم-

 به پله ها کرد و گفت:  یا اشاره

 . میراه حرف بزن  یتو  میبهتره بر-



 . می و هردو راه افتاد تکان دادم  یسر

اما تو کارها به اهورا کمک   رهیسارا م یآره خب، بشتر وقتم برا-

  هیاومد که من اومدم   شی براش پ  یکنم، امروز هم کار یم

 اش رو برسم.  گهید یاز کارها یسر

 آها، سارا خوبه؟-

 و تا چند لحظه دلخور نگاهم کرد.  ستادیا شیسرجا

 شما.  ی ها یاز احوال پرس-

  یها  هیو کنا شیکالفه بودم از ن دم، یکش م یموها انیم یدست

 که  گرانید

 حق هم بود.  یوجدان

از عموهاش   شتریتو رو ب ادیب  ا یدنسارا به  ی کردم وقت یفکر م -

از دوتا   ی دوست داشته باشه، چون به هر حال تو و اهورا زمان

 شناسه. ی االن تو رو نم یاما حت دی تر بود یمیبردارد هم صم

گفتن   یبرا یبه راهم ادامه دادم، اصال حرف  یحرف بدون

 .دیچرخ ینم  یکرد یآنطور که فکر م چگاه ینداشتم. زمانه ه

 مهبد. -



 ه. بل-

داغونه، بهم   یلیبه حرف اهورا  گوش بده، اون نگرانته، خ-

خواد   یکه خودش نم یکیبه  شهیگفت چطور م  یم شبید

 ...  ینفر تو باش هیاگه اون  یراه ها بود ول  یلیکمک کرد، خ

حرف   یادامه  یو دستم را باال آوردم تا جلو ستادمیا میجا سر

اهورا کم بود، همسرش هم آمده بود تا رما   رم،یزدنش را بگ

 که هستم بکنم.  ینیا گمراه تر از

چندتا   هی اد ی. مگهیم یفهمم اهورا چ یسوگند من اصال نم-

 و...  گهیچرت و پرت به آالله م

 بده. ادامه  یذار یو تو نم -

 بذارم؟ یتوقع دار-

  یبه خدا اهورا نگرانته، اون تو رو هنوز دوست داره، اگه حرف-

ه  بار ب  هی ایحرصشه، ب یزنه فقط از رو یم  "خانمت"هم به  

 حرفاش گوش کن. 



اش تنها نگاهش کردم، نگاه او   هیتوجه به لحن پر از کنا یب

که بدون گوش دادن به   ی ل یدل یمنتظر بود و نگاه من در پ

 اهورا از موضوع آن با خبر شوم.  یحرف ها

 به ساعتش انداخت.   ینگاه سوگند

 .شهیم رمیمن داره د -

 ؟ یک  -

 .را بلند کرد و به عرض صورت لبخند زد نگاهش

  یم  یی ارتاکه چه ی همون پارک یامروز ساعت پنج عصر تو-

 .میرفت

_ 

بود که مشغول تاب   ییبلند خرما ی با موها یبه دخترک نگاهم

  گریمعصومش به کودکان د  یقهوه ا ی بود و با چشم ها یباز

حرف   اد ی  دمید  یرا که م یهر دختر بچه ا  دایکرد. جد ی نگاه م

 مادر شدن کرده بود.   ی اگندم دع  یافتادم که برا ی آن خانم م



  ا یدخترک دن نیو معصوم تر  نیباتریز یبه راست دی با دخترکش

تواند متولد   یفرشته نم کی که او باشد جز  یشد، مادر یم

 شود.

چشم از دخترک گرفتم و سرم را  م،یجلو یا هیافتادن سا با

 لب گرفت و کنارم نشست. ریز یبلند کردم. اهورا سالم

  یشده بودم. موها رهیره به دخترک خرا دادم و دوبا جوابش

  یبلند بود و تا کمرش م شی وج دارش را باز کرده بود، موهام

  یگندم.  دست ها شیچند سال پ  یمانند موها  قایدق د،یرس

بود تا   دهیچیتاب پ  ریو کوچکش را با تمام قدرت دور زنج دیسف

 ق تر شد.یهر لحظه عم  دنشی. لبخندم با دفتدیمبادا ب

گونه مرا   نیقرمز ا راهنیبا پ   ی کردم کودک  ین نمگاه گما چیه

  یبد قلقلکم م  دنشیخودش کند. حس در آغوش کش ی فتهیش

ام باشد، برخالف   یمانند او در زندگ یکیخواستم  یداد، م 

اما   ستین یزیکردم فرزند جز مزاحمت چ  یکه گمان م شهیهم

به  را  میها   دهمانند او در خانه بدوم، پرون  یکیخواستم  یاالن م

صدا کردنش تمام   "بابا"مرا در آغوش بکشد و با  زد، یهم بر

 بر باد برود.  می ها یخستگ



  م یکه لبخند از لب ها دیپر  نییمرتبه از تاب پا کی دخترک

 . دیرنگ از رخم پر  دنشیو از ترس صدمه د دیپر

 کرد و  دور شد.   دنیدخترک بدون صدمه شروع به دو اما

کرد قطعا    یم یاطیاحت ی ب  یاگر کم دم،یکش  یقیعم نفس

 .  دید   یو لختش صدمه م دیزانون سف 

محو شده بود به سمت اهورا   دمیآن دختر که حاال از د الیخیب

 کرد.   یباز نگاهم م  یها  شیبرگشتم که با ن

 چته؟-

 . اد یکردم چقدر بابا شدن بهت م یداشتم فکر م -

نکرده بود، اصال   یوقت بود که شوخ یلیزدم. خ یپوزخند

 . میدعوا حرف نزده بود  وقت بود که بدون یلیخ

 خب؟-

به خودش گرفت.   یجد  ی افهیمنظورم شد و  ق ی متوجه

را باز کرد. چند برگه  پشیبرداشت و ز مکتین یرا از رو فشیک

آورد و خودش مشغول نگاه انداختن به  رونیاز درون آن ها ب

 آن ها شد، چهار تا از آن ها را جدا کرد و به  سمتم گرفت. 



 گرفتم.  نگاهش کردم و برگه ها را یحالت سوال با

 .یشیبخون خودت متوجه م-

به برگه ها   یاشاره ا شینگاهش کردم که با ابروها  مشکوک

 کرد.  

 به خواندن برگه ها کردم.  شروع

را در هم رفت، با   میاول اخم ها  ینام آالله در برگه  دنی د با

 دقت برگه ها را خواندم.  

  بار نیبار و سوم  نیخواندم، حتما اشتباه خواندم، دوم اشتباه

 هم از متن خواندم و خون به صورتم هجوم آورد. 

  یگریدرا برداشت و شروع به خواندن کردم، نام   یبعد ی برگه

 در کنار نام آالله... 

 ... گریو نام د یبعد

 ... گریو نام د یبعد

کرده بود   پیها را در آغوشش پرت کردم. چهار تا برگه تا برگه

 ؟ یکه چ د یهمه دروغ بگو نیکه ا



 ه؟یچ نایا-

 نامه!  غهیص ،ی دون یتو که بهتر از من م -

 .یرو از کجا اورد نا یا نمیمثل ادم حرف بزن بب-

برگه ست و سرشون کاله ررفته،  یکه اسمشون تو   ییاز همونا-

 ؟یخوب

  یسوخت و م ی اصال خوب نبودم، تمام تنم در آتش م نه،

  یتنها مزخرف  دیخواستم هر چه زودتر دهان باز کند و بگو

 . ستین شیپ 

 ... ای  دیتشابه اسم باش دیشا الاص

  م، یدانستم چه بگو  یمغزم قفل کرده بود و نم  ،یدانم لعنت ینم

 . میتوانستم بگو ی اصال با چهار تا برگه چه م

رو بر  یکالهبردار کی یمن پرونده   شیچند سال پ  نیبب -

از   یکی یکه اسمش رو تو  ،ییایض یعل  یعهده گرفته بودم، آقا

  ش یلیکلم بود، خانم آالله که انگار فاممو یبرگه ها خوند نیهم

و مجبورش   شهیم  کیآقا نزد نیهم داده با نقشه به ا رییرو تغ

 کنه...  ی اش م غهیکنه ص یم



 

رو بر  یکالهبردار کی یمن پرونده   شیچند سال پ  نیبب -

از   یکی یکه اسمش رو تو  ،ییایض یعل  یعهده گرفته بودم، آقا

  ش یلیموکلم بود، خانم آالله که انگار فام یبرگه ها خوند نیهم

و مجبورش   شهیم  کیآقا نزد نیهم داده با نقشه به ا رییتغ رو

  رهیگیم یی ها لم یفاش کنه، بعد هم با عکس و  غهیکنه ص یم

با   ا یتمام اموالش رو به نامش کنه  ا یکنه   یم  دیاون رو تهد

و آبروش  شیها به دست زن اصل لم یعکس ها و ف نیروسوندن ا

 بره.  یم

بودن و    یسرشناس یاآدم ه یکه خوند ییاسم ها نیا تمام

 هیآقا بق نیجز ا نیهم یمهم بوده، برا یلیآبروشون براشون خ

 ... ی دادند و رفت پ  ی پول هیبهش 

 بسه.-

کرده بود بس   فیکه پشت هم رد یات یچرند  نیبود، تمام ا بس

 بلند شدم.   میزدم و از جا یبود. پوزخند صدا دار



له اسمش  توهمات خودت و اون آقاست، آره آال نیاهورا تمام ا-

مشت   هیها هم   نیرو به من گفته بود، ا نیرو عوض کرده، ا

 برادر من.  تیزندگ یهستند، بندازشون سطل آشغال برو پ  یکپ

خواستم بروم.   ینم د،یگرد کردم تا بروم که دستم را کش عقب

رفتن و ماندن با   ا یماندن و خراب شدن عصابم  نیمانده بودم ب

 از شک و سوال. یایدن

 گرفت.  میرا رو به رو یو دوباره برگه ا ستادیند من اهم مان او

 همسرتون راجع به ارتباطش با برادرهاش بهت گفته؟-

و برگه را از دستش   دمیکش رونیرا محکم از دستش ب دستم

قرمز   یشماره ها خط شتریتماس ها بود، دور ب  نتیگرفتم. پر

 بود.  دهیکش

ر روز باهاش  که ه یهم بودند، سه تا شماره ا هیها شب شماره

 گرفتند.   یتماس م

که من خانه نبودم. برگه  یاوقات قا یبه زمان ها کردم، دق ینگاه 

 را نشانش دادم. 

 هستن؟  یک  یشماره ها نایا-



  یکنند در حال  یخانمت، هر روز با هم صحبت م یرادر هاب-

  گهیکه به تو گفته از برادرهاش متنفره و بعد از گرفتن خونه د

 نه؟یاز ا ریازش نگرفتن، غ  یسراغ 

آرام بشوم و بفهمم چه  یتا بتوانم کم  دمیکش  یقیعم نفس

رو به رو  قتیخواستم با حق ی. نمدیآ ی دارد بر سرم م  ییبال

خواستم بفهمم. حداقل االن نه، هضم همه شان را با   یشوم، نم

 هم نداشتم. 

  تیخواستم به واقع ی در حال خفه کردنم بود و نم رتمیغ  رگ

 رفت.  یذهنم رژه م  که در یزیچ وندهیبپ

 نیبه سمت ماش یانداختم و بدون حرف ش یپاها ریها را ز برگه

 رفتم.

  ی آمدند و ذهنم م یم ونر ینا منظم و پر حرص ب م یها نفس

 . نیدروغ  یارتباط د، یایاهورا ب یحرف ها نیب یخواست ارتباط

 یخواستم االن رانندگ یرا باز کردم و نشستم. نم نیماش در

 حال...  نی توانستم با ا ی اصال نم یعنی کنم، 



  نیماش یآمد و تو یباز شد و سوگند بدون حرف نیاشم در

نگاهش   یدر هم فرو کردم و سوال شتریرا ب می نشست. اخم ها

 کردم.

 را به سمتم گرفت.  یآب یبطر

 .یبخور آروم ش-

  دنشینفس شروع به سر کش کیو  دمیرا از دستش قااپ  یبطر

خواباند،   یاز التهاب درونم را م  یتنها کم ، یکاش کم یکردم. ا

 آورد.  یسرحالم م  ی کاش کم یا

را   نیماش ی شهیپرت کردم و ش نیرا به پشت ماش یخال یبطر

 . دمیکش نییپا

 کجاست؟ یپس باد بهار  د،یوز یباد م  ی کاش کم یا

نداشتن که  ی اصال مدرک ی عنی د، ینرس ییاون پرونده به جا-

اون پرونده بشه اما   الیخیکنند. اهورا خواست ب تیبخوان شکا

بعد از حکم دادگاه و تبرئه شدن آالله من شروع من نذاشتم، 

که آالله    ییکردم به جمع کردن مدرک، من با تمام مرد ها 

صحبت  دیکش ی کرد و اموالشون رو باال م یم غهیباهاشون ص



کردم، نه نفر بودن که هفت تاشون زن و بچه داشتن و 

سند   نیبودن. ا یبرو دارو آ  یمعتبر یدوتاشون هم آدم ها

  ی شده، نم ی نسترن قالب ایکه تا االن به نام آالله   یالتمام امو

 اومده.  شیتو با اسم اصل ش یدونم چرا پ 

  یالیبه آن ها انداختم، و یها را از دستش گرفتم و نگاه  برگه

 و...  یونیالمبرگ  نیشمال، برج شمال تهران، ماش

  یو صندل  م یپا یرو ها از دستم رها شدند و همه آن ها برگه

 پخش شدند.  

ام  قهیآرام شود. کنار شق یفرمان گذاشتم تا کم  یرا رو مسر

را گرفته  بانم یکه گر یسردرد ن یدانستم ا یزد و م  ینبض م

کند، البته اگر تا چند روز دوام   ی نم می است تا چند روز رها

 .اورمیب

که من  نطوریا ستند،ین  شیاصل ی اون سه تا هم برادرها-

با اون   دهیا از دست مکه خانواده اش ر یآالله از بچگ دمیفهم

نقشه هاش   یکرده، االن هم اون سه تا تو ی م ی ها زندگ

که برادرهاش   یدختر معصوم شهیاون م ای کنند،  ی کمکش م

بده   اتش نج ادیجنتلمنه که ب ه یکنند و دنبال   یم تشیآزار و اذ



کنه و   یو از دست برادرش فرار مم شهیکه عاشق م یدختر ای

اختالفات   یمثل تو با نقشه    ا یبده بهش پناه    دی اون مرد هم با

  نیدورب کیتو اتاق خوابتون  ی. االن هم اگه بریراثیارث و م

 . ی کن ی م دایپ 

و از درد   دیکش ریفرمان برداشتم که سرم ت یرا از رو سرم

 را بستم و لسه ام را گاز گرفتم.  م یچشم ها

 شده؟  یچ-

 خوام تنها باشم.  یبعد؟ االن م یبرا یرو بذار هیبق شهیم-

  یحال خونه نر نیونتت دفتر، فعال با ابرس ادیب گمیبه اهورا م-

 بهتره.

 . خوادینم-

  نیآرام شوم. با ا یام را ماساژ دادم تا کم قهیدو انگشتم شق با

دارد بر   یی توانستم خوب فکرکنم و بفهمم چه بال یافتضاح نم

 . د یآ یسرم م

 آرامش:  نیا ی قربان



شان   یسادگ یهمه سال مردم را برا نیکه ا ی لی... وکمن

کردم،    یراحت کالهبردار محاکمه م یلیکردم و خ یمالمت م 

نگاه    کیکردم و با  یآدم شناس بودن م  یکه ادعا یمن

 ... نگونهیباعث شد ا یزیدادم چه چ یم  یگناهکار را تشخص

 ما...  یخونه  یایبهتره چند شب ب-

 فقط.سوگند برو  -

دانست من از  یرابه من دوخته بود و مگر او نم نشیغمگ نگاه 

 رم؟ زایترحم ب

 _دو روز بعد، گندم-

مبل نشستم.    یگذاشتم و دوباره رو زشیم یها را رو برگه

روح   یبه دفترش انداختم، مانند قبل سرد و ب   یاجمال ینگاه 

  کیبزرگتر از دفتر قبلش، کتابخانه اش هم از   یلیبود اما خ

 شده بود.  لیقفسه تبد نیه به چندقفس

به   یپا انداختم. نگاه  یرا رو می را از دفترش گرفتم و پا نگاهم

توانستم  ی خواند م یکه او مطالب را م  یقهوه کردم، تا وقت

 قهوه ام را بخورم. 



نگاهش کردم که   یچشم ریبرداشتم و ز زیم یرا از رو فنجان

  م یکردن با خودکارش بود. فنجان را در دست ها یمشغول باز

برگه ها   یرو ش ینگه داشتم و با تعجب نگاهش کردم. چشم ها

 خواند.  یکلمه اش را هم نم  کی یشک نداشتم حت یول بود

  ست،یبودم حالش خوش ن دهیاول که وارد دفترش شدم فهم از

 یجلسه ا نیاما اصرار کرده بود به ا م یای ب گریگفته بودم زمان د

 نداشت.  یسود چیکه ه

 ؟یخوب-

و منگ نگاهم کرد.   جیبرگه ها باال آورد و گ یرا از رو  سرش

 یبه خودش آمد و سرش را چند بار د یام را د ینگاه سوال یوقت

 تکان داد. 

 نه، اصال.  یعنیآره...  -

اش   یشانیپ  یو آن ها را از جلو دیکش  شیموها  انیرا م دستش

  شی بلند کند، موها یرا کم شی به عقب راند. عادت نداشت موها

 کوتاه کوتاه بودند.  شهیهم



  نهنگویخواست ا ی بزند. دلم نم ی منتظر ماندم تا حرف یکم

نگاهش   یاش را دوست نداشتم. با نگران یشان یآشفته باشد، پر

بود و در   رهینقطه خ کیاما او تنها به  دیبگو یکردم تا کلمه ا

 افکار خودش قوطه ور.

گذاشتم   زیم یبه فکر کردن داشت، فنجان را رو ازی االن ن دیشا

 مبل برداشتم.  یرا از رو فمیو ک

گذاشتم   زیم یبه فکر کردن داشت، فنجان را رو ازی االن ن دیشا

 مبل برداشتم.  یرا از رو فمیکو 

 پس.  میزن ی حرف م  گهیوقت د هی د،یببخش-

که گفت    یقاطع  "نه"بلند شوم که با  م یشدم تا از جا زیخ مین

 نشستم.  میسر جا

 ؟ یستیمگه تو روانشناس ن-

 خب... -

 . یدارم حالم رو خوب کن ازیخب من االن حالم بده و ن-

 . دمیبود خند طلبکار یلحن تخسش که مانند پسر بچه ا  به

 که آرومت کنم.  هی بدونم مشکلت چ  دی خب من نبا-



 االن هم بفهم.  ،ید یلم رو فهمنگفته مشک شهیهم-

منطق شدن   ی خنده ام بلند نشود، ب یرا گاز گرفتم تا صدا لبم

خنده   ی بود کم نیو کامل تر نیبهتر میبرا شهیکه هم یمرد

 دار بود.

 که.  ستمینو رمال  ری مهبد جان، من روانشناسم، فالگ-

که پس از گفتن اسمش به زبان آوردم   یجان یمتوجه  تازه

نشان ندهم و همچنن لبخندم را   یکردم واکنش ی شدم، اما سع

 نکرد.  یحفظ کنم. خداروشکر که او هم توجه

گفتن ها   زمیجان و عز نیهم مانند زبانمان به ا  مانیها گوش

را   گریبه چهارسال جز به احترام همد کیعادت کرده بود، نزد

 . می صدا نزده بود

 . یکرد شونی حالت رو پر ی چ یبگ یخوا ینم-

گذاشت. انگار حالش   زیم  یرو شیدست ها یرا رو سرش

 کردم.  ی بود که گمان م یخراب تر از آن

 گندمک. -

 جانم. -



که عاشقانه   یمرد  یداشت وقت یی طالق چه معنا ی غهیص آن

ش  دوستش داشتم حالش خراب بود. اگر با کلمات خوب حال

 یشد، اگر با برگشتن به آن دوران ذهنش از آشفتگ یخوب م

  یچرا تعلل م  میشد و اگر من و او هنوز به هم محرم بود ی باز م

 م؟ یکرد

 ؟ یباش شهیم-

 . زمیمن که هستم عز-

 کنه.  ی خوبه... بودنت آرومم م-

وجودم پر شد از لذت، دوباره عاشقانه هاش مرا از خود   دوباره

که  دنیعاشقانه ها را شن نیبارها ا نیرآخ یخود کرد و برا یب

 نداشت.  یبیع 

 مهبد جان اگ... -

 مهبد... -

شد. چشم   دهیبه در کش مانیبا شتاب باز شد و نگاه هردو  در

نگاه   میشد. با تعجب به زن روبه رو یدو چشم عسل  خیم م یها

و پر از   یرتیمن دهانش باز ماند. نگاه ح  دنیکردم و او هم با د



کرد. او که بود که مبهد را به نام صدا   شتریا بسوال او تعجبم ر

 ... نقدریمن ا  دنیزد و از د یم

فکش به سمت    دنیو لرز شی جمع شدن اشک در چشم ها با

. او بدتر از همه  نمیرا هم بب مهبد برگشتم تا عکس العمل او

اش   یبلند و عصب یبود، صورتش کبود شده بود و نفس ها

 اتاق را پر کرده بود.  یتمام فضا

  ی خانم بود، به من که مربوط نم نیاو و ا انیهر چه بود م  

لرزان  یبلند شدم که صدا  میرا گرفتم و از جا فم یشد. ک

 کرد. خکوبمیدخترک م

 .یایکه  دو شبه... دوشبه خونه... نم نهیا یپس برا-

 نیب ی. چرا رابطه استادیخون در تمام وجودم ا یلحظه ا خانه؟

 ...متیهمه صم   نیاکرد،  ینم  دایو او مهبد پ 

که همان لحظه آنقدر با   رمیبگ یسمت مهبد برگشتم تا جواب به

به   ی بلند یاش با صدا یبلند شد که صندل  شیاز جا تیعصبان

مهبد گوشم را خراش   یعربده  یپس از آن صدا  افتاد و نیزم

 داد.



 ؟ یکن  یم  یچه غلط نجایا-

او را   نقدریبه عقب گذاشتم. تا به حال ا  یقدم ادشیترس فر از

 سر مهبدم آمده بود.  ییچه بال  بودم، ده یند  یعصب

 ... انتیخ ش یکه به زن عقد یدونستم مرد ی دمی با-

 خفه شو. -

به سمتش برنگشتم تا حالش   گری د دم،ینترس ش یاز  صدا گرید

 چه شد.  دمینفهم گریاصال د نم،یرا بب

 _مهبد_

حس شده بود و   ی که کرده بودم ب  یاز مشت محکم می ها دست

کرد اما   یرا اشفته تر م شانمی روان پر می قرچه دندان ها یصدا

 دست خودم نبود.

  ی گندم م یرا جلو اتیچرند  نیآمده بود دفترم و ا ییچه رو با

مظلوم   نیزدم، با هم یپوزخند شی اشک ها دنی گفت. با د

 مرا مست خودش کرده بود.  شی ها  یینما

 ... اما

 ! گندمکم



  ستادهیهراسانم را به سمت گندم چرخاندم، پشت به من ا نگاه 

  یم  دی نه، او نبا ی. لعنتدمید  یرا م  شیاما لرزش دست ها بود

 شد.  ی ماجرا را، او نابود م  نیا دیفهم ی م د یاو نبا د،یفهم

و محکوم کردن نبود، او خودش را نابود   دنیزن عربده کش او

و حقش   ختیر یرا به جان خودش م شیکرد، او غم ها  یم

 نبود که بداند. 

 وز خوش.مزاحم حال خوشتون شدم، ر دیببخش-

خودم   فیامروز تکل دی رفت. با رونیحرفش را زد و از اتاق ب آالله

را  زیگفتم که همه چ ی امروز به او م دی دم، باکر یرا روشن م

 نداشت.  انتیدانم اما مهم تر از حال گندمکم بود، او تاب خ یم

 جلو گذاشتم.  یقدم 

 برات...  -

 لرزانش را باال آورد و دلم خون شد. دستان

 نکردم.  ینی ب شیکه امروز رو پ  یمن به لعنت

کارم را تنها خودم   نیا بیکردم آس ی که گمان م یبه من لعنت

 . نمیب یم



 . دمیم حیتوض -

با هم   ی ارتباط چیه گهی... من... من و شما دستین یازی... نی ن -

 . میندار

نتوانست   یرا زد و با سرعت از اتاق خارج شد، حت حرفش

 . ردیرا بگ فش یبرگردد و ک

را   ش یبرگردد و اشک ها ماگریدانست یهم خوب م مانیوهرد

 به آن روز. یشکند و وا  ی م مانیصبر مقاومت هردو  نمیبب

 به خودم فرستادم.  یو لعنت دمیام کوب یشان یبه پ  محکم

  دهیبه گند کش زیکردم، حاال که همه چ ی فکر م  یمنطق د یبا

 شد وقت جدال احساساتم نبود. 

رفتم   یهمانطور که به سمت در مبرداشتم.  زیم یرا از رو فیک

 را باز کردم تا از بودن تمام مدارک مطمئن شوم. پشیز

 گفتم:   ینگاه کردن به منش بدون

 در دفتر رو قفل کن و برو.  -

 چشم آق... -



 آمدم. رونیاز واحد ب عیسر

در کنار گندم بود، حالش خراب بود، با حال   ییجا ذهنم

توانست حال خودش را هم مانند   یکرد؟ م یخرابش چه م

 ... ایب کند خو گرانیحال د

حالم   ی. هوادمیاز عرقم کش سیبه گردن خ  یدست کالفه

انداختم.   ابانیبه خ ی بدجور تب داشت. وارد جاده شدم و نگاه

 یباشد خانه، اصال حوصله  دهیخدا کند آالله قبل از من رس

 منتظر ماندن را نداشتم. 

کردن را   یزدم، نقش باز ی پوزخند  شیاشک ها  یآور ادی  با

 ... ی من هم آدم شناختن را خوب بلد بودم ول خوب بلد بود.

دوروز به خودم و شناختم   نیشده بودم آنقدر در ا خسته

 سرکوفت زدم، از امروز حال خراب گندم هم اضافه شد.  

اعصاب خسته  یکرد و رو یام آهسته حرکت م ییجلو سانین

بوق گذاشتم و   ی.  کف دستم را رودیکش یخط م شتریام ب

آورد و  رونیب نیدم که دستش را از ماشچند بار محکم فشر



راه   ییبودم که بتوانم دعوا یآنقدر عصب  دم، یداد که نشن یفحش

 شد.  ینم چمیکاش پاپ  یو ا ندازمیب

باز کرد و   میبوق فشردم که راه را برا یکف دستم را رو  دوباره

ها انداختم که آالله را  ابانیبه خ  ی. نگاه رمیتوانستم سبقت بگ

گاز   یرا رو می پا  دنشی. با ددمیرو د  ادهیپ  یجلو تر تو یکم

 فشردم و به سمتش رفتم. 

شود تا آرام شوم اما   رترید  ی خواستم بگذارم کم  ی که م من

 رها را خراب کرده بود. خودش امروز آمده بود و تمام کا

هراسانش به   یاشک یبا قدرت ترمز کردم که چشما کنارش

دادم و بدون   نییرا پا  گریسمت د ی شهیسمت من برگشت. ش

 کردم تا سوار شود.  ینگاه کردن به او اشاره ا

 برو همون گندم جونت رو سوار کن. -

تخت  یرو د یهق هقش ناخن کش  یرا زد و دوباره صدا حرفش

  ی کردن ها ینقش باز نی دانست ا یکاش م  یعقلم. ا اهیس

 کردند.  یبچگانه اش کار را بدتر م 

 جلوتر بردم.  یرا کم نیماش



 صاب من راه نرو. ع  یآالله رو-

  نیاز ماش ی به حرفم نکرد و به راهش ادامه داد که عصب یتوجه

 : دمیکش ادیشدم و فر اده یپ 

 گم سوار شو. ی مگه به تو نم-

به بلوک کنار   شی به عقب گذاشت که پا یترس عربده ام قدم  از

 هیدستش را به درخت تک فتدیکرد و قبل از آنکه ب ریگ ابانیخ

 داد.  

