
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 شدم! ادهیپ رمقیخونه پارک کردم و ب یرو جلو لیاتومب

جون و کالفه بود! و انگار  یب یقبل از من سالم کرد. جواب سالم هم از گرسنگ شهیمثل هم بابا

زده بودم تا اآلن که ظهر  رونیاز چه قراره. صبح صبحونه نخورده از خونه ب هیکه قض دیبابا فهم

 کامل رو داشتم. یآمادگ خچالی کردن یخال ینخورده بودم و حاال برا یزیشده بود چ

اضافه کرد: ناهارت داغه برو بخور!  داشتیبرم شخوانیپ یرو از رو نکشیو ع یگوش کهیحال در

همون آشپرخونه  یسر قابلمه تو یدست هامو شستم و طبق عادت باال یگفتم و سرسر یممنون

 هی نینبود. فارغ از هرگونه ظرافت دخترونه؛ درست ع نمیبش زیپشت م نکهینشستم، اصال حس ا

 مشغول شدم. یپسر الابال

به همه  یبود، نگاه سرسر نگمونیپارک یکردن ناهارم به اتاقم که طبقه باال لیم انهیاز وحش بعد

 یدادن نداشت. اتاقم از اون خط قرمزا بیبه ترت یاجیانداختم؛ خوشبختانه مرتب بود و احت زیچ

 سهیاتاق متوسط بود که بخاطر ر هیندارم، همش  یاش با خودمم شوخکه دربارهوحشتناکمه 

 یهاو جعبه اومدیبه نظر م یصورت یکه دور تا دورش زده بودم بنفش و گاه یبنفش رنگ یها

هامو محصور کرده بودن؛ عاشق گرفته بودن و عکس یخاص ژیپرست یکه با اسپر یتخم مرغ

 کهیحس افتادم رو تخت و درحال ی.بوتریبودم، جدا از عشق وحشتناکم به کامپ یعکس و عکاس

ناهارم بخوابم  یرو دیکه نبا دادمیذهنم خودم رو عذاب م یتو سپردمیم یخبر یب یایتن به دن

 به خواب رفتم. هیبه ضرب ثان شهیو مثل هم تونستم؟یاما مگه م

 زییفرو رفته بود؛ زمزمه کردم: پا یکیتار یتواتاق  بایعصره و تقر 6 دمیکه باز کردم د چشم

برم سرکار و لب  دیکه ذاتاً بازم با کهیصبح فردا همه جا تار 6عصر روزه و بعد تا  5فقط تا  یلعنت

 .فهممینم یاز زندگ یچیزدم: ه

 اومدم، ظاهراً بابا خونه نبود. رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب یعصب شهیهم مثل

خونه پس  گردمیشدم و به فردا فکر کردم که گرسنه برم نگرندهیآ شهینبود اما مثل هم امگرسنه

به ارث بـرده  یرو هم دوست داشتم چون تبحر مادرم رو مقدار یمشغول پخت و پز شدم؛ آشپز

از شبکه مستند بهره ببرم اما  یلم دادم تا کم ونیتلوز یبودم. بعد از تموم شدن کار غذام جلو

 خوادیباز م دونستمیشرکت، م ییشادمان بود! معاون اجرا یکه تلفنم زنگ خورد، آقا دینکش یطول



گردنم بندازه پس محل ندادم؛ اما بعد سه بار زنگ خوردن ناچار تماسو وصل کردم که  یکار هی

 کرده! بیشرکت ع تیبله بازم چتروم سا دمید

 .دیکش شیپ میشادمان حرف اضافه کار ینبود خصوصا که آقا یا چاره

بار بهشون گفته  نیچند نویچتروم بود؛ ا یو وارد پنل شدم مشکل از فضا ستمیپشت س رفتم

 گوشش بدهکار نبود! یگذشته اما کس ریبودم که کارش از تعم

تو عملکردش حاصل بشه که  یبهبود هی دیمشغول فرمت کردن حافظه پنل شدم تا شا یعصب

 بهتر شد. یکم

 پیطلبکارانه تا یقیصد یچتروم که باز شد آقا یعموم یدووم نداشت؛ فضا یلیخ نیخب ا اما

 یکار فمهیوظ کهیدرحال هیقض نیا نهیچرا در زم گفتیصحبتش به من بود و م یو رو کردیم

 !کنمینم

و  تیبودم اما عملکرد سا زاریدادن ب حیاز توض نکهیبا ا یقیاز قضاوت مزخرف صد یعصب

 دادم. حیضهام رو براش تو یازمندین

 اونم گوشش بدهکار نبود. اما

من بالفاصله بعد از  م؛ینداشت یانهیزم چیتو ه یتفاهم چگونهیاما ه میسال بود که همکار بود پنج

 یاز استادا یکیمتعلق به  شیشرکت که سهام اصل نیا یتو وترمیکامپ سانسیگرفتن مدرک ل

 نامه ام مشغول کار شدم! انیپا یدانشگاهم بود و البته راهنما

 یلیپرسنل کنارم بودن، و مقابل اشتباهاتم خ نیکار همه ا یبودنم تو یناش یاز همون روزا و

شرکت  نیا یکارمندا یبودم جلو یو بددهن یوقت بود آدم عصب یلیکه خ ینکردن! و من یتند

 هاشون بودم. یآروم باشم چون شرمنده خوب کردمیم یسع یلیخ

 زارهیعنوان نم چیدست هاشه و به ه ریز تیدنبال جذب رضا شهیشادمان که هم یهمون آقا مثل

 کنهیم یمسافرت بردن ماها سع ایدرجه  عیمثل اضافه حقوق، ترف ییبد بگذره و با کارا یبه کس

 .خرهیمافوق هاش رو به جون م یکنه و در قبالش غرغر کردنا مونیراض

 یلیشرکت خ یاخالقم تو گهید یها طیهم موفق نبودم اما خب نسبت به مح یلیکه خ هرچند

 خوب بود.

 بابا به خودم اومدم: یصدا با



 نرگس!؟ ییکجا -

 باز کردم: لب

 هستم! ستمیجانم بابا؟ پشت س -

 بذار! خچالی یتو ایکردم ب دیخر کمیباشه -

 !امیاالن که تموم شد م -

 ت کاربرا رو نگاه کردم!چتروم موندم و خزعبال یتو گهید کمی

با خانم  یربع شدن؛یم نیآنال یشتریب یکاربرها شدیتر م کیکه ساعت به هشت نزد هرچقدر

االن  دونستمیبودن چت کردم و بعد خارج شدم! م یبخش فن یکه کارمندها یو اکرم دیپورز

 !شنیبره و باز دست به دامن خودم م نیاز ب تیتا ظرف کننیانقدر چت م گهید

کردم  فیشام رو رد زیجاشون کردم و بعد م خچالی یتو یکرده بود که با بدبخت دیخر یکل بابا

 کوتاهم بابا رو صدا زدم. دمانیهرچند که خودم قرار نبود بخورم! و بعد چ

بود اومد و نشست و همچنان مشغول تماشا بود؛  شیپخش شده از گوش لمیغرق ف کهیحال در

و در واقع جز اون  کردیرو نگاه م نستاگرامیا یها لمیروز تمام فبود؛ کل  یعاشق اکسپلور گرد

 هیکه ترج دادیهم انقدر گاف م لیچت کردن با فام ی! توکردینم شیاز گوش یا گهیاستفاده د

 داشت چت نکنه!

 بایو تقر میسال بود که بازنشسته شده بود و پنج سال بود که مامان رو از دست داده بود چهار

 خونه رو به قصد منزل شوهر ترک کرده بود! کترمیکه خواهر کوچ شدیم یسال کی

 همچنان در منزل پدر سکونت داشتم! یسالگ 26من در آستانه  و

 میهست که تصم یاما خب مدت د،یرسیهم داشت به سر م میبابا کم کم دوران ترگل ورگل بقول

 یبرا شد؛ینم دایمن پ لیابق ممط یگرفتم به ازدواج فکر کنم؛ اما حاال خواستگار درست و حساب

 !زدیحرف اول رو م یادیز لیبه دال کلیمن چهره و ه

 یکه همسرم مکمل خوب خوامیام بد کنم! مبه بچه خوامیاحمقانه به نظر برسه اما من نم دیشا

به عاشق شدنم و  گردهیهم برم اشگهید لیباشه؛ و دل یباشه تا بچه ام از خودش راض

 نبود! اسیخواستگارام قابل ق چکدومیخودم که با ه نیروستا نش پیخوشت یپسرعمه

 افتادم! ادشیبازم  یلعنت



داشت و چشماش هرچند  یو صاف یخب کوتاه هم نبود! پوست گندم ینبود؛ ول یقد بلند پسر

اوج  یتو نویبود! ا تیخاص یکل یشیم یاون چشم ها یکننده بود، تو ریتسخ بیعج یول یبادام

دوسش داشته باشم اما اون  تونمیو م شناسمشیاحساس کردم از قبل م یقتو دم،یفهم یبچگ

 حس من رو نداشت.

ساله رو عقد کرد!  16دختر  هیکوته فکر رفت  یآدما نیمن و عالقه ام بست و ع یچشم رو اون

 بود: شیباشه؛ درست دو سال پ دهیالبد خواسته زنش آفتاب مهتاب ند

خوب نسبت بهش! از اون  یو سه ساله و مملوء از حس ها ستیو چهار ساله بود و من ب ستیب

که دوست  یاونجور ؛یشیو خودت کامل هنگ م زنهیقلبت تند تند م شینیبیم یها که وقتحس

 یایبه خودت م هوی یجیاما انقدر که گ یجلوه بد یو خودت رو آدم حساب یجلوش حرف بزن یدار

 شدمیم یچقدر وسواس دنشیبرم د خواستمیم یوقت ،یگفتیچرت م یداشت اًرسم ینیبیو م

 ام معقوله.تا باورم بشه چهره زدمیم دید نهیآ یانتخاب رنگ لباس؛ چندبار خودم رو تو یبرا

 لب زدم: یقالم گذاشت! عصب اون

 !دیمن رو ند وقتچیه -

بود که  دایاصال از رفتارم هو د؛یفهمیم دمیبود! با دهیفهم ییزایچ هیاز عالقه من به حامد  مامانم

 بودم! اما بازم مشخص بود. خیدرسته غد بودم، مغرور بودم،  ه؛یام چخواسته

چادر سرت  ؛یاون رفتار کن لیطبق م دیبا شیخوایبهم گفت اگه واقعا م دیفهم یاز وقت مامان

 !یاریدرب وتریو کامپ یسرت رو از گوش ،یکن

که من قراره شغلم  دونستینم یکس سالم بود و هنوز 17من  گفت؛یم نارویزمان که مامان ا اون

البد اونم  ؛یشیعروس خودم م یریاگه حجاب بگ گفتیباشه! عمه بهم م زهایچ نیهم یقاط

 بود. دهیفهم

و براشون بابت  زدمیمن قهقه م خواستنیبخاطر ازدواج م ریاونا ازم تعق یخب در کل وقت اما

بخواد، غرورم اجازه  ینجوریا دیبا خوادیمن رو م یهرک گفتمیو م خوردم؛یتأسف م شونیسادگ

 !دادیرو بهم نم یحرکت چیه



دختر بچه چادر  هیباعث شد  نیسمتش نرفتم و هم یواقعا چادر خواست اما از سر لجباز دلم

چشم هام اون روزها بدجور  دمینبرده اما فهم ییاز حسم بو یکردم کس یازم ببره؛ فکر م یگلگل

 ده؟یزدن اما چه فا ادیبهم بد کردن و حرف دلم رو فر

 یحامد دانشگاه که بره انقدر پوشش ها ست؛یالزم ن رییکه تغ دادمیم دیبه خودم ام شهیهم

بچه  هی دونستمی! چه مکنهیسرش و حلوا حلوام م یرو ذارهیکه من رو م نهیبیافتضاح م

 .خواستیکه حامد م یهمون شهیو م زهیریمحاسباتم رو بهم م

رو  یها با شدت به صورتت برخورد کنن چه طعم گس تیواقع یکه وقت دمیفهم شیعروس شب

 گارینخ س هیتجربه  نیاول نیکارن،عیکل وجودت م یتو

غفلت هام بودم! و سوزش  یدوسال بود که دلبر من دل به دلدار داده بود و من همچنان زخم حاال

 ینیگزینتونم جا شدیکه باعث م دادیرو نم گهید یفرصت ها یبرا یریگ میزخم اجازه تصم نیا

 !ارمیبراش ب

 یدختر به مراتب غد تر و عصب هیدادم کل حس و حالم رو سرکوب کنم و از خودم  حیترج پس

 المیخیو دانشگاه ب رستانیدب یها قیکه دونه دونه رف دمیفهم یوقت نویتر بسازم و موفق شدم! ا

شرکت به خاطر ترس از  یآبدارچ یهادر اثر لرزش دست  یشدن و البته رقـ*ـص استکان چا

 .دادنیرو نم تیبودن که به من اجازه فرار از موقع یترتلخ یها تیواقع نای! امن یها ادیفر

نبود  ادیهرچند که محتواش ز ارم؛یدارم ته بشقاب بنفش رنگ رو درم دمیخودم که اومدم د به

 اما بخاطر مرور اشتباهاتم زود دًخلش رو آورده بودم!

 دمیکش یبود؛ پوف یشده بود که جاش خال ییرایپذ یبابا هم شام خودش رو خورده بود و راه ایگو

هم دوبلکس بود و هم نبود،  ییجورا هیحواله کل خونه کردم؛  یو بعد شستن ظرف ها نگاه کوتاه

 ییرایبود و بعد حال پذ لویماله ن گهید یکیماله من و  شیکیکه  میداشت نگیپارک یدوتا اتاق باال

 یلیخونه خ یکه مامان برا ییبود رنگ ها دیو سف یاقهوه یبود که پر از رنگ ها یبزرگ و دلباز

 کی دادنیم یفاصله داشتن و به خونه نظم خاص یکه با هم کل می. دو جور مبل داشتدیپسندیم

هم لک شده بودن  یکه کم ونیتلوز یکه معموال محل استراحت کردن بابا بود جلو یدست راحت

نداشتن، مامان  وریتاج و ز یلیکال خ ؛یسلطنت مچهیدست ن کیو  دادینم ضیبابا اجازه تعو یول

 .دیپسندیرو م کیساده اما ش یزایچ



نشستن رو  وتریاتاقم شدم، حوصله پشت کامپ یهمه جا راه یاز برق زدگ نانیاز کسب اطم بعد

 یکالم پل یب کیموز هیلب تاب رو روشن کردم و سرجام لش کردم؛  یتینداشتم پس با نارضا

رسماً داره گند  یقیصد یعملکرد کاربرها متوجه شدم آقا یکردم و وارد چتروم شدم و با برس

 شتریب یها یبه کاربرها و دادن دسترس دنیبخش ازیجا و امت یب یبا سخاوت ها زیچ هبه هم زنهیم

 یکه نتونن تو شروع کار همه کاربرها رو خفه کردم یدرنگ برا یبهشون، پس بدون لحضه ا

با درجه خوشگلش رو ازش گرفتم؛ تا  یقیصد یها یحرف بزنن و بعد با سرعت دسترس یعموم

 کنه! ازرو ب هیبق اینتونه خودش 

 بود رو پس گرفتم! دهیکه بخش یهرچ لکسیر یلیبعد خ و

و بعد از اتمام  هیقیصد دونستمیدراومد اما محل ندادم م میگوش امکیپ یکه صدا دینکش یطول

استاتوس خفه کنار اسم  دنیبرگشتم و به کاربرها نگاه کردم و از د یعموم یکارهام به فضا

 !شهیجداً داره خفه م یقیصد یام گرفت؛ حس کردم آقاهاشون خنده

 به تلگرامم داده: امیسه تا پ یقیصد دمیانداختم که د ینگاه میبه گوش یخنث

 خانوم؟ هیچه کار نیا -

 .یکنیمنو اخراج م یشما رسماً دار -

 ن؟یبد حیتوض شهیم -

شده! جواب  یاومد، البد حرص امیپ یجواب رهاش کردم که دوباره صدا یزدم و ب یپوزخند

 بازش کردم! اریاختیندادم ب

 ن؟یبازم کن شهیحاال م خوامی! من معذرت مستیتوش ن یشک یانکارهیشما ا نکهیا -

مزخرف شدم  یهامشغول فرمت کردن داده یقیصد یخزعبالت آقا الهیخیو البته ب حوصلهیب

بار  نیهزارم یانداختم و برا دشیبنفش رنگ جد یکونیلیبه کاور س یزنگ خورد نگاه میکه گوش

شدم، فکر  یتماس ورود ریزدن کاور گذشتم و درگ دیاز د یبا ذوق گفتم: عاشقتم! و بعد به سخت

 وصل کردم. حوصلهیب ه؛یقیواسطه صد دونستمیحال م نیشادمانه با ا دمیاما د هیقیکردم صد

 !ریسالم خانم رادمهر شبتون بخ -

 زدم: لب

 .نیممنون همچن یقیسالم جناب صد -



 !هیازت شاک گه؟یم یچ یقیصد -

 تشر زدم: یعصب

 ریغ تیوضع نیکه تو ا کننیم جادیو مدام دارن داده ا ستنین تیسا تیمتوجه وضع شونیا -

 جناب شادمان. کردمیم نکارویا دیقابل گذشته با

 که عشق درجه است. یدونیم ایباهاش راه ب کمیباشه توام  -

 باشه: نییصدام پا کردمیم یسع کهیحال در

 !کنمیرو م میسع -

 شب خوش. نیآفر -

 ماله شمام. -

به ضرب  یساعت بگذره؛ و بعد خانم اکرم میزدم و همچنان مشغول تماشا شدم تا ن یپوزخند

 شد و با تگ کردن من گفت: یعموم یوارد فضا هیثان

 نهیا گه؟یچه وضعشه د نیهوا برت داشته؟ ا یاصل ریمد یو شد یوارد کمیچتروم  یچون تو -

 ؟یزدیکه ازش حرف م یرفاه ارتباط

بلبل و پوزش باال اومد و  گل و یکرهایشادمان با است یارسال کردم و بعد آقا یمتعجب کریاست

 کرد: پیکه تا یقیصد یبعد آقا

 خانم رادمهر؟ نیچرا تلگرام جواب من رو نداد -

نامه و استاد دانشگاهم باال اومد؛ مثل  انیپا یهمون راهنما یعنیسرلک  یکه آقا دینکش یطول

خوب و معقول بود از لباس هاش  زشیبود همه چ یاهیخودم آدم به شدت کم حوصله و فاقد حاش

دانشگاه نگاه عاقل  یمرتب و ساده بود تا منش و اخالقش، تو یکه صرفا کت شلوارها

 بود! روفمع اشهیاندرسف

 !دادیو اغلب با چشم هاش جواب آدم هارو م زدیکم حرف م یلیخ

جلف  هیمثل بق نشست؛یبود که به دل من م یبودن اما تنها استاد زاریدانشجوها ازش ب تیاکثر

 نداشت! ییدر بامزه گو ینبود و سع

 یاجزا بیبود و ترک دیصورت پر و سف هیبا  کلیخانم درشت ه یعیخانم رف یعنی خانومش

به دل همه  یلیخ نیبانمکه و ا یول ستین بایکه اون ز یفکر کن نیبه ا شدیصورتش باعث م



من  گفتیشرکت بود و بهم م یصحبت من توخانم تنها هم نیخود استاد. ا یحت نشستیم

و ازش  ادیسابقه نداشته که همسرش از دانشجوش خوشش ب وقتچیههستم چون  ینمونه نادر

: دمیپرس یجیداره و من با گ یسرلک گفته به من سمپات یگفت که آقا یدعوت به کار کنه و حت

 ه؟یچ گهید یسمپات

 یو حس کن ینینفرو بب هیبار  نیاول یراکه مثال ب ینجوریا یعنی یپات یآنت ای یاون گفت سمپات و

 !یکه تو دوست دار هیو همون جور یو دوسش دار شیشناسیاز قبل م

اطرافم با  یرو با آدم ها فمیتکل کردمیم یسع شهیشد و هم یسمپات ریاون زمان ذهنم درگ از

ها بود که درست بود که  یاز اون نوع سمپات یقیصد یمشخص کنم؛ اتفاقاً آقا یسمپات نیهم

که درست  یزیبودم چ بهیاما من ازش متنفر و باهاش غر میشناخت یرو م گهیمدتها بود هم د

 یفانتز یتو چشمش و رنگ ها یلیخ دنیهم لباس پوش اومدیبدم م زشیهمه چ زبشو نبود ا

به افکار و باور  یحت یتعهد خاص چیبود و ه یآدم به شدت مود نیوجه دادنش ا ریتعق ایشون و 

دهن  زدیذوق م یتو یلیهم خ دشیجد یپروفسور یها شیخودش نداشت تازه اون ر یها

 .ستیاما متوجه ن زنهیم بیبودن بدجور داره بهش آس نیب

پدرش فوت کرده  دمشیسالم بود که د 10بار  نی! اولیپسر عمه افتادم حامد لعنت یآقا ادی بازم

 م؛یبود دهیرو تا اون روز ند گهیبوده که ما همد یرم و پدرش کدورتپد نیقبل از اون ب ایبود و گو

اشون بزرگ خونه اطیکه گوشه ح یلباس مشک یساله تو 11و چقدر به دلم نشست اون پسر 

اشون بودم و اما اون اصالً و من تا مدتها خونه سوختیبود و آقا منشانه در غم پدرش م ستادهیا

بِر و ِبر نگاهش کنم؛ حس  یجور نیبودم! دوست داشتم همشده  بیچقدر عج کرد؛ینگام نم

 یکرد: سمپات شیسرلک برام نامگذار یکه آقا یبود برام! حس یبیعج

 یمشتاقانه آقا یکه خانوم اکرم دمیچتروم انداختم د یعموم یبه فضا یبه خودم اومدم و نگاه تا

 یسع شهیسرلک مثل هم یخواست و آقا یدعوا م یلیانگار دلش خ دیکشیسرلک رو به بحث م

 یکردم از خانوم اکرم یحالت منم حالم گرفته شد، حس م نیکرد کوتاه جوابش رو بده و از ا یم

 .شدممتنفر 

 شد و خفه شدنش از سمت من. یهام مربوط م یبه من و دسترس بایتقر هیقض چون

 بفهمه؟ خوادیچرا نم یلعنت نیزمزمه کردم: ا یعصب



ها بود؛ هرچند شات گرفتن از پنل و نماد هشدار پر بودن داده هیدن قضبو یراه اثبات بحران تنها

 چتروم به اشتراک گذاشتمش و اضافه کردم: یعموم یفضا یکه خط قرمزم بود اما تو

!( میرو ندار یخانم اکرم یدار کردن مرغ ناهار فرداچگونه طعم حاتیتوض یبرا یکاف ی)ما فضا

 ندمیهم خوشا نیخنده حواله چتروم بشه که ا یهایموجیاز ا یمیعظ لیباعث شد س نیو هم

 نبود با توجه به کمبود فضا.

گوسفند شمردن  یو بعد کم دمیحرف از چت خارج شدم و بالش زاپاسم رو به آغـ*ـوش کش یب

 به خواب رفتم.

نکرد که چرا  لهیبهم پ گهیو د کردیحس م نویا یتر شده بود و بابا به خوباعصابم متشنج صبح

 نگفتم! ریصبح بخ سالم

 شد؛خصوصایم یسر و کولم خال یرو ایدن یها یها صبح تمام بدبختوقت یلیخودم نبود خ دست

 .آوردمیبه خواب رفتن به خودم فشار م یاگه شب قبلش برا

 صبحم رو قبول داشتم! یتیتربیحال خودم هم ب نیا با

 یحس ینداشتم نگاه ب یصبحونه نخوردم؛ حس خوب شهیمزاحم رو کنار گذاشتم و مثل هم افکار

 یصورت گرد داشتم با پوست هیبود،کال  دهیرنگم پر ینگ یخونه انداختم؛بگ یکنسول ورود نهیبه آ

 یشیو م اومدنیدرشت و حالت دار به نظر م یصورتم چشم هام بود که قدر تیو تنها خاص دیسف

و حالت  کیبه طبع چشم هام لب هام هم بارصورتم مشخص بود و  یتو ادیبه حالت فر ونبودنش

معقول  پیصورتم شدم و بعد مطمعن شدن از ت الهیخی! باومدنیدار بودن و با رژ بهتر به نظر م

 !دمیرس 8شرکت شدم و قبل  یراه میکارمند

 یرو پر م 20ام؛ از همون کالس اول تا به االن که دارم روز مدرسه نیبود از اول نطوریهم شهیهم

 عجول و اول نفر بودم. شهیمکنم ه

قبل اون  یحت ای یشرکت که همزمان با آبدارچ نیا یتو میکار گهید یامروز و همه روزها مثل

 اولم. شهیو دوباره زمزمه کردم:من هم دمیرسیم

 افتادم: میبچگ ادی ناخودآگاه

حامد  شهیو هم میذاشتیمسابقه دو م یکشاورز یها نیزم یو با حامد تو میرفتیبه روستا م یوقت

 !شدیبرنده م



ساله بود و تازه داشت مرد بودن  17اون  کهیبود؛ در حال امیسالگ 16 یامون تومسابقه نیآخر

 م؛یخواهش کردم که قبول کرد مسابقه بد یکل ادمهی یو حت گرفتیم ادیرو 

 !نهیگرفته بودم بب کلیمنو که تازه ه دنیمرد نامحرم دو هیمعتقد بود ممکنه  چون

 !دمیکش یپوف

 بار هم اون برنده شد. نیآخر یبود و چقدر سنگ بود، حت یرتیغ چقدر

من انقدر براش مزخرف  یعنیچرا براش مهم نبودم؟ نه؟یمن رو بب یبار نخواست خوشحال کی چرا

 بودم؟

 لب زدم: اریاخت یب

 .ییظرفشو میس کهیمرت -

 به خودم اومدم: یقیتشر صد یبا صدا که

 خانم رادمهر! -

به تن کرده بود  یبراق یکه کت مشک یقیصد یصورت اخمالو دنیسرم رو بلند کردم و با د جیگ

شدم  میقا میتفاوتیبه خودم اومدم و پشت نقاب ب انداختیمزخرف م یها کاتوریکار ادیو منو 

 و اضافه کردم:

 با شما نبودم جناب! -

حرکتش  نیاز ا ستاد؛یسرم طلبکارانه ا یهمچنان باال نهیباال انداخت و دست به سـ*ـ ییابرو

 تشر زدم: بایو تقر ستادمیاش ا نهیبه سـ*ـ نهیبلند شدم و سـ*ـ یشدم و منم با غلدر یشاک

 ش؟یفرما -

جلوم قد علم  یحرکتم رو نداشت و مشخص بود با بدبخت نیپلک زد انگار که انتظار ا چندبار

استوارتر شدم و نگاهش کردم که اون چند هام  یریگ جهینت نیکرده، و خودبه خود به خاطر ا

 قدم عقب تر رفت.

شد و با لحن  دایشدنش هو یزمزمه کردم و دوباره نشستم که کفر یازدم و خوبه یپوزخند

 گفت: یحرص

 خانومه رادمهر؟ -

 لب زدم: یلبخند ژکوند با



 بله؟ -

 شده؟ یزیچ -

 !فهممینم -

 !دیبا من سرجنگ دار کنمیاحساس م -

 اد؟یاز دست من برم یچه کار -

 نگام کرد و اضافه کرد: متعجب

 بله؟ -

 احساس شما! یهست جز برس یزیهر چ نجایشغل من ا دونمیم کهییتا جا -

 :دیغر یعصب

 ن؟یکه راه انداخت هییچه مسخره باز نیا -

 من تشر زدم: و

 ؟یدست از سرم بردار شهیم -

 صحبت کنم! یسرلک به طور جد یبا آقا نمیبیبهتر م -

 برنامه هاتون باشم. انیمن در جر ستین یاجیاحت نییبفرما -

 اما کامال معلوم بود آمپرش قرمز شده. نمینکردم عکس العملشو بب نگاه

 که بغـ*ـل دستم بود جا گرفت. زشیپشت م یتند به

 کردمینداشتم داشتم وجهه خودم رو خراب م حیحوصله توض نکهیشده بودم؛ فقط بخاطر ا کالفه

 مافوق من بود. یقیبه هر حال صد

 کیو به شدت ش دیشکل بخشمون که تمام سف یلیمستط یکم کم شرکت شلوغ شد و فضا و

متوجه شدم امروز برام  یبه خوب یچهره خانم اکرم دنیبود کارمند هارو دربر گرفت و من با د

 نخواهد بود! یروز خوب

سمت من به اتاق  ینگاهمیاز جاش بلند شد و با حواله کردن ن یقیبود که صد 9ساعت  یحدودا

اول  یبه سمت بخش ما اومد و همه نگاه معنا دار یخانم اکرم نیسرلک رفت و در همون ح یآقا

 به اون بعد من کردن.



 یعصب یپر از فخر خانم اکرم یداغ بوده! از نگاه ها بتیچتروم شرکت بازار غ یتو شبید ظاهراً

اعتماد  شدمیم یعصب یمشکل داشتم، وقت هیبا بق شهیافتادم که هم رستانمیوران دبد ادیشدم؛ 

ام و مدام دست به مقنعه امیآدم دن نیترزشت کردمیو حس م رفتیم نیبه نفسم از ب

 جمع. یخصوصا تو دمیکشیم

قرمز رنگش  وانیل یداغ تو یدنیاز نوش یاجرعه کهیدر حال یحال خرابم غرق بودم که اکرم یتو

 اومد. زمیبه سمت م خوردیم

 !رنیبگ افهیمن ق یبرا خواستنیظاهرًا امروز همه م دمیکش یپوف

 رسا لب باز کرد: یلیخ یبه خودم اومدم خانم اکرم تا

دو  ؟مثالیآروم ش دیشا یریپاچه بگ کمی یخوایم گمیم ه؟یخانم رادمهر چ یایخوب به نظر نم -

و همچنان  یسن باش نیا یتو زمیعز یهوم؟البته حق دار یبنداز هگینفر د هی ایبه من  کهیتا ت

 .یشیاعصاب ندار م کمی یدر تجرد به سر ببر

 د؛یبخشمون به گوشم رس یکارمندا یخنده ها یدر همون لحضه صدا و

و  ستادهیدر اتاق سرلک ا یهمون جلو نهیدست به سـ*ـ یقیصد یآقا دمیبلند کردم و د سر

 .کنهیرو تماشا م یخانم اکرم یرجزخوان ایگو

زدم و  یانداختم و پوزخند یبه خانم اکرم یاز باال نگاه شهیباشم و مثل هم یکردم قو یسع

 اضافه کردم:

و رواج  تیخانوادگ تیرو به خاطر نوع ترب یکه به کار برد یستیناشا یهات و لفظ ها یادب یب -

بگم شما هم  دیبا یدگیترش هیسر قض یول رمیگیفاکتور م تیزندگ طیمح یحرفا تو نیداشتن ا

دم  یکنه حق م ینم یاریحافظه  یشد ریپ کمی ،یسه سال بعد از سن االن من مزدوج شد

 بهت.

صداش زد  یعیبگه اما رف یزیکه خواست چ یخنده کارمندا و صورت قرمز اکرم یباز هم صدا و

 و خواستار ختم جلسه شد!

اومد  زشیبه سمت م یقیمشغول کار شدم که صد یبارم کرد و رفت. عصب ییایح یهم ب یاکرم

 نشستن گفت: نیو ح

 سرلک کارتون داره. یآقا -



به در چرم ظاهرش و  یحواله اش کردم و به سمت اتاق سرلک رفتم و با تقه ا یتفاوت یب نگاه

 بفرماش داخل شدم. دنیشن

 خودم بود المصب! نیع اومدیجواب داد خوشم م یرلبیدادم که ز یسالم

 بلند کرد و گفت: یسر

 گه؟یم یچ یقیصد نیا -

 منم بدون سوال کاذب لب زدم: و

در روزه؛  یارسال یهاهمون کم کردن داده نهیو تنها راه بجز صرف هز نهییچتروم پا تیظرف -

رو که از  گهید یها یلیخلع درجه کردم و خ کردیرو درک نم هیرو که قض یقیبخاطر همون صد

 دن.کر ینم یپنل استفاده درست

 که گفت: دمیتماس گرفت چون شن یقیبا صد ایتکون داد و تلفنش رو برداشت و گو یسر

 .فشهیبنده و وظ دیبراساس صالح د دهیانجام م یمزاحم کار رادمهر نشو هرکار -

 نشد و روبه من گفت: یقیمنتظر جواب از صد و

 یبر یتونیم -

به همسرش داد و روبه  یداخل شد و سالم گرم یعیسمت در رفتم که همون لحضه خانم رف به

 من گفت:

 !نیبش -

 گفت: مانهیبدون توجه به حضور همسر فاقد اعصابش صم و

 ساعته ابغوره گرفته؟ مین یکرد یبار خانم اکرم یچ -

 گفتم: یابروشو داد باال و منم عصب یسرلک تا یکه آقا دمیبه وضوح د و

همه پسر بخشمون تو که  نیا ی! اونم جلودهیترش ریگپاچه گهیصب پاشده اومده به من م -

 دارم. یسیمن چقدر رودروا یدونیم

 حرفو بهت زد؟ نیگفت: چرا ا یسرلک با لبخند خاص یآقا

 :دمیمن کالفه نال و

 شبیشده و د یشاک تیسا تیبه خاطر همون ظرف شبیهم بخاطر سکوت کردنش د شونیا -

 !نیهم که خودتون بود



 بهم رفت و گفت: یاچشم غره یعیرف خانم

 .یکرد شونشیپر ینجوریکه ا هیچجور اتتیتو ادب دونمیمن م طهیدختره سل -

 سرلک لب باز کرد: یآقا

 !شمی: ممنون مزدیبه در اتاق اشاره م کهیخانوما تمرکز الزم دارم )و درحال -

 سرلک گفت: یمن دستپاچه بلند شدم و عزم رفتن کردم که آقا و

 .ریرو بگ دیجد تیسا یبرو وجه الزم برا کنمیهماهنگ م یبا حسابدار -

 یقینگاهم با نگاه غمزده صد عاًیخارج شدم و سر یعیگفتم و با خانم رف یممنون یخوشحال با

 خب درجه دوست داره! رمیکرد؛ بم یتلق

 نشستن رو بهش گفتم: نیرفتم و ح زمیدست دادم و به سمت م یعیاکراه با رف با

 .گردونمیکنم راه که افتاد درجه و پنلتون رو برم یکار م تیسا راتیتعم یامشب رو -

 اون آروم لب زد: و

 من به خاطر رفتار صبحتون ناراحت شدم نه درجه! -

 معذرت بخوام. تونمینم -

 لب زد: متعجب

 چرا؟ -

 نزدم. یچون حرف بد -

 شد وترشیتکون داد و مشغول کامپ یسر

 ماتم درجه اشو گرفته. گه،یم یصه الکدلم زمزمه کردم: کامالً مشخ یتو

 8شدم؛ بعد دو روز تمام رو تا  تیباال انداختم و مشغول آماده کردن سا یشونه ا یدیق یب با

و بعد از طرف شرکت  وفته،یزمان ممکن راه ب نیفشرده تر یتو تیشرکت موندم تا سا یشب تو

و من  شتریب یوشمند سازو ه یطراح یشد برا یبهم معرف تیطراح سا یگروه مهندس ها هی

بودن مثل خودم  ییهمه آدم ها تیطراح سا ی. مهندس هاهیچه شکل یاحرفه ارک دمیتازه فهم

تر از همه اونا قدر کار من رو و مهم یاکار وسواس و مرتب و صدالبته حرفه یبه شدت تو

 .دادیتمام نظر م یکه با پوچ یقینه مثل صد دونستنیم



دعوت به  تیطراح سا نیهمون مهندس یشرکت نوپا یکار تو یاز من برا تیبا راه افتادن سا و

 کار شد.

به حساب  چیاونها ه نینسبت به شرکت سرلک داشت و من ب یکمتر یایکه حقوق و مزا هرچند

کردم و به مهندس  یبا اون شرکت خداحافظ شهیهم یاما بعد مشورت با سرلک برا اومدمیم

 !وستمیونده بودن پخ (IT) یکه همگ تیطراح سا یها

و فارغ هرگونه  مینفر بود 8بود و ما سر جمع  یمیقد یساختمون مسکون هی دیجد شرکت

چشم بود نه مثل شرکت  یبه شدت شفاف جلو یدر کار نبود همه چ یآبدارچ یو حت التیتشک

 داشت. سیسهام دار و رئ یقبل که کل

 سال. 45 ریو همه ز میخانم و پنچ آقا بود سه

بود و در همون روزها به من اعالم کرد که بهتره درسم  یهم مرد جا افتاده و به شدت خشک ریمد

ارشد ثبت نام کردم و  یکارشناس یشد که من برا یکار کردن؛ و اونجور نیرو ادامه بدم ح

 کنکور مجدد یمشغول خوندن شدم برا

عقب  هیز لحاظ مدرک از بقکه من فقط ا دنیباور رس نیبه ا یبود که همگ یبعد از سه ماه کار و

داشت که  یریچشمگ یکار محتوا یتو تمیکم از اونها نداشت و خالق یزیچ میسواد کار یترم ول

 مهم شون راه بدن. یپروژه ها یباعث شد منو تو

اول فکر  یکه اونها روزها یبود به طور میهمه اشون لـ*ـذت بخش بود نظم کار یکه برا یزیچ

 یشدن هام رو سر ب یعصب یاما وقت کنمیم تیچشم اومدن رعا یتو یکرده بودن من برا

 شدن! هیبودن قض یمتوجه ذات دنیدیشون م یکار یانظبات

صولت  یآقا رمونیبه قول مد شتر؛یشرکت قبل شد و به مراتب ب نیو رتبه ام ع ایکم کم مزا و

 کردنیخرج م نیعلم نو یتو تیخالق یبرا یادیمردم پول ز

 .شدیتر هم م ریتر و وقت گ نیکارها سنگ شدیشرکت سفت تر م یپام تو یجا یخب هرچ اما

و در عوض  گشتمیو شب برم رفتمیچون شب م دمیدیکه اصال بابا رو نم شدیم یاهفته گاه

 یبزرگ یکارها کردمیفرم بودم چون تازه داشتم آرزو هام رو لمس م یها شاد و رو یهمه خستگ

 .کردیرگ هام پخش م یرو تو یواقع نیآدرنال شدیکه بهم سپرده م



چشم بود هم خشک و  یبود چون هم الغر شدنم تو یعوض اون روزها بابام به شدت ناراض در

 .رمیفاکتور بگ کردمیم یکارم؛ اما خب سع طیمردونه بودن مح

 

*** 

 .میشدیم کینزد دیع یسرعت به حال و هوا به

 یو هم رو میبرس یشخص یتا هم به کارها میخونه موندگار شد یبه خواست صولت ما تو و

 .میخونه کار کن ستمیپروژه ها از س

 یپنجره اتاقم که بخاطر باال زنن؛ازیبودم که متوجه شدم در م ستمیبود و پشت س یعصر

پژوپارس  دنیانداختم و با د رونیبه ب یبه در خونه داشت نگاه یبودنش تسلط کامل نگیپارک

بود شکه  یشدن کس ادهیمنتظر پ ایبود و گو ستادهیکه حامد سمت در شاگردش ا یرنگ دیسف

 زدم: بل اریاخت یشدم و ب

 کنه؟یچکار م نجایا نیا -

برم درو باز کنم  دیشاخکام فعال شد که با اومدیعمه که با کمک حامد به سمت در م دنیبا د و

 چون بابام خونه نبود.

 دهیدوتا کردم و شخصاً درو باز کردم و قامت خم یکیارو و پله ه دمیپوش یلباس مناسب عیسر

 گفتم: یعمه که دست تو دست حامد بود جلوم ظاهر شد؛با لبخند

 عمه یسالم خوش اومد -

 :کردیبه آغوشش اشاره م کهیعمه در حال و

 نمیبب ایعمه ب زیسالم عز -

 نیداشت، و ا یعمه تازه با حامد چشم تو چشم شدم که لبخند مهربون دنیبه آغـ*ـوش کش با

 برام عامل تعجب شد!

 دشیجد یو پشما شیصورتش جا افتاده بود وسط ر انگار

 یندگیکه داشت به نما یشبکه استان یبار تو کیجز  دمشیند شیاز شب عروس بایتقر

 کردیروستاشون مصاحبه م



خاطرات بد فراموشم شد و با چه  یانگار که همه ون؛یوزتل یتو دمشید یذوق کردم وقت چقدر

 شرکت تماشا کنن. ونیرو از قاب تلوز پمیکه پسرعمه خوشت خواستمیاز همکارم م یافتخار

 خودم اومدم؛چقدر نرمال بودم! به

 !گرفتیم شیقلبم باز دمشیدیکه تا م شیدو سه سال پ برخالف

 چقدر آدم شده! قلبم

 دمیبه حامد دادم و حس کردم خود حامد هم متوجه ورژن جد یعمه جدا شدم و سالم سرد از

 شد.

 دنبالت مادر امیم گهیساعت د کیانداخت و گفت:  نییپا یسر

 ختنیبه عمه کمک کردم تا داخل شه و بعد مشغول ر ینیتفاوت و فارغ هرگونه تعارف دروغ یب

 لب زد:از خواهرت چه خبر؟ یشدم؛ عمه بعد سکوت کوتاه یچا

 ظاهرا از االن رفته مسافرت لوین -

 جا؟نیهم ومدیاما چرا ن ،یبه سالمت -

 دوست نداره! نجارویا لویاما خب در کل ن هیلیخ نجایتا ا رازیدنبال تنوعه از ش گهیم -

ابسته پسر که نداره دخترشم ولش کرده به امان خدا؛ داداشم به شماها و هیگـ ـناه داداشم چ -

 .دونمیاست دلش تنگه من م

 در ارتباطن یریغمت نباشه عمه هرروز تصو -

 زد و گفت: یلبخند

 .یبغـ*ـل گوش بابات باش دیبا متیدیبه راه دورت نم گهید یکیتو  یول -

 تفاوت لب زدم: یب

 کنم یازدواجم درج م طیچشم تو شرا -

 ؟یتنهات بزن ریبه عمه پ یتونیسر نم هیولش کن؛  نارویحاال ا -

 خداروشکر حامد هست عروست هست! یستیشماهم که تنها ن نهیوهلل عمه کارم سنگ -

 لب زد: یعمه عصب و

 .شهیم شیدلم ر نمیبیکه م نارویدق برام اصالً حالم هم که خوب باشه ا نهیشدن آ -

 شد و لب زد: میب عمه انداختم که عمه متوجه کنجکاو ینگاه متعجب



ها دختر ناقص  دهیند ریام دوساله پاش مونده خحامد مادر مرده نیا هشیسارا بچه اش نم-

 دوست داره یلیحامد بچه خ یبرا رمیام؛ بمانداختن به پسر ساده

 مغزم هنگ کامل بود لب زدم: کهیدرحال

 !نیمهلت بد کمیسارا بچه است هنوز  -

 گفت: شییچا دنینثارم کرد و بعد هورت کش ییهوا تکون داد و برو بابا یتو یدست عمه

 هی میخرج کن میرشد دادن بچه رو نداره ماهم که ثروت ندار ییدکترا گفتن اصالً بدنش توانا -

 .رهیبچه دستمون رو بگ

 دمیشنیکرده بودم و حاال داشتم م یعمه دلم سوخت! چقدر من بهش حسود یبه واقع از حرفا و

بود و نبودش باعث  یزندگ زیمه چبخت بوده. از نظر من بچه ه اهیمدت دختره س نیکه تمام ا

 .شدیم یاون زندگ یها هیپا یسست

ام و بردم و بعد هم رفتم سراغ پروژه وهیو م یشدم و براشون چا هیقض الهیخیاومدن بابا ب با

 یمن درکمال ناباور م؛یدر رفت یبدرقه اش جلو یرفتم و با بابا برا یبعد موقع خداحافظ یساعت

بود  یحرکاتشون برام مثل وقت قایشدم؛ دق یعصب یو کل دمیرو د بشیباز هم حامد و لبخند عج

 فته؟یب یبزنم؛ قرار بود اتفاق مزخرف تونستمینم یاما خب حرف دمیدیهشدار م ستمیس یرو هک

 شده؟ یحاال چ کرد؟یکه دوست داشتم حامد نگاهم کنه نگاه نم ییچرا سالها

کردم که خداروشکر  واریحواله د یراغم مشتس ادیحامد بعد طالق سارا ب نکهیاز فکر ا خصمانه

 رفتم بابا لب زد: یخرامان به سمت اتاقم م کهیبابا متوجه اش نشد، درحال

 میروستا و باهم باش میبر التویعمه ات خواسته که تعط -

 لوس و مزخرف تشر زدم: میتصم نیاز ا یمن عصب و

 تونم. ینم ختهیکار سرم ر یمن کل -

 یرو برا یو نشد که کار داشتیمسخره دست از سرم برنم یاما فکراباز مشغول کار شدم  و

تلفن بابا زنگ  یو مشغول پخت شام شدم و بعد ساعت رونیاون روز جلو ببرم، پس دوباره زدم ب

جواب من به عمه بود و طبق  حیبود که عمه است و بابا در حال توض دایخورد؛ از نوع مکالمه هو

 لب زد: یرو حواله من کرد و به آروم شیخودم بابا گوش ینیب شیپ

 !یکن ینم یاحترام یبهش ب -



بود که من  نیامر ا تیبود! واقع یرام شدن اعصاب متشنجم کاف یبابا برا یلحن دستور نیهم و

 دونستمیحرکت کرده بودم؛ چون م لشیباب م شهیو هم دمیترس یبابام م یشدن ها یاز عصبان

 ینتونم رو شدیو باعث م شدیخطر محسوب م نیاز خودم بود و ا شتریب یزیتشنج اعصاب اون چ

 تر! نیسنگ لویشد و با ازدواج ن نیارم خصوصا از فوت مامان به بعد که فضا سنگیحرفش حرف ب

 رو گرفتم: یگفتم و گوش یچشم

 سالم عمه -

 .گهیم یسالم دختر قشنگم بابات چ -

 تونم. یاصالً نم نهیعمه جان امروزهم بهتون گفتم کارهام سنگ -

به  دیزبونم الل، با یشیم ضیمر یخودتو غرق کن ینجوریا ؟یندار التیتو اصال تعط یعنی -

 هیخداروشکر چه لزوم نیندار یفهمم شما که مشکل مال یمن اصال نم ؛یخودت استراحت بد

 سر کار؟ یبر

 یلیم باشم خحواس جمع کارم ه دیو استراحت دارم، اما خب با التی! تعطنیعمه مهلت بد -

 سرم درس خوندم که برم سر کار. ریمهمه؛ جدا از اون من خ

 رونیاز اون خونه بزنه ب کمیداره  ازیدرستش کن! داداشم ن یجوریمن کار ندارم نرگس خودت  -

 تو بشه ریکه اس شهینم

 .دهیاونم ع انیم باری یمامان سال یالیفام میخونه باش دیعمه با -

 دیو بازد دی! وقت واسه دیبمال رهیسرم رو ش یتون یکه من بزرگت کردم نم اریبهانه ن یالک -

 ادهیز

 وصل باشم. نترنتیبه ا دی! بخدا همش بامونمیخودم م فرستمیبابا رو م -

 پسرم مثه خودت مهندسه! یناسالمت یحامد داره همه چ نجایا -

 بخدا شهینم -

نفسمه؛ بزار  یآخرا دونمیخوب م رو نشکن، من خودم رزنیحرف نباشه نرگس؛ دل منه پ -

باش و بگو چشم  یتنها! االن هم دختر خوب کنهیباشه اون که تورو خونه ول نم شمیداداشم پ

 رو هم بده داداشم حرف دارم باهاش یگوش



 نیرفتم سمت اتاقم بغض کرده بودم ا یرو به بابا دادم و تند یگوش یجون یب یخداحافظ با

 چه وضعشه المصب؟ گهید

 پاشدن گفت: نیمرگبار صرف شد و بابا بعد تموم شدن غذاش ح یدر سکوت شام

 برام بزار اتاقم ستیبزرگ ن یلیهارو که خ یاز ساک دست یکی -

 چشم -

*** 

 کهیو درحال دمیشدم؛ لپ تاپم رو به آغـ*ـوش کش لمیغمزده مشغول جمع کردن وسا صبح

 کردم گفتم: ینوازشش م

 الن معذرت عشقم!بکشم از ا یگاریقراره ازت ب -

 یهفته ا کیحواله خودم و معشـ*ـوقه ام کردم و دوباره مشغول شدم و در آخر بسته  یپوزخند

 اما محل ندادم. ختیرو بهم ر میحواله مودم همراهم کردم که کل محاسبات مال یپرحجم

شت تعجب دا یجا نیپشت رول! و ا نیتو بش میریمن م نیصرف نهار بابا زمزمه کرد با ماش بعد

 بلندشو برونم یاومد اجازه بده من شاست یم شیچرا که کم پ

 دادم. یدقت به خرج نم یلیو خ کردمیم یماشاهلل رانندگ شاهللیبود من با ا معتقد

 م؛یحرکت کرد یاالف یجا دادم و بعد کم نیماش یرو همراه بابا تو لمیشدم و وسا هیقض الهیخیب

 !رفتیکافر رو داشتم که داشت به جهنم م هیاحساس  قایهرچند که دق

 میتفاوت یخاطراتم ب یادآوریبا ورود به اونجا و  دمیترسیانگار م خورد؛یاز اون روستا بهم م حالم

 از مرگ کمتر نداشت! یچیکه برام ه میکدر زندگ یبره و باز برگردم به همون روزها نیاز ب

، ساده بودن هام و احساس صاف و بکرم خورد شدن هام داد،یحماقت هامو م یروستا بو اون

 .دادیمامانم رو م یبو یلینسبت به حامد؛ اون روستا خ

 یدختر ترگل ورگل بودم و تو هیبه اون روز ها که  کشهیذهنم پر م کنمیمرگ مامان که فکر م به

برام نموند، همش منتظر حامد  یدلخوش گهیفرو رفته بودم اما مامان رفت و د یخلسه قشنگ

 .ومدیبودم؛ اما خب اون ن

خوبم  یاز خواستگارها یکیبود به  یشده بود و فقط کاف یروزها روحم از همه طرف زخم اون

 و مرحم درد هام بشه! ادیب بهیغر هیجواب مثبت بدم تا حداقل 



 خودم رو نشون بدم! یجد یلینه وقتشه خ یشده؛ ول رید گهیحاال د دیشا

 نکن! یخال نیرو سر گاز ماش تتیعصبان -

 !رفتمیبود که از طرف بابا حواله ام شد خب ظاهراً داشتم تند م یاخطار سرد و نسبتا تند نیا

 آوردم نییکردم و سرعت رو پا رونیحواله ب یبار نگاه شماتت

 شیقابل درک و قابل پ ریغ یآبک یاالیسر نیبدهکار بودم که شده بود ع میپوزخندم به زندگ هی

 .ینیب

روستا تا تهش که خونه  یبرخالف همه عمرم که از ابتدا میدیروستا رس یبه ورود یساعت بعد

 نباریا ارم؛یب ادیمنطقه ها به  یتا خاطره هام رو از دونه دونه شدیعمه بود تمام وجودم چشم م

 شدم. رهیفقط به جلوم خ یاز هر حس یعار

 یو البته گاه کردیو اظهار افتخار م کردیکه سر راه بودن دست بلند م یفرادا یمشتاقانه برا بابا

 . دادمیانجامش م یسالم کنم و من به سخت خواستیاز من م

ازم دوا  ینشستن درد زشیعز نیداشتم به بابا بفهمونم باهاش قهرم و پشت رول ماش دوست

 یزیهام چ یده بود که در مقابل بد خلقنکرده و البته فکر کنم بابا کامال دمغ بودنم رو حس کر

 نگفت.

 بستن در زمزمه کرد: نیشد و ح ادهیپ یو بابا به اروم میدیروستا رس یانتها به

 به سر اون دختر خوش قلب اومده؟ یچ -

خودش گفته بود اما خب درکل به من  شیصرفا پ ایکه من بشنوم  خواستیبابا واقعا م دونمینم

 باز شد! زهیم زهیدختر ر هیکه در توسط  دینکش ینداد و به سمت در رفت و طول هیفرصت توج

 بچه! هیباخته بودم؟ به  یرو به ک میوجودم رو غم گرفت من زندگ کل

و  امیمغرور به نظر ب دیشا یشم، اما خب اونجور رهیکردم نگاهش نکنم و فقط به جلوم خ یسع

 .ستیمن ن قهیاصال سل نیا

 حس شد! یاهش کردم و در اون لحضه حس کردم کل وجودم ببا انزجار نگ پس

که حق دادم به  یرفت به طور نیناز و تو دل برو بود چقدر معصوم بود؛ چقدر تنفرم از ب چقدر

 حامد بابت انتخابش!



خودم رو جمع  یکردم و به سخت تیهدا اطیرو به داخل ح نیبابا به خودم اومدم و ماش یصدا با

 شدم. ادهیپ نیو جور کردم و از ماش

چون تازه  دمینفهم شونییاز خوش آمد گو یچیسالنه سالنه به سمت ما اومد و من ه عمه

 .کردیم دایداشت برام معنا پ یسمپات

اما فضا  زد؛یتعارف م ینشسته بودم و سارا داشت بهم چا ییرایبه خودم اومدم گوشه پذ یوقت

 اطیپس تعارفش رو رد کردم و به سمت ح کردمیبا خودم خلوت م کمی دیو بابود  نیبرام سنگ

 رفتم.

زمان  کیخب من  زد،یبهم چشمک م بیساده اش عج یرونیب یسارا و حامد با اون نما ی خونه

 نشد. نطوریخونه بخت منه اما خب ا قایاون خونه دق کردمیتصور م

 نیصورتم ا یرو یخیو بعد از گذاشتن نقاب  دمیکش قیباال انداختم و تند تند نفس عم یا شونه

لحضه متوجه  کیرو برداشتم،  ینیس یتو یها یاز چا یکیشدم و  ییرایبار محکم تر وارد پذ

 یاز دست عروس گل خوامیکه نم دهیبه نظر رس نطوریدارشون شدم خب البد ا یمعن ینگاه ها

سارا؛ لباس  یع کردم به برساون شرو نیشدم و ح یزدم و مشغول چا یپوزخند رمیبگ یچا

بود که من ازشون متنفر بودم اما خب واقعا به سارا برازنده بود نگاهم  ییاز همونا شیگل رنگ یها

و در واقع من  دادیکه چقدر محکم بود و صورتش رو گرد تر نشون م شیرفت سمت گره روسر

مد مجبورش کرده حا دیاصال دوست نداشتم قضاوتش کنم شا داشتم، یسارا احساس خفگ یجا

 و محکم ببنده! ارهیرو انقدر جلو ب شیبود روسر

 یتو دادمیوقت اجازه نم چیداره؛ خب اگه من زن حامد بودم ه یخودم گفتم هرکار خدا حکمت با

مشترک  یزندگ یتو یبه مشکل بزرگ تونستیخودش م نینوع و حالت پوششم دخالت کنه و ا

 بشه. لیتبد

 نیماش یاز تو لمویساعت نشستن رفتم تا وسا میگفتم و بعد ن ییمغزم برو بابا یخزعبالت تو به

 منو بابا آماده شده بود یکه برا یمنتقل کنم به اتاق

 !کهیروستا واقعا سرد بود انگار نه انگار که بهار نزد یهوا



ت با تش هیسر  یباال کشیرو بردارم چشمم به سارا خورد که با اون جثه کوچ لیاومدم وسا تا

 یاون همه رخت و لباس تو دنیجلوتر رفتم و با د یبود؛ کم ستادهیا یکیسبز پالست یچکمه ها

 زد. خیتشت تنم 

 ن؟یریاخه ادم هم انقدر خودش قایبزنه دق یچه حرکت خواستیبچه م نیسرد ا یهوا نیا یتو

شد چون از  خیاون آب فرو برد و درواقع مو به تنم س یدست هاش رو تو دمیکه گذشت د یکم

 !هیسرد یلیبود که آب خ دایحالت هاش هو

بغلش گذاشت و انگار که مجبور باشه  ریآورد و ز رونیب یآب تند یهاش رو از شدت سرد دست

 دوباره تکرار کرد!

 شده بودم! یبه سمتش رفتم، اصال کنترلم دست خودم نبود عصب خصمانه

 رفته گفت: لیزده نگاهم کرد و تحل بهت

 ؟یچ...چ -

 من فقط اربده زدم: و

روز گرمتر  هی یبزار یریمیآب سرده! م ینیبینم ؟یاریاز خودت درم هیها چ یباز یروان نیا -

 .ایچه مدلشه خدا گهید نیا ؟یبشور

اصال نذاشتم حرف بزنه و با سرعت برگشتم خونه و بغـ*ـل دست بابام جا گرفتم و مشغوله  و

 .ومدیاما ن ادیشدم، اما خب همش چشمم به در بود که سارا ب ستمیس

اون روزا چه مرگم شد؛ غرق کارام  دمینفهم چوقتیبود ه ضیبهش پر از اتحاد و ضد و نق حسم

 ها خاطره زنده شد! ونیلیو م دیچیگوشم پ یگفتن حامد تو اهللی یبودم که صدا

حالت ممکن  نیع شد و من در مزخرف ترخواست به احترامش بلند شه و اون به سرعت مان بابا

نشد من  دمیشد شا داریرنگ تعجب در حامد از رفتار من پد یجواب سالمش رو دادم و به خوب

 توهم زدم!

 از خونه نشست و لب زد: یگوشه ا حامد

 .نیخوش اومد یلیخ -

شد و من کارهام شدم و بعد غذا آماده  ریبعد تشکر بابا سر صحبت باز شد؛ محل ندادم و درگ و

 کمک به آشپزخونه رفتم. یناچاراً برا



 !ستادیها بودم که حامد جلوم ا وانیتعداد ل ریدرگ

 سرم رو بلند کردم که لب زد: متعجب

من بودن که قرار بود خودم  یکوه نورد یکه سارا امروز خواسته بشوره لباس ها ییزایچ -

 عجوله! کمیرو بدم اما خب سارا  بشیترت

 اضافه کردم: یپوزخند با

 نهیری! شستیعجول ن -

 رفت رونیو بالفاصله از آشپزخونه ب دیهم کش یاخم هاش رو تو حامد

بودم  دواریبهش حق بدم فقط ام تونستمیآخه؟ اصالً نم نهیشده بودم چقدر خبرچ یکفر یحساب

 که وضع بدتر بشه. نمیازش نب یزیچ گهید

آبغوره گرفته، با خودم گفتم  یساعت کیص بود سارا با صورت قرمز اومد؛ وکامال مشخ باالخره

 و پوچ؟ فیچقدر ضع

 نارویا یک نایقابلمه نگاه کردم، دلمه بود؟ عشقه من! ا یباال انداختم و تازه به محتوا یا شونه

 دن؟یچیپ

 شونه ام گذاشت و اضافه کرد: یرو یدست عمه

 داد بخاطر تو پختم. شنهادیحامد پ -

 یباشم اما خب من هر کار نیکردم خوش ب ی! اما خب سعدیحرف عمه برق از کله ام پر نیا با

 بودم، پس تشر زدم: یآدم عصب هیباز من  کردمیهم که م

 عمه؟ هیمنظورت چ -

 خدا عمه ازم فاصله گرفت و گفت: بنده

 ادشهیخوب  مایمثل قد گمیم زمیعز یچیه -

 اضافه کردم: یعصب

 ستین مایمثل قد گهید یچیه الیخیب -

 شد سید یدلمه ها تو دنیتکون داد و مشغول چ یسر عمه

 یدمغ سارا اشتهام رو کور کرد و من صد لعنت به وجدان جان و عروس گل افهیق سرسفره

 تشکر کردم. عیسر یلیاون دلمه ها، بخاطر همون خ فیفرستادم؛ ح



 رفته گفت: لیشد و حس کردم تحل رهیپروا بهم خ یسرش رو بلند کرد و ب عاًیحامد سر و

 !افتادیکارت راه نم سید هیقبال با  -

 توجه به جمع لب زدم: بدون

 دوتا نبوده یکیآره متاسفانه قبالً حماقت هام  -

از قبالً اشاره  یدارم به اون قسمت دونستیشدن رنگ نگاه حامد رو لمس کردم! خوب م عوض

 م اما رفت.که همه جوره بهش حسم رو نشون داد کنمیم

 نگاهم کرد و زمزمه کرد: هیاز من از سرجاش بلند شد و رفت و بالفاصله سارا عاقل اندر سف قبل

 نخورد یچیه رمیبم یاله -

 یرو برداشت و خداحافظ یپر دلمه ا سید تیاهم یدادم و اون ب لشیتحو یصدا دار پوزخند

 کرد و رفت.