 . نیگمشو تو ماش-

او هم   قهیاو شدم که بعد از چند دقشدم و منتظر  نیماش سوار

که   ی آن هم زن ،ی گاه دوست نداشتم با زن چیسوار شد. ه

پرخاش کنم، اما حس سرکار گذاشتنم بد   نگونهیمحرمم بود ا

آمدم   یکوتاه م  د یکرد شا یم  یحالم را خراب کرده بود، هرکار

کالهبردار   هزارکه هر روز دست  یسر من یاما کاله گذاشتن رو

 بود. نیسنگ ی لیخ یگذارم کم  یا مرا در حن

 کردن.  یهمه داشتن نگاهمون م-



دانست آبرو هم   ی لبم نشست. مگر او م یگوشه  یپوزخند

  شیبا آبرو را شروع کرده بود آبرو برا یکه باز ییاو ست؟یچ

 مهم بود؟ 

کند، من تنها ترسم گندمکم بود که   یتواند باز یبا من نم اما

و تا به   دمیترس ینم زیچ  چیهاز  گریآن را هم ازم گرفت، د 

 . نمیش یخاک نکشانمش آرام نم

و سرم داد   یمن طلبکار باشم تو طلبکار نکهیا یاصال به جا-

 ؟ یزن یم

با او حرف    ینبود، خانه حساب  شیجا  نجایبه او نکردم، ا یتوجه

 دادم.  ی داشتم و دادگاه نشانش م

  نکهیبدون ا یبا گندم جونت عشق و حال کرد  یدو روز رفت-

 ؟ یکن  یهم م نی بهم توه یایبعد م یبهم خبر بد

کنترلم را  نکهیاز ا دمیترس ی گاز فشردم، م یرو شتریرا ب م یپا

 آمد.  یخوشم نم چیرا بکنم که ه ییاز دست دهم و کارها

 نکنه چون مزاحم عشق و...  ؟یچرا عصب ه؟یچ-



نگاهش کردم که نگاه گستاخش رنگ ترس  ی و عصب برگشتم

جمع کرد. ترس النه شده   یصندل یه گرفت و خودش را گوش

 نهیدر آ یچشم ریصورتم را بگرداند. ز دمیدر صورتش را که د

به خون نشسته و  یبه خودم انداختم. چشم ها ی بغل نگاه

 صورت کبودم ترس هم داشت.

دروازه را   موتیو ر چدمی. درون کوچه پ می بود دهیرس باالخره

  ادهیهردو پ  نیششدم و بعد از پارک ما نگیفشردم. وارد پارک

 .می. هردو در سکوت به سمت آسانسور رفتمیشد

بود حالم خراب تر از آن هست که بخواهد با    دهیفهم انگار

هق هقش   یبدتر کند. با بسته شدن در آسانسور صدا ش یغرها

کردنش   هیگر یبلند شد. با دستش صورتش را پوشاند و صدا

کردم و به  فرو  بمیدستم را در ج .دیچیدر آن اتاقک کوچک پ 

 دادم.  هیآسانسور تک وارید

  یدلم خنک م ش یاشک ها دنیگفتم با د ی بود اگر م دروغ

همه ماه   نیا یراحت نیتوانستم به هم ی شد، بد کرده بود اما نم

 رابطه را فراموش کنم.



انکار   یآرامم کند، حت یبودم که کم ییمنتظر حرف ها فقط

 اعتراف به حقارت پست تر بود.  دم، ی پسند یکردنش را هم م 

صورتش برداشت و به  یکه باز شد دستش را از رو آسانسور در

 من نگاه کرد، توقع داشت آرامش کنم؟  

ها بود انگار،    هینگاه دلخورش شد، جنگ ثان خیام م یخنث نگاه 

 !یعصب یدلخور و لحظه ا یآرام و لحظه ا یلحظه ا

خودش قفل نگاه را شکاند و از آسانسور خارج شد و من   باالخره

ا در در چرخاندم و در را باز کردم. به  ر دیهم پشت سرش. کل

ام عقب رفتم تا او وارد خانه شود و پشت  یشگیعادت هم

  میچشم ها یجلو زیسرش رفتم. در را بستم و دوباره همه چ

ه  عشو مام ت ش،یها یتمام باز ش، ی نقش بست. تمام نقشه ها

 .ختیر میخانه برا نیکه در ا ش یها

افتاد. به سمت   نیزم یسرخورد و رو شیاز دست ها  فشیک

اش را دوباره به من دوخت، تا آمدم   یمن برگشت و نگاه اشک

خواست خودش را در آغوشم  یبزنم به سمتم آمد و م  یحرف

عقب رفتم و مانع شدم. بس بود هرچقدر تن   یرها کند که قدم 



را   مبس بود هر چقدر خود ف،یکث یرابطه  نیداده بودم به ا

 .او  یها یغرق کردم در کثافت کار

و مگر   دندیلرز یباد کرده بودند و م ادیاز اشک ز شی ها لب

بود که االن شکسته بود، مهم تجربه   یمهم بود؟ مهم غرور من

همه سالم بود که به باد رفت و مهم گندمکم بود که بد   نیا ی

 کرده بودم با او. 

کردم    یاشتباه از خودم بوده، اشتباه از خودم بوده که فکر م-

کردم    ینم، اشتباه از خودم بوده که فکر متونم عاشقت ک یم

رابطه بهم   یکردم اولش به بهونه   یفکر م  ،یدوستم دار

که   یخودم، من یبرا یخوا یبعدش من رو م  ی ول یشد کینزد

تونم از بند اون   ی گندمه اما م ریدونستم هنوز قلبت گ یم

 ازادت کنم، تقصر من... 

رفت.   یم مغزم رژه  یرو شی حرف ها یادیزدم، ز یپوزخند

ام به پشت  یشان یوآن ها را از پ   دمیکش م یموها انیبه م یدست

همه   ختند،یام ر یشانیپ  یکردم اما دوباره لجوجانه رو تیهدا

 تر کردن من بود و بس!  ی قصد عصب

 



 

که هنوز  شی ها هیتوجه به گال یمبل گذاشتم و ب  یرا رو فمیک

 توانستم باور کنم نقشه است، به دنبال مدارک گشتم.   یهم نم 

 ؟یشنو یمهبد بو توام اصال م -

 به سمتش گرفتم.  یرا راست کردم و برگه ها را عصب کمرم

 خانم عاشق؟  هیچ نایا-

  ده ی ند ی . حتدیباز ماند و رنگ از چهره اش پر رتیاز ح دهانش

 یاز تمام کثافط کار یدانست باالخره وقت پرده بردار یهم م

 است.  دهیرس ش یها

فت  ر ی م  نییپا یکه به سخت  ش یگلو بیافتاده بود و س شالش

  نگونهیو طلبکار بودن ا ی بعد از آن همه بلبل زبان. دمیرا د

 که نابودم کرده بود.   ییزهایزد بر تمام چ  یساکت شدن مهر م 

شدم. برگه ها را تکان دادم   کی به او نزد یزدم و قدم  یپوزخند

. نگاهش کم کم به سمت از چشمانم به سمت  ردیتا از دستم بگ

 هش کرد. نگا  یچشم ریشد و ز دهیبرگه ها کش

 که سخته، بذار من برات بخونم. ینطوریا-



خواندم و برگه   یها را به سمت خودم گرفتم دانه دانه م برگه

 کردم.  یپرت م  نیزم یها را رو

  ی نامه آقا غهی... صهیشمال... سند برج زعفران یالیسند و  -

 برزگر.... سند...  ی نامه آقا غهی... صشونی... عکس شما و ایصادق

 . دم یم حیتوض  -

صورتش پرتاب کردم و   یمانده را رو ی تمام برگه ها یعصب

 از او دور شدم.  یچند قدم 

 رو؟  یآالله، چ یبد حیتوض یخوا یرو م  یچ-

 خواستم بهت بگم.  ی م-

به او   ی برداشتم و نگاه زی م یرا از رو مانییعکس دوتا قاب

 انداختم.

  ی پس ک  ؟یپس ک  یبگ  یخواست  ی م زنن،یکه همه م یحرف-

 ؟ یک ؟یوخانم عل

که هزار تکه شد و به   دمیکوب نیعکس را محکم به زم قاب

ام نبض گرفت و سردرد   قهی سمت او برگشتم. دوباره کنار شق

 را کم داشتم.  نیرا گرفت، تنها هم بانم یگر یوحشتناک



 حیتونم برات توض یم ست،ین   یکن ی که فکر م نطوریبه خدا ا-

 بدم. 

.  دیکش ریوجودم تو تا عمق  د یچیچشمم پ  یدرست باال یدرد

گرفتم.   می دست ها انیمبل نشستم و سرم را م  یهمانجا رو

  بانم یچند روز گر نیکه ا ییخسته بودم از تمام فکر و گمان ها 

 را گرفته بود.

 شنوم. ی م-

 . یاول قول بده آروم باش-

 بگو.  گمیبهت م -

قهر،   ا یبود  ینزدم، تنها دلخور ادیبر سر گندمک فر چگاه یه من

بزنم، اصال    ادیه فرشوم ک یکردم مرد   یگاه هم گمان نم چیه

شوم که از بن گناه   یکرد من وارد رابطه ا ی گمان م یچه کس

زن برپا کرده بود، اصال   کی شوم که  یبود و غلط، وارد مرداب 

 گندمکم کجا و او کجا، آخ گندمک!

  یام که مدرکش تو یفیمن همون دختر کث ، یگیآره راست م -

اومدم   ی. ول..یبرگه ها نوشته، درسته آقا مهبد ول نیتمام ا



خواستم... مهبد من خواستم درست شم...   یدرست شم... ول 

 کنم... خواستم...  ی خواستم زندگ

توان  ی حت دند،یروانم ناخن کش یرو ش یها  هیهق گر هق

تکان   ست،یدر چه حال نمیرا باز کنم و بب م ینداشتم چشم ها

 یکه بدجور یسردرد افتنیا شدت  برابر بود ب م یدادن پلک ها

 را گرفته بود.  بانمیگر

و تک تک کلمات   زدیتا آرام شود، گذاشتم تا اشک بر گذاشتم

  بمیفر یشدم برا یاگر مطمئن م ند،یرا با آرامش کنار هم بچ

کشاندمش، مهبد نبودم اگر به غلط   ی م  اهیآمده است به روز س

 انداختمش.  یکردن نم

کنم؟ اونم   یباز لیوک هی ی م با زندگام که بخوا وونهیمگه د-

 مهبد...  یشهر نیا لیوک نیکه بهتر ییتو

همه شک، از صداقت   ن یاز ا ،یهمه دوگانگ  نیاز ا یعصب

بودم و آن همه برگه و مدرک دستم را   ده ینگاهش که از اول د 

خانه   یها واریرا بر تن د میها  ادیاز سرم جدا کردم و دوباره فر

 . دمیکوب



  رو بهم زیچرا از همون اول همه چ ؟یپس چرا دروغ گفت-

حاال؟ حاال که کار از کار گذشته؟ حاال که دستت رو   ؟ینگفت

 ؟یشده خانم علو

 . یبهم نگو خانم علو-

از  دم، یکش ی. نفس کالفه ااورمیتوانستم طاقت ب ینم نگونهیا

 بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.  میجا

 یخواستم؟ من حت یزیمدت من ازت چ نیا یمهبد مگه تو-

 نشدم ازت.هم  هیهد دنیبه خر یراض

و برهم خوردن  تیاو، نوشته ها و مدارک، مظلوم یها حرف

  م یگفت، اشک ها  یم میاهورا برا روزیکه د یمرد  یزندگ

توانستم   یرفتند و نم یگندمکم، همه همه در سرم رژه م 

 خودش شده بود.  یبرا  یتمرکز کنم، بازار شام

 برداشتم. نتیرا از درون کاب ییدارو جا

بعد چطور   ،یکردم عقدم کن یاصرار ماصال من خودم بهت -

 ؟یخواستم آبروم رو ببر یم



  یکردم و مشغول گشتن مسکن  یاپن خال  یقرص ها را رو تمام

 . ستادیو آن طرف اپن ا م یشدم. او هم آمد روبه رو

 از دستت بدم.  دمیترس ی ازت، م دمیترس ی م-

 آن همه قرص گرفتم و به او دوختم.  انیرا از م م یها چشم

 ؟یاالن من رو دار-

اشک. حالش خراب بود اما نه   ی از پس پرده  نگاهم کرد،  تنها

چه   یمردانگ  یبودم به بهانه  ده یکه تازه فهم یخراب تر از من

بار تمام قرص   نیکرد ام. دوباره دنبال قرص گشتم. چند  یغلط

هم بود و چشم   د ینکردم، شا دایپ  زیو رو کردم اما چ ریها را ز

که   دمینشنو   دم یکه ند مدت  نیمانند تمام ا د، ید  یمن نم یها

   ی اهیام را به س ی ها کردم و خودم با دست خودم زندگچه 

 کشاندم. 

و تمام قرص ها را پخش کردم   دمیبه اپن کش ی حرص  دست با

نشست و آن را  یقرص ی. دستش رودمیکش ی و اه بلند

به قرص کردم. همان   یبرداشت. به  سمتم گرفت که نگاه 



توانستم   یمن یچکاریحال ه نیخواستم. با ا ی که م یمسکن

 آمد.  یکردن قرص هم از دستم بر نم دایپ   یبکنم، حت

که محکم آن را نگه  رمیخواستم قرص را از دستش بگ  یم

پر   یاشک از چشم ها یداشت. سرم را بلند کردم که قطره ا

 و لب زد:  دیشده اش چک

 .دیببخش-

قفل شده   یدندان ها انیصورتش کردم و از م کیرا نزد سرم

 ام گفتم: 

  چیکنم، ه یزندگ  یابونیخ یزن هرزه   کیاضر باشم با اگه ح-

همه وقت بهم دروغ گفت   نیکه ا ی با زن ستمیوقت حاضر ن

رو   اتیکه دن یتیفقط بتونم بگذرم از شکا د یکنم، شا  یزندگ

 کنه.  ینابود م 

رفتم. قرص را از   خچالیو به سمت  دمیرا از دستش کش قرص

خچال را باز کردم و  زرورقش در آوردم و در دهان انداختم. در 

نفس سر    کیرا برداشتم. درش را باز کردم و  یآب یبطر

 .  دمیکش



از   ،یکرد انتیبهش خ ، یخودت هم به زنت دروغ گفت-

 .یسو استفاده کرد شیمهربون

  ی لی. تشنه بودم، خدمیاب را سر کش شی توجه به حرف ها یب

خواستم با   یکه م  د یکش یدرونم زبانه م ی م تشنه بودم، آتشه

 شد؟  یب آرامش کنم اما مگر م آ

که اهورا از روز اول در  یقتیبود، حق قتیآالله، حق یها حرف

 دوروز خودم را با آن ها نابود کردم.  نیگوشم خواند و در ا

همه   نیکه حاال بعد ازا  یبود، حق من ینابود نیاز ا شتریب حقم

گندمکم افتادم    ادی بود به  دهیمدت، حاال که آتش هوسم خواب

 ها بود.  نیاز ا شتریحقم ب

...  دیبخش یکوباندم. او که نم  زیم یرا با قدر و حرص رو یبطر

بود... اما من هم   ایدن نیزن ا نیاو مهربان تر د،یبخش یچرا م

برگشت   ین رواصال م د؟ یبخش ی مرد بودم... م نینامردتر

 داشتم؟

 ؟ یکن ی مهبد حرفام رو باور م-



  ی واب شوم با زنتوانستم هم خ یسمتش برگشتم. چطور م به

نبودم که بخواهم   یهم بود. اصال من مرد گری که با ده ها مرد د

اش کنم،   غهیص یراحت نیآشنا شوم و به هم بهیغر ی با زن

 ... یمردانگ

 . دمیکش یکالفه ا نفس

 داره؟  یچه ارزش گهی باور من د-

 رفتم.  فم یسمت مبل و ک به

ز باور  امثال ما چقدر ارزش داره، ما ا یباور برا هی ی دون ینم-

 . میدیرس نجاینشدن به ا

توانستم   یرا به دست گرفتم و به سمت در رفتم. نم  فمیک

  م یکه تمام حماقت ها یخانه بمانم، خانه ا نیدر ا نیاز ا شتریب

 کرد.  یآورد و نابودم م ی م میرا به رو

را تجربه کرده بودم   ییجدا  نیبود، من قبال هم ا یی جدا وقت

کجا، از دست دادن گندم پر از   یی جدا نیکجا و ا  ییاما آن جدا

دانم چه بود اما   یاالن هم نم یکه حت یبیدرد بود و حس عج

 کردم.   یبا آالله راحت تر از آن بود که گمانش را م ییجدا



دانستم   ی متوقف شد. من از اول هم م رهیدستگ یرو دستم

  ی ب انش ی دانستم پا ی از اول هم م ست،یرابطه جدا نیا انی پا

  یانیباشد پا دهیرا هوس چ شیکه بنا یطه او راب ستیآبرو

ر  خواستم به ه یم  ،یندارد اما خودم را زده بودم به نفهم

 رابطه و خودم را غرق لجن کنم.  نیتن دهم به ا یقیطر

 نیا یاز تو تو یاثر چیخوام ه یگردم، نم ی من شب بر م -

 خونه باشه.

 .دمیکش نییرا به سمت پا رهیدستگ

 . مگیبهت م زیچ هی د یبا -

 ، فقط... بشنوم  خوامینم یزیچ -

 برداشتم و به سمتش برگشتم.  رهیدستگ یرا از رو دستم

  یسمتش قدمش برداشتم و انگشت اشاره ام را به نشانه  به

 تکان دادم.  انشیچشمان هراسان و گر یروبه رو دیتهد

 هینکرده به گوشم برسه وارد  یی نکرده... آالله خدا یی خدا -

به   ،یبد بیفر یخوایرو م گهیمرد د هی و یشد گهید یرابطه 

از اوردن اسمش هم شرم دارم قسم   یکه حت  ییخدا یخداوند



  ی و تو خوب م ی هزاربار آرزو مرگ کن یکنم روز ی م یکه کار

 کار رو کنم، درسته؟   نیتونم ا ی که م  یدون

دوباره روان نشود اما   شیرا جمع کرد تا اشک ها  شی ها لب

زود گذر   ی حس من به او تنها عادتنداشت،   یتیاهم میبرا گرید

 لذت...  یشب یه بود، تنها به انداز

 ؟ یدیفهم -

 راحت به سمت در برگشتم. الیرا تکان داد که با خ سرش

 لحظه صبر کن. هیمهبد برادرهام...  -

از حرف   گرید یخواستم کلمه ا ی نم یدر خارج شدم. حت از

 را بشنوم. ش یها

را   یگریو بگذرم و او مرد داز ا یسادگ نیکه به هم  دمیترس یم

 بخت کند. هیس

  کیمانند من که به   ییکه حق بود، نابود شدن مرد ها  هرچند

و از   ییآبرو یاز ب شتریزده اند حقشان ب انتیهوس دست به خ

کرد،    یگناه چه م یدست دادن مال بود اما... اما آن همسر ب

 خواست بدهد؟  یشکست را که م یم  انتیکه با خ یزن یجوا



 

 ن و شکستن بود.بهتر از دانست یلیخ ندانستن

گفتم تمام قرارها را کنسل کند،   یسمت دفتر رفتم. به منش به

  میمهم را برا یتمام برنامه ها و مالقات ها را، تنها دادگاه ها

 کندـ ستیل

را  یکار یهفته حوصله   ای روز و  نیدانستم که تا چند یم

 هم نبودند.  یاجبار یدادگاه ها  نیکاش ا ینداشتم و ا

و فکر   واریدو روز زل زدم به د نیاندم، مانند اشب همانجا م تا

 .  م یکردم به گذشته و حماقت ها

  ی زندگ رمیبگ ادیبود تا  ازیتلنگر ن نیبود، ا ازیآمدن آالله ن دیشا

  اد یچگونه با زن ها برخورد کنم، تا   رمیبگ اد یتا  ست،یتنها کار ن

 کند چگونه جوابش را بدهم.  ی م ی اگر گندم مهربان رمیبگ

ماند اما آالله بهم فهماند   یگندمک سکوت کرد و راض شهیهم

نبود، به  زیمرتب بودن همه چ ی که سکوت کردنش به معنا

 اش بود.  یمهربان  یمعنا



از آالله نبود، دوباره من مانده بودم   یکه به خانه رفتم خبر شب

 . یخال  یخانه  کیو 

 بار با حس شکستن غرور و عذاب وجدان.  نیا و

تمام طالها و لباس ها و کادو   "مه گذاشته بودنا  کیتنها  آالله

 رو با خودم نبردم یدیکه برام خر یی ها

 "خوب شدن اومده بودم. یمن برا  یکاش باور کن یا

کرد؟ چه باور داشتم او را و چه نداشتم    یم  یمن چه فرق  باور

 .دمیبخش  یو نه من او را مادامه داشت  ی زندگ نینه ا

و به سقف   دمیمبل دراز کش  یرو میدر آوردن لباس ها  دون

بودم و    یجهان خال یبودم، از تمام حس ها  یشدم. ته رهیخ

حس بود بهم آرامش   یب نیبودن را دوست داشتم، ا یخال نیا

 داد.  یم

که    یخواستم ذهنم برود سمت احساساتم، احساسات ینم خودم

نداشتند، عذاب وجدان، شکستن غرور،   چیجز عذاب ه

نبودند که دوستشان   ییها  زی.. چخوردن و. یباز  ،یمانیپش

 . دمیپرست یبودن را م  ی ته نیداشته باشم، هم



  یپرتوها نیاول دنیاست تا تاب ادمی دانم چقدر گذشت اما  ینم

  نطوریاست حداقلل هفت ساعت هم ادم یماندم،   داریب دیخورش 

گذشته ام را  ی گاه د یشدم و شا رهیتحرک به سقف خبدون 

 کردم.   یمرور م

  دنیترس نیدانستم هم ی و م  نده یاز فکر به ا دمیستر  یم  دوباره

  یتوانستم، حداقل االن نم  ی دهد اما نم ی دوباره کار دستم م

 توانستم.

بر   دیخانه خط کش یدر پ یزنگ پ  یخواب بودم که صدا گرم

توجه به  ی عصاب خسته ام و مرا از خواب آشفته ام پراند. ب

سمج تر از قبل  کردم دوباره بخوابم اما آدم پشت در  یزنگ سع

 فشرد.  یزنگ را م

کم    شیاز صدا یکم  دی سرم گذاشتم تا شا یمبل را رو کوسن

 داشت؟   دهی شود و بتوانم بخوابم اما مگر فا

به   روزیه آن سردرد داش دوبار یدر پ ی پ  ی از زنگ ها برعکس

 !یسراغم آمد اما با درد کمتر

 



 

کم    شیاز صدا یکم  دی سرم گذاشتم تا شا یمبل را رو کوسن

 داشت؟   دهی ا مگر فاشود و بتوانم بخوابم ام

به   روزیاش دوباره آن سردرد د یدر پ ی پ  ی از زنگ ها برعکس

 !یسراغم آمد اما با درد کمتر

پرت کردم و به سمت در   یبه گوشه ا ی را با کالفگ کوسن

  ی نم ای  ست،یدهد حتما خانه ن یجواب نم ی کس یرفتم. وقت 

   دند؟یفهم یرا نم نیخواهد در را باز کند، چرا ا

توانستم فرد پشت در را زنده   یقدر داغون بود که مآن عصابم 

هم   یرا رو م یراحت چشم ها الیزنده چال کنم و دوباره با خ

 بفشرم. 

  یچهره  دنی زدم بودم که با د ادیفر  یرا باز کردم و آماده  در

  ی رهیدهانم باز شد. با تعجب خ  میروبه رو یسرخ شده 

  هیبود از گر که معلوم یاش شدم. او هم چشمان یچشمان مشک

پشت   یشگیهم  یپف کرده بود را به من دوخت و نگران ادیز ی

 نهفته بود.  شیپلک ها



را نداشت،   نجای؟ اصال او که آدرس اآمده بود نجایچه ا یبرا او

کرد؟ اصال چرا حاال، حاال که خودمم از   دایرا پ  نجایچگونه ا

  چه آمده بود؟ آمده بود تا بفهمم من  یآمد برا ی خودم بدم م

  شیهم ظلم کرده بودم و با تمام عالقه اش رها گهیبه کس د 

 . هدعذابم بد  شتریکردم؟ آمده بود تا ب

 پس؟  یدیراه رفت، چرا جواب نمداداش دلم هزار -

  قایکه دق ییبه او میمانده بودم چه بگو م،یدانستم چه بگو ینم

  یاش برا یدر آشوب سراغ برادرش آمده بود. اصال چشمان اشک

 ند با نامزدش... چه بود؟ نک

خواستم فکرش را بکنمکه آن پسرک از گل نازک   ینم یحت نه،

را   رتمیدن رگ غ گفته باشم، تحمل بزرگ تر ش م یتر به مها

 نداشتم.  گرید

 داخل؟   امیب شهیم-

اش را  یصورت یاز کنار در کنار رفتم که کفش ها یحرف بدون

 در آورد و وارد خانه شد. 

 :دمیدورگه پرس ییو با صدا وردمایطاقتم ن گریرا بستم. د در



 ؟یکرد هیچرا گر-

  یپر از اشک شد. ا  شیسمت من برگشت، دوباره چشم ها  به

  خت،یر ی اشک نم گریکاش او د یا خت،یر یکاش اشک نم

 نداشتم.  گریطاقت اشک او را د

داداش به خدا من که باور نکردم... اشکام هم واسه باور کردن  -

 شهیدروغ گفتن، اصال مگه م دارم که مانی... من استیکه ن

 راست باشه؟ 

شدم، از  ی نم شی حرف ها یتعجب بهش نگاه کردم. متوجه  با

 زد؟  ی کدام باور حرف م

جمع شده در چشمش را پاک کرد و   یپشت دست اشک ها  با

 نگاه نگران و مهربانش را به من دوخت.

 ؟یداغون نقدریچرا ا ؟ینطوریداداش اصال تو چرا ا  -

 شده مها؟  ی چ  -

من باور نکردم، تو هم آروم باش خب؟   داداش... به خدا یچیه-

هستند، برات  یک ستیبه کارشون نداشته باش... معلوم ن یکار

 خطرناکه.



زد؟ کدوم خطر؟   ینگاهش کردم. از چه حرف م جیو گ یسوال

خطر هم معنا داشت؟ با کف دستش ضربه   منیبرا  گریاصال د

 اش زد.  یشانیبه پ  یا

 .یر ندارتو که اصال خب  گم؟ی م یآخ من دارم چ-

.  دیگو یاز در فاصله گرفتم تا بهتر بفهمم چه م یقدم  چند

  اورد، ین  میبه رو چگاه یبابت طالقم با گندم ازم دلخور بود اما ه

کار را نکنم اما سکوت  نیا د ی خواد بگو یکه دلش م  دمی د یم

 کرد، به احترام تک برادرش سکوت کرد. 

ما، از  ینه ه تا پسر اومدن خوداداش نگاه کن امروز صبح س  -

راهشون بده اما   ومدیقلدر و الت، بابا خوشش ن یپسرا نیا

مهم بگه. من رفته بودم   زیچ ه یخانواه  یبه همه اعضا دی گفت با

چشمشون  یتو آشپزخونه تا هم صداشون رو بشنوم و هم جلو

خدا من باور نکردم...   بهداداش  ینباشم... اومدن... اومدن... وا

 بگم.  کشم بهت یخجالت م اصال

خون  یآالله افتادم و لحظه ا  یبرادرها اد ی اریاخت یپسر؟ ب سه

  یم  دی نبا گری خشک شد. خانواده ام نه، آن ها د میدر رگ ها 

 . تنها توانستم لب بزنم: دندیفهم



 ادامه بده. -

... گفتن  یبود غهیداداش گفتن... گفتن... تو با خواهرشون ص-

... یواهرشون بودبا خ یکرد ی م  یبا زنداداش گندم زندگ یوقت

 یگفتن مدرک دارن... گفتن عکس دارن... گفتن... تو... وا

 .یبشنو اتیچرند نیخواد ا یاصال نم ال،یخیداداش ب

به اطراف انداخت. راست  یمبل انداخت و نگاه  یرا رو فشیک

و   ینبود، جز نامرد یزیچ اتیمن جز چرند یگفت، زندگ  یم

 نبود. یزیعذاب چ

 قشنگه ها.   خونه ت هم نیداداش ا-

هال رفت که وسط راه برگشت. آن ها   یسمت گلدان گوشه  به

دادم؟ هم گندم و هم اهورا و هم   ی از دست م د یرا هم با

 خانواده ام را؟

شد. او باورم داشت، باور او   یاشک ش یو دوباره چشم ها برگشت

 شکست؟ یم  دی هم با

  مانیداداش به خدا من باور نکردم... من به پاک بودنت ا-

دارن، اونا هم باور نکردم فقط شک   مانیارم... مامان و بابا هم اد



گفتنأ،   یچقدر خوب دروغ م ی دید ی م ی اومد ی م د یکردن... با

اوناست   ریبهت شک کردن، تقص ستیمامان و بابا ن ریتقص

دارم... االن هم به   تخوب دروغ گفتن... داداش به خدا من باور

  ی کنند، خود مامان م  یاور ماونا دروغ گفتن ب یمامان و بابا بگ 

خوان  یدلشون م یآروم یبرا ست،ین  نکارهیگفت پسر من ا

دونم دروغ گفتن، تو   یبپرسنند... داداش به خدا من م انیب

 ؟یخودت رو عذاب نده، باشه عشق آج

بدتر هم حقم   نیهمه عذاب... نبود؟ از ا ن یحقم بود ا عذاب؟

گفت که   یکرد اما اهورا م  یبود... نبود؟ من که عقلم کار نم 

 . ستیحرف ها نیگفت حکمم بدتر از ا ی، اهورا مبود

  ی کیداداش من باورت دارم... االن هم که مامانشون اومدن -

 ... خب؟ من باورت دارما. شهیبگو دروغ گفتند تموم م

کرده بود،   دا یاو خراب بود، خراب تر از من... دلش شک پ  حال

کرد پاک کردم، گمان    یکه گمان م ی کرده بود به من دایشک پ 

من   ی پست ندیهستم، او طاقت د  شیبرادر برا نیکردم بهتر یم

 را نداشت و لعنت به من. 



بابا؟ به مامان گفتم... گفتم داداش من که   شه؟نهیاصال مگه م-

گفتم    وفتاد،یدختر ن هیچشمش هم به  شیتو دوران جوون

حرف نزد مگه   یا گهیداداش من که جز گندم جون با کس د

خودش  گهیبزرگتر شده.... االن که د گهیاالن... االن که د شهیم

 ... شهیمگه م  التکه ماه پاش بلغزه، اص کی نیاشته ع زن د کی

 .شهیم-

از  شتریخواستم ب ی. نمنمیرا باال آوردم تا واکنشش را بب  سرم

من را   نیاز ا شتریخواستم ب ینم  د،ی شک و ترد نیبماند درا نیا

را بداند،   قتیهمان برادر پاک بداند. حقش بود، حقش بود حق

تف هم   یمرا داداش نخواند و به قول اهورا جت گریحقش بود د

 حق داشت. ندازدیب میبه رو

 ؟ یچ-

سرخش درشت شده بود و دوباره خون به صورتش  یها چشم

حرف   کیکه با  یی هجوم آورده بود و شده بود همان مها

 شود. یکوچک سرخ م

 داشت.  قتیحرفاشون حق-



  شی تنها نگاهم کرد و در چشم ها ی فنگاهم کرد. بدون حر تنها

را   یی شدن بنا رانیسقوط کرد و من و یزیشکست، چ یزیچ

باورش نابود شد، باورش به من شکست .  دمی د شی در چشم ها

 ؟یمانیتوانستم بکنم جز ابراز پش ی و من چه م

تکان خورد، لب   ش یها بدون حرف تنها نگاهم کرد. لب ها هیثان

از آن ها خارج  یی ورد اما صداتکان خ یگفتن حرف یبرا ش یها

شد، انگار کلمات هم به احترام شوک وارد شده به او سکوت 

 کرده بودند. 

 ! گرید ییآبرو ینه به صدا در آمد، ب خا زنگ

شد. مها را با همان   یدگر نم نیکردم، بهتر از ا یخند زهر

صورت بهت زده تنها گذاشتم و به سمت در رفتم. در را که باز  

  یفرصت درنگ  یمادر بلند شد. مادر حت یها هیگر یکردم صدا

 هم به من نداد و سواالتش را روانه ام کرد. 

  یتو اصال با زن ه؟یگفتن پسرم؟ آالله ک ی م یلندهورا چاون -

 قر... 

 .ستین نا یا یزن تو راه پله که جا-



در کنار رفتم و دوباره به سمت هال   یحرف پدر از جلو با

د، با همان صورت سرخ شده و  کر ی برگشتم. مها هنوز نگاهم م

 دیچک ی م  یگونه ها یکه آرام آرام رو  ییاشک ها

به تمام خانه انداخت.   یبا سرعت وارد خانه شد و نگاه مادر

از او   یاثر چیکاش اصال ه یاز آالله نبود، ا یدرون هال اثر

  م ینبود. مادر به سمت اتاق خواب ها رفت و پدر آمد و روبه رو

ف بزند، با  نگاهم کرد، او عادت نداشت حر ی. سوالستادیا

  یها  حرفگفت که  یگفت، م  یرا م زیچشمانش همه چ

آالله را باور نکرده است اما شک دارد، او هم مانند مها   یبرادرها

در کار نبوده   یدانستند انکار  یدنبال انکار کردن من بود و نم

 است.

ف از  زدند، حر یمادر و پدر حرف از باور داشتنم نم حداقل

  شیز دوست داشتنم، مها با حرف ها ام، حرف ا یبه پاک  مانیا

 نابودم کرده بود. 

 ه؟یچ نا یمهبد ا-



پدر به سمت   رانیح یمادر از اتاق خواب چشم ها غیج با

  یمهم نبود، کار میبرا یزیچ  گریبود. د دهیاتاق ها کش یراهرو

 توانستم بکنم که...  ینم

زدم،   یو دم نم  دمیخر یتاوان ها را به جان م  ن یتمام ا د یبا

تمام حرف ها و   دم، یکش یها را به دوش م  یی مام تنهات د یبا

 دانستم حقم هست. ی که م یی ها هیکنا

آمد و   رونیآالله از اتاق خواب ب یدسته از لباس ها  کیبا  مادر

 پخش و پال کرد. نیزم یآن ها را رو

  نیکرد؟ ا یم  ی زندگ نجایهستن مهبد؟ مگه گندم ا  یچ نایا-

 ست بود.هستن؟ پس حرفاشون در یلباس ها چ

در سمت   یبد یکه سوزش م یبگو یزیدهن باز کنم تا چ آمدم

که هنوز کنار   ی. با تعجب به پدر و دستدیچیچپ صورت پ 

 یهم حقم بود؟ پوزخند نی ... ا؟یلیصورتم بود نگاه کردم. س

 . دمیلبم کش یبه گوشه   یزدم و دست

گوشت نه گذاشتم مادرت از   ریو نه سال نه من زدم ز ستیب-

  ی کن ی اشتباه م یوقت خواستمیتر بهت بگه، چون مگل نازک 



خواستم مستقل   یچون م  ،یاشتباهت بش یخودت متوجه 

  ای پسر دن نینامرد تر نم یب یم  ام یاما االن م یایو مرد بار ب یبش

 کردم.  تیرو ترب

نکرده بود و   خمیاشتباهاتم توب یبرا  چگاهیگفت، او ه یم ست

حقم  نیاز ا شتریبهم حقم بود،   یلیس ن یا یدانستم حت یم

 دانستم.  یبود و م 

 به اسم مهبد ندارم. یپسر گهید-

. توانستم  نمیحرفش را زد و رفت و من تنها توانستم بب پدر

اول اهورا،  نم،یاطرافم را بب یسکوت کنم واز دست دادن آدم ها 

 هم مانده بود؟   یم مها و پدر و مادر، نفر بعدبعد گندم، بعد ه

آوردم  اما   ی شان را به زبان نمدوست داشتن چگاه یه  دیشا

  یشان بودم، خودشان هم م  وانهیدانستند د ی خودشان هم م

 یبر نبودن حس لیدهم دل یدانستند اگر احساسات را بروز نم

 من عاشق خانواده ام بودم.  ست،ین

 

 



 

فداش    ی.... الهکشهیم یدونه؟ چ یم  چارهی... اون دختر بیوا-

 بشم. 

بت کردن بلد نباشه، خداش خوب بلد جوا نیمهبد اگه اون نفر 

 ؟یفهم  یم شه،یم  اهیس تیرو بده، زندگ

نشست.   ی بر قلبم م یمانند زهر ش یزد و حرف ها ادی فر مادر

آرام قبلم را، نه   ی نه عشقم را داشتم و نه زندگ ن؟یتر از ا اهیس

اش   یکه باز قربونم برود و با مهربان  یمادر و پدر ونه خواهر

چه  د یبا د یهم نمانده بود تا بگو ی قیرف گرید ی آرامم کند، حت

 سرکوفت و زخم زبان.  ایدن کی  ا من بودم ب زم،یبر سرم بر یخاک

  یکم بود؟ هان؟... کامل تر از اون زن م شیآخ پسر اون زن چ-

 هیبه خدا شب ؟یکم داشت؟ خوشگل  یچ ؟ یکن دایپ  یتونست

گفت مگه   ی م ش یدید  ی پنجه آفتاب بود، اصال آدم که م

بود؟ نه به واال،  کدبانو ن  شه،یخوشگل هم م نقدریمخلوق ا

  ود؟نبود؟ آروم نب نیخورد. مت یغذاهاش رو با انگشت آدم م 

کم بود؟... د پسر حرف بزن   شیمهربون نبود؟ عاشق نبود؟ چ

 . یکرد غهیرو ص یابونیزن خ هی یچه مرگت بود رفت نمیبب



لبم جا   یکه گوشه  یشخندیرا بلند کردم و با همان ن سرم

 م. نگاه کرد خوش کرده بود مادر را

 نبود.  گهیفرشته بود، فقط... فقط د کیاون   ،یچیه-

 نهیزنت بش یدوست ندار یمگه خودت نگفت  ؟یچ ی عنی -

زنت  یخوا ی م یخونه و فقط بپزه و بشوره؟ مگه خودت نگفت

و   یکار کنه و وارد اجتماع بشه؟ مگه خودت براش دفتر نگرفت

 و اون کن؟  نیکار کن و تمام خودت رو وقف ا ینگفت

 ه کردم. اشتبا-

داشت به   ییگردنم را ماساژ دادم. دوباره آن سردرد کذا پشت

مادر را کمتر  یها اد یآمد. به سمت پنجره رفتم تا فر یسراغم م

 بشنوم. 

بده؟ دل   د یبا چارهیتاوانش رو اون دختر ب یتو اشتباه کرد  -

کردم پسر؟  تیترب نطوریمن تو رو ا بشکنه آقا مهبد؟ د یاون با

  یآورد یخب اون زبونت رو م  ؟یبه زن داشت ازی . نباشه... قبول..

گندم    ،یخوام کار کن ینم زمیعز  یگفت ی کالم م کیو  رونیب

  یراض دیفهم ی اگه م انبود که قبول نکنه، به خد یدختر



همون لحظه تمام دفترش و رو با اسم و رسمش جمع  یستین

 با تو ام.  نه؟یاز ا ریشست خونه، غ  یبند م ک یکرد و  یم

اهل مخالفت نبود، گندمکم زن  نبود، گندمکم  نیاز ا ریغ  نه

را   اقتشیسازش بود، گندمکم خوب تر از ان بود اما من ل

هوس و حاضر نبودم از آن  کی نداشتم، اما من تن داده بودم به 

نفر   کی  یها یمن دلم سپرده بودم به عشوه گر م،یای کوتاه ب

 . ودمگندمکم را فراموش کرده ب یها ی و سادگ گرید

من   ی ... باشه ولیخودم یکرده  تیربت ، یتنم یپاره  ، یپسرم-

بخشمت  ی کشه االن، نم یم  یفهمم اون زن چ ی زنم و م کی

بخشمت، اگه   ینم یکه به اون فرشته کرد  یمهبد، واسه ظلم

زن  کی نینکنه، خداش اون باال نشسته، نفر نتیاون دختر نفر

 . میبر  ایب مها ... ذارهیمادر زندت نم کی نینفر رهیدلشسکته نگ

و دوباره درد در تمام وجودم  د یکش ریچشمم ت یاالب  دوباره

  ییقانون جزا  یکجا چی. من قانون خوانده بودم، اما هدیچیپ 

کار ننوشته بود، اگه نوشته بود خودم از دست   انتیمرد خ یبرا

  دم،یخر ی کردم و تمام تاوانش را به جان م  یم تیخودم شکا

 ها را نه. یتنها نیتمام تاوانش را اما ا



کار   نیقانون ا نیا یجا چیه  یعن یفهمم،  نمی من م گند – "

 شه؟ یجرم محسوب نم

کتاب و دفتر و   یجرم ها رو تو شهیهم ستیقرار ن زمیعز-

با قلب حس کرد، تاوانش   د یظلم ها رو با  ی دادگاه بگن، بعض

 کهیکه شکوندش، همون ت ییهمون جا  ده،یهم همون قلب م

رو  زیو همه چ شیباعث و بان ی زندگ یتو رهیقلب فرو م یها

 "کنه.  یم روونیو

که تمام    یآرام ی. قدم هادمیرا پشت سرم شن ییقدم ها یصدا

   مدت در شوک بود. 

 کنم.  یدروغ گفتن، باور م  یهنوز هم بگ   -

کاش او هم   یخوب نبود، ا نقدریکاش ا یسمتش برگشتم، ا به

حق گندم که   یزد و برا  یم  ادیبه سهم خودش بر سرم فر

 کرد.  ی اهر نداشت سرزنشم مکم از خو شیبرا

او مهربان بود، او سال ها در کنار گندم بود، او گندم را   یول

از   یجز به نرم یشد کلمه ا  یخود قرار داده بود، مگر م یالگو

 شد برادرش را به ناسزا ببندد؟  یمگر م د؟ یا یب رونیزبانش ب



گونه اش را پاک کنم که   یرا باال آوردم تا اشک رو دستم

باره پر از  کیهش قب رفت. رنگ نگاهش... رنگ نگابه ع  یقدم 

 نفرت شد، پر از انزجار... پر از... 

بار از خودم دفاع کنم، من   ن یاول یبزنم، امدم برا  یحرف آمدم

در خانه    شیها هینداشتم که هق هق گر گرینگاه را د  نیتاب ا

 .  دیچیپ 

 داداش. ی بد یلیخ-

 رونیخانه ب دهانش را پوشاند و با سرعت از یدست جلو با

 رفت.

کارم برداشتم و به   زیم یباز شدن در سرم را از رو یصدا با

 زیم یبه سمتم آمد و فنجان را رو ینیسارا نگاه کردم. با س

 کنار دستم گذاشت.

 .زمیممنون عز-

 یرا که از روسر شانم یپر ی و موها دمیبه صورتم کش یدست

  یرا رو ینیکردم. سارا هم س  تیزده بود را به داخل هدا رونیب

 گذاشت و همان جا نشست.  یا شهیش یعسل



 بگم؟  زیچ هیگندم جون -

  یی را نداشتم و تنها دلم تنها یحرف دنیشن یحوصله  نکهیا با

دلش را بشکنم. سر را تکان   امدیخواست و سکوت اما دلم ن یم

 دتر تمام شود. زو شی دادم و تنها دعا کردم که حرف ها

 دونستم.  یمن م -

 یزیدانست؟ تنها چ یم را یزیتعجب نگاهش کردم. او چه چ با

دانست   یغم بود و شکست و او چه م د یبار  یکه حاال از من م

 غم؟  نیاز ا

راجع  ییزایچ هیگفتم داداشم  ادتونهیخواستم هم بهتون بگم، -

 حرف بزنم.  دیشما نذاشت ی دونه؟ ول یبه آقا مهبد م 

 رمیدستگ زیمهبد همه چ  یبرادرش در دفتر قبل  یآور ادی  با

را از زبان او  زیکه به اهورا زنگ زدم تا همه چ شیشد. دوروز پ 

آمده بود   ادیبشنوم گفته بود آن زن موکل مهبد بود، حتما ز

 بودتش.  ده یهم د  دیدفترش و سع

حق  دانستم  ی بلند شدم. نم  م یو از جا  دمیرا عقب کش یصندل

 شتریب دی من با د یمن هم بود، شا ریتقص د یرا به که بدهم، شا



ترکم   نگونهیا د یگذاشتم اما مهبد هم با یم ام  ی زندگ یوقت برا

که آن همه خون دل  یبه عشق یراحت نیبه هم  دیکرد؟ با  یم

 زد؟ ی پشت پا م میخورده بود شیبرا

را دوست داشت، عاشق   ابانیسمت پنجره رفتم، نگاه به خ به

  ی کرد، م  یو فکر م  ستادیا یکنار پنجره م شهیپنجره بود و هم

 رامش دارد.اش آ ی گفت با تمام شلوغ 

 گندم خانم؟  یبه بابات بگ  یخوا یم  یپس ک -"

 .ستمیهنوز مطمئن ن-

 ؟ یاز چ -

 . میکه قراره بساز یزندگ  ن یا ی ندهیاز آ -

  ایدن هیامون من هستم و تو و   ندهینترس گندمک جان، تو آ-

 ".یدوست داشتن یکوچولو   کیهمه  د یعشق، شا

 رم،یرا بگ شیخواستم جلو یچنگ زد، نم  میبغض به گلو  دوباره

  یدر دلم بماند، نم  یخواستم سنگش کنم و مانند عقده ا ینم

 زمیکنم، حق داشتم اشک بر یتظاهر به خوشحال یخواستم حت

اولش   ، یزندگ  نیکنم از ا تی باشم، حق داشتم شکا نیو غمگ



نامم   گریدگذشتم که   یم  یاگر اولش هم به راحت گر،یبود د

 عاشق نبود. 

از آن   زیهرچکار را نداشتم،   نینداشتم، از مهبد توقع ا توقع

اما انگار اشتباه کرده   گر،یبا زن د  یمرد ممکن بود جز همراه

کرده    یکه سه چهار سال با او زندگ یبودم، انگار مهبد، مرد

 بودم را خوب نشناخته بودم.

  رییانداخت بر دلم که نکند مهبد تغ ی ترس چنگ م یگاه  دیشا

را اش  ی که ترکم کند، توقع بد اخالق نگونهیکند، اما نه ا

  چیکه ه یی ها دادیداشتم، توقع عاشق نبودنش را، توقع داد و ب

شدن   ده یتوقع به راه خالف کش یگاه نثار من نکرده بود و حت

تمام جوانب  دی با  کهبودم  یشغلش را داشتم، من آدم  قیاز طر

  یآماده م  طیهمه شرا یگرفتم، خودم را برا ی رو در نظر م

 ... گریزن د کی  یکردم اما پا

 کردم.  ین هم باورش را نماال یحت

مرد   ستندیه خدا کم نب د،یگندم جون خودتون رو ناراحت نکن-

  دیجد  یزندگ  کیکنند، دوباره   یم یکه براتون خودکش یی ها



  نیا یول  گه،ید یکی یخانم خونه  دیش ی دوباره م  د،ی ساز یم

 ... یداشته باشه نه مثل اون مرده  اقت یکه ل یکی یسر

هراسان برگشتم و اسمش را خطاب  بزند  یاز آن که حرف قبل

. من هنوز د یکردم. با تعجب نگاهم کرد، تعجب هم داشت شا

  میبه مهبد زده شود، هنوز هم او برا ی هم توقع نداشتم حرف

دانستم دلش   ی همان مرد مغرور و کم صحبت و سرد بود که م

آمدند   یدانستم اگر با او راه م  ی چقدر مهربان است، که م

را   شی ها  ینست بشود، مثل من که خوبتوا یچقدر خوب م

 تجربه کردم... زخمش را هم خوب تجربه کردم.

 د؟ یشما... شما هنوز دوستش دار-

گونه ام را پاک کردم ولبخند   یرو یپشت دست اشک ها  با

شد؟ پس از   یسرش م انتیزدم. مگر دوست داشتن خ یتلخ

  نینرفت، حاال هم از ب نیاز ب  ییو جدا یهمه مدت دور نیا

 کشتمش.  یخودم کم کم م  دی رفت، با یمن

 .زمیبرو به کارات برس عز   -



خواست  یکند، م  حتیخواست نص ی . منییرا انداخت پا سرش

 دیخواست بگو ی هم م  دیدوستش داشته باشم، شا د ینبا دیبگو

  یگفت، ا یکرد و نم  یکاش سکوت م یکنم اما ا  یتالف  د یبا

دانستم اما   یرف ها را که خودم هم م ح نیگفت ا ی کاش نم

  چیهم ه  میتمام مشاوره ها  یتوانستم انجامش بدهم. تو ینم

دانستم   یکس را مجبور نکردم که عشقش را فراموش کند، م 

مثل تمام   د یشود اما االن با تمام وجود باورش کردم. با  یکه نم

کردم و تمام آن  یصبر م شمیآمدند پ  ی که م  ییمردم ها 

دم را انجام دهم، خودم  کر یکه خودم به آن ها م  ییها هیتوص

 شد.  یبهتر نم نیااز  گری دادم... د ی به خودم مشاوره م د یبا

شده است اما   الیخیبه سمت در رفت و گمان کردم که ب سارا

 نزند، به سمت من برگشت.  یحرف اوردی طاقت ن اورد،یطاقت ن

 . دیخوب یلیشما خخانم... فقط خواستم بگم -

را  بانم یکه گر یآن همه حس بد و پس زده شدن  انیم در

 در دلم جوانه زد.  انیایدر ب یبود، حرفش مانند شکوفه اگرفته 

کرد و پسر و   ی م دادیرفت داد و ب ی جاتون بود م ی هرک-

 . دیخوب یلیشوندش سر جاش، اما شما... شما خ یدختره رو م
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به  یدوباره خواست به سمت در برود که ضربه ا را زد و حرفش

  یرا به من دوخت که من اشاره ااش  یدر خورد. سارا نگاه سوال

کردم تا در را باز کند. به او که گفته بودم تمام قرار ها را مگر  

 که بود؟  گریواجب را کنسل کند، او د یقرار ها

هرچند که    دم،یبه صورتم کش یسارا به سمت در برود دست تا

ندارد و اثر اشک هنوز هم در چشمانم   یریدانستم تاث یم

 نداشتم که. یاره ابود، اما چ انینما

  یدر را باز کرد که مادر مهبد و مها وارد اتاق شدند، ا سارا

آمدند   یسرعت نم ننیآمدند، حداقل االن و با هم ی کاش نم

 که حالم خراب بود.

دانستم که کار    یت، مو روز آن ها هم کم از من نداش حال

دانستم که آن ها هم ناراحتند    یبه آن ها ندارد، م یمهبد ربط

زخم، گناه آن ها چه  یخواستم من هم شوم نمک رو ینمو 

 بود؟

 زدم و به سمت مادر رفتم. یلبخند



 طرف ها؟  نیچه عجب از ا د؟یسالم مادرجون، خوب-

 هیهق هق گر یرفتم و او را در آغوش گرفتم که صدا جلو

  نیمن ه چنگ زد. اما ا یبلند شد وبغض دوباره به گلو ش یها

  میخواستم اشک ها ی بار نم نی ندادم، ا  دنیبار  یبار به او اجازه 

بدتر نشدن   یشکستن غرورم، بلکه برا یشود، نهب را ریسراز

 حال مادر. 

مانند مادر بود،   م یوارد دستش را پشتم تکان داد. او برا نوازش

را خرجم  ش یها یتوانستم از او گله کنم که، او تنها خوب ینم

 کرده بود. 

که   روزیندم به خدا، از دمن قربونت بشم عروس گلم.شرم یاله-

 آروم و قرار ندارم.  دمیفهم

 زدم.  شیبه رو یرا از خودم جدا کردم و لبخند او

 . دینیبش دییمادر جون، بفرما  دیشرمنده ا یچ یشما برا-

و به سمت در رفتم تا به   ندیمبل بش یکردم تا مادر رو کمک

بچه  که نگاهم به مها افتاد. مانند دختر اوردیب ییچا میسارا بگو



 ریز خت،یر یبود و آرام اشک م ستادهیا یمظلوم گوشه ا یا

 انداخت. ی به من م یهم نگاه  یچشم

و به سمت در رفتم تا به   ندیمبل بش یکردم تا مادر رو کمک

که نگاهم به مها افتاد. مانند دختر بچه  اوردیب ییچا میسارا بگو

 ریز خت،یر یبود و آرام اشک م ستادهیا یمظلوم گوشه ا یا

 انداخت. ی به من م یهم نگاه  یچشم

تمام    میلبخند زدن، سخت بود برا یبود، سخت بودم برا سخت

را خوب کنم، درد   گرانیکنم د  یرا قائم کنم و سع م یدردها

 یتواانستم سرم را بگذارم رو ی داشت اصال، درد داشت که نم

را جز به   می گاه غم ها چیکنم. من ه هیو زار زار گر ی کس یپا

من آن   یمبادا با ناراحتکه  دم یترس ی نگفتم، م ی مهبد به کس

اما   مدیترس ی شدنشان م  نیها هم ناراحت شوند، از دلچرک

توانستم از او   یفرق داشت، مهبد عشقم بود و مگر م  میمهبد برا

 را؟  یکنم حس یمخف

احساساتم را   ینگاه تا انتها کی گذاشت، او با  یخود او نم اصال

کس حق    چیه ش یپ  گریاو را هم نداشتم، د  گریاما د دیفهم  یم

 کردن نداشتم.  هیگال



و صورتش را باال   ستادمیا شی سمتش قدم برداشتم، روبه رو به

 و خودش را در آغوشم رها کرد.  اوردیآوردم که طاقت ن

_ 

جز زنگ  یبرداشتم. چاره ا زیم یرا از رو لمی موبا تیعصبان  با

بودم مانند آدم رفتار کند و   دواریزدن به اهورا نداشتم. فقط ام

شماره اش را گرفتم و  که هست نکند.   ینیبدتر از ا حالم را

 یاپن گذاشتم و دوباره مشغول بررس یرو فونیآ یرا رو لیموبا

خواستم،   یاز آن م شتریاما ب ،پرونده ها شدم. مدارکم کم نبود

 کردند.  یباز یرا که با آبرو یی خواستم نابود کنم آن ها یم

 الو-

رگه ها برداشتم و دستم را اهوراا نگاهم را از ب یصدا دنیچیپ   با

خارج کردم و  فونیدراز کردم، آن را از حالت آ یبه سمت گوش

 کردم.  کیبه گوشم نزد

 ؟ یدون یم یآالله چ یاهورا از برادرها-

 ؟یکن کاریچ یخوا ی م-

 ؟ ی دون  یم یزیکنم، چ د یکه با یهمون کار-



 پراکنده. یزایچ هی-

منم   یهم دادکه از آالله ب ی هم خوبه، با اون مدارک نیهم-

 کنم.  دایتونستم پ  یمدارک

 کنم.  ی کمکت م-

 ؟ یکار کن هی یتون   یخواد، فقط... فقط م ی نم- 

 ؟ یچ-

  یسر کیبه  ازین ه،یمن فردا دادگاه دارم، دادگاه خانم فرخ-

 ؟یر یاز گندم بگ یتونیمدارک دارم، م

که به اسم صداش   ستین زنت گهیهه، پسرجون  اون دختر د-

 بگو خانم فروتن و دوما...   اوال بهش  ،یکن  یم

را دوباره روانه کند تماس را   ش ی ها  هیو کنا شیاز آن که ن قبل

 قطع کردم. 