 بود بیعج زهایچ یلیخ برام

شدن حامد به من و صحبت هامون رو راجب گذشته پر غزلمون  رهیسارا چرا انقدر راحت خ نکهیا

بنده خدا  نیزنی! به خودم تشر زدم خب شماها مجهول حرف مکنهینم یتیشکا یول نهیبیرو م

 شده. جیگ

 یدست شیبزنم که بابا پ یشدم و خواستم حرف نیاز جام بلند شم که متوجه جو سنگ خواستم

 کرد:

چاق  خادیهم هست نم دیع کیخورده نزد ادینداره صبحونه ز یپروانه جان بخدا نرگس منظور -

 شه

 به روم زد و روبه بابا گفت: یلبخند عمه

 .میکنینداره درستش م یبیع -

 کنن؟یرو درست م یبرام سوال شد چ و

خواب  شم و بعد شستن ظرفا به الیخیبود تا ب یحاصل نشدن کاف یا جهیفکر کردن و نت یکم

 فرو برم. یدو سه ساعته ا

*** 



 یکایو مجبور شدم در جوار بابا تا نزد اومدیشده بود و باز موقع خواب اما خب خوابم نم شب

 یبلند شدن برا نیبمونم، موقع اذان که شد خسته شدم و آماده خواب شدم و بابا ح داریصبح ب

 وضو گفت:

 یربات که فقط وقت کیبه  یشد لیتبد ،یستیانسان ن گهید کنمیوقت ها حس م یبعض -

 خوشحاله که کار کنه!

متنفر  شهیدر طول شب هم یدارینداشت و از ب یمن اطالع یها یداریدر واقع بابا از شب ب خب

 ناراحت شده. یبود و معلومه که امشب حساب

 قشنگ تر بود و ینجوریا یبکنم، مهم بود اما خب حس من به زندگ تونستمیم کاریخب چ اما

 دمینشن یگفتم اما جواب یریکرد! شب بخ شدینم شمیکار

از من ساخته  یهم ناراحته در هر دو صورت کار دینگفته شا یزیچ ستیچون شب ن دیشا خب

 .ستین

که مرغ و خروس و بوقلمون پرنده  یشدم؛ البته به شرط داریمختلف پرنده ها ب یبا صداها صبح

 قفس یتو یباشن به عالوه پرنده ها

 شدن زود بود چون بابا هنوز خواب بود. داریب یبرا هنوز

 اطیهدف به سمت ح یزد چون ظهر شده بود؛ از جام بلند شدم و ب یخب ساعت بهم پوزخند اما

 اتاقشه! یتو دهمیاز عمه نبود شا یخبر ایرفتم گو

تو خودم غرق شدم؛ هنوز مغزم نامنظم بود و  یو همونجور ستادمیا ییرایپذ یورود یجلو

تازه رو مهمون  یو هوا ستادمیا اطیح یجلوتر رفتم و درواقع تو یمشکل کم یزیپردازش هرچ

 هام کردم هیر

اشون  وهیشدم اکثراً م رهیکنم، به درخت ها خ یخاطره باز کمیدلم خواست  اطیح دنیتازه با د و

 حامد افتادم. یها یباز سیاون زمان و خس ادیگوجه سبز بود و چقدر دلم خواست! 

 نشد جز قامت حامد دهید یو قامت دیکش رونیب زیمنو از همه چ ییپا یغرق شدم که صدا یربع

هاش فرو  بیج یدست هاش رو تو کهیو درحال ستادیروبه روم ا قایچند قدم جلوتر اومد و دق 

 شد و بالفاصله لب زد: رهیخ نیبه زم بردیم

 .ییتر دادخ ریظهربخ -



 اضافه کردم: تفاوتیب

 صبح من و ظهر شما مهندس -

حامد همون حامد  نیچشم هام زل زد، با خودم گفتم عمرا ا یکرد و جسورانه تو یخنده ا تک

 اومدم: رونیخودش از خلسه ب یباشه! با صدا شیدوسال پ

 نرگس -

گره خورد و من رقـ*ـص مردمک  قینگاه هامون عم یلحضات ینگفتم و برا یزینگفت و چ یزیچ

بود اما من پشت نقاب  یانگار که واقعا دنبال گمشده ا کردم؛یچشم هام حس م یهاش رو تو

 .دادمیبودم و اصاًل نم پس نم یمحکم

 که گفت: دمیرو شن فشیضع یصدا

 یهنوزم غد -

 قرار بوده عوض شم؟ -

 م؟یبزن یگشت هیتو روستا  میبر یایم -

 زده گفتم: رتیح

 ؟یبا ک -

 زد و گفت: یلبخند

 ییدوتا -

مغزم با شمارش اعداد خودم رو آروم  یتو کهیرو حفظ کنم و درحال میکردم خونسرد یسع

 لب زدم: کردمیم

 !ستین یاز اون پسرعمه با افکار پشت کوه یباز شده مهندس! خبر دتیچقدر د -

 ؟پشتش یکوه، حاال تو چرا رفت یکردم اومدم جلو شرفتینه خب من پ -

خب پس عروس خانوم  میشیرصد م میدار یچرخش سرم متوجه شدم که توسط عروس گل با

 روبه حامد گفتم: یبا بدجنس نه؛یبینم یزیچ کنهیوانمود م

 !ینظر ریدور دور بده ظاهرا ز شنهادیبرو به خانوم کوچولوت پ -

 و بدون برگشتن به عقب لب زد: دیکش یقینفس عم حامد

 بود؟ نجایاالن ا -



 زیربع تجو کی شونیبودن ا نیریالزمه البته با توجه به ش یدو جلسه منت کش یکیآره گمونم  -

 منه

 دمیبعد بلند بلند خند و

 خنده شم الهیخینگاهم کرد که باعث شد ب هیعاقل اندر سف حامد

 ها شهیناراحت م شتریب ؟یریخب پس چرا نم -

 ؟یایم ست،یمهم ن -

 یاش کردم که باعث شد قدم نهیحواله سـ*ـ یخودم داشته باشم مشت یرو یکنترل نکهیا بدون

 عقب تر بره اما خب حالتش رو حفظ کرد

 :دمیغر

 برو رد کارت -

 که گفت: دمیشن داشتمیبه سمت خونه قدم برم کهیدرحال و

 نرگس خانوم ظاهرا ورق برگشته تونمینم -

پس فقط زدم به  خواستمیم حیش توضبه ادامه بحث نداشتم وگرنه حتما راجع بهش از یلیتما

 چاک

جام  یصدا تو یغرق خواب کردم و ب یحواله بابا یاتاق و نگاه کوتاه یپنچر برگشتم تو یلیخ

 زود چشم هام دوباره گرم شد یلیو خ دمیخز

*** 

 کیساعت متوجه شدم که  دنیشدم و با د داریاون ب هیشب یزیچ ایقاشق و چنگال  یصدا با

 بعدظهر بود 2 یها کیرو خواب بودم ساعت نزد یساعت

 دهیخودم گفتم از من بع با

تصادف وحشتناک کردم  هی کردمیبودم اما حس م دهیچند ساعت گذشته رو خوب خواب نکهیا با

 شدم یعصب شتریمکالمه ام با حامد ب یاداوریچرا که کل تنم ازرده بود و با 

 شد ریکه نگاهم با عمه درگ شدم ییرایو وارد پذ دمیبه صورتم کش یدست

 گفت: یلبخند بزرگ با



توام بکشم  یبرا ایحامدم االن اومده ناهارشو بخوره ب ایباالخره ب یشد داریعمه قربونت بره ب -

 یبخور یدرست حساب نباریسپردم سارا دلمه تازه درست کرد که ا یصبحونه ام که نخورد

 کردیداشت نگاهم م زیم که از پشت یو حامد دیاشپزخونونه لغز یرو نگاهم

 نشون ندم پس روبه عمه لب زدم: یواکنش چیگرفتم نسبت بهش ه میتصم

 بابام کو؟ -

 اشپزخونه میبر ایهاش سر بزنه ب قیرفت به رف -

 یحرف رفتم و صندل ینکردم و ب یکرده بود مخالفت چارهیکه روده بزرگه کوچولو رو ب ییاونجا از

 لب زدم: اریاخت یو نشستم و ب دمیکش رونیحامد رو ب یرو به رو

 دلمه االن امادست؟ -

 گهینگاهم کرد انگار که د قیبود سرش رو بلند کرد و عم نییکه تا اون لحضه سرش پا حامد

 کرده باشه دایگمشده اش رو پ

 مملو از ذوق عمه: یبهش زدم و بعد صدا یپوزخند

 دلم زیبرات عز ارمیاالن م -

 یهردوشون لبخندا کردمیمشغول شدم اما حس م ییبه جا ینگاه نیاوردنش بدون کمتر با

 سارا کجا بود یزدن راست یخاص

 عمه هم کنارمون بود نکهیداشتم به حامد ضدحال بزنم خصوصا ا دوست

 حالت ممکن لب زدم: نیتر یبا عاد پس

 نمشیبیعروس کوچولو کجاست؟ نم -

 لب زد: فیدستپاچه نگاهم کرد و ضع حامد

 کنهیم یخونه تکون دیع یبرا -

 افتاده باشه گفت: ادشی یزیعمه انگار که چ و

 تورو به حا... یچغول روزیسارا د -

 :دیو غر دیوسط حرفش پر حامد

 مااامااان -



دادن  حیکه من آدم توض دونستینگفتم حامد خوب م یزیحواله دوتاشون کردم و چ یپوزخند

مزرعه و اون  میاون زمان دوستم بود رفته بوددختربچه که  هیکه با حامد و  مونینبودم مثل بچگ

زده بود و بعد که گسترده شده  شیخشک رو ات یبه من و حامد بگه علف ها نکهیدختره بدون ا

کنجکاو بودم و من فقط  شهیسمت من بود چون هم ریتقص یو همه انگشت ها میبود متوجه شد

 زدمینداشتم و من اربده م یریتقص گمیکه چرا نم زدیو حامد سرم داد م کردمینگاهشون م

  دمینم حیتوض

 عمه به خودم اومدم: یصدا با

 ؟یبهش گفت ینرگس جان مگه چ -

 حوصله لب زدم: یمجدد با تشر صداش زد و خواستار ختم جلسه شد و من ب حامد

 باشعوره! یلیعروستون خ نیگفتیفقط بهش گفتم اون آب سرده، شما که م -

 زد: خصمانه نگاهم کرد و لب حامد

 کارش دخالت کنه یتو یاون دوست نداره کس -

 :دمیغر شدمیاز جام بلند م کهیبشقاب و درحال یانداختم تو یرو به تند قاشق

 خدا خوب جنستون رو جور کرده؛ هردو فاقد شعور و کوته فکر -

 :دیو بدتر از من غر دیکوب زیکرد دخالت کنه که حامد به م یسع عمه

 یذاریرو راحت کنار م یکه دوست دار ییزایچ یکه دار یطر غرور لعنتکه به خا ییتو شعوریب -

 مثل ناهار امروزت!

 فکر لب زدم: یباال انداختم و ب یا شونه

 یهمسر یپاهاشون له کنن به خاطر راحت ریمثل زن تو عزت نفس خودشون رو ز دیهمه که نبا -

 جونشون.

 اربده زد: بایحامد تقر و

 به اون؟ یداد ریسر باشه؟ تو اصالً چرا گ رهیآخه به تو چه؟ خوبه مثل تو خ -

تالش کرده بود آروم  یلیسر حامد بزنه ظاهراً خ یتو یبود تا عمه ضربه محکم یکاف نیهم و

 .میهامون فاقد منطق و مغز شده بود تیتو عصبان شهیاما خب مثل هم میش



 شیبود، خب دوسال بود که پ یعیطب دهیپد کیو  میباهم بزرگ شده بود ینجوریا یعمر کی ما

هم حامد عمداً بحث کرد  دینخواهد آمد، شا شیپ گهید میکردیفکر م دیبود و هردو شا ومدهین

که اون لحضه  یزیتنها چ برد،یاز حرص خوردن من لـ*ـذت م شهیآخه اون هم اد؛یب شیکه پ

سرظهر و  هیهم سر قض دیبا من خوب حرف بزنه شا خوادین بود که حامد اصاًل نمیا دونستمیم

 کنه! یمن خواست تالف یحرفا

بود پشت سرم رو نگاه کردم و بله؛ بابا و  نییحالت عمه و حامد که شرمسار سرشون پا دنید با

تا شکستن بغض سارا و خروجش از خونه  دیطول نکش یلیو خ کردنیسارا داشتن نگاهمون م

 ش رفت!دنبال یو حامد که به تند

 روبه بابا گفتم: الیخ یب

 یا گهیجا کردم بعدم القاب د یدوستانه ام به زنش بهم گفت دخالت ب حتینص یاون در ازا -

که آماده شم  یکردم و االن ازت انتظار دارم بگ میتنظ هیدفاع هیخودم  اتینثارم کرد و منم با ادب

 بابا. میکه شام رو خونه خودمون باش

 :دیزود عمه اومد جلو و نال یلیخ و

 نیغروره؟ ا یمثل خودت خدا یحق با توئه اما چه کنه وقت دونهیحامد غلط کرد؛ خودش هم م -

آخ من  شونه،یم یو حرفش رو به کرس کنهیزن عجوزه اش هم همش خودش رو براش لوس م

 ایدیکش نییبد پا شهیرو بفرسته بره؛ اما نرگس توام برجک پسرم رو مثل هم نیحامد ا نمیبب

نشده که،  ی! حاالم طوریزدیباهاش حرف م ینجوریا دینبا شهیحال یدونگمر یلیحامد من خ

 .رشیازم نگ نتیداداش رو دارم ارواح خاک مادر نازن دونهی نیسر جاشه! منه تنها هم زیهمه چ

 باال انداختم و لب زدم: ییابرو

 بابام بگه یهرچ -

و  میموند یعاد یلیبه من گفته بود و ما خ ایش مهم نبود حامد چبرخالف تصورم بابا اصال برا و

تا  اطیح یمسواک زدن رفتم تو یپروژه ام بودم و موقع خواب عمدًا برا ریمن تا آخر شب درگ

فکر بود؛  یتو ایبود و گو ستادهیا کشیش یبزنم، و بله پشت پنجره اتوبوس دیحامد رو د تیسوئ

 مایمثل قد قایدق ستیمشخص بود حالش خوب ن امالًک



منم  شدیم لیخسته و دمغ بودم اما خب چون عصر سال تحو میروز بعد بخاطر شب کار صبح

 پس بلند شدم. گرفتمیگوشه کار رو م هی دیبا

 مشخص بود حامد هم هست. ومدیاتاق م رونیکه از ب ییصداها از

 یصدا دنیو با شن رفتم؛ حامد پشتش به من بود رونیب یتعلل چیو بدون ه دمیلباس پوش یعصب

باز شدن در به سمت عقب برگشت و کوتاه نگاهمون گره خورد ، بابا و عمه هم کنارش مشغول 

 جواب داد. فیدادم و اتفاقا حامد هم ضع یصبحونه بودن! سالم

و با  ادینفر داره پشت سرم م هیکه متوجه شدم  اطیح یصورتم رفتم تو یشست و شو یبرا

سرم  یباال دمیآب نشستم و مشغول شدم که د ریش یچرخش سرم متوجه شدم حامده؛ جلو

 افتادم پس تشر زدم: یقیصد ستادنیو طلبکار ا شیچندماه پ ادی! ستادهیا

 .ستهیسرم با یطلبکار باال یکس ادیبدم م -

دادن فرصت زانو هاش نشست که چشم هام گرد شد، و بدون  یحرفم اونم روبه روم رو نیا با

 گفت:

 بودم ستادهیاما من بدهکارانه ا -

 خشک کردن صورتم با شالم گفتم: نیصورت هامون بلند شدم و ح یکیاز اون حجم نزد یعصب

 نداره. یلزوم -

 پروا گفت: یب

 !نیالمصب من غرورمو گذاشتم زم میبار اجازه بده حرف بزن کینرگس  -

 باال انداختم و مجدد لب زدم: یا شونه

 نداره! یلزوم نمیاتفاقا ا -

 زد: تشر

 میحرف بزن دیتند رفتم با روزیداره نرگس خانوم، من د -

 بشه؟ یکه چ -

 وصل شه دیبا ییها زیچ هی-

 ؟یمثله چ -

 رابطمون نرگس -



 گفتم: یحواله اش کردم و به تند یسرد نگاه

 حامد مغرور قابل تحمل تر بود -

 اون آروم گفت: و

 یوقتشه بزرگ ش -

 .کردیادامه بحث نموندم چون فقط حالم رو بد م یبرا

 :دیکش ادیفر بایآشپزخونه تقر یشدم که عمه شادمان از تو ییرایوارد پذ یتند به

 ن؟یکرد یآشت -

 لب زدم: هیحاش فاقد

 آره -

 یشدن؛ من به شدت خنث نیسفره هفت س دنیمشغول چ یسارا اومد و همگ یساعت میبعد ن و

ذوق  یاز عملکرد خوبم کل سیرئ فیشرکت کردم و بعد از تعر ستمیس یخودم رو غرق کارها

 کردم و لب زدم:

 باال! یبر گهیپله د هیوقتشه  -

داد که منم لباس  ریعصر شده بود، که عمه گ بایو تقر میبود کیشدن سال نزد لیبه تحو گهید

 کرده بود به اصطالح. پیسبک خودش خوشت یتو یخوب بپوشم مثل سارا که حساب

 دیبپوشم هرچند که اصال وقت نکرده بودم که برم خر یا گهیچونه زدن رفتم تا لباس د یکل بعد

ندادم ؛  تیها اهم زیچ نیبه ا گهیهم نداشت کال بعد از مامان د یو لباس نو بخرم البته لزوم

 یمشک شهیو شال هم دمیپوش یشلوار راسته مشک هیرنگ با  یلین زیشوم هی یآنچنان یبدون برس

از اتاق خارج شدم، همه دور سفره قشنگشون  یمعمول یلیسرم انداختم و بعد خ یرو رو گمرن

من کنار دست حامد بود  یبرا یخال یشده بود که تنها جا یمهندس ینشسته بودن و البته طور

 اونطرفش هم سارا بود کهیدر حال

 گفت: یلبخند خاص نداد و عمه با تیاهم یمتوجه تعلل من و البته منظورم شدن اما خب کس همه

 !زکمیکنار دست بابات عز نیبش ایب -



 تیحالت به بابا نشستم واقع نیتر کینزد یبابا و حامد بود ناچاراً رفتم و تو نیالبته منظورش ب که

 مونیکیبه خودمه؛ خصوصا که  نینشستن حامد وسط دوتا دختر توه کردمیبود که حس م نیا

 شیدوسال پ نیچاکش تا هم نهیشق سـ*ـکه من بودم عا گهید یکیهمسرش بود و 

 روبه روم قرار گرفت و عمه بود که لب زد: یحاله خودم غرق بودم که قران یتو

 .یخونیقشنگ تر م گهیها تو بخون؛ داداشم م میقد ادیبه  -

بود  زیعز یلیرو که برام خ ٔ  ایحرف گرفتم و سوره انب یقرآن رو کرده بود پس ب یدلم هوا واقعا

 یاونم رو دیدستم مونده بود! نگاهم چرخ ینجوریقرائت کردم و چون حفظش بودم و قرآن هم

ساله امون 17ذهن عروس  یکه ممکن بود تو یبه افکار یمشت شده سارا پوزخند یدست ها

 اورد و گفت: کیسوره رو تموم کردم که حامد سرش رو نزد شتریب تمرکزبود زدم و با 

 یواقعا قشنگ خوند -

حواله اش  یپوزخند کرد؛یباز نگاه من رفت سمت سارا که شماتت بار من و حامد رو نگاه م و

 کردم که از چشم خودش و همسر جانش دور نموند

نشد  قهیاما خب سه دق میشد و همه مشغول خوش و بش شد لیسال تحو یکوتاه قیدقا بعد

 ییصدا چیه هیبق یها یبود که گوش یدرحال نیبلند شد و دست بردار نبود و ا میگوش یکه صدا

 دادینم

 کرد و گفت: یتک خنده ا ببا

 ستیکه ن یشوخ گنیم کیاز دوتا شرکت دارن بهش تبر -

نثارم کرد منتظر واکنش سارا  یکرد و عمه ماشاهلل ا دییاخم به چهره داشت تا کهیحامد درحال و

 اتاق نشستم یرفتم و تو ینشدم و بلند شدم به سمت گوش

شب شده بود و تازه  گهیکه د دیطول کش یهارو جواب دادم انقدر امیدونه تماس ها و پ دونه و

 ام زد که واقعا گل از گلم شکفت ینیب ریز یدود یماه یبو

 رفتم اطیصورتم به ح یبه پهنا یلبخند با

به سمتشون رفتم و  دنیخندیو م گفتنیباهم م یبودن و کل ستادهیسر منقل ا یو حامد باال بابا

 کامال فرار خنده از صورت حامد رو حس کردم اما نگاهش فرار نکرد

 بابا گفتم: روبه



 گذرهیخوش م یلیظاهرا خ -

 ابروش رو باال انداخت و متعجب لب زد: یتا بابا

 آره خب! -

 ؟یزنگ زد لویبه ن ،یزنیباشه حاال چرا م -

 خودش زنگ زد زودتر -

 خوبه عمه کجاست؟ -

 سارا یالیبا سارا رفتن خونه فام -

 گفتم: اریاخت یحواله حامد کردم و ب ینگاه متعجب

 حامد خان؟ یچرا شما نرفت -

 کوتاه نگاهم کرد و لب زد: حامد

 من و برادرهاش میشکراب کمی -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 !یتو که اهل کدورت نبود -

 میشیم تیدو طرف اذ میامد داشته باش وجود نداره اگه رفت و یاما خب تفاهم ستمین -

وسط قهقه ها صرف شد البته اگه اخم  یمتفاوت یفضا ینگفتم و شام اون شب تو یزیچ گهید

 شدیسارا رو فاکتور گرفته م یها

 شدیشد که فردا صبح شروع م ختهیمسافرت کوچولو ر هیبعد از شام برنامه  و

برنامه قرار گرفتم و  انینگفتم و فقط در جر یزیپس چ ستیمطرح ن یلینظر من خ دونستمیم

روح بودن  یهمون احساس ب یبمونم و برا داریپروژه ام ب یانجام کارها یاون شب نتونستم برا

 داشتم 

 ایبشم  داریب جانیو ه یدونست اگه با تند یم زد؛یصدام م اطیآروم و با احت یلیزود بابا خ صبح

 خواهم داشت. یسردرد وحشتناک ایاعصاب دست خورده 

 لیحالم بهتر شد؛ بلند شدم و مشغول جمع و جور کردن وسا یبابا قدر یلمس کردن مهربون با

 .میها قرار داد نیماش یرو تو لیشدم، بعد صرف صبحانه وسا



اما خوشبختانه نه بابا قبول کرد نه حامد! و  م،یبر نیماش هیاصرار داشت با  یلیکه عمه خ هرچند

به من بد بگذره، و باز هم مورد  نیاز ا شتریخواست ب یصد البته بابا از خداش بود اما خب نم

حامد  نیماش یمرحمتش قرار گرفتم و من پشت رول نشستم و حامد و عمه و سارا هم تو

 .هنیاصرار کرد عمه کنار ما بش یلینشستن؛ هرچند که بابا خ

 گوش من و بابا گفت: ریگل کرده بود و ز شیعمه مادرشوهر باز اما

 .شهیبچم حساس م گهیگوش حامد م ریز یزیچ هیسارا باز االن  -

 یباشه! واقعا حسم به سارا همون سمپات دیباور کنم سارا پل تونستمیبود؛ نم بیعج یلیخ برام

 یقشنگ یباهاش خاطره ها ونستمتینشسته بود، وگرنه م میزندگ یتو یبد یکه جا فیبود؛ ح

 بسازم!

 .شدیکنم که ازش متنفر باشم؛ واقعا نم یخودم رو راض تونستمیحال اصال نم نیا با

نداشت؛  یخاص ییبایبود که ز ییاز اونا شدم،یخوب م یسرشار از حس ها کردمیکه م نگاهش

 بود. بیلفر یجور خاص هیاما 

افتادم؛ من واقعا دلسوز نبودم فقط سارا برام جالب بود؛ تا به خودم  اطیاون روزم تو ح ینگران ادی

زدم! انگار لج  یجاده و در حاله سبقت گرفتنم، اونم از حامد؛ لبخند یتو میافتاد دمیاومدم د

 .نزنههام هم مراقبم ازم جلو  یحواس پرت یروحم بافته شده بود که تو یبشر تو نیبودن با ا

چقدر دعوا بود، چقدر منو به چالش  م،یامون افتادم چقدر بحث داشتدوت یدوران نوجوون ادی

اصالً اون باعث شد به همه از باال نگاه کنم، با  برد؛یو لـ*ـذت م اوردیو اشکم رو درم دیکشیم

بخاطر  یبازیندادن نماد قدرته؛ چون تهش م حیکردن هاش بهم فهموند که واقعا توض ریتحق

که اون  سوزهیحال باز دلم م نیبهتر از حرف زدنه، اما با ا یلی! پس همون انجام دادن خحتیتوض

 نداد! دادیرابطمون به خرج م یتو یلطافت دیکه با یدوران

به جلو زدن  یکه همچنان پشت سرم بود و اصرار بهیبهش انداختم؛ عج یبغـ*ـل نگاه نهیآ از

 نداشت!

 لب گفتم: ریزدم و ز یپوزخند

 ام. بهیحامد کامال غر نیبا ا -



بابا و عمه  نیسرزم ییجورا کیکه  میدیکردن به شهر مورد نظر رس یرانندگ میدو ساعت و ن بعد

 ییبا مردم اونجا آشنا ایرو در بر گرفته بود و گو شونیزندگ یبود؛ چرا که بخش اعظم خاطره ها

 گهیدقبل فوت مامان  کسالیاز  اما خب نجا،یرو هم آورده بودن ا لویداشتن؛ بارها من و حامد و ن

 .میومدین

 نیبلند تر یخودش فرو رفته بود و روستا شده بود؛ تو یاز شهر بود که تو یقسمت نجایکه ا انگار

که  یخونه ا یما تو شهیبود و هم یامام زاده قرار داشت که واقعا دوست داشتن هینقطه اش 

 .میموند یجفت امام زاده بود و مختص مسافرا م

آسمون نمناک بود، معلوم  م،یشد ادهیرو پارک کردم و پ نیدرخت چنار محوطه امام زاده ماش ریز

شم محل ندادم و همراه بابا و عمه که تازه  یغرق فانتز خوامیم دمید خواست؛یم هیبود دلش گر

 بابغـ*ـل مهمونش کرد و بعد با هی دیامام زاده که تا بابا رو د یسمت نگهبان میبود رفت دهیرس

 اتاق رو گرفت. دیکرد و اآخر کل یتعارف باز یکل

حامد و سارا که کنار هم قدم  یچشم هام ثابت موند رو نکهیهدف نگاه کردم تا ا یرو ب اطراف

 بگم خوشبحالشون هم نبود. نکهیحس ا ینداشت! حت یتیبرام اصال اهم زدن؛یم

مامان ها  نیزود ع یلیسارا خ ل؛یوسا دنیاتاق و بعد چ یتو میرو آورد لیکه وسا دینکش یطول

 غذا شد که از قضا جوجه بود. هیمشغول ته

عقب رفته بود؛ موهاش  یقدر شیکردن مرغ بود و روسر کهیت رینگاهش کردم که درگ یکم

بودم؛  یفرفر یلیصاف بودم چون خودم خ یعاشق مو شهیخالص، من هم یلَخت بودن و مشک

باشه زشته نه ماله تو  فیکه ضع یفرفر یمو گفتیم خواستم صاف ابد کنم بابا نذاشت! یچندبار

 که هم بلنده هم قطور

 نیدختر خودش رو چه سنگ گفتیم گرفتیبابا خنده اش م یها فیتوص نیمامان از ا چقدر

 .رهیگیم لیتحو

 رونیبود؛ کالفه از بحث مو ب دهیبود که از اون بهم رس یارث میفرفر یها یبه عمه افتاد، مو نگاهم

جانم رو از جعبه اش خارج کردم و مشغول  نیدورب اطیبه سرم زد؛ با احت یو فاز عکاس دمیکش

 زاریگرفتم ب یمن مدام از هر لحضه م نکهیحامد از ا ؛یور رفتن با لنزش شدم و باز هم خاطره باز

 من عاشق ثبت لحضه هام! دونستیم نکهیبا ا ه،یباز دیبد دیند گفتیبود م



چقدر  رم،یازش عکس بگ گفتیقبول داشت که م یکاس حرفه اع کیمن رو به عنوان  اما

 که عکس هاش رو داشته باشم . کردیمن فراهم م یممنونش بودم که خودش بستر رو برا

 کردم: زمزمه

 نرگس. یبچه بود یلیخ -

چرا خوشم اومد از  دونمیحس کردم نم نمیدورب یبا باال اوردن سرم نگاه کنجکاو سارا رو رو 

 بود از جا بلند شدم که عمه پرسشگرانه نگاهم کرد و لب زدم: ینگاهش پر از سادگ

 یهواخور کمی رمیم -

ساکن شدن خطر  گهید یکارگر از شهر ها یکل نجایوقت ا هی یروستا نر کینزد یباغ ها یتو -

 داره اصال با حامدم برو

 شده پس تشر زدم: یعصب زدیبه سارا انداختم که زار م ینگاه

)و با لب و دهن به سارا اشاره کردم که عمه خوامیمن خودم بلدم مواظب باشم نگهبان نم -

 ام کردحواله ییو برو بابا شیمتوجه شد و با تکون دست هاش تو هوا ا

 لب گفتم: ریو خارج شدم ز دمیکش یپوف

 ها میکرد یریعجب گ -

شدم اما زود نگاهم رو ازش گرفتم و با حس کردن  با حامد رو به رو اتمیزود طبق حدس یلیخ و

به  ستادیبهش انداختم که سر جاش ا یسر بلند کردم و نگاه خصمانه ا ادیداره به سمتم م نکهیا

روستا  یامام زاده رفتم تمام درخت ها یرو به رو یسرعت بهش پشت کردم و به سمت باغ ها

 دونمینم قایالو بخارا خب دق زدنیبود که صداشون م یرنگ یبزرگ و مشک یالوها شونثمره ا

 شتریدوست داشت ب یلیخ نجارویمامان ا دمینپرس یوقت راجع بهش از بابام سوال چیچرا ه

محوطه امام زاده بخونه و انصافا چقدر هم خوش  یفطر هرسال رو تو دیدوست داشت نماز ع

 میومدیبا خانواده مامان م که ییخصوصا وقت ها گذشتیم

 شدیمتر م 3که به زحمت  یبودم ابشار دهیروستا رس یزودتر از انتظارم به ابشار کوچولو یلیخ

 بود بایو انچنان نام پر ابوهت ابشار مناسبش نبود اما خب ز

 یکه با صدا ومدیکه به نظرم جالب م یزیاز نظر من شروع کردم به عکس گرفتن از هرچ حداقل

 اومدم: رونیحامد از خلسه ب



 !نرگس -

سارا کنارش خفه شدم و  دنیدرشت بارش کنم که با د هیبه سمتش برگشتم و خواستم  یعصب

 درچرخش بود که حامد گفت: نشونینگاهم ب

 یریگیاز ماهم عکس م -

 شک شه بودم لب زدم: آ...آره کهیدرحال

 گفت: یحامد با لبخند که

خودش رو  یسارا عکس تک نیدار یفرق هیعکس دوست داره، اما  یلیسارا هم مثل تو خ -

 یدوست داره تو عکس دست جمع

زد که متعجب  یکنه سارا به روم لبخند سهیمارو مقا دیمغزم خوره افتاده بود که حامد چرا با یتو

 شدم و دوباره حامد:

به دست  نیدورب شهیهم ییعکس نگرفته مثل من دختر دا یحرفه ا نیسارا تا بحال با دورب -

 نداشته

نقابم قرار گرفته بودم به  یو من که تازه خودم رو جمع و جور کرده بودم و تو دیخندبعد کوتاه  و

 لب زدم: یسرد

 رمیازتون بگ نیستیوا نیخوایهرجا م -

 باز مزه پروند: حامد

 میستیما که بلد ن میستیبا یخودت بگو چه شکل -

 داشت تشر زدم: شونیاداوریدر  یکه حامد سع یاز خاطرات یعصب

 تم؟یعروس پیمگه من عکاس کل -

حامد و به  زیام ریچهره خجول سارا متوجه شدم که رسما گند زدم و نگاه تحق دنیتازه با د و

 لب زدم: اریاخت یرفتنش که سارا هم خواست تابع اون بره که ب یتند

 بمون -

 میمزاحم شد زهینه چ -

که  هیقرار گرفتم بخاطر همون مدت میستینیمیافکار ف ریتحت تاث کمیمن فقط  یتو مزاحم نشد -

 رمیارتباط بگ ونیبا اقا تونمینم



 نگاهم کرد و گفت: یچیگ با

 ؟یافکاراته چ -

 زهایچ نیخب طالب حقوق خانوم ها و ا یعنی...یستینیمیف -

 تکون داد و دوباره لب زدم: یسر

 عکس یبرا هیاونطرف نورش عال میبر ایب -

صدا دنبالم راه افتاد خنده ام گرفته بود انگار سارا واقعا عاشق عکس بود که حاضر بود  یسارا ب 

 نیکردم بهتر یبود سع مییو توانا قهیسل کهییتصورم تا جا نیو بخاطر ا ادیباهام بخاطرش راه ب

مثل اون زمان ها و حسم به عکس گرفتن از حامد اون  قایدق رمیعمرش رو ازش بگ یعکس ها

و  کردمیحامد م یهام رو خرج چاپ کردن عکس ها یبیم چاپگر نداشتم و پول توجخود زمان

سارا چاپ کنم و  یخودم برا تونستمیاما خب حاال م کردمیم میخودم و خودش تقس نیبعد ب

 یبرعکس من که حت هیحاش یتعارف و ب یقدر ب نیهم دیرو شن میتصم یچقدر خوشحال شد وقت

 بودم یرفسر خواسته هام تعا

بود و عمه  افهیق یتو یشاد بود درست برعکس حامد که حساب یسارا حساب میاتاق که برگشت به

به  نکهینداشت خصوصا ا یتیکه ازش معذرت بخوام اما خب اصال برام اهم کردیهم سفارش م

 کردیم میعصب یلیاطالع عمه رسونده بود که از من ناراحته خ

 میروستا بزن یتو یداد که باهم گشت شنهادیبابا پ نکهیندم تا ارو گذرو یا یخنث یلیعصر روز خ تا

 هیگذروندن بق یکردم برا دایپ زهیانگ یهاشون قدر یمهربون دنیها و د ییروستا دنیو تازه د

 ازار روحم هستن بایکه تقر ییکنار کسا التمیتعط

که ازم خواسته بودن رو  یبرنامه ا دیکنم چون کل روز رو با حیروز بعد اصال نتونستم تفر صبح

دراومد و ما باز هم  افهیو واقعا تمرکز الزم بودم و تازه روز بعدش بود که حامد از ق نوشتمیم

 یقدرو  رمیکردم حامد رو هم کنار سارا بپذ یو حدودا سع میکرد ارتیو متفاوت رو ز دیحامد جد

 خب قابل لمس بودن یول هام یخوب زدیبه دل نم یچنگ یلیداخل ادم حسابش کنم هرچند که خ

خواب بودن و در  شبید یداریبه خاطر شب ب هیبق کهیشدم درحال داریب 6روز اخر ساعت  صبح

که خواستم از اتاق  یو درست لحضه ا یرو ادهیحالت ممکن دلم خواست که برم پ نیتر بیعج



خب  یول وفتهیدنبالم راه م دونستمیحامد تکون خورد و خوب م یخارج شم متوجه شدم که پتو

 بود یچاره چ

حس گرفته بودم خودم رو در اغوش  یکه حساب ییقدم برداشتم و از اون جا یسمت باغ شلوغ به

 گرفتم و چشم هام رو بستم

 عمه نبود زمزمه کردم: یحامد و منظور ها رییجز ساختار تغ یزیذهنم چ یخب تو یول

 تو حاله خودم باشم کننیولم نم چوقتیچرا ه -

 نرگس بانو -

 میانقدر خوب من رو صدا بزنه جز عشق بچگ تونستیم یزدم ک یتلخ لبخند

دوباره نقابم رو به چهره  ومدیسرحال به نظر م اریحامد که بس دنیسمت صدا برگشتم و با د به

 بهش انداختم ییزدم و نگاه از باال

 ریصبح بخ -

 ماله توام جناب -

 ومدجلوتر ا یانداخت و قدم نییزد و سرش رو پا یلبخند

 میکرد ارتیاون سالها رو باالخره ز زیچه عجب ما نرگس سحرخ -

 خب قبول باشه -

 قبول باشه؟ یچ -

 مهندس گهید ارتتیز -

 باهام انقدر تلخ نباش -

 لب زدم: یرو پر کردم و با بدجنس نمونیب فاصله

 دیجز دسن خورده شدن غرورم بهم نرس یزیبودن چ نیریاز ش -

 یفراموش کن یتونیم -

 تونستمیم دیبودم شا ینیزم بیتو س نیاگه ع -

 تمام حرف هات اشتباهن یدیفهمیاون وقت م گفتمیاز گذشته ها برات م تونستمیاگه م -

 فهممیرو نم یچیاالن من ه یبست زمونیهمه چ یکه چشم هات رو رو یحامد تو همون الیخیب -

 نرگس منم همون احساس رو... فهممیم -



 حامد -

هم تشر مانند بود و صد البته تلخ کننده کام  یک متعلق به سارا بود که قدرناز یصدا نیا و

 خودجوش تلخه من 

پس شروع  شکنهیسست بود که بفهمم زود م یبا اخم به سمت سارا رفت و بغض من انقدر حامد

نفس  یانقدر خواستمیحامد م یها ادیتوجه به فر یروبه روم ب یبه سمت باغ ها دنیکردم به دو

 لمیف هی نیبره تمام حقارت هام رو که البته دست بردار نبودن و درست ع ادمینفس بزنم که 

 شدنیم یاداوریبه کل وجودم  همونتاژ شد

نشستم و بعد  ییدرخت نااشنا ریدور شدم باالخره متوقف شدم و ز یلیکه متوجه شدم خ یوقت

 یزیچ هی ایرد بشه  یکه ممکنه کس هیقض نیا الهیخ یب دمیعضله هام دراز کش یاز شدت خستگ

راحت  المیخ لیدل یهام شروع شد ب هیخودم فرو رفتم و تازه گر یتو نیجن هی نیاون ع هیشب

رو به  یو خزعبالت زدمیو به همون خاطر از ته دل زجه م نهیب یرو نم فیضع منه یبود که کس

 کردمینداشتن از دهنم خارج م بیعنوان جمله که اصال اساس و ترت

انقدر  یاز چ خواستمیم یچم شده بود چ قایحالت هام گنگ بود دق نیخودم به شخصه ا یبرا

 باهام حرف زد مایناراحت شدم و باالخره وجودم مثل قد

 هندستون کرده نرگس ادی لتیف تو

 مثل اون زمان یخوایحامد رو م تو

حامده  ریتقص ستمیاب کن نبه شوهر اون ندارم من خونه خر یمن کار ستمیزدم: نه من بد ن داد

 شدم خوبه؟ ییاره اصال من هوا

 رمیم یمسافرت لعنت نیکه بشه بعد ا زارمیچون من نم شهینم یچیه افتهینم یاتفاق چیه یول

 نمیکدومشون رو بب چیه خوامیوقت نم چیه گهیخونه و د

 نیخودم هم قبول نداشتم که ا یحت یعنیاومد  نییخش دارم پا یخب همون لحضه ها صدا اما

 خانواده هست نیاخرم با ا دارید

لحضه حس کردم  کی یبرا یو حت دمیخندیوار م وانهید یکردم و گاه هیباز از ته دل گر و

 الزمم مارستانیت

 بود که چشم هام بسته شد نییهمون احواالت بودم و سرم پا یتو



 :زدیمرد صدام م هی یمملو از لهجه ا یصدا با

 گس خانِمنر -

و با دنبال کردن اندامش  دمیرو د شدیجفت پا که شامل دو عصا هم م کیبا باز کردن چشم هام  و

 که متعجب بهم زل زده بود دمیرو د یپسر الغر اندام افتاب سوخته ا

 ؟یدونیاسم منو از کجا م -

 نشیریباز هم همون لهجه ش و

 ده؟ یگتم خوت دمیتوره د چهیدخت عامو عباس گم رفته منم ا دهیها ع صب تو روستا چو افت -

 زدم: یلبخند

 آره من دخت عباسم -

 توان یده همه روستا پ یوخ -

 خودم رو برم که تشر زد ریجا بلند شدم و خواستم گردنه مس از

 برمتیپشت خوم م ایب رهیع اوچه راه دور م -

 گشاد شده لب زدم: یچشم ها با

 ؟یچ یعنیپشتت؟  امیب -

 مگر؟ یستیبلد ن یلک ایدنبالم ب گمیم یاریدرم یها عامو پ چته بچه شهر باز -

 به غلظت تو نه -

رو  نشیتریچشم هام گرد شد چه زود پسر خاله شد حقشه و شتریحواله ام کرد که ب یپوزخند

 چه وضعشه نییپا ارمیب

 بگذر ازش هیبچه خوب الیخیگفت ب ییخب ندا اما

 راه گفت نیحرف دنبالش راه افتادم که ب یب

 یدختر عمو عباس دمیاون ها فهم یبود از رو دایموهات پ یاما خواب که بود یابج هیادب یب -

 رهیو م ادیتا مسافر م ستیده ب یباغ ها روز نیا یوگرنه تو

 که رواله عامو تمیموهام؟ متوجه نشدم، فارس -

 :دیخند

 رواله میها عامو فارس -



 هیمو چ هیقض -

 تیهم باز شدیم یک نجایروستا اگه حامد نبود ا یومدیم یبچه که بود -

 هوا گفتم: یمن ب و

 خاله اختر یته تقار -

 ها -

 ستادیکه اونم ا ستادمیزده ا شگفت

 یلجباز یاز خود راض یتو همون پسره  -

 رتهید میبر ایها عامو همونم ب -

 ما مینکرد یبار قهر نیمگه اخر نمیبب -

 ادینم ادمینه  -

 یمنت کش یایگفتم خودت م یدید یاز خود راض یا -

 میبعد هردو قهقه زد و

 یشیم یچی ینخور یها عامو ترش -

 یشد که زخم دلم کم ینجوریگرفتم و ا لیخودم رو تحو یبه غب غب انداختم و کل یمن باد و

 یباهاش باز یکه اون زمان ها از سر مجبور یخاطراتم از پسربچه ا یاداوریکرد با  دایپ امیالت

 و از اخالق هاش متنفر بودم اما حاال روزم رو ساخت کردمیم

 نیکه روستا فکر بد نکنن و اون رفت به سمت زم میگفت از هم جدا ش میدیاول روستا که رس به

 شده بودادم اونجا جمع  یاون اطراف و من سالنه سالنه به سمت امام زاده که کل یکشاورز یها

خب  زدیمن همه برگشتن و نگاهم کردن و اون وسط نگاه خصمانه بابا بهم چشمک م دنیبا د و

 کردم یخراب کار نمیبیم کنمیحاال که فکر م

کدوم  قایچند ساعت دق نیاجازه بابام ا یکه من ب دیچرخیسوال م نیا دیذهن همه شا یتو خب

 دادیکه عقل من قد نم گهید ییجنا یسکانس ها دیو شا کردمیم یبودم و چه غلط یگور

 خواسته ام خروج از اون حالت بود و بس تنها

بهم نگفت اما خب با نشستن خودش  یزیاون جمع چ یخودش رو کنترل کرد و تو یبه سخت بابا

 بود که حرف داره نیحامد نشون دهنده ا نیدور شدن از ماش یپشت رول و سرعت باالش برا



 بود پس قبل بابا لب زدم: لیتکم تمیخب من واقعا ظرف اما

 گهیروز د کی یحداقل بزار برا ایندارم بابا بگذر ازم  یروز ها حال درست نیا -

و در اخر  ینگ یچیو فقط ازت توقع دارم که در طول حرف زدنم ه ادیز یلیحرف دارم نرگس خ -

 تهش و تمام یچشم بزار هیفقط 

بودم و  حتیچندتا نص هیمنتظر  اتمیط طبق حدسبگه فق یچ خوادیبابا م دونستمیلحضه نم اون

 دیمن شا ینبود و برا اتمیحدس هیدرصد هم شب کی یبابا اصال حت یچشم بگم حرفا هیبعدم 

 تر بود رهیت یشروع روزها

اشتباه کردم شوهرت  گفتیچند سالته م دیروستا ازم پرس خیزد ش بتیغ ینجوریامروز که تو ا -

 یمن اشتباه کردم که همش گفتم هرچ یکردیمثل سارا بعد از بلوغت شوهر م دیندادم توام با

 شده ییمن هوا ردختریپ کردنینظر خودته امروز همه فکر م

 بابا مردم چهل سالگ.... -

 تو یحیچقدر وق یایقرار شد وسط حرفم ن -

 رو از رو بسته بود رشیشمش بابا

نوبت منه وضع وضعه  گهیاالن د یس ولنرگ یگرفت میخودت تصم یهمه سال خودت برا نیا -

گرم  یاز دامادم هم اب یبرادرم که ندار هیمن پام لب گوره توام که سر به هوا  ستین یخوب

 تورو داشته باشه حامده یهوا تونهیکه م یبعد من تنها مرد ایدن نیا یتو شهینم

 زدم: غیج بایمن تقر و

 بس کن بابا -

از دست بابا خارج  نینثارم بشه و پشت بندش کنترل ماش یسخت یبود تا تو دهن یکاف نیهم و

 شه

*** 

 من کجام؟ -

 نرگس -

 ؟ییتو یمامان -

 باش یدختر خوب -



 م؟ییمامان ما کجا -

 مواظبتم شهیمن هم -

 نرو مامان ینرو...مامان ؟یریم یکجا دار -

 نرگس ایبه خودت ب -

 ..مامانم کوگهید یهست یتو ک -

 البد یدیحامدم خواب د -

 ییهام تو یحامد باعث تمام بدبخت شهیحامد بازم حامد هم -

 رسنیچشم هات رو باز کن زنگ زدم امبوالنس االن م -

 بابام کو؟ -

 شماها نیشدیچ ده،یقند خونش افتاده مامان داره بهش اب قند م-

 از من دور شو -

 تو تنت نمونده یجون ستینرگس االن وقتش ن -

 خفه شو دست هاتو بردار -

 خب اروم باش لهیخ -

خونه ما و من سه روز تمام  میرفت یهمگ مارستانیب یتو یپنج ساعت االف دمیشا ایبعد چهار  و

 چون منتظر دنباله حرف بابا بودم زدمیبرزخ دست و پا م یتو

 میصحبت کن شهیتر از هم یجد دیبا عتیباالخره اونها رفتن و بابا بهم گفت که بعد روز طب و

 حامد یباغ پدر میبه اتفاق رفت یحامد اومد سراغ ما و همگ عتیروز طب اتمیطبق حدس و

 شدیم بایببره اما خب تقر تونستیلـ*ـذت م زشیبود و ادم از همه چ یواقعا قشنگ و افتاب روز

دوتامون هم  یعلت ناراحت گفتیبهم م یحس هیاصال  مینبود ایدن نیا یگفت که من و نرگس تو

 هیکی

 که بابا گفت: میباهم مشغول قدم زدن شد یناهار همگ بعد

 یکرد ینمک رو زخمت بشم اما بد موقع کوتاه خوامیباغ واقعا اصل ثروت پدرت بود نم نیا -

 شدنیمن نم یبرا نجایا یارزش که متوجه ارزش معنو یب یاون ادم ها ییازش دا میبگذر -

 بود یچاره چ



 لب زد: یعصب عمه

 خدا نگذره ازشون -

 سارا بلند شه هیگر یبود تا صدا یافها ک نیهم و

 لب زدم: متعجب

 شد؟یچ -

 بغضش کفت: یجوش اورده بود از ال یسارا که انگار حساب و

 من.. یبه برادرها نیشماها حق ندار -

 رفت و اروم گفت: کشینزد بابا

پدرش رو ازش  ادگاریخوب مواظبته اما برادر هات  یلیباشه که خ یهمسر دیتو با تیاولو -

 گرفتن

 من.. -

 تشر مانند گفت: حامد

 ساکت باش -

خبر  یچیکه از ه یوسط تنها کس نیدستگاه حرف گوش کن ساکت شد و ا هی نیدرست ع و

به  زدهینگم و ادامه س یزیکردم چ یپرسش هم نبود پس سع طینداشت من بودم و البته شرا

شدم و اماده سرکار  داریب شهیگذشت و فرداش که شنبه بود من سرحال تر از هم یدر ما به تلخ

 رفتن شدم

 حرف دارم ایامشب زود ب -

 بمونم 8تا  دیکمه کم با رمایدارم م یلیتعط یبابا من بعد کل -

 عصر خونه باش خداحافظ 5 -

 نیه افسرده ترب یرو به من نداد و فقط رفت: روز من هم از اون همه شاد یحرف چیمهلت ه و

 کام همکارهام رو هم تلخ کرد کهیحالت ممکن دراومد طور

گرفتم و خودم  یمرخص یشد و با چه بدبخت کینزد 5ساعت به  یچطور دمیروز اصال نفهم اون

 رو به خونه رسوندم



 هیاحساس  قایبشنوم دق خوامیم یچ دونستیانگار که کل وجودم م دیلرزیم بیهام عج دست

 هاش رو افتاده ازین شیرو داشتم که تمام پ یترم اول یدانشجو

 حالم بد بود همونقدر

رو  فمیک یبیاراده و ترت چیه ینشسته بود و من هم ب یتک مبل راحت یدرهم رو یبا اخم ها بابا

 نشستم و بابا اروم شروع کرد: ییرایپله پذ یرها کردم و رو یگوشه ا

که باهات  ییتمام کسا یم خودت هم نظرت براه یبود تیتو اولو شهیهم ادیم ادمیکه  ییتا جا -

ات نبود  افهیق ریز یزیاما چ یگرفتیم افهیات حساس بود ق هیتو روح لویکردن من مادرت ن یزندگ

 راماز شغلت ب یخوایحتما االن باز م یستیکه تو ادم مبارزه ن نهیا کنهیم تمیاذ شهیکه هم یزیچ

خب من امروز  یذوقت زدم ول یوقت نه ازت انتظار داشتم نه تو چینرگس من ه یحرف بزن

 دیخب تو االن با هیشوخ یزندگ یکنیبهت سخت نگرفتم که حاال تو فکر م نکهیبابته ا مونمیپش

 ستین نطوریاما نه واقعا ا یخانوم کامل باش هی

 دیشا یچ ینعی یکه نشونت بدم پدر خوامیبار م نیاول یعوض بشه و من برا دیبا زهایچ یلیخ

 هیفقط بچه ام ازم متنفر بشه تا  دمیم حیاما من ترج یبعد ازم متنفر بش یروزها یامروز و حت

اما نه اتفاقا نسبت به تمام اشتباه  رمیکه دارم تند م یفکر کن دیاشتباهم شا تیشهر بابته ترب

 نرگس یکن بفهم یسع کنمیاروم مقابله م یلیدارم خ هات

خب  دهیچون همون اولش بهم گفت که ازم نا ام شدمیمتوجه نم یزیچ بایبابا تقر یحرف ها از

اما خب با  سوزونهیو تر و خشک رو باهم م کنهیم یرو ادهیهاش ز تیعصبان یبابا تو دونستمیم

که داد  ختمیریخلسه خودم فرو رفته بودم و اروم اروم اشک م یاون حال باز هم درد داشت تو

 زد:

 گفتم یچ یدیشن -

 نه -

 یشیزن حامد م گمیخوبه پس دوباره م -

 گهیحقارت د دمیشنیداشتم م یباره شکست تمام رگ هام سفت شده بود چ کیوجودم به  تمام

 ام یمن انقدر دم دست رهیمن رو بگ ادیداره مگه حامد اونو طالق بده ب نمیباال تر از ا

 شمیمن زن مرد طالق گرفته نم -



 حامد هم طالق نگرفته یچه عال -

 لب زدم: دیلرزیچونه ام م کهیحال در

 یچ یعنی یگیم یدار یبابا چ -

 زن دومش یشیتو م یعنیخب  یجا نبود یتو که اهل پرسش ب -

 مونیمعده ام به شدت از تنم خارج شد و گند زد به زندگ اتیدرست همون لحضه تمام محتو و

بفهمم  خواستیخب نم رو به دست نداشتم بابا متشنج نگاهم کرد اما یچیاما خب من کنترل ه

 لب زد: یاروم یو با صدا دینگرانه پس نگاهش رو دزد

 گندت بزنن پاشو جمعش کن -

 :دمیجون نال یخواست بره که ب و

 رو قبول کنم شنهادتیکه پ یدیرحم جلوه م یخودت رو ب یدار -

 بهت دستور بدم خوامیبار م نیاول یپدر برا کیبه عنوان  ستین شنهادیپ هی نیگفتم که ا -

 کنم یچیسرپ خوامیم -

 نه من پدر توام نه تو دختر من گهیدر اون صورت د -

 م؟یعصر مگه دار نیا یاونم تو یازدواج اجبار میشده زندگ یلیتخ یداستان ها هیشب -

 خوادیهم من اخرهامه هم خواهرم اون نوه م ریبگ یپدر نابلد جد نیمورد رو از ا کی نینرگس ا -

 تو یامن برا هیسا هیو من 

 یاون دختره پاپت یحقارتم من بشم حوو متیبه ق -

سرت الزام  یمرد رو باال کینرگس اون موقع اصال وجود  یکاش تو نصف اون شعور داشت -

 دمید ینم

حس کردم واقعا نقشه اش کارساز  یلحضه ا یبابا دوباره باال اومد و برا یوجودم از حرف ها کل

 شدیم یکه برام ساخته بود مانع هر حرکت یشدم اما خب گذشته باحال ازش متنفر گهیبود و د

 یسر نیازم دور شد و به سمت اتاقش رفت معلوم بود که حرفش حرفه ا بابا

و از شدت  دیکشیم ریپس بلند شدم هرچند که کل وجودم ت خوردیاز خودم و وضعم بهم م حالم

کردم و اثر  زیهارو تم کیسرام نیون حاما در هم کردمیم هیگر زیر زیدرد نامفهوم بدنم ر



 یکه سرد دمیها دراز کش کیهمون سرام یرو محو کردم و بعد با همون تن رنجرور رو میگندکار

 بدنم چشم هام بسته شد یداد و بعد از شدت تزاد ها ییبه تن داغم جال شونبودن سیو خ

محض بود و تازه متوجه سردرد و شکم درد حشتناکم شدم اصال  یکیکه شدم دورم تار داریب

کردم با قرص و دمنوش  یسع کمیبوده و از کجا اومده  یدرد شکم حاصل چ نیا دمیفهمینم

 اروم کنم که بدتر شد

به داد خودم  تونستمیشب بود و مطمعنا بابا خواب بود و فقط خودم م 10ساعت نگاه کردم  به

 نمیلباس رو برداشتم و سوار ماش نیتر یکه برام مونده بود دم دست یجون مهیبرسم پس با ن

 شدم

و  مارستانیبه ب دمیلحضات رو پشت فرمون تجربه کردم تا رس نیبگم من مرگبار تر تونمیم و

که  دینکش یکه طول ستادمیا نیماش یحال پا یب مارستانیب یو همون جلو اوردمیطاقت ن گهید

 جهیگرفته شد که در نت شیزود ازم چندتا ازما یلیسوار برانکارد وارد اورژانس شدم و خ دمید

 عمل شم دیحاده و با سیو گفتن اپاند ستادنیسرم ا یباال حترا یلیخ

افتاد  یداشت برام م یروز واقعا مناسب بود چه اتفاق کی یحجم از درد برا نیا دمیفهمینم اصال

 شدیکنم اما چرا نم یزندگ یادم عاد مثل اون همه خواستیمن دلم م

 دینکش یعمل کردنم به بابا زنگ زدن و طول فاتیاجازه و تشر یبر ب یخواهش هام مبن برخالف

تخت  یدراز کش رو یحرف چیه یمالقات کردم و بعد هم ب یخینقاب  کیکه پدر مهربونم رو با 

اتاق سبز رنگ فرو  هی یزود تو یلیصبح نوبت من شد و خ 4و باالخره  دمیکشیانتظار عمل رو م

 یحرف چیه یبا همون رنگ لباس در حرکت بودن در سکوت و ب ییسرم ادم ها یباالرفتم و 

 رفتیبا دستم ور م کهیبود در حال یهوش یمسئول ب دیدختر که شا هیافکار بودم که  نیهم یتو

 گفت:

 چندسالته خوشگلم؟ -
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 بهم نگاه کرد و گفت: ومدیکه به نظر جراح م یحرفم مرد مسن نیا با

 ادهایاصال بهت نم -



بود که تا پنج  نیخواسته اشون ازم ا نیبود و حوصله تعارف نداشتم و اخر دهیامونم رو بر درد

 نشدم  یزیچ چیمتوجه ه گهیبشمورم و بعد اون شمارش د

بود؛  سارا ونیگرد و گر یکه رو به رو قرار گرفت چشم ها یزیچ نیباز کردن چشم هام اول با

 خوابه. هیشب یزیچ هی نیو ا ومدمیاولش فکر کردم هنوز به هوش ن

که  دمیفشار دادنش باز لبخند مغموم زد فهم نیدست دراز کرد و دستم رو گرفت و ح یوقت اما

 ییاومد، سارا یهم اصالً معقول به نظر نم دیشا ای کمیخوده ساراست! اما خب  نیو ا دارمینه؛ ب

نتونستم تحمل کنم  گهید زنه؛یسر به تن من نباشه حاال دستم رو گرفته و لبخند م خواستیکه م

 لب زدم: دیرقصیتنم م یکه تو یرغم وجود درد یعل و

 ؟یدار کاریچ نجایا -

 نرگس خانوم -

 :دمیگشاد شده نال یکردن و من با چشم ها هیبعد شروع کرد به بلند بلند گر و

 ؟یشد وونهیچته تو د -

 بخوام از شما تیکنم، حالل یمعذرت خواه دی.. با دیمن با -

 گفتم: یهمون تعجب و مغز کامال هنگم به سخت با

 چرا؟ -

و همش نقشه خوده شماست؛ اما حامد  یازدواج نیشما خودت خواهان ا کردمیمن..من فکر م -

شما حالتون بد  ندازهیو هر دفعه که پدرتون بحثش رو م یامروز گفت که شما به شدت مخالف

 من.. شه،یم

 خفه شو -

 نه.. -

 اربده زدم: ومدیبدنم بر م طیکه از من و شرا ییصدا نیبا بلند تر و

 رونیبرو ب -

 یبرا قایدق دونستمیاز درد، نم یزودتر از انتظارم از اتاق خارج شد و من موندم و کوه یلیاون خ و

 .گهید زیچ نیبابا سرنوشتم و چند یمعرفت یشدنم، ب کاریکنم! حقارتم، از کار ب هیگر یچ



وقت  یلیاومد هرچند که خ دنمیدسته گل رز به د هیبعد ناهار خوردنم تنها بودم و بعد عمه با  تا

صحبت  یبود از رز متنفر بودم چون نماد حسم به حامد بود اما خب از عمه تشکر کردم و بعد کم

هوش بودم بهم  یب یو وقت شبیبوده از د مارستانیمحوطه ب یبابا شدم که گفت کال تو یایجو

 سرزده

اما خب عمه از منفعت بچه خودش  امینداره و بهتره کوتاه ب یبابا اصالً شوخ گفتیهم م عمه

 دیدستگاه تول هیبا عنوان  خوامیبود که نم نیحرفم به عمه ا نیزد نه از قلب من و اخر یحرف م

 نیکه سارا بره هرچند که ا نهیا امیهم راه ب یلیخ نکهیا تیحامد بشم و در نها یوارد زندگ یمثل

کنم فقط چون مطمعن بودم  دایاصال باهام سازگار نبود که با شکستن دل سارا سر و سامان پ

 شد و رفت. میتسل تیرو زدم و عمه در نها یحرف نیچن کنهیحامد ناموسش رو ول نم

 شیباشه هرچند که تنها فرد مناسب سارا بود که فرار شمینفر پ کی دینه انگار که من با انگار

 دادم!