توانستم نه   یکنم و نه م یتوانستم دادگاه فردا را منتف یم نه

 کردم.   یم یفکر  دی توانستم با گندم روبه رو بشوم. با یم



  دمیاوضاع آشفته جلسات دادگاه هم پاس شده بود، ام نیا در

کرد.    دمیبتواند برود که او هم نا ام می جا دی به اهورا بود تا شا

 نمانده بود...  میبرا  گرید یکس

  میبرا روزیانداختم و خاطرات د می به آدرس رو به رو ینگاه 

 شد.  یتداع 
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نتوانستم   نم،یبعد از رفتن مادر و پدر نتوانستم آرام بنش روزید

 د.  را ببر میدهد و آبرو بم یفر نگونهیا یبگذارم زن

آدرس   یحت ا یاو تماس گرفتم، انتظار نداشتم جواب دهد،  با

  دنشیاش را بدهد اما داد، از من خواست به د یمکان زندگ 

 خوب شدن آمده بود.  یبروم و باز هم ادعا کرد برا

 یلحظه ا دم،یبه آن جا رس ی دانم با چه حال ینم ودممخ

 یمها و لحظه ا یچشمان اشک یدستان لرزان گندم، لحظه ا

رفت و مرا  ی رژه م م یمادر جلوب چشم ها یها نینفر گرید

 کرد.  یکه بودم م   یتر از آن یعصب



خواست تمام  ی بودم که به قصد انتقام م یببر زخم مانند 

 جنگل را آتش بکشد. 

 یدانستم اگر کلمه ا ی خانه شدم و تنها نگاهش کردم، م وارد

  ی شود م دی دهم و آنچه نبا  ی تمام کنترلم را از دست م میبگو

 شود.

 . نیبش ایب  دم،یم حیمهبد برات توض- "

که   یاز آن تیمتوجه شد وضع دی و سرخم را که د رهیخ نگاه 

 کرد بدتر است.   یفکرش را هم م 

   ش یها یشود و دوباره با عشوه گر کیشود، نزد کمینزد خواست

 قبل نبودم.  یمهبد تشنه  گری دهد، اما من د بمیفر

 کنم.   یچه م دمیمفه  یم  ش،یآمده بود سرجا عقلم

  گرید  یشدنش شدم، حت  کیرا جلو آوردم و مانع نزد دستم

 حالم از عطر بدنش هم به هم خورد.

به خدا    ،ینذاشت  یستم بهت بگم مهبد جان، ولخوا روزیمن د -

 گناهم.  ی من ب



قرچه   یآرام شوم. صدا  یرا بستم تا بتوانم کم  م یها چشم

  ی و فقط دعا مگم شده بود  م ینفس ها انیدر م  میدندان ها 

بماند و  دوباره آن    یباق دارید  نیا انیکردم اثر آن قرص ها تا پا

 . دی ایبه سراغم ن ییسردرد کذا

 بدم من اومده بودم...  تیخواستم باز یمن نم نیبب -

 حرفا پره.  نیگوشم از ا-

باد کرده،   تقه یباشه باشه، اول آروم باش، رگ کنار شق-

 سکت...

از ترس نگاهم حرفش را خورد.  را باز کردم که م یها چشم

 را نداشتم. فشی اراج یحوصله 

 نیذاشتن، از اول هم اونا من رو مجبور به ا یداداشام نم  ی ول -

بودم   یابونیبچه خ هیمن   ستند،یکردند، داداشم که ن ی کار م

خودشون،  یع یک یکردند و شدم   دایکه من رو از تو جاده پ 

 خوامیم  دندیفهم یوقت ،یکثافت کار نیکردند به ا یمجبورم م

رو بهت بگن و   زمیچ هکردند که هم دم یکنم، تهد یات زندگ باه 

واسه  ی من که مهم نبود ول یآبرو کنند، آبرو یهردومون رو ب



آب برات  هی... بذار دمیبه خدا جنگ دم،یجلوشون جنگ یلیتو خ

 کنم.  یم  فیادامه رو تعر ام یم عیسر ارم،یب

 

ش را  داشتم. حرف ازیآب ن نی تکان دادم، واقعا به ا شیبرا یسر

شناختم، او   ی همه سال آدم ها را م نیکردم... بعد از ا یباور م 

  یبود اما...، اما هبچکس نم امده یاز اولوهم به قصد نقشه ن

 را خوب بشناسدـ  فیجماعت کث نیتوانست ا

کردم به خانه نگاه کنم.   یازه فرصتآشپزخانه شد و من ت  وارد

ود، من  پولش ب اردیلیم نی بود، حداقل چند یبزرگ یخانه 

 توانستم به او بدهم؟  یرا م یپول نیچن

دفتر   کیداشتم و  یمتر ستی صد و ب یخانه  کیمن تنها  هه،

 که آن هم رهن بود. 

به من   ش یراست و دروغ حرف ها دم،یکش یکالفه ا نفس

 مربوط نبود.

  می روبه رو یآمد و با نگران رونیاز آشپزخانه ب یآب وانیل با

 .ستادیا



 . دمینفس سر کش کیبرداشتم و   یشدستیپ  یرا از رو وانیل

  یکنارم گذاشتم و دوباره سوال زیم یرا رو وانیشدم و ل خم

 نگاهش کردم. 

  ی اما م م یبکن یرو بگم تا فکر زیخواستم بهت همه چ یم  -

و حق هم   ، یپسم بزن ا ی.. اـی  یباورم نکن دمیترس ی م دم،یترس

که   یسرشناس تهران، کس  لی... تو، مهبد بزرگمهر، وکیداشت

که اسم مشاوره دادنش تو کل   ی زن سابقش گندم فروتنه، کس

  یابونیه زن خیبا  ی به زندگ دی با یچ یتو برا ده،یچیپ  رانیا

 ؟ یداد یادامه م

 

  ی بهم م یحس هیرو امتحان کنم...  خواستم شانسم ی خب م اما

  یهست  یتر از اون یگفت تو منطق ی من رو، م یبخش  یگفت م

گفت بر عکس ظاهرت تو   ی م ، یاریب ادمیم رو به که گذشته

کردم...   د یاما... ترد یکه قبولم نکن یهست یمهربون تر از اون

 . یدیخودت فهم هتا باالخر  دمیکردم، اوقدر ترس  دیاونقدر ترد

 



  یدانستم چه م  یماجراها را از اول م نیدانستم اگر ا ینم

 بمانم.  یدوراه  نیا نیکردم، هرچه بود نشد که ب

شدن   ید، عصبتموم ش زیگفتم همه چ نیکه به رام روزمید -

  گن،یرو م زیهمه چ  ای یدیحق السکوت بهشون م  هی ایگفتن 

بد   فتنیگفتم باهات در ن ،یستیبهشون گفتم تو آدم باج دادن ن

بهت زنگ زدم   یلیگوش نکردن، من اون روز خ  یول  نن،یب یم

 قهیبه خدا هر دو دق ،یخاموش بود یشده ول  یکه بهت بگم چ

 ... یزنگ زدم ول

بودم ماندنم   دهیرا شن زیحاال که همه چ  سمت در رفتم. به

امروز آن سه پسرک  نیرفتم و از هم یم  دینداشت. با  یا دهیفا

 کردم.  ی را نابود م

 شد.  یخنک م یگشت اما دلم کم ی که بر نم گندمکم 

 شد.  دهیتا در مانده بود که دستم کش ی قدم هنوز

 ؟ یکن ت یاز من هم شکا یخوایم-

کردم. با کلمات قهر بودم،  سمتش برگشتم و تنها نگاهش   به

 خواست.   ی دلم تنها حرف زدن با نگاه را م



توانستم  ی اشت، نگران بود و من هنوز هم نمترس د چشمانش

 باور کنم او گناهکار باشد. 

 تکان دادم. یمنف یرا به نشانه  سرم

 صبر کن.  -

 زیخانه که م یرا رها کرد و با سرعت به سمت گوشه  دستم

را گرفت و مشغول  ی. خودکار و برگه اتلفن قرار داشت رفت

 شد. یز ینوشتن چ

  یگذاشتم. ا بمیکتم را کنار زدم و دستم را درون ج ی لبه

 شدم، مانند جهنم بود.  یمهلکه خالص م  نیکاش زودتر از ا

 و برگه را به سمتم گرفت.   د یبه سمتم دو  یخوشحال با

 بود.  آدرس کیبه برگه انداختم و آن را گرفتم،   یتعجب نگاه با

اون سه تاست، پسره   یقبل یاز همکارا یکیآدرس  نیا -

 گهیبهت م ییزایچ هی یروز موادش رو بد  هیمعتاده، پول 

مدارک   یسر هیزندان،  شونیبنداز یتونیحداقل چند سال م

کنم   یم داشونیبرات پ  ست،ی هم هست که فعال همراهم ن گهید

 بهت.   دمیو م



را در  شیش برادرهانگاهش کردم، چرا با دستان خود یسوال

 انداخت؟  یزندان م

  یانداخت و نشغول باز نیینگاهم که شد سرش را پا ی متوجه

 با انگشتان دستش شد. 

  یهات رو جبران کنم، م  یطور تمام خوب هی د یخب... خب با-

از اونا   یکیکوچ یگوشه  هیاما... اما  شهی جبران نم نطوریدونم ا

ازشون ندارم... اگه   یخودمم دل خوش یاز طرف ره،یگیمرا که 

دوباره رو بهت   ی زندگ ه یمن   یبه اونا خبس ابد بد یبتون

  یرو توش باز ن که م یکثافط  نیخستم از ا شم،یبدهکار م

 .دنیم

گندم رو   نایکدوم از ا چی... هی هه، تو گندم رو از من گرفت -

 "گردونه.  یبهم برنم

 را در دست گرفتم و خوب به آن نگاه کردم.  برگه

 ان پسرک معتاد.   دی به د رفتم و بعد هم  یگندم م  دنیبه د اول

 چنگ زدم. زیم یرا از رو چیبلند شدم و سو میجا از



کنار در به   یقد ی نهیسمت در رفتم که نگاهم از درون آ به

 خودم افتاد. 

 گندم؟  شیخواستم بروم پ  یوضع م نیا با

که هنوز درد  یباال آمد، همان گوشه ا اریاخت یلبم ب ی گوشه

 کرد. یم  ییخود نما شی پدر رو یلیس

 که به غرور و وجدانم زده بود.  ینه، درد ضربه ا یجسم درد

خواستم  یمرتبشان کردم، نم  یو کم دمیکش  میبه موها  یدست

 وضعم را بهتر کنم، هم حوصله اش را نداشتم

 

خواستم گندم از حال و روزم با خبر شود که اگر بدتر   یم  هم

را بستم   راهنمیپ   یاز اون نبود، حداقل بهتر هم نبود. دکمه ها

دوست داشتف   شتریو به سمت در رفتم. گندم کت و شلوار را ب

 . دی پسند یاسپرت را م پیبرعکس آالله که ت

زد من مرد نبودم    ی م یگندم اگر حرف  دم،یکش یکالفه ا نفس

را بخواهد که به   یزیکردم، امکان نداشت چ ی اش نم یاگر عمل

بود   یرا نداشته باشم، پس نامرد طشیشرا ا یضررم باشد 



کردم، آن هم خواسته  ینم  یکوچکش را عمل یخواسته ها

  ا دادم ام  یخواست به او م  یجان هم م  یکه روز یی او یها

آنقدر اصرار به خواسته   زیتوجه به همه چ یآالله... او آنقدر ب 

 نشست. یکرد آرام نم یکرد و تا مجبورم نم ی م ش یها

ان طور که شده زدم و در را باز کردم. هم زانیبه کت آو یچنگ

 .  دمیرفتم کت را پوش یبه سمت آسانسور م

قدر گندم را  شتریب  یآمدن آالله الزم بود، الزم بود تا کم دیشا

آالله آمد تا   م،یدار یزندگ  میبدانم، تا هم من و هم گندم بفهم

  مانیاز کارها د یبا گریکدی یبدهد که برا ادی  مانیبه هردو

به من   یاو حت م،یارخودمان هم وقت بگذ یبرا ی و کم  میبگذر

 دهم.   یاز قبل نشان م شتریعشقم را ب  دی داده بود با ادی

کنند، اما آن    یعشق را درک م  گفت درست است که زن ها او

که من   یبه گفتن و حرف زدن، کار ازیداشتن، ن  انیبه ب ازیها ن

 کردم.  یکمتر م

کرد،   ی نم یدادم و گندم هم اعتراض یبا عمالم نشان م  معموال

 گندم واعتراض؟اصال 



شدم و با همان افکار به سمت دفترش حرکت  نیماش سوار

گفت دل    یگفت امکان ندارد ببخشد، مادر م  یکردم. اهورا م

  یبا نامرد گری گفت د یشد، مها م  ینم میشکسته اش ترم

  یگذارد حت ی گفت نم یشود و پدر م  یمانند من همراه نم

 آوردم.  ی ستش مدوباره به د د یاو بشوم و من... من با کینزد

 !یدادم، هرچ یه بودم، تاوانش هرچه که بود مکرد اشتباه

رفتم، سخت بود روبه   ی م دی بودم، با ستادهیدر دفترش ا پشت

  شیتوانستم پ  ی رفتارش را هم نم یکه حت  ییرو شدن با او 

  ی ناسزا م ی نداشتم. لحظه به خانم فرخ یکنم اما چاره ا ینیب

  کرده است و لحظه به حالش دارید نیگفتم که مرا مجبور به ا

 ه دستم داده است.کردم که بهان ی دعا م

و وارد دفتر شدم. سارا سرش را از  دمیکش  یقیعم نفس

برداشت و به من نگاه کرد، نگاهش رنگ تعجب گرفت   وتریکامپ

 دهانش باز ماند.  رتیو از ح

که به خودش آمد و از   ستادمیا زشیم یرفتم و روبه رو جلو

  ی افهیرد و با قرا در هم ک  شیبلند شد. اخم ها  یصندل یرو

 نگاهم کرد.  یعبوث



 شد.  ینم نیبهتر از ا گهیدانست؟... د ی هم م او

 . د ییبفرما-

 توجه به لحن سردش گفتم: یب

 . نمیگندم رو بب  دی با-

 . دینداشت یقرار قبل چیه  "خانم فروتن"شما با -

  کیجر و بحث با  یرا بستم تا آرام شوم. حوصله  م یها چشم

  نیکرد و من ا  دیخانم فروتن اتاک یدخترک را نداشتم. او رو

  یگندمک م شهیمن هم یگندم اصرار کردم. گندم برا یبار رو

 ماند. 

 . نمیرو بب "گندم  " د یمن با-

  یرو قبول نم ی مالقات چیه ست،یحالشون خوب ن شونیا-

 کنند. 

 به قلبم چنگ زد، حالش بد بود؟  ینگران

را   ش یبود، او غصه ها فیمن نامرد حالش بد بود؟ او ضع یبرا

شد. او آنقدر حالش بد   ی او نابود م د، یکش ی به دوش م ییتنها

 داد؟  ی هم راه نم یماریب ریبود که دگ



به   یتوجه به او به سمت اتاق گندم رفتم و توجه یب

حرف از قرار   مینکردم، گندمکم حالش بود و او برا ش یادهایفر

 زد؟  یم  یقبل

  یصندل یورا با شتاب باز کردم وارد اتاق شدم. گندم ر در

گذاشته بود که با باز شدن در   زیم ینشسته بود و سرش را رو

 سرش را بلند کرد. 

.  دیبار ی م ش یاز سر و رو یود و خستگپف کرده ب ش یها چشم

گونه اش مانده بود و معلوم بود   یلباسش گوشه  نیآست یجا

دستش گذاشته بود.   یوقت است سرش را اونگونه رو یلیخ

که   یاو را آزار دادم، لعنت به آالله ا هنگونیکه ا یلعنت به من

که   یبه هوس نتبماند و لع  یموضوع از او مخف نیاجازه نداد ا

 کرد. رانیرا و زمیراه قلبم را بست و همه چ یا لحظه

 کردم نرفتند، به آقا محمد ب...  یگندم جون هرکار-

 .رونیساراجان، برو ب ستین یازین-

 خانم...  یول-

 .گهی برو د-



 

شدم.   کیگندم نزد به یرفت و من چند قدم  رونیاتاق ب از

بوسه  ش یموها  یرو رم،یتوانستم در آغوشش بگ ی نم یحت گرید

همصحبت شدن با او   یاجازه  یحت گریبکارم و آرامش کنم، د

 را نداشتم.  

بودم تا به او    امدهیبودم؟ چرا زودتر ن  امدهیچرا زودتر ن اصال

من با   میزند، تا به او بگو یلک م ش یکه دلم هنوز هم برا میبگو

  ی زندگ یکردم اما خوب یکردم، خوب هم زندگ   یله زندگآال

با آالله کجا؟ عشق من به او کجا و    یو زندگ کوتاه با او کجا 

  یپر کرده بود کجا؟ ا رامن و آالله   ی که تمام زندگ یهوس

هم او را   یگفتم من لحظه ا ی آمدم و م یکاش زودتر م 

 فراموش نکردم.

رام شده بودم، چون  نداشتم، چون یرفته بودم چون چاره ا من

حاضر بود از  یداده بود، وگرنه جه کس بم یآمده و فر یدخترک

 او بگذرد؟ 



اتاقش رفت.   یگوشه  یبلند شد  و به سمت قفسه ها شیجا از

آورد و به سمت من قدم برداشت.   رونیسبز رنگ را ب یپوشه ا

 اصال نجابت او کجا و... 

  ی م سهیآالله مقااز  خودم بدم آمد، من چرا او را با  یا لحظه

 کجا؟  فیکردم؟ او کجا و آن دخترک کث

 را به سمتم گرفت. پوشه

  حاتیتوض یسر هی نه،یدادگاه فردا داخل ا یتمام مدارک برا-

 . شهیبد نم یهم داخلش نوشته، بخون

پوشه   خیم ش یکرد. تمام لحظه چشم ها یچشمانم نگاه نم به

  قبل ی به مهربان که سرد نبود اما گرم هم نبود، یبود، با آن لحن

 . شیماه ها پ  ی نبود، به شاداب

کند، قول داده   تشیاذ یبه او قول داده بودم نگذارم کس من

  یگفته بودم برا اورند، یرا در ب شی اشک ها ی بودم نگذارم کس

دهم اما... خودم آن لبخند ها را از او  یرا م  ایدن  شیلبخندها

 بودم.  دهیدزد

 ؟یخوب-



 یدرست ی جهیفعال به نتهم هست اما  زهایچ یسر هی-

 دم.  یهروقت کامل شدن بهتون اطالع م دم،ینرس

 بهتون؟-

تکان داد تا   میچشم ها یتوجه به لحن دلخورم پوشه را جلو یب

 .  رمشانیبگ

تکان داد   م یچشم ها یتوجه به لحن دلخورم پوشه را جلو  یب 

نداشتم، من سزاوار  ی. اصال من که حق دلخور رمشانیتا بگ

  هیو گال ش یش هافح  ش،ی ادهایها بودم، سزاوار فر نیبدتر

 نبودم. گریاما... اما سزاوار سکوتش د ش یها

...  نیآرام بودنش، ا نیزد، ا ی دلم را آتش م شتریب سکوتش

 زد حداقل.  ی کاش حرف یا یلعنت

  تشونیاذ نیاز ا شتریب یخانم فرخ یخاله ها د یفقط اجازه ند-

 کنند. 

 ؟یخوب-

 . رنش یلطفا بگ-

 م؟یحرف بزن شهیم-



گذاشت و به   زیم یندارم پوشه را روقصد گرفتن   دید  یوقت

اما به سمتم   ستادیسمت در رفت که مچ دستش را گرفتم. ا

 برنگشت.

 من... من تما... -

  یکنم، اگه حرف ی رو با کار قاط میشخص یعادت ندارم زندگ-

هست بگو اگه نه... حداقل االن وقتش    یدرمورد خانم فرخ

 مهبد. ستین

بغض را در   نیکه ا  یمن و لعنت به دیآخر لرز یلحظه  شیصدا

 قلبش کاشتم. 

که   یبا انگشت شصتم دستش را نوازش کردم،  دستان  آرام

 شد؟  یمگر م ی باشند و نلرزند ول یکردند قو ی م یسع

در مشامم   مش یکه عطر مال کی تر شدم، آنقدر نزد کینزد یکم

 ! بایز ی سادگ نیو دوباره مستش شدم، مست هم دیچیپ 

  یخدارا شکر که عقب نمصورتش کردم و  کیرا نزد سرم

توان  ایخواست  ی را م یکینزد  نیمهم نبود که او هم ا د،یکش

 تیتوانستم واقع  یبود که من م  نینداشت، مهم ا دنیعقب کش



 شه،یمانند هم م، یهمه مدت به او بگو نیبعد از ا  گر،یرا بار د

 خالصانه، عاشقانه، صادقانه... 

را بستم تا   م یکردم و چشم ها ک یرا به گوشش نزد می ها لب

 . آرام زمزمه کردم: فتدین ش ینگاهم به اشک ها

 دوست داشتم گندمکم... و دارم... و خواهم داشت. شهیمن هم-

  شتریرا از لرزش ب نیگرفتند، ا یشتریسرعت ب شیها اشک

  رونیکرد دستش را از حصارم ب  ی. سعدمیفهم شی دست ها

  یگره عقب رفتم و   یبار مقاومت نکردم. قدم  نیکه ا  اورد،یب

و   دیکش رونیانگشتانم را شل تر کردم که آرام آرام دستش را ب

  شی ها  قدم ی رهیدوباره به سمت در رفت و من تنها توانستم خ

 شوم.

بزند، دلش   یخواست حرف یکنار در، انگار م  ستاد،یا یا لحظه

 شهیرا بر سرم خراب کند اما... مانند هم نجایخواست ا یم

 سکوت کرد. یموقع دلخور

 را باز کرد و رفت...  در

 



 

– 

 یخواست من هم در ا ی به محمد زدم. دلم م یجان  یب بخندل

بود اما   با یشدم، ذوق او و تمام زن ها ز یم  کیشر شیخنده ها 

 را نداشتند.  ییبایز نیا دنیجان باز شدن و د می من پلک ها

  یش دو برابر شده، م مغازه یها  یگفت مشتر ی مرده م ،یآج-

  خرم،یم  ییرو خودم تنها ی سفال یظرف ها یگفت همه 

 اصال... 

   ؟ی زن یحرف م نقدریچرا ا -

دور دور   کیرا  چیو سو چپ چپ فروزان را نگاه کرد محمد

 انگشتانش چرخاند. 

 . یتو که خودتم ذوق داشت-

   ست؟یحالش خوب ن ینیب ی آره اما... مگه نم -

کردم خوب به نظر    یم یفروزان زدم. سع یبه رو یلبخند

 شد؟  یبرسم اما مگر م 

 از سر نهان. دادیم رخساره خبر رنگ



وجه   چیخواستم به ه ینگران به سمت من برگشت. نم محمد

 مطلب با خبر شوند، غم آن ها تنها  نیآن ها از ا

 

 کرد.   یغم من اضافه م به

 شده؟  یزیچ یآبج -

که  شانیدق نشسته بودم جلو  نهییبلند شدم، مانند آ میجا از

 چه شود؟ 

 به کارت برس داداش. -

  ی را بهتر م ییروزها تنها نیه رفتم. اسمت در کارگا  به

 گذاشت راحت فکر کنم.  ی م دم، یپسند

رابطه غلط بود، کجا را اشتباه رفته بودم که   نیا یکجا نمیبب

 داد.  حیرا به من ترج یگرید نگونهیترکم کرد، که ا نگونهیا

را سهم   شی ها زمیمن گندمکش نبودم؟ پس... پس چرا عز مگر

 او کرد.  

 مهربان تر؟  ا یبود  باتریز



 گونه ام را پاک کردم و وارد مطب شدم.  یاشک رو قطره

 دانست.  ینم چکسیکاش ه یدانست  ا  یکاش سارا نم یا

 پس زده شده بودم.  نگونهیخواستم بدانند که ا ینم

 .  دمید یآزار م شتریب نگونهیا

  نیافتاد. هم زیم یرو یاتاق شدم که نگاهم به کاغذها وارد

 مانده بود... 

خانم   گریما که کارمان تمام شده بود، د.  دمیکش یفه اکال  نفس

  یتمام م   یک یاجبار یها داری د نیاز کجا آمده بود، ا یفرخ

 شد پس؟

کاش   یخواست دوباره حضورش را حس کنم، ا ی دلم نم اصال

شد تا   یروز از همه جا محو م کیرفت و تا ابد و  ی رفت، م یم

 فراموشش کنم. 

ر که روانپزشک بود د  میاز دوست ها ی کی م، ینس م یها حرف

 .دیچیسرم پ 

زودتر   یهرچ د یداره، با ی قرص ها عوارض بد نیگندم ا -)

 مصرف اون رو قطع کنه. 



 ... یاز افسردگ ریغ  ی عنی -

 هم مرگ(   دی... و شا یفلج دستگاه عصب -

 را از برگه ها گرفتم و به سمت پنجره رفتم.   نگاهم

 هم خودم رقم بزنم؟  گرید  دارید هیتوانستم  یچطور م آخر

را به   ینبود، خانم فرخ  انیدر م ی گ و زندگمر یپا اگر

 سپردم اما...  یم یگریروانشناس د

ها دوختم. همه مشغول کار خودشان بودند،   ابانیرا به خ نگاهم

 که...  یهمه جز من

 . دمی د ی را هم نم انتیخ  خواب

 به صدا در آمد.  بمیدرون ج یگوش

 را در دست گرفتم.    ل یوبارا پاک کردم و م میها اشک

 مهبد بود.  امکیپ 

 ( سایوا جانی) هم

را  خواندم و با ترس سرم را بلند   امکیپ  یتعجب چندبار با

 کردم.



  یها شهی. شدمیرا د نشیکردم که ماش ابانیبه خ ینگاه 

 .نمیتوانستم خودش را بب یبود و نم  یدود نشیماش

 چه آمده بود؟ یبرا

 نوشتم.   ش یزدم و برا ایبه در دل

 "باهات حرف بزنم.  دی با"

امروز هم در مورد   نیکه جالم را خراب کرده بود، پس هم وا

 زد و تمام.  ی پرونده حرف م نیا

 وجب چه دو وجب. کیکه از سر گذشت چه  آب

  ینم دم،یبه صورتم کش یدست ،یگوش یدرون صفحه  از

 خواستم گمان کند با کارش شکستم.

 آمد.  امکشی روشن شد و پ  یلحظه گوش همان

 "من که از خدامه. "

 دهد.  یهر کلمه اش چقدر آزارم م  د،بایفهم ی کاش م یا

 در آمد.  یتقه  یگذشت که صدا ی قیدقا

 بفرما. -



 خوشحال بود! ی ادیرا باز کرد و با لبخند وارد شد. انگار ز در

جمع شد، هر چت مقاومت کرده   می ااشک در چشم ه دوباره

 بودم نشد. 

  نییلبخندش را کم کم جمع کرد و سرش را پا د،ی را که د حالم

 انداخت.

 . یبه حرفام گوش بد یکردم بخوا ی فکر نم-

رفتم. کشو را باز کردم و قرص را از درونش خارج   زیسمت م به

 کردم.  

 گفتم و تمام.   یرا م زیهر چه زودتر همه چ د یبا

 سمتش رفتم و قرص را به سمتش گرفتم.  به

 بود. یخانم فرخ یداروها یتو نیا -

 نگاهش کرد.   را از دستم گرفت و با دقت  یقوط

 ن؟ یآموکساپ  -

 نه!  -

 نگاهم  کرد.  یرا بلند کرد و سوال سرس



 

دارو که باعث    کیکردند،  ی رو توش جاساز گهیقرص د هی -

 .شهیم یافسردگ

 از تعجب گرد شد.  ش یها چشم

 به او  رانداشتم. یکیهمه نزد نیا توان

کرد،   یفرق م  شیجمعه بود و... خب جمعه ها ماجرا امروز

  یفوران م شتریگرفت، احساسات ب یم شتریجمعه ها قلب ب

 کرد.