اتاق فرو رفته بودم  یکیتار یتو یاخر شب که وقت یکل روز رو تنها بودم به استثنا جهیدر نت و

 نبود جز حامد یکس تیشد و در نها انیقاب در نما یتو یدر باز شد و قامت مردونه ا

 ست؟ین یا گهید ماریجز تو ب -

 یناسالمت هیشخص ستانمارینه ب -

 خوبه -

 یو همونجور دیپرده اتاق رو کش یحرف چیه یاروم اومد داخل و درو بست و بعد ب یلیبعد خ و

 سکوت لب زد: یقیشد؛ بعد دقا رهیو پشت بهم به مهتاب خ ستادهیا

 داخل امیشد ب یبه پرستاره شماره دادم تا راض -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 یشیتوانا تر م یز دارخوبه روز به رو -

 بس کن -

 ؟یچرا اومد -

 حرف بزنم -

 بشنوم خوامیاما من نم -



 ییدا یمن واقعا مهمه جلو یو حاله دلت برا وفتهیقراره ب یخوایکه نم یینرگس اون اتفاق ها -

رو قابل هضم تر کنه  هیبرات قض تونهیبهت بزنم م خوامیکه م ییاما حرف ها رمیرو نتونستم بگ

 هیاالن حست چ دونمیو م شناسمیتورو م یمن بهتر از هرکس

 بگو -

 خودم یپره عکسا یجعبه بهم داد هی ادته؟یرو  میتولد هفده سالگ -

 لب زدم: شدیمغزم تکرار م یحماقت هام تو کهیحال در

 خب؟ -

تو واقعا  یکادو کردم،یو عکس هارو نگاه م کردمیهمش جعبه رو باز م نیروز بعدش که رفت -

که گرفته بودم قشنگ تر بود و مامان متوجه عالقه ام بهش شده بود، ازم  ییاز همه کادو ها

 یهارو سع زیچ یلیخ میکه داشت ییها ینرگس من سر لجباز یدونیچم شده..خب م دیپرس

 مثل احساسم بهت یزیچی نمینب کردمیم

 چرت و پرت نگو حامد -

خودمه  یها هیتو ما یزیچیخب مامان بهم گفت احساس توام بهم  ست؛ین یدونیخودت کامال م -

 هی یمامان الک دونستمیحرف زدن خب دروغ چرا من ذوق کرده بودم م یزوده برا یلیاما هنوز خ

به من  یزیاما خب تو واقعا چ شدمیم قیروت دق دمتیدیم یو از اون به بعد وقت زنهیحرف رو نم

فکرها  نیوقت ها که از ا یبعض یزاریحس کنم ازم ب یکردیم یکار هیبرعکس  یداد ینمنشون 

 کردیارومم م یجور هیکه واقعا از تو مطمعنه و بعد اون  دمیپرسیاز مامان م شدمیکالفه م

 برو سر اصل مطلب -

 بود که من رو هم اندازه تو شوکه کرد یزیازدواج با سارا چ -

بود که  دایچهره کالفه اش هو یکیتار یکه تو یبرم و حامد سهیبود تا از خنده ر یکاف نیهم و

 :دیباالخره صبرش سر اومد و غر

اصال  خوامیبچه نم یبشم فقط اومدم بهت بگم که من تورو برا اتیوارد جزئ تونمینم یلیمن خ -

ازدواج  یکنه برا یبرخالف مامان و من بودم که از بابات خواستم تورو راض ستیبچه برام مهم ن

 خوامیو االن هم هرچقدر که از بابات م شهیانقدر برات سخت تموم م دونستمیمبا من اما خب ن

 .نیو من شرمنده همه شدم هم شهیشه نم الیخیب هک



 سر و ته یب یاز سوال ها ییای. بعد بالفاصله اتاق رو ترک کرد و من موندم و دن

 هیرفتم شرکت و قض کراستیخارج شدم و  مارستانیخودم از ب تیبا رضا ییچند روز کذا بعد

صولت شرح دادم هرچند نصفه و سانسور شده و اون برخالف تصورم  یاقا یبرا یام رو برا

 زاریاز استراحت ب گهیچند روز خونه بمونم بعد برم اما خودم د تونمیو م ستین یگفت که مشکل

بابا هم  فرار از یشرکت بودم هم برا یشبانه روز تو یهفته ا کیشد که  ینجورشده بودم و او

سر خاک مامان و من با کام  میبود که بابا گفت اماده شم بر یصبح جمعه ا قایانجام کارهام و دق

 سکوت بابا لب زد: یقیتلخم سر قبر مامان حاضر شدم و بعد دقا

 ام یجد یلیخ هیمن راجب اون قض -

 دونمیم -

 یبر شهیهم یو برا یالزمت رو بردار لیوسا میجا که رفت نیاز هم یتونیم -

 به بابا کردم که نگاهش رو ازم گرفت و ادامه داد: یغمزده ا نگاه

 خون شیازما یبرا دیدنبالت بر ادیفردا حامد م یاگه نرفت -

 نگفتم یزیزدم و چ یتلخ لبخند

سارا  لیجلو فام میهم ندار یهرچند که مراسم اد،یکه اگه خواست ب زنمیزنگ م لوفریامشب به ن -

 نداره تیخوب

حقارت گم  انوسیاق یشبه انقدر عوض شده بود اما اون روز من تو کیبابا چرا  دونستمینم خب

 یکار خوب تو هی شهیهم یشهر برا نیبرم از ا تونستمیهم نداشتم؛ م یشده بودم و راه خالص

بابا  کردمیم کاریچ یاما با درد دور ساختمیو اروم اروم خودم رو م کردمیکالنشهر دست و پا م هی

مرد  یلیمن قول دادم تنهاش نزارم اون به خاطر من ازدواج نکرد بر خالف خ ییتنها شدیم یچ

 میخودم تصم لیو باب م کنمیم یزندگ یعمره دارم با خودخواه کیکه  یمن دیشا گه؛ید یها

بلد  یبردار نبود منه گند اخالق حوو دار یاصال شوخ هیقض نیاما ا امیکوتاه ب دیبا یقدر رمیگیم

مثل قرار بود وارد  دیتول یصرفا برا نکهیبود و از همه بدتر ا یخودش معضل بزرگ نیا ونبودم 

 عاشقانه اشون بشم یزندگ

غرق رنگ  دمیبه خودم اومدم د ینبودم؛ وقت یزیچ چیهر طرف روم فشار بود و اصال متوجه ه از

شب  یها مهیخودم فرو رفته بودم و باالخره ن یقسمتش تو نیتر یگوشه ا یبنفش اتاقم و تو



وار زار زدم و  ونهیبردم و د ورشیها سمت کمد لباس هام  یزامب نیگرفتم که برم و ع میتصم

از اتاق خارج شدم و  ختیریازش لباس م ینجوریچمدون که هم هیبا  یباز مسخره یبعد کل

 دمیرس یو وقت رفتمیم نگیو به سمت پارک کردمیم هیبلند گر یبا صدا یبابا همونجور الهیخیب

رد پا پشت سرم بودن با شدت  نیاشون ع هیچمدون مونده بود و بق یلباس تو کهینجا فقط دوتاو

کردم و خواستم  یسرد اونجا سپر یها یکاش یرو رو یساعت میزدم و ن نیمخودم و چمدون رو ز

هام  هیخودم داشتم نه گر ینه رو یکنترل چیه اوردمیرو ن چیسوئ دمیبشم که د نیکه سوار ماش

 یقاب عکس دسته جمع چیبعد برداشتن سوئ نباریدوباره وارد خونه شدم و ا هیگر یبا همون صدا

سوار  ایدن الهیخیرفتم و ب نگیدوباره به پارک یتر انهیوحش هیو با گر مبغـ*ـل زد ریمون رو هم ز

 هدف فقط از شهر خارج شدم یشدم و ب نیماش

 قایام بند اومد و تازه به خودم نگاه کردم؛ من دقه هیگر یرانندگ لومتریهشت ک یهفت ال بعد

مبارزه نکردم، بابا راست  شهیمثل هم کردمیبز دل داشتم فرار م هی نیع کردم؟یم کاریداشتم چ

ادم  کیتنها داشته  کهیدر حال برمیدارم ابروش رو م یچیحاال منه ه ستمین یچیمن ه گفتیم

 و ابروشه اراعتب

بود تا گوشه جاده پارک کنم و سرم رو محکم به فرمون بکوبونم دردم گرفت و  یها کاف نیهم و

و نگاهش کردم؛ اره خون  دمیشد دست لرزونم رو به صورتم کش سیصورتم خ یدر کمال ناباور

 بود

هوش بشم اما خب انگار ضربه اونقدرام زخم  یب یزیمنتظر بودم که از شدت خون ر همش

 نساخته بود یقیعم

 یکار هیسرم  یزیخون ر نکهیا دیفکر نکردم و فقط دور زدم به سمت خونه به ام یزیبه چ گهید

اما خب کم کم  دمیمن به خونه رس جهینبود و درنت یزیدستم بده هرچند فقط رخ داشت و چ

 ادمیدر خونه رو باز کردم و تازه دوباره  یبود به سخت نیتلق جهیکه درنت شدمیحال م یداشتم ب

 ادیسرم ب ییفردا قراره چه بال کهافتاد 

 دونستمیکردم خوب م هیگر زیر زیدر اتاق بابا نشستم و ر یالتماس ها جلو نیبه عنوان اخر و

 دارهیب

 رو بگذر از من کباری نیهم یینبودم برات هم خودخواه بودم هم احمق اما بابا یمن بچه خوب -



همش سکوت محض بود و  جهیما نتو منتشر کردم ا جادیا یادیفعل و مفعول ز یب یها جمله

 ستادمیصاف ا یکه بابا در اتاقش رو باز کرد و من تند شدیم ییاذان داشت برام الال یصدا

به  دیالتماس دوباره اما تا فهم یداد برا یصورتم موند که بهم فرصت یپدرانه اش رو یاشنا نگاه

 دوباره ام تنها گذاشت یرفت و منو با هق هق ها سیبه سمت سرو یتند

 عمه به خودم اومدم: یصدا با

 نمینب ینجوریو تورو ا رمیمن بم یاله شدهینرگس عمه سرت چ -

 دهیصورت عمه که بهم چسب دنیخوابم بـرده بود سر بلند کردم و بعد د تیهمون وضع یتو ظاهرا

 نییکه سرش پا یرحالد دمیزده به مبل د هیتک یخفن پیبود به اطرف نگاه کردم که حامد رو با ت

 زدیم کیتمیها ضربه ر کیسرام یبود و با حرکت پاش رو

در گوشم  زیتفاوت دوباره به عمه نگاه کردم که ر ینشست پس ب یگلوم بغض هم نم یتو گهید

 گفت:

 هیقربونت برم پاشو  یاله شهیبشه اما نم الیخیمدت ب هیحامدم تا االن با بابات بحث کرد که  -

 تموم بشه بره نیخون بد هی نیباهم بر ریدوش بگ

حمومم  لیعقب رفت ازجا بلند شدم و وسا یعمه زل زدم که قدر یحرف با تنفر به چشم ها یب

 دوش اب سرد گرفتم هی یحال یرو از اتاق برداشتم و با ب

 بدتر وجودم رو کرخت کرد چیه اوردیحالم رو که جا ن اما

و  دمیلباس پوش یبیاساس و ترت چیه یدم و بحالت ممکن وارد اتاقم ش نیتر یخنث به

عمه اومد و دستم رو گرفت و خواست ببوسه که  یقینشستم گوشه اتاق که بعد دقا یهمونجور

 مانع شدم

 کن یکن نرگس در حق همه ما بزرگ یبزرگ -

از بابا نبود و حامد با  یحرف از اتاق خارج شدم؛ خبر یو ب دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 از خونه خارج شد که عمه از پشت سرم گفت: دنمید

 منتظرته نیتو ماش -

به سمت عمه برگشتم و نگاهش کردم  گهید کباریبه سمت در رفتم و  یحرف اضافه ا چیه یب

برو رد کارت و من به پنچر  یعنیبار چشم هاش رو باز و بسته کرد که  کیاما  شدیم یفرج دیشا



بهش نداشتم مثل  یحس گهیرفتم که مدتها بود د یمرد نیحالت ممکن به سمت ماش نیتر

عقب و جلو مردد شدم و اخرسر در عقب رو باز کردم و خواستم  یصندل نیهام ب یعادت بچگ

 که حامد تشر زد: نمیبش

 بسالمت نکهیا ایجلو  ینیشیم یایم ای ستمیمن راننده ات ن -

 حاال برم به سالمت؟ یخفه شو همه گند هارو زد -

 یکنیزر زر م یچ یکن بفهم ینزدم سع یگند چیمن ه -

 ریچند وقت اخ نیبار بد شکست خب توقع داشتم حامده ا نیهزارم یاون لحضه قلبم برا خب

 دلم خوش باشه اما اون هم مثل بابام شده بود کمیتا حداقل  نمیرو بب

 انهینزدم و در عقب رو محکم به هم کوبوندم و بغـ*ـل دستش جا گرفتم و وحش یحرف گهید

 تماشا کردم نیشده در شهر رو به عنوان سرنش جادیا یها راژیو نیتر

اونجا  یرفت و من هم کناردست ادم ها یبه محض ورودمون به اونجا به سمت اتاق حامد

 شد نیکب بغـ*ـل دستم هست و کم کم چشم هام سنگ نکهینشستم بدون توجه به ا فیبالتکل

 یرو میدست مرد بغـ*ـل دست دنیاز شد و با دپاهام چشم هام ب یرو یزیچ دنیاحساس خز با

نشون بدم حامد با اربده دوان دوان به سمت ما  یخود شدم و تا خواستم واکنش یپام از خود ب

 نیتر یخیو تار ادیاون مرد فرود ب یبود تا حامد رو یکاف نیزدم و هم غیپروا ج یاومد و من ب

 رهیصورت بگ کمونیشهر کوچ شگاهیدر ازما یناموس یدعوا

چقدر  دونمیاز اون مرد جداش کنه و نم تونستیکس نم چیه بایاصال قابل کنترل نبود و تقر حامد

برد  یپوش اومد و دستم رو گرفت و به سمت اتاق دیخانم سف کیکردم و چقدر گذشت که  هیگر

 م:رو به روم نشست و من مردد لب زد یازم خون گرفت و بعد با لبخند خاص یحرف چیه یو ب

 شده؟ یطور -

 زمینه عز -

 پس -

 شوهرم دوست حامده -

 آها -

 یرو قبول کرد یطیچه شرا دونمیم -



 دوست ندارم راجع.. -

تو  ست؛ین بیاز ع یعار چکسیه یبهت بگم که زندگ خواستمیاشتباه برداشت نکن، فقط م -

 یخودت رو بساز یتونیم

 نیبعد حامد با صورت کبود و خشمگ یتکون دادم و لحضات یحرفاش نبودم و فقط سر متوجه

بار کل وجودم  نیشجاع ا شهیقاب در ظاهر شد و ازم خواست که دنبالش برم و منه هم یتو

بعد بغـ*ـل  یقیگرفتم و دقا یبه چهره زدم و از اون خانم خداحافظ یاما با اون حال نقاب دیلرزیم

 بودم حاضردست حامد 

 شهیم نیهم یصاحاب ها که لباس بپوش یب نیع -

 رمیبگ دهیحرف ها و طعن هاش رو نشن کردمیم یسع شموردمیکه اعداد رو م یحال در

 انقدر زود.. شهیهم ،یکردیحرکت دست اون نامرد رو دنبال م یداشت یالیخ یبا ب -

بود  نهایا هیکه شب یزیو هرچ یلیحرفش تموم بشه و با تمام قدرتم بهش مشت و س نذاشتم

 :دیغر تیو درنها زدمیم

 نرگس خانوم کنهیرو ثابت نم یزیچ نایا -

به  شیرو روشن کرد و پ نیتمام نگاهش کردم که نگاهش رو ازم گرفت و ماش یمن به سرد و

 یو تا اومدن جواب ها خبر ومدیداخل ن گهیکه برام کم از جهنم نداشت حامد د یخونه ا یسو

 رونیب ایاتاقش بود  یتو ایازش نبود درست مثل بابا که 

برم و من هرطور که بود بهش  دیخر یز بعد گرفت جواب ها عمه ازم خواست تا با حامد برارو دو

انتخاب  یکنسله و روز بعد عمه به گوشم رسوند که حامد سارا رو برا هیقض نیفهموندم که ا

 حلقه بـرده

داشتم فکر  گهیو از طرف د ارهیحرص منو درب خواستیطرف عمه م کیام گرفته بود از  خنده

 رو یکیفقط  ایدوتا حلقه دستش کنه  دیکه حامد حاال با ردمکیم

 شد و کل وجودم رو وحشت گرفت کیستریتا ه دمیبپوشه و انقدر خند ینوبت دیشا خب

 تونل وحشت نیباشه ا یاسمش زندگ تونستیاومد قطعا نم یسر من م ییچه بال داشت

بود که صولت کارم رو  یها درحال نیدر حاله گذشتن بود و همه ا میزندگ یساعت ها نیتر کدر

کرده  یمنو متالش نیازم گرفته بود و ازم خواسته بود تا به روند سابق برنگشتم شرکت نرم و هم



 یبرا یقدرت چیه شهیو برعکس هم رفتیداشت از دستم م میبود تنها برگ برنده زندگ

 داشتمبرگردوندنش ن

لباس عروس و بدون  یبود که ب نیون ارو داشتم که تمام حسرتش یساله ا جدهیه یدخترا حس

 خونه بخت رفتنیرقـ*ـص م

 متوجه نبود یداشتم اما خب کس یبه شدت تلخ کام

و با اهنگ  دمیبنفش رنگ اتاقم رو روشن کردم و پرده رو کش یبود که چراغ ها یریحالگ عصر

که  یبنفش رنگ فضا فرو رفتم و اشک هام دونه دونه جون گرفت اونقدر یکیتار یتو ینیغمگ

 یقیزل زدن به رو به روم تن به خواب عم یشد و کم کم صدام سقوط کرد و بعد کم لیبه زجه تبد

 رو قلبم حس نشه یزخم چیه یکه جا یقدرسپردم اون

*** 

 یندادم که صدا تیاهم عمه است نکهیشدم و با تصور ا اریموهام هش یرو یحس کردن دست با

 :دیچیگوشم پ یتو لوین

 بود بیعج شهیهم زتیتو همه چ -

دستش رو بلند  یسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که وحشت زده نگاهم کرد و به سخت یتند

 گونه ام گذاشت و با بغض لب زد: یکرد و رو

 شده.. ینجوریچشات چرا ا ریخواهر خوشگله من کجاست ز -

اومد اون صد برابر  یاز دستش برنم یکار نیکرد جز ا هیافتاد و مثل خودم گر بغلم یبعد تو و

دردسر  یو من رو هم سفارش کرد که ب کردیرفتار نم لشیوقت خالف م چیو ه دیترسیمن از بابا م

 ادیم شیپ یچ مینیتا بعد بب رمیسرنوشت رو بپذ

به اتاقم اومد و پشت سرش سارا و من در سکوت  یدیروز بعد عمه با ست لباس سف صبح

باعث  نیانگار که روزه سکوت گرفته بودم و هم دادمیرو انجام م خواستنیکه ازم م یهرکار

بودم  یبودن من همون بهینرگس حرف گوش کن و ساکت غر نیتعجب همه شده بود اون ها با ا

 نیمهم تر یتو یخواه بود ول یازاددنده و  کیبود  یستینیمیر افکار فیکه هنجار شکن بود درگ

بود که  نیا میشد خب اون لحضه ها تمام فانتز هیبق میتابع تصم فیضع یدختر ها نیسکانس ع



شدم  زاریاز فکر کردن بهش هم ب لویچهره معصوم ن دنیچرا اون شب فرار نکردم اما خب با د

 اون یشونه ها یرو شدیطعن م کردمیاگه من فرار م

ام  افهیبا سر افتاده دنبالشون راه افتادم خب ق یشدم و بدون نگاه کردن به کس الیخیکال ب پس

 بخوره جز عزوس تونستیم یبه هر مدل ادم

نه که  ایاومده  شیبراتون پ دونمیصحبت کنم نم تونستمیشدم اصال نم یمنزو کردمیم حس

همون  یمن تو و خب و نیوفتیبه هق هق م نیحرف زدن باز کن یاگه دهنتون رو برا نیحس کن

بار پنجم  یعروس ها برا ریکه برخالف سا دمیمحضر شن یعاقد رو تو یاحوال ها بودم که صدا

 :دیپرسیم

 لم؟یوک -

 جا جمع کردم تا سه کلمه رو کنار هم بچسبونم و تلفظ کنم: کیمن تمام توانم رو  و

 بله -

محتوا  یقدر پوچ و ب نیادامه نسل هم یمن شدم همسر دوم پسرعمه ام برا یراحت نیبه هم خب

 شد یمن باز یبا زندگ

شهر  یجاده خروج ینشستم و تو نشیماش یکنار دست حامد تو دمیبه خودم اومدم د یوقت

 ادامه داد شیحواله ام کرد و به رانندگ ییبهت زده نگاهش کردم که نگاه گذرا میقرار دار

 لب زدم: یعصب

 میریم میکجا دار -

نگفت، انگار که  یزیکه باز چ دمیبار پرس نیدوم یادامه داد و برا شیفقط در سکوت به رانندگ و

 بود ریقصدش تحق

 از برداشتم داد زدم: یعصب

 چرا حرف نم.. -

 وفتهینثارم بشه و خون از دماغم راه ب یمحکم یبود تا تو دهن یکاف نیهم و

 بود نیکجارو اشتباه رفته بودم که حقم ا شد؟یم ینجوریداشت ا چرا

ادامه داد  شیتوجه بهم به رانندگ یو اون ب دیرسیازش دستمال خواستم اخه دستم نم هیگر با

 خواستیکه واقعا دلم م یزیچ هیگر ریبلند زدم ز یباشم پس با صدا یقو تونستمینم گهیخب د



که حس کردم زد کنار  نییام رو گرفتم و سرم رو انداختم پا ینیب یبا شالم جلو نیب نیدر هم و

 ف شدمتوق نیو ماش

در سمت من  نکهیازش نبود تا ا یخبر گهیشد و د ادهیپ نیبعد از ماش ینکردم و لحضات یحرکت

 خوابوندنش ور رفت و بعد اضافه کرد: یبرا یباز شد و حامد با دسته صندل

 ادیدراز بکش که خونش بند ب -

گرفتم،  هیهد کیقرمزش انگار که از طرف خدا  یچشم ها دنیسرم رو باال اوردم و با د متعجب

 بودن چشم هاش خوشحال شدم یچرا انقدر از بارون دونستمیواقعا نم

 یصندل یشونه ام گذاشت و به اجبار رو یخودش دستش رو رو کنمینم یمن حرکت دیکه د حامد

 داد هیخودش جا گرفت و سرش رو به فرمون تک یصندل یخوابوند و بعد رو

 لب زد: یربع کیبعد  و

 ؟یداریب -

 آره -

 اومد؟ بند -

 آره -

 معذر.. -

 نگو یزیچ -

 ماه عسل میریم میدار -

 کجا؟ -

 ؟یتو کجا رو دوست دار -

 مهمه؟ -

 ادمهیازدواجت  یبرا یچه برنامه ها داشت دونمیچون باهات بزرگ شدم؛ م فهممتینرگس من م -

اروم شه  زیهمه چ کمیبچه ات، بزار  یبرا یریبا لباس عروس عکس بگ یکل یخوایم یکفتیم

 یبه همه خواسته هات برس کنمیکمک م

 بخورم یتو دهن میروز عروس کردمیهام فکر نم یجدا از همه فانتز -

 بودم یعصب -



 یکه تو پخت هیآش نیبود ا یمن چ ریتقص -

 یکن بفهم ینرگس من واقعا دوست دارم سع ایباهام راه ب -

 کن یزندگ باهام یانتظار چیه یحامد فقط دست از سرم بردار و ب -

 شمیمتوجه نم -

 یبهم دست بزن یحق ندار نکهیا یعنی -

االن هم حرف نزن تا مقصد،  میکنیخب بعدا راجع بهش صحبت م یول یندار یحق نیتو چن -

 تهران میریم

شد  ادهیحرف پ ینگه داشت و ب کیرستوران ش هی ینگفتم حامد جلو یزیبه اراک چ دنیرس تا

 تعارف بزنه هی مردیخب م

نکردم و خودش کالفه  یحرکت چیفاصله گرفت و به گمونم منتظر من شد که من ه نیاز ماش یکم

 برگشت سمت در من و بازش کرد و لب زد:

 میغذا بخور میبر ایتخم چشم ما بذار و ب یقدم رو -

 امینم ییجا ادیاز لباس تنم بدم م -

 کرد و لب زد: یبهم نگاه متعجب

 قشنگه که -

 اروم گفت:نگاهش کردم که  یعصب

 میبخور نجایا ارمیم -

 درو بست و رفت یحرف اضافه ا ینگفتم و ب یزیچ

 مختلف اومد یزهایپر چ کیپالست کیساعت گذشت که با دو پرس غذا و  مین

اون روز اگه  دیعالقه ام به حامد خوش خوراک بودنش بود و شا لیاز دال یکیاون زمان ها  ادمهی

نمومم عشق بورزم  یجلوم و همسر همه چ چهیهمزمان به پلو ماه تونستمینداشتم م یکام تلخ

 ناقصش رو سهم من کرده بود یزیاما خب روزگار از هرچ

 لب زدم: یکه عصب دیرو خوابوند و دراز کش شیبه عصرمون حامد صندل کیخوردن ناهار نزد بعد

 دوست ندارم شب تو جاده باشم -

 خسته ام خب -



 نمیبده من بش -

 م کرد و گفت:نگاه متعجب

 واقعا؟ -

 یرانندگ یو بعد کم میگفت و بال فاصله جاهامون رو عوض کرد یتکون دادم که باشه ا یسر

جاده رو دور زدم  یناگهان میتصم کی یو تو نهیسنگ یلیخوابش خ دونستمیحامد به خواب رفت م

سقف تنها شم  کی ریکه با حامد ز خواستیدلم نم چیگرفتم؛ ه شیشهر خودمون رو درپ ریو مس

 بشم دهیو مجبور باشم باهاش سر کنارهم بودن بحث کنم و به چالش کش

بعد  یزندگ یهام تو میو همه تصم شهیلحضه خب اصال به واکنش حامد فکر نکردم مثل هم اون

 همون حال گفت: یکه حامد تو دمیشهرمون رس یکیبه نزد یسه ساعت رانندگ

 پاشم میاگه تهران -

 شده گفتم: هول

 رتریهمون د یزدم کنار منم چرت زدم برا یساعت کینه  -

 یببخش خسته شد -

 چشم هاش برداشت و لب زد: ینگفتم که ساعدش رو از رو یزیچ

 میبزن کنار جابه جا ش -

 نه تا تهران با خودم -

 کن پس دارمیب یباشه ورود -

 باشه -

سطح سرعت در توانم روندم  نیدادم و با باال تر رونیصدا ب ینفس حبس شده ام رو ب یسخت به

 دمیشهرمون رس یتا باالخره به ورود

 مردد بودم اما

 میرفتیکجا م دیبا

رو گرفتم که بعد سه بار زنگ زدن جواب  لویداشبورد برداشتم و ن یرو از رو میگوش یسخت به

 رو بخونه فرستمیکه م ییها امیداد و فقط بهش گفتم که پ



بود گفت  دایشوکه شدنش هو کهیو اونم درحال میبر دیو االن کجا با میبراش نوشتم که برگشت و

 کنهیدرو باز م ادیم

بغض گلوم رو  یو به سخت دیچیگوشم پ یاذان صبح تو یدر خونه که صدا دمیرس یربع بعد

داشبورد و خودم رفتم  یرو براش گذاشتم رو چینکردم و فقط سوئ داریقورت دادم حامد رو ب

 ب لب زد:متعج لویداخل که ن

 پس اون؟ -

 باال انداختم و لب زدم: یا شونه

 راحته نیتو ماش گهیم -

درو قفل کردم و با حس خوق  اطیاتاقم و محض احت یندادم و فقط رفتم تو لویبه ن یجواب گهید و

 سپردم یخبر یب یایتن به دن یالعاده بد

*** 

 شدن در اتاقم به خودم اومدم دهیمحکم کوب یصدا با

در باز شد  امیکه درو باز کنم اما تا اومدم به خودم ب خواستیو م زدیبود که همه جوره اربده م بابا

 مشت و لگد بابا قرار گرفتم ریو ز

 و هفت ساله باشم ستیکه بابام روم دست بلند کنه ب یبار نیاول کردمیوقت فکر نم چیه خب

دنده تر  کیما خب من از بابا منو کنار بکشن ا کردنیم یو سع دنیسر رس لویو شوهر ن حامد

برم بخاطر همون در سکوت ازش کتک  رونیدست و پاش ب ریبودم و حاضر نبودم خودم از ز

 کردیتر م وونهیرو د هیبق نیو هم خوردمیم

 :گفتیکه م دیعمه به گوشم رس یصدا

 ادیداره از چشم هاش خون م -

 نشدم یزیمتوجه چ گهید و

 که انگار مربوط به زمان حال بود دیچیپیگوشم م یتو یمبهم یصدا ها فقط

 بوده دیکه به سرشون وارد شده شد یضربه ا -

 حالت اغما هستن یاالن تو -

 توکل بر خدا مادرم دعا کن خوب بشه -



 :کردیکه برام خاطره هارو زنده م ییصداها و

 ها یمن قیسحر تو فقط رف -

 شکنهینم نمونیوقت پل ب چیه -

 یمن نیتو مورف نینگ -

 ولم کردن تو نکن نیسحر و نگ یفاط -

هاشون خنجر  یرو باهاشون بافته بودم و از بعض میبود که دوران نوجوون ییدخترها یاسام نهایا

 شدیسرم اکو م یچرا داشت تو نهایخورده بودم اما ا

 لوین یها غیج یصدا

 دیمامان منو خاک نکن -

 من برادر ندارم -

 دوننیشهر منو هنجار شکن م نیمردم ا -

 گذاشته بودم جمیپ یخودم رو تو یچون من عکس ها دیاون خواستگار خوبه پر -

مزخرف و دردناک  یداشت؛ تمام سکانس ها یدست از سرم برنم کیمزخرفات نوستالژ نیا

 که رفت یدلبر شد،یداشت جلوم زنده م میزندگ

دادن فرصت ها؛  از دست گران،یتلخ د یقضاوت ها کردن؛یم دکیرو  قیکه فقط اسم رف ییرفقا

 قد و قواره من یب یمسموم و زندگ یمزخرف ترس نگاه ها یها تیمحدود

 کیتا صداها قطع شد و با باز کردن چشم هام افتاب مانع باز شدنشون شد  دمیکش غیج انقدر

 یکه کل دمیرنگ رو د دیسف یایدن کیچشم هام رو باز کردم و دورم  یبه سخت ز؛یت یلیافتاب خ

و باز هم  دمیمثل اون ها دراز کش یاز هر کنج کاو یبود و من عار دهیادم مثل من روش دراز کش

 سراغم اومدن یمیقد یاصداه

 بود یچ هیقض دونمینم

 ییرفتن ادم ها شد؛یوجودم داشت مرور م یهم تو شیخاطرات درد آور هشت ساله پ یحت که

 شد. اهیکه تا ابد س یکه عوض شد! بخت یکه رفت، پدر یبودن داده بودن مادر یکه قول ابد



کردم به صداها عادت کنم و عالرغم وجودشون بخوابم  ینکردم و صرفا سع تیخودم رو اذ گهید

 میبود یمعلوم نبود تو چه عالم ذاشت؛یبود نم دهیکه اونطرف تر خواب یادم یها غیبار ج نیاما ا

 دادیم لیکرده بود و تحو لمیرو ف مونیکه انقدر دردناک زندگ

 چشم هام هنوز بسته بود: یحامد به خودم اومدم ول یصدا با

باشه تو به هوش  ؟یزنه من باش یخواینم نکهیسره ا یهمه بلوا بپا کرد نینرگس، ا ریآروم بگ -

خودم رو خوده احمقم رو بهت ثابت  یدادیکاش بهم مهلت م یول میریگیطالق م میریبخدا م ایب

عشق  یعاشقت شدم و تو شد یبار من زود نیمون اولکنم، من دوست داشتم نرگس از ه

 حیو ازم توض یدیشنیم نارویا شدیشد! کاش م لینذاشت و سارا بهم تحم شتاما سرنو میبچگ

 یکه تو خواب فیکه از تو گذشتم ح شدیشدم که بهت بگم چ یقو یچون االن انقدر یخواستیم

 لطفا برگرد یعشقه من ول

نشون ندادم،  یعکس العمل چیاما ه دیکل وجودم لرز قتایو حق دمیحامد رو شن یها هیگر یصدا

 بودم هوشیمدت رو ب نیپس تمام ا

حس کردم اون حرفا هم  یلحضه ا یچقدر گذشت که چشم هام رو باز کردم و برا دمینفهم

 بودم مارستانیب ایاطرافم رو نگاه کردم که گو جیتوهم بوده و فقط گ

 لب زدم: یته چاه یصدا با

 آب -

جلوم  یدر اتاق باز شد و چهره خندون پرستار یقینبود و درست بعد دقا شمیپ یانگار کس اام

از  یکه کادر شدمیم یروش کامل نشده بود که رفت، داشتم عصب دمینقش بست که هنوز د

از جمله حافظه حرکت  زیهمه چ یسرم جمع شد و شروع کردن به برس یپزشک و پرستار باال

 یداخل شد و کل لویمحض تا باالخره رفتن و پشت سرشون ن یاالف یتساع کیعضالت بدنم و 

 زیهمه چ گفتیم دمیپرسیگفت هرچقدر هم که م ینم یاز کس یزیقربون صدقه رفت و فالن چ

 اغما بودم یمن چهارده روز بوده که تو ایرو به راهه و گو

 ونیبرگشتنم رو مد فتگیم میها بودم دکتر اصل شینظر پزشک ها و انواع ازما ریکامل ز یروز دو

 ینبوده جز حامد اما اصال تو یکس دونستمیاتاقم بوده و من خوب م یبودم که تو یکس نیاخر

 بودنم دست به کار شدم مارستانیب یسراغم پس خودم روز اخر تو ومدیدوران به هوش اومدنم ن



 عمه -

 زمیجانم عز -

 حامد کجاست پس؟ -

 یچ -

 شوهرم کجاست پرسمیدارم م -

 نگفت یزیگشاد شده نگاهم کرد و باز هم چ یبا چشم ها عمه

 شده؟ یزیچ یگیعمه چرا نم -

حرف بزنه سر جاش صاف نشست و من  خواستیداخل شد و عمه که تازه م لویهمون لحضه ن و

 متعجب به عمه نگاه کردم

 گوشم با شماست عمه -

 مشکوک نگاهمون کرد و نق زد: لوین

 ن؟یکه من اومدم ساکت شد نیگفتیم نیداشت یچ -

 گفت: یشاک لویبهش انداخت که ن ینگاه غمزده ا عمه

 یزدیتموم شده حرف م گهیکه د هیاز همون قض یعمه نکنه داشت -

 نگاه کردم و لب زدم: لویبه ن متعجب

 ه؟؟یکدوم قض -

 انداخت و تشر زد: یاخمالود به عمه نگاه لوین

 طالق تو و حامد -

 تشر زد: لویکه ملتمسانه نگاهم کرد و ن به عمه انداختم ینگاه

 میریگیبابا گفت شناسنامه نو برات م -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 خوابمیخونه شوهرم م یمن امشب تو ستیخبرا ن نینه از ا ؟یکه خراب شدن چ ییزهایچ هیبق -

 گردمیرفتم با کفن برم دیبا مانتو سف

 شوکه بهم نگاه کرد و لب زد: لوین

 ..یمتوجه-



 عربده زدم: بایادامه بده و تقر نذاشتم

 ادیعمه زنگ بزن حامد ب میراجع بهش ندار یام بحث گهیآره متوجهم د -

 تر از من گفت: یعصب لوین و

 طالق یخودش بره دنبال کارها یایمن قول داده به هوش که ب زیعز ادیحامد نم -

 یعنی نیا دمیجمله رو شن نیا آره من خودم شد؛یگوشم داشت تکرار م یحامد تو یصداها تازه

عمه رو گرفتم و هردو شون  یبود گوش یو با هر بدبخت یمعطل یبوده ب یحرف هاش هم واقع هیبق

 کردم و بالفاصله حامد رو گرفتم رونیرو ب

 جانم مامان؟ -

-.. 

 شده شیزیمامان نگو که نرگس چ -

 حامد.. -

 نرگس؟ -

 دو روزه به هوشم -

 دونمیم-

 ؟یومدیچرا ن -

 ما قرار.. -

 رمیگیمن طالق نم -

 ؟یگیم یدار یچ -

 میکه بر یمرخص یدنبال کارا ایحامد ب -

 عمه اومد داخل یساعت میدرنگ قطع کردم و حدودا بعد ن یبعد بدون لحضه ا و

 پس کو حامد؟ -

 دلم زیعز ادیم -

ب من سازش کنم خ طمیبا شرا خواستمیدوست نداشتم به بخت و اقبالم فکر کنم فقط م گهید

ازش  تونستمیم یافتاد و درست زمان یول وفتهیمبارزه کردم که اون اتفاق ن یبه اندازه کاف



نامفهوم به نظر  اریبس هیشده هرچند که قض لیکنم که متوجه شدم سارا به حامد تحم یریجلوگ

 از چه قرار بوده هیبفهمم که قض تونستمیکم کم م دیاومد اما خب شا یم

 نداد یداشتم با حامد قبل رفتن به خونه اشون صحبت کنم اما خب مجال دوست

کارت روش  هیجواهرات و  یجعبه مربع هیو  ستادیشوهر نرگس جلوم ا مارستانیخروج از ب نیح

 رو روبه روم گرفت و اضافه کرد:

بخره و  هیزیتولدته گفت که حامد اجازه نداده جه خیرو بابات داده و رمزش تار هیکارت اعتبار -

هست  لویبت و جعبه هم از طرف من و ن دهیم ینجوریات کنه ا هیزیاون مبلغو که خواسته خرج جه

 شهیحل م نمیا ندهیکه فعال باهات قهره اما تا دو روز ا

 نیگفتم و جعبه و کارت رو ازش گرفتم و به سمت ماش یممنون حاتشیمقابل اون همه توض در

 حامد رفتم

 ریرو عمه باز کرد و ز اطیهمون خونه بختم قرار گرفتم در ح ایخونه عمه  مقابل یساعت میبهد ن و

 داخل مینثارم کرد و باهم رفت یزمیعز یلب خوش اومد

حامد بود مردد موندم که حامد  یسمت چپ که خونه عمه بود و راست که خونه کوچولو نیمن ب و

 از پشت سر گفت:

 همون سمت برو یهرجا خودت راحت -

 درنگ به سمت خونه سارا و حامد قدم برداشتم که عمه لب زد: یمن ب و

 خواب داره دونهیاونجا فقط  -

 قورت دادم و لب زدم: یرو به سخت رمیمن بغض گلوگ و

 که متعلق به شوهرمه خوابمیم ییمن جا -

هرچند که به غلط کردن افتاده بودم اما اروم  ستادمیدر ا یرفتم و جلو یمحکم تر یبا قدم ها و

 در زدم

اب گلوش رو قورت داد و اول به من و بعد به حامد نگاه کرد و همچنان سکوت  یبه سخت سارا

 شدم و لب زدم: نیریکرده بود ش

 داخل؟ امیب یکنیدعوتم نم -

 که طالقت بده ادیحامد که گفت م -



 انداختم که حامد اضافه کرد: نییسرم رو پا یعصب

 نیریهردوتون از من به گوش بگ نویبمونه ا دیمن با تا ابد ناموس شهیکه ناموس من م یکس -

دهه  نیچند یلحضه حس کردم تو کی دمیاون لحضه اصال نپسند یحرف زدن حامد رو برا نوع

 قرار گرفتم یو حکم مرد ساالر شیپ

 داشتم راجع بهش با حامد بحث کنم اما فضا نبود دوست

دهنش  یسارا درست رو به روم دراومد و تند دستش رو رو هیفکرها غرق بودم که گر نیهم یتو

انداخته بود و  نییبه حامد کردم که سرش رو پا ینگاه یجیداخل خونه منم با گ دییگذاشت و دو

شده بود خواستم پام رو داخل خونه بزارم که حامد به سمتم اومد جلوم  یبرزخ یعمه که حساب

 ستادیا

 لب زدم: متعجب

 ؟ینکیم کاریچ یدار -

 امشب من و سارا رو تنها بزار -

 شد؛ تازه عروس مزاحم داماد بود؟ یلحضه متالش کیتنم در  کل

 یانداختم تا حامد چشم ها نیینگفتم و سرم رو پا یزیچ یبد هم شکستم ول یلیخ شکستم

و قدم زنان دور  دمیافتاده چرخ نیینشم با همون سر پا ریاز اون تحق شتریو ب نهیرو نب میبارون

شه اما  میترم کمیصدام کنه تا غرورم  خواستمیهر قدم ده بار از خدا م یشدم و خب به ازا

 نگفت یزیچ

که تا حد  ییاز اون نگاه ها کردیوارد خونه عمه شدم عمه با ترحم بهم نگاه م یسرشکستگ با

از  نکهی، خصوصا ابهش بگم یزیچ تونستمیمرگ متنفر بودم ازشون اما خب طرف عمه ام بود نم

 هاش یعاشقش بودم بخاطر مهربون یبچگ

 دهیاما فا امیب رونیاز اون فضا ب کمیصحبت کنه تا بلکم من  یکرد از هر در یاخر شب سع تا

حامد حساب باز  یحرف ها یرو چوقتیه نکهیاون شبم شد ا مینداشت و در کل تنها تصم یا

 ودم داده بودمقول رو به خ نیبار بود ا نینکنم هرچند که چند

بود که هنوز اجازه ندم حامد  نیدرستش ا دیام فکر کردم خب شا ندهیو ا یشب رو به زندگ کل

با خودم قرار گذاشتم  جهیگاه باشه و درنت هیبرام تک تونهیکه مطمعن شم م یشه تا زمان کمینزد



رو  ازمیمورد ن لیکه صبح فردا اول برم شرکت و دوباره قرار داد ببندم و بعد برم خونه بابا و وسا

 ارمیب

اروم شدم و عاجزانه به درگاه خدا التماس کردم که فردا رو روز شانس من  یتفکر ها قدر نیا با

 حرف قرار داد رو ببنده یقرار بده و صولت ب

*** 

شدم و از همون اول لبخند  داریعمه ب یاهلل اکبر گفتن ها یمونده به شش صبح با صدا ربع کی

 لبخند کیرو بسازم اونم با  یمن تونستم صبح خوب میو هفت ساله زندگ ستیزدم برخالف روال ب

 رو زدم که عمه متعجب لب زد: میکارمند پیبود رو خوردم و ت دهیکه عمه تدارک د یا صبحونه

 ؟یمتکجا به سال -

 زمیسر کار عز -

 بهم انداخت و اضافه کرد: یاخمالود نگاه عمه

اقات گفت صاب کارت بخاطر  نکهیدوم ا یاستراحت کن دیبا یتو تازه به هوش اومد نکهیاول ا -

خدارو  میپول دار یما به اندازه کاف نکهیا نشیتر یمدت نبودنت اخراجت کرده سوم و اصل نیا

چون حامد اصال دوست نداره  ادیخونه کاراتو کن تا شوهرت م نیشکر توام مثل سارا خانوم بش

 کار بره. رزنش س

رو قورت بدم و بعد رو هوا به عمه  تمیکردم عصبان یعمه امپر چسبونده بودم اما سع یحرف ها از

 انهیگفتم که حامد در جر

 شدیم رمیاما د ادیصبر کنم حامد ب دیکه با گفتیچون م رونیاز خونه زدم ب یبا هزار بدبخت و

 کنارم نگه داشت و لب زد: یدیسف دیمشغول تند تند راه رفتن شدم که پرا پس

 برسونمت یریشهر م یآبج -

 یجلو قایبود که دق یکردم و چقدر بچه خوب ینشستم و تشکر یکه از خدا خواسته تند منم

 لب گفتم: رینگرفت ز یپول چیام کرد و ه ادهیشرکت پ

 معرفتت یصفا شییخدا -



خوش و بش با همکار ها وارد اتاق صولت شدم و بعد  یبه سرعت وارد شرکت شدم و بعد کل و

 یشانس دوباره برا هیشدن دوباره قرار داد رو بست و به من  دهیبحث و به چالش کش کساعتی

 داد یزندگ

 کیدر  دم؛یلـ*ـذت کشاز سر  یساعت هفت عصر از شرکت خارج شدم و نفس یخرسند با

رو ادامه  ادهیشد که راهم رو به سمت پ نیبرم و هم ادهیبابا پ یلحظه دلم خواست که تا خونه 

 دادم

همراهم نبود پس  دمیرو بزنم که د میخلسه فرو برم خواستم هندزفر یتو کمی نکهیا یبرا

 رو گسترش دادم. ذهنم اومد یکه تو یفکر نیقدم زنان به راهم ادامه دادم و اول یهمونجور

 شد! ینجوریکه ا شدیچ خب

من  الیخیساله! ب 16دختر  کیازدواج کرد،اونم با  یناگهان شیمن دو ساله پ یها یبچگ عشق

 حس خاص بهش رفت. کیهام از داشتن  ییو تمام رسوا

شد؛ دم از  دایکرده بودم سر و کله اش پ رونشیکامال از مغزم ب گهیکه من د یدرست زملت و

و من همچنان در مبارزه قرار  دیبابام به من رس قیزد و من پوزخند؛ از طر یمیو عشق قد یعاشق

 یتو ییجا گهیچون د گه،ید یکیبود که از من گذشت و رفت سراغ  یگرفتم، چون اون همون

و بعد از حامد  رمیو به اغما م خورمیخودم ضربه م یحس بودم بهش! من از بابا یقلبم نداشت ب

 بودم؟ تیبراش اولو شهیشده و من هم لیرا بهش تحمکه سا شنومیم

 دهیشن یداریکه مطمعن نبودم تو ب یپوچ عقد رو بهم نزدم؟ به خاطر حرف نقدریمن هم یعنی

همه ادعا دوباره به همون  نیهندستون کردم؟ من با ا ادی لهیدوباره مثل همون ف یهوشیب ایبودم 

 یشب زندگ نیاول یکردم؟ و باز هم اون من رو خورد کرد و تو هیکه ازش ضربه خورده بودم تک

 هیشب هیقض نیا یزن اولش؟ کجا شیمن رفت پ یهوشیاونم بعد چهارده روز ب کمونمشتر

 شدم. لیانگار من تحم شتریب له؟یتحم

 دیشدم و راه مونده رو رفتم؛ خوشبختانه کل الیخ یمحلمون ب دنیاما با د هیگر ریز زنمی خواستم

مکث در رو باز کردم و  ینداشتم که با بابا رو در رو بشم، پس ب اجیاس همراهم بود و احتزاپ

تمام  یدلم برا دمشیکه د نیبه اتاقم رفتم و هم کراستی یا گهیبدون نگاه کردن به سمت د

شد کل دکور اتاق رو  یهام عصب هیکردم و بعد که گر هیبلند گر یام تنگ شد و با صدا شتهگذ



کردم  کهیدستم بود رو هزار ت یکه جلو یزیچنگ زدم و هرچ زیبه همه چ انهیاوردم و وحش نییپا

هق هق هام دست و  نیکه در باز شد و بابا به سرعت به سمتم اومد و محکم بغلم کرد؛ اولش ب

بغلش مچاله شدم و  یبود و صرفا معصومانه تو دهیفا یاما ب امیب رونیکه از بغلش ب زدمیپا م

بود که بلد  ینوازشم کرد، اون پدر شیزندگ یبار تو نیاول یکردم که برا هیگر زیر زیهمچنان ر

حسرت ها بزرگ کرد چون  نیرو با ا لویمن و ن دیاحساس خرج بچه هاش کنه و شا یکیزینبود ف

و حاال همون پدر دست  ستیها ن نیبابامون اهل بغـ*ـل و نوازش و ا میدونستیهردو ما م

 لب زدم: دهیبر دهیبر د،یسر من کش یبار رو نینوازشش رو چند

بود رو  یبد یمدت پدر هرچ نیا ینبودم برات اما تو تو یاوالد خوب میکل زندگ یمن تو دیشا -

 یدرآورد

 یو در اخر هم بـ..وسـ..ـه ا کردیدر سکوت گوش م زدمیگفت، هرچقدر که حرف م ینم یزیچ

کردم و به کل  نمیرو بار ماش لمیجهان وسابغض  نیتر نینشوند و رفت؛ با سنگ میشونیپ یرو

 نقل مکان کردم.

رو بردم داخل؛ به  نمیباز بود و خودم کامل بازش کردم و ماش مهیدر ن دمیکه رس اطیح یورود به

از ذهنم  تشیلحضه حامد و عصبان کی یو برا دادیشب رو نشون م 10ساعت نگاه کردم که 

رو بردارم  وترمیکامپ توریمان خواستمیگذشت اما محل ندادم و در صندوق رو باز کردم و تازه م

 :دمیتشر وحشتناک حامد از جا پر یصداکه با 

 خانم کارمند یاومد یاالنم نم -

 مگه شدهیچ -

 بودم عربده زد: دهیکه در طول عمرم ازش شن ییصدا نیحامد با بلند تر و

 ؟شده مگه یچ -

 کنه که من بدتر از اون داد زدم: کاریچ خواستیم قایدق دونمیتر اومد و نم جلو

 یدیمنم د یدینوک انگشتت بهم بخوره، پشت گوشتو د هیکاف -

 ستینیمیخانم ف یکن یمن باز یبا آبرو ینرگس؛ حق ندار یشد حیوق یلیخ -

 شده؟ یچ یبد حیتوض یریمیم -



خوش  چ،یه یریاجازه شوهرت م یب چ،یه رونیب یزنیم اییربع بعد من جلو چشم روستا کی -

 یخونت با شوهرت ناهار بخور یایظهر نم چ،یه یشیم بهیغر نیسوار ماش چ،یه یریم پیت

سر  یاجازه دادم تو بر یاون همه مرد من ک یب ینیشیتا عصر م یکنیم میقرارداد تنظ ینیشیم

نکن  وونمیخونه؟ د ادیم 10زن من  ابونا؟یتو خ یکنیو لش م یداریبرم پیریت یکیکار؟ بعد تو تار

 نرگس! حرف بزن با توام

اندازه ده سال خطا کرده بودم اما خودم رو نباختم و  یحامد من همون روز اول ستیطبق ل خب

 بدتر از خودش گفتم:

حاال به جرف تو کنارش  دمیخواب بودن من زحمت کش هیبق یدرس وقت یمن نشستم پا -

 یتازه عروست رو تو شبید یخواستیرو از اول؛ م نیا یدونستیخوب م کارم رو توام زارمینم

من رجز  یبرا ی! الکشیو خودت برسون یریبرنامه هاش قرار بگ انیتا در جر یخونت راه بد

با شوهر؟ جناب شوهر مگه وقت آزاد هم داره که با ما بگذرونه؟  اهارنخون حامد خان، کدوم ن

آخر قرار گرفتم، االنم برو کنار که من  میس یتو قایه دقک یخودیمن نده ب لیچرت و پرت تحو

 نقل مکان کنم به خونه عمه ام

 ستادیرد شم که رو به روم ا خواستم

 یسربار مامان شد یکنینرگس، حس م فهممتیم -

 یبابام با عمه ام زندگ یبجا نکهیحامد؛ من ازدواج کردم که مستقل شم نه ا کنمینه حس نم -

 کنم

خونه سه  میرو ببر لتیاالن هم وسا دم،یم حیباشه اشتباه از من بود؛ به وقتش برات توض -

 مونییتا

 خوادینم -

 رو برداشت و لب زد: توریمان

 نرگس بانو گهید الیخیب -

اتاق  کیاون خونه کوچولو که فقط  یزدم و رفتنش رو تماشا کردم، برام سوال بود تو یپوزخند

 ش؟ییو کجا بذاره خدامن ر ستمیس خادیداره م



و بعد با لبخند  برهیرو م لیتا حامد وسا نجایا ایلب زد ب یهمون احواالت بودم که عمه به اروم یتو

 میبه سمت عمه رفتم و با هم شام مختصرش رو خورد یپت و پهن

رو از دست  میلحضه تمام امادگ کیاونجا؛ و در  میاز شام حامد اومد و ازم خواست که بر بعد

 گفت: یملتمسانه به حامد نگاه کردم که به سرد کهیدادم طور

 یکه اسقالل رو حس کن میریم -

ازدواج کرد و  گهید یکیبا  لیبه تحم میکه عشق بچگ هیبهش بگم گـ ـناه من چ خواستیم دلم

 از شانس من بچه اش نشد؟

 حامد برگشت به سمتم و لب زد: میدیدر که رس یخب سکوت کردم، جلو اما

 کن یکرد تو بزرگ یگفت هرکار یازت هرچ کنمیخواهش م -

 کنمیم یسع -

 راحت التیخ یبهم بگ خواستیدلم م -

 ستمیمن دروغگو ن -

سر تکون داد و در رو باز کرد و کنار رفت تا من داخل شم، سارا مظلومانه جلو اومد  یعصب حامد

 انداخت و لب زد: نییسرش رو پا کردیم یبا انگشت هاش باز کهیو درحال

 نیسالم خوش اومد -

 نیگذاشتم و رو اول یبه همه جا کردم و کوله لپ تاپم رو گوشه ا یدادم و نگاه اجمال یسالم

به اشپزخونه پناه برد؛ خنده ام گرفته بود، انگار که  یبود نشستم و سارا تند کمیکه نزد یکاناپه ا

 قرار بود برم. یمهمون بودم و زود هی

که داشتم  یهر برنامه ا یفرو بردم و تو میگوش یفکر نکردم و صرفا سرم رو تو یزیبه چ گهید

زد و هرچند که به خاطر معده ام  یبه سمتم اومد و تعارف یچا ینیسارا با س یگشتم که بعد ربع

تشکر  یبه ارومبرداشتم و  دونهیحامد ناچارا  یاما مقابل نگاه ها خوردمیبعد از شام نم یچا

تک اتاق خونه و بعد  یاز جا بلند شد و رفت تو شییچا دنینفس سر کش هیحامد بعد  ردم،ک

 سارا رو صدا زد

 بودم؟ اما خودم رو قانع کردم که اصال به درک. بهیمگه من غر ومد؛یاز اون حرکتش خوشم ن چیه

 اومدن و حامد روبه من گفت: رونیهردو ب یا قهیده دق بعد



 لباس هات رو عوض کن نجایا اینرگس ب -

 باشه ممنون -

 لیرو نداشت چون تنها وسا یزیچ تیظرف گهیکه د یاتاق یبعد از جام بلند شدم و رفتم تو و

کار خودش گذاشته بود، فکر کنم بخاطر  زیرو کنار م ارمیس زیمن انگار پرش کرده بودن، حامد م

همزمان کار  چوقتیط از خدا خواستم که هخونه اون کار رو کرده بود و فق نترنتیاتصالش به ا

 میباش تهنداش

لحظه  کی یتخت دو نفره رو در برگرفته بود و برا کیاتاق که  گهیبه سمت گوشه د دمیچرخ

لباس عروس چشم هام رو نوازش کرد، چقدر  یو سارا تو یلباس داماد یعکس بزرگ حامد تو

 اومدن. یبودن! چقدر به هم م بایز

گلوم نشست و منو از  یرو یاون عکس موندم و کم کم بغض بد رهینان خرفتم و همچ جلوتر

 زود من رو برگردوند یلیحامد خ یجدا کرد اما صدا ایدن

 یریعکس بگ برمتیفرصت م نینرگس! در اول فهممیم -

 لب زدم: نیانداختم و با همون بغض سنگ نییسمتش برگردم سرم رو پا نکهیا بدون

 ازت متنفرم -

آغـ*ـوش مردونه اش فرو رفتم، بعد سالها انتظار  یبار تو نیاول یتا برا دیطول نکش یلیخ و

 بهم نداد یاتفاق افتاد اما حس خوب

 داشتم: حتینص کیلحضه فقط به خودم  اون

از خدا نخوام چون مطمعنا اگه قسمت نباشه طعم  یرو زور یکس ای زیچ چیوقت ه چیه نکهیا

جمله رو لمس کردم؛  نیا قایبه دست آوردن و من دق نیریعم شط یبه جا دهیرو به کامت م یگس

هم بد بود و  یلینه تنها حالم خوب نبود بلکه خ دمیبعد سالها به آرزوم رس یدرد داشت که وقت

 حآزار رو

 حرف فقط نگاهم کرد یاومدم و اون ب رونیبغلش ب از

 لباس عوض کنم خوامیم رونیبرو ب-

حرف از اتاق خارج شد؛ چمدونم  یب تیبگه اما در نها یزیچ خواستیمکث کرد انگار که م یکم

 یکدوم مناسب زندگ چیهام رو تماشا کردم؛ خب در واقع ه یلباس خونگ یرو باز کردم و همه 



 یرو یمشک یهود هیرنگارنگم رو باز کردم و  یها یچمدون هود جهیسه نفره ما نبود، پس در نت

 و بعد زمزمه کردم دمیتاپم پوش

 کم عقل االن بهاره دختره -

 زیشوم هی یو ناچار دوباره برگشتم سر چمدون هام و به سخت دمشیکش رونیدوباره از تنم ب و

 دم؛یاز سر حسرت کش یآه کردم،یم یاساس دیخر هی دیبا دمش،یپوش یکردم و تند دایراحت پ

 وقت راحت نخواهم بود! چیه گهید

که مشخص بود ماله رخت  یکمد یو از تو دمیچ یچمدون هام رو مرتب گوشه ا یدلسرد با

 بالش و پتو برداشتم و از اتاق خارج شدم هیخواب ها بود 

که  دید یچ دونمیدر به سمت من برگشت و نم یصدا دنیلم داده بود و شن ونیتلوز یجلو حامد

 گفت: یو به آروم شمیچهره اش نشست و از جا بلند شد و اومد پ یرو یظیاخم غل

 تاقها یتو تو یجا -

 راحتم رونیب خوامینم -

 ؟یچ یعنی -

 بخوابه تا دو نفر ییرایپذ ینفر تو کیبهتره  نکهیفقط ا -

 یدونیهارو نم زیچ یلیاستثنا بود تو هنوز خ کی شبینرگس د -

 مثال؟ -

 نداره اجیبدون که سارا بهم احت یبهت بگم اما انقدر تونمیاالن نم -

 منم ندارم حامد لطفا رو مخ نرو و فقط برو کنار -

 رابـ ـطه و ازدواج دو سه ماهه اولشه کی یها ینکن نرگس؛ اوج خوب یلج باز -

 دونستمیمن نم یاوه خب تو تجربه اشو دار -

 اتاق یپس االن برگرد تو یاک -

 رو محکم زدم بهش که باعث شد عقب بره و بعد تشر زدم: پتو

 یحق ندار ؟یفهمیم یمن باش کینزد یحق ندار -



برق جام رو انداختم و لپ تاپ رو  زیپر کی کیحرف زدن ندادم و نزد یبرا یبهش مجال گهید

که  ییایدن یغرق شدم تو یتلمبار شده ام رو باز کردم و حساب یروشن و بالفاصله کار ها

 ها بود ایبه همه دن حمیترج

دونه المپ برام  هیادب ها  ی! بکیبه ساعت نگاه کردم؛ دو شده بود و دورم کامال تار یعصب

هرچه فکر  ن،یدر اتاق سارا و حامد قفل شد و نفس هام سنگ یروشن نذاشته بودن، نگاهم رو

اشک شد و لپ تاپ رو  سینبود و باز صورتم خ یزیچ چیدختر ه کی یبرا نیبدتر از ا کردمیم

 فرش یبودم که از عرش افتاده بود رو ینمونه بارز کس قایدق دم؛یجام خز یتو وخاموش کردم 

وقت  چیه دمیروزگاره با من؛ اما هرچقدر که فکر کردم د یکارما نیا دیفکر کردم که شا نیا به

گرفتم تا  یباشه، با همون اشک ها صورتم رو به باز نیا ایبد نبودم که حاال سهمم از دن یاونقدر

 اب رفتم.باالخره به خو

که آماده  خواستیو ازم م زدیشونه ام ضربه م یرو یشدم که داشت به آروم داریحامد ب یباصدا

 جام نشستم و تشر زدم: یتو یشم؛ به تند

 به من دست نزن! -

 کردیآشپزخونه داشت رصد م یکه رو به روم تو ییسارا یتر از من مقابل نگاه ها یهم عصب حامد

 تشر زد:

ها  یسمیمازوخ نیکنم که تهشم ع دارتیب ینجوریچته هوا برت داشته؟ سفارش بابات بود ا -

 یحمله کرد

 لب زدم: ی! عصبیسمیحووم شوهرم صدام زد مازوخ یشکست، جلو دلم

 ندارم خودم آالرم گذاشته بودم یاجیمن به تو احت -

زوم شدم که لبخند از لب  سارا یحرف از جاش بلند شد؛ رو یاز تاسف تکون داد و ب یسر حامد

ناراحته خوشحال  گهینفر د کی نکهینفر از ا هیکه  وفتهیم یدلم گرفت! چه اتفاق شد،یهاش دور نم

 شه؟یم

 یبود سع ینزدم و با همون دل و حال زخم خورده بلند شدم و به اتاق رفتم، با هر ترفند یحرف

لحضه واقعا گول  کی یشه پس برابا بایز تونهیم یکردم خودم رو قانع کنم که هنوز هم زندگ



 یو رخت خواب هام رو از تو لمیو بعد وسا دمیمرتب لباس پوش شهیخودم رو خوردم و مثل هم

 کردم که همون لحضه حامد گفت: جمع ییرایپذ

 میکه بر میصبحونه بخور ایکار هات که تموم شد ب -

 نمیخروج ماش یرو برا اطیدر ح یو تند رونیدور از چشم حامد از خونه زدم ب یحرف چیه یمن ب و

 باز کردم و بعد الفرار.

 یصدا د؛یباریو آسمون داشت براش م نیرو داشتم که از زم یرستانیدختر دب کیحس  قایدق

بارم  یحرف کی دادمیحامده و اگر جواب م دونستمیبلند شد اما محل ندادم چون م میزنگ گوش

 کنم! یط یرو عاد لومترینتونم دو ک شینیکه از شدت سنگ کردیم

جدا کردم، چقدر  ایبود خودم رو به شرکت رسوندم و بعد به طور کامل خودم رو از دن یهرطور

صبحونه نخورده رفتم،  م،یاز وضعم ناراض دم،یچقدر درد کش رفتیم ادمیاونجا حالم خوب بود! 

 .هیهر لحضه چشم هام بارون

ردن و وقت گذروندن با همکار ها خوشحال از کار ک یشرکت قرار داشتم به قدر یتو یوقت قایدق

 یعضی ستم؛یبودم که حد و حساب نداشت اما خب همه متوجه شده بودن من نرگس سابق ن

 یکه به شدت مبهم به نظر م یا ندهیتو فکر آ رمیم قیو عم شهیوقت ها کنترل از دستم خارج م

 اومد

ند شم اما صولت صدام زد که که خواستم بل دیرس 8و ساعت به  دیشرکت طول کش یهام تو کار

 بود و همه رفته بودن. یآخر زمان کار گهیتعجب داشت؛ چون د یبرم اتاقش، جا

کرد و  افتیدر ینثارم کرد و پاسخ یدیدر زدم و داخل شدم که خسته نباش یاسترس خاص با

 :نمیبعد ازم خواست که بش

 نیمن شام سفارش دادم و خب گفتم که از شما هم بخوام که بمون -

 . خونه غذا حاضرهسینه تشکر رئ -

واقعا  ،یستیبه جرات بگم تو اصال آدم سابق ن تونمینظر دارم م ریتوام و تورو ز سیاگر من رئ -

 یوگرنه که اصال باهات قرارداد نم یداد حیکه برات افتاده رو برام توض یخوشحالم که اتفاق

 بمون نجایشام ا یباهات اتمام حجت کنم پس برا خوامیبستم! م



لحضه از ذهنم  کی یگفته اما برا یداشتم به حامد زنگ بزنم و بهش بگم که صولت چ دوست

 ثشیاونم به خاطر اسم و ح کمیفقط  دیگذشت که اصال براش مهم هست که من کجام؟ شا

 روستا یتو

رو قبول کردم و بازهم بعد از ده شب به در  سمینزدم و درخواست رئ یحرکت اضافه ا گهید پس

رو باز کنم اما انگار از اون طرف قفل خورده  اطیشدم تا در ح ادهیپ نیاز ماش یو تند دمیرس خونه

 ادمی هو تاز خوردیشماره خونه عمه رو گرفتم اما بوق آزاد م یتیبود؛ متعجب عقب رفتم و با نارضا

 .دهیکش رونیو قبل اون تلفن رو از برق ب نهیبیافتاد که عمه االن خواب پادشاه هفتم رو داره م

در  یداشت؛ کل یو برنم خوردیشماره حامد رو گرفتم اما بوق م یبغض کرده بودم، به سخت بازم

رو روشن کردم و رفتم  نترنتمینشستم و ا نیماش یتو تیبود و در نها دهیفا یزدم اما باز هم ب

 کردم: پیتا یو براش تند نهیانال دمیسراغ واتس اپ حامد و در کمال تعجب د

 ؟یکنیباز نم چرا درو -

 شما؟ -

 فهممیمنظورت رو نم -

 ه؟ینسبت شما با من چ پرسمیدارم م -

 ؟یگیم یدار یحامد چ -

 یدیهمون که شن -

 بازش کن درو سرده ایب اریدر ن یمسخره باز -

 تو ندارم یبرا ییجا نجایمن ا -

 یزن گرفت یپس غلط کرد -

که نصف شب براش سر شبه و  یخانوم کیرو گرفتم نه  اریخانوم تمام ع هی کردمیمن فکر م -

 هاست ابونیپالسه خ

 یش مونینزن که بعدا پش یحرف -

 یکردم برا میرو تنظ میرو خاموش کردم و در هارو قفل و بعد صندل یادامه ندادم و گوش گهید

خواب و شونه هام رو در آغـ*ـوش گرفتم و کم کم شروع کردم به حرف زدن با خدا اونم بعد 

 مدتها



مگه من  ایخدا ترکه،یم گهیدل درد وحشتناک دارم که تا چند وقت د هی! کنهیدلم درد م ایخدا -

از من بدت  هیچرا توام مثل بق ؟یکنیکار هارو با من م نیبودم هان؟ چرا ا یچقدر برات بنده بد

 یدیآفر زیچرا من رو انقدر رقت انگ اد؟یم

اصال  یو از شدت خستگ زدمیم زجه مکلمه داشت یواقع یکه به معن دمیبه خودم اومدم د یوقت

 چطور خوابم برد! دمینفهم

*** 

 دنیچشم هام رو باز کردم و متعجب اطرافم رو نگاه کردم و بعد با د شهیتق تق ش یصدا با

لرزون شماره حامد  یو با دست ها دمیکش غیسمت شاگرد از ته دل ج شهیش یمرد رو کی هیسا

و اطراف رو نگاه کرد و بعد من رو،  رونیاومد ب مهیکه در باز شد و سراس گرفتمیرو داشتم م

قفل  کردیو خواهش م زدیضربه م شهیبه سمتم اومد و تند تند به ش یکه به تند دید یچ دونمینم

 یوار رو وانهیو دندون هام د دیلرزیدر رو بزنم! و من تازه متوجه حالت خودم شدم که کل تنم م

شاگرد رو شکوند و تند به سمتم  شهیپاره آجر ش هیکه حامد با  دمیو فقط د شدنیم دهیهم کوب

بدنم شد  یاز لرزش ها یمانع بخش اعظم نیرو گذاشت وسط دندون هام و ا شاومد و درست

موندن سرم  یوارد نکنم و باالخره بعد ربع یداشتم که به دست حامد فشار یفقط سع گهیو د

خواستم بلند شم که حامد مانع شد  ایاز دن یپاش بدنم به حالت نرمالش برگشت و من زخم یرو

 :دیو نال

 باشه مونیزندگ یروز ها نیبهتر تونستیروزها م نیا -

 تو کوچه کنهیزنش رو ول م یک رتیغ یب ؟یکرد کارمیرفته چ ادتی ؟یاز من دار یچه انتظار -

 در نشسته بودم نیول نکردم! پشت هم -

 !گهیداره راست م دونستمینگفتم چون م یزیچ

 ؟یدید ینرگس چ -

 یمرد قدبلند و موفرفر هی هیسا -

 داخل میبر ایبهش فکر نکن فقط ب گهید -

بار  نیا یشبید یجوجه پشت سر مامانش همراه حامد رفتم داخل و سر همون جا هی نیبعد ع و

 و به شمار سه به خواب رفتم دمیبدون بالش و پتو دراز کش



 حامد به خودم اومدم: یصدا با

 سر کار؟ یبر یخوایم -

 اوهوم -

 امروز رو استراحت کن هی -

 ؟یکرد دارمیچرا ب نهیاگه نظرت ا -

 یازم ناراحت ش خواستمینم -

 نگاهش کردم که متوجه منظورم شد هیزدم و عاقل اندرسف یپوزخند

از  رونیشدن آسمون ب کیزن شوهردار تا تار کیکه  ستیدرست ن یلحاض چینرگس از ه -

ان؛  گهیچشم همد یهمه جلو نجای! اکنهیم یروستا زندگ یکه تو یخونه بمونه، خصوصا کس

ساراست؛ به عنوان همسرت ازت  کینزد لیکه اون روز تورو رسونده بود فام یهمون پسر

 یسع کنم،یم یآبرو زندگ یدارم اما دارم برا مانیمن به پاک بودن تو ا ،یکن طیدرک شرا خوامیم

 یباش هیحاش یکن مثل سارا ب

 بهش انداختم و اضافه کردم: ینیاسم سارا خصمانه هولش دادم و نگاه خشمگ دنیشن با

 ،یکن رمیتحق یبریکه لـ*ـذت م ییاز تو قایازت متنفرم حامد! دق ،یکردن ندار سهیتو حق مقا -

 .یبود میزندگ یانس هااشتباه تمام سک نیتو بزرگتر

 به خدا دینرگس از دهنم پر خوامیمعذرت م -

 زدم: غیج بایتقر و

 نگو یچیه -

اصال خط اتو  یتنم بود ول روزیالزم از د یاز خونه خارج شدم! چون تمام لباس ها یبه تند و

 چیافتاد که سوئ ادمیبهم و من تازه  دیرس نیماش ینداشت؛ حامد دوان دوان دنبالم اومد و جلو

 نبود پس خصمانه برگشتم سمتش شمیپ

 رو بده چیداخل؛ سوئ یرو آورد نمیتو ماش شبید -

 !میزنیاول حرف م -

 ؟یشعوریانقدر ب یوقت گهیدارم د یآخه من با تو چه حرف -

 احترام نگه دار نرگس خانوم من شوهرتم -



 مصب رواون ال ادیدرصد هم اعصاب ندارم پس رد کن ب کیاالن  نیبب -

و مقابل نگاهش سوار  دمیازش قاپ یرو داد و من به تند چیشد و سوئ میحامد باالخره تسل و

سرم رو از پنجره  یرفت؛ عصب یبود و کنار نم ستادهیا نیماش یشدم و اون همچنان جلو نیماش

 :دمیآوردم و غر رونیب

 الیبرو کنار گودز -

انداخت  نییرو به دندون گرفت و سرش رو پا نشییاون انگار که خنده اش گرفته باشه لب پا و

 یو ب لیتا شهر رو با دل لومترهیکنار رفت و باالخره از بند رها شدم، ده ک نیو کم کم از مقابل ماش

 !هعطا کن یو عاجزانه از خدا خواستم که بهم صبر بزرگ ختمیاشک ر یهمزمان با رانندگ لیدل

نگه داشتم و روز  یکله پز هی یگشنمه! پس جلوافتاد که چقدر  ادمیشهر که شدم تازه  وارد

 شرکت شدم. یدلم از عزا راه یشروع کردم و بعد از درآوردن واقع یخودم رو اختصاص

نشستم به  زمیکه پشت م یاز طرف صولت بهم ترحم بشه، پس همون لحضه ا خواستمینم

سخت کار  یبرا یجلوم فکر نکنم؛ از قضا روز خوب یجز کارها یزیچ چیخودم قول دادم به ه

 یو مشغول برس ستادیمون ا یکی یکیسر  یاومد و باال رونیکردن بود، چون صولت از اتاقش ب

که صولت بهم گفت  یروز تنها عضو پر کار شرکت من بودم به طور اونروند کار شد! و ظاهرا 

 خواهد داشت. یخوب یفرمون برم برام خبر ها نیاگه هم

کارم؛ شب و روزم خالصه شده  یایدن یبود تا من باز هم غرق شم تو یحرف صولت کاف همون

 سال اول ارشد. یها و بعد هم امتحان ها لریکار کردن با انواع کامپا یبود تو

همون زمان کارم حرف زدم و باالخره قبول کرد که  یعنیصولت هم راجب تنها مشکل حامد  با

با سارا راحت شده بودم، متوجهش کرده  گهیعصر به خونه برگردم؛ د 5رو ساعت  یمن مدت

بود هرچند که غر غر هاش  یبه بودن حامد و اون هم نسبتا راض ازمین یب یبودم که از هر لحاض

به کارم نداره  یچرا بهم بها داده چرا کار هیمیچرا با من صم نکهیبر ا یمبن دمیشنیرو سر حامد م

خودم  یکز داشتم که اصال سارا رو براتمر هیقض نیو من تمام مدت رو ا گهید زیو هزار چ

حامد خسته شد و  نکهیرو قشنگ مقاومت کردم؛ تا ا یشش ماه بای*ـر کنم و خب تقرـلتـیف

شه کال اما خب انگار واقعا  الیخیکردم که ب شیو داد راه غیرو با ج یزصداش دراومد! چند رو

 شده بود! زیکاسه صبرش لبر



مفصل با سارا اومد خونه عمه و من رو صدا  یدعوا کیبود که حامد بعد  یتابستون ریحالگ عصر

 شیچند قدم یو تو اطیح یگرفتن از عمه از جام بلند شدم و رفتم تو ییراهنما یزد؛ منم بعد کل

و من خجالت زده  ستادیام ا نهیبه سـ*ـ نهیبرد و سـ*ـ نیکه خودش فاصله رو از ب ستادمیا

 صورتم لب زد: کیآورد و نزد نییسرش رو پا انداختم که نییپا روسرم 

 تونمینم گهینکن نرگس د تمیاذ -

و من  میلحضه چشم تو چشم شد کی یو برا ستادیقدم عقب رفتم و اون هم صاف ا کی یعصب

 سکوت اضافه کرد: یانداختم که بعد لحظات نییبالفاصله سرم رو پا

 یچند روز رو توام از صولت خان مرخص نیچند روز و ا یخونه برادرش برا رهیاالن سارا م -

 یمونیو خونه م یریگیم

 بزنم تشر زد: یزده سرم رو بلند کردم و تا خواستم حرف وحشت

 نگو یزیبار چ کی کنمیرو مخم رفته، خواهش م یامروز سارا به اندازه کاف -

 تادما نخواهد اف نیب یاما حرف دارم و تا حرف هام رو نزنم اتفاق گمینم یزیاالن چ -

 :دیو نال دیبه صورتش کش یدست کالفه

 رمیگیشهر شام م رمیمامان تا سارا رو ببرم بعدم م شیباشه فعال برو پ -

 خونه عمه کنم،یخودم درست م -

 برمیمامان م ینه خونه خودمون درست کن برا -

 باشه -

 فعال -

! کردیباردار ناز م یها مثل خانوم ها یسارا رو برداره، تازگ لینگفتم و حامد رفت تا وسا یزیچ

 دیشا کرد،یمراعاتش رو نم گهی! حامد هم دکردیبود که مدام با حامد دعوا م یهرچند که چند روز

از  و خواستیو حامد رو در انحصار خودش م رفتهیمتوجه شده بود که سارا هنوز ازدواج مارو نپذ

وسط تنها  نیباز کرده بود و ا شتریبراش ب رو دونیمسئله م نیمن نسبت به ا هیالیخیهمه بدتر ب

 بود حامد بود! با خودم زمزمه کردم: تیکه اذ یکس

 دلشه زینرگس خانوم! وگرنه که سارا خانوم عز خوادیاونم تورو به خاطر بچه م -



 هیاون  کردیحامد به من غذا تعارف م یکردم افتادم؛ وقت یکه باهاشون زندگ یچند ماه نیا ادی

رخ  هیتا خانوم  کردیم ی! و بعد تا دو روز حامد منت کشکردیقهر م یو زود کردیبهانه جور م

حامد فراموشم شه؛  یها یتا نامرد کردمیو من هر لحظه خودم رو غرق پروژه هام م دادینشون م

فکر نکرد که ممکنه منم  نیلحضه به ا کیچرا  کنم؟یرو درک م زیمن همه چ کردیفکر م اچر

 ناراحت شم؟

خودم بودم اما کنار عمه  یایو وارد خونه عمه شدم، هرچند که کال غرق دن دمیکش یتلخ نفس

حامد به خودم  نیماش یبا صدا یساعت می! بعد نکردمینشستم و فقط حرکت لب هاش رو تماشا م

 نکهیا ایکردم و رفتم خونه حامد  یبا عمه خداحافظ شد؛یخارج م اطیح یاومدم که داشت از تو

 ریکه خونه بابا داشتم، ذهنم درگ یصدم حس کی یحت دهینم تیحس مالک بهم رچندخونمون ه

اومد هم از  ی! منم که هم از اسمش بدم مدادیها بود، حامد که سارا رو طالق نم زیچ یلیخ

 شیپ شهیهم یها هم اگر قرار بود برا نیبهش فکر کرد، عالوه بر ا شدیخب م یول یسرشکستگ

و هم عدم  کمونیخودخواهانه سارا هم خونه کوچ ی! هم رفتار هابودباز هم ناجور  میهم باش

جابه جا شدن با عمه  ایخونه  ضی! مثال تعوکردیم یکار هی دیمساوات توسط حامد، با تیرعا

بودن من و سارا  تیبود و اذ الیخ یب یاما خب حامد بد جور کردیکار رو نم نیهرچند که عمه ا

لحظه از دهنم گذشت که چرا  کی ی! بر اکردمیم یکار کیخودم  دیکه با دیشا د،ید یرو نم

 یخونه ا یتو ادیبا من ب شدیحامد که بلند نم ؟یخونه دست و پا نکنم؟ اما خب چجور کیخودم 

تر از جونش،مطمعنا من رو هم تنها  زیزن عز یکیمادرش  یکیدو تا زن  یکه ماله دوتامونه؛ وقت

خودشون باشم و  کیبود که نزد نیپس تنها راه ا ونم،بم نجایخونه دور از ا کی یتو ذاشتینم

 نیتنها راه نجات ا قای! آره دقساختمیم نکهینبود! مگر ا یاطراف خونه خال نیهم ا هیقض نیا یبرا

 بود.

اومدم اما گوشه ذهنم  رونیساختمون هارو بسازم، از فکرش ب نیاز ا یکیطبقه دوم  تونستمیم

 .دادمیرو انجام م یکار نیهمچ کی دیبچه ام با یموند؛ حداقل برا

ها و خونه بابا خورش فسنجون بار گذاشتم،  میقد ادیموجود به  لیشدم و با وسا هیقض الهیخیب

بد جور دلم خواسته بود و  یخوردنش نبود، ول یبرا یهرچند که تابستون بود و اصال فصل مناسب

 کرد. شدینم شیکار



بود و با چشم  دهیکاناپه لم یحامد که رو دنیم و با دشد ییرایشام فارغ شدم وارد پذ هیاز ته تا

 نگاهم کرد و لب زد: یخنث دم،یکش یبنفش غیج کردیخسته اش نگاهم م یها

 انقدر ترسناکم برات؟ -

 اخم نگاهش کردم و اضافه کردم: با

 ؟یایچرا م یواشکیخب،  دمتید ییهویداره؟  یچه ربط -

که  یات بود یستینیمی! فکر کنم باز غرق افکار فینبود نیاومدم اما تو اصال رو زم یوهلل عاد -

 مبارزه کن، فالن کن! ،یتونیتو م یگفتیم کباری قهیهر دو دق

 واقعا؟ -

 لب زد: یسکوت نگاهم کرد و انگار به سخت در

 شالتو درآر -

 انداختم! نیینگفتم و سرم رو پا یزیچ

 نرگس بانو؟ -

 نکن حامد، حرف دارم تمیاذ -

 :دینال

 شنومیم -

 الیخیب یامشب خسته ا -

 و زمزمه کرد: دیبه چهره کش یاخم

 ؟یبه صولت زنگ زد -

 نه -

 چرا اونوقت؟ -

 کار مهمم هیحامد بخدا وسط  -

اون از ماه عسلمون  ؟یبفهم یتونیمردم، غرور دارم، م هیدرک کنم نرگس! من  گهید خوامینم -

که شما چرا  پرسمی! بعد من مکننیبابات و باجناقم دارن نگاهم م دمیشدم د داریب یکه وقت

شده  عیضا یجلوشون اونجور یکردم وقت یرو سپر یچه لحظه ا یبفهم یتونیتهران؟ م نیاومد

 یاونجور یاصال بهت فکر کنم اما وقت گهیزنم کجاست، دلم نخواست د دونستمینم یبودم؟ حت



 نیاگه بدتر یحت ،یشیتو فراموش نم دمیتند تند زد فهم و باز قلبم دمتید ییدا یدست و پا ریز

اگر صد سالم هم  یسالها که حت نیا دمیحذفت کنم، فهم تونمیبازم نم یباش ایمعشـ*ـوقه دن

 دونستمیمدت گذاشتمت به حاله خودت چون م نی! ایستیکه ماله من ن نمیبب تونمیبشه باز نم

دلت موند و  یکه رو یات، آرزو هات! حسرت لباس عروس ندهیبخاطر آ خوره،یحالت ازم بهم م

! من تمام و میایکه به خودمون ب نهیا یچهار پنج روز برا نیا ،یا گهید زیو هر چ یمراسم عروس

تو و  مونهیم له،یپنجاه درصد منه که تکم نیهستم ا وونتمید چیه ارمکمال رو به روتم؛ دوست د

 نه؟ ای ینهنوز همون نرگسه م مینیاحساست که بب

 سکوت فقط نگاهش کردم که تشر زد: در

 ؟یهمون -

 سرم رو بلند کردم و زمزمه کردم: کالفه

 گفتم که حرف دارم -

 بگو االن بگو نرگس زود باش -

 بعد از شام الاقل -

 نه نرگس حرف بزن المصب -

 من قبل ازدواجت با سارا بهت فهموندم که دوست دارم، درسته؟ -

 خب آره -

 ؟یولم کردپس چرا  -

 :زدم لب بغض از ٔ  سکوت بهم نگاه کرد و من مملو در

سه  نیا یکه تو ییحرف ها نیحامد! و قشنگ تر یبود شمیکه از اغما خارج شدم؛ تو پ یروز -

) جلو رفتم و همزمان با نییحامد سرت رو ننداز پا ،یبشنوم رو بهم زد تونستمیسال از طرفت م

تو  یکردن، گفت لیسارا رو بهت تحم یو تند تند تکونش دادم( گفت دمیاشو چسب قهیهام  هیگر

اون حرف ها من رو برگردوند؟ بهم بگوکه واقعا  یدونیآره حامد؟ آره؟ باتوام حامد! م ش،ینخواست

 و دلم رو آروم کن. شدیکارو کرد؟ بهم بگو چ نیباهامون ا یحاال بگو چرا؟ ک دم،یاز تو شن

 و تشر زد: میاشک یچشم ها ید و زل زد توسرش رو باال آور یعصب حامد

 نرگس، من اون رو اندازه تو دوست دارم یدیخواب د -



 غیج نیبود که فرابنفش تر نیکه کردم ا یو تنها کار دمیشکستن قلبم رو واقعا شن یصدا

 دهیآروم باشم فا نکهیبر ا یو تمام تالش هاش مبن رونیو خواستم که بره ب دمیرو کش میزندگ

 نداشت. یا

همون  یکه جلو یتوجه به حامد یکردم، ب هیرفت و من کل شب رو گر رونیبود ب یهر بدبخت با

سطل زباله کردم و با همون دله خونم آالرم  یکه پخته بودم رو راه ییدر نشسته بود! تمام غذا

! استخویم هیزده بود به سرم و دلم فقط گر یخواب یهفت صبح، هرچند که ب یکردم برا میرو تنظ

 تماس گرفتم اما جواب نداد! لویبا ن بارچند

*** 

 دهیشن یافتاد که چ ادمیعالم باال موندن تازه  یتو یو بعد کم دمیاز جا پر میآالرم گوش یصدا با

سمت اتاق رفتم و  کراستیو از جا بلند شدم و  دمیکش یبود،آه سرد یچجور شب شبیبودم و د

مخصوص شرکت رو  یبود رو برداشتم و لباس ها ازمیمورد ن شهیکه هم یکیکوچ یها زیچ

بسنده کردم، آروم در رو باز کردم و خارج شدم  ریش یوانیرو برداشتم و به ل دارکمو م دمیپوش

ذوق کنم اما  یبه خواب رفته بود، خواستم کم هیکه به حالت تک دمیو در کمال تعجب حامد رو د

حواله اش کردم و به سمت  یپس نگاه سرد رم،یبه سرم اومده و دارم کجا م ییافتاد چه بال ادمی

بازش  یو به سخت ییتنها ارمیب رونشیب کردیو برخالف هرروز که حامد کمک م فتمر اطیدر ح

 کرد؛یاطراف رو نگاه م یجیشد و با گ داریحامد ب دمیرفتم که د نمیبه سمت ماش یکردم و تند

اه حامد روم ثابت موند و من قبل هر شمردم و بالفاصله استارت رو زدم که نگ متیفرصت رو غن

خارج شدم و  اطیکه از خودم سراغ داشتم از ح یدست فرمون نیاز طرفش با خفن تر یحرکت

کردم و باالخره  یرو با اشک و آه ط لومتریدر رو باز ول کردم؛ به باز هم اون هشت ک یمجبور

 دادگاه خانواده نگه داشتم. یجلو

فرار کردم! چرا  یسخت دنیرو داشتم، من باز هم به محض ددر حس بازنده ها یهمون جلو از

 ریچهار ماه اخ یبودم تو دهید یادیز یها ینداشتم؛ اما من سخت یسخت دنیطاقت د چوقتیه

 یدار بود ول رادیو ا بیع شونییجا کیها  یزود خسته شده بودم! همه زندگ یلیخ دیاما خب شا

خودشون رو نشونه  یبزارن و شونه ها ییجا نیپاشون رو به چن شنیحاضر م یتعداد کیفقط 

 دار کنن.



 قایبود؟ حامد دق یخودم، هم بابام، هم حامد؛ اما چاره چ یبود؛ هم برا یکار من ننگ بزرگ نیا

انداختم و شروع کردم به اشک  نییرو ازم گرفت که بهم نفس داده بود! سرم رو پا یزیاون چ

 ارد دادگاه شدم.کردم و و یاحساس سبک یو باالخره کم ختنیر

عقب و سرم رو محکم به فرمون فشار دادم  یصندل یو انداختم رو ختمیر فمیک یرو تو مدارکم

! خسته شده بودم، منه خود ساخته از خودم و اون همه اشک و آه خسته شده بودم هیو بازم گر

 دونستمیفرصت به حامد اطالع بدن درخواستم رو، م نیرشوه دادم که در اول یکل دم؛یکشینم گهید

 که تموم شه. خواستیهست اما واقعا دلم م شیدر پ گهیروز بد د یکلهنوز 

دادم که روز  حیتوض مهیشرکت شدم و قبل هرکار به اتاق صولت رفتم و براش نصفه و ن وارد

که چند  یپروژه ا نینداشت که قشنگ تر یدارم و اون هم انگار روز خوب شیدر پ یسخت یها

مراعات حالم رو کرده و اگه کمتر  یبود بهم داده بود رو پس گرفت و گفت که به اندازه کاف یروز

 دیقرارداد جد یبرا یشانس گهیشده برم شرکت قطعا اخراج خواهم شد و د نییتع زماناز مدت 

 ندهیکار کردم که اگر در چند روز ا یشرکت موندم و انقدر یشب تو 9 یها کیتا نزد ست؛ین

 جلوتر باشم! هیشد از بق جادیزمانم ا یتو یاختالل

رفتم و شل و وارفته نشستم پشت فرمون و تازه چشمم به  نیبه سمت ماش حالیو ب خسته

دست دراز کردم و برداشتمش و مشغول  زد،یوار چشمک م وانهیافتاد که د یصندل یرو میگوش

 کرد،یم ییهمه اون ها اسم حامد خودنما نیداشتم و ب فیو از همه جا نوتشدم، همه جوره  یبرس

 ینگاه کنم حذف کردم و گوش نکهیحامد و عمه رو بدون ا یها امیاما نبود، پ گشتمدنبال اسم بابا 

احمد سولو و اون  یرو روشن کردم و حاال صدا نیاولش و پخش ماش یرو برگردوندم سر جا

 ودم رو هم به درد آورد و هم نوازش کرد:صداش بود که وج بیسوز عج

 تو ساحلش باش موییایباش؛ دله در مراقبش

 تو توفان زده آرامشش باش یب

 که عاشقت شد عاشقش باش حاال

 نمهیهنوز چپه س عشقت

 دمشیجون و دل پرست با

 یه دمیچشماتو کش ناز



 یفقط ماه خودم ش که

*** 

 به خودم اومدم؛ انگار خوابم بـرده بود یمبهم یصدا با

 خانوم مهندس؟ -

 رهیشرکت! دست به سمت دستگ یاز کارمندها یکیبود  یاکبر دم،یچرخ شهیبه سمت ش یتند

 لشیتحو یجون یو سالم ب ستادمیشدم و مقابلش ا ادهیدر بردم و بازش کردم و اون کنار رفت؛ پ

 دادم

 خوابتون بـرده بود؟ -

 ؟یا مگه نرفته بودبله ظاهرا، شم -

رو به شما  دشونیکل ایبهم زنگ زدن گفتن که گو شیپ یرفته بودم منتها جناب صولت ربع -

 یشوهرتون االن زنگ زده گفته که هنوز خونه برنگشت نکهیبعد ا یبمون شتریب یدادن که خواست

 ریخ ای یهست نجایا نمیبب امیفقط با من بود گفتن ب دکی دیحرف ها که از قضا کل نیو ا

خودم کالفه  تیکه درنها کردیتفاوت نگاهش کردم و اون بنده خدا هم متعجب من رو نگاه م یب

 شدم و لب زدم:

 خونه رمیاالن م یباشه ممنون جناب اکبر -

 ریباشه پس شبتون بخ -

 ماله شمام -

به خودم قدرت دادم تا باالخره تونستم  یو کل نیماش یرمق دوباره خودم رو انداختم تو یب

سرعتم کم شد، داشتم  دمیکه رس کمونیشهر کوچ یسر چهارراه اصل وفتم؛یاستارت بزنم و راه ب

 یحامد هم الک ی! حتیشکیاالن واقعا منتظر من بود؟ ه یکجارو داشتم که برم؟ ک رفتم؟یکجا م

 .زدیقلبم رو تراش نم یورنجیدرصد براش مهم بودم ا کیاگه فقط  زد،یهمه زنگ م نیا

امشب،  یحت گرفتیازم نم یبابا مدتها بود سراغ نکهیفکر نکردم و عالرغم ا یزیبه چ گهید

در  یحامد جلو نیمتوجه ماش دمیخونه که رس یکیرو کج کردم سمت خونه اش؛ به نزد نیماش

در نشسته بود و  ینفر جلو کیشدم خواستم دور بزنم که متوجه شدم در خونمون بازه و انگار 

رفتن نداشتم!  یرو هم برا ییدور زدن شدم چون جا الهیخیداده بود، ب هیتک واریسرش رو به د



 یخونمون متوجه شدم اون مرد حامده، چرا اونجور یجلو رو یجلوتر رفتم و با افتادن نور چراغ ها

د متوجهم شد و رو پارک کردم که حام نیثابت کنه هالکمه؟ با چندش ماش خوادینشسته بود؟ م

 :دینال بایتقر

 مینرگس..بدبخت شد -

 خشک شد که حامد ادامه داد: نیماش رهیلحضه قلبم رفت و دستم رو دستگ کی یبرا

 ؟یذره فکر ندار کیتو  ؟ییمعلوم هست کجا -

که  شدهیمگه چ ه؟ی! حامد و گرشدیکردن، قلبم داشت مچاله م هیشروع کرد به بلند بلند گر و

 فیاز هم بازشون کردم و ضع یلب هام خشک شده بود و به سخت زه؟یرحاضر شده اشک ب

 :دمینال

 حامد؟ شدهیچ -

 نرفت: ادمیاز  چوقتیاربده وحشتناک و مخلوط با زجه حامد که ه و

 شهیهم یبابات رفت نرگس..برا -

صد بار دعا کردم  کردم؛یبه حامد نگاه م یسست شده بود اما قدم برداشتم و با ناباور پاهام

بهم طعن زد  دیچیاستخون هام پ یکه تو یخوردم و درد نیباشه، محکم زم یخواب باشه شوخ

به حامد  دمیتا رس کردمیحرکت م نیزم یموجود لغزنده رو کی نیع ست،یخواب ن نیکه نه! ا

 نش دادم:تکو یدستم رو بلند کردم و بازوش رو گرفتم و با نا توان کرد،یم هیگر واپر یکه داشت ب

 ح..حامد نفسم ه؟ینجوریمگ..هم -

 نگاهم کرد: شیسرش رو به سمتم چرخوند و با همون صورت بارون حامد

 تورو بردارم ببرم نجای! موندم ابودمیاونجا م دینرگس، من االن با یکجا بود -

 خارج شدم. ایو به کل از دن زنهیحرف م یحامد داره جد دمیتازه اون لحضه بود که فهم و

رو مقابلم  یپوش دیاز نور چشم هام باز شد و بعد چندبار پلک زدن مرد سف یبا حس کردن هاله ا 

حرف بزنم و  تونستمیخشک شده بود و اصال نم یلیام بود؛ گلوم خ نهیمشغول معا ایکه گو دمید

 اون مرد نور رو کنار برد و لب زد:

 ؟یخوایم یزیچ -



تکون داد  یو اون هم سر خوام،یت لب هام بگم آب ممن تمام توانم رو جمع کردم تا با حرک و

سپرد که بهم آب بده و خودش هم مشغول  دمشیدیکه پشت سرش بود اما من نم یو به کس

قدش و روپوش تنش باهم تزاد  یکه کوتاه ینقش زیدستش بود! دختر ر یپرکردن کارتکس تو

 یکمک کرد تا آب رو بخورم، ب بالشم بهم میآب به سمتم اومد و با تنظ یوانیداشتن با ل یخاص

آوردم که  ینم ادیبود اگر درست وسط قورت دادنش به  ایآب دن نیشک اون أب خوشمزه تر

 نییکرده بود پا ریگلوم گ یکه تو یچند ضربه به پشتم زد تا آب میهم شدم، دختر کنار دست میتی

 کرد: افهدکتر اض نیبره؛ و در همون ب

حاال باز هم  یکه امشب رو بمون نهیمن ا شنهادیپ یها که خوبه و کامال سالم ول شیآزما جهینت -

 خودته لیم

مانع بستن در شد و  یرفت و پشت سرش دست ستادنینگفتم و دکتر بعد چند لحضه ا یزیچ

 شونیپر یو موها یخاک یتو لباس ها دنشیزود قامت حامد مقابلم قرار گرفت و همون د یلیخ

سرم، خواستن  یرو بزارم رو مارستانیو به قول پرستار ها ب هیگر ریتا بزنم زبود  یصورتش کاف

رو  صمیترخ یکارها یشخص تیکنن که حامد مانع شد و رفت با رضا قیتزربهم آرام بخش 

 مارستانیجون به سمت سرد خونه ب یشکسته و ب یبعد هردومون با قدم ها یقیانجام داد و دقا

 !یخداحافظ یبرا م،یرفت

رنگ  یب فیط ره؛یگیقرار م طیاون شرا یکه تو یهرکس یبرا هیبیلحضه عج یلیلحضه خ اون

رو  یقیتفکر دق چیمغزت اجازه ه ،یکنیو همچنان رو به جلو حرکت م یکنیپاهات رو تماشا م ریز

 یشیلحضه غرق م کی یو برا یکنیبرعکس ذهنت همه جا هست! به خاطره ها فکر م ده،ینم

و تورو هزاران سال  زنهیبهت طعن م مارستانیب یراهرو ها چیپ نجاهموگذشته و درست  یتو

 نیا نکهیوجودت رو دربرگرفته بود! از فکر کردن به ا شیپ یکه کم یاز خلسه ا کنهیدور م ینور

دلت زجه  کنه،یقلبت درد م زنن،یهات نبض م رگیتمام مو تهیمرد زندگ نیبا اول دارتید نیاخر

خوب  ی! فکرکردن به اومدن روزهایکه نباش یبر یخوایفقط م خوادیدلت مرگ م یحت خوادیم

وجود  یاصال امکان نداره، تو یرو داشته باش دارید نیباهاش آخر یریم یکه دار یبعد رفتن کس

 بیهاست که جسم و روحت رو تا مرز تخر نیو همه ا یدونیرو از دست رفته م تیخودت زندگ

 .زنهیو بارها و بارها ضربه م رهیم



 یدونه درشت یبه حامد نگاه کردم که از چشم هاش اشک ها هیسو از گر یب یهمون چشم ها با

من و حامد به  یسخت بود براش؛ بابام برا یلیبمونه اما خ یقو خواستیانگار که م شد،یخارج م

که حامد  رفتمیهدف رو به جلو م یکرده بود، ب شتریحامد ب یدرد رو برا نیاندازه پدر بود و هم کی

 :دیلنا

 نرگس -

 سمتش برگشتم که با همون صورت اشک آلودش لب زد: به

 جاست نیهم -

رو از  هیکه گفت قدم برداشتم و خودش هم پشت سرم اومد و باز هم هردو گر ییسمت جا به

 یو جلو میرو تا ته رفت دادیم یستیمرگ و ن یبو بیکم نور رو که عج یو اون راهرو میسر گرفت

 ایکننده  یمواد ضدعفون یافتاده اش جلو رفت، بو یو حامد با اون شونه ها میستادیتنها در ا

بدم که اون ها  صیتشخ تونستمیوجودم اضافه کرده بود و اصال نم یاون به سست هیشب یزیهرچ

حامد بود که داشت  د؛یدستم نشست و من رو کش یرو یدست یسرد یقی! بعد دقاگنیم یدارن چ

اشاره کرد  یا گهیگفت که با دست به در د یشد و چ یچ دونمیو نم بردیمن رو داخل اون سالن م

بود؛  ستادهیاز کشو ها ا یکی یمرد جلو کیباز بود و  مهیحرکت کردم، در ن شو منم فقط به سمت

باز کرد و من  یانداخت و کشو کنار دستش رو به تند نییجلوتر نرفتم و اون مرد سرش رو پا

 تشر مانندش به خودم اومدم: یبا صدا نکهیتا ا دمیند یزیچ گهید

 گهید نیبب ایب -

داشت سر بلند کردم و چهره غرق خواب بابام رو  یبرام تازگ یلیکه خ یبیترس و لرز عج با

 هیبشم؛ گر ستیکه منم ن خواستیاون لحضه برام خوده مرگ بود! سلول به سلول بدنم م دم؛ید

صورت سردش  یباال بردم و رو ی! دست هام رو به سختدیلرزیشد و تنم به شدت م دیهام تشد

گذاشتم و شروع  مییخسته بابا نهیسـ*ـ یهام سرم رو رو هیتر شدن گر دیقاب کردم و با شد

 کردم به ناله کردن:

رو  یکس چیمن که ه ییبابا ؟یمن رو تنها گذاشت گهید یعنیباور کنم؟  یبابا من چجور ،ییبابا -

 بابا بابا تورو خدا نرو ،یکه رفت یدوسم دار یگفتیتم، فقط تو مجز تو نداش ایدن نیتو ا



از قلبم  یا مهیبرم و من ن رونیحامد اومد و التماس کرد که ب نکهیشروع کردم به زجه زدن تا ا و

رو برداشتم و از اون سالن نحس خارج  گهید نیخون مهیاونجا گذاشتم و ن یواقع یرو به معن

برگشتن  یراهرو ها یتو گهی! دذاشتمیو بابام رو تنها م رفتمیکه داشتم م شدیشدم، باورم نم

و  کردمیتوقف م ییجاها کیو  کردمیم هیبرام مهم نبود و هرجور که دوست داشتم گر رورمغ

و همون  ریتا بلند شم و دوباره ادامه مس شدیو منتظر م کردینگاهم م ونشیگر یحامد با چشا

بود و من همونجا نشستم  یبود چندتا صندل یدرواقع خروج گهیدکه  رشیپذ یداستان ها؛ جلو

 قصد بلند شدن ندارم لب زد: دید یقیاو حامد بعد دق

 گهیپاشو د -

 مونمیجا م نیهم مشیتا صبح که ببر ام،ینم -

برم  دیآدم هست مامانم اونجا دست تنهاست منم االن با ینکن نرگس، تو خونتون کل تمیاذ -

 رو آماده کنم زیفردا همه چ یقبرستون برا

 ه؛یبق ینگاه ها الهیخیبازم قبرسون؟ مامان بس نبود! و باز هم بلند بلند زجه زدم، ب د؛یلرز تنم

 حامد کالفه لب زد:

 به خدا ستین یهم راض یینرگس دا میهمه نامحرم زشته بر نیپاشو جلو ا -

 یرنگ غم گرفته بود و صدا زود یلیکه خ یشد حامد من رو به خونه رسوند، خونه ا یهرطور

 !کردیو قلب رو دست خورده م دیرسیبه گوش م یاش به خوب یاز ورود تیجمع هیسوز گر

 کردنیاشک آور م یبه رسم قوم لرستان جلوم اومدن و ناله ها یادیز یورودم به خونه زن ها با

بار  نیدوم یقاب برا کی یکه همه اون هارو تو یمن ی، برا زدنیو به صورت خودشون چنگ م

 وحشتناک نبود، اما دفعه اول درست خوده کابوس پخش زنده بود. یلیخ دمیدیم

 میکردیم هیگر گهیهمد یشونه ها یرو ییبغـ*ـل عمه فرو رفتم و ما دوتا یخانوم ها تو تیهدا با

هم حلوا  یو بعض هیمثل من و عمه فقط گر یموندن، و بعض داریما ب ی! زن ها پا به پامیدیلرزیو م

 هامکرده بودم و ناله کرده بودم که چشم  هیگر یاونقدر کردن؛یم نیو خرما تزئ کردنیدرست م

شده بودم  یواقع میتی کیاذان صبح همه قامت بستن و من که حاال  یخشک شده بود، با صدا

متوجه  گهیو د ادیخوابم م یلیحس کردم خ نکهیتا ا گرفتمیهام رو از سر م هیگر زیر زیر یگوشه ا

 نشدم. یزیچ



 یخاله ام تند دنیچشم هام رو باز کردم و با د یاحساس تکون خوردن شونه ام توسط دست با

صبح  10شد و ساعت به  شتریو ب شتریب تیکم کم جمع ه؛یگر ریز میو باهم زد دمیبغلش پر

ها و  نیبا ماش ونیکردن و آقا هیبـ*ـوس کرا ینیخانوم ها م یکه طبق رسم برا شدیم کینزد

که از دو طرف دست هام  یحس بود طور ی! کل تنم بمیحرکت کرد رستونبه سمت قب یهمگ

بود که بابام رو آوردن  یها تا وقت نیاما همه ا نمیبش ایبلند شم  کردنیرو گرفته بودن و کمک م

وزنه شده  نیع شیپ یقیرو که تا دقا ییپروانه تونستم همون پاها کی نیو اون لحضه درست ع

 یتو شیخاک یا تکون بدم بلکه با اونها به حالت دو قدم بردارم، حامد با لباس هابودن رو نه تنه

زجه هام  نیمن ب یو وقت کردیاز چشم هاش انگار خون فوران م یول کردینم هیگر گهیقبر رفت؛ د

بابام  یو بگم چرا برا رمیاشو بگ قهیکه دوست داشتم  یطور کرد،یفقط نگاهم م زدمیصداش م

 ؟یکنینم هیگر

من بابا به خاک سپرده شد و هرچند که دو تا دستم محصور  یمنطق ریغ یوجود تمام تقال ها اب

 تینشم اما واقعا سوختم، و در نها شیمانع مراحل خاک سپار اینرسونم  یبیبود که به خودم آس

کل تنم از  کهیدست هام رو ول کردن و من کنار قبر بابا نشستم و درحال یبدبخت کیبا هزار و 

ندارم و کل سرم رو  ییبابا گهیافتاد که د ادمیو دوباره  دمیخاکش کش یدست رو دیرقصیم زلر

 :دیکردم تا باالخره حامد هم رو به روم نشست و نال یخاک

 ستین یهم راض یینکن نرگس، بخدا دا -

د و از خاطراتمون گفتم و زجه زدم تا ظهر ش هیبه قاف هیو اونقدر قاف هیگر ریز میزد ییبعد دوتا و

ازم خواهش کرد که بلند شم برم  یناهار، حامد کل رفتنیم دیکه اومده بودن با ییهمه کسا

 سمتا نظارت کنه و مرا رفتیم دیبود که حامد با یدرحال نینداشتم و ا یقدرت نیباهاشون اما چن

بود  ستادهیکه کنار شوهرش ا دمیرو د لویهمه رفتن من ن یبرگزار بشه و تازه وقت یآبرومندانه ا

ام رو  قهیکه همه رفتن خصمانه به سمتم اومد و با شدت  نیو هم کردیمن رو نگاه م یو زخم

 ینبود و شوهرش به سخت یشگیهم یلویاصال ن لویاثر بود؛ ن یشوهرش ب یگرفت و تقال ها

 عربده زد: بایتونست از من جداش کنه و اون تقر

 یپر از بلند پرواز هیپر از حاش شهیهم ،یدردسر بود عیما شهیاز دست توئه، هم میکشیم یهرچ -

 دیدیهم بابام رو؛ اونا بخاطر تو دق کردن، مامان م یمزخرف! قاتل، تو هم مامانم رو ازم گرفت یها



 یغصه خورد، گند زد یترشیم یدار دیدیغصه خورد م یزونشینداره و تو آو یکه حامد بهت حس

 یمردیم ،یخودت باباتم کشت یاومدنت تا به امروز که با دست ها ایاز روز اول به دن شونیبه زندگ

 ،یازدواج اجبار نیاز ا یتو ذوق مرگ شد دونمیندونه من م ید المصب هرک ؟یسر بهش بزن هی

 !یکه بابام رو غصه دار کرد بودیهات چ یباز بمیننه من غر نیا گهید

ستون رو به خودمون جلب کرده بود و من قبر یتو یو توجه اندک آدم ها زدیوار داد م وانهید لوین

 گهیمثل حامد شده بودم؛د د،یکشیم شیبودم که تن و روحم رو با هم داشت به آت یبرزخ یتو

بود که باالخره  یدرحال نیو ا کردمینداشتم فقط به قبر بابا و مامان نگاه م ختنیر یبرا یاشک

 یلیخوبمون بود که خ یتونست اون رو ببره و من موندم و مامان بابام؛ دلم تنگ روزها لوین شوهر

دکتر بابا گفته بود که  شد،یوجودم تکرار م یتو لوین یاومدن، حرف ها یدور از دسترس به نظر م

 تیرعاداره و هر دفعه قند خونش باال بوده، بابا  یسه چهار روز بوده که اومده و گفته حال بد

ناراحت بودن  لیاون رو از ما گرفت و تنها دل یاما خب کامال مشخصه که قند عصب کردینم ییغذا

 بود؟ یبابا هم من بودم اما گـ ـناه من چ

شدن فضا  کیو بعد حامد و عمه اومدن سر خاک، تا تار میمادر یها لیدو سه ساعت فام بعد

که بزاره شب اول رو  کردمیلتماس مو من ا میبر دیبا گهیکنار بابا بودم و بعد حامد گفت که د

اتاق  یتو لوین م؛یخونه ما شد یراه یو همگ دیبار زورش به زورم چرب نیبابام بمونم اما ا شیپ

که اونجا بود رو  یزجه بلندش دل هرکس یصدا یاومد! اما هر از گاه ینم رونیبود و اصال ب اباب

 کردیشوهرش هم باز نم یبرا یهمه بسته بود و حت یدر رو رو ش،یو بعد سکوت طوالن سوزوندیم

باشه، انگار نه انگار که منم پدرم رو از دست  لویباعث شده بود همه توجه ها سمت ن نیو هم

 دادم!

باشم و از  یخوب یکردم صاحب عزا یهام رو کنار گذاشتم و فقط سع یریبهانه گ نیهمه ا یول

 رو ستادنیا یرو، قونکردن  هیگر رم،یبگ ادیحاال مرد بودن رو 

اتاق بابا بس  یبود! تو لوین یتحمل تر رفتار ها رقابلیغ زیهفته مرگبار گذشت، از همه چ کی

 لیمن رو تحو گهید گشتیاتاق و برم یتو رفتیاومد و هرکس که م ینم رونینشسته بود و اصال ب

که کنارم  یبود و درواقع تنها کس نیعمه باهام سرسنگ یحت کرد؛یو با نفرت هم نگاه م گرفتینم

 همون حامد بود. ودب



 دیپرسیروزانه احوالم رو م یگذاشته بود و با مهربون شیاز خودش به نما یا گهیهم مرد د صولت

 یدارم افسردگ کردمیبود که حس م یها در حال نیهمه ا کرد؛یرو بابت کارم راحت م المیو خ

 چیدر ه تونستمیکه اصال نم یده شده بود، به طورصد برابر گذشته اعصابم دست خور رم،یگیم

 یو اکثر اوقات دوست داشتم تو رفتیزود باال م یلیرو بدم، تن صدام خ یجواب کس یا نهیزم

 ومدنیکه م ییکار شده بود، تند تند با کسا نیکنم! برام لـ*ـذت بخش تر هیاتاقم گر یکیتار

خواهش و  یکه حامد با کل یتا زمان کردمیاعتصاب م لوین نیو ع کردمیم یخداحافظ زدنیسر م

 یانقدر فشار رفتن بابا رو گرفت،یآورد و تا دو سه ساعت جلوم رو م یم رونمیتمنا از اتاق ب

درخواستم به دستش  ایرو نداشتم که ازش بپرسم آ نیقدرت ا یکه حت کردیم ینیوجودم سنگ

 .ریخ ای دهیرس

 بایشدم اما خب تقر یو متوجه سردرد وحشتناکشدم  داریب یبود که با احساس کرخت یسرد صبح

سفت  مویروسر گرفت؛یمداوم در طول شبم درد م یها هیبار سرم به خاطر گر کیهر دو روز 

 یآشپزخونه م یاز تو ییشده بودن و انگار سر و صدا داریگره زدم و از اتاق خارج شدم، همه ب

اومده  رونیهفته از اتاق ب کیبود! باالخره بعد  لوین یاومد جلوتر رفتم تا صداها واضح شد؛ صدا

 شدم: قیصداش دق یبود، رو

خودش برداره خانومه مستقل؟ حامد تو و  یبابام رو کشت بس نبود؟ بزارم خونه رو هم برا -

 یوجود یب نیا رفتیبره نم رونیب یزاشتیتو دهنش نم یزدیاگه اون روز م ن،یبابام بهش بها داد

 بدبختم برسه. یاون بابارو بکنه که به گوش 

گلوم  کهیشده بودم و درحال میبلند شد و من شوکه شده همونجا قا لویعمه و ن هیگر یبعد صدا و

هاش  هیوسط گر لویاما همچنان گوش دادم که ن کردیم یکامال خشک شده بود و پاهام سست

 ادامه داد:

هرکدوم سهم خودمون رو ارثه،  میکه ماله تقس یهر گور میریامروز اول هفته ام هست م -

قاتل بابام رو  امیب گه؟ید امیب یبه خاطر ک ذارم،یشهر نم نیا یپام رو تو گهیو من د میداریبرم

 نم؟یبب



آشپزخونه که همه نگاه ها سمت من  یتو دمیجن زده ها پر نینتونستم تحمل کنم و ع گهید

دست هام گرفتم  یو گردنش رو تو دمیدو لویبه سمت ن انیو تا خواستن به خودشون ب دیچرخ

 :زدمیتقال هام عربده م نیکنم حامد دست هام رو گرفت، تقال کردم و ح یو تا خواستم کار

خاک تو سر مال دوستت کنم من بابام رو کشتم؟ پس چرا تو  ؟یکنیچرا ولم نم ؟یدار کارمیچ -

 ن قاتل بابامم؟م یگیجود؟ چرا به همه م یب یشیم وونهید یات دار هیاز ذوق سهم ارث

هم انگار که کاسه صبرش سر اومده باشه محکم هولم داد عقب و حامد مانع افتادنم شد،  لوین و

 :زدیهاش حرف م غیبود که وسط ج لویحاال نوبت ن

تو و اون درخواست طالق خوشگلت خانومه  یخفه شو،خفه شو! آره تو بابام رو ازم گرفت -

 ار،یدرن یباز بمیمن ننه من غر یکرد! پس برا چارشیتو ب یها یزیبابا ترس آبرو ر ست،ینیمیف

! ییوجود تو ی! پس بیکنیهمه ازت متنفرن نرگس، همه چون تو فقط به خودت فکر م نجایا

 یآروم شه و بعد بجا کمی زیفقط منتظره همه چ رتتیشد بگ یبچه فقط راض یراحامد که ب نیهم

 .نمتیبب خوامینم گهیرت، دپست فط زیطالق سه بار طالقت بده، رقت انگ کی

 د؟یفهم یافتاده بود؟ اصال بابام چجور یبعد به سرعت از کنارم گذشت، چه اتفاق و

 یظیراست بود؟ و اون با اخم غل لوین یبه سمت حامد برگشتم تا ازش بپرسم که حرفا یتند به

 نگاهم کرد و لب زد:

 میزنی! بعد حرف مستیاالن موقعش ن -

 یاز اون نگاه ها یکیعمه هم  لو،یبزنم گذاشت و رفت و پشت سرش شوهر ن یتا اومدم حرف و

 ترسناکش رو حواله ام کرد و مشغول صبحونه اش شد.

 رفتم و لب زدم: جلو

 گه؟یداره م یچ لویعمه ن -

و با حفظ  دینگاهم هم نکرد و من دوباره و دوباره تکرار کردم که انگار ترس ینگفت و حت یزیچ

 :دیاخم هاش غر

 یدست سلطان ریرفته بود ز یدرخواستت رو که داده بود -

دنبال اتو از خانواده ما بود نه فقط ما کل مردم  شهی! همیلعنت یسرم، سلطان یزدم تو یدست دو

 رقابت، پس بابا رو واقعا من کشتم. یتو شهیهمکار بابام بود و هم یاون لعنت کمون؛یشهر کوچ



شده، سرم داغ شده بود و تا سر حد انفجار رفت،  ثیح یب ینجورینازم غصه خورد که ا یبابا

لوله آب  ریسرم رو ز یزییپا یاون سرما یرسوندم و تو اطیکه به سرعت خودم رو به ح یطور

 یلمس کنم، سوختن تونستمیسرد قرار دادم و باز هم زجه زدم، سوختن سلول به سلول بدنم رو م

 .شدیهم خنک نم یبا آب به اون سرد یکه حت

کردم بخوابم اما  یتخت و سع یبه اتاقم رفتم و خودم رو انداختم تو سیخ یهمون لباس ها با

اومد اما واضح نبود، طبق عادت منتظر شدم  یسر و صدا م رونینشد، بعد سه چهار ساعت از ب

 هتا عصر منتظر شدم اما انگار نه انگار ک ومد،ینهار برم اما ن یو ازم خواهش کنه برا ادیتا حامد ب

لباس هام با  ضینداشتم و سر انجام خودم کوتاه اومدم و بعد تعو یصال براشون وجود خارجا

 شدم. ییرایبود همراه شدم و وارد پذ دیکه از من بع یترس

اومدن؛ جلو رفتم و  یکالفه به نظر م یپاهاشون بود و قدر رینگاه هاشون به طرح فرش ز همه

 نگاهم کرد و بعد لب زد: یند کرد و کمنگاهشون کردم که حامد سرش رو بل یهمونجور

 گشنته؟ -

 شده؟ ینه چ -

 یچیه -

 ن؟یهست یجور هیپس چرا  -

 با تشر اضافه کرد: لوین

 خاطر بانو مکدر شه؟ یترسیم ؟یحامد؟ باز عاشق شد هیچ -

 و لب زدم: دمیحوصله به سمتش چرخ یب

 االن چته؟ خواد،یبچه م ینداره منو برا یحامد به من حس یگفتیم یمگه تو نبود -

نگفت؛ به سمت  یزیچ گهینثارم کرد و رو ازم گرفت و د ییحوصله تر از من برو بابا یب اونم

! داره با خودش هیمشکلش چ دمیفهمیخوب م کرد،یداشت نگاهم م یحامد برگشتم که همونجور

 االن دلش تنگ شده. نینه! و از هم ایمنو فراموش کنه  تونهیکه م رهیکلنجار م

 زدم و لب زدم: یم و افکارم پوزخندخود به

 شده؟یچ -

 بهش رفت و بعد رو به من گفت: یبا چندش نگاهم کرد و حامد متوجه شد و چشم غره ا عمه



 تا بگم نیبش -

 صاف کرد و اضافه کرد: یینشستم و حامد گلو یخال یجا نیاول یگوش کن شدم و رو حرف

 هیگرفته، دو سه سال لیاموالش وک یبرا ییمرحوم دا -

 گفتم: رلبیز

 اوه چه باکالس -

 حامد ادامه داد: و

 رو نشونمون داد ییمرحوم دا ینامه ملک تیاونم وص له،یوک شیپ میما امروز رفت -

 لب زدم: یسکوت کرد و من عصب حامد

 خب؟ -

 گفت: یحامد باالخره لب باز کرد و به سخت و

 خونه وقفه نیروز فوتش ا نیگفته که بعد از چهلم -

حداقل  ادگاره؟ی نجایفکر نکرد ا نی! پس بابا به اشهیمگه م ؟یچ یعنی د،یهام صوت کش گوش

 فهممی! نمکردیهارو وقف م نیزم

 به حرف اومد: لویسکوت شوهر ن نینگفت، همه اعصاب ها خراب بود و در ا یزیچ یکس

 دنینم لتونیتحو دیکه بچه دار نش یها رو هم تا زمان نیزم -

رو  دمیرو که توش قد کش یمن خونه ا یبوده آخه! چطور یبود، منظور بابا چ دهیاز سرم پر برق

مرور خاطراتم؟ مگه من درخواست طالق ندادم؟ خب  یبدم بره! پس من کجا برم برا یدو دست

 یبدبخت ینجوریباز هم خواستمیکنم؟ م یحاال که حامد هم از خداشه طالق بده، من کجا زندگ

 یبفهمه دارم به چ یدوست نداشتم کس یگرسنه ام بود و از طرف یاما بدجور ممارهام رو بش

رو اونجا  لیوسا نیو بعد هم کردمیخونه اجاره م هیبود با پول جهازم  نیفوقش ا کنم،یفکر م

 نگاهم کرد که لب زدم: یاومدم و از جا بلند شدم که حامد سوال رونی! کال از فکرش بدمیچیم

 بخورم یزیچی رمیم -

عالم نبود و بعد به سمت آشپزخونه  نیکردم که اصال تو ا لویهم حواله ن یتکون داد، نگاه یسر

رو نداشت  یمسئله ا چیکشش حل ه گهیمثل آدم غذا خوردم، مغزم د کمیرفتم و بعد مدتها 

 تنها باشم! خواستیفقط دلم م



به سمت بنگاه  کراستیخبر از خونه خارج شدم و  یبه تن کردم و ب یروز بعد لباس مناسب صبح

 خوامیخونه م هیخونمون رو براش گفتم و بعد به دروغ گفتم که  هیمحلمون رفتم و قض یمعامالت

شه! اون هم شماره  بمیها لقب مطلقه نس یزود نیبه ا خواستمیفقط، نم لیوسا یاجاره کنم برا

 یرفتم و بعد کل بعد اون به سمت شرکت کنه،یخبرم م ندهیگرفت و گفت که تا چند روز آ وام ر

رو خاموش کردم و غرق شدم  میخودم قرار گرفتم و همون لحضه گوش یسر جا دنیشن تیتسل

عصر شده و من هنوز ناهار هم  دمیکه اصال نفهم یطور ،یسیکد ها و برنامه نو یایدن یتو

 نخوردم.

و بعد  یزندگ یها یو تحمل سخت میشناس فهیبرام نوشابه باز کرد بابت وظ یاومد و کل صولت

کردم  یو خداحافظ ستمیدل کندم از س یمنم فقط بخاطر گشنگ گه،یازم خواست که برم خونه د

 و به سمت خونه روندم.

 گفتم: رلبیز کرد،یرو بهم القا نم یاصال حس خوب نیبود و ا ستادهیدر ا یجلو حامد

 تو سرم شده؟ یباز چه خاک -

زد و کل  یکه لبخند ستادمیو روبه روش ا رو پارک کردم و به سمتش رفتم نیاز استرس ماش پر

 :دمینال فیوجود من رو تعجب دربر گرفت، ضع

 حامد؟ شدهیباز چ -

 حاال نوبت اون بود که تعجب کنه و من قبل پرسش اون لب زدم: و

 ؟یستادیوا نجایچرا ا -

 خب یایمنتظر تو بودم ب -

 چرا؟ -

 ؟یبدون یخوایواقعا م -

 آره -

 ؟یمطمعن -

 گهیواخ! خب بگو د -

 دلم برات تنگ شده بود -



گشنه  یلیوارد اتاقم شدم، اما خ کراستیدر کنارش زدم و  یبه چهره آوردم و از جلو یظیغل اخم

 ینیغذا نگرفتم که در باز شد و حامد با س رونیکه چرا از ب کردمیبودم، داشتم خودم رو لعنت م

 داخل شد ییغذا

 :دمیغر یعصب

 لباس تنم نبود دیشا ؟یایم ینجوریچرا هم -

 تخت نشست و لب زد: یرو الیخیب

 میمشکل نداره گلم، محرم -

 میزدم: آره هنوز محرم تشر

 بود میخواه -

 حامد خان ینیبیحاال م -

 ستمیبکش، من طالق بده ن رونیپنبه رو از گوش هات ب نیا نیبب -

 شده بودم پس فقط داد زدم: یعصب

 رونیفقط ب رون،یبرو ب -

اون هم در کمال حفظ آرامش از جا بلند شد و با لبخند به سمت در رفت و بعد به سمتم برگشت  و

بردم  ورشی ینیفکر کنم به سمت س یزیبه چ نکهیکرد و بعد در رو بست؛ بدون ا یو دوباره نگاه

 و لب زدم: دمیو بعد غارت کردنش دراز کش

 یاریسر غذات نخواب نرگس بانو، شکم در م گهیبابا م -

و  برهیلحضه حس کردم داره خوابم م کیکرد و  یصورتم سرسره باز یرو یبعد قطره اشک و

 .دمینفهم یزیچ گهید

صبحونه از خونه خارج  الهیخیو به سرعت آماده شدم و ب دمیاز جا پر میگوش یصدا دنیشن با

 لیمشرکت رو تک یکد نوشتم و برنامه درخواست زیر کیشدم و به سمت شرکت رفتم، تا ظهر 

خونه؛  کی دنید یباهام تماس گرفتن و گفتن تا عصر برم برا یاز بنگاه معامالت نکهیکردم تا ا

گرفتم  یساعت یقبول نکردن و ناچارا بعد از ناهار مرخص ستیالزم ن دنیهرچقدر هم گفتم که د

با خونه خودمون فاصله  ابونیچهار خ ایو به بنگاه رفتم و بعد هم قدم با صاحب اون خونه که سه 

 یتو یبود و صاحبش گفت که از لحاض مال یکیخونه نوساز و ش م،یخونه رفت دنیداشت به د



 نکهیو بعد ا اریمن هم مورد پسندش بوده بس طیو شرا دادهیدست مستاجر نم نهتنگنا بوده وگر

 یخره بعد کلبشه و باال یزخم دینبا یوارید چیدقت الزم رو به کار ببرم و ه لیحمل وسا یتو

 سفارش طبقه دوم اون ساختمون رو اجاره کردم و بعد به شرکت برگشتم.