 روز جوالن غم بود!  جمعه

 از او دور شدم.  ی گرد کردم و کم عقب

که خاله  یزیچ قایدق شه،یمصرف مداومش باعث جنون م -

 خواستند. یم  یهانن فرخ یها

 ندارند. یاما اونا که باهاش ارتباط -

 باال انداختم. یسمتش برگشتم و شانه ا به

 همراهشه. شهیکه هم ی کی -



 در سکوت تنها نگاهم کرد.  ی قیدقا

  یکرد، شک کردن به او کم  یم ینقشش را خوب باز دخترک

 مشکل بود.

 دوستش؟  -

 هم فشردم.  یرا رو م یها چشم

همه   نیشده بود، ا یعصب د،یبه پشت گردنش کش یدست

 کشاند.   یپول، آدم را به جنون هم م یوقاحت، تنها برا

االن حتما کس  توانم ارامش کنم اما  یبود تنها من م گفته

 هست.  یگزید

 دونه؟ یم  -

 نه.  -

 ینم نیاز ا شتریاز طرفش بودم. مسلما ب یحرف منتظر

  یعنیبماند،   یآن دختر کنار خانم فرخ میاجازه ده میتوانست

 اگر... 

 ؟یدوستم دار -



  یتازگ  یبو میو خاموش نگاهش کردم. انگار کلمات برا ساکت

دور شده   "تت دارمدوس"داشتند، انگار از فرسنگ ها از واژه 

 بودم.

 . انتشیخ ایدوست داشتن  ن یخواستم دوباره شک کنم ب ینم

کرد، خب اگر    یرا مشخص م مانیهردو فیکاش تکل یا

 داد تا فراموشش کنم.  ی رفت و  اجازه م یم  د،یرا برگز یگرید

 بحث را عوض کردم.  شهیهم مانند 

 داره.  یعوارض بد میریقرص ها رو نگ نیا یاگه جلو -

 لرزه؟ ی پاش م یی به جا ، یهر آدم  ،یول دارقب -

  ی نگاه نم شی رفتم، موقع حرف زدن به چشم ها زمیسمت م به

 . میکردم، بهتر بود برا

 به هر حال من امروز با خان...  -

 منم آدمم و حق اشتباه دارم.  -

که    یادیدرونم را گرفتم، فر ادیفر ینشستم و جلو یصندل یرو

 "ما حق دل شکستن...حق اشتباه کردن آره ا "گفت یم



 

کردم تا حواسم پرت  زیمشغول جمع و حور کردن م را خودم

 کردم. ی برود چه اشتباه ادم یشود و 

که   یی از حد اعتماد داشتم به او، او شیبود که ب یاز من اشتباه

  شیدر رگ ها یاز جنس مرد بود و مانند همه مردها نامرد

 رواج داشت. 

 گفتم.   یرا مشت کردم... لعنت به من... چه م می ها دست

 شتم؟نو  یهمه م  یمهبد را به پا گناه چرا

 من بود.  یچون مهبد همه  دیشا

نبودم از رابطمون، آالله اومد... بعدش   یمن که ناراض -

 پا دادم بهش.   یک دمینفهم

 ... ستین  یکار درست ،یبه هر حال فعال گفتن به خانم فرخ -

 گندم! -

 آرامش:  نیا ی قربان

 _مهبد_



ندارد اما   یال خوبدانستم ح  ی هم فشرد. م یرا رو شیهاچشم

 هر طور که شده حالش را خوب کنم.  دیمن بو

 کرد.  یرا نابود م  مانیبگذارم سکوت کند، سکوت او هردو  دینبا

ساخت، تا هم تمام   یم رانیکرد، و  یفوران م د،یجوش ی م د یبا

 از عذاب من.  یشود و هم کم ی او خال یعقده ها

  ش یه هاگون یشد، رو ریسراز شیاز کنار چشم ها  یاشک دانه

لبش   یگوشه   قایرفت و دق شی باز کرد و به سمت لب ها یراه

 پنهان شد. 

 شدم.  کیبه او نزد یقدم  چند

 االن نه... نه مهبد.  -

 ؟ یپس ک  -

 

 سرخش را باز کرد.   یها چشم

کرد، چهره اش معصوم تر از هر   یرا تر م  شیکه مژه ها  اشک

 . شدیم یگریزمان د



 ... چیه د یشا دونم، ینم-

 وقت.  چینگو ه -

 ؟یزنت... اون چ-

 شده بود.  شد،یم د یانداختم. باالخره آنچه که نبا ریرا به ز سرم

را   یعاشقانه ا یزن من تنها گندم بود که با او زندگ  زنم؟

 ساختم، وگرنه آالله، تنها... 

 در من داشت.  یدانستم آالله چه نقش ی هم نم خودم

 االن وقت حرف زدن نبود.  انگار

 . می جدا شد -

به   ازی ام ن یعقل  یب نیش کردن افرامو  دی سمت در رفتم، شا به

 زمان داشت.  یکم

 ؟ ی... برگشتنیهم یبرا-

که ازش   یزی. همان چستادمیا میپر از دردش سرجا  یصدا با

برگشته ام. اما من   یناچار ی. که گمان کند از رودمیترس یم

  یتواند جا ی نم ی زن چیبودم که ه  دهیشده بودم، فهم داریتازه ب



  دهیکش رونیدم را از باتالق هوس باو را پر کند، من تازه خو

 بودم.

بلند شد.   ی کاش یرو یفلز  یها ی شدن صندل دهیکش یصدا

  ش یآمد، توان رو به رو شدن با چشم ها یکاش به سمت نم یا

زدند   ی م اد یفررا  م یها یرا نداشتم، حداقل االن که تمام نامرد

 نه.

  یفرار م د یگذاشتم که بروم اما... نبا رهیدستگ یرا رو دستم

.  دمیخر ی را به جان م ش یماندم و تمام حرف ها ی م د یکردم. با

 شود.  یبزند تا از تمام عقده ها خال  اد یگذاشتم فر ی م د یبا

ماتم برد.   میروبه رو یصحنه  دنی سمتش برگشتم که با د به

 چه شده بود؟ 

 . دیچیپ  یمبل نشسته بود و از درد به خودش م پشت

چهارزانو نشستم و   نیمز یترس به سمتش قدم برداشتم. رو با

 به صورت کبودش کردم.  ینگاه 

 شده گندم؟  یچ-



نبود که دوباره   اد ی. اما طول خنده اش زدیاشک خند انیم در

  ادشیاز فر یریجلوگ یرنگ درد به صورتش هجوم آورد و برا

 لبش را گاز کرد. 

آورد... معده اش... او زخم معده   یدستش به شکمش فشار م با

 داشت.

 ت؟ قرصات کجاس-

 برو. -

 گندم... -

 . شمی... خوب میبر-

و   شی بودم مهرم زخم ها یروز کیکرد؟   ی من خوبش م رفتن

 کرد؟   یحاال نبودن آرامش م

ودم نگذارم غم از صد  به او قول داده ب یچه کرده بودم؟ روز من

 آوردم؟  هیهد شیاش رد شود و حاال خودم عم را برا یلومتریک

نشست و آرام آرام  ش یه هاگون  یباال آمد. رو اریاخت ی ب دستم

کردم من باشم    یگاه فکر نم  چیرا  پاک کردم. ه شیاشک ها



من باشم که درخواست  زم،یعشق را برهم بر نیا یکه ستون ها

 به تمام رابطه مان پشت پا بزنم.  نگونهیطالق بدم و ا

رو رفتم که تهش   ی فکر نکردم... راه یچیمن... اون لحظه به ه-

 برام مهم نبود. 

 ؟ یکار... رو کرد نیو... ا ی... به من فکر... کردی... ب...آبه -

به   ازی ام ن یعقل  یب نیفراموش کردن ا  دی سمت در رفتم، شا به

 زمان داشت.  یکم

 ؟ ی... برگشتنیهم یبرا-

که ازش   یزی. همان چستادمیا میپر از دردش سرجا  یصدا با

برگشته ام. اما من   یناچار ی. که گمان کند از رودمیترس یم

  یتواند جا ی نم ی زن چیبودم که ه  دهیمشده بودم، فه داریتازه ب

  دهیکش رونیاو را پر کند، من تازه خودم را از باتالق هوس ب

 ودم.ب

بلند شد.   ی کاش یرو یفلز  یها ی شدن صندل دهیکش یصدا

  ش یآمد، توان رو به رو شدن با چشم ها یکاش به سمت نم یا



  زدند  ی م اد یرا فر م یها یرا نداشتم، حداقل االن که تمام نامرد

 نه.

  یفرار م د یگذاشتم که بروم اما... نبا رهیدستگ یرا رو دستم

.  دمیخر ی را به جان م ش یماندم و تمام حرف ها ی م د یکردم. با

 شود.  یبزند تا از تمام عقده ها خال  اد یگذاشتم فر ی م د یبا

ماتم برد.   میروبه رو یصحنه  دنی سمتش برگشتم که با د به

 چه شده بود؟ 

 . دیچیپ  یاز درد به خودش م مبل نشسته بود و پشت

چهارزانو نشستم و   نیزم یترس به سمتش قدم برداشتم. رو با

 به صورت کبودش کردم.  ینگاه 

 شده گندم؟  یچ-

نبود که دوباره   اد ی. اما طول خنده اش زدیاشک خند انیم در

  ادشیاز فر یریجلوگ یرنگ درد به صورتش هجوم آورد و برا

 لبش را گاز کرد. 

. او زخم معده  آورد... معده اش.. یمش فشار مدستش به شک با

 داشت.



 قرصات کجاست؟ -

 برو. -

 گندم... -

 . شمی... خوب میبر-

و   شی بودم مهرم زخم ها یروز کیکرد؟   ی من خوبش م رفتن

 کرد؟   یحاال نبودن آرامش م

به او قول داده بودم نگذارم غم از صد   یچه کرده بودم؟ روز من

 آوردم؟  هیهد شیدم عم را برااش رد شود و حاال خو یلومتریک

نشست و آرام آرام  ش یگونه ها  یباال آمد. رو اریاخت ی ب دستم

کردم من باشم    یگاه فکر نم  چیرا  پاک کردم. ه شیاشک ها

من باشم که درخواست  زم،یعشق را برهم بر نیا یکه ستون ها

 به تمام رابطه مان پشت پا بزنم.  نگونهیطالق بدم و ا

رو رفتم که تهش   ی فکر نکردم... راه یچیه همن... اون لحظه ب-

 برام مهم نبود. 

 ؟ یکار... رو کرد نیو... ا ی... به من فکر... کردیبه... ب...آ -



سر   ش یگونه ها یداد که دستم از رو هیرا به مبلش تک سرش

 ریو ز دنیچسب ی به هم م نگونهیبلندش که ا  یخورد. مژه ها

کردند. مادر    یم  ییبادلر شتریانداختند ب یم  هیسا ش یپشم ها

پا    ییآبرو ی گفت، او چه کم داشت که من به آن ب یراست م

 داده بودم؟ 

  ی... تو و عذاب وجدان... اما... نمیتمام لحظات من تو بود-

 . یگذر  یو م یبخش ی کردم م یفکر م  د یدونم شا

  شیلبش آرام باال آمد، آنقدر درد داشت که لبخند ها  ی گوشه

 جان شده بودند.  یهم ب 

... اونقدرهام  یوقت حسادت نکردم ول  چیبود... ه ی حس بد-

 خوشگل نبود، بود؟

 .ستیتو ن یبه خوشگل یچکیه-

را چنگ   شیمانتو یدستش نگاه کردم. آنقدر محکم گوشه  به

رفت. دستش را گرفتم و   یم  یدیزده بود که دستش رو به سف

  انیرا م شیمخالفت نداشت. انگشت ها  یبرا ی جان یاو حت

 جا دادم و چقدر داشتنش قشنگ بود!  م یاانگشت ه



 وقت عده مون تموم نشه. چیکاش ه یا-

 لب زد: آرام

 . یجمعه بعد-

 یتیمحرم  چیه گریشد و من و او د یجمعه تمام م آره

  یتوانست با هرکه م  یمن نبود و م یاو برا گری. دمینداشت

 من...  ی کند. ب  یخواهد زندگ

 دکتر؟ میبر-

 برو. -

.  دیکش  یم ریهزار بار ت  یقلبم برا  گفت ی که م  ییبرو هر

  یمها را تاب م  یدور دم،یخر  یمادر را به جان م  یسرزنش ها

 یاهورا را به راحت یها نیتوه رفتم، یپذ   یپدر را م یلیآوردم، س

مهم نبود اما... اما   میبرا گرانی د زیو نگاه حقارت آم دمیشن یم

وت او  زد. اصال سک ی م آتشرا  می ایگفتن او تمام دن  "برو"هر 

 بود.  ی جان دادنم کاف یبرا



که  یکرد و هر کلمه ا یم  م یآبرو یزد، اگر ب  یم  ادیفر اگر

اوردم اما... اما   یتاب م د یشا د، یکوب ی را دارم بر سرم م اقتشیل

 کرد.  یم  رانمیمظلوم و سکوت مظلوم ترش و  ی افهیق نیا

 گندمک. -

  کنم،  یخواستم باز یرا باز کرد و نگاهم کرد. م  ش یها چشم

  ی و کم ردیاش بگ یدل هم باز د یشا رمیرا از سر بگ یدوباره باز

 نرم شود.

 گندمکم. -

آمدند.  کش  ی کم شی منظورم شد.  و دوباره لب ها ی متوجه

بار  نیاول یمن برا ش، یبود چهار سال پ  یخوش یچه روزها

را بر زبان آوردم و دل داده بودم به   "دوستت دارم "کلمه 

 کنم.  ی بختم مدانستم خوش ی که م یدخترک

 گندمک. -

خشک شده   یلب ها انیجان از م یآمدن کلمه  رونیب منتظر

  بمیکردم و او جانمش را نص  یم  شیاش بودم. دوباره من صدا

کردم و او هم تا خود صبح   ی م  شیکرد. تا خود صبح صدا یم



  طنتیکه نتوانم در برابر ش یی. تا آنجا"جانم"گفت  ی تنها م

 یخنده، او هم بخندد و حاال باز رینگاهش تحمل کنم و بزنم ز

 . می و بخند م یبخندو   می حاال فقط بخند م،یرا عوض کن

 گند... -

 ؟یبر شهیم-

 کنه؟  یم  تتیبودنم اذ-

 فکر... فکر بودنت... با اون... -

 یانگشتانم سرخورد و رو انیشل شد و انگشتانش از م دستم

 نشست.  نیزم

 برو... -

  م یکبودش انداختم و از جا ی به چهره  یبار نگاه  نیآخر یبرا

 ند شدم. بل

 فقط... ببخش. -

سرعت ببخشم تا   یبه پاها یخواستم کم یسمت در رفتم. م  به

 مانده بود؟  یو به داد گندم برسد اما مگر جان  دی ایب یزودتر کس



کجا   گریدختر د نیبه سالن انداختم. ا ی را باز کردم و نگاه در

 رفته بود؟

 کوچک کنار سالن رفتم آنجا هم نبود!  یسمت آشپزخانه  به

 

 نبود. میداشت ازشیکه نحاال  دم،یکش یکالفه ا فسن

خواستم به سمت اتاق گندم برگردم تا خودم کمکش کنم   یم

 کارگاه افتادم.  اد یکه به 

احداث کرده است،   ی کارگاه یی بود در واحد رو به ور گفته

 ! گریآنجا بود د یحتما شخص

 جمعه...؟  یول

آنجا   ی کسجمعه ها هم  دیرفتم. شا  ییسمت واحد روبه رو به

 باشد. 

  ینفس آسوده ا دیخنده و سر و صدا که به گوشم رس یصدا

  کینزد یی خنده ها یبه در زدم که صدا ی. چند تقه ادمیکش

 شد. 



فروزان خشک شد. چقدر  یلب ها یباز شد و خنده رو در

 بودم؟  دهیبود او را ند  یچند وقت م،یشده بود برا بهیغر

خل کارگاه  دا یخنده ها یکم کم جمع شد و صدا  لبخندش

 هم قطع شد. 

 شما؟ -

 فروزان؟ هیک-

در کامال باز شد و خود محمد در چهارچوب در   ش،یاز صدا بعد

  ی ظیشد. محمد زودتر از فروزان به خودش آمد و اخم غل انینما

 اش نشست.  یشانیپ  یرو

 گندم... حالش بد شده. -

به هم انداختند و بعد از آن  ی. نگاه دیهردو پر یاز چهره  رنگ

 سرعت به سمت مطب رفتند.  با

 _گندم_

 شده؟  یچ یبگ یخواینم-

حالم بهتر   یبرداشتم. از وقت شی ها نیرا از شهر و ماش نگاهم

پنجره زل  نیساعت گذشته بود به ا کیکه   یشده بود تا االن 



  شیها  نیو ماش ابانیزده بودم. مهبد عاشق نگاه کردن به خ

 بود!

وارد اتاق   ی. چند بارنگران بود یلیفروزان برگشتم، خ سمت به

طاقت   گریبار د  ن یرفت اما ا د ی من را در آن حال د  یشد و وقت

 و سوالتش را شروع کرد.  اوردین

 . یچیه-

 ؟یستین یخوب یقبال بهت گفته بودم دروغگو-

را   نیگفتم ا  یم  یو سرم را تکان دادم. هربار که دروغ  دمیخند

 آورد.  یم  میبه رو

 پس بگو. -

 بد افتادم. گذشته هام با مه اد ی-

جلو آمد و نگاه به غم نشسته اش را به من دوخت.   یقدم  چند

درد و دل کنم،   ی گاه دوست نداشتم با کس چیه نیهم یبرا

  نیهم غمگ و آن ها  میخواستم غمم را به آن ها هم بگو ینم

بود، آنقدر    میکنم. فقط مهبد بود که محرم تمام حرف ها 



که    دمان  ینم یردد گریکرد که د یماهرانه حالم را خوب م

 . میکن میتقس یی دوتا

 شانه ام گذاشت و آرام ماساژش داد. یرا رو دستش

 . یچرا طالق گرفت یقربونت برم اگه دوستش دار یخب اله-

 شم.  یخوب م ست،یمهم ن-

 ... شیبه رو  یشانه ام برداشتم و لبخند مهربان یرا از رو دستش

بود شده  با ترس به محمد ک مانیبا شتاب باز شد و هردو در

وارد اتاق   یاشک ی. پشت سرش سارا با چشم هامیشد رهیخ

 شد. 

 گه؟یم  یچ نیا یآبج-

ام را به   یلرزانش را به سمت سارا گرفت که نگاه سوال انگشت

انداخت. فروزان چند  نیی سرش را پا عیرسارا دوختم اما س

 شد.  کیبه محمد نزد یقدم 

 باز؟   یشد یشده وحش یچ-

 نه؟  ؟یدونست ی تو م-



 زد: اد یتر از محمد فر یعصب زانفرو

 حال خواهرت بده؟  ی نیب ینم ؟یداد نزن، مگه کور-

لرزانش را به سمت فروزان برداشت. فقط آن  یقدم ها محمد

دوباره نگاه به سارا  . من ندیایتوانستند از پس هم بر ب ی دو م

اش را به من دوخت. سرم را   رهیخ ی انداختم که چشم ها

هق   هق  یچه شده اما تنها صدا نمیتکان دادم تا بب شیبرا

 خت. یمحمد در هم آم یعصب ینفس ها یبا صدا ش یها هیگر

  نجایچرا حالش بده که ا یدون  یخانم دوست... فروزان خانم م-

 ؟ یکش ی من عربده م یبرا

بار هدف نگاه همه  نیا سرعت سرش را برگرداند و اب فروزان

مهبد   یاز ماجرا د یشان من بودم. نکند سارا... نه، نه محمد نبا

 . شد ی با خبر م

 نیمحکم بود که زم شی به سمت من آمد، آنقدر قدم ها محمد

کامل خوب نشده بود که   شی ... او هنوز پاشی . پادیلرز م یپا ریز

 داشت.  ی محکم قدم بر م نگونهیا



  کی یداداش قربونت بشه، بگو دروغه، بگو حال بدت برا یاله-

 ست. گهید زیچ

  ادی فردر قلبم  یدیام ی. هنوز کورسومیدانستم چه بگو ینم

که   ی بود اما تا وقت  یخام الیاست، خ دهیزد محمد نفهم یم

 بمانم.  الیخواستم در آن خ یآورد م یرا به زبان نم تیواقع

  انتیبهت خ یبگو دروغه تا آروم شم، بگو اون عوض  یجد آب-

 نکرده. غهیرو ص گهیزن د هینکرده، بگو 

فروزان.  دنیکش  "نیه"آخر محمد همزمان شد با  ی کلمه

هم فشردم تا   یرا رو میبود. پلک ها  دهیرا فهم زیهمه چپس  

 شده است  یبه افکارم نظم دهم و بفهمم چ یکم

 گندم؟  نیا گهیم ی چ  -

اشک   یعنیمادر و پدر،  دنیفهم یعنیمحمد و فروزان  دنیفهم

کند    یمادر و عذاب وجدان پدر که خودش را سرزنش م یها

ازدواج  نیبه ا  کرد تن  یبا من مخالفت م شتریب یکه اگر کم

 خوردم. ی زخم نم نگونهیدادمم و ا ینم



بودم،   یگفتم هنوز هم از انتخابم راض یبود اگر م  ی وانگی... داما

  ی داشتن مهبد م یگشتم برا ی هنوز هم اگر به عقب بر م

  یروزها نیسال اول که بهتر کیاون  یحداقل برا دم،یجنگ

 ام گذشت.  یزندگ

م  محمد را آرام کنم،  کرد یرا باز کردم و سع  م یها چشم

  ی نکند آرام شدن  یرا خال تشیدانستم تا عصبان ی هرچند که م

 نبود.

 محمد جان آروم باش. -

کردم،   ی بود که فکر م یتر از اون یپس درسته... پس اون عوض-

 بود و خبر نداشتم.  یپس الش 

  ی که مهبد الش میتوانستم زبان باز کنم و بگو ی کاش م یا

...  ی، اشتباهش مرا نابود کرده بود اما الشنبود، اشتباه کرده بود

 نبود. یبه قداست عشقمون که الش

رفت.   ی م یزد و قدم به قدم عقب یسر هم حرف م محمدپشت

  شی جمع شده در چشم ها یسرخ شده و اشک ها یچشم ها



  یخواستم کس یها بود که نم نیهم یدلم را سوزاند، برا

 بفهمد.

بود جواب اون همه   نیه؟ ابود جواب اعتمادهامون... ن   نیا  -

زده ته دلش... بهش نشون  یادیز یمحبتت؟... پس خوش

 . دمی... نشون مدمیم

لب گفت و با   ریز "یلعنت"سمتش رفتم تا آرامش کنم که  به

  یسرعت از اتاق خارج شد. فروزان پشت سرش رفتم اما مگر م

 توانست به او برسد؟

 گذاشتم.  سرم یرا رو دستم

برگشتم.   ابانیسرم گذاشتم. دوباره به سمت خ یرا رو دستم

 شد؟  یآرام آرام داشت خراب م زی چرا همه چ

 زده بود ته دلمان. یادیز یگفت، خوش یمحمد راست م  دیشا

او بعد از آن تصادف   رون،یرفت ب  ی حال م نیبا ا دی نبا محمد

آورد، اگر باز   یسر خودش م  ییشده بود، اگر بال  یعصب یادیز

  ی داشت نرم م نه، پدر تازه  ی... وایسمت آن زهرمار رفت یم



نامش   گریرود سمت شراب د  یشد، اگر بفهمد محمد باز هم م 

 آورد.  یهم نم 

 اصرار  کرده بودند.  یلیخواستم بگم... خ ی گندم جون من نم   -

کس   چیه ریاو چه بود؟ اصال تقص ریسمت او برگشتم. تقص به

ناجور کنار هم   یپازل کم یتنها تکه ها ،یباز نینبود در ا

ام راه ها را خراب کردند، وگرنه تمام تکه ها  شدند و تم دهیچ

 سالم بودند. 

رو از  یزیچ یخوا یخوبه که نم  یلیخ نیساراجان... ا-

 عشقت... 

بزند که دستم را باال   یترس سرش را تکان داد و آمد حرف با

 آوردم و مانعش شدم. 

 زا،یچ ی ... بعضزدلمیاما عز ی کن یمخفرو از عشقت  یزیچ  -

  ی خودش هم بگه... م شیپ   دی آدم نبا یحرفا را حت یبعض

 ؟یفهم

 رنگ گرفتند.  شیانداخت و گونه ها  نییرا از خجالت پا سرش



تو و محمد رو نفهمم   ینگاه ها ی همه سال معن نیاگه بعد از ا-

 خورم؟ یم یبه چه درد گهید

 نبود... -

 نفس نفس زنان وارد اتاق شد.  فروزان

_ 

  ی بودم ک دهینفهم آمدم. اصال رونیاز اتاق ب یجیحالت گ با

  م یبودم که چشم ها ختهیخوابم برده بود. آنقدر صبح اشک ر

  م یبالشت گذاشتم پلک ها یشده بود و تا سرم را رو نیسنگ

 هم نشست.  یرو

 انگار... نه؟ یخسته بود ی لیشام بخور مادر، خ ایب   -

گفتم    یمادر دادم. چطور به او م لیتحو ی جان ی لبخند ب تنها

 را درون مطبم نگذاشته است. شی اپ   یروزهاست که کس

به امان  نطوریرا هم می خواست مراجعه کننده ها یدلم نم چیه

  یخدا رها کنم، اما واقعا توان مشاوره دادن نداشتم، چه م

 بکنم؟  شیتوانستم برا



به سر و صورتم بزنم. انگار   یرفتم تا آب  ییسمت دستشو به

فکار  کرد، به ا  یم ینیصورتم سنگ یاشک ها خشک شده رو

 کردم.  نییرا باال و پا رهیو دستگ دمیمزخرفم خند

  یعنیخنک شود...  یرا باز کردم و گذاشتم برود تا کم رآبیش

آب و   ن یشد؟ مانند ا یآتش دل من هم با گذر زمان آرام م

 خاموش شد.  یزود نیکه به هم یمن و مهبد نیعشق آتش

تم  آب بردم. قطرات آب سرد که به پوست دس ریش ریرا ز دستم

رفتم   ی کردم و دوباره م  یرا فراموش م می خورد تمام غم ها یم

 داشتم.  ازشین یلیروزها خ نیکه ا یبه همان خلسه ا

 نهییو از درون آ ختمیجمع شده در مشتم را به صورتم  ر آب

مثل   گری به خودم کردم. مهبد حق داشت برود... من د ینگاه 

و  لباس   دمیرس یمثل قبل به خودم نم گری نبودم... د بایقبل ز

 . دمیپوش ینم

بلند را نداشتم و کوتاهش کردم...   یمو یحوصله  گرید یحت

 پس حق داشت برود... من... 