از حامد متوجه  یتماس افتیمدت رو انجام دادم و بعد با در نیتلنبار شده ا یکار ها یعصر کل تا

انجام شده  یکار ها ستیبرم خونه؛ به اتاق صولت رفتم و ل دیو با شهیداره شب م گهیشدم د

کرد تا صرفا حاله من رو  یبه ارشدم نظر تیذوق کرد اما در نها یرو بهش دادم و اون هم کل

برسم،  نمیکردم تا به ماش یرو داد و من خرامان پله هارو ط یکدر کنه و باالخره اجازه مرخص

 هیقب ادیبود امسال! ناخودآگاه  یکردن تنگ شده بود، عجب سال نحس یزندگ یچقدر دلم برا

 تیواقع کردم،یجمله رو تکرار م نیهر سال هم بایزدم! من تقر یافتادم؛ پوزخند میزندگ یسالها

 کیدرست مثل  م،یشیتر م یکه سال به سال قو مییما نیا شهیخوب نم یزندگ چوقتیکه ه نهیا

 یا انهیرا یباز

 یحوصله ام و طاقت حرف ها یب یلیافتاد که خ ادمیبه سمت خونه برونم اما  مایمستق خواستمیم

 نیماش یتوقف کردم و خودم رو به صرف نون سنگک داغ تو یینانوا یرو ندارم، پس جلو لوین

مطلق به سمت خونه راه افتادم و پرقدرت به سمت  یریدعوت کردم و بعد از لمس کردن س

 لحظه با خودم گفتم: کی یخوبه گشنه نبودن، برا قدراتاقم رفتم! چ

 تنها بودنچقدر خوبه  -

و خورده  ستیاز ورود حامد به اتاق درش رو قفل کردم و رفتم سر وقت نقشه ام؛ ب یریجلوگ یبرا

خودم  لیوسا دیپس فعال با نجان،یا لیوسا نیتا چهلم بابا مونده بود و تا اون زمان ا گهیروز د یا

 نیبار ماش سبک اتاقم رو لیسکوت وسا تیشب در نها یکیتار یشد که تو نیو هم بردمیرو م

 کیبردم و بعد از اون تمام دغدغه ام شده بود استقالل کامل؛  دمیکردم و صبح زود به خونه جد

لـ*ـذت ببرم از  تونستمیخودم دور شده بودم! هرچند که م یهوو برا ایحامد  یاز معن ییجورا

 کرد،یرو عوض نم تیها واقع نی! اما خب استیاز سارا ن یمنه و حرف شیروزه پ ستیحامد ب نکهیا

اومد و صرفا دلم  یشده بود واقعا برام مزخرف به نظر م دیحامد در عشق دچار ترد نکهیا

 خودم غرق شم. کیتار یایدن یبچه نباشم و فقط تو گهیکه د خواستیم

*** 



 روز بعد: ستیب

 

 مالحضه گفتم: یشدم و ب داریحامد از پشت در ب یسر و صدا ها با

 چه مرگته -

اما حرارت  دمیدیکپ کرده و هرچند که صورتش رو نم یمشخص بود حسابکرد،  سکوت

رو به سر کردم و در رو براش باز کردم  میرو حس کردم! تند از جا بلند شدم و روسر تشیعصبان

خجالت  یکه به کار گرفته بودم حساب یمنم بابت لفظ بد کرد،ینگاهم م دهیخشک یکه همونجور

 و آروم لب زد: دیفهم گارزده شده بودم که ان

 کم کم میبر دیهمه اومدن با -

 امیحله االن م -

مهمون کردم و به سرعت لباس هام رو  یمتوسط یتکون داد و رفت، خودم رو به پس سر یسر

به  ی! عصبزدیدر م یبود که حامد اونجور ومدهیهنوز ن یشخص خاص ن،ییعوض کردم و رفتم پا

استفاده کردم و  زیسر م یو گردو ریاز پن تمیرفتن عصبان نییپا یآشپزخونه پناه بردم و صرفا برا

 یخال ششیرو پ میدق دل یرفتم سر خاک بابا و کل ییتنها یبعد بدون هماهنگ کردن با کس

 شتریب یکردم، هنوز چهل روز نشده بود چقدر دلم تنگش بود! از فکر کردن به گذشت روزها

 هیاک هاش و اول با شدت و کم کم آروم گرخ یپروا افتادم رو یو ب دیبدون اون کل تنم لرز

گرفت، سرم رو باال بردم  دنیرو زد و آسمون هم بار مینیشده ب سیخاک خ یبو نکهیکردم تا ا

که رو به روم بود به  یزیچ دنیبا د یقیکردم اون قطره هارو لمس کنم و بعد دقا یو فقط سع

غرق  فیظر کلیه هیبا  یکیو اون  شیچادر مشک یال یکیعقل خودم شک کردم! دوتا خانوم 

گرمابه و گلستان من  یو سحر بودن، دوست ها نیها همون نگ نیزرد رنگ تنش، ا یبارون یتو

 دم؟یدیداشتم م یکرد، اما حاال من چ یچیکه دست روزگار مارو از هم ق

 دنیشنفس ک یبرا لمیتمام دل یروز کیکه  یبه دو دختر یجام بلند شدم و همچنان با ناباور از

بودمشون؟ چند سال بود که فقط  دهیبودن نگاه کردم، چقدر بزرگ شده بودن! چند سال بود ند

بارون هم  یقطره ها یهرچند که حاو دیچکیخاطره شده بودن! اشک هام دونه دونه از صورتم م

 بود.



که صورت اون ها هم  دینکش ینگاه کرد و طول نیو بعد به نگ دیبه صورتش کش یدست سحر

 کیفرو رفتم؛  نینگ یآغـ*ـوش آشنا یکه تو دیشد و چقدر طول کش یچ دونمیشد و نم یبارون

بود و  یتو دل یو حساب دادیبهم آرامش م بیآخه جرف هاش عج ن،یمورف گفتمیبهش م یزمان

ها همش  یژگیو نیاما ا ن،یآدم به خودم، مثل خودم پر آدرنال نیتر هیبعد آغـ*ـوش سحر؛ شب

بود نه سحر  یخبر آرامش از ٔ  مملو نیبود و حاال نه از نگ ینوجوون یعنیمون مربوط به دوران اوج

 !یو نرگس پر انرژ

و همراهشون سر خاک بابا نشستم و تازه سر درد و دلم وا شد؛ البته هنوز  دمیاز سر درد کش یآه

ن به گفتم و بعد هر سه تامو لویگفتن از حامد، فقط از مشکالتم و دعوا هام با ن یزود بود برا

 نیرو نسبت بهمون بدب کمونیبلند خنده هامون شهرکوچ یکه صدا ی! زمانمیگذشته ها سفر کرد

 یایدن یلیخ امونیدن م،یکه از حرف مردم بترس میحرف ها بود نیباک تر از ا یبود اما ما ب کرده

حرف  نیوسط هم میهم خرابش کرد ییسه تا مش،یساخت ییبود اما همونطورکه سه تا یقشنگ

اومدن و چهره حامد از همون فاصله هم به برزخ  یکه داشتن م دمیکه حامد و عمه رو د میها بود

کنه و من و غرور  عمیدوست هام ضا یرو داشت که جلو نیا لیپتانس یشباعت داشت و حت

 زهارویچ نیبودن که ا یمیصم یجا خاک کنه! هرچند که اونا برام اونقدر کیرو  میستینیمیف

فاصله کار خودش رو کرده بود،  عتایگذشته بود و طب یادینداشت بفهمن اما خب زمان ز یاشکال

اون به ما  هیشب یزیحلوا و خرما و هرچ یها ینیبودن با س ییرایپذ ارکاتتد یکه تو ییخاله ها

بابا انجام شد و  یروز خاکسپار نیاومدن و مراسم چهلم یا گهیشدن و کم کم افراد د کینزد

 من تازه تر. یه داغ دل خست

دادن شماره ام رو  یدلدار یو بعد کم ستادنیو سحر باز هم کنارم ا نیکه تموم شد نگ مراسم

روندم که فردا ماله من نبود و حاال  یاز درد به سمت خونه ا یگرفتن و رفتن و اما من با کوله بار

 قسمت آخر نقشه ام بود. ینوبت اجرا

رو ترک کرد  کمونیشهر کوچ یطوالن یسالها یخودش برااز سر خاک به قول  مایکه مستق لوین

که از قبل باهاش هماهنگ  یخونه کار داشت، به سرکارگر رونیب یچهار ساعت ایو حامد هم سه 

حامد و  نکهیکارگر دم دست داشت رو فرستاد و من از ترس ا یکرده بودم زنگ زدم و اونم هرچ

گنده هارو بار کنن و هرچه  لهیشن خواهش کردم که اول وس یو مانع اسباب کش سنعمه سر بر



برداشت اما خوب بود؛ کل  نهیهز یها کل یجدا جدا باز نیزودتر منتقل کنن مقصد و هرچند که ا

که همون لحظه  شدنیبرداشته م اطیبا احت دیخونه مونده بود و با یآشپزخونه تو زیر لیوسا

لرزون  یبا دست و پا میشگیو من عالرغم تمام قدرت هماومد  رونیاز ب حامد دادیداد و ب یصدا

به سمتم  مهیسراس دیقرار گرفتم و اون هم تا من رو د دشیخارج شدم و در معرض د ییرایاز پذ

 اومد و لب زد:

 رو؟ لیوسا برنیها کجا دارن م نیخودش برداره ببره ا ادینرگس قرار شد سمسار ب -

 تر شدم: یلحن خوبش کمال بهره رو بردم و قو از

 خونه خودم برنیم-

 نگاهم کرد و مردد تکرار کرد: یباباقور یمتعجب با چشم ها حامد

 خونه خودت؟ -

 آره حامد! خونه خودم -

 ؟یاصال پولش رو از کجا آورد یرو ندار یکار نیاجازه چن یتو شوهر دار -

من مرد؛ اون  یروز قبل بابام برا کی قایلفظ هارو نشنوم ازت، شوهر من مرد! دق نیا گهید -

اون منو دوست  دمیبار اعتراف کردم و اون گفت که من خواب د نیهزارم یکه بهش برا یوقت

نفس  یکه برا یلیچقدر درده؟ که تنها دل یبفهم یتونیداشته و ناچارا من رو کنار گذاشته، م

داشت  یرامت بزرگمن غ یدرخواست طالق برا نیازت گرفته شه؟ حامد خان ا یردا دنیکش

 رونیتمومه االن هم ب زیهمه چ کنمیتکرار م زیمنو تو همه چ نیو ب شمینم الشیخیپس من ب

 شد. بمینس یمحکم یتا حامد اومد که لب باز کنه دوباره عربده زدم که باز هم تو دهن و

 خودم گفتم: با

 چک رو بخورم نیکردم! خب حقم بود ا یاحترام یب -

 یبا صدا یکساعتیاتاق فرو رفتم و بعد  نیتر یدم دست ینگفتم و تو یزیچ گهیهمون د یبرا

زو و عالوه بر اون  یخودش به دلم چنگ بد نیاز حامد نبود و ا یاثر گهیرفتم ود رونیکارگر ها ب

 !یاز زندگ خوامیم یچ دونستمیاز دست خودم کالفه شدم، چرا که واقعا نم



 کی یتو ییشب رو به تنها کیبار  نیاول یراهم جابه جاشد و من ب لیوسا نیاخر تینها در

زود تر  یلیگفت خ شهیکردم و م یمدت ها خونه ام خواهد بود سپر یطوالن یخونه که از قضا برا

 خسته شدم. ییاز انتظارم از تنها

 میخواب غرق شم گوش یتو یبود و تا خواستم کم بهیصبح خواب با چشم هام غر یها یکینزد تا

 یبرا اینظرشون وقف کرده بود و گو ریبود که بابا خونه رو ز یا هیریزنگ خورد؛ تماس از همون خ

ناچارا به صولت زنگ زدم و اونم  رفت،ینفر از طرف بابا م کی دیبا یمحضر یکار ها یسر کی

 اون همه یمن از ال جهیو در نت میندار ینداره و کار آنچنان عقب یتعجب گفت که مشکل مالدر ک

اجزا  هیبق بیبلند به تن کردم و به ترت یمشک یمانتو کیکردم و  دایچمدون خودم رو پ لهیوس

 بودم. بهیبا رنگ ها غر گهیبرداشتم، هرچند که از چهلم بابا گذشته بود اما واقعا د یرو هم مشک

مشغول کار  یبه سمت شرکت رفتم و سر جام قرار گرفتم، حساب هیریخ یاز اتمام کار ها بعد

 یاراده سرم رو بلند کردم و مرد جا افتاده ا یباز شدن در اتاق صولت اومد و ب یبودم که صدا

اتاق صولت  یکه تو هیک گهید نی! اگذروندیکه داشت پرسنل هارو از نظر م دمیقاب در د یرو تو

ه شدم که لحظه متوج کی یو برا اره؟یهارو درم سیرئ یهمه مدت حاال چرا داره ادا نیبوده ا

و  رمیباعث شد که استرس بگ نیشده و هم رهیام شده و اون هم مطابق من خ رهیمتوجه نگاه خ

جلب شد که  شتریتند تند دست به سر و صورت خودم بکشم که انگار توجهش ب شهیمثل هم

دهنم در حاله شمارش اعداد بودم تابتونم از حجم استرس  یبه سمتم برداشت و من هم تو یقدم

 :دیصولت به گوشم رس یصدا تیکم کنم که در نها میعصابا یو ب

 گفتمیخانم همون خانم رادمهره که داشتم برات م نیجان ا یحاتم -

تکون داد و دوباره به سمتم قدم برداشت،  یشهرت داشت سر یبه حاتم ایاون جناب هم که گو و

 قرار گرفت و لب زد: ستممیکه اومد و سر پا پشت سر من و س یانقد

صفحه باز کن و  کی یکه دوست دار یلریهر کامپا یرو ،یهست یدر چه سطح نمیبب خوامیم -

 که مد نظرته رو شروع کن به نوشتن! یهر برنامه ا

جلو اومد و به  تیکه خواست رو انجام دادم که در نها ییمن هم اطاعت کردم و تند تند کارها و

 لب زد: یشد و بعد لحظات رهیخ تورمیصفحه مان



و اصال از رزومه  دمیامروز هر سه خانم رو اخراج کنم چون کار اون دوتا رو د خواستمی! مصولت -

ارشد هم نداره  شونیا نکهیبا توجه به ا کردمیو فکر م ومدیکار خوشم ن یو تسلط هاشون رو

 .ستین نطوریقطعا افتضاح تر خواهد بود اما ا

 کوتاه لب زد:انداخت و  ینگاه یدست پاچه به خانم مروت و جالل صولت

 میاتاق صحبت کن یتو ایب -

سمت ما با قدم  یجنتلمن از صفحه من چشم برداشت و با حواله کردن نگاه یلیهم خ یحاتم

غمزده بود  یصبورانه به سمت اتاق رفت و بالفاصله مروت پنچر سر جاش نشست و طور یها

نرمال پشت  یلیاز خودش بروز نداد و خ یرفتار چیه یکه دله همه براش سوخت! اما جالل

 رونینبود و من بعد از اتمام کار هام از شرکت ب یگه تا عصر خبریقرار گرفت و د ستمشیس

 یبندر ییدانشجو یزندگ ادیشرکت رفتم و به  کینزد یاومدم و قدم زنان به سمت فست فود

به خودم اومدم  یت وقتشدم و درس نمیشام رو حل کردم و بعد سوار ماش هیسفارش دادم و قض

بود، کاش  تیاومده بودم که برام پر از هو ییبه جا ههستم، ناخودآگا میدر خونه پدر یکه جلو

 بخرمش. تونستمیم

بود  رانهیو کی شتریکه ب دمیدادم و به سمت خونه جد تیاشک و آه باالخره رضا یاز کل بعد

 حرکت کردم.

 دهیجلوم سبز شد و بعد از کش یها بودم و قامت مردونه ا دیبا کل یمشغول باز یورود یجلو

 ام به خودم اومدم و سرم رو بلند کردم و با ترس گفتم: ینیحامد به ب یشگیشدن عطر هم

 من گفتم تنهام. ؟یچرا اومد نجایا -

 خودش نهیبب میدیداد بهش شناسنامه م ریولش کن اگه گ ،یخب اشتباه کرد -

 :دمیژ دادم و غردو طرف سرم رو ماسا یعصب

 یریاالن م نیهم-

 فکرشم نکن نرگس یحت -

 که لب زد: دمیبه چهره کش ینگاهش کردم و دوباره اخم متعجب

 دیتوام با شیراز که پ هیهارو بهت بگم،  تیداخل، اومدم واقع میدرو باز کن بر کنمیخواهش م -

 راز بمونه



 هیغاتیچجور تبل گهید نیا ؟یزنیمگه بچه گول م -

 :دینثار در کرد و غر یتر از هر وقت لگد یعصب حامد

 باز کن گمیم -

از هرگونه کشمکش و  یریجلوگ یپس برا دهیحامد رو شن یبودم صاحب خونه صدا مطمعن

به  ینگاه اجمال کیتعارف قبل من داخل شد و  یحوصله و ب یدر رو باز کردم و حامد ب یریدرگ

دست  نیرفت و روش نشست و سرش رو ب یالهمه جا انداخت و بعد به سمت تنها کاناپه خ

 :دینال فیهاش گرفت و ضع

 نیتوام بش -

 کیگوشه نشستم که سرش رو بلند کرد و  کیآروم  یلیمخالفت وجود نداشتم پس خ یبرا اصال

 دوتامون رو مهمون کرد و بعد از صاف کردن گلوش شروع کرد به حرف زدن. یزل زدن طوالن

سالم شده بود و  جدهیکه تازه ه یم شد از درس زده شده بودم؟ منتمو رستانمیدب یوقت ادتهی -

 دم؟یکنکور نم گفتمیم ادتهیموفق شدن جا زده بودم!  یراه داشتم برا یهنوز کل

 ادمهی -

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

به  دهیم هیکرا یتراکتور داره و گاه هیهست که  رمردیپ هیاونجا  گفتنیم مون،ییرفتم ده باال -

هارو شخم بزنم! رفتم  ییروستا هیبق یها نیهام و زم نیاون سال خودم زم خواستمیجوون ها؛ م

 نیرهارو شخم زدم جز بزرگت نیبود تراکتور رو آوردم و شروع کردم به کار؛ همه زم یبا هر بدبخت

 یخب اون زمان ها انگار مشکل مال یعنیبودم،  کیخودم که نصفش رو با پدر سارا شر نیزم

بود و حاال  دهیمن نصفش رو خر یفروش و از قضا بابا یرو گذاشته برا نشیداشته و نصف زم

خونشون هر روز  یسارا هم مرده بود و تو یکه من صاحبش شده بودم و تراکتور به دست بابا

رو  نیزم نیبود که آخر یریغروب حالگ دادن،یبود و اصال به حرف من گوش نم اسر ارث دعو

 نیبود که هنوز زم یدرحال نیو ا دادمیم لیتراکتور رو تحو دیاون روز با یتموم کردم و فردا

سارا اون  یبودم رو شخم نزده بودم، با همون تراکتور رفتم در خونه بابا کیخودم همون که شر

ز بار تا باالخره پسر بزرگش در رو با نیاشون قرار داشت! در زدم چند ونهپشت خ قایدق نیزم

حرف  نیاما من گوشم بدهکار ا بردنیهمه ازش حساب م هیقض نیبود و سر هم یکلیه یلیکرد، خ



اش رو صدا زد  گهیتر از من دو تا برادر د یها نبود پس شروع کردم به غر زدن که اون هم عصب

 ومدیبچه م هی هیگر یخونه مدام صدا یمشکلم رو مطرح کردم، از تو نمو اون ها هم اومدن و م

 تیتمرکز رو از من گرفته بود؛ اما در نها نیزن هاشون اومده بودن استراق سمع و هم یز طرفو ا

کردم و اون ها هم بالفاصله در  یرو شخم بزنم و من هم تشکر نیکه گفتن برم کل زم دمیشن

رفتم و سوار تراکتور شدم  یاون بچه بودم و به سخت هیگر یصدا ریرو بستن و من همچنان درگ

هوا روشنه برم سراغ اون آخر هاش و  کمیحرکت کردم! به ذهنم افتاد که تا  نیو به سمت زم

 یادیواقعا مساحت ز نیکار رو هم کردم، زم نیشم و هم الیخیقسمت پشت خونه رو فعال ب نیا

کردم  یدم و سعتراکتور رو خاموش کر یشد، ربع تمومشدم تا نصفه اون طرف  چارهیداشت و ب

تکون خورده بود آرامش بدم و بعد دوباره شروع به کار کردم  زیر کیبه کل وجودم که از صبح 

آخر که پشت خونه بود و  کهیبه ت دمیچشم هام خواب آلود شده بود و باالخره رس یو حساب

 ..فتادنا یهم م یکردم و چشم هام مدام رو شتریسرعت رو ب

مهندس!  یروز سخت کار کی ؟یکه چ یگیمزخرف م یه داردوساعت ؟یخب چرا ساکت شد -

 فهمم واقعا ینم

 :دیمتعجب کرد نال یکه من رو حساب یلرزون یبا صدا حامد

 اومد غیج یصدا -

 ؟یچ -

به سمتش رفتم  یو به تند دی! برق از سرم پرکردیم هیچهره اش نگاه کردم؛ حامد داشت گر به

 دلم با خودم گفتم: یو شونه هاش رو گرفتم، تو

 بود نرگس خانم؟ یچه حرکت گهید نیا -

 :دیبگم نال یزیخواستم چ تا

و  دمیجلو بهش خورد و من رقـ*ـص خون رو د یتراکتور باال اومد نرگس، نور چراغ ها لیب -

و ناله همچنان  غیج یآدم زده بودم، صدا هیبه شدت آشنا، من به  یصدا کیاز  ییزجه ها یصدا

سمت خونه  دمییزدم! پس فقط دو یبه ک نمیرو نداشتم که برم بب نیاصال وجود ا و من ومدیم

 دنیپرسیو ازم م رونیب ختیآدم ر یتا کل دیطول کش کسالیوار در زدم، برام قد  وانهیو د نایسارا ا

 :دمیو من فقط نال شدهیچ



 به آدم زدم -

خوردم و  نیببرن و من همونجا زم ورشی نیبود تا اهل اون خونه همه به سمت زم یکاف نیهم و

و  انیسارا دارن به سمتم م یبرادر ها دمیکه د دیطول نکش یلینتونستم بلند شم و خ گهید

چند نفر فرشته نجات شدن و من رو  نکهیقرار گرفتم تا ا یوحشتناک یضربه ها ریبعد ز یلحظات

که من سارا رو  دمیرهاش شناز براد یکیو تازه اونجا از زبون  دنیکش رونیو پا ب ستد ریاز ز

 کرد؟یم یاون پشت چه غلط یکیاون تار یگرفتم، اما اون بچه تو ریز

و تراکتور  چوندمیمامان رو پ یو بماند من با چه بدبخت مارستانیب میهمه با هم سارا رو برد خالصه

 یمشکل گهیکه د کردمیم الیدادم و باالخره بعد دو روز سارا به هوش اومد و من خ لیرو تحو

 دهکرد؛ رحم سارا در اثر ضربه کامال پاره ش یرو زد که کل تنم رو زخم یاما دکترش حرف ستین

بود  نیا تیاتفاق ممکن بود! واقع نیوحشتناک تر نیبدنش بمونه و ا یتو تونستینم گهیبود و د

افتاد و ها گردن من و خواب آلود بودنم  ریوجود نداشت و همه تقص یا ندهیسارا آ یبرا گهیکه د

 رومجبورم کردن که سارا  تیگرفتن و در نها یقانون ریازم غرامت غ یبرادر هاش کل جهیدر نت

که خواسته بودن رو  یهرچ یاز لحاض مال کردم،یعقد کنم و من سه سال تموم امروز و فردا م

فکر کردن  یتو شدیخالصه م امیشن، من تمام دن الیخیبودم ب دواریازدواج ام یداده بودم! اما برا

! من نتونستم فرار کنم نرگس، عذاب خواستنیرو ازم م نیبه ازدواج با تو و اون ها درست هم

 گفتینداشت و مامانم م ینگفتم، چون اون روزها حال درست یزیوجدانم نذاشت به بابات هم چ

 یشد که من شدم ارتش تک نفره و چشم هام رو رو نیبده و ا یلیاسترس و خبر بد براش خ

 یلیکه به تو داشتم بستم، سارا رو عقد کردم و آوردمش خونه خودمون، مامانم ازم خ یعشق

 کیو فقط من بودم و  یشدیخونمون هم رد نم یلومتریتو از دو ک گهینکه دیناراحت شد و ا

 نیو ا کردمیمن هم اصال نگاهش نم جهیدختربچه که کل برنامه هام رو به هم زده بود و در نت

خودش رو  یشد، دست ها انیسارا نما بیعج یاه بود و کم کم حالت هاشش م یبرا هیقض

زد  یو در اخر دست به خودکش اوردیبال هارو سر موهاش م نیا نکهیا ای سوزوندیم دیبریعمدا م

هفته بعد بهم گفتن  کینظر باشه؛  ریز یاز لحاظ روان دیبهم گفتن که با مارستانیهمون ب یو تو

حاد داره! تحت درمان قرار گرفت و من هم با سفارش پزشکش  یخطره و افسردگ یتو یلیکه خ

گذشت که گفت  یو خورده ا کسالی نکهیکنم تا ا یکردم براش پدر یو صرفا سع رفتمیجلو م



تراکتور  یافتاده جلو یبهم عالقه مند شده و تازه اعتراف کرد که اون شب خودش به قصد خودکش

 یشدم و تا خود صبح جلو وونهیبوده؛ اون شب د یبرادر هاش عصبان چون از مرگ پدرش و رفتار

صبح لب باز کردم و قصه عشق چند ساله  یها یکینگفت؛ نزد یزیکردم و اون هم چ هیسارا گر

نگفت و ما  یزیچ ،یافت یجوره از سرم نم چیکردم و اضافه کردم که ه فیام به تورو براش تعر

شد و خواستار اومدن تو شد و  میکه خودش تسل میشدیمسموم م یوارد روزها میباز هم داشت

و اون هم ازم ناراحت شد  گفتمام رو بهش  هیو کل قض ییمرحوم دا شیمن هم بالفاصله رفتم پ

! دونهیسارا رو هنوز هم نم هیحل شد، البته مامان قض زیهمه چ هیقض یاما با اومدن مامان تو

 ؟یدیو سارا فهم من و تو نیراز بزرگه ب کی نینرگس ا

 نگاهش کردم که لب زد: یتکون دادم و خواستم بلند شم که مانع شد، سوال یسر یعصب

 کن یخسته ام نرگس، بمون و در حقم بزرگ -

 برم واقعا، دوست داشتم سرش داد بزنم بگم: خواستمیم

م تنه بسوزم! اما کل وجودم به تیکه از سوز قصه زندگ ستمیعاشقت ن گهیبه من چه؟ منکه د -

 زد: ادیزد و دلم فر

 دروغ نگو نرگس -

 گذشت! یو چجور شدیکردم و چ کاریچ دمیبود که اصال نفهم ریذهنم درگ اونقدر

شدم و  یدیجد یایحامد کنار دستم متوجه شدم که امروز وارد دن دنیشدنم و د داریبا ب صبح

 ستیما باشه حرف طالق ن نیب یهر حرف گهیافتاد؛ افتاده و د یم دینبا دیکه شا یاون اتفاق

شده بود؛ انگار که سلول هام داشتن  ضیاصال سر جاش نبود و کل وجودم دچار ضد و نق اعصابم

طرف فقط خودم و حامد  کیاز  ذاشت؛یم ریمن و افکارم تاث یرو نیو ا کردنیدعوا م گهیبا هم د

چه مرگم شده بود اما  قایدق دونستمیخوشحال بودم، نم دایشد گهیو از طرف د کردمیم نیرو نفر

 نکهیبهتر از ا یام! چ شهیحامد هنوز همون نرگس عاشق پ یکه برا دمیباور رس نیبه ا گهید

 نطوریو سرنوشت ا ریارزش کنار گذاشته نشدم و فقط تقد یموجود ب کیمثل  دمیحداقل فهم

اما  کردمیها فکر م نیاون ماجرا ها نقش نداشتن، به تمام ا یتو یو حامد و قلبش درصد دهیچ

باره ذهنم از هر  کیبه چهره غرق خوابش انداختم و به  یبودم، نگاه یانهمچنان ازش عصب

 شد و فقط لب زدم: یخال یرگیت



 تیجذاب یخدا -

 یشرکت شدم که صدا یراه صدایرو به تن کردم و ب میروزید یجا بلند شدم و همون لباس ها از

 امکیشدم؛ پ میگوش یل کردم و مشغول برسفرمون رو کنتر یبلند شد، به سخت میگوش امکیپ

 از حامد بود که نوشته بود:

 چیبود؟ صبحونه ام که ه زونیشرکت شما؟ اصال مگه حالت م یرفتیم دیعهد امروزم با -

 زدم و تو دلم گفتم: یپوزخند

 پسرخاله شد نیباز ا -

 مامانم به وجودم رسوخ کرد: یمثل صدا یمنع کننده ا یصدا کیهمون لحظه  و

 درباره شوهرت درست حرف بزن -

نفر  نیبعد مدتها اول تیکنم و در نها یکردم فقط رانندگ یسع گهیجام صاف نشستم و د یتو

 ساز دست به کار شدم. ییهارو روشن کردم و بعد روشن کردن چا ستمیوارد شرکت شدم و س

بودن و فقط سه  دهومیصولت ن یبود و چرا اما نصف پرسنل و حت یچه روز قایدق دونمیروز نم اون

 .میخونه هامون شد یو راه میکرد لیماهم زود کار رو تعط جهیو در نت مینفر بود

حامد  نیاز ماش یرفتم، اطراف رو نگاه کردم! خبر نگیخونه نگه داشتم و به سمت در پارک یجلو

در رو باز کردم  ایباال رفتم و خسته از دن یسخت هیبابت دلم گرفت، پله هارو  نینبود و چقدر از ا

 رفتم. شیبنفش پ غیصحنه رو به روم تا سر حد ج دنیو از د

 دهیروش چ یخوراک یدر اومده بود که کل زیم هی ختهیو اسباب به هم ر لهیاون همه وس یال از

به جلو برداشتم قامت حامد  یتا قدم بردیغذا ها داشت منو تا سر حد جنون م یشده بود و بو

پروسه  کیفرو رفتم و بعد از گذروندن  ییآغـ*ـوش آشنا یبعد تو یحظه امقابلم قرار گرفت و ل

 یعار گهیو من د میحرف به سمت غذا ها رفت یو ب میکامل چشم تو چشم بودن از هم جدا شد

 یکامل همونجا افتادم که صدا یریکردم غذام رو بخورم و بعد س یفقط سع یکیاز هر حس رمانت

با شدت  هیش کردم که به زور خنده اش رو خورد و بعد دو ثاننگاه یخنده حامد بلند شد، شاک

کردم و آماده خواب  میسرم تنظ ریرو ز فمیاز تاسف براش تکون دادم و ک یسر! دیخند یشتریب

 بعدظهر شدم که لب زد:

 م؟یبمون نجایا ینرگس تا ک -



 صورتم برداشتم و تشر زدم: یرو از رو دستم

 سد راهت شده؟ یمگه کس -

 :دیغر یهم عصب اون

اون  یدوتا زن تو ،یناموس من ینرگس؟ تو االن همه جوره زن من یشنویم یچ گمیم یچ -

 میبر دیروستا تنهان خب با

 تونمیحامد، اما نم یگیم یچ فهممیم -

 دهیکش یتر از تصور تو سخت یلیاون خ ،یسارا رو درک کن خوامینرگس بانو! من ازت م -

 دونمیم -

 م؟یپس بر -

 تهیاذ یلیخونه باشم! اونم خ هیبا اون تو  تونمیحامد من نم -

 م؟یکن کاریتو بگو چ -

من از پس خودم  ا،یاونا بمون و ن شیکه فکر کنم، توام پ خوامیباشه اما سه چهار روز وقت م -

 امیبرم

 قلبم رو لرزوند: یها وارهیحامد بود که د فیضع یبعد صدا و

 ادیمشکل دله منه که بدون تو از پس خودش بر نم -

 نصفه ام یتمام کار ها الیخیکردم بخوابم؛ ب یزدم و فقط سع دنیرو به نشن خودم

و حاال دور من  شدیزود شب م یلیبود و خ زییپا یکه شدم عصر شده بود و طبق قرار آخرها داریب

خورد و  کهی یریگ جهینت نیر که قلبم با اکه حامد رفته؛ انگا دادینشون م نیبود و ا کیکامال تار

 دردش گرفت که کل تنم چروک شد، زمزمه کردم: یحساب

 رهیمن نم یب کردمیفکر م -

 نرفتم! -

و سرم رو به سمت منبع صدا که پشت سرم بود چرخوندم و  دمیکش یفرابنفش غیج دهیترس

 یجفت چشم که حساب کی دمیکنم که د دایچهره پ کی یکیکردم از دل تار ینفس زنان سع

نفس هام آروم شد  تمیشد که ر یچ دونمیبه سمتم اومدن و نم یکیدل اون تار یتو زدنیبرق م



 نیقرار شده بود و هم یها ب میاون قد نیقلبم ع کردم،یرو نگاه م امدو فقط مشتاقانه حرکات ح

 بود. یزندگ یاز بو ییایبرام دن

پر زرق و برق چشم هاش  یایباز هم همون دندست هاش گرفت و  نینشست و دستم رو ب کنارم

 کرد و باالخره خودش سکوت رو شکست: یخال زیبود که ذهنم رو از همه چ یسادگ نیدر ع

 رفتم؟ یفکر کرد -

 بود کیآره خب همه جا تار -

 دست هاش گرفت و لب زد: نیو چونه ام رو ب دیبه صورتم کش یدست

 یبخواب ادیز خواستمیم زد،ینور چشمت رو م -

 ییکه سالها از لب هام دور بود رو مهمون چهره ام کردم که اون هم لبخند دندون نما یلبخند

 زد و اضافه کرد:

 کنمیتازه دارم نرگس خودم رو استخراج م -

 لب زدم: متعجب

 نرگس خودت؟ -

 اهوم -

 ؟یچ یعنی -

 یسالگ 12 یکه من رو تو یباهاشم اصال اون نرگس ریاخ کسالی نیا یکه تو یخب نرگس -

 باشه. دیکه با یهمون شهیو م شهیتازه االن داره چراغش روشن م یول ستیخودش کرد ن فتهیش

 شمیوقت اون نرگس نم چیه -

 زم؟یچرا عز -

 زخم هام یرو یمرحم بش یتونیتو هم نم ه،یزخم یلیقلبم خ -

 تونهیم یمن نتونم پس ک تونم؟یچرا نم -

 یسارا رو دوست دار یتو گفت -

 یلیمادر شه خودش خ تونهیوقت نم چیکه ه نیهم ده،ینرگس! اونم اندازه من و تو درد کش -

 دردناکه

 ؟یترحم دوسش دار یاز رو یعنی -



نرگس،  کنمیم یو دارم باهاش زندگ شمهیگفت ترحم، سه ساله که شب و روز پ شهینه نم -

خودم  یه و منم با حماقت هاکه تقاص پس بد شدیرو نابود کرد اما بچه بود و نم میهرچند زندگ

که دکترش خواهش  یرو به تاراج بردم! من سارا رو از همون روز میپدرم و زندگ یها ادگاری

 یبچه خودم دوسش داشتم نه همسرم؛ نوع دوست داشتن اون از نوع نیع باشمکرد مراقبش 

 یمنه، توام براش مادر یاما سارا بچه  ادیبه نظرت مزخرف ب دیکه تورو دوست دارم! شا ستین

 کن.

کنم؟ من موندم اصال  یمادر ثیاون جوجه خب یبرا دیحامد انقدر مزخرف نگو، من چرا با -

 ؟یدیمن م لیتحو یدار یخودم رو کنترل کنم که قاتلش نشم؟ حاال چ تونمیم نمشیبب

گس! خواهد موند، با من از طالق سارا حرف نزن نر نیمن حرف هام رو بهت زدم و وضع هم -

 افته یاتفاق نم نیوقت ا چیمطمعن باش ه

 و زمزمه کردم: دمیکش یآه

 یشیپس حاال حاال ها بابا نم -

 نرگس خانوم؟ یکنیم دیمنو تهد یاالن دار -

 زد و اضافه کرد: یقینگفتم که لبخند عم یزیچ

 رسونه نرگس خانوم یخدا روز -

راحت  یلیخ ینکرده بودم و روز یریگونه جلوگ چیبه جونم افتاد، من ه یحرفش ترس نیا با

دفعه  کی نینداشته باشه هم میدلم همه جوره خدارو التماس کردم که کار یبرسه؛ تو تونستیم

و دست هاش رو دورم حلقه کرد و اضافه کرد: انقدر  دیرو و همون لحظه بود که حامد پر صدا خند

 سخته یکاوریبعد هم ر میفلش کن میشه مجبور یروسیکوچولوت کار نکش مهندس، و مخ نیاز ا

 که خنده اون هم شدت گرفت و بعد زمزمه کرد: دمیصدا خند پر

 داشتم مهندس؟ ادیغلط ز -

 :دمیخنده هام نال نیب

 به شدت -

 خوب بودم که یناش کیبه عنوان  -

 آره قابل قبوله -



 یسینویخوب برنامه م دمیشن -

 یدیاشتباه شن -

 نه مطمعنم -

 ومدمیدادن از پسش بر نکه بهم  یهر پروژه مهم -

کنارت باشم تا  یذاشتینم یو از طرف یخوب فکر کن شدیمانع م مونیزندگ یچون مشکل ها -

هم  گهید نکهی! به شرط ازیهمه چ م،یایبرم زیکنم، از حاال به بعد با هم از پس همه چ تیازت حما

 .میباهم مشورت کن یو قبل هر کار میرو تنها نذار گهید

 ؟یریامشب نم -

 میشام بخور رونیب میهات رو بپوش بر ینه! لباس پلو خور -

 کفن.. گهیم نهیبب لیفام هی هوی شه،ینم -

 دهنم رو گرفت و لب زد: یحرفم تموم بشه و با دستش جلو نذاشت

 نداره، باشه؟ یتیکس اهم چیو حرف ه رونیب میباهم بر میخوایمن و تو م ش،یه -

 باشه -

 حاال پاشو -

و بعد مدتها  دمیاتاق کش یتا تو ییرایپذ یها کیسرام یجا بلند شدم و چمدون مربوطه رو رو از

به تن کردم و  یسبز لجن یمانتو کی یتیمانتو هام نگاه کردم و سرانجام با نارضا یرنگ فیبه ط

 ییبایداشتن ز یسع بیسکانس ها عج نیشال رنگ روشن سرم کردم، ا کیبه اصرار حامد 

 و بهم نشون بدن و من رو از فکر کردن به فردا ها دور کنن. ر یزندگ یها

شهر رو از  یها ابونیو دست در دست خ میاز خونه خارج شد نیبه درخواست حامد بدون ماش

بود و بشدت سرد  زییپا یآخر ها نکهینداشت با ا ییانگار اصال دما برامون معنا م،یگذروندینظر م

فردام فکر کنم  یها ینکردم که به بدبخت دایظه هم فرصت پلح کی یحت یبرا م؛یاما ما گرم بود

چهره اش رو  خواستیوسط حرف زدنش دلم م یگاه نش،یریش یحامد بود و نجوا ها قطو ف

و  گرفتیروبه رو م رینگاهش رو از مس یزود چرخوندمیکه سرم رو به سمتش م نیو هم نمیبب

 ریز میزدیو هردو م گفتیداشت م یکه چ رفتیم ادشیاصال از  جهیو درنت کردیاونم به من نگاه م

 خنده.



همه کش اومدن لبخند هام و خنده هام متعجب شدن که انگار  نیگونه هام از ا کردمیم حس

 نبودن. یمنقبض شده بودن و حالت عاد

داد و با دست به روبه رو اشاره کرد و اضافه  تیحامد رضا تیکه در نها میو رفت میرفت ادهیپ انقدر

 کرد:

 میخوریاونجا شام م میریم -

 یکنیجنتلمن نگاه م ینجویحساب هم ا یاالن پا نمیباکالس مهندس؛ بب یجا میبریاوه م -

 شهیهم خورمیباکالس غذا م ی! منم مثل تو جاهاکنمینگاه م ینجورینترس، هم -

 شام خوردم اونم به دعوت شرکت بوده نجایبار ا کیمن که فقط  -

 باال انداخت و لب زد: ییابرو

 انقدر پولدار باشن خورهینم یکه توش یشرکت پیبه ت -

 بود هینه؛ قبل نیا -

 گهیداخل د میبر ایآها ب -

شدم و بعد دست در  رونیب یصورتم رو نوازش کرد و تازه متوجه سرما یگرم یورودمون هوا با

 ثابت موند. زیم کی یلحظه چشمم رو کی یهارو از نظر گذروندم که برا زیدست حامد م

 یرو رو یدستمال کاغذ ینشسته بود و با حالت خاص گهیبود که در جوار چند مرد د یحاتم یآقا

به  یتا اومدم چشم بردارم سرش رو بلند کرد و اون هم متوجه من شد و اخم د؛یکشیلب هاش م

 دهیشد که من رو متعجب کرد و من تا اومدم سالم بدم به دنبال حامد کش دهیچهره اش کش

 :دیچیگوشم پ ریزشدم و صداش 

 زنمایساعته دارم صدات م کیتو  ییکجا -

 حواسم پرت شد -

 زه؟یسر اون م میبر -

 آره خوبه -

و  دیکش رونیمن ب یرو برا ینقش فرو رفته بود جلو تر از من رفت و صندل یتو یکه حساب حامد

 لب زدم: یشخندیمنم با ن

 یرو دوست دار یلمیمشخص شد چه ژانر ف -



خودش رو انداخت  یگرفتن سفارش ها اومد و حامد حساب یزد و به دنبالش گارسون برا یلبخند

و  میکردینگاه م گهیسرآشپز با کل مخلفات؛ با لبخند به همد شنهادیخرج با سفارش دادن پ یتو

 کیاما قبل اون حس کردن حضور  ادیکه شام ب یتا وقت دیشا میهردو سکوت کن میدادیم حیترج

از  یرو به رو شدم و به تند یحاتم یسر خودم و با دنبال کردن نگاه حامد با چهره آقا ینفر باال

 یبزنم حاتم یو تا اومدم حرف ستادمیاش ا نهیبه سـ*ـ نهیگفت سـ*ـ شهیجام بلند شدم مو م

 کرد: یدست شیپ

 زیسالم خانومه رادمهر عز -

 لب زدم: شیمیاز لحن کش دار و صم متعجب

 یسالم جناب حاتم -

 شد: دهیسمت چهره اخم آلود حامد کش نگاهم

 ؟یکنینم ینرگس جان معرف -

 قبل من به حرف اومد و مجدد کش دار گفت: یباز هم حاتم و

 نرگس جان؟ -

 لب باز کردم: یسخت به

 یهمسرم هستن جناب حاتم شونیا -

 حواله حامد کرد و مجدد به سمت من برگشت و اضافه کرد: یمشکوک نگاه یحاتم

 نیاطالعات استخدامتون مجرد زده بود یتو -

 و اضافه کردم: دمیبه شالم کش یدست یعصب

 من زمان استخدام مجرد بودم -

 نیداشته باش ی! شب خوبرمیم گهیخب، من د اریبس -

من و بسنده کردن حامد به تکون دادن سرش گارسون اومد و غذا هارو  فیضع یاز خداحافظ بعد

 کردیحامد با چهره اخم آلود فقط به غذاش نگاه م اتمیو طبق حدس دیچ زیم یرو

 که بشنوه خواستینم دیشا ای دیصداش زدم اما انگار نشن یچندبار

 :دیه غذا خوردن و تا اومدم حرف بزنم غرانگار که به خودش اومده باشه شروع کرد ب یربع بعد

 بشنوم یزیچ خوامیفعال نم -



خراب شه و  شتریمزخرفات ب نینگفتم و اجازه دادم شب قشنگمون سر ا یزیبرخورد اما چ بهم

و  دیاز کاناپه ها دراز کش یکیزود رفت سمت  یلیو حامد خ میحرف به خونه رفت یب تیدر نها

 یمتوجه منظورش نشدم و صرفا با حاله خرابم رو قایچشم هاش قرار داد؛ دق یساعدش رو رو

و شروع کردم به آروم حرف  دمیکردم و با همون سر و وضع دراز کش یخال ارواز تخت ه یکی

 انقدر کوتاهه؟  میبود که چرا عمر خوشبخت نیسوالم ا نیتر یاصل ،یواشکی یزدن با خدا و هق ها

 یارقام مقابلم به تند دنیو با د نمیکه ساعت رو بب دمیکش میه گوشبه صفح یآلود دست خواب

من  دم؛یبود که د یاما ساعت همون نمیبب قیدق گهید کباریچشم هام رو ضربه بارون کردم تا 

 بد بود. یلیخ نیخواب مونده بودم و ا

حالم گرفته شد، اون من  یحساب یکاناپه خال دنیکنم که با د داریچرخوندم تا حامد رو هم ب سر

 ه؟ینکرده بود! اما چرا انقدر آدم مزخرف داریرو ب

 .دمیو سبقت رس راژیو یزود آماده شدم و بعد کل یلیتلف شه و خ شتریندادم وقتم ب اجازه

 یاز انرژ ییایتفکر دن نیو هم ستین یتازه شروع کاره و امروز روز خوب نیبودم که ا مطمعن

 .کردیرو بهم القا م یمنف

بود،  یسالن رو فشار دادم و با سه شماره داخل شدم . از قضا روز مهم کار رهیدستگ یسخت به

در به  یصدا دنیسر پرسنل بودن که با شن ینحس کنار هم باال یچرا که صولت و اون حاتم

سالم دادم  فیانداختم و ضع نییو من هم از شدت استرس فقط سرم رو پا دنیسمت من چرخ

 اومد: رفح که اول صولت به

 اقتاده خانم؟ یاتفاق -

 من..خب من خواب موندم انگار ریخ -

 تشر زد: یحاتم

 انگار؟ -

 خانم رادمهر شهیم 10داره ساعت  -

 و لب زدم: دمیکش یقیعم نفس

 ادیب شیپ یهر کس یممکنه برا -

 به حرف اومد: یباز هم با همون لحن عصب یحاتم



 مشکالت خانم هاست نیتر عیمشکل از شا نیا -

 :دمیغر

 نداره تیبه جنس یربط -

به سمت  کهیرو صاف کرد و درحال رهنشیپ قهیباال انداخت و به دنبالش صولت  ییابرو یحاتم

 داشت اضافه کرد: یاتاقش قدم برم

که  یانیتکرار بشه! در جر دیاما اصال نبا م،یکنیم یچشم پوش تیبه خاطر عملکرد خوب کار -

بهتره مراقب  ،یینجایبا خانوم ها بود و حاال شما تنها خانوم ا تیو اولو میکنیم روین لیتعد میدار

 یباش

صاف کردم  ییپس گلو یبود به حرف زدن حاتم حمیترج نکهیبودم و ا یحرف زدن صولت راض از

 و لب زدم:

 سیچشم رئ -

 زد و به دنبال صولت وارد اتاق شد یپوزخند یحاتم

 دیرفتم و تازه متوجه دو کارمند جد زمیراحت به سمت م الیو با خ دمیکش یآسوده ا نفس

طرز کار کردن  یرو پر کردن؛ ول ستیخانوم ها شدم، مشخص بود که هردو شون تازه ب نیگزیجا

 حرف بود. یلیخ نیبا من برابر بود و ا بایتقر بوردشونیبا ک

م و شروع کردم به به اون ها سالم داد یبا لبخند سالم دادن و من هم کامال راض هردوشون

 بود لب زد: کمینزد یلیخ زشیکه م یکه اون ستمیروشن کردن س

 ؟یسالمه تو چ 18 نمیمن حس -

شدم که  یچه شکل دونمیاندازه بزرگ شده بودن و نم نیفرط تعجب چشم هام تا آخر از

به سمت ما  هینگاه بق بایو تقر دنیبودن غش غش خند گهیدوتاشون که بغـ*ـل دست هم د

به اون دوتا احمق  یجور کیکردم  یشد، به سرعت خودم رو جمع و جور کردم و سع دهیکش

تر به خنده اشون  دیعالمت دادن هام خنده دار تر بود که شد نگارنخندن! اما ا گهیبرسونم که د

 تیکه باالخره رضا نیدستم رو پرت کردم سمت همون حس یپوشه جلو تیادامه دادن و در نها

تحت کنترل بودم  یخودم هم خنده ام گرفته بود و به سخت دن،یخندیم زیر زیردادن اما هنوز هم 

 لب زدم: تیعفرار از موق یباشم و برا یکه جد



 ؟یتو کنکور نداد یعنی -

 چرا خب؛ امسال کنکور دادم -

 ؟یقبول نشد یچیخب ه -

 حواله ام کرد و اضافه کرد: یجلوش شد و نگاه کوتاه ستمیس مشغول

 وترمیکامپ کیترم  گه،االنیچرا د -

 ؟یکن یکار تخصص یو اومد یکیهنوز ترم  ؟یاستخدام ش نجایباعث شده ا یچ یعنیخب  -

! فکر کنم سابقه کد سمینویهشت ساله دارم کد م یعنیبرنامه نوشتم،  یسالگ ازدهیمن از  -

 تو سر جمع پنج سال باشه یسینو

 کف کرده بودم لب زدم: یحساب کهیحال در

 نهیدودا همآره ح -

 تکون دادو مجدد لب زد: یسر

مطرح اما پول  یاز کشور ها ادیچندساله مدام برام دعوت م ست،یمن ن یجا رانیا شییخدا -

 پاسپورت هم ندارم. هی

 محکم مهمونش کرد و با خنده اضافه کرد: یپس سر هی شیکنار

 ؟یآورد ریجفت گوش مفت گ هیباز  -

 گفت: دادیسرش رو ماساژ م کهیکرد و در حال یهم تک خنده ا نیحس

 میحرف حساب بزن کمیما  یاگه گذاشت -

 یب ینشده هنوز کار هام تموم شد! تازه اون حاتم ازدهیکن خب! ساعت  یحداقل منم معرف -

 میبعدظهر بمون 3تا  دیادب گفت با

بود  یچ لتیراستس اسم فام م،یخانمه حرف بزن نیجلوتر تا با ا اریات رو ب یحله دادش، صندل -

 بانو؟

 نرگس رادمهر -

 یام احمد یلیفام نمیاها حله! منم خب گفتم حس -

 خوشبختم -



کار  یو حساب خونهیم(ITپسر عموم هست و داره ) هیداداشمون هم محمد احمد نیچاکرم، ا -

 زایچ نیکه ا مایداشتن اون قد یمرکز استان شرکت نرم افزار یبلد تر از منه، ما باباهامون تو

سالن پر از  هیو  میبرا همون کار نگرفت و برشکست شدن و ما موند ران،یتازه اولش بود واسه ا

 .میداداشم با هم داغونشون کرد نیکه من و ا ستمیس

 ن؟یداغونشون کرد یچ یعنی! دیببخش -

بشه و بعد  یفرج هیشرکت و بساطش شدن و نشستن گوشه خونه بلکم  الهیخیباباهامون که ب -

 میو رفت میمحمدو برداشت رستانیدب یروز رفقا هی م،یکردیکار م یسیاونجا و برنامه نو میترفیما م

 دیکه با میشد و اصال فراموش کرد یو عشق و حال؛ اما رفتنمون عجله ا میتا شب برنامه نوشت

بار برق قطع و  نیاومد و چند دیو از شانس ما اون شب بارون شد میهارو از برق جدا کن ستمیس

گرفت و  شیها جرقه زده بودن و کل سالن آت میس ادیکم و ز یوصل شد که در اثر اون ولتاژ ها

 هامون پودر شد خواهرم. هیسرما

 ،یتلخ یماجرا نیچن فیتعر نیح شیالیخ یو بچه و ب نیا یاز شدت راحت زدمیپلک م یسخت به

انداختن سرش متوجه شدم که  نییحمد و پالبخند تلخ م دنیاما با د گهیفکر کردم داره دروغ م

شرکت  نیا یقراره تو دونستمیقلبم به درد اومد، خصوصا حاال که م تینها یو ب هیواقع هیقض

 شونیسواد کار کهیداشته باشن درحال یدرآمد کیدست باشن تا بتونن  ریو ز بشنونحرف  یکل

 ها حقشون نبود زیم نیبود و ا یعال

 به خودم اومدم: نیحس یصدا با

 میکاریحاال که ب میرو ما برات انجام بد یبخش کیبا حرف زدنم وقت تورو هم گرفتم، بده  -

 دمینه ممنون خودم انجام م -

 بده ناز نکن -

 حقوقم حالل باشه خوامیم ست؛ینه مسئله ناز ن -

 پس به کارت برس ،یحله آبج -

از اون طرف به شب نخورم  نکهیا یو برابه چهره مغمومشون زدم و مشغول کارم شدم  یلبخند

 شد دایناهار نرفتم و همچنان مشغول بودم که سر و کله اون دوتا باز پ یبرا

 ناهار پس؟ یومدیچرا ن یآبج -



 کار رو تموم کنم دیهمون با یزود برم خونه، برا دیبا تشیواقع -

 و بزن تو رگ چیساندو نیا یدست هی ایباشه، ب -

 اشتها ندارم بخدا ،یدیچرا زحمت کش -

 گهید ریخب بگ ؟یزاریچقد کالس م -

بگم، واقعا روزم رو ساختن؛ کاش همه  یدوتا بچه چ نیا یهمه خوب نیمقابل ا دونستمینم واقعا

 . شدیم یقشنگ تر یجا ایشک دن یها صاف و خوب بودن؛ ب نیمثل ا

جوره مغزم  چیانداختم؛ پنج عصر شده بود و هنوز وسط برنامه مونده بودم و ه یساعتم نگاه به

جوره  چینقش فرو رفته بود و ه یتو یصولت حساب یادامه اش و از طرف یکشش نداشت برا

حق خروج ندارم، کامال  سمیبار بهم گفت که تا برنامه رو ننو نیپنجم یاومد و برا یباهام راه نم

سر در  چیهارو به من بگه! ه نیکه ا دادیگور به گور شده بهش دستور م یبود اون حاتم دایهو

حامد بود و زود خونه  ریذهنم درگ یبود با من، از طرف یچ یمشکل حاتم قایآوردم که دق ینم

 رفتن.

 نیمن، ماله حامد هم سر اومده بود و ا ینظم یکه کاسه صبر صولت سر اومده بود از ب همونطور

به مراتب بدتر خواهد شد! بابته  زیخونه رفتن همه چ ریکه با د دونستمیاصال خوب نبود و کامال م

 یرفو از ط ادیمعده ام قراره باال ب اتیکل محتو کردمیحس م یمنف یها یتفکر و حمله انرژ نیا

 اومد که خالصم کنه! یباال نم

ذهنم  ینظر گذروندم و کم کم تو دور کد هارو از کینشستم و  ستمیبار پشت س نیهزارم یبرا

 ی)مرحله آخر برالیحل شد و آماده کامپا یریشد و بعد دو ساعت درگ جادیادامه اش ا یجرقه برا

رنگ آسمون بغض کردم، کامال  دنیانداختم و با د یبرنامه( بود، به پنجره سمت چپم نگاه کی

 بود! هشب شد

 :مزدیمدام سر خودم غر م د؛یلرزیم دایو پام شد دست

 خاک بر سرت نرگس! جمع کن خودت رو ؟یترسیاز حامد م نقدریتو ا یعنی -

 :زدمیهمزمان سر خودم غر م و

 .ستیچم شده! دست خودم ن دونمینم -



به در زدم و بالفاصله  یرفتم و تقه ا یجا بلند شدم و به سمت اتاق مشترک صولت با اون لعنت از

 صولت داخل شدم و با همون حال خرابم لب زدم: دییبفرما دنیبا شن

 نوشتمش جناب صولت -

 از اون طرف اضافه کرد: یحاتم ادیصولت خواست که به حرف ب تا

 ران شد؟ -

 ریخ -

 گفت: دهیکش شهیجلوش گرفت و مثل هم ینگاهش رو از ورق ها -

 ر؟یخ -

 خب من مطمعنم.. -

 حرفم تموم شه و تشر زد: نذاشت

انجام دادن  زیما سر ساعت مقرر سر جاهاشون بودن و کارشون رو تم یارمند هاامروز همه ک -

 و سر ساعت خودشون به خونه رفتن! تنها..

 داد زد: بایکه تقر دمیاون وسط حرفش پر دیبه تقل منم

 وسط حرف من نپر خانومه رادمهر -

دم و همچنان با سر آب گلوم رو قورت دا یعقب رفتم و به سخت یاراده قدم یب بایو تقر دهیترس

 افتاده سکوت کردم که ادامه داد:

اومده و سه ساعت با کارمند  ریمشغول به کاره امروز با سه ساعت تاخ نجایکه ا یتنها خانوم -

 میلقمه کرده و بعد ن چیساندو یکار زیم یرو یخوش و بش کرده، فاقد هر نوع نظم دیجد یها

شدن خوا به خونه برگرده مبادا خاطر آقاشون  کیقبل تار دیکه با گهیساعت کار خالص اومده م

 مکدر شه.

 یاصال چجور ایکدوم رو بگم  قایدق دونستمیبرام داشتن و اصال نم ینیهاش واقعا بار سنگ حرف

حواله  یرو بعد مدتها به چهره بزنم و نگاه سرد میتفاوت یبگم! فقط دلم خواست که نقاب ب

 د و حاالتم شد و به حرف اومد:دوتاشون کنم که صولت متوجه قص

 زی! خودتون هم متوجه وجه تمایشرکت ماست جناب حاتم یها نیخانم رادمهر واقعا از بهتر -

سابقه بود، روند کار  یب باینبود و تقر شونیو صدالبته امروز روز ا نیخانم ها شد هیبا بق شونیا



ه و من از شما خواهش دارم تر قیو دق عتریشرکت نسبت به هر کدوم از اعضا سر یتو شونیا

 امروز رو. دیریبگ دهیادکه ن

 اضافه کرد: دیصولت تکون داد و با تشد یبرا یکوتاه اومدن نداشت و دست الیخ یحاتم ایگو اما

دوتا  یدکتر یاون خانم ها یجا یدیکدوم روند؟ کدوم سرعت؟ خودت که د ؟یگیم یدار یچ -

 ییاعضا نیبه شصت رسوندن! ما به چن ستیروزه آمار شرکت رو از ب کیآوردم که  یرد پلمید

کارمندهارو! پول که علف هرز  یلوس بار آورد یلیخ م،یکه زود تر از انتظار باال بر میدار اجیاحت

 ها. نیدست ا یدیبه عنوان حقوق م یلکا ستین

 رو نداشتم و فقط تشر زدم: یحاتم یها یاحترام یتحمل ب گهید

 کجارو امضا کنم؟ دیبا دم،یمن استئفا م -

 نگاهم کرد و اضافه کرد: دهیترس یبا مردمک ها صولت

 راجع بهش میکنیشرکت، صحبت م نیایفردا سر ساعت ب -

 داد زدم: بایکرد، تقر شدینم یکار چیشده بودم و ه یمن عصبان گهید اما

 ینطوریا دهیخودش اجازه مبه  شونیراجع بهش؟ بخاطر چندرغاز ا میبزن میدار یحرفه چ -

 .نیباش عیجناب، لطفا سر مونمینم نجایلحظه هم ا کی گهیراجع به من صحبت کنه؟ من د

 اضافه کرد: تمیهمون ر یرو قایو مثل خودم و دق ستادیمقابلم ا یحاتم

هر وقت دلت  ستیخونه شوهر که ن نجا،یا یصدات رو باال نبر مهندس! قرارداد دار یالک -

 یخواینم ،یستیتا تهش وا دیبا ی! امضا دادیراه بنداز بیب یو با یریخواست چمدون دستت بگ

 و شرت کم. یدیهم فسخ قرارداد از طرف خودته غرامت رو م

 یاز اون مرد کت شلوار یو اون لحن کوچه بازار یادب یقفل شده بود از اون همه شدت و ب فکم

 :دینال رفتیکه کالفه با موهاش ور م یرفتم که صولت در حالعقب  یقدم یبه سخت ک،یکالس

 زتیپشت م نیبرو خانم رادمهر، فردا سر وقت بش -

رفتم؛ مفزم  نینگفتم و به سرعت از شرکت خارج شدم و دوان دوان به سمت ماش یزیچ گهید

برام وجود  یتمرکز کردمیم یبود و هرکار یاراد ریو تمام حرکاتم غ کردینم میاصال همراه

 نیب نیخونه دارم و هم یدو راند دعوا هم تو دونستمیشده بود و م رمید یلیخ ینداشت، از طرف

لحظه حس کردم نفسم  کی یخوردم و از شدت ترس برا یزیزدن محکم به چ دور نیبود که ح



در  و رهیبه خودم اومدم و دست بردم تا دستگ شهینفر به ش کی دنیکوب انهیو با وحش ادیباال نم

بود با  یدرشت یها لیبیو س یکیبشدت خ کلیمرد با ه کیکه  مییرو باز کردم و فرد رو به رو

 گفت: تممقابل صور یبلند یصدا

 حواست کجاست؟ -

 رو جمع و جور کردم و لب زدم: خودم

 !شدهیچ نمیبرو کنار بب -

زد و  یثیسرم رو بلند کردم و باهاش چشم تو چشم شدم که لبخند خب یکنار نرفت، عصب اما

 اضافه کرد: یمتفاوت اریسرش رو جلوتر آورد و با لحن بس

 م؟یحساب کن هیچطوره به روش من تسو -

 کردمیدرست م یذهنم فانتز یو داشتم تو دمیترس یلیدرشتش خ کلیو ه نمونیفاصله کم ب از

شدن  کینه چاقو فرو کنه تو بدنم؟ و همون لحظه بود که نزدعمل کنم ممک لشیکه اگه خالف م

ها فقط  وونهید نیگوش هام گذاشتم و ع یدست هام رو رو یدستش رو حس کردم و به تند

 .دمیکش غیج

گوش هام  یپلک هام رو باز کردم و دست هام رو از رو ینبود و آروم ال یزیاز چ یخبر گهید

 کیمشت و لگد  ریز کلیبودم، چرا که اون مرد درشت ه دهینشن یزیچ چیبرداشتم، انگار واقعا ه

 دنیدویاز راننده ها داشتن م یلیکه پشتش به من بود قرار داشت و حاال س یمرد کت شلوار

اون  نمیجلوتر رفتم تا بب یمن هم جالب شد و کم یاز هم جداشون کنن و قصه برا هسمتشون ک

و فقط  دمیممکن رو کش غیج نیاون حالت فرابنفش تر یتو یحاتم دنیو از د ه؟یک یناج

بود! چرا که سه چهار نفر باال تنه اش رو  یکه تمومش کنه! اما واقعا قو کردمیدرخواست م

طرف ضرب گرفته بود، باورم  ینبود و با پاهاش رو هیکن قض ول نیمحصور کرده بودن اما ا

 تماشا کردم تا تموم شه.جا به بعد فقط  کیو از  هیصحنه ها واقع نیا شدینم

نشوندن و  ابونیخ یرو گوشه  یبعد مردم اون هارو کامال از هم دور کردن و حاتم یربع حدودا

 سیاومدن پل یکم کم رفتن سراغ اون طرف تصادف من و انتظار برا

 یقدم کی یقدم برداشتم و بدون فکر کردن به عکس العملش تو یاسترس به سمت حاتم با

 و لب زدم: ستادمیاش ا



 پس جناب صولت رفتن؟ -

 :دیبهم انداخت و از جا بلند شد و غر یخصمانه ا نگاه

 ادین سیبزنم به صورتم! گفتن تا پل اریب ریآب گ کمیسر صحبت باز کردن ها برو  نیا یبه جا -

 ُجم بخورم. نجایاز ا تونمینم

 تونستمی! اصال نمهییالیعجب گودز کردمیداشتم فکر م کردم،یداشتم نگاهش م یهمونجور

تمرکز کردم و به سمت  یبار به سخت نیچندم یببرم و برا ادیرو از  شیکتک کار یصحنه ها

و سالنه سالنه به سمتش رفتم،  دمیبزرگ خر یآب معدن هیها قدم برداشتم و  یرو و سوپر ادهیپ

 :دیغر وازم گرفت  یحرص

 یعرضه ا یب یلیتو؟ خ یدست گذاشته رو یچه عقل یشوهرت رو -

 درشت شده نگاهش کردم که متوجه شد و تشر زد: یچشم ها با

 نیا یتو یساعته رفت کی تیباز یاالن بعد اون همه دست و پا چلفت نیهم گم؟یمگه دروغ م -

 فروشنده افتاده دنبالت. یتازه کارتت رو هم جا گذاشت ،یاریب یآب معدن هیمغازه که 

همون حالت لب باز  یزد و تو یپوزخند دیام رو که د هافیق شد؛یشدت تعجب لب هام باز نم از

 کرد:

عمر باختم تا باالخره برام عبرت شد  کیهام  یدقت یسر ب کنم،یتعجب نکن که انقدر دقت م -

 شدم نیزبیو ر

 لب گفتم: ریو ز دمیکش یپوف

 !نیب یکروسکپیم یالیکه چه عرض کنم! گودز نیب زیر -

 ال؟یگودز یگیبه من م -

 نه،خب.. -

 رو اعصابم رهیم یداره بدجور یاست ول برهیرو و تیگوش ن،یبب -

ارقام تماس  دنیمانتوم بردم و با د بیج یحرف دست تو یبار فکم قفل شد و ب نیچندم یبرا

و شبش  یروز لعنت نیدلم التماس کردم که ا یهام از حامد قفل تر شد و فقط تو فیها و نوت

 به خودم اومدم: یحاتم یهرچه زودتر بگذرن، با صدا



بگم که بابت  خوامیاالن م یبعدا گفتم چرا ول دیزدم؛ حاال شا ادیمن امروز حرف مزخرف ز -

 ادینم ادمیچون  ،یازم تشکر کن یکل میبابت عذر خواه دیاالن ذاتا تو با خوام؛یرفتارم عذر م

جوره درست  چیه نیهستم و ا ییمعذرت خواستم؛ اصوال آدم تندخو یاز کس یبار ک نیآخر

 .شهینم

زدم  یاراد ریمن رو به خنده وا داشت و به طور غ نیباهم تناقض داشتن و هم یلیهاش خ حرف

 د؛یاول با اخم نگاهم کرد اما کم کم اونم لبخند زد و بعد مثل من بلند بلند خند یخنده که حاتم ریز

 . میرفت من نیاومده و باهم به سمت ماش سیو درست همون لحظه بود که گفتن پل

از  تیدادن که بدون شکا تیباالخره دو طرف رضا ؛یباز وونهیعربده و دعوا د کساعتیاز  بعد

مشخص  یبرا یو پرونده باز یکالنتر میبر ای تیرو تموم کنن و در نها هیجا قض نیهم گهیهمد

 یونیاظهار نظر آقا یهم بعد از کل نیکه ا میخودمون حلش کن نیب نکهیا ایخسارت  نهیشدن هز

 یمعرف یو طرف تصادف من که خودش رو غالم یحاتم نیب بیو تکذ دییکه جمع شده بودن و تا

 یمن و حاتم یبود که همراه بانک ها نیمشکل ا نیتر یکرده بود مبلغ مشخص شد و حاال اصل

 سیبود و از همه بدتر پل یزیچ یانتقال داشت و تنها چاره رفتن به عابر بانک تیهردو محدود

 .ادیب راهمونکه هم کردیقبول نم

 بار تشر زد: نیچندم یبرا یحاتم

 برات میزیریعابربانک هست م هی نییپا ابونیاون خ میریم -

 اعتماد کنم؟ دیچرا با -

 :دیشده اش غر دیکل یدندون ها نیاز ب یحاتم

 ایخودت هم ب -

 ؟یکن یکه باز کتک کار میدور ش سیچشم پل یاز جلو یخوایم -

 خونش به جوش اومده بود عربده زد: گهیکه د یحاتم

 مرد؟ بزدل گنیآخه به توام م -

 :دمینال

کنم  زیکه وار میریآقا م نیمن با ا یبهتره شما بر گهیبهتون زحمت دادم، د یلیخ یجناب حاتم -

 براش



 ..خواستیاون همه آدم م یجلو ابونیوسط خ نیخانم رادمهر؟ ا یگیم یدار یچ -

 !هیکاف -

که با اخم  دمیو به سرعت به سمتش چرخ دیحامد برق از سرم پر یآشنا یرنگ صدا دنیشن با

رو نداشتم که حامد  نیا شیاصال گنجا زد،یبود؛ قلبم تند تند م ستادهیما ا یچند قدم یتو یظیغل

خشک  یوحشتناک رو شاهد باشم! گلو یزیآبرو ر کیو  نمیبب یمشت و لگد حاتم ریرو هم ز

 تر کردم و منتظر واکنش حامد شدم. یسخت بهشده ام رو 

 به جلو برداشت و در کمال تعجب اضافه کرد: یقدم

 اقتاده. یکردن که چه اتفاق فیگشت دوستانم بودن، تعر یها سیپل -

 و مجدد اضافه کرد: ستادیا یبه من مقابل حاتم یبعد حواله کردن نگاه وحشتناک و

 ببابت کمک امروزتون ممنون جناب -

حامد رو قلقلک بده و به  رتیغ یجور کیداشت  یبود که سع زیهمه چ یب یالمحاال اون غ و

 و حامد باشه: یحاتم نیب یزد و خورد اساس کیشاهد  الشیخ

 کدوم. my friendزن کدومتونه و  دمیآخر نفهم -

 ارهیصورتش دستش رو باال ب یتو یبود تا حامد به قصد حواله کردن مشت محکم یکاف نیهم و

 شه. دیجد یریدرگ جادیخودش محصور کنه و مانع ا یدست ها یمچ دستش رو تو یو حاتم

و حامد با همراه بانک خودش براش  میرو گرفت یتا باالخره شماره کارت غالم دیطول کش یلیخ

من رفت و پشت رول نشست، متعجب از حرکتش  نیبلند به سمت ماش یکرد و با قدم ها زیوار

 .کردیغـ*ـل دستش جا گرفتم، اما حرکت نمکردم و ب یخداحافظ یبا حاتم

 زدم: لب

 ..نیپس ماش -

 :دیغر

 نگو یچیه -

 نیسکوت محض ماش یدست من نبود؛ بعد ربع بایتقر زیچ چیبهم دست داد اما خب ه یبد حاله

بودم؛ پس حامد چرا  ستادهیچقدر گذشت که تنها مقابل ساختمون ا دونمیرو روشن کرد و نم

افتاده بود؟  یبود اما چه اتفاق شیشگیهم یسر جا نمیرفت؟ پشت سرم رو هم نگاه کردم، ماش



دستم اومد رو  یکه جلو یدیکل نیفرو بردم و اول فمیک یمزخرف دست تو یها ااون معم الیخیب

داشتم باز  انتظار یعنیخوب شدم!  یدر انداختم و با باز شدنش پر از حس ها یبرداشتم و رو

 دونم؟یمعجزه م کیآوردم که باز شدن در خونه ام رو  ینشه؟ انقدر بدشانس

و چهار ساعت بود که اون لباس هارو  ستیب قایباال رفتم، دق یو پله هارو به سخت دمیکش یپوف

دوش قرار  ریخودم داشته باشم ب همون لباس ها ز یرو یکه کنترل نیبه تن داشتم! بدون ا

لباس هام به تنم و حضور  دنیحمام و چسب یسرد یگرفتم و آب سرد رو باز کردم و از طرف

 ییتا جا کردنیمداوم آب سرد باعث شد لرز کنم و در اثر اون دندون هام تند تند به هم برخورد م

 دمیوهمون حالت رها کردم و تند تند به سمت پتو ها د یوحشتناک شد که آب رو تو یکه به قدر

اصال  شدیباعث م نیو خودم رو انداختم وسطشون اما قدرت در آوردن لباس هام رو نداشتم و هم

 زدم: غیخسته شده بودم و ج تمینره، از وضع نیب ازتنم  یلرز تو

 رمیگیم یدارم افسردگ -

 شمیم وونهیدارم د -

 شم یبستر مارستانیدارم ت ازیمن ن -

 رو ندارم؟ یچیطاقت ه گهیچرا د -

 خدا -

نفر  کیآغـ*ـوش  یکه محکم تو ییبار خدا رو صدا کردم، تا جا نیخش دارم چند یصدا با

 غرق شدم! حامد بود، آره اون برگشت.

حواله صورتم  یلیو به سرعت چندتا س دیکه حامد ترس دمیخند کیستریه یریگ جهینت نیا از

 کرد و عربده زد:

 نفس بکش نرگس -

 نگو دختر یچی! هشیه -

 بکش قینرگس نفس عم -

که بخوام  ستیعضالت صورتم ماله خودم ن کردمیشده بودم، احساس م یدچار حمله قلب انگار

 یاز جمله تنفس پ خواست؛یکه م کردیرو م یینفس بکشم و فقط بدنم کارها یحت ایزنم  یحرف

 یدر پ



 صیفا تشخو از لباس هاشون صر ستادنیسرم ا یچندنفر باال دمیچقدر گذشت تا د دونمینم

رو به دست آوردم  یزینشدم و همون چ یزیمتوجه چ گهیدادم که حامد اورژانس رو خبر کرده و د

 .قیخواب عم کیکه الزم داشتم! 

*** 

 شدیاز کنارم چشم هام رو باز کردم، حامد بود که داشت بلند م یزیحس کردن تکون خوردن چ با

و پشتش به من بود و تا سرش رو چرخوند به سرعت چشم هام رو بستم، دستش رو نوازش بار 

 و لب زد: دیگونه ام کش یرو

 ؟یبهتر -

قرمزش دلم  یچشم ها دنیشده بودم، چشم باز کردم تا سرش غر بزنم اما با د عیضا یحساب

 دم نهفته بود گفتم:وجو یکه تو یلحن نیتر بیام گرفت و با عج هیمچاله شد و حس کردم گر

 ؟یکرد هیگر -

 نگفت. یزیزد و چ یتلخ لبخند

 بلند شه که مانعش شدم، متعجب لب زد: خواست

 ه؟یچ -

 میحرف بزن دیبا -

 حله؟ م،یزنیسر سفره حرف م ارمیبخرم ب یصبحونه قو هیبزار اول بزم  یباشه ول -

 ایزود ب -

 چشم -

شد و باز هم به خواب  نیزود پلک هام سنگ یلیخاومدنش انتظار بکشم اما  یمثال خواستم برا و

 رفتم. 

 یبد بهم دهن کج شگرشینما یاسم صولت رو دم،یاز جا پر میگوش یکه با صدا دمینخواب یلیخ

 !کردیم

 کلنجار تماس رو وصل کردم: یکل بعد

 سالم خانم رادمهر -

 سالم جناب صولت -



 ه؟یبپرسم بهانه امروزتون چ تونمیم -

 امیکه امروز اصال نتونم ب کنمیرو گذروندم و فکر م یمن شب سخت -

 به بنده داره؟ ی! شب سخت شما چه ارتباطشمیمتوجه نم -

 نگفتن براتون؟ یجناب حاتم -

 قا؟یدق ویچ -

 از اونطرف خط اومد: یحاتم یصدا

 ادیبعد ناهار ب -

 بود تعجب کرده گفت: دایکامال هو یبا لحن صولت

 بله؟ -

ذهنم بود رو  یکه تو یحرف هاشون و فقط از جا بلند شدم تا جرقه ا هیبقگوش ندادم به  گهید

بخواب! اما  ریبگ الیخیب گفتنیبدنم و سر درد و صد البته سرفه هام بهم م یکنم؛ کوفتگ یعمل

در قرار  یحاضر و آماده جلو قهینرگس غد درونم به سرعت من رو از جا بلند کرد و ظرف ده دق

زود به شرکت  یلیکجاست، اسنپ گرفتم و خ دونستمیهمراهم نبود و اصال نم چمیداد و چون سوئ

 .دمیرس

 زمیبه سمت م یبرخورد و سکانس چیه یاتاق بودن و من هم ب یتو یشکر صولت و حاتم خدارو

 یو محمد دادم که هردو با تکون سر جواب دادن، معلوم بود با کد ها نیبه حس یرفتم و سالم

شدم که بالفاصله در اتاق  ستمیکردم و مشغول آماده کردن س یزیسرفه ر رن،یدرگ یسخت

 یکه صدا فرستادمیلعنت م نهیدورب یبا سر افتاده به هرچ یهمونطور منمباز شد و  تیریمد

 :دیچیسالن پ یتو یحاتم

تا  دیماه وقت دار کیاز امروز  نجا؛یچه خونه چه ا د،یتمام وقت کار کن دیپروژه هاتون با یرو -

اونجا خودتون  دیبا دیخوایم شرفتیحرفه پ نیا یاگر تو ن،یجشنواره استارتآپ ها آماده ش یبرا

همه اتون رو ثبت نام کردم و درواقع اگر  کیدرجه  یمیکار ت کی یمن برا د،یرو مطرح کن

! اما خودتون مجزا عالوه بر بودن نیباش میت یکه تو هیاجبار دیکار کن نجایکه همچنان ا دیخوایم

 هست؟ یسوال ن،یحال باال ببر نیو در ع دیو سطح خودتونرو بسنج دیشرکت کن دیتونیم میت یتو

 و به اتاق برگشت. دیپاشنه چرخ یگفت و رو یدیهم خسته نباش یسکوت کرده بودن، حاتم همه



خودجوش رفتنم از شرکت  دیراهه و شا یتو یادیز یگرفتم، دردسر ها جهیکه من نت نطوریا

 به خودم اومدم: نیحس یانتخاب باشه، با صدا نیبهتر

 رو مخمه یول لنتهیرو سا ؟یرو جواب بد تیگوش شهیم -

گرفت و  ستمیبود نگاهش کردم که متعجب رو از س دهیچسب نیکه از شدت تعجب به زم یفک با

 گفت:

 ه؟یچ -

 :دینگاهش کردم که متعجب تر پرس مشکوک

 شده؟یچ یبه منم بگ شهیم -

 ؟یدار یسبتن یبا حاتم -

 کنمیباهاش حال م یلیخ ینه! ول -

 ش؟یشناسیاز قبل م -

 دمشیکلوپ د یآره تو -

 کلوپ؟ -

 !یباز یبرا ستمیجا پره س هیخب،  یآتار -

 کار؟یآها اونجا اومده بود چ -

 مرهیخودمون بمونه، گ نیب -

 یاوه! عجب کودک درون -

حس  دمشیلحظه د کیها فقط  شناختمشیمن اصال نم یعنیخانوم رادمهر، هیآدم باحال یلیخ -

 بخدا خوامشیممده م نیکردم اندازه ا

 :دمیزدم و نال یپوزخند

 یلعنت یسمپات -

 وات؟ -

 سیکد هات رو بنو ال،یخیب یچیه -

 خودش رو کشت تیگوش یحله ول -



 یمکالمه قشنگ دونستمیبه دست از سالن خارج شدم، چون م یبه خودم اومدم و گوش تازه

 و وصل کردم: دمیکش یقیداشت! نفس عم مینخواه

 یکه باز قالم گذاشت نمیبیم -

 :دیبدم که نال حیحرف اومدم تا توض به

 افتاد یاتفاقات نم یسر کیتا  یخوایمن رو نم گهیکه د یگفتیبهم م قایکاش دق -

م نتونست رم؛یجوابم رو نداد و عمال خواست که خفه خون بگ گهیاومدم حرف بزنم قطع کرد و د تا

رو گوشه ذهنم گذاشتم و شروع کردم به جلو  شیشرکت و کارام رو رها کنم پس حامد و دلخور

 کوچولو تنگ شده بود یها تیموفق یبردن کار هام، دلم برا

ذهنم پردازش انجام داده بودم که  یتو یچشم دوختم، به قدر تورمیبه ساعت مان ایاز دن خسته

 ساعت چنده! قایکه بفهمم دق کردینم یاریاصال مغزم 

باز هم نتونستم  تیچشم هام رو ماساژ دادم و دوباره به ساعت نگاه کردم و درنها یچندبار

شرکت  یواریبزرگ ساعت د یارقامش رو بخونم و ناچار سرم رو بلند کردم و چشم به عقربه ها

 دوختم.

از دلهر خسته شده بودم و فقط  گهیخونه ام؛ د رونیزدم؛ بازم شب شد و من هنوز ب یپوزخند

 شدم. لمیاز جا بلند شدم و مشغول برداشتن وسا میبه خاطر خستگ

 خانم نیخسته نباش -

 کردم و لب زدم: یحواله حاتم یحوصله نگاه یب

 نیشما هم خسته نباش -

 رو بدونم لشیدل کنمیو من فکر م نیبود یامروز عال -

 اضافه کردم: باال رفته یو با ابرو ها ستادمیا مقابلش

 نیبه منم بگ -

 رو؟ یچ -

 کردم و خواستم از کنارش رد شم که لب زد: یقروچه ا دوندون

 حد نینه تا ا یول نیزاریب یبودم از سوال انکار دهیشن -

 :دمیزدم و غر یپوزخند



 ؟یبرم جناب حاتم تونمیم -

 حتما -

از سالن خارج شدم، اصال از تنها بودن با  یخداحافظ یتلخ و مزخرف شده بودم که ب یاونقدر

 :دیدلم نال یتو یحس کیاومد!  یمرد ها خوشم نم

 همه به جز حامد -

 نیماش یافتاد که ب ادمینبود، تازه  نمیاز ماش یشرکت شدم، اما خبر نگیو وارد پارک دمیکش یآه

 اومدم و آه از نهادم بلند شد.

 ن؟یاوردین نیواقعا فراموشتون شده که امروز ماش -

 :دمینثارش کردم و به سمتش چرخ یلب فحش ریز

 طبق عادت اومدم، اصال حواسم نبود. -

 رسونمتونیم -

 شمیمزاحم شما نم رمیگیمثل اومدنم اسنپ م -

 دونمیخوب بودن کار امروزتون رو م لیکامال دل گهیپس د -

 نگاهش کردم که لب زد: هینگفتم و عاقل اندر سف یزیچ

 داره ییدردسرها نین با شوهر هم چندعوا کرد گهید -

 زدم: نق

 ؟ییچه دردسرها م،یگفته ما دعوا کرد یک -

 رو ازتون گرفته نیکه ماش نیهم -

 شدم و تشر زدم: یکفر یحساب

من فقط به خانواده  یمسائل خانوادگ ایو ثان دهیمن خر یرو مرحوم پدروم برا نیاوال اون ماش -

 من مربوطه.

 حرص دادن منه لب زد: یبود که برا دایکه کامال هو یزد و با لحن یلبخند

 یبشن تو فیبه کارمندهامه، اگر اون ها ضع دمیشرکت گذاشتم و ام نیا یرو تو میمن زندگ -

ها  نیا ییجورا کیوارد نشه پس  یبیدنبال علت و بهبودش تا به شرکت خودم آس رمیکار من م



و باهاشون به طور  رمیه با همسرتون تماس بگرو دارم ک نیا لیبه من مربوطه و من االن پتانس

 شما صحبت کنم. براج یجد

از  یمخف شگونیخوابم اما بعد ن یو من تو ستین یها واقع نیلحظه فکر کردم که ا کی یبرا

نداشت و  دهیداشتم به گوش هام اعتماد نکنم اما باز هم فا یبودنم سع اریدستم و متوجه هش

 لب زدم: گفت،یمزخرف م یرسما داشت به طور کامال جد یحاتم

 شده رمید -

 نیسوار ش -

 :دمیاشاره کرد که غر یرنگ یبلند مشک یبا دست به شاست و

 رمیگیاسنپ م -

 نییراجب شمارو ندارم، شما فکر کن من راننده اسنپ، بقرما دیمن واقعا حوصله دردسر جد -

تعارف به سمت  یشد و ب یکه دلم راض دیو کنار هم چجمله هار نیو مرتب ا میکه مال یاونقدر

 :دیوسط دو در عقب و جلو قرار گرفتم که صداش به گوشم رس یدو راه نیرفتم و ب نشیماش

 نینینداره عقب بش یبیع نیچون من رو راننده اسنپ فرض کرد -

که هستم مخالف  یاز اون شتریو نخواستم ب دمیمغز خودم بود خجالت کش یتو قایحرفش که دق از

اسپلندور  یاز بو ییایدن یباشم پس همون در جلو رو باز کردم و باز کردن در همانا و فرو رفتن تو

 همانا.

چون  کردنیو همه مسخره ام م کردمیاسپلندور استفاده م یزمان کیتعجب کرده بودم، من  یلیخ

 تند و تلخ نبود بلکه خنک و بود! اما از نظر من مناسب خانم ها هم بود چون اصال یعطر مردونه ا

 خانوم. کیبود و کامال مناسب  نیریش

 خانم رادمهر؟ نیبندیدر رو نم -

 حواسم پرت عطرتون شد دیببخش -

 کرد و لب زد: یخنده ا تک

 چه صادق -

 فکر یهمون به نظرم جالب اومد و کال رفتم تو یبرا کنم،یعطر رو منم استفاده م نیخب ا -

 عطر مردونه هست کی نیا -



 دونمیم -

 من یآدرس و جواب دادن ها دنیها و پرس ابونیبه خ دنینگفت و نگفتم تا رس یزیچ گهید

 زد و رفت. یشدم و بعد داخل شدنم بوق کوتاه ادهیدر پ یجلو قایدق تینها در

 خودم رو به باال رسوندم و لب زدم: میبود و با فالش گوش کیپله کامال تار راه

 حامد؟ -

بود اما همچنان  کینکردم، در رو فشار دادم و داخل شدم؛ همه جا کامال تار افتیدر ییصدا اما

 جهیو نت زدمیصداش م یدر پ یهمون پ یداشتم که حامد خونه باشه و برا یدیام یکور سو

 سکوت مطلق بود.

ه اما غرورم بهم اجاز رمیکردم شماره اش رو بگ یسع یلیبه حال خودم سوخت، خ یلیخ دلم

 یشده بود و تازه متوجه قابلمه ها دهیبرق رو روشن کردم؛ خونه مرتب و منظم چ یها دینداد، کل

 .میکه قسمت نشد باهم بخور ینوشته بود صبحونه ا شیکی یشدم، جلو شخوانیپ یرو

سر خوردم و  نیزم یبود اما بغض من برنده شد و همونجا رو یپاچه مـسـ*ـت کننده ا کله

من اومد نداره و هردفعه وحشتناک  یبرا یدوست داشتم بدونم که چرا عاشق ختم،یاشک ر صدایب

 .شمیتر از دقعه قبل با شکست مواجه م

 :دمیغر

 یدیچون هر دفعه به حامد دل م -

 کردم: ناله

 کننیولت م یبفهمن دوستشون دار ینه! همه آدم ها وقت -

 یمگه با خودت قرار نذاشت ،یهست یو دست و پا چلفت فینرگس، تو ضع یبدبخت یلیزدم: تو خ داد

 قایباز؟ دق یشد یاون خط هارو پاک کرد و مجاز به عاشق یک ؟یرو خط قرمز بکش یدور عاشق

 جهینت نمیا ای! بیکرد یو خودت رو دم دست یستیخودت ارزش قائل ن یکه برا ییخودت! تو

 یشد یتکرار یزود نیبه هم ته؛یعفر یخانم خانما، برگشت به همون سارا اتعشق دوباره 

 براش.



داشته اما  یمحکم لیبار هم اگه رفته حتما مثل دفعه قبل دل نیحامد ا گفتمیبه خودم م یطرف از

رو به  یها بشم و دوباره همون نقاب تیواقع یرایپذ خواستیو ازم م زدیکل وجودم بهم طعن م

 صورتم بزنم که تازه درش آورده بودم.

تموم شده؛ وسط همون بغض ها چند  زیهمه چ یعنی نیبود! ابود و رفته  دهیخونه رو برام چ اون

که از  ییفردا یبه سو شیو پ دمیجام دراز کش یقاشق غذا خوردم و بعد انجام دادن کارهام تو

 امروز بد تر خواهد بود

که همه  خواستیدلم م یلیخ شده؛یکه چ ومدیم ادمیبودم و تازه داشت  جیگ یلحظات یبرا صبح

 یلیقلبم رو خ نیبود و ا دهیرس انیشروع نشده به پا مییایخواب بوده باشه اما تصورات رو زیج

 ابونیحس سر خ یو ب دمیمرده متحرک لباس هام رو پوش کی نیکه ع یکرد، طور یزخم

دوباره  نمیاگه بش کردمیرو هم نداشتم؛ حس م یحوصله رانندگ گهی! دیکستا یبرا ستادمیا

 بود! غر زدم: دیبع یلیخ یشگیهم یحالت ها از نرگس قو نیو ا هریگیهمون تصادف شکل م

 نرگس خانم ینبود یوقت قو چیتو ه -

 :زدیگوشم حرف م رینفر ز کیبودم و  ستادهیدر شرکت ا یخودم که اومدم جلو به

 !یشد ادهیپ ینداد هیخانم کرا -

 واقعا؟ -

 گم؟یسن دروغ م نیمن با ا یعنی -

 ماله خودت شمیات بق هیکرا نمیا ایباشه آقا سختش نکن، ب -

 خانم! ستیها دستت ن متیق -

 شه؟یم شتریمگه ب -

 ماله خودت یآره ول -

فکر به سرعت وارد  یرفت و من قبل فرو رفتن تو نشیبه سمت ماش یمزه ا یبعد با خنده ب و

 بوردیو سر جام قرار گرفتم، دست و دلم اصال سمت ک دمینفر رس نیشرکت شدم و بعد مدتها اول

! به عنوان شدیجوره حالم عوض نم چیگرفته بود و ه یلیتر از خ یلی! دلم خرفتیو شروع کار نم

رو پخش کردم و  نیتر یو دم دست میگوش یآهنگ ها ستیل ینجات رفتم سراغ پل اهتنها ر

 قرار دادم و شروع کردم به زمزمه کردن: زیم یسرم رو رو



 تهش اریدرب یباز وونهیبهم بزن د -

 نمشیبب دیبا یگیم روزی

 رابـ ـطه اش یبرا جای ادیکوتاه م آدم

 آدمش یفقط برا یول

 اما نه به اندازه ارامش من یمهم

 من یخوب بمون برا تو

 جات رو چش من شهیهم

 رمیم هوی گمینم گم،ینم من

 رمیبم یحت شتیپ امینم گهید

 !رمیبم یحت

 یدست هام رو رو دهیهق هق هام سالن رو پر کرده بود و ترس یبه خودم اومدم که صدا یوقت

شدن  نییام دست خودم نبود، با باال و پا هیگر یصورتم فشار دادم چون واقعا کنترل صدا

 ردیخودم رو مهمون شوک آب  یانداختم و کل سیسرو یدر به سرعت خودم رو تو رهیدستگ

 لب زدم: یزخم یبا صدا دن،یه نظر رسنرمال ب یقدر نهیآ یکردم تا باالخره چشم هام تو

 !رمیبم یحت شتیپ امینم گهید -

پرسنل از  ریسالم و صبح بخ یصدا دنیزل زدم و با شن نهیآ یبعد با نفرت به نرگس تو و

با تمرکز و مرتب شروع  گهیقرار گرفتم و د زمیها پشت م یازیخارج شدم و بعد سالن  سیسرو

 .یسیکردم به کد نو

*** 

بارم به  نیا یوابستگ شدم،یتر م هیمرده شب کیو من روز به روز به  گذشتیم یها به کند روز

 کیباز  زدمیم یالیخیقبل بود و هرچقدر هم که خودم رو به ب یتر از دفعه ها دیشد یلیحامد خ

واقعا رفتار هام مسخره  گهید کرد،یم کینزد یساعت فکر کردن راجع بهش وجودم رو به تباه

 چیو بدون ه شدمیم رهینقطه خ کیسه ساعت فقط به  یاومد که دو ال یم شیپ یگاه! دشده بو

ذره شده  کی لوین یدلم برا کردم،یروان پزشک صحبت م کیبا  دیبا شدم،یفقط غرق م یتفکر

بود که بهم  نیحرف زدم، حداقلش ا نیبا نگ یهم تلفن یازش نبود! چندبار یبود اما اصال خبر



حالم شه!  یایبده و جو تیکه بهم اهم یهست کس ایدن نیا یهنوزم تو هک دادیحس رو م نیا

و  یبا چشم خون گهیبود و د دهیرس انینقاب به چهره زدن کم کم به پا یمراحل آماده شدنم برا

 نیحس یکه حت یواقع یوالیه کیتر شدم،  یو به مراتب غد تر و عصب شدمیحاضر نم ییقرمز جا

درکش  دیباهاش حرف نزدن؛ شا گهیباهاش مدارا کنن و د ستنننتو گهیو محمد خوش قلب هم د

به اندازه  ایدن یتو یزیچ چیسخت باشه اما درواقع ه یلیکه به درد من مبتال نشده خ یکس یبرا

روز از رفتن  ستیحاال ب کنه،یآرومت نم یکه قلبت رو بهش سپرد یترد شدن از طرف تنها مرد

همون جشنواره  یسفر ده روزه به تهران؛ برا یبرا ودمو من درحاله بار بستن ب گذشتیحامد م

 هیشرکت بودم و وسط همون خون گر یو هم فرد یبخش گروه یاستارتآپ ها که من هم تو

خودش درخواست کرد  نهیبا هز یحاتم جهیکه در نت کردمیو سخت کار م دادمیکردن ها طرح م

 دواریام دایو من شد میوقت کار کن تمام میو قول بد میده روز رو کل پرسنل باهم باش نیکه ا

 و پوچ بودن خارج بشم.  فیاز حالت ضع کمیبودم که برنده هردو بخش شم تا بلکه 

 یحت ان،یو صولت ب یبودن تا حاتم ستادهیشرکت منتظر ا یبود و همه پرسنل جلو یسرد صبح

رو دستشون  ادینکرده خرج اضافه ن ییجاده تا خدا یهاشون رو بندازن تو نیحاضر نشدن ماش

نشست،  یمن نم نیماش یتو یکس ادیو به احتمال ز میاوردیم نیو من ماش ریو تنها دوتا جنابه مد

 یبلند جلو یسرانجام دوتا شاست یساعت االف میبودنم و هم اخالق مزخرفم؛ بعد ن خانم یهم برا

 هاشون شد؛ لب زدم: فیپرسنل نگه داشت و سهم من هم ک

 فاقد قدرت تکلمه اءیاش نیهمسفر هم نینده دماغ بهترشما نرگس خانوم گ یبرا -

 و پشت سر اون ها شروع کردم به روندن. دمیکش یهوف

 شهیم یزیها واقعا کسل کننده بود، اما خب به هرچ ییتنها نیراه بود و ا یلیشهر ما تا تهران خ از

 ریمس یتو گهیکنار خودم دارم، د یرو واقع یوقت حس نکردم کس چیکه ه یعادت کرد اونم من

 عتیکردم واقعا از طب ینکردم و فقط به آهنگ گوش سپردم و سع زهایچ نیا نیا ریذهنم رو درگ

نشستن  زیم کیسر  یکردن و همگ دایپ یرستوران سر راه کیناهار  یلـ*ـذت ببرم؛ برا اطرافم

ال صحبت هاشون اص یهرچ ایمن مزخرف بودم  ایو من اصال حوصله جمع شون رو نداشتم حاال 

رو شاهد خنده  مییغذا یوعده ها یقراره ده روز تمام همه  یچجور دونستمینبود و نم ندمیخوشا

رو انتخاب  زیم نیتر یو گوشه ا دمیکش یاساسشون باشم، پوف یپوچ و ب یصدا ها وها و سر 



پرس جوجه سفارش دادم؛  کی یلیم یزودتر از انتظارم گارسون اومد و من با ب یلیکردم و خ

 بود. ریحالگ یلیمن خ یبرا نینداشتن و ا ییمتاسفانه اصال تنوع غذا

 بود غرق شدم یمحفظه خال کیاز فکر و فقط  یکه عار دمیجد یایدن یتو

 خانم رادمهر؟ -

 :دمیشده ام غر دیکل یدندون ها نیدل کندم و از ب کمیکوچ یایاز دن یسخت به

 !یبله جناب حاتم -

 ار بدموقع مزاحم شدمانگ -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 قایدق -

 .ستادهیسرم ا یکه همچنان باال دونستمیواکنشش نگاه نکردم فقط م دنید یچهره اش برا به

 نم؟یشما بش زیسر م تونمیم -

 ریخ -

 نمیشیمن م یول -

 صاف کرد و اضافه کرد: ییرو به روم نشست، گلو یالیخیب نینکاهش کردم و اون در ع یعصب

 قبوله رقابلیغ یاحترام یحجم از ب نیمن مافوق شما هستم خانم، ا -

اعتماد به نفسم رو  شهیانداختم چون مثل هم نییگفتن نداشتم و صرفا سرم رو پا یبرا یحرف

 مسخره بود. یلیخ نیچشم تو چشم شدن از دست داده بودم و ا یبرا

 نیستیخوب ن شهیمثل هم -

 دم:لب ز زیر

 ستمین -

حد شعورش  نیتا ا کردمیآورد؛ فکر نم رونیرو ب یقشنگ یگاریکرد و جاس بشیج یتو دست

روشن کنه اما خخب در کمال وقاحت روشنش کرد،  گاریس یسالن غذا خور یباشه که تو نییپا

 به خودم جرات دادم و سرم رو بلند کردم.

حرف زدن شم و سرم رو به حالت  الیخیرسوخ کننده بود که باعث شد کال ب یبه قدر نگاهش

 :دیبرگردونم، صداش به گوشم رس یقبل



حق  ستین گهید یکی یکه جا یمتنفرم خانم رادمهر، چون معتقدم کس تیو وص حتیمن از نص-

طبق باور  شهیبزنه،نمونه اش خودم! برادرم اوالد خلف بود چون هم یداره راجع بهش کال حرف

افتخار خانواده بود،  هیدوستش داشتن و اساسا ما دایشد هیدرو و بقو پ کردیها و هنجار ها رفتار م

 خواهرم نذاشتن من باشم و من رو فرستادن مسافرت. یعروس یبرا زمان کی

 لطفا دیرو خاموش کن گارتونیجناب س -

 گفت: یالیخیبا ب یو حاتم میدیبه سمت گارسون چرخ هردو

 *ـگر بزارـیدندون رو ج -

 دیاالن خاموش کن -

 شده گفت: زیر یزد و با چشم ها گارشیبه س یقیعم پک

 دنبال شر نباش بچه قشنگ -

که از جا بلند شدم و روبه گارسون  ادیکلمه به دنبال شر ب یواقع یقدم برداشت تا به معن گارسون

 گفتم:

 لطفا شما برو کننیاالن خاموش م -

 تشر زد: یحاتم

 !نیبش -

کار همون نشستن بود، سر  نیده بودن و درست ترکر دنیو پام خودجوش شروع به لرز دست

نگاه  دنیلرزیداره به دست هام که م قایدق دمیکنه که د کاریچ خوادیم یحاتم نمیبلند کردم تا بب

 .کنهیم

 گفتم: یهام رو به هم فشار دادم و با خنده تصنع دست

 ام ماله اونه یعصب کمی -

 شد. ریظرف جلوش فشار داد و قائله ختم به خ یرو تو گارشی*ـر سـلتـیهم باالخره ف یحاتم

 زد و اضافه کرد: یپوزخند

کنه؛ تف سر باال  حتیکه من رو نص دادیبه خودش اجازه م یهر احمق یزمان کی گفتم،یداشتم م-

 حاال برعکس؛ همون داداشم که افتخار بود حاال نون خور منه. یبودم ول



حرف  یبیتخر ینطوریا یراجع به هرکس دادیبودم، به خودش اجازه م زاریلحن حرف زدنش ب از

 انسان بود از نظر من کی تیاتفاق تو شخص نیمزخرف تر نیبزنه و ا

 :زدیداشت حرف م همچنان

 شرفتیعامل پ گمیو حاال هم م زاریب حتیبودم و از نص چیهارو گفتم که بگم من خودم ه نیا -

 کنهیانسان رو برنده م کیود که به خودش اومد؛ ذهن برنده ب ینبود! مغز حتیمن سرکوفت و نص

 یتا بتون یعوض کن یرو به زندگ دتید دیبا ؛یخانم، اگه ذهنت خوب باشه همه جوره برنده ا

از  یبعد یها چیو سر پ یداریبرم اریهاست که  چیپ نیو خمه، سر هم چیپره پ یزندگ ،یبلند ش

 کیسر  یبرد خودش باشه! وق ریو فقط درگ هیها باز نیکه بفهمه همه ا هیبرنده اون ،یدیدست م

و سازنده جلو رو نگاه کن، تو فقط  قیرفت با حسرت پشت سرت رو نگاه نکن! عم ارتی چیپ

هات  ییتنها یبهت تو یپس تا قبل اضافه شدن کس ،یبرنده ش یتونیم ییهاکه تن ییوقت ها

 خودت رو بساز

 غذاها باعث سکوتش شد و بعد رفتن گارسون هم گفت: دنیگارسون و چ اومدن

 میمشغول غذا ش -

اومدم  یها که با مامان م میقد ادیو من به  میو به هتل مورد نظر رفت میقم موند یشب تو یبرا

بهم دست  یحرم شدم و تا هفت اونجا موندم، بعد مدتها احساس خوب یساعت چهار صبح راه

و  زیتلخ و ر یها تیهضم کردن واقع یبود برا ادیصبر و توان ز داد و تنها خواسته ام از بانو

 . اطرافمدرشت 

وزن کم کردم،  یکل کردمیو به واقع حس م کردمیم یحرم که برگشتم واقعا احساس سبک از

 نیبودم که ا یممنون حاتم یلیبابت خ نیرو داشتم که از ته دل بخندم و از ا نیا ییتوانا یحت

 کرد. یسفر رو اجبار

خوب شدم،  یبه سمت تهران و از اونجا به بعد پر از حس ها میحرکت کرد یصبحونه همگ عدب

که  میحس کن زاشتیو بابا اصال نم میومدیبه تهران م ادیمامان ز یضیبچه که بودم بخاطر مر

بهمون  کردیم یو همه جوره سع دادیتهران رو نشونمون م یهمه جا م،یاومد یضیدرد و مر یبرا

 گهیرو بهم فرستاد و نوشت که ممکنه همد شنیلوک کی یحاتم گذشت،یواقعا م وخوش بگذره 

 چیافتاده بود من ه ادمی! تازه دمیلحظه ترس کی یو بهتره خودم حرکت کنم، برا میرو گم کن



کردم  یبکنم و صرفا سع تونستمینم یکار چینکردم؛ اما خب ه یکالن شهر رانندگ یوقت تو

 یزیچ ایاطرفم رو خوب نگاه کنم چون هر گونه تصادف  قایو دق ونمرآروم ب اریبس شهیبرخالف هم

اتفاق  خواستیبود که اصال دلم نم یزیچ نیو ا شدیسوژه خنده شدنم تموم م متیاون به ق هیشب

اما خب  گردمیبه شهر خودمون برم کراستیهم شد  یزیچ نیاگر چن یبا خودم گفتم حت وفته،یب

درشت اسم هتل  یلیکه خ میدیرس نگیپارک کی یورود بهپر استرس  یساعت رانندگ کیبعد 

هم همونجا بودن  هیداخلش شدم و خداروشکر بق تیرو جلوش زده بودن و من هم مردد و درنها

 به سمتم اومدن که محمد گفت: یمن همگ دنیو با د

 نشد خانم رادمهر؟ یطور -

 شمیمتوجه نم -

 خوب بود؟ یکه رانندگ گمیم -

 خب آره م،شیبازم متوجه نم -

 به غب غب انداخت: یباد یاکبر

 خانم رادمهر ما اصال تا حاال تصادف نکرده ون؟یبهتون نگفتم آقا -

دار به من نگاه کرد و من هر  یزد و معن یکه مشغول بستن کراواتش بود پوزخند صدا دار یحاتم

 یمن بگه اما خب به همون حرکت ها یو بامزه اش رو از رانندگ بایلحظه منتظر بودم تا خاطره ز

 .میمعنا دار بسنده کرد و بعد همراه صولت حرکت کردن و ما هم دنبالشون راه افتاد

اتاق  کیهر کدوم  یدونفره قرار گرفتن و من و صولت و حاتم یاتاق ها یپرسنل همه تو ونیآقا

 نفره. کی

ب استراحت کنه و من که بشدت اتاق خودش خو یتو یاعالم کرد که تا موقع ناهار هرکس یحاتم

تخت  یراه افتادم و بدون نگاه کردن به شکل و حالت اتاق تو هیبودم قبل از بق هیقض نیا ازمندین

 به خواب رفتم. یفرو رفتم و اصال متوجه نشدم ک

*** 

که جالب بود  یزیو چ میکار گذاشته بود یو همه صد مون رو برا گذشتیروز از اقامتون م سه

دلش  میت م،یخسته نبود ای یناراض تمونیشدن فعال یکدوم ماها از شبانه روز چیه بود که نیا



 یاونقدر گهیوسط ذهن من هم د نیا کرد،یم شتریرو ب مونییها توانا نیو هم خواستیبردن م

 رفتن ها فکر کنه. ای ییوقت نداشت که به تنها

 یها یدنید دنیروز کامل رو صرف د کی یصولت همگ شنهادیوقفه به پ یشش روز کار ب بعد

چند قدم فاصله رو  ونیکردم واقعا خوش بگذرونم ،از آقا یو من سع میتهران و بازار هاش کرد

 یلیکه ذهنم خ دونستیم دیشا رفتیپشت سرم راه م یحاتم یو گاه لیدل یکامال ب کردمیحفظ م

 جدام. شهیکه از آدم ها هم ستمیبهم بفهمونه که فقط من ن کردیم یزهاست و سعیچ نیا ریدرگ

 مهیاما خب تازه ن میزود بخواب دیکردن که با دیتاک یقبل از مسابقه بود و صولت و حاتم شب

شدم و از جا  میتسل تیاومد و درنها یجوره خواب به چشمم نم چیشده بود و ه داریلجباز من ب

ها نشستم و خودم رو بغـ*ـل کردم،  یاز صندل یکی یبلند شدم و به سمت محوطه رفتم و رو

شم اما نشد و کم  هیگر الیخیکردم ب یسع یلی! خخواستیم هین شده بودم و دلم گریباز سنگ

آروم  گهید یقیو بعد دقا خوردیسرد پشتم م یکم شروع شد و تنه ام در اثر هق هق هام به صندل

 .دمیکشیم قیشدم و فقط نفس عم

 !نیدیچرا نخواب -

 نبرد -

 !نیتعجب نکرد دنمیبار از د نیا -

 اومدناتون ییهویعادت کردم به  گهید -

 کرد و لب زد : یخنده ا تک

 خوبه -

 و اضافه کرد: دیکش یقینگفتم، نفس عم یزیچ

 هیفردا روز بزرگ -

 انداختم، دوباره به حرف اومد: نییو سرم رو پا دمیکش یقیاز اون نفس عم دیتقل به

 م؟یشیبه نظرتون برنده م -

 میباشه، در هر صورت ما تمام تالشمون رو کرد یلیممکنه از ما بهتر خ -

 شهیاگر نشه بد م ارمیبه دست ب دیرو با خوامیکه م یزیمن از باخت متنفرم، چ -

 نگاهش کردم و اضافه کردم: متعجب



 بهیواقعا عج نی! ایکنیم دیرو هم تهد ریتقد یدار یشما حت -

 بهش ندارم خانم رادمهر یمن واقعا اعتقاد -

 حتینص نیا کنمیجسارت نم ،یجناب حاتم نیهاتون مغرور نش ییبهتره به خودتون و توانا -

 ستیبد ن نیدر نظر داشته باش دهیعق کیفقط به عنوان  ستین

 ام یاومدم و راض ینجوریا گاهمیجا نیمنم ماله خودم، من تا به ا دیتو ماله خودت عقا دیعقا -

 ریبابت واقعا متعجبم، شب بخ نیهم اعتماد به نفس شما رو نداره و من از ا تسیگ لیواقعا ب -

 کیکردم  یاتاقم شدم و سع یحرف اضافه ندادم و راه یبرا یسرعت از جا بلند شدم و مجال به

 . شدیخراب م یرو سر حاتم ایبود و دن یخودم رو خواب کنم وگرنه باخت فردا حتم یجور

حاضر شم پس  یالب یبه سرعت از بلند شدم، دوساعت وقت داشتم تا تو میآالرم گوش یصدا با

بودم اول رفتم حموم و بعد شروع کردم به انتخاب  دهیخودم چ یکه شب قبل برا یطبق برنامه ا

خوشحال باشم و  یامروز قراره کل کردمیبود که حس م یچجور دونمیلباس هام، نم بیو ترک

 !کردمیاصال به باخت فکر نم

با  دونستمیساعت وقت کم آوردم و چون م میکه جز برنامه ام بود انجام دادم اما باز ن یهرکار

پس زدم  شهیو باعث کم شدن اعتماد به نفسم م رهیم نهیاتاق مدام نگاهم سمت آ یموندم تو

زدم؛ برام جالب بود  نستاگرامیا یتو یکردم، چرخ میخودم رو سرگرم گوش یالب یو تو رونیب

و کال  کنهیزود بالک م یلیحرف بود چون معموال خ یلیخ نیرو فالو داشت و خب ا من وزحامد هن

 زدم و بالفاصله حضور صولت رو کنارم حس کردم. یپوزخند صدا دار ره؛یم

 یمتوجه نشد ایسالم دادم گو -

 بود معذرت یحواسم سمت گوش -

 ؟یروزیپ یبرا یآماده ا ست،ین یمشکل -

 خدا دیبه ام -

 نشد که -

 نگاهش کردم که اضافه کرد: یسوال

 یکارما، انرژ ،یسه تا قانونه: مورف رویجهان پ -

 ؟یپس جذب چ -



 و.. کیو متابول یقانون هاست مثل تله پات زهیاون جز ر -

 لب زدم: یآروم به

 !یسمپات -

فرار کنه  خوادیکه م هیکس یفقط برا دوارمیو ام شاهللی! اگفتمیآره اونم هست، حاال داشتم م -

رو بسازه! اگه  تیکه خوب و درست زندگ خوادیم یاز تو انرژ ایدن نینداره! ا یباور کامل چون

جلو  یتونیکن که تو م دیهات محکم تاک ییراجب توانا پرسنیازت م یوقت یخودت رو باور دار

 یبر

 ستین یخوب زیچ نیو ا شهیآدم به خودش مغرور م ینجوریاما بنظرم ا -

 حرف مردم برات مهمه یکنیرسما اعالم م ینگاه نکن! تواالن دار زهایچ نیبه ا یسطح -

 شهیو باعث م کنهیآدم همش رو خودش حساب باز م ینجوریا گمیداره؟ من دارم م یچه ربط -

 کمتر تالش کنه!

هر روز  یحتم یروزیپ یبرا دونهیکه م یکس م؛یزنیانسان هدفمند حرف م کیراجع به  میما دار -

 !رهیبگ ادی دیجد یزهایچتالش کنه و هرروز 

 متوجه ام -

 خانم رادمهر یستینه ن -

 سکوت کرد و بعد اضافه کرد: ینگاهش کردم که کم متعجب

فرق  یلیخ دمیشرکت پارس هوشمند د یبار تو نیاول یکه من برا یشما با اون خانم رادمهر -

باعث  ریکرد، کدوم تقد فیتعر یلیخ شتکارتونی! استاد سرلک بزرگ از استعداد شما و از پیدار

مرد  کیکه باعثش حس شما به  دوارمیمن فقط ام د؟یبدون فیحد خودتون رو ضع نیشد که تا ا

 نیا ریکه خودش رو درگ رهیاز دختر هفده ساله هم انتظار نم یروز ها حت نیکه ا راچ اشه،ین

 یات به من ربطموضوع نیوجود نداره عشه! ا ایدن نیا یکه تو یزیمسائل کنه! چرا که تنها چ

االن فقط  م،یبرادرانه منه به شما خواهر نوع یها حتیها نص نیکه ا نیبدون خوامینداره اما م

 یلیباختن خ ایمسائل شما! بردن  نیبندازم که مربوط بشه به ا یبحث کیکه  ودمب نیدنبال ا

 بگذرن. ایگذشته باشن  دیقبل و بعدش مف یروزها نکهینداره به شرط ا یفرق

 بود! شرفتیشرکتتون فقط مانع پ یاگه وجودم تو خوامیمعذرت م -



 دمیمن بهت فرصت جبران م -

 هیشب یتعارف هی ای گمیم یمن کل یکار کرد یراستش توقع داشتم صولت بگه نه شماعال خب

و اصال متوجه حرف  دیکشیشده بودم و تا جمع شدن همه گوش هام سوت م یزخم یبدجور ن؛یا

 :کردمیرفا دو به راه فکر مهاشون نبودم و ص

 سخت کار کردن ای استئفا

 صولت به خودم اومدم: یصدا با

 المونیهم خ رهیگیها صورت م یهم هماهنگ میبر نیبا دو ماش ،یاریرو ن نتیبهتره شما ماش -

 یش تیکه شما هم اذ ستیهم ن یادیز یلیخ ریراحته! مس

 ستین یبله مشکل -

 نینیمن بش نیماش یجلو یصندل نییخوبه، بفرما -

تفاوت بودن و  یمن ب نیع ایراه افتادم، بعض نگینگفتم و پشت سرشون به سمت پارک یزیچ-

 از شدت استرس اصال متوجه اطراف نبودن. یهم مثل حاتم یبعض

 .میبه آدرس مورد نظر رفت یباز کیتراف یساعت مین بعد

 یتفاوت که به جا نیکه قبال رفته بودم، با ا زهایچ نیو ا ینقاش یها یگالر نیبود ع ییجا هی

 ییکه به اونا یاصل یشده بود و مارک ها دهیچ زهایم یتا درشت رو زیاز ر ستمیس یکل ینقاش

ها هم اصال فراموش  یلیو خ کردیم یبودن بدجور دهن کج دهیکه تابحال فقط عکسشون رو د

هارو  ستمینشستن پشت اون سمسابقه است و فقط ذوق  یبرا طیمح کی نیکه ا نکرده بود

و بقول  گرفتنیم یتند تند سلف هیو محمد بق یما جز من و صولت و حاتم میت یداشتن، تو

 زبانیم میپر شد و ت تیباالخره سالن ها از جمع کردن،یرو ثبت م شونیخودشون روز خوب زندگ

گرفتن اساس کار پروژه  لیکردن و تحو ییکردن به راهنما شروعها پخش شدن و  میت هیبق نیب

و نوع و موضوع کارمون روش نوشته  یها که اطالعات کار میت یاعضا یکارت ها لیها و تحو

رفتم و  یما بود به بخش پروژه فرد یکه برا یزبانیم ییشده بود و گردنمون افتاد و من با راهنما

ار گرفتن و واقعا تحت فشار قر شتریب یکم کم همگ ه،یبق شینوبتم رو ثبت کردم و برگشتم پ

که مشخص شد با انتخاب  میت گاهیوضع واقعا مزخرف بود، جا نیاسترس بهشون منتقل شد و ا



 ریدرگ یمسابقه شروع شد و همگ التیتشک یو بعد کل میها قرار گرفت زیپشت م یصولت و حاتم

 .میجلومون شد یها ستمیس

باز  یمن حساب یبود که اصال رو دایکه به من واگذار شده بود واقعا راحت بود، کامال هو یبخش

تا  دیربع طول کش کینگفتم و مشغول شدم، کمتر از  یزیچ یکرد ول تمیاذ یلیخ نینکردن و ا

به  یسر محمد بودن صدا زدم و فقط حاتم یرو که باال یآماده اش کنم و بعد صولت و حاتم

 .دسمتم اوم

 تموم شد! -

 ادیب گمیراهنما مخانم رادمهر، االن به  نیخوبه خسته نباش -

 یجناب حاتم نیاصال به من اعتماد نکرد ایگو -

 چطور؟ -

و درضمن  نیبرنده ش دوارمیحال ام نیخب با ا یقسمت کار ماله من شد ول نیپا افتاده تر شیپ -

 .گردونمیکه بابت حضور من از طرف شما پرداخت شده رو همه رو بهتون برم ییها نهیهز

 نه.. -

 :دمیبزنه و غر یحرف نذاشتم

 نیلطفا راهنما رو صدا کن -

زود قسمت من چک شد و  یلیراهنما رفت و خ زیبه صولت انداخت و بعد به سمت م ینگاه نادم

شدم و کم کم اون سالن هم شلوغ شد و  یهمون راهنما وارد سالن آزمون انفرد ییبا راهنما

دستور کار ها رو  یعت االفسا کیحاضر شدم و بعد  زمیشکسته سر م یمشخص، با دل زهایم

لحظه با خودم گفتم اگه  کی یبهش نگاه کردم اما برا یدادن و اولش با دلسرد لیبهمون تحو

ام و اونا  یعال یلیکارم خ یتو چیکه ه یثابت کنم من به اندازه کاف تونمیمسابقه رو ببرم م نیا

 اشتباه کردن من رو دست کم گرفتن!

اجرا شدن ها به مشکل  یاومد اما تو یکه خوب به نظر م یشدم، با نگاه کل قیدق ستمیس یرو

و  رفتیجلو م تیخب با خالق هی دنییراه رفتن و دو یبود؛ باز یباز کیبرنامه  بایتقر خوردم،یم

 دهیفهم بایقابل اجرا؛ تقر نیو همچن بودیم یها مطابق با اساس باز تیخالق دیحال با نیدر ع

که  یینوشتم و نوشتم تا جا کدستیشروع کردم و  یکنم و با بسم اهلل گفتن کاریچ دیکه با دمبو



دکمه رو فشار دادم و  نیبلند شم و منم اخر زمیاز سر م دیبا گهیسرم گفت د یراهنما اومد باال

 .شدیها برگزار م شیسالن هما یبعد از ناهار تو جینتا ایناهار رفتم، گو یبرا هیهمراه بق

بودم  ییرایسبک از پذ نیعاشق ا شهیبود، من هم یعال یلیخ نیبودن و ا دهیچناهار سلف  یبرا

زود دست  یلیو خ اوردیمن رو به وجد م قتایمختلفش حق یو رنگ ها زیغذاها سر اون م نشیو چ

با  یکه حاتم دیطول نکش یلیرفتم و مشغول شدم و خ یزیبه کار شدم و بعد به سمت تک م

 :دمینال یمن اومد، عصب زیظرف غذاش به سمت م

 دارنیچرا دست از سرم برنم -

 جوابش رو دادم زیداد و منم ر لمیتحو یبود سالم کشدار دهینشن ایکه گو یحاتم

 مسابقه اتون چطور بود خانم رادمهر -

 لب زدم: سرد

 ماله شما نبود یبه خوب -

 دییما میشما هم عضو ت د،ینکن یانقدر جدا ساز -

 نگفتم. یزیدادم و چ لشیتحو یپوزخند

 کردن ها اصال حواسم به شما نبود. میاسترس داشتم و موقع تقس یلیمن امروز خ دییباور بفرما -

 راجع بهش صحبت کنم خوامینم گهی! دهیکاف -

 گهید زیچ هیآها  د،یفراموش کن دیکن یسع -

 گفت: ینگاهش کردم که با لبخند گشاد یسوال

مگر در  شهیپخش نم نهایو ا ونیمسابقه از تلوز نیو خب ا هیمکه برد امروزمون حت دمیمن شن -

 نستاگرامشونیا یهمراه که تو یتلفن ها یدرست کردن برا یگاهیجا کیاخبار کوتاه،  کیحد 

 .نیرو بد تونیبزارن گفتم اگه ممکنه شما هم گوش خوانیبزارن و خب همه بچهامون م ویال

 فالور دارم یمن تعداد کم -

شرکتش شمارو فالو دارن، خواهش دارم که  یکه استاد سرلک و همه کارمند ها دمیمن شن -

 نیلطف رو به من بکن نیحتما ا

 ن؟یبر یم نیمطمعن -

 !میبر یم -



 زارمیحله منم م -

 مچکرم -

و به اصرارش منم کنار اون ها نشستم و بعد  میبه سالن رفت یاز ناهار شونه به شونه حاتم بعد

وصل کردن و همه همزمان  یا سهیر یهولدر ها یگرفتن و رو لیرو تحوهامون  یگوش یقیدقا

ها صورت گرفت و  ینیگذشت و سرانجام مقدمه چ یبه پوچ یربع کی و،یحالت ال یرفتن رو

گروه پسر جوان بودن  کیاسم گروه ها و از رتبه سوم شروع کردن که  وندنشروع کردن به خ

و لوح و  زهیها دست تکون دادن و جا نیدورب یاقرار گرفتن و بر جیاست یرو یو با خوشحال

مرتب  یلیرتبه شون رو گرفتن و رفتن و بعد گروه دوم که سه خانم و چهار آقا بودن و خ سیتند

صولت  تیپر از رضا یرو گرفتن و من تازه اونجا بود که به چهره ها ناشو زهیاومدن و جا یو عال

 ها اول شدن! نیواقعا ا یعنینگاه کردم،  یو حاتم

حرص  یبود که باالتر رفت و حواس هارو به خودش جمع کرد و بعد کل یمجر یبعد صدا و

کره  هیکه شب یکه چندتا پسر خارج دیطول نکش یلیسر و ته رو اورد و خ یاسم ب کیدراوردن 

 خودمون نگاه کردم یبه بچه ها یرفتن و من با ناباور جیاست یگشاد رو یها خندیبودن با ل ایا

دست هاش گرفته بود،  نیکه سرش رو ب یخورده وا رفته بودن و حاتم شکستلشگر  نیکه ع

 یبرم که صدا یدادن به حاتم یدلدار یاومدن از جا بلند شدم تا برا نییکه اون ها پا یقیبعد دقا

 بلندگو ها خط رو اعصابم انداخت و بعد سر جام متوقف کرد.