  یی بایز ی هر وقت که زن یعنیچنگ زد.  میدوباره به گلو بغض

باهاش ماند و   دی دوستش داشت؟ نبا د یز دست بدهد نبااش را ا

 کرد؟ یدوباره عشقباز

مهبد   یارهابودم که ک  یلیکرد، به دنبال دل ی مغزم کار نم گرید

خود او هم   یداشت؟ حت یلی مگر دل انت یکنم اما... خ هی را توج

 آورد و قبول داشت که اشتباه کرده است پس من...  ی نم یلیدل

آب را بستم و قبل از آنکه دوباره غرق افکارم شوم در را باز   ریش

باره   کیبرداشتم که  وارید یرفتم. حوله را از رو  رونیکردم و ب

  گریتادم. بعد از رفتنش به خانه آمدم و د محمد اف  ادیبه 

 . دمشیند

  یکه برا یشام کردم. تنها مادر بود و پدر زیبه م ینگاه 

 زانی. حوله را دوباره آودیکش ی را به عقب م ینشستن صندل

شتابان   یکردم آرام به نظر برسم. قلبم از نگران ی کردم و سع

 . زد اما آرام آرام به سمت آشپزخانه رفتم یم

 ان پس محمد کجاست؟ مام    -



نشستم  که مادر دستش را به سمتم دراز کرد.   یصندل یرو

 غذا بکشد.  یمن هم بشقابم را به سمتش گرفتم تا برا

از دوستاش   یک یتولد  رهیزنگ زد گفت م ش یدو سه ساعت پ -

 . ادیوقت نم ریو تا د

  دی گفتم. با ی جان یغذا را از مادر گرفتم و ممنون ب بشقاب

 حال رفته بود تولد؟   نیکردم؟ او با ا یحرفش را باور م 

توانستم  ی م کاری. اصال چمیبگو یزیتوانست چ یمادر که نم به

کاش حداقل جواب  یافتم در شهر دنبالش؟ ا یبکنم؟ راه م 

  یر قرص هاو اگر اث دیکش ری داد. دوباره معده ام ت یتلفنم را م

 . دی بر یصبح نبود االن امانم را م 

... قربون دل پسرم یکرد یهاش آشت با  یکرد  یآقا کار خوب-

 کم داشت آخه؟ یچشم و رو، مگه پسرم چ ی ب یبرم، دختره 

چشم و   ی گفت ب  یم  یتعجب به مادر نگاه کردم. به چه کس با

 کرده بودند؟   یرو؟ پدر  و محمد آشت

 من بود.   خیاو هم م یکه چشم ها دیبه سمت پدر چرخ نگاهم

 د؟ یکرد یآشت-



را درون بشقابش رها کرد که   را تکان داد و قاشق سرش

 ما شد.  یبلند شد و نگاه مادر هم متوجه  شیصدا

 رو خورده؟ یاون زهرمار نیهم یبرا   -

از   نقدریشدم؟ چرا ا ینم شانیحرف ها یمن اصال متوجه  چرا

 پرت شده بود.  میبرا زیشده بودم که همه چ خانواده ام دور

 ؟یچ یبرا-

که محمد اومد، بهمون  میغروب من و بابات نشسته بود روزید-

  قیشقا نکهیگفت مثل ا  ،یچ یبرا  میگفت، ما هم گفت کیتبر

 . گرهیداره نامزد م

 ؟ یچ-

ناراحت  ای دانستم خوشحال باشم از دل کندنش از محمد  ینم

 به او نداشت. یکه برادرم را گول زده بود و ازهمان اول عشق

د و  هرحال هرچه که بود محمد االن دل به سارا بسته بو به

  ییمقصر جدا د یاش. شا  یرفت دنبال زندگ یم  دی هم با قیشقا

با عشق حقش بود که  گری او و محمد خودش بود اما االن د

 ازدواج کند.  دشیجد



 داشت. ی چه حال یدون  ی پسرم نم چارهیب-

محمد اونقدرهام هم   ؟ی کن  یبزرگش م نقدریچرا ا زیعز-

 ناراحت نبود.

خورم؟  ی ه چه درد ممرد، من اگه پسرم رو نشناسم پس ب-

 خودش رو خوشحال نشون داده بود که غرورش نشکنه.

 گذاشتم.  ز یم یدست مادر رو یرا رو دستم

کرد تا   ی خود و سارا  م یبرا ی هر چه زودتر اقدام  دی با محمد

خورد. مطمئن بودم اگر مادر با سارا  یغصه م  شیمادر کمتر برا

 را فراموش کند. زیشود که همه چ یآشنا شود آنقدر عاشقش م

  یوقته که م یلیمحمد رو نخور، محمد خ یغصه  مامان جون-

ماجرا  نیا یدونه... قبل تصادفش. آره بابا جون، محمد هم برا

 حالش بد بود که باعث تصادفش شده بود. 

 د؟پس چرا به ما نگفته بو-

 باال انداختم.  یا شانه

 بره.  قیشقا یخواست آبرو ینم د یشا-



غول قربان  و دوباره مش د یاش کوب نهیدستش را به س مادر

  ی لب ها یرو تیپسرش شد و لبخند رضا یصدقه رفتن برا

 لیمن هر لحظه داشت تحل یپدر هم نشست. اما لبخند مصنوع

بهتر شده   ی عنیکرد؟  یم  کاریمحمد االن چ ی عنیرفت،  یم

 بود؟

شرمنده ست،   ی زن عموت، امروز که بهش زنگ زدم کل چارهیب-

م بابات نگاه  دونه چطوره تو چش یگفت عموت نم یاصال م

بهش گفتن آخه دختر، تو و محمد از   ی گفت هر چ ی کنه...م

دل نه صد دل   کیشما که  د،یهم بود یخورده  نیریش یبچگ

دختره پاش رو   هگیشد... م یچ کهویاالن  دی عاشق هم بود

 ازدواج کنم.  ن یخوام با ا ی کفش که من م  کیتو  کرده

  قینباشن و شقا ناراحت ادیز  دیبهتره به زن عمو و عمو هم بگ-

 که هردوشون گرفتند.  مهیتصم نیرو تحت فشار نذارند، ا

 اعتراض پدر بلند شد.  یکه صدا  می را عقب کشد یصندل

 .یکجا بابا جان؟ هنوز شام نخورد-

 ندارم. لیم-



 . ی افت یبخور، به خدا آخر از پا م  نیعه، دختر بش-

  ، یگونه اش کاشتم. مادر بود و نگران یرو یشدم و بوسه ا خم

آن ها، وگرنه هر   شیدوباره برگشتم پ   شیها ینگران نیهم یبرا

گفت اگر    یم  شم،یآمد پ  ی گرفت و م ی غذا م گید کیروز 

از  یریم ی و م یکن  یخودت غذا درست نم یبرا ی تنها باش

در    ییتنهاکرد تا شب را  یم  یهر شب محمد را راه ا ی ، ییتنها

را به زحمت دادم نه آن ها  حیآن خانه نگذرانم... منم ترج

من   یشاهد عاشقانه ها یکه روز یو نه بمانم در خانه ا ندازمیب

 و مهبد بود. 

 خورم. ی م ام یمن قربونت برم، هر وقت گرسنم شد م ی اله  -

  د یبه سمت اتاق رفتم. از د دمی د ش یشدن را که از چشم ها نرم

را تند کردم و وارد اتاق شدم.   می راسشان که دور شدم پاها

آوردم و پاورش را فشردم. چند   رونیب فمیرون کرا از د یگوش

ران محمد  تماس از فروزان و سارا داشتم، حتما آن ها هم نگ

 بودند. 



تماس را فشردم که   یاش را از حفظ وارد کردم و دکمه  شماره

:» دستگاه مشترک مورد نظر  دیچیدخترک در گوشم پ  یصدا

 خاموش است.« 

محکم فشردم.   می را از گوشم دور کردم و در دست ها یگوش

کردم... او جوان بود و ممکن بود کار دست   یم  یفکر د یبا

 خودش بدهد. 

که من را   ی به مهبد میاز هم باز شد تا لعنت بگو می ها لب

  ی شکست، مادر و خواهرش را شرمنده کرد و پدرش را ب نگونهیا

 . امدیکرد... اما... دلم ن ابانیخ  یآبرو و محمدم را با آن حال راه

اش مانع   یمانیاه کرده بود و اگر مقصر هم بود، پشاشتب او

 شد.  یکردنش م  خیتوب

سارا بود. او هم نگران محمد شده   د، یلرز میدر دست ها  لیموبا

خودم   دیا یکردم آرامش کنم و به قول داده بود اگر ن  یبود، سع

 روم دنبالش، اما کجا؟  یم

 



با فروزان  ی دانستم. کم یرا خودمم نم ن یرا خودمم ا شیکجا

  یم  دی شناخت، شا ی من محمد را م هم حرف زدم، او بهتر از

به ذهنش   یتوانسد حدس بزند کجا رفته است اما او هم فکر

 . دیرس ینم

.  دیلرز یمانند خوره به جانم افتاده بود و تمام وجودم م ینگران

 یتوانستم کار یبودند هم نم دهیکه مادر و پدر خواب یتا وقت

 بکنم. 

م دور شوم اما  کنار آن ها نشستم تا از افکار مزاحرفتم   یکم

  ی لحظه امانم نم کیداشت؟ فکر حال خراب محمد  ده یمگر فا 

 داد.

گرفت، اما   ی معده ام درد نم  گریبود که د یادی ز یها سال

که   یمن یبرا  نیبود و ا  دهیدوبار دردش امانم را بر  یامروز برا

بود    یعیبرهوط پرت شده ام طب نیآرام به ا یاز آن زندگ کهوی

 خب.

. آنقدر  دیای ماندم به پنجره تا ب رهیم برگشتم و خبه اتاق   دوباره

که باالخره   دم یپر م یاز جا ییهر صدا دنیآنجا نشستم و با شن



به ساعت کردم، دوازده   یکردند. نگاه  دنیمادر و پدر قصد خواب

 بود.   میو ن

بود که  نیمشکلم اها چقدر خلوت بود، تنها  ابانینبود خ مهم

 گشتم؟  یبه دنبالش م  د یکجا با

راست گفته است  دی دادم که شا یم یخودم را دلدار یا حظهل

که گواه   یدخترک یصدا گرید یورفته است تولد اما لحظه ا

گرد نا   م یدهایداد بر تمام ام یرا م  لشیخاموش بودن موبا

 . د یپاش  یم یدیام

 یبرا  ییاگر جا یبه مانتو زدم. حت یرا دراز کردم و چنگ دستم

 ید که در خانه بمانم و خود خوربو نیگشتن نداشتم بهتر از ا

 کنم. 

 

روشن   لمیمانتو کردم که صفحه موبا نیدستم را درون آست کی

 . دیها رنگ پاش واریاتاقم به تمام د یکیشد و در آن تار

از   ینام محمد لبخند دنیرفتم و با د لمیبه سمت موبا شتابان

 را باز کردم.  امشی. پ دمیکش یقیعمق وجود زدم و نفس عم



 و بابا خوابند؟« »مامان

  پیتا شیبرا عیرا پس زدم و سر می جمع شده در چشم ها اشک

 کردم.

 تو؟«  ییکجا »آره،

لحظه   نیروزها ا نیا یتو دی بود. شا یقفل صفحه گوش  نگاهم

 . میلحظه بود برا نیبهتر

 زحمت.« یجون، در را باز کن ب یآبج امیم »االن

ت پنجره تخت پرت کردم و به سم یرا رو میو مانتو لیموبا

  یپرنده هم پر نم یبود. حت کیرفتم. تمام کوچه ساکت و تار

  یشد. در دل دعا م  انیکوچه نما یاز انتها ینوران یزد. نقطه ا

 کردم خودش باشد. 

شد. با   ادهی پ  یپشت یخانه ترمز کرد و پسرک یجلو یموتور

رخ محمد در آن نور کم شتابان به سمت هال رفتم.   م ین دنید

ا فشردم و به سمت در خانه رفتم. در را باز  ر فونیآ یدکمه 

اش که از پاگرد پله  یمشک ی. موها د یایکردم و منتظر شدم تا ب

 گفتم.   یقیدل خداراشکر عمشد و از ته  انیها نما



 بود و از پله ها باال آمد.   نییپا سرش

 سالم داداش. -

 سالم. -

. وارد  دیپر کش  میداغونش لبخند از لب ها  یصدا دنیشن با

توجه به من داشت به   ی ه که شد پشت سرش در را بستم. بخان

  دی . بادمیرفت که جلو رفتم و دستش را کش یسمت اتاقش م 

سرش آمده،   ییتا االن کجا بوده است و چه به بال دمیفهم  یم

 . شیتوجه بودم به او و کارها یبس بود هرچقدر ب

. انگشت  ستادمیا شیرا محکم تر نگه داشتم و روبه رو دست

چانه اش گذاشتم و آرام سرش را بلند کردم. با   ریرا ز م یها

  یخشک شده رو یچشمش و خون ها ریز یکبود دنید

دهنم گرفتم تا   یگرد شد و دستم را جلو م یصورتش چشم ها

 . رمیرا بگ ادمیفر یجلو

  ی پارگ  شی بزند که با کش آمدن لب ها یخواست لبخند یم

 رد.لبش باز شد و صورتش را از درد جمع ک یگوشه 

 



 

 ت؟با خود یکرد کاریچ-

 اش گذاشت.   ینیب یاشاره اش را رو انگشت

 گم.  یتو اتاق بهت م  م یبر س، یه-

هم   یکیدر آن تار یدهانم سرخورد. حت یاز جلو می ها دست

 .نمیرا بب  شیتوانستم برق چشم ها  یم

 زخم هات رو بشورم. ارمیب لهیبرو تو اتاق من،  وس-

بروم که مچ   هیاول یکنارش رد شدم تا به سمت کمک ها از

به سمتش برگشتم که دستش را به   یستم را گرفت. سوالد

 کنار سرش نگه داشت. یاحترام نظام ینه نشو

 . میمخلص یلیخ-

  نیهستم و ا ی دانست از دستش عصبان ی. م دم یخند شیرو به

 شوم.  یحرفش نرم م  کیدانست که با  یرا بهتر م

  ی لهیو چندتا وس  نیبتاد هیاول یکمک ها یدرون جعبه  از

تخت   یرو یکیبرداشتم و به سمت اتاق رفتم.در تاررا  گرید

کرد. در را که آرام بستم  ی کار م لش ینشسته بود و با موبا



برخاسته   لشی که از موبا یسرش را بلند کرد و در آن نور کم 

 شد.  مبرق رفتم که مانع  دیبود نگاهم کرد. به سمت کل

 فهمند اومدم.  ینکن، مامان و بابا م -

 یا نشانش دادم و مانند خودش با صداتم ردر دس یها لهیوس

 گفتم: یآهسته ا

 خب. نمیصورتت رو بب یچطور-

 . میگوش یچراغ قوه -

  یچه ب نیتکان داده بودم. آخر ا شیبرا یو سر دمیخند آرام

درستش کرد. کنارش   یکار  یمخف ی با کل  دیبود که با  یعقل

  نیتخت نشستم و همانطور که پنبه را به رنگ سرخ بتاد یرو

 : دمیکردم پرس یه مآغشت

 ؟ یکجا رفته بود  یبگ شهیم-

 . یدیگفت فهم یخوندم، م  ی سارا رو م ی ها ام یتازه داشتم پ -

حرف  ریکردم و مشکوک نگاهش کردم تا از ز زیرا ر م یها چشم

 کج شد.  یطرف لبش کم  کیزدن در نرود. 

 خواستم بگم سارا نذاشت خب. ی م-



 .ریت صورتت بگمحمد جوابم من رو بده، اون چراغ هم به سم-

دستم در هوا خشک شد.   دیکه به سمت صورتش تاب نور

لبش پاره   یبودم. گوشه  دهیصورتش داغون تر از آن بود که د

چانه اش رد انداخته  ریشده بود و خون خشک شده اش تا ز

با رنگ   شیگونه ها نییو پا یاچشم ه  ریبود، رنگ بنفش ز

  یرو کیچرا ساخته بودند و خراش کو ی بیبد ترک دیسف

 .دیبخش  ی اش هم به آن ها جان م یشانیپ 

 با خودت. یکرد کاریچ-

او که باالخره   دم،یکش یانداخت. نفس کالفه ا نییرا پا سرش

حال و   نینکنم، آن هم با ا تش یگفت، پس بهتر بود اذ یم

خودش  یدرد داشت اما به رو  یلیداشتم خ نیقیوضعش که 

 آورد.  ینم

و سرش را بلند کردم. پنبه را به   چانه اش گذاشتم ریرا ز دستم

را بست و من هم جان دادم.    شی لبش بردم که از درد چشم ها

زخم   نیاو را نداشتم، انگار هر کدام از ا یدرد ها دنی طاقت د

 ستند.صدبرابر بزرگ شده بودند و به جان من نش یها



کنم که   یتوانستم کار یکاش م یرا از لبش دور کردم، ا پنبه

 درد نکند. 

 داشت.  یمذهب بد دست بزنال-

 ؟ یک-

که   یگرید زیهرچ ا ی یداشتن د یام ،یالیخوش خ یرو از

خواستم فکرش را کنم که محمد   یدانستم نم یاسمش را نم

 بال...  نیاست و ا ده یامشب مهبد را د

 !الیخینبود، پس ب بایفکرش هم ز یحت نه

ندارد   یجواب دمید  یمنتظر جوابش ماندم  و وقت هیثان چند

. آرام و در سکوت دمیتر از لبش کش نییپا یپنبه را کم ارنبیا

  انیزخم از م یخون خشک شده کنار لبش را پاک کردم. چسب

 خرت و پرت ها برداشتم. مشغول باز کردن بسته اش شدم که... 

 برادر تو ام، دست از زدن برداشت. دیفهم  یخب... وقت یول-

و مبهوت به  از دستم افتاد. سرم را بلند خوردم و مات چسب

  یدیبود که باز هم دست به دامن ام یوانگیشدم. د  رهیمحمد خ



شدم و منتظر بودم نام هر کس جز مهبد را از زبان محمد   یواه

 .میبشنو

  یاز شاد ش یبار چشم ها نی کاش ا یزد و... ا یمهربان لبخند

 زدند.  یبرق نم

  یزد که هاد یم یشد... طور فیاول هر چهارتامون رو حر-

من حرف زدم من رو شناخت، گفت   ی اما وقت میار کنگفت فر

با   ی... من هم جوابش رو ندادم، اصال من که حرفیتو محمد

ت... بعد  ندارم، خودش اومد جلو و نقابم رو برداش یاون عوض

از خودش دفاع   یحت مش،یخورد زد یتا م ستادیجا ا کی یآج

 ... یهم نم 

همان قلبم کند  را م ینگران شتریب شی از آنکه با حرف ها قبل

 دستم را جلو آوردم و مانعش شدم.

 ه؟یمنظورت... ک-

بشه با   ش یحال گهیخوب ادبش کردم تا د یآج گه،یمهبد د -

 خنک شد.  ینکنه، من که دلم حساب یخواهر من باز

 . یکرد ی کار اشتباه-



هراسان به سمت در برگشت تا مبادا به گوش پدر و    ادمیفر  با

سوده  که در سکوت مطلق گذشت نفس آ هیمادر برسد. چند ثان

 و دوباره سرش را برگرداند.  دیکش یا

 خب.  شنیم داریب ،یآروم آج-

 .یبود که کرد  یچه کار نیمحمد ا-

چه  ی عنیمهبد...  یکم کم جمع شد و وا ش یلب ها یرو لبخند

را نداشت   ینفر؟ اصال... او که کس کیدارد، چهار نفر به  یحال

  ای کند   یتوانست رانندگ ی تا ازش مراقبت کند، اصال م

مانده، چرا فرار نکرده بود، اصال چرا دفاع   ابانیهمانطور وسط خ

محمد را آرام نکرد، چرا   بود، چرا ینکرده بود. او که مرد منطق

 اورند؟ یسرش ب یی گذاشت بال

 ؟یخوشحال نشد-

 اصال.-

 ؟ینک... نکنه... هنوز دوستش دار-



بود،   یهرک  ست،یمحمد، االن مسئله دوست داشتن من ن-

حالش   ،ی... وایکن یکار نیچن یه تو حق نداشتکرد یهرکار

 د؟ یچطور بود، اصال کجا بود

 حقش بود. ی آبج یول ابونیوسط خ-

را با صورتم پوشاندم. مهبد هرچه که کرده بود، هرچه  دستم

  کیمحرمم بود،  ی زمان ک یکه بود اما  ی شده بود، با هر زن

  یهاقلبم بود، او شوهرم بود و چه روز یتنها معشوقه  یزمان

او تنها اشتباه کرده بود و   م، یرا که با هم نگذرانده بود یخوب

 انش باشم.  خب... خب حق داشتم کهه نگر

رفتم سراغش   یچ یمنم و برا دیفهم  یخودش هم وقت یحت-

 دونست حقشه.  ی گذاشت بزنمش، چون م

صورتم سر خورد و نگران نگاهش کردم و درد   یرو می ها دست

وز دامنم را گرفت اما مهم نبود، مهم  بار در ر نیسوم یمعده برا

  میلوبودند که به جان هم افتاده بودند. محمد حداقل ج زانمیعز

شوند اما   یخوب م گریچند روز د شی دانستم زخم ها یبود و م 

 مهبد... 



چون اون  ،یکرد ی کار رو م نیا د ینبا نیهم یبرا  قایدق-

 . مونهیاشتباه کرده، چون اون پش دهیفهم

  پیخواد بکنه بعد تر ی دلش م  یر غلطه ی هر ک  یعنی-

 به کارش نداشته باشه؟ یکار یو کس رهیبگ یمونیپش

دانستم قصد او تنها خوشحال کردن   ی شده بود. م یعصب  دوباره

  یراض یزن چیگرفته بود. ه ش یرا در پ  یمن بود اما راه اشتباه

  ی زن ها نم یکار نبود، اصال خشونت دعوا به گروه خون نیبه ا

تا   ختندیر ی زدند و اشک م یم  ادی فر د یها تنها باخورد، زن 

 آرام شوند.

نرم تر باهاش برخورد کرد تا بتونه  دی با  یول  ،ینه داداش-

 . میاز هر طرف طردش کن ایاشتباهش رو جبران کنه 

کنند تو اون   یاون االن با زنش دارن عشق و حال م  ،یآبج-

 . یوقت نگران ش

  یدست از زدن بر نم اصال نگران خود تو هستم، اگه مهبد-

 ند. مو یازت نم یزیداشت که چ



افتاد را برداشت و روکشش را کامل برداشتم و کنار   چسب

حداقل مها   ا یرفت درمانگاه  ی کاش مهبد م یلبش چسباندم. ا

بلند    میزد. از جا یبه او م یداشت و سر یبر م یدست از لجباز

بدهم،   ام را نشان ینگران ادی محمد ز  شیتوانستم پ  ی شدم، نم

 خواستم حالش خراب شود. ینم

 حداقل ورم نکنه صورتت.  ارمی ب خیبذار برم برات -

 ؟ینیبش شهیم-

به   ی ماندم. نگاه میمظلوم شده اش سرجا یصدا دنیشن با

 یبرا ش یبار چشم ها نیبه خون نشسته اش کردم، ا یچشم ها

 . تیشد سرخ شده بود نه از شدت عصبان یکه مانع آن م  یبغض

  یآزار م نقدریکه برادرم را ا ی به من  ینتنشستم، لع شیرو روبه

  نینبودم تا محمد به خاطرش به ا  یکاش اصال من یدادم، ا

 و مهبد از همه طرد شود. افتد یحال ب

 ش؟ ینبخش شهیم-

  ادی دانستم  ی دانه برادرم را نداشتم. م  کی یاشک ها دنید تاب

قدر  بود. هرچ دهی د انتیاش افتاده بود، او هم خ ی میعشق قد



گفت فراموشش کرده است، هرچقدر خودش را با سارا    یکه م

در   یی اما باز هم جا دیخند  ی کرد، هرچقدر م یسرگرم م

  ی م ش بود، هنوز هم دل  ق یشقا ادی قلبش هنوز هم  یانتها

کدام از آن  چیخود خودش باشد و ه یتنها برا قیخواست شقا

 . فتد یاتفاق ها ن

  م یهم فشردم تا اشک جمع شده در چشم ها یرا رو م یها پلک

 .نمیشوند و بذارند صورت بردارم را ببقطره 

خوام  یرو ببخش، من ازت م قیشقا یتو از من خواسته بود-

 . یکه مهبد رو نبخش

کنار   ش یچشم ها یرا از رو شیرا دراز کردم وتار موها دستم

وقت   چیکاش ه  یاش نشسته بود و ا ی شانیپ   یزدم. عرق رو

که برادرم  خوانند یهم نم یرا برا قیمو و مادر او و شقازن ع 

 دل ببند. نگونهیا

  یچون م یاما باهاش نموند یدیرو بخش ق یتو شقا ،یداداش-

 نه؟ یاز ا ریغ  ست،یدلش باهات ن یدونست

 .ستی تو نبخش، اونم دلش با تو ن  یول-



فهمد و من    یکه عشق را تنها معشوق م میتا بگو دینچرخ  زبانم

که قلبش    دمیفهم ی م دم،یفهم یعشق مهبد را م  یبه خوب

است، من... من   مانیچقدر از کارش پش دمیفهم یبرگشته، م

 او مرد برگشتن است، مرد ماندن دوباره.  دمیفهم  یم

سر خورد قلبم آتش   شی اول اشک که از چشم ها ی دانه

  یزخمش دور م یکاش قطره اشک راهش را از رو یا د،یکش

 لبش را.  یبسوزاند پارگ  شتریاش ب یکرد تا مبادا شور

بار تجربه کرد، نه عشق رو، نه   نیمثل اول شهیرو نم یچیه-

 دوباره شما دوتا رو.   یزندگ

 دوست داره.   یلیسارا خ ،یداداش-

  شیکه چهارسال پ  یمنه، من ریمهبد دوست نداره، اصال تقص-

  ی بابا راست م ستادم، یمامان وبابا ا یشما دوتا جلو دنیرس یبرا

 جا و... تو ک ی پاک د،یخور ی گفت که شما دوتا به درد هم نم

  یماجرا م نیمانده بود که محمد خودش را مقصر ا نیهم

بار قبل   ن یشد و ا یاز چشمش جار یدانست. دوباره قطره اشک

 از آنکه به سمت لبش برود پاکش کردم.



 از... ستمی ن مونیمن پش ،یستیتو مقصر ن-

 . یهست ، یآبج یهست-

 بلند شد. متلمسانه نگاهش کردم.   شیاز جا یعصب

 . یداداش نیبش محمد، نیبش-

 . خوامینم-

بلند شدم. او با آن حال   میسمت در رفت که هراسان از جا به

 ماند.  یتنها م   دینبا

 .میون حرف بزنبم-

 مسکن بخورم بخوابم.  کی خوامیخسته ام، م-

خسته بودم، من   یادیرا باز کرد و رفت. خسته... من هم ز در

در آغوش مرا   یکیخواست دوباره  یهم کم آورده بودم، دلم م

که    ییخسته بودم از بغض ها زم،یاشک بر ریدل س  کیو  ردیبگ

ناراحت شوند، خسته  گرانیکردم تا مبادا د  یدر گلو خفه م

بودم به   بودم،خستهکه در قلبم تلنبار کرده  یی بودم از حرف ها

 موال.



بود را با   دهیعرق کرده ام چسب ی را که به پشان شانمیپر یموها

  یرفت، م  یکاش مهبد امروز نم یشتم. ادستم باال نگه دا کی

  ی حالم بدتر م حرف بزنم، مهم نبود شتریگذاشت ب  یماند و م

بود، مهم نبود بودنش آزارم  ده یشد، مهم نبود درد امانم را بر

داد، مهم نبود به او گفته بودم برود، مهم نبود بودنش مانند   یم

 رفت.  یم  دیاو نبا  ی قبل نبود ول

بد   یادیتخت بود افتاد. اگر حالش ز یروکه   لمیبه موبا چشمم

هست که  یباشد چه؟ اگر نتواند با آن حال برود خانه، کس

 یدلش هور  شیزخم ها  دنیهست که با د  ی نگرانش شود؟ کس

خوب  یرا خوب کند و حرف ها شیهست زخم ها   یکس زد،یبر

 بزند؟ شیخوب برا

عت  من که نبود، سا ریدراز کردم. تقص لیرا به سمت موبا دستم

عقل    ییبگذردحکم فرما مهیز ن گذشته بود... ساعت که ا مهیاز ن

 شود هجوم افکار.  یم زیشود و  همه چ ی تمام م

بود که   نیشدم مهم نبود، مهم ا ی م مانیاگر فردا هم پش یحت

 . ردیقلبم آرام بگ



  کیلرزانم را به گوشم نزد یاش را گرفتم، دست ها شماره

  یو گوش سپردم به بوق هاکردم. بغضم را دوباره قورت دادم 

 دلخراش. 