 باال ارنیب فیبانو نرگس رادمهر هستن تشر ینفر سوم در بخش انفراد -

بودم که  ستادهیا یهمونجور زینگاهم کردن و منم شکه از همه چ یو صولت با ناباور یحاتم

 گفت: یمجر

 ارنیخانم رادمهر لطفا تشربف ب -

قرار گرفتم و  جیاست یرو یبلند یپرسنل خودمون به خودم اومدم و با قدم ها یمن با صدا و

کت  یباشم، دو تا آقا یها نگاه کردم، باالخره من هم موفق شدم و تونستم عال نیببه دور قایدق

رو به دستم دادن و من با  یبه همراه لوح خوشرنگ ییبایز سیبه سمتم اومدن و تند یشلوار

دوختم که با انزجار  یرفتم و چشم به صولت نییکردم و بعد پله هارو پا یتشکر تیجمع قیتشو

شدم و بعد از  الشیخی برام قابل درک نبود که چرا باهام اون رفتار رو داره، بو اصال کردینگاهم م



جز اخرش  دمیاز ادامه برنامه نفهم یزیچ گهیها سرجام قرار گرفتم و د کیتشکر کردن بابت تبر

جلو اومدن و شروع کردن  یشرکت خودمون تند یعکس دوباره برم باال و بچها یبرا گفتنکه 

 ینگفت جز حاتم یزیچ گهید چکسیو ه میبه عکس گرفتن و بعد همه همراه هم به هتل برگشت

 ربط به محمد گفت: یب یلیکه خ

 میرو برام بفرست و بعد همه به اتاق هامون رفت جیاست یخانم رادمهر رو یاز عکس ها دونهی -

لـ*ـذت ببرن  تونستنینم یصولت و حاتم عتایطباما خب  میتا از شب اخر اقامتون لـ*ـذت ببر

اومدن  یخوب به نظر نم یلیهردو اشتباه کرده بودن و خ یانفراد یتو ایو محمد هم گو نیو حس

 کیو با هزار و  یحاتم شیاون ها شدم و بعد از خوردن شام رفتم پ الیخیب ن،یحس شتریب هالبت

هتل قم و تهران رو بهش برگردونم و با وجدان راحت  نهیشماره کارتش رو گرفتم و هز یبدبخت

 شد. نیکردم تا پلک هام سنگ یباز سهیو اونقدر با تند دمیتختم دراز کش یرو

چشم هام رد شد، مطمعن بودم که خواب  یاز جلو روزید یشدم کل سکانس ها داریکه ب صبح

گروهمون رو  یکل بچه ها یو اصال امکان نداره من نفر سوم اون مسابقه شده باشم و رو دمید

از  سیتند دنیخورد و با کنار زدن پتو و د یسفت زیکم کرده باشم! اما تا اومدم بلند شم پام به چ

 .دمیکش غیته دل ج

آماده  تیو در نها دمیبودم برنده شدم و بعد خودم بلند بلند خند دهیاالن فهم نیکه تازه هم انگار

 صبحونه. یبرا نییشدم که برم پا

 یحضور شخص هیآسانسور رو فشار دادم و منتظر شدم تا به طبقه من برسه و بعد چند ثان دکمه

رو به رو شدم، دلم  یرو پشت سرم احساس کردم و با چرخوندن سرم با چهره مغموم حاتم

 جهیو درنت الیخیبهش بزنم و راهم رو سمت پله ها کج کنم اما عقلم گفت ب یپوزخند خواستیم

دلم به رگبار فحش هام بستمش  یاکتفا کرد و من هم تو یهم به تکون سر اوندادم و  یسالم

 دمیبه من تنه زد و قبل من داخل شد؛ اصال نفهم یادب یکه در آسانسور باز شد و اون در کمال ب

 !یعنیگرفته  شیبود؟ دست پ یچ یرفتار هاش برا نیچرا طلبکار شد اصال؟ االن ا نیا

 میکه برو عقب ما بر ییفرما ینجه نمخانم رادمهر بزرگ اگر قدم ر -

 یا هیکردم و همچنان فحش بر لب داخل شدم و اون هم با نگاه عاقل اندر سف یقروچه ا دندون

شد و دکمه رو فشار  میتسل جهینگاهش کردم که در نت یینگاهم کرد که من هم با سماجت و پررو



ذوق و شوق از سلف صبحونه  یلو من بعد مدتها با ک میدیداد و باالخره به سالن صبحونه رس

اما  ادیهم ب یبار هر لحظه منتظر بودم که حاتم نیقرار گرفتم و ا زیم نیتر یبرداشتم و سر وسط

اون واقعا  یعنی شد؛یم یبرام واقعا مزخرف معن نیاز من نشسته بود و ا زیم نیو سر دور تر ومدین

آرامش مشغول  تیباال انداختم و با نها یالیخیاز ب یانقدر ناراحته که من برنده شدم؟ شونه ا

آسانسور با صولت برخورد کردم که  یبار تو نیاز جا بلند شدم و ا ییایساعت رو میو بعد ن شدم

اعالم کردم  یکامال ناگهان یریگ میتصم کی یو من هم ط میکنیحرکت م گهیگفت دو ساعت د

 ینداره و من هم ب یکه موردمسافرت بمونم و صولت هم گفت  یتو گهیچند روز د خوامیکه م

که در اتاقم به صدا در اومد و با باز کردن در با  دیطول نکش یلیشدم اما خ اتاقمدغدغه وارد 

 چهره محمد رو به رو شدم:

 ریسالم خانم رادمهر صبحتون بخ -

 شده؟ یزیچ ر،یممنون صبح توام بخ -

 نیبمون شتریب نیتونیبه شما بگم که نم امیو صولت گفتن که من ب یحاتم یآقا -

 زدم و تشر زدم: یپوزخند نهیبه سـ*ـ دست

 ندادم هنوز یقدرت نیکنن؟ من به شوهرم هم چن یبه من امر و نه توننیگفته اونا م یک -

 یتونستم وجه جد یزد که واقعا من رو هم به خنده انداخت اما به سخت یلبخند گشاد محمد

 و لب زد: دیبودم که محمد بنده خدا ترسشده  یچه شکل دونمیخودم رو حفظ کنم که نم

 افتادم یزیچ هی ادی دیببخش -

 ستین یمشکل -

 قا؟یبگم دق یخب برم بهشون چ -

امروز استئفام رو  نینداره و اگر هم سختشونه که هم یکه به اون ها ربط یگیم یریم قایدق -

 بدم و خودم و اون هارو باهم راحت کنم! لشونیتحو

 رباشه پس..خدانگهدا -

 خداحافظ -

 در بود. یبار صولت جلو نیساعت وقفه در اتاق باز به صدا دراومد و ا میبعد ن و

 نیاز تهران خارج شد گهیتا االن د کردمیبله جناب صولت؟ فکر م -



 هیاالن به شدت عصبان یخانم رادمهر حاتم -

 ادامه داد: متیوسط حرفش بپرم که مانع شد و با مال خواستم

 یایو همراه ما ب یش الیخیکه ب ندازمیمن دارم بهت رو م -

 لب زدم: متعجب

 منظورتونو! فهممینم -

 هیبق یخوش گذرون تونهیطور فکر کن که نم نیباختش ناراحته و شما ا یواقعا برا یحاتم یآقا -

 نهیرو بب

 ادیکه حساب کار دستش ب امی! اما من نمیچه عقده ا یوا -

 نگاهم کرد که لب زدم: هیعاقل اندر سف صولت

 بها داد دیادم ها نبا نجوریخب! به ا هیچ -

 اما من ازت خواهش کردم! -

 امیدارم با شماها ن اجیجناب صولت من واقعا احت -

 و اضافه کرد: دیمو هاش کش نیب یدست کالفه

 ؟یوفتیتو عصر راه م -

 واقعا الزمه؟ - -

 آره بخدا -

 باشه -

 روزت خراب شه یدوست ندار یلج نیکه تو با محمد و حس گمیمن بهش م هیعال -

 کرد و رفت یبزنم صولت خداحافظ یاومدم حرف تا

رو جمع و جور کردم و بالفاصله بعد ناهار حرکت کردم،  لمیو تا موقع ناهار وسا دمیکش یپوف

ر راحت چها الیو با خ رمیازش آرامش بگ گهیبار د کیو  زمیعز یبانو شیدوست داشتم برم پ

 حرم بگذرونم. یپنج ساعت رو تو

خسته شدم و کال برنامه  جهیاطراف حرم رو متر کردم و درنت یکه تموم شد کل بازار ها ارتمیز

رو  گهیشب د کیکه به صولت داده بودم به هتل رفتم و  یمنطق ریام عوض شد برخالف قول غ

! تنها ستین یزندگ لیتشکهمش کار و  یزندگ دمیفهمیهم در جوار حرم گذروندم؛ تازه داشتم م



که  کشهیطول م یلی! خیو شاد باش یرو رقم بزن یجالب یاتفاق ها یتونیخودت م یهاپا یو رو

تو نقش اول  یبفهم کشهیخودته، طول م تیرضا یدار اجیکه احت یزیتو به تنها چ یمتوجه ش

که  یاون یدنبال منفعت خودشه! حت یهر کس ایدن نیا یتو ؛یستیجز خودت ن چکسیه یزندگ

دختر بفهمه  هیتا  کشهیطول م یلیگفت! خ یعاشقانه م یبغـ*ـل گوشت برات نجواها یروز کی

دورش رو کنار بزاره و خودش باال بر  یمرد ها یباال بر همه  یها لینردبون ها و جرثق دیبا

 نیو ا کننیخودشون م ونیتورو مد کننیبهت کمک م یوقت یتا بفهم کشهیخودش شه، طول م

! فقط ستیتنها بودن اونقدر هام بد ن ی! گاهیبرهات هم لـ*ـذت ن یروزیتو از پ شهیباعث م

منه  ریتقد نیکه هست! ا نهیخب هم یبه خودت بگ دیبا ،یبزرگش کن یلیخودت خ یبرا دینبا

تو برات سخت  نکهیازش لـ*ـذت ببرم، ا گهیمزخرف د یغمبرک زدن و کار ها یبهتره به جا

 ینجوریکه ا یدی! تو فقط فهمیدیکه تو به آخر خط رس ستین یمعن نیا به اشده تحمل آدم ه

 . ستین یبد زیاصال چ نیو ا یراحت تر

گرم و نرم رو  یاما قدرت دل کندن از اون جا رفتیمغزم رژه م یهمچنان رو میگوش یصدا

 :دمینداشتم؛ خواب آلود غر

 زنگ نذاشتمش یمن که رو شه؟یچرا خفه نم -

از جا بلند شدم و سالنه سالنه  یبود و مجبور هودهیقطع شدن صداش ب یهمچنان انتظارم برا اما

صفحه اش بهم  یرفتم و اومدم که مثال آالرم رو قطع کنم که اسم صولت رو شخوانیبه سمت پ

و  لنتیسا یروزم خراب شه پس گذاشتم رو نیاز ا شتریب خواستمیکرد؛ اصال نم یدهن کج

 دیبود، شا دنیاون اتاق در سکوت رفته قابل شن یر جام و حاال لرزشش هم توس مدوباره برگشت

 نده! شتریهم مغز من دنبال بهانه بود که به من اجازه خواب ب

لحظه فکرم رفت سمتشون  کی یصدا حساس بودن؛ برا نیا یافتادم که رو یو حاتم نیحس ادی

 لیاصال امروز و فردا رو تعط دیدر چه حالن، شا نمیبهتره از محمد بپرسم بب دیو با خودم گفتم شا

 کرده باشن.

دنبال شماره محمد گشتم و سر  رشیتعداد تماس ها و افراد کث الهیخیرفتم و ب میسمت گوش به

 :دینال بایشدم و خواستم که قطع کنم اما برداشت و تقر مونیبوق دوم پش

 شما خانوم رادمهر؟ ییکجا -



 من قم -

 یایهرچه زودتر ب دیبا یخدا؛ ول یوا -

 لب زدم: متعجب

 دارم هنوز لومتریواسه خودت؟ من چهارصد ک یگیم یچ -

 بد شده خانوم یلیآخه خ -

 چه خبره اونجا؟ شدهیچ یمحمد چرا انقدر حراسون -

 یکردن با آقا صولت و حاتم یکتک کار یکل نجایشوهرتون اومدن ا -

 زدم: غیج بایتقر

 ؟یچ -

بره داخل،  تونهینم یساختمونن و کس یهم اومده اما سه تاشون تو سیاالن دو ساعته پل -

 ..میتونیداخل نم میجا گذاشت دامونویما هم همه کل رونیب میلحظه بر هیشوهرتون به ما گفت 

 وسط حرفش و داد زدم: دمیپر

 ستین ییشوهر منه؟ اون اصال دعوا یمطمعن -

 یکه شوهرتون گفت به جناب حاتم ومدیصدا م میراهرو بود یآره خانوم مطعنم اولش ما تو -

 هیحاتم نستاگرامیا هیقض میدیما هم فهم ،یپخش کرد یعکس زن منو به چه حق

 شده لب زدم: جیگ

 به من داره؟ یچه ارتباط یحاتم نستاگرامیا -

 گرفتن شمارو پست کرده سیلحظه تند یحاتم ن؟یدیمگه ند -

همون ناکجا آباد آشنا غرق شدم،چرا  یتو یا قهیدق ستیخوردم و ب نیاون حرفش با سر زم با

و  یزیچ نیاز چن زارهیخودم هم پستش نکردم؛ چون حامد ب یکار رو کرد؟ من حت نیا یحاتم

شده؟ مگه اون  یرتیاصال چرا اجازه نگرفته؟ حاال حامد چرا غ نیخودم، ا گهیاعتقادات د یلیخ

گلوم لونه کرده  یرو ینیرکت؟ بغض سنگبرم ش ییها من با چه رو نیولم نکرد؟ جدا از همه ا

از اون  شتریب گهیمتشنج شه؟ د قیطر کیواجبه من هر روزم به  ایبود که آ نیبود و فقط سوالم ا

 ستیجاده، بعد دو یصبحونه افتادم تو یکردم و ب هیزود با هتل تسو یلیوقت رو تلف نکردم و خ

 یخبر گهیتاشون رو بازداشت کرده و دسه  سیبا محمد تماس گرفتم که گفت پل ارهدوب لومتریک



رو  نیهمون اوتوبان متوقف کنم ماش یو تو چهیباعث شد که کل وجودم به هم بپ نینشده و هم

 نیاول یکردم و جلو یمونده تا شهر رو ط یباق ریمس یبه سخت ارم؛یو نخورده هام رو باال ب

دونه  نیگرسنه بودم که دو پرس جوجه سفارش دادم و تا آخر اونقدررستوران نگه داشتم، 

روز  نیمقام بدتر تونستمیروز م نیهردوش رو خوردم و باز زدم به جاده؛ بعد از مرگ بابا به ا

 رو بدم. میزندگ

رو داد و منم  یو دوباره با محمد تماس گرفتم که آدرس کالنتر دمیبود که رس یمزخرف بعدظهر

آزاد  توننیرو به اونجا رسوندم و گفته شد که سه تاشون با ضمانت سند مبا سه شماره خودم 

 ینبوده و گفته که به خاطر ب ایبدن اما انگار که حامد کوتاه ب تیرضا گهیبه هم د نکهیا ایبشن 

رو  هیقض یرو به دادگاه بکشونه و جد هیقض دیهمسرش با یانتشار کردن عکس شخص اجازه

 یراه جهیبود اما نتونستم باهاش مالقات کنم و در نت یکار درست چ دونستمیدنبال کنه؛ واقعا نم

 . رمیاز سند هاشون رو بگ یکیروستا شدم تا از عمه 

چرا  کردمیباز نکرد، مطمعن بودم خونه هستن اما خب درک نم یدر زدم اما کس یچندبار یعصب

بالکن شدم  یتن سارا از جلولحظه سرم رو چرخوندم و متوجه تند عقب رف کی یبرا کنن؛یباز نم

 داد زدم: بایو تقر

 در رو باز کن احمق نیا ایب -

اما  ب،یو غر بیعج یبودم و شروع کردم به ضربه زدن به در با لگد ها یعصبان یلیتر از خ یلیخ

 نبود؛ داد زدم: یهمچنان خبر

 عمه -

 عمه اومد که داد زد: یبعد چندبار در زدن و داد زدن صدا و

 کن براش سارا باز -

بود  ستادهیدر ا یبلند خودم رو به عمه رسوندم که جلو یدر باز شد و من با قدم ها یقیبعد دقا و

 بود ستادهیدر خونه خودش به تماشا ا یکه جلو ییو سارا

 چه خبرته نرگس؟ -

 اریاز سند هارو بردار ب یکیعمه برو  -

 کار؟یچ یخوایم -



 نگفتم که سارا جلو اومد و گفت: یزیلبه سکو نشستم و چ یرو یعصب

 برادرزاده ات مامان جون االن پسرت بازداشته نیبخاطر هم -

 :دمیزد و طبق عادت ائمه رو صدا زد، غر یبه سرش ضربه ا عمه

 نداره یبه تو ربط نایا -

 سارا بلند تر از من گفت: و

 بخاطر بودنته میدار یبدبخت یچرا نداره؟ هرچ -

 حالت ممکن به سمش رفتم و عربده زدم: نیتر یزخمجا بلند شدم و با  از

 زیما! حامد همه چ یزندگ یرو یبختک شوم افتاد نیکه ع ییما که تو یها یمنشا همه بدبخت -

شده گوشه خونه  لیبدبخت زل هی نیو ع یمن ند لیرو برام گفت؛ پس به نفعته حرف مفت تحو

 .نهیهم اقتتیو ل یکرد یتو حق خور اد؛یهم درن کتیو ج ینیات بش

 مونیو در هارو محکم به هم کوبوند؛ پش دییبه سمت خونه اشون دو یافتاد و تند هیبه گر سارا

عمه زدم و  شیحرف هارو پ نیبود و من تازه متوجه شدم ا رید یلیخ گهیشده بودم اما خب د

 :کردینگاهم م یکه متعجب و صدالبته سوال یمن موندم و عمه ا

 اریسند بردار ب هیبرو  نگو عمه، سر جدت یچیه -

کنار دستم جا گرفت و بـ..وسـ..ـه  یرنگ یزود کاغذ صورت یلینگفت و خ یزیکمال تعجب چ در

 کرد یگونه ام؛ پس باهام آشت یرو یسرد

 داخل که صداش زدم: رفتیم داشت

 عمه -

خودم رو به آغوشش سپردم و بعد  یحرکت کامال اتفاق کی یسمتم برگشت و من هم ط به

 که خواستم جدا شم گفت: یقیدقا

تو اومده خواب و خوراک نداره دختر! چرا باهاش  شیاز پ یمواظب حامدم باش نرگس، از وقت -

 تو یکنیبد تا م

برم آزادش  یبگم عمه گفت که بهتره زود یزیاز فرط تعجب باز مونده بود و تا اومدم چ دهنم

پردازش  ییکردم و به سمت شهر حرکت کردم؛ مغزم اصال توانا یکنم و منم ناچارا خداحافظ

شدم و  الیخیشد که کال ب نیاومد و ا یعمه رو نداشت چون اصال با عقل جور در نم یحرف ها



در  یبحث و جدل درست شد بهم گفتن جلو کیرسوندم و با هزار و  یبه کالنتر وصرفا خودم ر

 منتظرش باشم.

اومد و من هم شتابان به سمتش رفتم و تازه متوجه سر و  رونیجا بحامد از اون یساعت مین بعد

و صدا زدن هام  رفتیرو م رشیوضع افتضاحش شدم اما اون اصال محل نداد و همچنان مس

 :دیداغونش رو گرفتم که با شدت به سمتم چرخ رهنیپ نینداشت و ناچار است یریتاث

صولت زن داره بدبخت؟ با  یدونستیزن دوم؛ م یکه بش نهیطالع تو کال ا یبرو خانوم! انگار تو -

 زن اولم اومدم سمت تو.. تیمن الاقل با رضا یبهتر از اونم ول گمیآخه؟ من نم رتیغ یاون ب

حواله صورتش کردم که قشنگ سرش  یمحکم یلیحرف زدن رو بهش ندادم و س شتریب اجازه

 :دمینگاهم کرد که غر یزخم د؛یدرجه چرخ 180

 یاز مردونگ ی! تو داریرفت یکردم و هر دو بار ولم کرد هیکه من دو بار بهت تک ییتو رتیغ یب -

 ..یزنیحرف م

 وسط حرفم: دیاون هم پر و

پدر  یب یو عاشقانه هات رو با حاتم موندمیبار م نی! ایعذاب نباش یهر دو بار رفتم که تو تو -

 دم؟یدیم

 :دمیاش کوبوندم و نال نهیسـ*ـ به

 ه؟یدروغگو؟ ربط من و اون به هم چ کهیکدوم عاشقانه مرت -

 ؟یگیراستش و م یدار -

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیخجالت بکش حامد؛ م -

 ؟یآورد نیماش کنن،ینکن دارن نگاه م هیگر سیه -

تکون دادم و به سمش راه افتادم و اون هم دنبالم  دییتا یبرا یسر نیاون بغض سنگ وسط

 دیکل یدندون ها نیحامد از ب نکهیتا ا میسکوت فرو رفت یاومد؛ کنار دستم نشست و هر دو تو

 شده اش به حرف اومد:

کامال مشخص بود که  ،یکردیدست و پات رو گم م یدیدیهر وقت که من رو م م،یبچه که بود -

من بود، عمدا باهات بحث  یایواکنش هات دن نیو هم زهیریبه هم م ستمتیکل س دنمیبا د

 یآور ادیذهنم حرکات و حرف هات رو ثبت کنم و شب ها با  یو تو یش یکه اونجور کردمیم



 گرفتمیو جون م یتوام عاشقم دمیفهمیهمون حرکات و حرف هات م یرو زهمونا بخوابم؛ من ا

 یکه تو خواستمیفقط م نمتیکه دو سال نتونستم بب یاما بعد اون اتفاق لعنت میادامه زندگ یبرا

 اروینگاه دن نیتر خیبرعکس  ینشد یاما تو اصال اونجور نم،یهمون حالت هارو ازت بب داریاون د

بود  یاما رفتارت جور نمتیبب ریدل س هیداخل و  امیاون روز قرار بود منم با مامان ب ؛یبهم انداخت

اونم هنوز  کنهیدادم؛ گفتم اون داره تظاهر م دیبه خودم ام خواست،یم هیکه دلم فقط و فقط گر

 دمیدیداشتم م نم؛یکنار نرفتم تا باز هم همون نرگس رو بب یزد! هر چقدر پسم خوادیمن رو م

اون  میرفت یاون شب لعنت نکهیدوباره عاشق شدنت رو! تا ا کردمیحس م تمبخدا کامال داش

 یب کردمیهرچقدر حواست رو پرت م ؛یشد یکه مسخ حاتم دمیرستوران و از همون اولش د

 دنید یفقط برا یزمان هیکه  یشد یما و تو همونجور زیاون هم اومد سر م نکهیبود تا ا دهیفا

مغزم رژه  یعطرت که اون باهاش دوش گرفته بود داشت رو یاز همه بدتر بو یشدیمن م

 اون شیپ یو رفت یمن ازت ناراحت بودم اما محل نداد رفت؛یم

 !یکرد سهیمشت چرت و پرت رو به هم ر کیحامد  -

پس چرا با هشت تا  ؟یداشت ایچون به مذکر ها فوب یدومیوسط حرفم نپر؛ با من ماه عسل ن -

 سفر؟ یمذکر رفت

معشـ*ـوقه اش دست و پاش  یمگه آدم فقط برا ره؟یگیحرف هات خنده ات نم نیخودت از ا -

نه  چوقت،یاون مرد نکردم ه ریصدم هم ذهنم رو درگ کیباش! من  یمنطق کمی کنه؟یرو گم م

و اصال  برهیرو با زور جلو م زیهمه چ ست؛ین شیب یفقط بخاطر تعهدم به تو بلکه اون مرد تظاهر

باور کنم  یبفهممت؟ واقعا انتظار دار تونمیکه توجه من و جلب کنه! چرا من نم ستیآدم منطق ن

 ؟یولم کرد اتیچرند نیسر ا

 امیمن رفتم صبحونه بخرم و ب ؟یبود که رفت تو یکه اون یاریب ادیبه  یخوا ینم ایرفته  ادتی -

 دیبا گهید چارهیب نیرو به رو شدم! از خودم بدم اومد؛ گفتم ا تیخال یاما با جا میکه صحبت کن

 با اون خوشبخت شه دینباش! شا زونشیحامد خان! انقدر آو خوادتیبگه که نم یچجور

 ؟یپس چرا برگشت -

 اومد سراغم یزن حاتم -

 !یچ -



اسمش رو نگفت هر کار کردم، گفت شوهرش اون و اخراج  یگفت قبال همکار خودت بوده ول -

بهانه  دیصولت و دست به سر کنه و با تونخیکرده و قرار شده تورو هم اخراج کنه اما گفته که نم

 و خواسته که شلوارش دوتا شه دهیلغز ریدله جناب مد ایجوره نشده و گو چیجور شه اما ه

 لب زدم: یقیشدم و بعد دقا رهیبه حامد خ یو با ناباور مدیکش ینیه

 نکردم یکار چیبخدا من ه -

 الیخیب -

 ؟یباور ندار -

 دارم! رونیب یایاز اون شرکت ب -

 رونیب امیکه هست م لیهمه دل نیشرط تو؛ کال به خاطر ا نیالبته نه بخاطر ا رونیب امیباشه م -

 حله -

 کجا برسونمت؟ -

 تا فردا خدا بزرگه مییامشب و خونه تو -

 چه غلطا؛ مامانت منتظره -

 اونجا میو بر میتو لباس بردار و شام بخر میپس بر -

 شام و هستم -

 حرف نزن. یادیز گهیروشن کن د -

سمت  میحرف روشن کردم و رفت ینگاهم کرد و منم ب یجور هیبارش کنم که  یزیچ هی خواستم

 خونه.

اونجا که قرار شد  میشرکت ماست و رفت یجلو نشیافتاد که ماش ادشیمد در حا یجلو همون

 یبود؛ وقت هودهیمن ب نیبر جا گذاشتن ماش یچون اصرار حامد مبن ادیخودش ب نیبا ماش یهرک

کردم؛ حامد فکر کرده من  کاریپشت سرش به سمت روستا حرکت کردم تازه متوجه شدم که چ

باشه که سنگ رو سنگ  ینجوریا ؟یخاطر رفته! خب که چ نیو به هم دارم یاحساس یبه حاتم

حرف  یب خوادیشد، باز م جادیا ییطور فضا نیا یروز کیو باز  میاومد ا؛یدن نیا یتو شهیبند نم

 خودم؟ یجهنم ساختم برا یروز الک ستیبزاره بره؟ من ب



کردم  یعمه افتادم و سع یحرف ها ادی کردمیخودم قانون طرح م یکه داشتم برا یجور نیهم

حامد راه افتادم  نیدنبال ماش یپس همونجور رمینگ میتصم یبار هم که شده عجله ا کی یبرا

 نیزد و در رو باز کرد و اول ماش یرو کنار نشیدر حامد ماش یجلو م؛یدیبه روستا رس تیو درنها

 شدن لب زد: ادهیپ نیجا گرفتن که ح اطیح یتو خودشمن بعد 

 امیمامان منم االن م شیتو برو پ -

 تکون دادم و بدون نگاه کردن به صورتش حرکت کردم که صدام زد: یسر یعصب

 نرگس -

 با انگشت هاش اضافه کرد: یباز نیانداخت و ع نییپا ینگاهش کردم که سر یسوال

 !مونهیزندگ یحذف نشدن کهیاما لطفا مثل خواهرت ببنش؛ اون ت هیادیو ز یخواسته تکرار -

 نگاهش کردم و لب زدم: یسرد به

 یشکیبود و نبود ه ست؛یبرام مهم ن -

 از اونجا دور بشم که مچ دستم رو گرفت و لب زد: یبه تند خواستم

 من؟ یحت -

 :دمیغر تیشد اما در نها جادیمغزم ا یتردد جمالت تو یسکوت برا هیچندثان

 تو یحت -

بود دوتا شاخ خوشگل  کیدکرد و دست هاش رو محکم دورم حلقه کرد که نز یخنده ا تک

 حامد بود؟ نیا ارم؛یدرب

 گوشم لب زد: کنار

 یگفت یخانوم خانوما، فکر کرد ستیقبول ن -

 ولم کن حامد، معلوم هست چته؟ -

شده بود و از  کیکه همه جا کامال تار میشونه ام گذاشت و فقط شانس آورد یرو رو سرش

 نیو حامد هم از هم نهیبتونه بب ینبود که کس یاونقدر اطیفاصله بود و نور ح یپنجره ها تا ما کل

دست هاش دورم واقعا محکم بودن و اصال  کرد،یکار هارو م نیراحت بود که ا الشیبابت خ

و  کردیجدا شدن حصار رو تنگ تر م یبود که تقال هام برا یدرحال نیجابه جا شم و ا تونستمینم

 اصال خوب نبود. نیا



 هگیبسه حامد ولم کن د -

بار  نی! ازیراجع به همه چ میحرف بزن مینیبش یجد دیبا ته؟یحال ینرگس تو بس کن؛ زن من -

 امیمامان تا من ب شیحاال هم برو پ ،یحق فرار ندار گهید

محض کنار رفتن دست هاش ازش جدا شدم و بدون نگاه کردن به پشت سرم فقط به سمت  به

 دنمیبا عمه رو به رو شدم و با د قایرو باز کردم که دق ییرایخونه عمه رفتم و با همون حالم در پذ

 ناله کرد:

 تو سرم شده یباز چه خاک نمینرگس بگو بب -

 نشده عمه یچیه -

 گهیم یات چ افهیق نیپس ا -

 میدور هم بخور میشام گرفت نا؛یا الیخیحامد منو ترسوند ب اطیتو ح -

 گونه ام نشوند! زمزمه کردم: یرو یزد و به سمتم اومد و بـ..وسـ..ـه ناگهان یلبخند

 شهیم شونیزیچ هیمادر و پسر امشب  -

 زم؟یعز یگفت یچ -

 زدم و اضافه کردم: یتصنع لبخند

 ارمیبرم ب نهیکرد غذاها تو ماش ریحامد د گفتمیداشتم م -

 باشه -

 صدام زد: یکیام تو تار یکه حامد از ده قدم رفتمیم نیرها داشتم به سمت ماش یهمونجور

 نرگس -

 دمیترس ؟یزنیصدام م ینجوریکوفت! چرا ا -

 :دیغر بایچهره اش قرار گرفت و تقر ینور رو یقدم جلوتر اومد و کم چند

 که؟یم یسارا چ -

 وقفه فحش هام گرفته بودم: یدلم سارا رو به رگبار ب یهرچند که تو ستادمیسر جام ا شجاعانه

 گه؟یم ی! چدونمینم -

 زد و عربده زد: به درخت کنارش یمحکم مشت

 نرو هیحاش -



چقدر دوسش  نکهی! اکردمیاون خون اسم سارا رو تجسم م یو من رو ومد،یدستش خون م از

 کرد، سر من داد زد، شب مون رو خراب کرد. یداره که به خاطرش خودش رو زخم

و چشم هاتون انقدر پر از اشک  رهیکلمه بغض سر گلوتون رو بگ یواقع یحاال شده به معن تا

ها سفت و سخت  نیهمه ا نیو ب وفته؟یگونه هاتون ب یاشک رو یکل زیپلک زدن ر هیباشه که با 

 :دی! صدام لرزیکه بزن یچون مجبور یحرف بزن

 سر من داد نزن -

 تر عربده زد: بلند

 یتو به من قول داد -

 :دمینال میقبل یبلند تر صدا کمیمن  و

 سر من داد نزن -

 ارزشه؟ ینوجوون انقدر برات ب هینرگس! غرور  کنهیم هیاون داره گر -

 زدم: غیج بایهام رو دو طرف گوش هام قرار دادم و تقر دست

 وجود یسر من داد نزن ب -

 :دیداد و غر هیرو به درخت تک سرش

 مامان تو برو داخل -

 کرد به غرغر کردن: جلو تر هم اومد و شروع چیعمه داخل که نرفت ه اما

! گفتم الاقل یکارو، گفتم سارا رو طالق بده نداد نیبسه؛ صد بار بهت گفتم نکن ا گهیبسه د -

 نیصد دفعه بهت گفتم نکن ا ان؟یکنار ب توننیسراغ نرگس نرو، نگفتم نرگس و سارا باهم نم

 ن،یکشیدرد م نیوسط فقط دار نیلجباز تر و خودخواه تر! ا یکیاز  یکی ر؛یبگ لیکارو، حاال تحو

سارا نرفته چون نرگس نبوده؟ مگه جفت من  شیماهه پ کیکه  یستین یمگه تو همون امدح

راز  یسر افشا یدعا کنم نرگس برگرده، بفرما دعا کردم و اومد! حاال دار یگفتیم یدیخوابینم

نداره بره وگرنه رو  ییسارا جا دونمیچته تو پسر؟ م ؟یکنیننه ات باهاش دعوا م شیتباهت پ

 نیتو بشه؟ هم یها یبدبخت ریکه درگ هیگـ ـناه برادرزاده من چ ی! ولیصدباره طالقش داده بود

 ! خودت و من رو شرمنده داداش و زن داداشم نکن.یدیمحضر به نرگس حق طالق م یریفردا م



حرکت کردم که حامد  نمیسکوت عمه وجود خورد شده ام رو کنار هم چسبوندم و به سمت ماش با

شدم که لب  رهیقرمزش خ یجون سرم رو باال گرفتم و به چشم ها یو من ب ستادیجلوم ا یتند

 زد:

 نرگس یباش دیامشب با یمحضر بخدا ول برمتیامشب نه، فردا م -

حرف به سمت ساختمون عمه رفتم  یاکتفا کردم و ب یتوان مقابله نداشتم پس به پوزخند اصال

 شدم. دمیجد یخال یایگوشه نشستم و محو دن کیرتم و بعد شستن صو

 حامد به خودم اومدم: یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 نرگس -

ندم چرا  یمرد فرصت دوباره ا نیبه ا گهید خواستیصدام زد اما کل وجودم ازم م گهید دوبار

ستم جا گرفت و جلوتر اومد و کنار د ینداشت؛ کم یا گهیکه جز شکست غرور و قلبم حاصل د

تفکراتم خط  یحاله جا به جا شدن هم نداشتم، صداش رو یداد، حت هیتک واریمثل من به د

 انداخت:

 یدیچرا جوابم رو نم -

 خسته ام یلیخ -

هات!  تیبار مسئول ریاز ز یکنیفرار م یدار ینجوریهم میکه عقد کرد یاز روز ،یباش دینبا یول -

که داشتم  یطیبا تمام شرا ینرگس، تو به من بله گفت یدار اجیاحت یضرور یمحموله انرژ هیبه 

 شده دردسر طیو االن همون شرا

 بله گفتم یآره زور -

 یتموم شده بود بعد به هوش اومدنت، تو خودت خواست هیقض ؟یاریچرا درم یباز بمیننه من غر -

 یکه باش

 :دمیحواله اش کردم و غر یسرد نگاه

برام وجود نداشت که سر خواسته دلم  یحامد گهیاون موقع د بگم بهت؟ من اصال یآخه من چ -

که به خاطر اون باشه! من بخاطر تموم شدن  یآنچنان هم ندار افهیو ق پیو ت تیبله بگم، موقع

هست که حاضر  ایدن نیا یبودم! چندتا پدر تو دهیمسموم بله گفتم، چون از بابام بر یاون روزها



 زهایچ نیا یفهمیبزنن که بره رو حالت اغما، اصال م یمسئله دخترشون رو جور نیسر ا شنبا

 ؟یچ یعنی

 نرگس نییپا اریصدات رو ب -

 خسته ام از دستت یلیخ -

 ه؟یکنم نرگس؟ گـ ـناه من چ کاریچ -

 آدم همزمان عاشق دو نفر باشه؟ کی شهیم یبهم بگو چجور -

 نگاهم کرد و اضافه کرد: کالفه

 سمت تو امینداشت ب ی! اگه بودم واقعا لزومستمیهت گفتم من عاشق سارا نصد دفعه ب -

 بچ... یکه فقط برا شمیروز به روز مطمعن تر م -

بنفش عمه و  غیحواله صورتم شد و به همراهش ج یتموم نشده بود که چک محکم حرفم

 دونستمیکه نم یشدن حامد توسط خودش همانا؛ طور یسمت ما همانا و ضربه فن دنشیدو

برم، از جا بلند شدم  سهیعمه و حامد از خنده ر تیموقع دنیبا د ایباشم که خوردم  یدپرس چک

انداختم؛  یعمه محصور شد، به صورتش نگاه یدست ها یو قصد رفتن کردم که دستم تو

 شد. شیکه دلم ر کردیمعصومانه نگاهم م

 یبر ذارمینم -

 حالم بده عمه -

نشوند و پشت  نیزم یاز اتاق ها برد و رو یکین کشون به سمت کشو بایو تقر دیرو کش دستم

 بندش اربده زد:

 حامد -

 جان -

 اتاق نیا ایبدو ب -

 برم.. خوامیم -

 ایگفتم االن ب -

که نشسته بودم و عمه که دست به  یحامد مقابل من یقیو بعد دقا ومدیاز حامد در ن ییصدا گهید

 بود ظاهر شد. ستادهیسر من ا یکمر باال



 جانم مامان؟ -

 اون کمد رو باز کن -

 ن؟یا -

 گهیآره د -

نگاه عاقل اندر  کینگاه به پتو بالش ها انداخت و  کیو بعد  دیرو کش رهیمتعجب دستگ حامد

 به عمه: هیسف

 خب مامان خانوم؟ -

 اریخب نداره! دو تا پتو و بالش و تشک درب -

 گفت: دهیگشاد شده به عمه نگاه کرد و بر یبا چشم ها حامد

 کنم؟ کاریچ -

 کنهیجلو نرگس فرار م ایکه گفتم و بکن! خودم ب یاون تن لشت رو ببر جلو کار -

 قیرفتن متوجه نگاه عم سهیر یو من بعد کل میبه خنده افتاد یبطور اتفاق ییحرفش سه تا نیا با

و سر  حواله اش کردم که به خودش اومد یظیبازش و اخم غل شیخودم شدم با اون ن یحامد رو

 :دیححواله ام کرد و نال یزیر یعمه پس گردن ستاد؛یجاش صاف ا

 یزنیپسرم چرا م دونهیتو ذوق  -

به خودم که اومدم دوتا تشک  کرد؛یزدم، کاش مامان منم بود که از حق من دفاع م یتلخ لبخند

 :دمینال کرد؛یداشت نگاهم م ونیگر یکه با چشم ها یو عمه ا دمیرو د گهیکنار همد

 زمیعز یکنیم هیچرا گر -

 نرگس جانم-

 نکن هیگر زدلمیجونم عز -

 خوامیم یزیچ هیازت  -

 پس سکوت کردم خواستینم یخوب زیچ مطمعنا

 شد و اضافه کرد: قیچشم هام دق یچونه ام گذاشت و تو ریرو ز دستش

هفته  کیسر  دونمیفردا قراره ببرتت محضر حق طالق بده بهت، م اد،یرفت مسواک بزنه االن م -

! اما امشب یکن یهر کار ینرگس، تو حق دار یریگیو طالقت رو م یکنینشده ازش استفاده م



 ادگاریامشب رو تو مهر بزار براش که ازت به  هی ،یایبا دل خسته پسر من راه ب خوامیمن ازت م

 گهید اریبخدا، سر حرفم حرف ن خوادتیم یلیخ ه،بمون

 زدم و اضافه کردم: یدلش رو بشکنم پس لبخند تصنع خواستمینم

 حاال اشک هات رو پاک کن زم،یچشم عز -

 و دردمند گفت: دیبه صورتش کش یدست

 نیشما راحت باش خوابمیسارا م شیپ اطیساختمون ته ح رمیمن م -

 گونه ام نشوند و لب زد: یرو ی..وسـ..ـه ابـ

 زمیدوست دارم عز یلیخ -

ازم جدا  یبدم و اون با لبخند تلخ یوجودم رخنه کرده بود نتونستم جواب که به یشدت بغض از

 گونه ام افتادن. یاشک هام رو زیر زیو ر دیرفتنش بغضم ترک رونیشد، با ب

شد  قیصورتم دق یرو یاتاق به سرعت اشک هام رو پس زدم و اون طوالن یاومدن حامد تو با

 گفت: یته چاه یو بعد با صدا

 اون اتاق. رمینکن، االن که مامان رفت من م هیگر -

در  یانتظار صدا قهیشد، بعد از چند دق جادیا یکیتار یاتاق رو فشار داد و دورمون فضا دیکل

 نیو به سمت در رفت و ح دیکش یقیو حامد نفس عم دادیاومد که خبر از رفتن عمه م ییرایپذ

 در لب زد: گرهیفشار دادن دست

 ریشب بخ -

 گفتم: ییهوی یلیره که خب خواستیم

 نرو -

هول شده  دم،ید یکیاون تار یو من برق معروف چشم هاش رو تو دیبه سمتم چرخ متعجب

 اضافه کردم:

 به عمه قول دادم -

 به چهره اش اومد که گفت: یحس کردم که اخم کامال

 ریشب بخ ست،یاز طرف من به تو اجبار ن یچیه -

 جا بلند شدم و آروم گفتم: از



 ستیاجبار ن -

 یبه من تعلق گهیمطمعن شده بودم د بایتقر گهیکه د یآغوش یبود تا غرق بشم تو یکاف نیهم

 امشب پارت آخره! ادینداره و خب به احتمال ز

بود  نیبود ا انیکه ع یزینه اما خب چ ایکه قراره واقعا از اون حق طالق استفاده کنم  دونستمینم

 نیا دیو خب شا میرو با هم سرپا نگه دار مونیزندگ میستتونیکه من و حامد فقط خودمون م

 یکنم پس فقط سع یهر چرت ریذهنم رو درگ خواستمیممکن بود! نم ریبا وجود سارا غ هیقض

 آخر رو با حامد قشنگ بسازم و همون طور هم شد. ادیبه احتمال ز ارتکردم پ

*** 

 شدم: داریگرفته حامد ب یبا صدا صبح

 میوفتیزود راه ب دیپاشو نرگس با -

 داد،یبود و همچنان غرق خواب دستور م دهیکه هنوز کنار دستم دراز کش دمیسمتش چرخ به

 :دمیحواله بازوش کردم و غر یمشت

 ؟یدیاون وقت به من دستور م یخودت هنوز خواب -

 گفت: یپلک هاش رو باز کرد و با اخم تصنع یال

 یکن داریبرات مهم باشه و من رو ب دیمنفعت توئه پس تو با نی! امیوهلل به من باشه که اصال نر -

 ؟یالیخیچون منفعت منه تو ب -

 و اصافه کرد: دیبغلش کش یهاش رو باز کرد و من رو تو چشم

 اله؟یخیکردم کجام ب دارتیصبحه ب 7ساعت  -

 مونییجدا یبرا یپس ذوق دار -

 کرد: شتریدست هاش رو دورم ب فشار

 یعیها حقوق طب نیبدونه ا دیمن که خوب با ستینیمیف یبانو ؟ییجدا یعنیگفته حق طالق  یک -

 رن؛حقیباال بگ یها هیمهر یحق هارو جا نجوریخانومه و به نظرم خوبه که همه خانوم ها ا کی

جالبه اگه جز شروط ضمن عقد  یلیها خ نیحق خروج از کشور و امثال ا ل،یطالق، حق تحص

 باشه.



 یتورو نشناسه و کس یتا محضر که کس میکن میقراره گر کردمیتو! فکر م یچقدر خوب شد -

 .یکن کاریچ یخوینفهمه م

 خودت! یبرا یساخت والیاز من ه -

 حاضر شم. خوامیپاشو برو م ال،یخیباشه ب -

 ایصبحونه زود ب رمیحله، م -

حق طالق رو  دیق تونمیم یموقع بلند شدن متوجه شدم که واقعا خسته و خواب الزمم و حت تازه

و  دمیسه شماره لباس هارو پوش یرو چسبوند! پس تو ریتا تنور داغه خم دیبزنم؛ اما خب با

 صبحونه رفتم.  زیخرامان به سمت م

شه و  الیخیواقعا دوست داشتم که حامد ب م،یدیزودتر از انتظارم به محضر مورد نظر رس یلیخ

رو ندارم و با  یاستقالل نیبه داشتن چنجن کردمیحس م دای! چون شدکنهینم یکار نیبگه چن

 .کنمیم یدوتامون رو متالش یو زندگ کنمیزود ازش استفاده م یلیداشتنش خ

 یزیچ نیاما چن م،یو برگرد خوامیاون هم منتظر بود که من بگم نم دیحامد غم زده بود؛ شا نگاه

که اون  یحامد به کافه ا شنهادینشد و دو ساعت بعد تمام اون استقالل ها به من داده شد و به پ

 و سر صحبت باز شد: میبود رفت یکینزد

 همسرم نبودم شرفتیوقت مخالف پ چیکه من ه یبدون خوامینرگس م -

 لب زد: یسکوت کرد و بعد به سخت یا لحظه

 هم تو هم اون -

 غم زده اش رو به قهوه تلخ جلوش داد و زمزمه کرد: نگاه

نداشتم و  یو من کال با سر کار رفتنت مشکل یدرس خوند یدوست داشت کهییتو که تا جا -

داشته باشه، راجع به سارا هم که دچار سوء تفاهم  یمرتب طیبرو که شرا ییجا هیندارم؛ اما خب 

من نذاشتم درس بخونه! من بارها ازش خواستم بخونه اما خب  یو فکر کرده بود یشده بود

 واقعا عالقه اش نبود.

 ؟یبه اون حرف نزنانقدر راجع  شهیم -

و کارت  یزندگ یتو شرفتتیوقت مانع پ جیبگم که من ه خوامیهول شدم، م کمیببخش  -

 شه. بیتخر یذهنت ساخت یکه ازم تو ییوالیاون ه خوامیو خب فقط م شمینم



 قهوه اتو بخور سرد شد -

 ؟یدیبهم م یقول هی -

 باشه یتا چ -

 و زمزمه کرد: دیبه صورتش کش یدست کالفه

 یکنیبده از اون استفاده نم نیبهم تضم -

 ش؟یاگه قراره استفاده نشه پس چرا داد -

 آلود نگاهم کرد و اضافه کرد: اخم

که عاشقن  ییفقط مرد ها ی! اصال اگه دقت کنشهیداده نم لیکه به اون دل یدونیخودتم خوب م -

 دنیحق رو م نیا

 ؟یتو عاشق -

من شروع  یبود که تازه تخس باز یدر حال نیو ا دیانداخت انگار که خجالت کش نییرو پا سرش

 شده بود، پس لب زدم:

 ؟ینگفت -

 !یلیهستم، خ -

 زدم و با همون لحن گفتم: یشخندین

 ؟یعاشقه ک -

 نگاهم کرد و لب زد: یاخم تصنع با

 معلوم هست تو چته؟ -

حق  نیکه ا ادیبه نظر م ینجوری! ادنیم حق رو به زنشون نیکه عاشقن ا ییمرد ها یگیخب م -

 برن سراغ عشقشون نایا رهیکه زنه طالق بگ دنیرو م

اش انقدر خنده دار بود که من رو به قهقه انداخت که  افهینگاهم کرد و ق دهیچسب نیفک به زم با

 تشر زد: بایتقر

 نرگس! -

شده اش  دیکل یدندون ها نیام قطع شد و متعجب تر از خودش نگاهش کردم که از ب خنده

 گفت:



 خانوم انقدر بلند بخنده هی ستیاصال خوب ن -

 کنمایم ینکن حامد که قاط یتیبحث رو جنس -

و  ستیکه ب یکار ،یخودت رو باهاش وفق بد دیو تو با هیشکل نی! جامعه ما اگهیبس کن د -

مذکر ها به تو جلب  هیتوجه بق یخندیتو بلند م ی! وقتیانجامش بد ینکرد یسع یهفت ساله حت

 نه؟یقصد تو هم نمیبب شه،یم

تورو متهم کنم  دیباشه که االن من با ینجوریخفه شو حامد انقدر چرت و پرت به هم نباف! ا -

 !یدار یپس قصد بد یکت و شلوار توجه جلب کرد نیا دنیکه با پوش

 که البته اون هم خودش عامل جلب توجه هست پوشمیم یگون رونیکه اومدم ب یدفعه بعد -

! شهیتوجه شون جلب م یهم کن یمردم هر کار نیحامد خان، ا یخودت جواب خودت رو داد -

 ندادن تیکرد جز اهم شهینم یپس کار

و تو  شهیخانومانه و با وقار بخند هم گمیمن دارم بهت م ؟یکنیچرا صورت مسئله رو پاک م -

 المصب رو دادن؟ سانسیت؟ کجا بهت اون لخزعبال نیبه ا یدیربطش م

 دونهیکه توئه ضد زن رو شهروند خودش م یهمون خراب شده ا -

بچش  یبابا برا هیوهلل  ذارمیتو م یبه ال ال یل یکه من ل یمن ضد زنم؟ کجام ضد زنه؟ انقدر -

 ذارهینم

 !یکرد یخوب یلیکه من خودم باورم شد در حقم خ یگیدروغ م یجوریدور بر ندار حامد خان،  -

! کنهیو مغزم کار نم ادیخوابم م یچ نیکه من ع نجاستیا یاما بدبخت یدوست دار هیحاش یلیخ -

 میاالنم بخور بر

 امیمن روستا نم -

 نجایما ا ستینکن، اون ها االن تنهان و اصال درست ن تمینرگس؟ سر جدت انقدر اذ یچ یعنی -

 افتاد بهت بگم. ادمینرگس االن  ی! وایریتوام که فعال سر کار نم م،یبمون

 و؟یچ -

اونجا رو قراره بکوبن،  میرو گذاشت ییمرحوم دا نیکه ماله دوستم بود و ماش ینگیاون پارک -

 نیورش دار نیایگفته ب

 مش؟یکجا بزار -



 ماله نرگس خوامشیحرف زدم گفت که من نم لویراجع بهش با ن یوهلل چندبار دونمینم -

 خانوم بهم صدقه بده لویمونده ن نمیچه حرفا؛ هم -

 شهیرو هم که هم نیو اون ماش ینیکه تو عشق ماش دونهیخب اون م ؟یزنیم هیچه حرف نیا -

 مهربون باش کمی ،یدوست داشت

 لویبه ن یبهت بد دمیپولش بود نصفش رو م یروزش رو برام درار! هرچ متیالزم نکرده، ق -

 ت بردارلباس و خرت و پر میحله، االن پاشو بر -

 نیرو به قصد خونه عمه پر کردم و ماش یو دوباره من چمدون لباس میخونه شد یهم راه همراه

 اره،یمرحوم بابارو برام ب نیخودم رو هم جا گذاشتم که حامد برام بفروشه و هروقت شد ماش

 یهفته ا کیفرار نکنم،  گهیتالش و مبارزه کنم و د میزندگ یقصد کرده بودم که همه جوره برا

به  ایکرده بود  اریبود که سارا سکوت اخت یدرحال نیمملوء از صلح و آرامش بود؛ البته ا یزندگ

شدنش  زونیم یبرا یمثل قبل تالش یلیکه حامد خ ومدیطور به نظر م نیاعتصاب و ا ینوع

 هم توهمات من بود. دیشا کرد،ینم

خونه موافق تر بودن  یمد با موندنم توخونه موندن خسته شده بودم، هرچند که عمه و حا یتو از

فقط دو هفته االف  تیرفتم و در نها گهید یاما خب در توان من نبود، اولش دنبال شرکت ها

سراغ داره که اکثرا خانومن  یقو میت هیبا استاد سرلک نماس گرفتم که گفت  جهیشدم، درنت

جشنواره استارتآپ  ینم تواما خب گفت که براشون از برنده شد کننیرو جذب نم یکسهر یول

 .شهیچطور م مینیتا بب کنهیها بگم و خودش هم سفارشم رو م

 کردم گل از گلم شکفت و با ذوق به حامد زنگ زدم: افتیکه از استاد سرلک در یتماس با

 الو؟ -

 ؟یسالم خوب -

 رم؟یبانو جان من بعدا با شما تماس بگ -

 ؟ییکجا -

 .زمیجلسه دارم عز -

 باشه تموم شد زنگ بزن -

 زمیباشه فعال عز -



 فعال -

خبر خوشحال کننده  جهینشد و درنت دایپ میانرژ هیتخل یبرا یراه چیزنگ زدن دوباره حامد ه تا

که استاد سرلک گفته  یخوشحال شد؛ با هم به شرکت یام رو فقط به خودش دادم و اون هم کل

اون شرکت به استاد گفته بود که  سیبود و حاال رئ یکامال راض طشیو اون از مح میبود رفته بود

 بود. یعال یلیخ نیدارن و ا یشیماه آزما کیبا من رو بصورت  یبه همکار لیاتم

 دیبود! شا تیاز حما یبزرگ یلیخ یایمن دن یبرا نیبه خونه اومد و ا ینیریروز حامد با ش اون

داد  یوقت اجازه نم چیه گهید یحاتم یحامد بود بعد اون اتفاق و حرف ها یجا یا گهیهر مرد د

کامال  دونستمیخوشحاله؛ هرچند که م میو با خوشحال ستادیهمسرش کار کنه، اما اون پشتم ا

که خوشحاله و  کنهیداره خونه بمونم؛ اما خب اون داره بخاطر من تظاهر م حیو ترج ستین یراض

 ارزشمند بود. یلیبرام خ نیا

 نیکردم که هر کدوم با ماش یاصرار حامد رو راض یو با کل دیرس زود فرا یلیخ میروز کار نیاول

سر کارهامون، اون هم قبول کرد و خواست پشت سر من حرکت کنه که از اداره  میخودمون بر

ساعت کامل وقت داشتم پس  کیزود بره، من اما هنوز  یلیباهاش تماس گرفتن و مجبور شد خ

 شهیبه ش یرفتم و دست میبابا نیهام رو انجام دادم و بعد خرامان به سمت ماش کاربا آرامش 

رو حس کردم و با به  ینگاه ینیگذشته فرو برم اما کامال سنگ یکردم تو یو سع دمیاش کش

من  دید دانیزود از م یلیکه اون هم خ نمیبب ییاز سارا یسرعت چرخوندن سرم تونستم رد

شده بود؟ چرا داشت  داریچرا ب یاومد! واقعا صبح به اون زود یم نظرمرموز به  کمیخارج شد! 

 د؟ییپایمنو م

 اطیمکث به سمت در ح یرو روشن کردم و بعد لحظه ا نیباال انداختم و ماش یالیخیاز ب یا شونه

نرفته بودم  یلیجاده افتادم، خ یشدم و باالخره تو ریبا باز شدن در درگ قهیده دق قایروندم و دق

افه یکه من ق یطور اد،یبا من داره پشت سرم م یکم اریبا فاصله بس 405پژو هیکه متوجه شدم 

 یها چیسر پ شونیهمراه دنیشدم، اما با د الیخیاولش ب دم،یدیم نهیآ یراننده رو کامال از تو

بهش  رو یگوش یراننده قرار دادم و به سخت ریرو مماس با تصو میهولدر گوش عایسر یبعد

رو چپ و راست  نیگذاشتمش و بعد شروع ضبط مدام ماش یحالت سلف یوصل کردم و رو

 یبود که به سخت یها درحال نیپالکش کامل شه و همه ا ریشدم که الاقل تصویو دور م کردمیم



شهر که  یبدم، به ورود صیراه شهر رو تونستم تشخ یبدبخت کیو با هزار و  دمیکشینفس م

مانتوم جا  بیج یرو تو مینحس نبود و ضبط رو بستم و گوش نیاز اون ماش یخبر گهید دمیرس

 کردم.

 ابونیرو گوشه خ نیماش یو مجبور ستیدر کار ن ینگیتازه متوجه شدم پارک دمیشرکت که رس به

رد بشم تنه  ابونیشونه ام جابه جا کردم و تا اومدم از عرض خ یرو رو فمیپارک کردم و ک

دزد  هیکه اون  دونستمیم قایرو با خودش برد، دق فمیبه خوردم اومدم کبهم خورد و تا  یمحکم

که  خواستیمن رو م یمرموز بود که صرفا گوش یاون پژو یها نیاز سرنش یکی! اون ودنب یعاد

دوان دوان خودم رو به شرکت  بایاز جا بلند شدم و تقر دهیبود، ترس بمیج یخداروشکر تو

 رسوندم.

 بود. یلیخودش خ نیبودن که هردو رو داشتم و ا چمیو سوئ یمهمم گوش یزایچ تنها

 یخودم ارسال کردم و بعد تازه وارد سالن کار یمجاز یچندتا از حساب ها یرو برا ویدیو

دادو من هم  ریبهم صبح بخ یبه سمتم اومد و با لبخند پت و پهن یشرکت شدم که دختر قد بلند

 سیبه اتاق رئ تیکرد و درنها یمعرف هیرو به بق گفتم و در ادامه من ریبهش صبح بخ یبه سخت

ما رد و  نیب ییاون عالم نبودم که بفهمم چه قول ها یبود که من اصال تو ین ها درحالیبرد و ا

که من نه دانشمندم، نه  کردمیفکر م نیرو امضا کردم، همش به ا یچ قایبدل شد و من دق

 یبود! با کس یزیو گر بیتعق نیکه مناسب چن هگیپولدارم، نه ضد انقالبم و نه هزار جور حالت د

نداشتم! فکرم رفت سمت سارا اما خودم از تصورم به خنده افتادم که  یهم که خصومت شخص

 همون دختر قد بلند به خودم اومدم: یبا صدا

 زدم؟ یحرف خنده دار -

 خاطره افتادم هی ادی خوام،ینه معذرت م -

هم الزم  یهرجا کمک زم،یمتعلق به شماست عز یکنار خانم بهرام ستمیمتوجه شدم، اون س -

 .نیمن اطالع بد ای شونیبه ا نیداشت

 حتما-

رفتم  ستمیبه سمت همون س یلبخند تصنع جادیو با ا دمیبه صورتم کش یدست یرفتنش عصب با

 یشرمندگبه احترام از جاش بلند شد و با من دست داد و من هم در کمال  یکه همون خانوم بهرام



اون که تماما رو از  هیشب یزهایروند کار و چ حیبا تعارفش نشستم و اون هم شروع کرد به توض

 دادم حرفش رو بزنه و بعد با اشاره اش دست به کار شدم. حیاما ترج ودمحفظ ب

رو بگم! بهش زنگ زدم و اون بعد بوق دوم تماس  زیحامد همه چ یناهار به سرم زد که برا موقع

کردم فقط درکش کنم و در  یسرم داد زد و من هم سع یحرف هام کل دنیکرد و با شنرو وصل 

حامد کامال  اینشون نداد! در واقع شک کردم، گو یواکنش چیرو براش فرستادم که ه ویدیاخر و

 بود، پس براش نوشتم: شناختهطرف رو 

 دمیم سینشون پل برمیرو م ویدیو نیبعد کارم ا -

بود و من هم بهش اعالم کردم که مثل  یریگیکامال مخالف پ اتمیزنگ زد و طبق حدس بالفاصله

قرار شد که من  تیازدواجش با سارا بود اما خب در نها هیمنظورم قض کنم،یاون از قانون فرار نم

 فعال دست نگه دارم.