  لیبلندش در موبا  ینفس ها یبوق ها تمام شد و صدا باالخره

 یگفتم نگران تو  یگفتم؟ م ی . سکوت کرده بودم، چه مدیچیپ 

 تا...  یگذاشت یم   می شدم که شب ها تنها ینامرد

آرامش   تمیدوباره ر  شینفس ها یهم ساکت ماند و صدا او

.  نیریکوتاه بود اما ش ،یدوران نامزدمثل  م یقلبم شد. شده بود

زدم،   یزد، من هم حرف نم ی زد، او حرف نم  یشب ها زنگ م

آنقدر تا   د،یکش  یاو هم تنها نفس م  دم، یکش ی من تنها نفس م

  میبفهم نظمشم یخوابمان ببرد و از نفس ها مانیکیباالخره 

 . ستیباز نیوقت قطع کردن ا

  ی، محمد راست مخواستم برگردم به آن دوران یمن نم یول

 شود. یمثل قبل نم زیچ چیگفت، ه

 ؟یخوب-

 .ی شنوم عال  ی االن که صدات رو م-



آمد، خوب نبود اما   ی بود، انگار از ته چاه م فیضع شیصدا

 . گریبود د ی زد کاف یکه حرف م نیهم

 خداحافظ. -

 را از گوشم دور کنم که نگذاشت.  لیموبا  آمدم

 . شمیدوباره بد م یصبرکن، قطع کن -

ان بهبودش پشت تلفن  خواست تا زم یخواست؟ م ی م یچ

 بمانم و باهاش حرف بزنم؟ 

 آمد.  یکار بدم م   نیگفتم از ا ی بود اگر م دروغ

 و مجنون.   یلیل یقصه  ؟ یقصه بگ شهیم-

 نداره.  یبدون مجنون قصه ا یلیل-

 نداره؟  یاونم داستان  ؟یچ شونیمجنون پر-

هق هقم   یو صدا دیباره ترک ک ی. بغضم به اورمیتاب ب نتوانستم

  د یبغض باالخره با نیبود، ا متیغن م یهم برا نیهم بلند شد. 

 کشت.  یشکست م ی شکست، اگر نم یم



هم   یکلمه ا  یشناخت، سکوت کرد، جت ی هم خوب مرا م او

 شوم.  یدانست که تنها با سکوتش آرام م ینگفت، م 

  ی ها؟ ساعت ها؟ نم قهیها؟ دق  هیدانم چقدر گذشت، ثان ینم

 ا شکاند. من که بغض سال ها ر یدانم اما برا

  یو او فقط سکوت کرد تا آرام شوم. چه حکمت ختمیاشک ر من

 یآرام نم ختیر ی دانستم اما آدم که تنها اشک م یداشت، نم

و کجا، فقط   یچطور ، یک ستیباشد، مهم ن دی با یکیشود، 

  یاگر پاکشان هم نکرد، حت یرا بشنود، حت  شیباشد و اشک ها 

باشد   قطنزد ف یرفاگرح ینکرد، حت یمخف  شیها نهیاگر در س

 .یتا آرام شو یزیر یاشک م یو بشنود که دار

شدن ااز تمام حس   یبود، حس خال یحس خوب یسبک حس

را پاک کردم. او هم متوجه شد که   م یبود. اشک ها با یبد ز یها

 است. دهیزمان سکوتش به سر رس

زن  هیمجنون نبود،   هیموند،   یلیل هینبود،  یک یبود،   یکی-

 ...یمرد با نامرد  کی مردونه موند و 



به معده ام چنگ زد.   یسرفه کردنش که بلند شد نگران یصدا

 او حالش خوب نبود و من از او توقع آرام کردن داشتم؟

 ؟یخوب-

 شد...  دایمجنون پ   یپا یجلو یچاه  هیهو،  کی-

 آمد.  یدر نم  یبه خوب شیتوانست قشنگ حرف بزند، صدا ینم

 درمانگاه.  یبر شهیم-

 ؟یببخش شهیم-

 ؟یچرا از خودت دفاع نکرد-

 ؟ یچرا نگرانم شد-

 اومد...  یسرت م یی بالاگه -

 اومد؟  ی سرم م ییشدم چه بال  یاگه باهات آشنا نم -

 صدات جون نداره.-

 ندارم.  گهید  ،یجونم تو بود-

 مهبد... -

 گندم... -



نبود   شیداد، اصال حال ی م لمیتحو یزیچ کیگفتم   یم هرچه

بود... نه نه اصال   وانهیول هم د که حالش بده است. از همان ا

 درد دارد.  دیبگو یست به کسخوا ی مغرور بود. نم

 شت؟یهست پ   یکس-

 .یی نموند برام، همه کسم تو یکس-

  ینم ش یگوش ها یتماس را قطع کردم. انگار حرف تو یعصب

 ... اهورا.ششیزدم که برود پ  یزنگ م یکیبه   دی رفت. با

من   یکرد. اصال او برا  یول مام اهورا بود اما اگر قب نهیگز تنها

پس حتما به   گر،ی اش را با مهبد به هم زد د یبود که دوست

 . شی رود پ  ی دهد و م  یحرفم گوش م

صفحه  یمهبد رو امی بدهم که پ   امیرا فشردم تا به اهورا پ  پاور

 کرد.  ییخودنما

کردند و رسوندنم   دامیبعد از رفتن محمد و دوستاش، دونفر پ  "

 "خواب گندمکم . راحت بمارستانیب

 زدم. یلبخند

_ 



 بلند شد.   شیرا باز کردم که سارا از جا در

 سالم گندم جون.-

 . زمیسالم عز-

رفتم. بعد از دوروز فکر کردن و   زشیرا بستم و به سمت م در

 شک کنم.  ممیتوانستم بر تصم ینم گریاستراحت کردن د

 خوشحال شدم.  ی لیخ دیا یامروز م دمیفهم ی وقت-

  یاز فردا غروب تمام قرار ها رو اوک  شهیاگه م. زمیممنون عز-

 کن.

  یگشتم به جو قبل. تا ک  یدوباره بر م د یسمت اتاقم رفتم. با به

با غصه  رم؟یغم بغل بگ یخواستم از همه دور کنم و زانو یم

خود مهبد فراموش  ا یشد   یمهبد پاک م  انتیخوردن من خ

 شد؟  یم

  ی بد را... نمگشتم و مه  یبر م یبود دوباره به زندگ  بهتر

دانستم، او را به زمان واگذار کردم، فکر کردن در مورد او و  

 داد.  یکه بر راهش قرار گرفته بودم آزارم م یدوراه

 راه به سمت سارا برگشتم. وسط



که حالشون بدتره رو زودتر بذار،   یی لطفا اونا زمیفقط  عز-

 گه؟ی د ی دون یخودت م

 . یچیبله، فقط گندم جون.. ه-

اش نشست. خودش را مشغول   یصندل یورد و رورا خ حرفش

کار با کامپوتر کرد اما حواسش به من بود. اه... چرا آن ها را  

 فراموش کرده بودم. 

 با مامان حرف زدم. -

  شیذوق چشم ها  دنیبلند کرد که با د یرا با خوشحال سرش

لبش را گاز گرفت و   یگوشه   دی خنده ام گرفت. خنده را که د

 آمده بود!  رمانیگ یداخت.عروس خجالتان ریبه ز سرش را

زنه که   ی بهتر از تو، با بابا هم خودش حرف م  یمامان گفت ک-

 صحبت کنند. د یان اشاهلل با آقا سع

از خجالت  چارهیماندم دخترک ب  یآنجا م گرید یلحظه ا اگر

 شد.   یآب م

 سارا خانم. -



 یگل انداخته و صورت یگونه ها دنیرا بلند کرد و با د سرش

 . دمین کند دوباره بلند خندکرد خنده اش را پنها یم  یکه سع

 .مایخواینم یما عروس خجالت-

و من وارد اتاق شدم.    دیزدم که او هم خند شیبرا یچشمک

خودم  و مهبد اما    یخواست برود سمت دوران نامزد یذهنم م 

 را گرفتم. قول داده بودم از امروز خودم را کنترل کنم.  شیجلو

شغول خواندن اتاقم رفتم و م یگوشه    یسمت کتابخانه  به

به    شیاز مبتالها  یک یکه  ییاز اختالل ها ی کیکتاب در مورد 

بودم بتوانم از پسش بر   دواریمراجعه کرده بود شدم. ام  یتازگ

 . میایب

 میاز درون کشو را یگذشت. خودکار  ی ساعت کی بایتقر

 شدم که تلفن به صدا در اومد.  یبرداشتم و مشغول نوشتن نکات

 را برداشتم. یکردم و گوش  کتاب رها یرا رو خودکار

 جانم. -

 .ندیشما رو بب خوانیاومدن گفتن م ییآقا هیگندم جون -

 نکردند؟  یخودشون رو معرف-



 هستند. یگفتند آزاد-

 ...؟ یشناختم. آزاد ینام نم  نیبه ا یفکر کردم. شخص یکم

داشتم.    یلیفام نینیفکر نکنم چ می از مراجعه کننده ها یحت

 باال انداختم.  یشانه ا

 داخل. دیکن شونییراهنما-

 به در خورد.  یآن گذاشتم. تقه ا یرا رو نکمیرا بستم و ع  کتاب

 . د ییبفرما-

آقا وارد اتاق   ک ی. دمیکش میبه مانتو  یبلند شدم و دست میجا از

  یرا به همراه داشت که کل صورتش را م یشد. دست گل بزرگ

 شد.  یصورتش م  دنی پوشاند و مانع از د

جلو تر رفتم که  یکم زی دم. از پشت متعجب نگاهش کر با

در دستش جابه جا کرد و توانستم صورت    یرا کم یدسته گل

 .نمیخندانش را بب

  یدر زمان ها  ییر آشناآشنا بود. انگا میته چهره اش برا یکم

 نداشتم.  اد یبه  یدور بود، آنقدر دور که به خوب

 سالم گندم خانم. -



 سالم. -

به   یدانست. کم ینامم را م یآشنا بود که حت یادیز انگار

 .دمینرس یی ذهنم فشار آوردم اما به جا

. کم کم  ستادیگذاشت و صاف ا یعسل زیم یگل را رو دسته

 از او در ذهنم به وجود آمد.  ییرهایتصو

 د؟ یمن رو به جا آورد-

 ! یدر ذهنم نقش بست... سروش آزاد ی نام

 آقا سروش؟ -

 بله خودمم. -

از  بایپدرم بود. تقر یم ین قداز دوستا یکیزدم. پسر  یلبخند

اش دادم   یکه جواب رد به خواستگار ش یپنج سال پ  ایچهار 

 . دمشیند  گرید

 شناختتون سخت بود. د،ی کرد رییچقدر تغ  -

 . دیو جذاب  بایشما هنوز هم همونقدر ز یول-



اگر   د یبود، شا یانداختم. پسر صاف و ساده ا ریرا به ز سرم

 ام کند و...  یراض یه روزتوانست باالخر یمهبد نبود او م 

 گذشت.  گرید یکه بود گذشته به گونه ا هرچه

 .دینیبش د ییبفرما-

مبل، روبه  نیتر کینزد یبه مبل کردم و خودم رو یا اشاره

 نیتحس یبرا یبه اطراف اتاق کرد و سر ینشستم. نگاه  شیرو

 تکان داد. 

 کنه.  یحال آدم رو خوب م نیهم د، یدار یی بایمطب ز-

 کنه.  یال آدم رو خوب مح شهیگل هم-

دانستم    یپا انداخت. نم یرا رو ش یسمت من برگشت و پا به

 دسته گل.   کیچه آمده بود، آن هم با  یهمه سال برا نیبعداز ا

روزها   نیخواستم که بفهمم. کال ا یدانستم و نم ی هم م  دیشا

 دوست داشتم. شتریب یلینداستن را خ

ست، بهتون  چند سال معرکه نیا یتو شرفتیهمه پ  نیا-

 . گمیم کیتبر

 ممنون. یلیخ-



ت باشه، نکنه بد موقع مزاحم خلو نقدریا نجایکردم ا ی فکر نم-

 شدم؟

  رمیهمه سال غافلگ نیبعد از ا دنتونیو... خب د دینه مراحم-

 کرد.

 سر اصل مطلب.  دیریهنوز هم مثل قبل زود م-

. چقدر با آن روزها فرق  دمیگذشته ها آرام خند یآور ادی  با

  یده بودم، حس بزرگ بودن را دوست نداشتم. دلم م کر

باشم که تنها دغدغه ام    یالیخیب یخواست باز دختر بچه 

 باشه. گرانید  یگوش دادن به حرف ها

طالق   دمی. راستش... شنذارمیمن هم به عادتتون احترام م-

 . دیگرفت

را   شیحرف ها دنیشن طیانداختم. االن اصال شرا ریرا به ز سرم

دور  یستم شدم. برادر د یبا حلقه  ینداشتم. مشغول باز

  میحلقه را از دست ها نی حرف ها بود که ا نیماندن از هم

 دارم. یخواستم تا ابد گمان کنند همسر یآوردم، م  ینم رونیب



کرد و الحق که تنها ادعا   یم  یعاشق یکه آن همه ادعا مهبد

توانستم به   یگذاشت و رفت، آن وقت چگونه م نگونهینبود ا

 اعتماد کنم؟  یگریمرد د

 باشه. یبار شانس نیا د یجلو، شا امیبابا گفت ب-

 من نظرم هنوز مثل قبله.  یول-

توانست  یم یبود و به راحت یتکان داد. پسر خوب یسر

باشم   یتوانستم من یانتخاب کند اما... آن همسر نم یهمسر

 که هنوزم قلبم کنار مهبد بود. 

 . دی بعد جواب بد دیفکر کن شهیم-

 کنم.   یم  یپافشار ممیتصم یرو رشتیفکر کنم ب شتریب یهرچ-

 از منه؟ رادیا-

  یو مطمئنم فرد دیهست  یبا کماالت ینه، اصال، شما واقعا مرد -

شما رو داشته باشه حتما  خوشبخت  یهمسر ی ستهیکه شا

 تونم...   یاما... اما من نم شهیم

از او بلند شدم. گمان   تیبلند شد که من هم به تبع شیجا از

 شود، قبال سمج تر بود.  الیخیب یدزو نیکردم به هم ینم



  گریاو را د یخداراشکر که قصد رفتن داشت، واقعا حوصله  اما

 نداشتم. 

 . گهیپس من برم د-

 خوشحال شدم.  دنتونیاز د -

 بشه. شتریها ب داری د نیبه بعد ا نیان اشااهلل از ا-

باره   کیتوانستم به  ی دادم. نم لشیتحو یمصنوع  یلبخند تنها

دوباره ندارم. در را باز کرد و من   داری به د یقه ااصال عال میبگو

 هم همراه او رفتم تا بدرقه اش کنم. 

و به سمتم برگشت. سرش را تکان داد و    ستادیدر سالن ا کنار

اش جمع  یشانیپ  یحرکت از رو کیاش را با   یی خرما یموها

 کرد.

 . دیکه تنها باش فهیح  د،یهست  یشما زن فوق العاده ا-

 .دمیم حیرو ترج  یی من تنها  یول  دیشما لطف دار-

  ی. وقتدیدر مورد درخواستم فکر کن شتریبه هر حال لطفا ب-

به بعد هم   نینرفته از ا نیهمه سال عالقه ام از ب نیبعد از ا

سابقه تون   ی زندگ یتو یبد یتجربه  دی دونم، شا ی. نمرهینم



درست کنم که اون   یبهشت  کیدم براتون  ی قول م  یول دیدار

 . دیو کال فراموش کنر یزندگ

 زنم.  یم ششیاون بهشته ساخته شه خودم آت نکهیقبل از ا-

 به پشت سر سروش نگاه کردم. مهبد بود!  هراسات

اش و   یشانیکنار پ  ی هیبخ  دنیچه وقت آمدن بود. با د االن

صورتش   ی. زخم هاختیر یشده اش دلم هور یچیدست باندپ 

را  ید و خورد حسابدند اما باز هم نشان از زکهنه شده بو یکم

 داد.  یم

 . وردمیبه جا ن دیببخش-

مهبدم،   ،یآزاد یمن شما رو خوب به خاطر دارم آقا  یول-

 خانم.  نیهمسر ا

  یشد. ا کیقدم به مهبد نزد ک یباال انداخت و  ییآبرو سروش

شد. مهبدم اصال توان دعوا  یتمام م  زیرفت و همه چ یکاش م 

 کردن داشت؟ 



حرف ها بود،   نیتر از ا یم قو شناخت ی که من م یمرد آن

نبود تا به دادش   یکه مطمئن بودم اگر آن شب کس یآنقدر قو

 رفت.  ینم مارستانیبه ب چگاهیبرسد خودش ه

 گه؟یمنظورتون همسر سابقه د-

توانست  ینم  یلب مهبد نشست. هرکس یگوشه  یپوزخند

  یمرد مغرور و عصب کی. اگر همه او را ندیبد مهربان را ببمه

و مهربان   نیو با حوصله تر نیمن آرام تر یختند براشنا یم

 من با همه فرق داشت.  یشد، او برا یآدم جهان م نیتر

 بودنش به شما مربوطه؟ یسابق و فعل -

 . ستیخانم هم به شما مربوط ن نیا یطور که کارها نینه، هم-

به سمت سروش   یرا تنگ کرد و چند قدم  ش یچشم ها مهبد

  یدم با هم فاصله داشتند. اصال چه کسق  کیبرداشت. حاال تنها  

  دنیتپ اریمع یعنی هاست؟ فاصله   یگفته است فاصله به سانت

 بود.   افتادهیمن و مهبد هنوز فاصله ن  نیاو... نه، ب یقلب برا

 نشه.  داتیدور و بر گندم پ  گهی به چاک و د ی بزن بهتره زودتر-



کت مهبد را گرفت و مشغول مرتب کردنش شد.   ی قهی سروش

نبود   ی که کس گری شد، د  ی م یعصب  شی کارها نیمهبد با ا

 مهبدم را آرام کند. 

 کنم.  یحتما دعوتت م  ی عروس یبرا گهیچند وقت د-

بود   ییچه چرت و پرت ها نیتعجب به سروش نگاه کردم. ا با

 کرد؟   یکه سر هم م

اش جدا   قهی یکه مهبد دست سروش را از رو دینکش یطول

ترس  و با  دمیکش یبلند نیپرت کرد. ه  نیزم یکرد و او را رو

را مانع سرش  ش یبه سروش نگاه کردم. خداروشکر دست ها

 نخورد. کیکرده بود تا به سرام

 تو مراسم ختمت دعوت نشدم بزن به چاک.  نکهیقبل از ا-

هجوم برد که  وشیبلند شد و به سمت دار شیاز جا سروش

را در هوا گرفت.   ش یو دست ها  اوردیهم کوتاه ن وشیدار

را   یاما از باشگاه تنها بدنساز یداشت یورزشکار کلیسروش ه

 بود.   دهیرا د یرزم  یهنزها شتریبود و مهبدم ب  دهید



را بلند کرد و   ش یکه سروش پا رمیرا بگ شانیفتم تا جلو جلور

را  ش یبه شکم مهبد زد. مهبد دست ها یبا زانو محکم ضربه ا

 به عقب رفت.  یرها کرد، از درد خم شد و چند قدم

بزند که دستش در   یتا ضربه ا  دوباره به سمتش رفت سروش

که تازه وارد اتاق شده بود نگاه    یهوا ماند. به فرد سوم

 کردم...اهورا!

که   چوندیآورد و پشتش پ   نییدست سروش را از باال پا اهورا

سروش بلند شد. مهبد هم مانند من با تعجب به  ادیفر یصدا

 د. کرد وانگار درد خودش را هم فراموش کرده بو یاهورا نگاه م 

  قیزنه دست رو رف یجه، بار آخرت باشه به سرت مجو نیبب-

 ؟ یدیفهم ، یمن بلند کن

محکم سروش را به سمت مبل ها پرت کرد. سروش از  اهورا

خودش را جمع کرد. مشغول   عیدوباره آن ها سر یترس حمله 

ماساژ دادن دستش  شد و با نفرت به مهبد نگاه کرد اما نگاه  

 بود. مهبد هنوز هم به اهورا



منه،چند سال  یزن برا نیباز ا یاریتا ادم هم واسه من بهزار-

 گذاشتم...  شیپ 

از آنکه حرفش تمام شود مهبد به سمتش هجوم برد و بعد   قبل

رفتم محمد را   ی دانستم چه کنم. م یاز آن اهورا. از ترس نم

 بزرگ تر شود؟ شانیزدم که دعوا یصدا م

نرود و به سمت آن ها   رونیدر سالن را بستم تا صدا ب عیسر

 رفتم.

کنم.... مهبد جون   ی...  خواهش م دیمهبد... اهورا... ولش کن-

 من... 

مهبد کنار لب سروش متوقف شد. سرش   یمشت شده  دست

را بلند کرد و به من نگاه کرد که با نگاهم ازش خواهش کردم  

 تا تمام کند. 

  ی. دروغ نبود اگر مستادیو صاف ا سروش را رها کرد  ی قهی

 گفتم قند در دلم آب شد، جانم هنوز هم براش مهم بود! 



 عیشده بود، سر یلب سروش خون یهم ولش کرد. گوشه  اهورا

  یتر از آن یخواستم مهبد را عصب ینگاهم را ازش گرفتم، نم

 بکنم که هست. 

 بزن به چاک. -

 ... قتیرف نیبه ا-.

و   شیکه رفتم جلو ارهیش هجوم بدوباره خواست به سمت اهورا

 انع شدم. م

 . دیبسه داداش اهورا... آقا سروش لطفا بر-

 ؟یدیفهم  اره،یمن رو م قیبار آخرت باشه اسم رف-

مبل بلند کرد و به   یخودش را به زور خودش را از رو سروش

 سمت در رفت.

 ؟یدیفهم  دم،یصدات رو نشن-

اش را به سمت اهورا دوخت   یخون ی و چشم ها ستادیا سروش

 لب زدم: برو.  شیکه برا

  رونیتوجه به اهورا از در ب یهم به حرفم گوش داد  و ب  سروش

 بود!  ی. استرس بددمیکش یرفت. نفس آسوده ا



.  دمیاو را به اهورا د ی رهیسمت مهبد برگشتم که نگاه خ به

اشتباه  ی. اگر برایراه نبود مهین قیاهورا هر چه که بود رف

 قیرفآمد که از  یمهبد ازش دلخور بود اما باز هم دلش نم

بود که باهاش   نیهم یو چند ساله اش بگذرد، اصال برا نیچند

او را از آن اشتباه  یا لهیخواست به هر وس ی قهر کرده بود، م

 دور کند. 

 ؟ ی کن یبز نگام م  نیع  هیچ-

ب . چقدر خوم یدیو مهبد هردو به لحن پر از حرصش خند من

 بودم.   دهی را ند ش یوقت بود خنده ها یلیخ د،یخند ی بود که م

 لطفا دور برندار. ،یتو نبود قیمنظورم از رف-

به هوا رفت و مبهد سرش   شتریمن و مهبد ب ی خنده ها یصدا

 باشه تکان داد. او هم مانند مهبد مغرور بود.  یرا به معن

 ؟ یکن ی م کاریچ نجایاصال تو ا-

 به تو چه.-

دلخور  گریخنده اش را جمع کرد و با اخم نگاهش کرد. د مهبد

مانند دختربچه   شانیها. رفتار دمیشده بود اما من باز هم خند



بود که سر عروسکشان با هم قهر کرده اند اما طاقت   یی ها

 ذارند.  یسر به سر هم م ی هم را ندارند و ه یدور

 افتاده داداش اهورا؟ ی اتفاق-

مهبد رفت و به سمت من آمد. پشت   یبرا یچشم غره ا اهورا

 که مهبد نشود گفت:  یآرام یو با صدا ستادیبه مهبد ا

 ست،یخوب ن شیکه حال روح یگند چند روزراستش سو-

 دونم چشه، خواستم... ینم

 سالم. -

 و...  دیبه سمت در چرخ نگاهم

 روز ممنوعه ها بود!  امروز

که مهبد را    یدمش... همان بو دهیکه دفتر مهبد د یدختر  همان

که با شوهر من هم بستر شده    یکرد... همان  یخطاب م زمیعز

 که...  یداده بود، همان  حیه آن ترجکه مهبد من را ب ی بود... همان

نه که مهبد مرا  ادی . خوشگل بود اما، آنقدر زدیکش ریام ت معده 

 ختهیر رونیو ب یشراب یموها یدهد... نکند برا حیبه آن ترج



  دی ... نه نه، شاغشیالک ج یاصال برا ا یاش عاشقش شده است 

 که بر تن کرده بود.  یلباس ناجور یبرا

خواستم جلو او دردم را  یا گاز گرفتم. نملبم ر یدرد گوشه  از

خواستم ضعف نشان دهم. مهم نبود که بعدها   یبروز بدهم، نم

  یم  کردم اما دلم یافکار بچگانه ام خودم را سرزنش م نیبابت ا

برتر باشم... اصال حسادت انسان را  یلیخ یلیخواست از او خ

 مگر نه؟ گه، یکند د یبچه م

  د یبا زم،یاو اشک بر یجلو د ی . نه نبارا قورت دادم... نه.. بغضم

 بود هم شادم!  ده یکه از من دز  یبفهمد که من بدون مهبد

اهورا هم به سمت  او بود.   یمهبد نگاه کردم. نگاه سوال به

نگاهم را که حس کرد به سمت من برگشت. با   ینیسنگ

نگاهم کرد. معلوم بود او هم تعجب کرده است اما من   یناچار

 .رمینگاه سرزنشگرم را بگ یوتوانستم جل ینم

او نبود،   دییبه تا ازینه تکان داد، اصال ن یرا به نشانه  سرش

وقت   چیدانستم مهبد هرچقدر هم که بد باشد ه یخودم هم م 

 غهیشد، آن هم با آوردن زن ص یعذاب دادن من نمبه  یراض

 اش!



 حرف زدن انتخاب کردم. یرو برا یانگار زمان بد-

 ؟ یکن  یم  یچه غلط نجایا-

 خواستم با گندم حرف بزنم.  زم،یندارم عز یبا تو کار-

بودنند، مانند   یگریاز جنس د شیگفتن ها زمی... عززم؟یعز

  یدادند، بو یم یزیچ  یمن نبودند، انگار بو  یها زمیعز

که من رنگش    یرنگ نفرت داشت، نفرت زمشی... انگار عزیخاص

 زده بودم. 

بود، به من   ید. عصبش کیبه سمت آالله نزد ی چند قدم مهبد

کرد. زن... چقدر دور بود از    یکه مربوط نبود، زنش آرامش م

 من.

 . یکرد جایب-

 هم فشردم.  یرو ی را لحظه ا می چشم ها ادشیفر  با

  نمیات رو دور خودم بب هیمگه من بهت نگفته بودم سا -

 کنم؟  ی م اهیروزگارت رو س

 



 هشیشد. من که هم ی ترسناک م تیواقعا موقع عصبان مهبد

  یچهره اش م یبودم آنقدر هنگام کبود دهیآرامشش را د

 شد، مانند او.  یجمع م می که اشک درون چشم ها دمیترس

از   شیگلو بکیاش پر از اشک شد و س یعسل ی هم چشم ها او

شال تکان خورد. منتظر عکس العملش بودم، من اگر بودم   ریز

ام  یورآغوش مهبد تا آرام شود، تا دلخ یتو دم یپر ی مهابا م یب

را فراموش   زیچند لحظه همه چ یکم شود تا برا ادشیاز فر

  چیو مهبد ه نمهبد شود. م کیاما... او حق نداشت نزد میکن

اما... اما او حق نداشت مهبد را در   میبا هم نداشت یرابطه ا

 من بود.  ی. آغوش مهبد تنها براردیآغوش بگ

بار از درد   نیرحم به قلبم هجوم آورد و ا ی ب دیهم آن اس باز

 ناخنم را درون گوشت دستم فرو کرد.

نگاهش را از مهبد برداشت، همان بهتر... اصال او چه   دخترک

اش را به من   یداشت به مهبد من نگاه کند. نگاه باران یحق

 شد.   کیبه من نزد ی دوخت. چند قدم



آمد،   ی وقت، حداقل االن نم  چیآمد ه یکاش نم ی... نه، انه

 یرا خراب نم زیآمد و همه چ  یشدم نم ی ماالن که داشتم نرم 

 کرد.

 لطفا دور برندار. ،یتو نبود قیمنظورم از رف-

به هوا رفت و مبهد سرش   شتریمن و مهبد ب ی خنده ها یصدا

 باشه تکان داد. او هم مانند مهبد مغرور بود.  یرا به معن

 ؟ یکن ی م کاریچ نجایاصال تو ا-

 به تو چه.-

لخور د گریخنده اش را جمع کرد و با اخم نگاهش کرد. د مهبد

مانند دختربچه   شانی. رفتار هادمیشده بود اما من باز هم خند

بود که سر عروسکشان با هم قهر کرده اند اما طاقت   یی ها

 ذارند.  یسر به سر هم م ی هم را ندارند و ه یدور

 افتاده داداش اهورا؟ ی اتفاق-

مهبد رفت و به سمت من آمد. پشت   یبرا یچشم غره ا اهورا

 که مهبد نشود گفت:  یآرام یبا صداو  ستادیبه مهبد ا



 ست،یخوب ن شیکه حال روح یراستش سوگند چند روز-

 دونم چشه، خواستم... ینم

 سالم. -

 و...  دیبه سمت در چرخ نگاهم

 روز ممنوعه ها بود!  امروز

که مهبد را    یبودمش... همان  دهیکه دفتر مهبد د یدختر  همان

هم بستر شده   که با شوهر من  یکرد... همان  یخطاب م زمیعز

 که...  یداده بود، همان  حیکه مهبد من را به آن ترج ی بود... همان

نه که مهبد مرا  ادی . خوشگل بود اما، آنقدر زدیکش ریام ت معده 

 ختهیر رونیو ب یشراب یموها یدهد... نکند برا حیبه آن ترج

  دی ... نه نه، شاغشیالک ج یاصال برا ا یاش عاشقش شده است 

 که بر تن کرده بود.  یرلباس ناجو یبرا

خواستم جلو او دردم را  یلبم را گاز گرفتم. نم یدرد گوشه  از

خواستم ضعف نشان دهم. مهم نبود که بعدها   یبروز بدهم، نم

  یکردم اما دلم م یافکار بچگانه ام خودم را سرزنش م نیبابت ا



برتر باشم... اصال حسادت انسان را  یلیخ یلیخواست از او خ

 مگر نه؟ گه، ید دکن یبچه م

  د یبا زم،یاو اشک بر یجلو د ی را قورت دادم... نه... نه نبا بغضم

 بود هم شادم!  ده یکه از من دز  یبفهمد که من بدون مهبد

اهورا هم به سمت  او بود.   یمهبد نگاه کردم. نگاه سوال به

ت من برگشت. با  نگاهم را که حس کرد به سم ینیسنگ

او هم تعجب کرده است اما من  نگاهم کرد. معلوم بود  یناچار

 .رمینگاه سرزنشگرم را بگ یتوانستم جلو ینم

او نبود،   دییبه تا ازینه تکان داد، اصال ن یرا به نشانه  سرش

وقت   چیدانستم مهبد هرچقدر هم که بد باشد ه یخودم هم م 

 غهیشد، آن هم با آوردن زن ص یبه عذاب دادن من نم یراض

 اش!

 حرف زدن انتخاب کردم. یارو بر یانگار زمان بد-

 ؟ یکن  یم  یچه غلط نجایا-

 خواستم با گندم حرف بزنم.  زم،یندارم عز یبا تو کار-



بودنند، مانند   یگریاز جنس د شیگفتن ها زمی... عززم؟یعز

  یدادند، بو یم یزیچ  یمن نبودند، انگار بو  یها زمیعز

که من رنگش    یرنگ نفرت داشت، نفرت زمشی... انگار عزیخاص

 بودم.  زده

بود، به من   یشد. عصب کیبه سمت آالله نزد ی چند قدم مهبد

کرد. زن... چقدر دور بود از    یکه مربوط نبود، زنش آرامش م

 من.

 . یکرد جایب-

 هم فشردم.  یرو ی را لحظه ا می چشم ها ادشیفر  با

  نمیات رو دور خودم بب هیمگه من بهت نگفته بودم سا -

 کنم؟  ی م اهیروزگارت رو س

 

 شهیشد. من که هم ی ترسناک م تیقعا موقع عصبانوا مهبد

  یچهره اش م یبودم آنقدر هنگام کبود دهیآرامشش را د

 شد، مانند او.  یجمع م می که اشک درون چشم ها دمیترس



از   شیگلو بکیر از اشک شد و ساش پ  یعسل ی هم چشم ها او

شال تکان خورد. منتظر عکس العملش بودم، من اگر بودم   ریز

ام  یآغوش مهبد تا آرام شود، تا دلخور یتو دم یپر ی مهابا م یب

را فراموش   زیچند لحظه همه چ یکم شود تا برا ادشیاز فر

  چیو مهبد ه نمهبد شود. م کیاما... او حق نداشت نزد میکن

اما... اما او حق نداشت مهبد را در   میبا هم نداشت یرابطه ا

 من بود.  ی. آغوش مهبد تنها براردیآغوش بگ

بار از درد   نیرحم به قلبم هجوم آورد و ا ی ب دیم آن اسه باز

 ناخنم را درون گوشت دستم فرو کرد.

نگاهش را از مهبد برداشت، همان بهتر... اصال او چه   دخترک

اش را به من   یهبد من نگاه کند. نگاه بارانداشت به م یحق

 شد.   کیبه من نزد ی دوخت. چند قدم

آمد،   ی ت، حداقل االن نموق   چیآمد ه یکاش نم ی... نه، انه

 یرا خراب نم زیآمد و همه چ  یشدم نم ی االن که داشتم نرم م

 کرد.



را با دست پاک کرد که    ش یجمع شده در  چشم ها اشک

شده و   دهیکش ش یچشم ها یرو ی اش کم یمشک ملشیر

 پر درد.   ی... از همان خنده هادی کرد. خند یاطرااف آن را مشک

 زد؟  ی سر تو اصال داد م-

  ی نخواهم جوابش را بدهم، نه، نم نکهیکردم. نه انگاهش  تنها

 شد.  یکردم اشکم روان م  یتوانستم. لب که باز م 

 کرد؟  یم  دی اصال تهدتو رو -

را پاک   ش یپر شد و دوباره اشک ها ش یاشک چشم ها دوباره

و دوباره... او شکسته بود. پشت   دیکرد و دوباره با حرص خند

حس   یکه به جا  یزن شکسته بود، یزن شیآن صورت پر از آرا

 حسادت، حس ترحم به قلبم چنگ زد.

 ؟یبه  دست اوردنش چقدر تالش کرد یبرا-

حرف ها چه  نیت تنها نگاهش کردم. مقصودش از او مبهو مات

اگر او   یخواستم باشد. حت یدانستم... فقط، فقط نم  یبود را نم

 خواستم باشد.  ی کردم نبود هم نم یکه گمان م   یهمان زن

 .رونیب آالله بر-



گندمم رو بهم برگردون...خب... خب من اومد   ی مگه نگفت-

 باهاش حرف بزنم. 

 . نمیبب رونیبرو ب ؟ یکن یحالش رو بد م  یدار یفهم  ینم-

  ی م اد یفهمه... حال خرابم رو فر ی حال خرابت رو از نگاهت م-

 . دیفهم  یزدم، نم

 . دینکن سهیخودتون رو با گندم مقا ستیخانم محترم بهتر ن-

رفت و   ی کاش م یآمد، ا یکاش نم  یجلو آمد. ا یقدم  چند

کرد.   ی سردرگم خالص م  یهمه حس ها نیا انیمن را از م

 ... حسادت... درد... درد... درد. ینفرت... ترحم... کنجکاو

معده ام گذاشتم و   یو دستم را رو اورمیطاقت ب نتوانستم

همه سال    نیبود که بعد از ا یچه درد نیمحکم فشردم. ا

 را گرفته بود.  بانم یره گردوبا

ام کرد... راحت   غهیشدم... ص ک یراحت نبود اما... بهش نزد-

کردم باهام ازدواج   شینبود اما طالقت داد... راحت نبود اما راض

دل از  شهیم شه،یاما باالخره که م ستیکنه... فکر کردم راحت ن

 طور که عاشق تو. نیهم  قایتو بکنه و عاشق من شه، دق



درنگ پشت سر هم   ینداد و ب  یبار فرصت نیک ااش ی قطره

رد انداختند و من دوباره  آن سنگ جا خوش  ش یگونه ها یرو

 نفس بکشم.  یرا قورت دادم تا بتوانم کم م یکرده در گلو

  دمی د ی آب خوردن... تو نگاهش م یکردم... حت یم  یهرکار-

آخرا به سرم زده   گهیکرد... د  یم سهیکه داشت من رو با تو مقا

 تو. هیود بشم شبب

به سمت مهبد برگشت. چقدر نگاهش مظلوم شده بود!   نگاهم

 ... تی حد از مظلوم نیآن پسر مغرور و ا

مبل را چنگ زدم که هراسان به سمت  یو دسته   اوردمین تاب

مانند سوزن   یزی. چنمیمبل بش یمن آمد و کمکم کرد آرام رو

 !یدر معده ام فرو رفت... االن وقتش نبود لعنت

 رصات کجاست؟ ق-

  دی با شهیمنتظرش دوختم. مهبد من هم  یم هابه چش چشم

  نطورینه ا روزمندانه،ینگاه استوار و پ  کیاستوار باشد، مغرور، با 

 بود.  شهیکه آرام تر از هم یبا نگاه پر از خواهش وصورت

 تو کشو.-



 را تکان داد که اهورا زودتر از او به سمت اتاق رفت.  سرش

 رو درست کن. تیوضع نیتو ا ارم، یمن م-

تر شد و مهبد کنارم   کیکه وارد اتاق شد آالله به من نزد اهورا

 نشست.

از کنارت بلند بشه و بره کنار   کهویتا حاال شده... شب ها  -

شب هم کامل   کیفکر کنه...  گهی د یک یپنجره و ساعت ها به 

 عذاب وجدانت.   ای یتو بود ای من نبود، هر شب  یبرا

 آالله... -

تحاکم داشته باشد،   د ید، مهبدم با لحنش آرام باش  دی بان مهبدم

 ... دیمهبدم با 

 ؟ یکن  یم  یچه غلط نجایتو ا-

هم   یرا رو میمحمد فقط توانستم چشم ها  یصدا دنیشن با

 بفشرم. امروز به گمانم قرار بود محشر شود! 

شدن مهبد را از تکان خوردن مبل متوجه شدم. دلم فرار   بلند

  ی تنها زندگ ی مدت یخبر از همه برا ی برفتم و  یخواست، م یم

 کنم، تنها خودم باشم و... مهبد هم اگر دلش هست باشد. 



 سالم محمد. -

ادب   یکاف  یفکر کنم به اندازه   ار،یاسم من رو به زبونت ن-

 نه؟  ،ینشد

 حرف زدن نداره.  اقت یولش کن محمد، ل-

ل  حا نیو من را با ا د یایهم مانده بود که ب ی کس گری... دفروزان

 ند؟یبب

 . یآبج-

لب  ریز یرا باز کردم. ممنون  می اهورا چشم ها یصدا دنیشن با

  یآب را از دستش گرفتم. با دست ها وانیگفتم و قرص و ل

لرزانم قرص را از زرورق سبز رنگش خارج کردم و در دهانم  

 انداختم.

 گن... گندم. -

 دور کردم و به آالله نگاه کردم.    میرا از لب ها وانیل

 ؟ یکار رو کن نیا شهی... میخوشبختش کن یتونیتو م-

 د؟ یچرا جدا شد-



اهورا و   دادیداد و ب یانداخت. صدا ریو سرش را به ز  دیخند تلخ

تنها مهبدم بود...   شانیفروزان و محمد بلند شد و هدف همه 

زد. مهبد من مرد    یداد و دم نم ی مهبدم که تنها گوش م

 و حرف نزدن نبود. دنیشن

 رو داره.  اقتتی اون ل یرم... ولرو ندا اقتشیمن ل-

 ... مبارک باشه آقا مهبد. یبه به، زنت هم که اورد-

به صورتش   یکرد و دست میشانه اش تنظ یرا رو فشیک آالله

دادم   یگفتم. قول م  یم کرد اما... چه منگاه ی. سوالدیکش

را که هنوز ازش دلخور بودم؟ عاشق بودم   یخوشبخت کنم مرد

 اما... 

مهبدم را بدهم   یقول خوشبخت یگریتم به زن دتوانس ی نم اما

نکرد عقب گرد کرد تا برود که   افتیکه از من در یکه. جواب

 .ستادیا شیفروزان جلو

 .میدر خدمت هست د یکجا خانم، باش-

 ینامش را صدا زدم که با تمسخر پوزخند  یجان یب  یصدا با

 زد.



د  رفته بو ادم یکنار هوو جونت خوش گذشت گندم جون... اوه  -

 . دیتو و مهبد طالق گرفت

  یمهبد شاخ و شانه م یبه محمد کردم، داشت برا ینگاه 

کرد آرامش   ی م ی داد و سع  ی و اهورا... هم به او حق م دیکش

زد و   یم  شیبه مهبد ن شی حرف ها انیمکند اما باز هم در 

چشم   یآن همه شلوغ  انیمهبد من... نگاهش به من بود. در م

را خفه  م توانستم بغض یاو که بود نمبه هم دوخته شد.  مانیها

 بود.    هودهیب یکنم، او که بود اصال نهان کردن حس کار

من و او را پوشاند. پلک   نی ب یمیضخ یو پرده  د یترک بغضم

شوند،   یخال م یچشم ها یهم فشردم تا باران  یرا محکم رو م یها

 را از نگاهش بخوانم.   شی خواستم حرف ها یم

 و...  می ت شد. قفل نگاهمان را شکاندمرتبه تمام سالن ساک کی

  ی جمع داشت هر لحظه بزرگ و بزرگ تر م نیمها... انگار ا یوا

ست و انگار هر کس با آمدنش  خوا ی م یی شد. من دلم تنها

 کرد.  ی را محال تر م میآرزو



رو... عه   دتونیزنداداش جد  دی به به مها خانم... شما هم اومد-

 زنت کو مهبد؟ 

آالله نگاه کردم. چقدر خوب بود  ی خال یحرف محمد به جا با

 ! شهیهم یکه رفت... برا

 ؟ یخواستگار دیگم، شما براش رفت یم کیتبر یراست-

  هیاز کنا یزیچ چیکرد و ه ی و منگ به اطراف نگاه م  جیگ مها

پسر چش شده بود، معرکه گرفته   نیا د،یفهم  یمحمد نم یها

 بود که چه شود؟

کرده  یکم برات خواهرگندم  د، یدوره گرفت یخب خانوادگ-

 بود.

درد   نیاز ب یاما کلمه ا رمی محمد را بگ یباز کردم تا جلو لب

تکان خورد. خون دوباره به   میا و تنها لب ه امدین رونیب م یها

بود،    یصورت مها هجوم آورد و سرخ شد. او دخترک دل نازک

که   ییمحمد بغض کند. آن هم او یرحم ی ب نیحق داشت با ا

 برادرش نداشت.  یاز کارها یخبر

 نکنه شما... -



 هست به من بگو و آروم شو.   یمحمد حرف-

 زد.  یرا باال انداخت و پوزخند شی ابروها محمد

  یخواهرش. مها خانم شما که م  یبرا شهیهم م یرتیچه غ -

 کاره ست چرا... نیبرادرتون ا دیدونست

 ؟یدار کاریمحمد، با اون دختر چ-

خبر  یعنیرش بسته ست، جونش به براد نیولم کن فروزان، ا-

 نداشته؟

 . دییبفرما دیشی به من آروم م نیاگه... اگه با توه-

و او را به   دیآمد لب باز کند که مهبد دستش را کش محمد

 سمت خودش برگرداند.

به   یکار یاست به من بزن آقامحمد، حق ندار ی گفتم حرف-

 . یمها داشته باش

اصال حق   دیهم بگ یهرچ د، یگیآقا محمد... شما راست م-

 .دیدار



. محمد داشت گناه  دیصدا پر از بغض و لرزان مها قلبم لرز با

که الحق جز  ینوشت، خانواده ا یخانواده اش م  ی مهبد را به پا

 بودم.  دهیاز آن ها ند یزیچ یخوب

دو هفته است که  ی ... ولیمن... من جونم به برادرم وصله ول -

 . دمیجواب تلفن هاش رو نم

محمد مات و   یم بود که صورت عصبآنقدر مظلو شیصدا

مچ محمد سر خورد.  یمهبد از رو یمبهوت ماند و دست ها

شکست،  نگونهیدخترک را ا نیکه دل ا یبر محمد یوا

عاشقش بود... عشق اول را هر چه کرد،   یکه روز یدخترک

 شود کرد.  یفراموش نم

گفت به   ی کشه... اما وقت  یبرادرم پر م یمن... من دلم برا-

... برادم  د؟یفهم ی داره... جوابش رو ندادم... م اجیاحتکمکم 

ازم خواست و من پسش زدم، من   زیچ کیبار  نیاول یبرا

خوام االن نگاهش کنم تا مبادا نتونم   ینم یکه حت یاحمق

 مقاومت کنم و نپرم بغلش.  میدلتنگ یجلو



صورت مها  یراهشان را از رو گریپس از د  یکیاشک  قطرات

 دایاز صورت محمد هو ی کردند. شرمندگ زیر کردند و سر دایپ 

 سر مها آورده بود.  ییچه بال ندیبرنگشت تا بب یبود و حت

مها گذاشت.   یشانه  یجلو رفت و دستش را رو فروزان

توان   یبود که او را آرام کند من که حت  ییخداراشکر حداقل او

 را نداشتم. یی مبل کذا نیبلند شدن از ا

...  ؟یچ ینعیشب  کی یشکستن تمام باورها تو دیفهم ی م-

 دادم... من... من...  ینم حیرو به... به داداشم ترج ایکه دن یمن

  یول  دیفهم ی مانع از حرف زدنش شد. حال مهبد... مها نم بغض

زد،   ی به قلب مهبد م یشیکه با حرفش چه ن  دمیفهم ی من م

  دمیفهم ی عشق مهبد به مها چقدر بود، من م  دمیفهم ی من م

آغوش گرفتن خواهرکش اما    در یمهبد دلش لک زده است برا

 داشت.  یاز ترس پس زده شدن قدم برنم

 

  میقرار عروس شبی... درهیداداشم م یکه جونم برا  یمن-

نبود... بهم گفتن برادرت کو... گفتم   میگذاشته شد و داداش



گرم بود، همون که عشق داداشم، همون که پشتم بهش 

 . ستین گهی... دگهید  یکیبود، همون  شیخواهر

 ماجرا شکست.  نیبار سر ا نیچندم یمهبد من شکست. برا... و

  میهمراه یعروس دیخر یزنداداش تا برا شیاالن هم اومدم پ -

مهم    دم،یمن از مهبد دل بر ستیکنه... آره آقا محمد، مهم ن

 زنداداش دارم، اونم گندمه.  کیکه من فقط  نهیا

 نکرد و سرش را ی مها را در آغوش گرفت. مها هم تعلل فروزان

کرد. محمد آرام  هیفروزان گذاشت و زار زار گر یشانه  یرو

باز کرد اما   یزدن حرف یآرام به سمت مها برگشت. لبش را برا

را به   می باز بست. نگاه ناچارش را به من دوخت که چشم ها

 هم فشردم.  یت رومثب ینشانه 

 ماجرا... نی... ادیمها خانم... من... ببخش-

را پاک   شی آورد. اشک ها رونیزان بخودش را از آغوش فرو مها

 زد.  ی کرد و لبخند زورک

 .ستیمهم ن-



بار هم نگاهش را به من   نی به سمت مهبد برگشتم و ا  دوباره

 دوخته بود. آرام لب زده بود: 

 بسه!-

 شدم.  یعصب کمی دمید نجایبرادرتون رو ا ی وقت-

نداره. من هم اصال دوست ندارم گندم جون دوباره زن   یرادیا-

 بار بس بود. کیشم بشه، همون دادا

 .ستیاصال فکرش هم خوب ن-

من فقط به   در کنارم بلند شد اما نگاه یی اهورا هم جا یصدا

 او به سمت من. یمهبد بود و نگاه خسته 

 برگشت داشته باشه.  یفکر نکنم مهبد هم رو-

 و گفت:  دیبا تمسخر خند فروزان

 عمرا من بذارم گندم دوباره حماقت کنه.-

  نیا گریتنها گوش نداد، مهبد د گری ساکت نماند، د گرید مهبد

که    ینماند، شد همان مرد محکم  شیمهبد چند لحظه پ 

زد تا   ی زد واگر م ینم یکه حرف ی انتخاب خودم بود، شد همان

به ثمر نشاندن   یکه برا یرفت، همانن مرد قانون یتهش را م



رف  ح گاه چیکه ه  یکرد، همان  یحرفش هزار نوع قانون وضع م 

 زورش هم حق بود. یغلط بود، حت ش یها

 بسه! -

لبم کاشت.   یلبخند را رو شی صدا آن همه درد تحاکم انیم در

دستم   د یایبه خودش ب یبه سمت من آمد و قبل از آن که کس

 مبل بلند کرد.  یو من را از رو دیرا کش

  دی را به سمت اتاق کشاند و در را با سرعت بست. کل مانیهردو

  ینفس آسوده ا مانیر قفل در چرخاند و... هردو د یرا چند بار

  اهویاتاق را پس از آن همه ه نی. چقدر سکوت امیدیکش

 دوست داشتم.

داد و   یدر تکان خورد وصدا ی رهیکه دستگ دینکش یطول

توجه به آن صدا ها به  ی بلند شد اما مهبد ب شانیها همه   ادیفر

 سمت من برگشت.

 بسمه گندم... به خدا بسمه.-

که خورده بودم دردم   ییکش آمد. مسکن ها می جان لب ها یب

 بود.  دهیرا آرام کرده بود اما توان را از تنم دزد



 کردن. تتیاذ نقدریا-

  مانیبود اما هر دو  یوانگیدر آن اوضاع د دنی . خنددیخند

تنها راه فرار از همه درد  یوانگ یخواست. د یم  یوانگیدلمان د

راحت بود...   ی وانگیود اما ددست خود آدم نب یها بود، فراموش

 . می کرد ی که گمان م یراحت تر از آن

 تو خسته ام کرد.  یدور ستن،ین یاونا که عدد-

عطر آغوشش   یشد. چقدر دلم برا کیبه من نزد یقدم  چند

خواست به پشت گوشم   یرا م شانم یپر  یتنگ شده بود. موها

افتاد و   می ه هاشان یاز سرم سرخورد و رو یبفرستت که روسر

با   رونیب یتوجه به سر و صداها  یب  م،ی دیدوباره... دوباره خند

 . می دیخند الیخیبلند و ب یصدا

صورتم  یاجزا یاش کم کم جمع شدند و نگاهش رو خنده

  یعنیمانده بود،   تمانیمحرم  انی تا پا ی. هنوز چند روزدیچرخ

 توانستم لمسش کنم.  یم شتریچند روز ب

 طالق رو باطل کنم؟  یدیاجازه م-



  لیدل ی متوجه شدم و... دوباره ب یرا به خوب ظورشمن

  نی. هملیدل  یبلند و ب ی. آن هم با صدامی دیخند مانیهردو

  لیدل د ی. اصال خنده که نباگریبود د  نیریبودنش ش  لیدل یب

  ی که عقل م یزمان یغم است، برا یبرا  لیداشته باشد، دل

ر خنده و عقل هم که اصال با هم جور د رد،یبگ میخواهد تصم

 اش بود.  ی عقل ی به ب  دنی خند یامدند، مزه  ینم

 کار نداره.  نیبه ا ی ازیرجوع ن ی دون یخودت هم م -

  یکه قلبش م  یی اش گذاشتم، همان جا نهیس یرا رو دستم

 ن بودم. قلبش م یمطمئن بودم هنوز ملکه   گریو حاال د دیتپ

 طالق باطله. ی غهیقلب که رجوع کنه ص-

  ی توعه، م یهردوش برا  ست،یام ن نهیتو س یمن که قلب-

 ؟یبخش

چند لحظه به سر و  یبرا  مانیبه در کردم و هردو یا اشاره

اتاق و...   یتو ندیا یکردند ب یم  یکه سع  میگوش داد شانیصدا

تن تمام  و دوباره شس لیدل یب  یدوباره خنده و دوباره قهقه ها

 ها...  یدلخور



 ام را جمع کردم و آرام گفتم:  خنده

 .ذارنینم-

جا   م یانگشت ها انیرا م شی را گرفت و انگشت ها می ها دست

جاخوش کردن انگشتانم تنگ شده   نیا یداد. چقدر دلم برا

 بود.

 . میجنگ ی م ا یتو بخواه، با تمام دن-

 دارم.  دنیجنگ ینا-

رت کرد. من هم  آغوشش پ  یو من را تو دیرا کش دستش

اش گذشتم. قفل دست   نهیس ینکردم وسرم را رو یمخالفت

 را باز کرد و دستش را دور شانه ام قفل کرد.  مانیها

 کنم.   یسپر م نهیتو باش، من تنها س-

 تکان خورد.  دنشیخند یاو هم برا یها نهیس دم، ی خند دوباره

 آرامش:  نیا ی قربان

شده بود بفهمم چقدر  نبود، باعث  لیدل ی ب هم آمدن آالله  دیشا

مهبد را دوست دارم، باعث شد بفهمم چقدر آدم پشتم هستند،  

که خودم را در آن غرق کرده   یکار یای از دن یگذاشت کم



که دور خود  یواریهم من و هم مهبد را از د م، یایب رونیبودم ب

  چیمهبد بفهماند ه بهآورد. آالله آمد تا  رونیب م یبود دهیکش

 . چمیود و من بفهمم که بدون مهبد هش یمانند من نم یزن

الزم بود   یخراب نیرا خراب کرداما... ا زیبا آمدنش همه چ آالله

 اول.  یمانند روزها قا یدق م،یها را از اول بنا کن وارهیتا تمام د

 .یاریبخودت  هیکوچولو شب هیبرام  یبهم قول بد دی با-

  شی اش برداشتم و به چشم ها نهیس یتعجب سرم را از رو با

 شدم.   رهیخ

 دوتا از تو داشته باشم.  خوامیم-

همه   نیبعد از ا یتنها شاد دی را باال انداختم. بچه... شا م یابروها

 بود!  ییجدا

 زد. یچشمک

 باطله! -

وقت بود که باطل شده بود، من و او    یلیمن و او خ ی غهیص

 . میوقت بود به هم رجوع کرده بود یلیخ



نرم و آرام   ید و بوسه اکر  ک یام نزد یشان یرا به پ  شی ها لب

ام کاشت. آنقدر بوسه اش آرامش داشت که چشم  یشانیپ  یرو

توجه به آن همه  ی بود و من ب یرا بستم. بوسه اش طوالن م یها

از آرامش شدم. بعد از مدت ها به   یوارد خلسه ا رونیب یشلوغ 

 داشتم.  ازیآرامش ن نیا

تر از قبل  بار محکم   نیام جدا کرد و ا ی شانیرا از پ  شی ها لب

قدرتش را دوست داشتم...    نیمرا به خود فشرد و من چقدر ا

  یرقم م میکه برا یآرامش نی اصال دوست داشتن چه بود، من ا

 . دمیپرست یزد را م

اما،   میبد هیبه مردم هد میکه خواست  می شد یآرامش یانما قرب-

 .میشیم میآرامش سه نیا یبه بعد خودمون هم تو نیاز ا

داغش که به    یکرد. نفس ها ک یگوشم نزدرا به  شی ها لب

داد،   هیرا به من هد یخورد دوباره حس تازگ   یپوست گردنم م 

 ... گری د یحس متولد شدن 

لب   ریبه خواندن شعر مورد عالقه مان کرد و من هم ز شروع

 اش کردم.  یهمراه



 از ین کیتنما،  کی  یعنیعشق -

 با سوز و ساز  یاز عاشق زمزمه

 مست او یچشم خسته  یعنی عشق

 باران دست در دست او ریز

 نگاه  کیماه تب از  یعنی عشق

 در گلبوسه تا وقت پگاه  غرق 

 عطر خجالت... شور عشق  یعنی عشق

 دست تو در آغوش عشق یگرم

 تو هرگز... پس بمان یب  یعنی قعش

 با او بخوان   یسحر از عاشق تا

 کن  مین یهرچه دار یعنی عشق

 کن  میقلب خود تقد یبرا از

 ...انیپا

 یاله زهرا : سندهینو