 برم. تونمیبهم اعالم کرد که م یکار کردم که همون خانم بهرام قیاز ناهار سه ساعت دق بعد

گونه هام  یاز اشک رو یلیکه به سرش اومده بود س ییبابا و بال نیقرار گرفتن مقابل ماش با

 اجحاف ها حق منه! نیا یکدوم بد یدر ازا قایکه دق کردمیروانه شد، اصال درک نم

به در  یرفتم و حامد دست نیحامد تماس گرفتم و تازه با اومدن اون من هم به سمت ماش با

 یفرابنفش من و نگاه عصب غیکه مصاف شد با ج ختیر شهیش یو بالفاصله کل دیشک نیماش

صدام رو باال نبرم، جلوتر رفتم و  یاون همه نامحرم الک نیکه ب رسوندیحامد به من که داشت م

 .میدیشاگرد د یصندل یرو رو فمیقرار گرفتم و تازه ک شپشت سر قایدق

 ییاون وسط خودنما یلیخ یبرش داشت و بازش کرد که کاغذ مچاله شده ا یبه آروم حامد

 حامد لب زد: کرد،یم

 کاغذ خودته؟ -

 نه -

زود کاغذ رو برداشتم و عالرغم مخالفتش  یلیو خ اوردمیبهم انداخت که طاقت ن یکالفه ا نگاه

 خرچنگ قورباغه نوشته بود: یلیبازش کردم که خ

 .شهیچهلم خودت و شوهرت همزمان برگزار م یوگرنه اخر ماه بعد ینپاک ک لمویبه نفعته اون ف -



نفر تماس  کیدادم که حامد بعد خوندنش با  هیتک نیکاغذ رو به حامد دادم و به ماش دهیترس

خودش برد  نیشد که کشون کشون من رو به سمت ماش یگفت و چ یچ دمیگرفت و اصال نفهم

 شهر روند. یو به سمت خونه من تو

 راهه. یتو یدیجد یخبرها ایو گو ستیکه وضع اصال خوب ن دادینشون م نیا

 :دمیدست آخر من کوتاه اومدم و نال م،یزدینم یحرف چیو ه میگوشه نشسته بود هی هرکدوممون

 شون؟یشناسیم -

 نگفت، از جا بلند شدم و به سمتش رفتم و روبه روش نشستم و مجدد لب زدم: یزیچ

 آره؟ -

 زد: تشر

 نه -

 و لب زد: دیبه صورتش کش یعقب رفتم که کالفه دست دهیترس

 ییبرم جا دیبمون، من با نجایتو ا -

 :دمیپشت سرش راه افتادم و نال یجیاز جا بلند شد و من با گ بالفاصله

روز روشن به من رحم نکردن اون وقت االن رحم  یاون ها تو ؟یبر یمن و تنها بذار یخوایم -

 کنن؟

 .امیگوشه تا م هی نیبش گمینرگس! بهت م ادیسراغت نم یکس -

 انیبخدا م خوان،یرو م لمیحامد اون ها پاک شدن ف -

 ینداختیراه م لمیوگرنه هرشب ف ست،ین ییالیباز خوبه خونه و لمه؟یمن مگه ف زیعز -

 متوهم؟ یگیبه من م یاالن دار -

 اصال یحالت نرمال یرو نیدور حرف هات رو مرور کن بب کینرگس،  دونمینم -

 مرد آخه؟ گنیبه توام م ،یشعور یب یلیخ -

 دمیکه واقعا از جا پر ینگفت و به سرعت از خونه خارج شد و درو محکم بست، طور یزیچ

 دونمیکاناپه افتادم، نم یرو برداشتم و رو میگوش الیخیحوصله آبغوره گرفتن نداشتم پس ب اصال

همه جا بزارم که مبادا از دستم در بره؛ به همون خاطر ذهنم  دیرو با ویدیو نیا کردمیچرا حس م



اومد، لب  فینوت نیرید اری نیبسپارمش! درست همون لحظه برام از نگ یبود که به ک نیا ریدرگ

 زدم:

 نهیهم قایذق -

 شیرفع کنجکاو یمواظبش باشه و بعد برا یرو بهش ارسال کردم و سپردم که حساب ویدیو

 دمیکش یبعد سه چهار ساعت دست از گوش م،یصحبت شد ریم و بعد درگداد یخالصه ا حیتوض

 ومد؟یو متعجب ساعت رو نگاه کردم، حامد چرا ن

 یشدم و بلند شدم تا کارها الیخیهاش کال ب یادب یب یادآوریبهش زنگ بزنم اما با  خواستم

گفت  شهیم د،یاز اتاق ها به گوشم رس یکی شهیشکستن ش یقبل خوابم رو انجام بدم که صدا

آدرس خونه رو دادم و درست  عیسر یلیرو گرفتم و خ 110و شماره  میزدم سمت گوش رجهیش

 غیوار فقط ج وانهیمن بودم که د نیاز اتاق خارج شد و ا یو ترسناک یکلیهمون لحظه مرد ه

 یبه سمتم قدم برداشت و تا اومدم بلند شم به طرز وحشتاک یالیخیو اون مرد هم با ب زدمیم

 یها که حس کردم تمام مهره هام جابه جا شد و با لگد کیسرام یافتادم رو یم داد و جورهول

 نشدم. یزیمتوجه چ گهیشدم و د اجد ایکه نثارم کرد از دن

شدم  زاریاز خودم و حامد روبه روم ب میصحنه زندگ نیتر یتکرار دنیبه خودم اومدم با د یوقت

حامد  یهمون حالت موندم؛ صدا یهم گذاشتم که در باز شد اما تو یو چشم هام رو دوباره رو

 اومد که گفت:

 شه جادیا یسقط شده، ضربه ها به اون صورت نبوده که شکستگ نیفقط جن -

 خداروشکر -

کدوم رو هضم کنم، حامله بودنم رو؟ مرگ بچه ام رو؟ لفظ حامد رو؟ خداروشکر  قایدق دونستمینم

 ه من مرد؟ چرا تنهام گذاشت؟ مگه نگفتم نرو؟خوشحاله که بچ ؟یچ یعنی

 زد و گفت: یکه روبه روم بود لبخند یپلک هام رو باز کردم که خانوم یال آروم

 جناب همسرتونم به هوش اومد نییبفرما -

 :دمیقرار گرفت، غر دمید یحاال حامد با لبخند مزخرفش بود که تو و

 ازت متنفرم -

 یحق دار -



 من هم باال رفت: یمن باشه و با بسته شدن در صدا امینموند تا شاهد ق دکتر

 !ایجوره سمتم ن چیه گهیبرو و د میابد از زندگ یبرا نمت،یبب خوامینم گهید -

 ..زینرگس عز -

 نحست به گوشم نرسه فقط برو یاون صدا س،یه -

 شهیها نم یراحت نیبه ا -

 زدم: غیج

 حرف نزن فقط برو -

 یاستفاده کن یاز اون حق طالق کوفت یکه بتون یجنازه من رد ش یمگه از رو -

 نمیکه فقط تورو نب کنمیبه جنازه م لیالزم باشه خودم رو هم تبد شمیجنازه ات هم رد م یاز رو -

 دمیکارو باهات کرد! بهت قول م نیکه ا یصفت یسراغ اون ب رمی! من میکنیعجله م یدار -

 رمیگینرگس، انتقام تو و بچه مونو ازش م

 .شهیمن رو بشنوه و فقط رفت مثل هم یتا ادامه حرف ها نموند

عمه مقابلم ظاهر که  ونیدر اتاق باز شد و صورت گر نکهیو زمان جدا بودم تا ا نیشب از زم تا

 گفت: ونیبالفاصله به حرف اومد و گر

 نرگس میبدبخت شد -

 عمه با توام ،یکنینگرانم م یعمه چته دار شده؟یچرا چ -

اونا افتاده تو دستش و اونا دوباره به  یشده، چاقو ریسارا درگ یآبرو یب یحامد با داداش ها -

 شونیکیتو بدن  رهیتو دستش م یچاقو کشیقصد زدن رفتن نزد

 یگلوم به شدت خشک شده بود و عمه رو ه،یاتفاق ها واقع نیباور کنم که تمام ا تونستمینم اصال

 لب زدم: کرد؛یه مشونه کبودم سر گذاشته بود نال

 که چاقو خورده چطوره؟ یاالن حال اون -

 کننیبدش م هید یبرا نایخوبم باشه ا -

 عمه نگاه کردم و لب زدم: به



 رمیرا کردن، بچه من رو کشتن، خودمو ناقص کردن! فردا م یمن به زور کار میاون ها به حر -

 دیحرف بزنن، اون سارا هم باکه همه جا از قطرش  سازمیم تیپرونده شکا هیو  یپزشک قانون

 از اون خونه گم شه بره!

 ره؟یما م یاز زندگ یجغد شوم ک نیآخ نرگس، ا -

 یبه زود -

 ؟یحامله ا یدونستیم -

 :دمیکردم و آکنده از درد نال بغض

 نه -

 بچه دار شدن یبرا نیوقت دار یغصه اش و نخور نرگسم؛ شماها کل -

مالقات اومدن برن عمه از جا بلند شد و  یکه برا ییکسا کردیپرستار که خواهش م یصدا با

 و لب زد: دیکش سشیبه صورت خ یدست

 رمیم گهیمن د -

 ایروستا نر -

 کجا برم نجاستیحامدم ا زمینه عز -

 ؟یهارو دار دیخوبه، کل -

 زمیآره عز -

 نجایاز ا کنمیباشه برو! منم صبح زود فرار م -

 نکن یوونگینرگس د -

اون  نیو ب دمیکش یبرد، آه رونینداد و عمه رو کشون کشون ب یزه پر حرفپرستار اجا خانوم

 کردم بخوابم. یمزخرف فقط سع یو جسم یهمه درد روح

هم قرار دادم  یشش صبح بود که با باز شدن در توسط پرستار به سرعت پلک هام رو رو ساعت

چندتا دارو به  قیصدا به سمتم اومد و شروع کرد به تزر یو در واقع خودم رو به خواب زدم؛ ب

 وکتیجام نشستم و مشغول درآوردن آنژ یرفت، بالفاصله تو قهیبعد از پنج دق بایسرمم و تقر

کردم اصال به  یآوردم و سع رونشیطور ب یحرکت کامال ناش کی یتو دنیترس یکل عدشدم و ب



 یساک دست دنیکنار تخت رو باز کردم و با دکمد  ینگاه نکنم و بعد کامال شانس شیزیخونر

 .زمیداخلش کم مونده بود اشک شوق بر

با من  کردمینبود و اگر هم بود فکر نم یکس بایشدم و تقر مارستانیب یو آماده وارد راهرو حاضر

عذاب وجدان داشتم و به خودم قول دادم که هفته  یکل مارستانیب نهیهز تیداشته باشه! با یکار

 تاخونه  رفتمیم دیخارج شدم، با مارستانیپس دادن پولشون برگردم و بعد از ب یبرا بعد حتما

 رو بردارم. میپول و گوش

 یتفکر سوار تاکس نیباشه! با ا اوردهیسرش ن ییسارا بال یاون داداش وحش نکهیبه شرط ا البته

 یبا تشر راننده تاکس تیو در نها ختمیانتقام ر یطرح و نقشه برا یبه خونه کل دنیشدم و تا رس

 زخرفبماند که چه آدم م ام؛یو ب ارمیرو ب لمیباشه تا برم وسا اریشدم و بهش گفتم دراخت ادهیپ

 اش رو باال بکشم. هیچند هزار تومن پول کرا خوامیمن م کردیبود که فکر م یو بد عنق

خواهش برگردوندم  یو اون رو هم با کل رونیدر رو هنوز فشار نداده بودم که عمه اومد ب زنگ

 زیچ یشده بود و عالوه بر اون کل کسانیبا خاک  میگوش اتمیطبق حدس م،یداخل که باهم بر

 نی! آخه معموال ادهیها نکش شهیاون ش یجارو رو هیشکسته بود؛ متعجب شدم که چرا عمه 

بـرده، که  ادشیرو از  زیاما با خودم گفتم که واقعا وضع موجود همه چ صابشهاع یرو زهایچ

 خودش جوابم رو داد:

 ها دست نزنم یکدوم از شکستن چیحامد گفت به ه -

 چرا؟ -

 هات هم شاهد هیهمسا م،ینشون بد سیگفت به پل -

 توئه؟ شیحامد پ یآها آره، عمه گوش -

 زمیآره عز -

 رمیتماس بگ یبا کس دیمن با ارشیبا خودت ب -

و از  نییپا میرو برداشتم و همراه عمه رفت لمیااز اون معطل نکردم و تند تند وس شتریب گهید

 ببره. یمارو به پزشک قانون میو ازش خواست میگند اخالق عذر خواست یراننده تاکس

 بود؟ یشلوغ بود اما چاره چ یلیخ اتمیحدس طبق



سارا رو  ینوشتم و با کمک عمه اسم برادر ها بایشرح پرونده ز هیدوساعت نوبت من اومد و  بعد

چهارده  نیشدم و به خاطر حامد و جن تیهدا یدرج کردم و بالفاصله به اتاق رشیدونه به دونه ز

 نهیهارو نشون دادم و بعد معا یروزه ام خجالت رو کنار گذاشتم و دونه دونه جراحت ها و کبود

و من  اجهیحتگفتن شاهد ا یشد، بعد از اون همه پرونده باز دییهم بر اثر ضربه تا نیها سقط جن

 دییمن قرار داشت و صد درصد مورد تا یطبقه باال قایبه سفار عمه با صاحب خونه ام که دق

 ندهیساعت آ کیکرد و گفت که تا  یبود تماس گرفتم و اون هم در حقم پدر یقانون یپزشک

که مشغول صبحونه  ییاز پزشک ها یجمع شیاون فاصله رفتم پ یو من تو رسونهیم وخودش ر

 شییچا شونیکیگفتم که چند تا سوال دارم که  یباز ریبودن و بعد از سالم و صبح بخ خوردن

 رو برداشت و گفت:

 نیایپشت سر من ب -

زد و بعد رد کردن من داخل شد  یبه من تعارف میدیرس یکه گفت رو انجام دادم و به اتاق یکار

نشستم و با  یصندل نیتر کینزد یو من رو زشیو من هم پشت سراش رفتم و اون پشت م

 از بچه ام گفتم که تاسف بار گفت: حاتیدسته توض هیدرخدمتم گفتنش شروع کردم به ارائه 

شما فقط چهارده روزش بوده و اصال ولوج  نیشما درست باشه جن یاگر تموم ادعا ها یجت -

 نیجن نیا یراب ن،یش هید ایزندان  نیانتخاب ب ریقتل بوده و درگ کیکه بله  میبگ مینشده که بتون

و  ونیپنج مل شهیانسانه که حدودا م کی هیهست که اون هم دوصدم د هیصرفا صحبت از د

 تومن ارچهارصد هز

 :دمیحرفش کله ام داغ کرد و غر نیا با

 ن؟یبچه من پاره تن من مرده! متوجه ه؟یگوشت گوسفند متیمگه ق -

مرد ستون خونه به قتل  یهست کل نیپرونده گنده تر از ا یکل نجایا ن؛ییپا نیاریصداتون رو ب -

 اش نرفت! هیدنبال د یو کس دیرس

 یمرد ها و خواهرشون زندگ نی! اونیچه پونصد مل ونیجناب چه پنج مل ستیبحث من پول ن -

 نیا یام برا یمن و همسرم رو مختل کردن، ضربه پشت ضربه! من فقط دنبال عبرت ساز

 ر ما بردارن.خانواده که دست از س



 یتونیشما م گهیاما از جهات د شهینم رتونیدست گ یزیواقعا چ یمتوجهم! اما از نظر ماد -

 به نفعتون خواهد بود. یبه خوب نیکه گفت یبا ارائه مدارک و اسناد زیو همه چ یکن تیشکا

 سیبه سمت عمه رفتم، عمه به دنبال حامد به دادسرا و من همراه پل یدیکردم و با ناام یتشکر

شد؛ صبح روز بعد حامد به زندان منتقل  جادیا خواستمیکه م یپرونده ا بایبه خونه رفتم و تقر

 نیبا ا یو عزادار بودن ما به کنار، چجور یمن و عمه جنون محض بود! شاک یبرا نیشد و ا

 رستنش زندان؟جلسه تونستن بف کیسرعت و با 

 نکهیگوشه تو فکر بودم تا ا هیتمرکز کنم، تا عصر  تونستمیعمه رو مخم بود و اصال نم یها هیگر

دور مامان بود تماس گرفتم و اون گفت که فردا  لیکه فام لیوک هیهام با  یریگ جهیبر حسب نت

 .ششیبرم پ زنمیکه ازشون حرف م یها و مدارک لمیبا تمام ف دیصبح با

سرکار رفتن من پس با استاد  ینبود برا یدرحاله گذر بود و اصال زمان خوب یمسموم یروزها

ماهه  کیبا شرکت و بخواد که دوره  رهیخواهش قبول کرد که تماس بگ یتماس گرفتم و بعد کل

 من از ماه بعد باشه. یشیآزما

گرفتم  نیخودم رو هم از نگ لمیساختمون رو از صاحب خونه و ف یها لمیف یبا حال افتضاح صبح

الزم داشتم، اما  یاستراحت طوالن دایو شد کردیراه افتادم؛ کل تنم درد م لیو به سمت دفتر وک

 یحالت ممکن راه نیتر یزود به عصبان یلی! عمه صبح خگرفتمیکار هارو م نیدنباله ا دایشد دیبا

برادر هاش رو بترسونه!  خواستیمثال مبندازه،  رونیتا سارا رو از خونه ب رهیروستا شد و گفت که م

 یو حامد به عمه گفته بود که حق دادن حت دنیم تیرضا هیاما اونها اعالم کرده بودن که فقط با د

 رو هم به اون ها نداره. یالیر کی

 یخانواده امون؛ با دلسرد یهمه سوختن ها نی! نه بعد اشدیها شجاع م نیحامد زودتر از ا کاش

کردن اون دفتر رو نداشتم،  زیحوصله آنال یدل شکسته بودم که حت یشدم، به قدر لیوارد دفتر وک

 ریهرگونه قضاوت س الیخیها ب یشدم و بعد سالم و احوال پرس لیوارد اتاق وک یبا اشاره منش

جلسه اول دادگاه رو جلوتر بندازه و  کنهیم یماجرا رو براش گفتم و اون هم گفت که سع ازیپ تا

زدم و بعد  یبه حرف هاش دل نبستم و در جوابش به لبخند تلخ یلیخ م،یه پرونده اقطعا ما برند

 شهر. ارمیراه افتادم سمت روستا که عمه رو با خودم ب



مغول ها شدم، هر لحظه  نیوارد سرزم کردمیحس م قایدق د،یلرزیکل تنم م دمیبه روستا رس یوقت

و بعد  دمیسالم به در خونه عمه رس تیبودم اما در نها نمیبه سمت ماش یزیهرچ کیمتنظر شل

در انداختم و در رو تا اخر باز  یرو رو دیشدم و کل ادهیچندبار شمارش اعداد جهت آروم شدن پ

از نرگس  یزیبود و درواقع چ یبد یلیاوضاع خ اط،یرو بردم داخل ح نیصلوات ماش یو با کل مکرد

 کی یگونه بود که تا وقت نیمن به ا یتکامل رینمونده بود! چون گذشته و س یباق یشگیشجاع هم

 یدعواست، جا کی نی! اگه اامیو من چون زنم از پس مرد ها برنم فمیسرم نباشه ضع یمرد باال

جمالت رو از پدر  نیا میمن در تمام طول زندگ نم،ینب بیشم تا فقط آس میقا دیمن با ست،یزن ن

نترس بودن رو  کمی! اما چرا هیخوب زیاقا چزنه و اتف کیذات  یترس تو نکهی! ادمیو مادرم شن

قرار گرفتم تا ولوم  هیشدم؟ چرا مورد تنب خیمدرسه توب یندادن؟ چرا بابت باال رفتن صدام تو ادی

تفاضل  نیمگه ا رونن؟یکه اون ب ییاز ترس مرد ها لرزهیچرا االن پاهام داره م ن؟ییپا ادیصدام ب

بـرده! که من باور داشته  نییزن رو پا کی یها ییکه انقدر مزخرف سطح توانا هیچ یتیجنس

خودش رو جمع و  ییها تیموقع نیچن ینتونه تو یآدم که حت هی چم؟یپدر و شوهرم ه یباشم ب

 یاون صدا یگلو خفه شد، در ازا یهمه زن ها تو یصداها خوره؟یم یپس به چه درد کنهجور 

 .یشکل نیا یها تیکارو کرد؟ قانون و ترب نیا یمرد ها کلفت تر! ک

 یجلو ریغم بغـ*ـل گرفته و کنار درخت انج یعمه که زانو یروبه رو دمیبه خودم اومدم د تا

 لب زدم: ایساختمونش نشسته قرار گرفتم؛ خسته از دن

 چه خبر؟ -

 اششیع یفرستادمش خونه داداش ها -

 خب؟ -

 زن داداشش زنگ زد -

 گفت؟یم یچ -

 میسارا رو از اونجا بردار میبر دیزودتر با گفتیم -

 ادامه داد: الیخیگشاد شده نگاهش کردم که ب یچشم ها با

 دنیشب به سارا پناه نم کیاز  شتریب چکدومیاون ها ه -

 گه؟ید نیگیهمون برادران دالتون رو م ده،یند یزایبه حق چ -



 ینیامد که زمنکردن،شش ماهه بند کردن به ح ینرگس؟ اون ها که به خاطر سارا کار یساده ا -

غرامت داد، باهاشون  یبود که جا ینیرو بهشون بده اما حامد داغدار اون همه زم خوانیکه م

تراکتور درست کنن که اتفاقا کردن، منتها  هیقض هیشب هیقض هی خواستنیمخالفت کرد! اونام م

 دهینم باجحامد 

 غصه اش و نخور عمه! بسپارش به من کنه،یم یکار خوب -

زد و بعد به درخواست من رفت تا لباس هاش رو برداره و بعد از شام تمام در هارو  یتلخ لبخند

 .میکه با حامد برگرد یروز دیبه ام م،یخارج شد یلعنت یو شبونه از اون روستا میقفل کرد

سارا حاضر نشدن،  یاز برادر ها چکدومیشد و ه لیزودتر از انتظارم جلسه اول دادگاه تشک یلیخ

 یهم حاضر نشن برد با ماست و احتماال هر کدومشون که تو یجلسات بعد یبرا گفت اگر لیوک

حالت ممکن اخالل در نظم  نیتر نانهیدر بدب رن،یبه زندان م یزمان مشخص یها بودن برا ویدیو

 شدن؛یضربه شالق محکوم م نیحبس و چند کسالی یبه سه ال کردنیم دییرو براشون تا یعموم

 من و ازم گرفت. نیکه جن یوجود یاون شالق هارو خودم بزنم به تن اون ب شدیکاش م

قدم هام رو تند تر  م،یافتادم که باهم گذاشته بود یقرار ادیو با سلقمه عمه  دمیکش یسرد آه

 هم قدم شدم لمونیبا وک جهیکردم و در نت

 ؟یجناب شکوه -

 در خدمتم -

 ستیها ن یراحت نیبه ا ایحامد و گومالقات  میبر میخوایراستش من و عمه ام م -

 کدوم زندانه؟ -

 دونمینم قایدق -

 یبود صحبت کنم مشکل یکه با دوستانم حاال هر زندان نیریباشه پس شب باهام تماس بگ -

 نداره

 ممنون ایدن کی -

 برم دیشده با رمیمن د نینکردم، اگه اجازه بد یکار کنمیخواهش م -

 حتما، خدانگهدار -



تکون داد و رفت و بالفاصله عمه پشت سرم ظاهر شد و من شروع کردم به بازگو کرن  یسر

مالقات باهاش  هیمدتها، همون شب عالوه بر قض عدیعمه  قیلبخند عم یحرف هاش و بعد تماشا

امضا کنه  دیفرم هست که حامد با یسر کیراجع به طالق حامد و سارا حرف زدم که اون گفت 

محض  یکار خودخواه نیاسم ا دونمینم ره،یو کال روند کار از اونجا شکل بگ دهزندان ب لیو تحو

 .دنیبه آرامش رس یمن بود برا ازیکه بود ن یاما خب خرچ یچ ایبود 

که از همون پشت خط تا  میبر دنشیکه قراره به د میو بهش اعالم کرد میحامد تماس گرفت با

با  یو به قدر میپامون رو به اونجا بذار میشد و گفت که اصال حق ندار یسر حد مرگ عصبان

 .چیشد و کال ه الیخیگفت که عمه با اون همه ذوق و شوق بالفاصله ب دیتشد

 یقاض جهیحاضر نشد و در نت یجلسه دوم هم کس یگذشت و تو گهیهفت روز د ریتلخ و د یلیخ

به زندان برن،  دیبا یو ذاتا دست جمع شنیگفت که اگر هفته بعد هم حاضر نشند حتما محکوم م

نمونده و درست همون روز بود که عمه با  یزیحامد چ یکامال مجان یتا آزاد دونستمیم گهیحاال د

اومدن حامد  ینبود جز به مرخص یزیکرد و اون چ بایروزم رو ز گهیخوشحال کننده د رخب کی

 دو روز. یبرا

تا  میهارو متر کرد ابونیخوب بود و اون روز تا عصر با عمه خ یتا پام مملوء از حس ها سر

بود  ایدن یچندتا زن تو دونمینم م؛یبخر میساختن دو روز قشنگ رو الزم دار یکه برا یزیهرچ

 .میو رو دست نداشت میبود یشک ما دسته خاص یاما ب کردیکه به شوهر زندان رفته اش افتخار م

دلم  دایانداختم، دست خودم نبود! شد نییانداختم و سرم رو پا یصورت مغموم حامد نگاه به

 بایاشک ها بشم و تقر زشیکردم با چندبار پلک زدن مانع ر یاما جاش نبود؛ سع خواستیم هیگر

 یحامد ب یوسط تشر ها نیو ا ختیر یراحت اشک م الیموفق شدم، اما عمه بر خالف من با خ

 هیگر الیخیب گهیاومد و د و عمه تازه به خودش میشد نیسوار ماش یهمگ جهیدرنتاثر بود و 

مداوم از حامد درباره وضع زندان و  یکردن شد و شروع کرد به صحبت کردن و پرسش ها

به طبقه  تونستمیبود و اصال نم یمسائل مختلف ریدرگ ریکل مس یاون، ذهنم تو هیشب یزهایچ

 .مراجع بهشون برس یمناسب یبند

 حامد به خودم اومدم: یصدا ای

 هست؟ ینرگس بانو حواست به رانندگ -



از عمه  کرد؛یاون چهره خسته اش نگاهم م یرو یبهش انداختم که با لبخند قشنگ ینگاه مین

 انداختم که لب زد: نییو سرم رو پا دمیخجالت کش

 باشه حاال جاده رو نگاه کن من هنوز آرزو دارم -

اصال به سمتش نچرخم و تا خونه به  گهیکردم د یکرد و من هم سع یزیعمه خنده ر همراه

که تا رفتن دوباره اش به زندان  دمیرس جهینت نیفکر کردم، به ا مونیزندگ یها یبند تیاولو

 از فرم و طالق نزنم. یحرف

راه رو  جهیو درنت مینشون نداد یلیاما نه من نه عمه تما میاصر ار کرد که به روستا بر یلیخ حامد

حامد رو پر کرده  یرنگ پخته بود و جلو نیشام عمه از چند یراسمت خونه شهر کج کردم؛ ب

تا تهش بخوره که  دیکه با کردیتند تند بهش گوشزد م یبود از اونواع و اقسام مدل غذا و طور

 شد. میبه زبون ساده تر حسود ایمامانم رو کرد  یدلم هوا دایشد

 خودش و عمه احساس کرد که لب زد: یام رو رو رهینگاه خ حامد

 زمیبخور عز -

 کیدادم و خودم رو مشغول نشون دادم؛ بعد از شام حامد گفت که قراره به  لشیتحو یلبخند

گفت و رفت که بخوابه و من هم تا اومدن حامد به  ریبره پس عمه بهش شب بخ یحمام طوالن

 یشگیعت با همون چهره منظم و بشاش همسا مین بایبا لپ تاپم ور رفتم، بعد تقر یکم میقد ادی

 سکوت اومد و کنارم نشست و شروع کرد به حرف زدن: یقیو بعد دقا گرفتجلوم قرار 

 ادیبه ذهنم نم یخوب زیچ دارمونید نیخب، نرگس بانو! از آخر -

 انداختم که لب زد: نییزده سرم رو پا خجالت

 یکه اسمش تو ایزن دن نیتر یقو نمیبب خوامیبرعکس م ،یو نگفتم که خجالت بکش نیا -

 برام بگو لتیکرد؟ از دال یشناسنامه منه اون روز چرا ته دل شوهرش و خال

 بودم یحامد من فقط عصبان -

 به من نگاه کن -

 حرفت و بزن -

 نرگس خانوم؟ -



شد؛  یهردمون اشک ینگاهش شدم و در آن واحد چشم ها ریسرم رو بلند کردم و درگ کالفه

 :دمینال

 االن من مامان بودم یموندیگه تو خونه ما -

داشتن رو لمس کردم؛ نوازش گونه  اری یآغوشش فرو رفتم و تازه معن یکه تو دیطول نکش یلیخ

و چونه ام رو گرفت و باز هم نگاه هامون قفل شد که چشم هاش وسط  دیبه پشتم کش یدست

 و لب زد: دیاون اشک ها خند

 س خانومبرات تنگ شده بود نرگ یلیدلم خ -

 لب زدم: یاراد ریکه کامال غ شدیچ دونمینم

 سارا هم دلت تنگ شد؟ یبرا -

 هم فرو رفت و لب زد: یهاش تو اخم

 دختر کوچولوم هم دلم تنگ شد یبرا -

 گوشم زمزمه کرد: ریو به دنبالش آغـ*ـوش حامد تنگ تر شد و ز دمیکش یسرد آه

تا قبل ازدواجم با تو نرگس بانو، من زمان داشتم که سارا رو به عنوان همسرم  میسالگ جدهیاز ه -

 ،یکه حرف هام رو باور دار دونمیم ارما،یبخوام االن دل تورو به دست ب نکهیبخدا نشد نه ا نم،یبب

 12و اون شخص از تولد  دمیرو که عاشقش بودم رو به عنوان همسرم د یکس شهیمن هم

قشنگمون رو با  یکن خلسه ها ی! سعییفقط و فقط تو کنمیرو پر م 29دارم تا االن که  میالگس

ازت  ،یخراب کن یدونیکه فقط تلخ کننده کامه و جوابشون رو خودت بهتر از من م ییپرسش ها

 خواهش رو دارم، باشه؟ نیعاجزانه ا

 اتاق. یکیتار ینگفتم و به دنبالش فقط سکوت بود و غرق شدنمون تو یزیچ

در  یاز ته دلمون تموم شد و وقت رفتن حامد شد، جلو یر از انتظارم دو روز خنده هازودت یلیخ

 حامد تلفظ کنم. یرو برا ایدن یجمله ها نیسخت تر خواستمیو من حاال م میبود ستادهیزندان ا

 زمیبرم عز دیبدو نرگس، با -

 که بهت گفتم صحبت کردم لهیبا همون وک --

 :دیپرس مشکوک

 راجع به؟ -



 تو -

 ؟ینگفت یزیچ میحرف زد یدو روز که کل نیمن! چرا ا هیمن؟ راجع به چ -

 دو روز به کام تو و عمه زهر شه نیا دمیترس ه،یواکنشت چ دونستمیچون نم -

 یکنینگرانم م یدار -

 ستین یزیچ -

 حرفت و بزن نرگس -

 راجع به طالق، طالقه تو و سارا -

 شهینم یزیچ نیکه چن یدونیم ،میحرف زد هیقض نیما قبال راجع به ا -

 زندان بخاطر لوس.. یبر دیهواست و بجاش با یرو تیاالن که کار و زندگ نیحامد تو هم -

دلم  ،یانجام بد یتونیکه االن م هیکار نیتر خودینرگس! واقعا بحث کردن راجع بهش ب سیه -

 خدانگهدار گلم شه،یتنگ م یبرات کل

 اش بودم. رحمانهیبزنم و فقط شاهد رفتن ب یا گهیبرام نموند که بخوام حرف د یمهلت گهید و

بعد جلسه سوم دادگاه من و  میراجع به واکنش حامد حرف زدم و اون گفت که بزار یشکوه با

 !میکن ریغافلگ ییهویطالق  یسارا، حامد رو با فرم ها یبرادر ها

مطلع بودن که  هیقض نیسارا از ا یادر هاشدن حکم بود و بر یسوم دادگاه، جلسه قطع جلسه

بود که  یدر حال نیو ا نداختنیو هفته به هفته جلسه رو عقب تر م دنیخریمدام از دادگاه وقت م

هارو از  نیالبته من ا داد،ینم یو زندان بهش مرخص گذشتیحامد م یدو هفته از دو روز مرخص

 دادم،یم یزندان جواب ینه به تماس ها رفتمیخودم به شخصه نه به مالقاتش م دم،یشنیعمه م

به واکنش  یلیدلم براش تنگ شده بود اما تنها راه چاره تحت فشار قرار دادنش بود! هرچند که خ

 نبودم. دواریحامد ام

 نیسنگ یدعوا هی یبود که قرار بود باالخره دادگاه اجرا شه و من شب قبلش با شکوه یروز صبح

اون بودم و موکلم  ینبودم، خب اگه من جا دواریجلسه ام یبه حاضر شدنش تو یلیداشتم و خ

 اما خب کاش بهم حق بده. شدم؛یم الشیخیعرضه صددرصد ب یب گفتیبهم م

و داغون  نمیکردن، ماش بیهمه قانون مزخرف! اون ها من و تعق نیبودم از ا یمن عصب خب

بچه اش مرده  دیشن یوقتنکرد تا  یتیشکا چیرا کردن و حامد ه یبه زور کار ممیکردن، به حر



رفت سراغشون؛ اون وقت اون ها آزاد راست راست بچرخن چون از سالح سرد استفاده نکردن 

جلسه دادگاه به خاطر استفاده از سالح سرد و  کیحاضر نشدن؟ بعد حامد با  اهدادگ یو هنوز تو

به چشم اجرا  یوقت یان که حت یجور هی نیاز قوان یمنتقل شه زندان؟ بعض عاینزاع سر جادیا

گرفته بود  یرو به باز میکه زندگ یقانون نی! حس من به ایباور کن یتونینم ینیبیشدنشون رو م

بود! من هنوزم درک نکردم  ونیخانوم ها و آقا یو تفاضل هاش برا هیمثل حسم به نرخ د قایدق

 شتره؟یمرد ب کی یکه چرا مقدارش برا

 یوارد اتاق قاض دیبه ساعت نگاه کردم، کم کم با قابل درمان خسته و ریاون همه دغدغه غ از

که اون شب من رو تا سر حد مرگ برد کل تنم سفت شد،  یهمون مرد دنیو من با د میشدیم

وارد اتاق  گهیاما خودم رو نباختم و سفت و سخت از جام بلند شدم و جلوتر از اون و دو مرد د

 .بود یشدم! تمام استرسم مربوط به نبودن شکوه یقاض

نکاه  ان،ینما یباز شد و قامت شکوه یجلسه شروع نشده بود که در اتاق با اجازه قاض هنوز

که شد نبودم، فقط  ییاصال متوجه روند کار و صحبت ها گهیبهش انداختم و د یزیتشکر آم

گردن کلفت  لیاون سه برادر گردن کلفت و وک یو بال بال زدن ها دمیدیرو م یقاض یخوانش ها

ها  شعوریب نیساله متاسف بودم که از ترس ا 18حامد  یاز خودشون! واقعا برا تر سوادیتر و ب

 اون همه غرامت نا حق داده.

بود که پرونده رو به نفع ما جلو برد و بالفاصله مقدار  یکننده شکوه لیتکم یصحبت ها تینها در

! دمیکش یاز سر لذتو  قیماه نفس عم کیشد، تازه بعد از  دهیو جبس بر ینقد مهیشالق و جر

 انجام دادن ندارم. یبرا یکار چیه گهیانتقام بچه ام رو گرفتم و د کردمیحس م قایعم

 گرفتیعمه پر از درد بود، سارا مدام با عمه تماس م یبرا یول یمن خنث یبعد دادکاه برا یها روز

 یو حت دادمیرو به عمه نم یحرکت چیکه برگرده روستا، اما من اجازه ه کردیالتماسش م بایو تقر

و آدم  المکه به خونه ام اومد شدم، از ع یحامد و اون الابال یآزاد یجلسه توافق برا جادیمانع ا

 یبار برگه ها نیسوم یبرگردوندن حامد رو به خونه نداشتم، چرا که برا الیبودم و اصال خ یشاک

 بود. قلب من یعامل تالش نیبرگردونده بود و ا یطالق رو به شکوه



 دونهی اشیعمه ام که تموم دن یگرفته بودم ، رفتار هام برا یتر از قبل افسردگ دیکه شد انگار

و از طرف زندان هم  بردیزندان به سر م یمن همچنان تو یها یپسرش بود که بخاطر لجباز

 !شدیشامل حالش نم یارفاق چیه

*** 

 هفته بعد سه

 شرکت بود به خودم اومدم: یبرنامه هام تو یخانم گل افشان که مسئول برس یصدا با

 !شهیاصال اجرا نم نیخانم رادمهر ا -

 رو به شما بگم نیدارم هم یسع کساعتهیبله.. منم  -

 میو محاله از دستت بد یشرکت ما هست یاصل یاز اعضا گهیشما د گم،یم کیاوه بله، تبر -

 زدم: ام رو کنترل کنم لب جهیداشتم سرگ یسع یبه سخت کهیحال در

 برم؟ تونمیممنونم از لطفتون، من م -

 بهتره ادیب سیتا رئ یاما اگه بمون یتونیم یدار یاگه کار ضرور -

 مارستانیبرم ب دیکه با کنمیندارم، فکر م ینه واقعا حال درست -

 برسونمت؟ یخوایم -

 تمومه زنمیم یتیسرم تقو هی! نطورمیچندروزه هم شم،ینه گلم مزاحمت نم -

 شیآزما هیحتما  دیبا ،یزنیم یصورتت هم که اصال رنگ نداره به زرد ن؟یهمچ میوا! مگه دار -

 ها یبد یدرست و حساب

 استیچجور نمیبب رمیباشه حاال امروز م -

 همراهت امیواقعا دوست دارم ب -

 کنمیداشتم حتما خبرت م ازیاگه ن زم،یممنونم عز -

 باشه پس، برو تا شب نشده -

 نیکردن تسلط کامل از شرکت خارج شدم و خرامان به سمت ماش دایشدم و بعد از پجا بلد  از

 :دمیبه سرم فشار آوردم و غر یدادم و دو دست هیحال بهش تک یرفتم و ب

 ه؟یچه حال مزخرف گهید نیا -



قبل رو نشون دادم و همون  یرفتم و همون نسخه روز ها مارستانیبار در هفته به ب نیسوم یبرا

 کنه. قشیو برام تزر ادیشدم که ب کیگرفتم و منتظر پرستار کشسرم رو 

 گهیبود و درواقع حس کردم که د ریتاث یو صدا زدن هام ب ومدین یربع نشستن کس کی بعد

 یندارم پس راه رو به سمت خونه کج کردم! خونه مثل چند شب گذشته تو قیبه تزر یاجیاحت

 نبود ؛ لب زدم: دنیقابل د یزیفرو رفته بود و اصال چ یکیتار

 زیعمه عز نینش یکیتار یصدبار بهم گفتم تو -

 ستمیمن عمه تو ن -

از رنگ قلبم  یآشپزخونه خال دنیو با د دمیبرق دست کش دیبه کل یو با دلسرد دمیکش یپوف

 مالحضه گفتم: یگرفت و ب

 صاف؟ان یبود ب نیخونه باز وضع آشپزخونه ات هم ومدیحاال اگه پسر شجاع از سرکار م -

 گمیبهت نم یزیکه چ کنمیدارم مالحضه ات و م یلیدهنت و خ ندینرگس بب -

تظاهر به آشپزخونه رفتم و  یلباس با کل ضینزدم و به اتاقم رفتم و بعد تعو یا گهید حرف

عادت کرده  گهیعمه بلند شد! ئ یها هیگر یشدم و کم کم صدا یسرسر یمشغول پخت استامبل

بود تا من و تحت فشار قرار بده تا مثال به  نیرو که من خونه بودم کارش هم یبودم؛ کل زمان

 حیشده بودم و ترج زاریب گهیبدم و اون ها به حامد، اما من از هردو گروه د تیرضا سارا یبرادر ها

 زندان پس بدن. یتاوان کارهاشون رو تو دادمیم

ه خودم اومدم و به سرعت دستم رو بدنم ب یرعشه تو جادیانگشتم و ا یفرو رفتن چاقو تو با

چسب  یهارو دوره کردم برا نتیشم و به دنبالش کاب یزیروش فشار دادم تا بلکه مانع خونر

 عمه متوقف شدم: هیغرق گر یزخم که با صدا

 سر بچم ختنیامروز تو زندان ده نفر ر -

 :دیهاش باال رفت و نال هیگر یصدا

 رهیبچه ام داره از دست م -

 لب زدم: فیضع

 !ستیزندان ن هیسارا  یاون که با برادرا -

 بودن گهیخبر د یچندتا از خدا ب هیاون ها نزدن،  -



 نجایبرگشتم ا یتوام وقت دم؛یدرخواست طالق هم م هیاز همونجا  ی! ولدمیم تیفردا رضا -

 نباش، برو و عروس گلت رو هم برگردون

 نرگ.. -

 ریندارم، فقط شب بخ یتینگو عمه! واقعا ظرف یچیه -

 فکر کنم که بخوابم یچیبه ه یکردم اونقدر یحرف به اتاقم رفتم و سع یو ب گفتم

حد  نیاتاقم رو تا آخر کریاسپ یتحمل کنم و صدا گهیصدام زد اما واقعا نتونستم د یچندبار عمه

سه بار از حال رفتم و دوباره  قایخواست و دق هیشد؛ کم کم دلم گر المیخیب گهیباال بردم و اون د

 هحالم بد شده بود ک یشده بود و اون شب اون قدر فیواقعا بدنم ضع ایبه خودم اومدم، گو

کردم با دراز  یشدم و سع مونیاما هر دفعه پش مارستانیدر رفتم که برم ب کیچندبار تا نزد

 حال خودم و روبه راه کنم. دنیکش

! خودم و به شستنیشدم و انگار تو دلم داشتن رخت م داریوحشتناک ب جهیبا همون سرگ صبح

 زه؛یچپ زدم و از جا بلند شدم و آروم آروم حرکت کردم که فقط معده ام به هم نر یکوچه عل

خوب خوب  یساعت تونستم کامال آماده شم و از اتاق خارج شدم، از آشپزخونه بو ها میبعد ن

رفتم که عمه  یسرعت به سمت در خروج توجه به یتعجب نداشت، ب یاصال جا نیو ا ومدیم

 صدام زد:

 نرگس! -

 نمونم و به حرکتم ادامه دادم که مهربون لب زد: خواستم

 درست کردم کیبرات ک -

 ؟یگلوم لونه کرده بود! دوست داشتم سرش داد بزنم و بگم چرا انقدر خودخواه یرو یسخت بغض

تعادل  یهاش، نتونست یبا خودخواهکه پسرت بدبخت کرد  میمن همون ؟یکنیچرا بهش افتخارم

ندارم  یو حال خوش شمیم مارستانیمن مدام رونه ب ینیبیچند روزه م ،یرو برقرار کن تیو انسان

 ارمی! حاال که گفتم حامد و میمن بزار یخوب برا یغذا هیو  یگاز بر یتا پا ینکرد ترغب یول

 ؟یخوب شد رونیب

 در کنترل لرزشش داشتم لب زدم: یکه سع ییرو نگفتم و با صدا چکدومیه اما

 حامد یببرش روستا برا -



 حامد یآزاد یبرا دهیکه داداشش داده رو م یزندان وکالت رهیسارا گفت زن داداشش امروز م -

 نباش نجایاومدم ا یخوبه! وقت -

گونه ام  یاجازه رو یاشک هام کامال ب رون،یاز خونه زدم ب یبزنه و به تند ینذاشتم حرف گهید

با سر افتاده رفتم  نیماش هیساختمون تا پا نیبا ساکن یروبه رو شدن احتمال یو برا دنیقصریم

کردم و  هیکه خواستم گر یینشستم بغضم سر باز کرد و تا اونجا نیماش یتو یو تازه وقت

زده  یقحط نینگه داشتم و ع یسوپر هی یاثر کردم و جلو یاشک رو ب یتمام رد ها امسرانج

 یرو هم خرج خوردن اونها کردم و بعد به شکوه یساعت میبرداشتم و ن وهیو آبم کیک نیها چند

 .ادیهمراهم ب تونهیو م رهیموکلش م گهیربع د کیزنگ زدم که گفت 

واگذار کردم و خودم به شرکت برگشتم،  یو ناچار کار هارو به شکوه دیته کش میساعت یمرخص

و  دمیکش ی! پوفشدمیم زاریهم ب یسیرنامه نوداشتم از ب گهید یکه حت شدیاونقدر حالم بد م

رنگ  یآب یدلخسته به خانوم گل افشان که غرق کار بود نگاه کردم و نگاهم رفت سمت رز ها

 لب هام نشست و لب زدم: یرو یلبخند اراده یکنارش؛ ب

 چه قشنگ -

 ینگاهم کرد و بعد با دنبال کردن رد نگاهم به سمت گل ها اون هم لبخند یافشان پرسش گل

 زد و اضافه کرد:

 دیبرام خر اووشیامروز س -

 بردم،یباهاش لـ*ـذت م یبود و واقعا از هم صحبت یخون گرم یلیدختر خ گفت،یرو م نامزدش

 لب زدم:

 قستیپس اونم مثل تو خوش سل -

شاخه رو برداشت و به سمتم گرفت و لب  هیون رسوند و زد و دستش رو به گلد یگشاد لبخند

 زد:

 ماله تو شیکینماد معرفته،  -

 ان یادگاری نایاما ا -

جا  هی! بذارش ایو به تو دادم، خرابش نکن شیکی وفتهیم ادمی نمشونیحاال من هر وقت بب -

 قشنگه یلیخشک شه خ



خشک  یهام از اون دوران ها گل ها یادگاری نیقشنگ تر قایافتادم! دق رستانمیدوران دب ادی

رنگارنگ دور و  یو با شکالت ها و ربان ها کردیاحساس دسته اشون م یبود که با کل نیشده نگ

 یختنیمنم دور نر یو به طبع برا دادیم یبهم حس خوب میمتشنج زندگ یاون روز ها یورشون تو

نرگس نگاه  یتو دست ها یخشک شده بودن، به رز آب یاتاقم همون دسته گل ها یجزاا نیتر

 خشکش کنم؟ نیمثل نگ تونستمیمنم م یعنیکردم، 

 ؟یریگینرگس جون چرا نم -

 ؟یاریبرام ب یخودت خشکش کن شهیم -

 کرد و گفت: یتصنع اخم

 باشه تنبل خانوم -

 زدم و مثل خودش مشغول کارم شدم. یلبخند

*** 

حامد درخواست طالقم رفته بود در خونه عمه و حامد رو تا حد مرگ  یصبح روز بعد آزاد ایگو

باعث شد  بایکه گرفت و لحن وحشتناک خسته و آزرده من تقر یکرده بود، اما با تماس یعصبان

 .ادیانجام کارها م ینزنه و بگه که برا یکه حرف

 شیو بعد برم دنبال آزمادو هفته رو اونجا بمونم  قایخودم عهد کردم بعد طالقم برم مشهد و دق با

 .شمیچه مرگم شده و مشکل کجاست که اصال خوب نم قایکه بفهمم دق یدادن و دکتر باز

 یها دیبود که با دل خوش خر ییها مملوء از آدم ها ابونیاسفند بود و ساعت ده صبح خ یآخرها

 گفت: فیحامد نامه دادگاه به دست به سمتم اومد و ضع دادن،یرو انجام م دشونیع

 شگاهیآزما میبر دیبا -

 اونجا چرا؟ -

 دونم دادگاه گفتن جواباش الزمه ینم -

 میباشه بر -

 آخر رو هم تحملش کنم قیدقا نیبود و مجبور بودم ا رگاهیحامد تعم نیماش



بود خودم و حامد رو به کشتن بدم که  کیبار حالم بد شد و نزد نیچند شگاهیبه آزما دنیرس تا

شدن  ادهیدادم و پ هیتک یشدم و جام رو با حامد عوض کردم و سرم رو به صندل میباالخره تسل

 حامد رو تماشا کردم.

به مشامم خورد و چشم  ینون تازه ا یبعد بو یقیو دقا رهیقدرت نداشتم ازش بپرسم کجا م یحت

 هام رو باز کردم که لب زد:

 کهیپالست نیشکالت صبحانه ام تو ا ،یفکر کنم ضعف کرد -

 :دمیغر یعصب

برداشته شدن اسم  ی! سر جدت زودتر برو که عجله دارم برایالزم نکرده تو به فکر من باش -

 از شناسنامه ام نتیسنگ

 :دیغر

 نگو یچیه -

زود به  یلیخ یبیهمون حالت موندم تا راه افتاد و با سرعت عج یموافق بودم پس تو باهاش

 اشت؟! دلم مچاله شد، پس اونم عجله ددیرس شگاهیآزما

از  یکی یرو شگاهیبه آزما دنیشدم و دنبال حامد راه افتادم و بعد رس ادهیپ نیحال از ماش یب

 حامد صدام زد: نکهیسالن انتظار افتادم تا ا یها یصندل

 پاشو برو اون اتاق -

 :دمینگاهش کردم و نال جیگ

 پاشم تونمینم -

 مگه نگفتم بخور اون کوفت هارو -

که گفت رفتم  یکردم و باالخره از جا بلند شدم و به سمت یبهم جون داد که سع شیعصب لحن

و بعد با اعالم پرستار از اون  خواستیشدم که پرستار ازم م ییربع مشغول انجام کارها کیو 

ها برگشتم که حامد هم کنار دستم جا گرفت  یدوباره به سمت صندل یاتاق خارج شدم و به سخت

 :کردو اضافه 

 نجایا مینیبش دیبا یساعت مین -

 هوم، باشه فقط برو کنار -



 گفت: متعجب

 میما هنوز محرم -

 :دمیشده ام غر دیکل یدندون ها نیب از

 کنهیم تمیبوت اذ -

 که همون اسپلندوره نیا -

 به همون علت دور شو -

 حال گفتم: یتر نگاهم کرد که ب متعجب

 کنهیم تمیاذ یلیبوش خ زنم،یخودم هم نم گهید -

 ازم فاصله گرفت. ینگاهم کرد و بعد لحظات مشکوک

 پرستار مانع شد: یکه صدا شدیهام داشت گرم خواب م چشم

 رادمهر -

بودم  دهیکه هنوز کامل نرس شخوانیاز جا بلند شد و به دنبالش هم من راه افتادم سمت پ حامد

 حامد شدم: یکه متوجه صدا

 ه؟یمنظورتون چ -

 ارنهمسرتون بارد نکهیا یعنی -

خوردنم رو حس  نیحامد رو از زم یریلحظه جلوگ کی ینشدم و فقط برا یزیمتوجه چ گهید

 و حس نشد. دهید یزیچ گهیکردم و د

صورت مغموم حامد بود؛  دمیکه د یزیچ نیچشم هام رو باز کردم و اول یاحساس لمس دست با

 :دمیبهش انداختم و غر یزیرآمینگاه تحق

 دستم و ول کن -

 زد و اضافه کرد: یاشک آلود پلک

 یکن آروم باش یسع -

 ارنیب رونیالمصب و از دستم ب نیا انیبرم خونه، بگو ب خوامیم -

 ستی! اوضاع اصال خوب نزمیعز شهینم -

 ؟یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی -



 یباش یبستر دیبچه امون هر لحظه ممکنه سقط شه! با -

 فکر گفتم: یب

 من الزمش ندارم برو صداش کن -

 ینیبچه خودت و بب یوقت نتون چیه دیهم سقط شه شا نیاگه ا گفتیدکترت م -

قشنگ  خواستمیخودم م یبا دست ها خواستم؟یته دلم تکون خورد! من بچه خودم و نم یزیچ هی

بهتر از  یک ایدن نیا یام تو یکس یکه اسطوره ب یمن یبرا رم؟یرو بگ میاتفاق ممکن زندگ نیتر

 بچه خودم؟

 و به دنبالش حامد از اتاق خارج شد و در و محکم بست، دیصورتم رقص یقطره اشک رو چند

با دکترم صحبت کنم اما  خوامیگفتم که م کیکنم! به پرستار کش هیگر یدلم نخواست حت گهید

خودم  طیاز شرا یقیاطالع دق خوامیکه م دیفهم یوقت اد،یگفت که عصر شده و دکتر فردا صبح م

 یهمون حرف ها قایدق یباشم سرپرستار رو صدا زد و اون هم در کمال مهربون و بچه ام داشته

 نهیبچه خودش رو بب تونهیسارا ناراحت بودم که نم یافتاده بودم که برا ییروزها ادیحامد رو زد، 

 کردن نداشتم. یحالت از زندگ نیبا ا یفاصله ا یلیو حاال خودم خ

بود که ما زن ها هرچقدر  نیا تیبرام مهم باشه! واقع یمسئله ا نیچن کردمیوقت فکر نم چیه

 یبچه ا دنید یبرا زنهیبازم دلمون پر م مینشون بد یو خودمون رو قو میهم که ادعا داشته باش

 .یزیچ نیذات مونه چن یوجود خودمون شکل گرفته و از خون و رگ خودمونه! چون ما تو یکه تو

که ازش  گنیدختر بچه عروسک و م هیو به  دنیم یاسباب باز نیماش هیپسر بچه  هیدست  چرا

باعث لـ*ـذت دختر هاست، مراقبت کردن دوست دارن، بزرگ کردن و  نیمواظبت کنه؟ چون ا

 دوست دارن!

بچه  ی! حاال دارم برازدیام که صبح دم از حالل کردن مهر و آزاد کردن جون حرف م یهمون من

ازم  کنمیو از خدا عاجزانه درخواست م کنمیم هیوجود داره گر دمیساعته فهم کیکه تازه  یا

 ره؟یپسش نگ

که به سرمم شد کم کم دلم خواست بخوابم و  یقیبه احوال خودم زدم و بعد تزر یپوزخند

 همونطور هم شد.

*** 



 روز بعد پنج

 

 یریما م شیخب نرگس جان امروز از پ -

 کردم تتونیچند روز واقعا اذ نیممنونم خانم دکتر، ا -

هنوزم وضعت  نکهیسر اصل مطلب که شوهرت هم هست؛ اول ا میاالن بر زم،یعز فمهیوظ -

در  یو اصال حرکت اضافه ا یکامال استراحت کن دیبهت گفتم، پس با شیکه چهار روزه پ هیهمون

در چه  نمیکنم بب یمطبم تا وضعت رو برس یایم کباریهر ده روز  نکهی! دوم ایطول روز انجام ند

ها و  زیچ یسر کی یو برس نهیمعا یبرا یایو م شهیهم بپه ات دو ماهه م گهید هفته کی ،یحال

چهار روز مراقب خورد و خوراکت  نیا نیع قایدق دیو جناب شوهر با فهیبدنت واقعا ضع نکهیا گهید

 باشه.

 لب زد: حامد

 چشم خانوم دکتر -

کامال معلومه که  ا،ینباش مارستانیها! مثل قبل اومدنش به ب خورهیبه درد من نم یچشم الک -

 نشده تیخوب تقو

 هم باشه البته ییگوش شنوا دیدکتر با -

 تشر مانند به من گفت: دکتر

 گه؟یم یشوهر چ یآقا -

 دیاون هم شعورش رس ایدادم سکوت کنم که گو حیبه صورت مهربون دکتر زدم و ترج یلبخند

من  لیکرد و ما هم مشغول جمع و جور کردن وسا یباهامون خداحافظ گهیو د نمونهیب یکه مشکل

 که حامد اضافه کرد: میرفتن به خونه شد یبرا

 گهیافتاده نم نتونیب یبگه که چه اتفاق کنمینرگس، هرچقدر از مامان خواهش م -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 کنهیم یکار خوب -

 گفت: یکفر

 نرگس! -



 تمسخر گفتم: یهمون لحن خودش برا با

 امد!ح -

 :دمیغر یعمراه با پوزخند بعد

 ته؟یبدم، حال حیرو بهت توض یزیکه بخوام چ برمینم یحساب چیمن از تو ه -

 لب زد: متعجب

 ؟یکنیم ییرو جنا هیچته تو، چرا قض -

رفتم  نیاومدم و با همون کمک هم به سمت ماش نیینگفتم و ناچارا با کمکش از تخت پا یزیچ

 خودم متعجب گفتم: نیماش دنیو با د

 خودت هنوز درست نشده؟ نیماش -

 نه -

دادم احمقانه فکر کنم و با خودم  حیچرا! ترج دمیفهمیاما نم گفتیتابلو بود داشت دروغ م کامال

 بهم گفت: یبلند دوست داره و بعد حس درون یبگم خب شاست

 یاحمق یلیخ یدونستیم -

 کردم که حامد گفت: دییها با سر تا وونهید نیمن ع و

 مارستانیاگه حالت بده برگردم ب ؟یکنیم ینجوریچرا سرت و ا -

 خوبم فقط زودتر من و برسون خونه ام -

 و لب زد: دیکش یپوف

 امیکنم و ب دیتا خر نیبش ن،یها کامال خال خچالیخونه تنهات بزارم مامان گفت  تونمینم -

 نه کارتم و بهت بدمخو میبر ،یمن و پر کن خچالیالزم نکرده تو  -

 همه چرت گفتن؟ نیاز ا یشیخسته نم -

 همه سنگ پا بودنت؟ نیاز ا یشینه مگه تو خسته م -

 .شهیخشک م رتینرگس، حرص نخور ش الیخیب -

 شد ادهیپ نیدندون قروچه اومدم جوابش رو بدم که فرصت نداد و از ماش با



خونه دراز  یقراره چهار پنج ماه تمام تو یچجور دونستمینم زد،یهمه جا پرسه م یحوال مغزم

رو از  میخوایکه م ییگفته کار ها سیگفت رئ یبکشم! از همه خنده دار تر گل افشان بود که م

 برگرده. یخونه باهامون دنبال کنه تا وقت یتو

رو به  یحس خوب نیو ا خورمیاعالم کرده بود که واقعا به دردش م سمیبود که رئ یبار نیاول

 .کردیم قیزروجودم ت

 دایبودم و شد ختهیزن ها شد، با خدا طرح رفاقت ر هیبق یها یروزمرگ هیزود شب یلیخ میزندگ

 شیرو که در پ یچند هفته سخت یبه درگاهش التماس داشتم که بچه ام رو نگه داره و به خوب

 دارم بگذرونه.

 ومدیهم به خونه م شیوسط زمان کار یو صبح ها سر کار بود و گاه رفتیاصال به روستا نم حامد

مفرطم به  یها جهیبود چون سردرد ها و سر گ یواقعا سخت یروزها کرد،یم یو اوضاعم رو برس

از ترس  یاضافه شده بود و تا رو به راه شدن حالم چندبار یوحشتناک صبحگاه یکنار تهو ها

 یرد بشدت نگران کننده او د ومدی! چون واقعا اون لحظات به شکمم فشار مکردمیم یقالب ته

 شده بود. جادیا

 میدیترسی! انگار هردو ممیزدینم یاومدن بچه و بعد اون حرف ایکدوم از به دن چیمن هم حامد ه هم

خودم هم خسته  یبرا یباشه، رفتار هام با حامد حت لمونیرو بزنه که خالف م یطرفمون حرف

 میدو ماهگ ام،یهم خونه باهاش کنار ب هی بعد چند وقت تونستم به عنوان جهیکننده بود و در نت

 .میاون بر هیشب یها زیو چ یانجام سونوگراف یکه تموم شد قرارشد که با حامد برا

خودش در  نیو تازه متوجه شدم که باز هم ماش ستادمیو منتظر حامد ا دمیبه مانتوم کش یدست

 !ستیکار ن

 لب زدم: یعصب

 رفته سفر قندهار؟ نتیماش -

 راجع بهش میزنیبعدا حرف م -

 !میحرف بزن خوامیمن االن م -

 رمیگینرگس؟ بزار اصال اسنپ م یکنیول م -

 ه؟یکدوم گور نتیدوماهه ماش پرسمیدارم ازت م ست،ین نیحرف من ا -



خبر  نیلحظه صبر کن که ماش هیحرف بزنم راجع بهش! حاال هم  خوامیمنم بهت گفتم بعدا م -

 کنم

 :دیدرشت شده غر یکه با چشم ها دمیکوب نیپام و به زم یلجباز با

 ؟یکرد کاریتو االن چ -

 چپ بزنم و اضافه کردم: یکردم خودم و به کوچه عل یبودم از لحنش اما سع دهیگرخ قتایحق

 امینم گهیکس د نیمن با ماش -

 :دیغر کالفه

 میسوار شو بر -

 کنار دستش جا گرفتم. یصندل یرو یو به آروم دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

که  یو نگاه مچاله ام سر خورد سمت حامد دیشکمم کل تنم لرز یرو یسرد عیقرار گرفتن ما با

 یمن رو تو فیک یداخل و حاال با استرس بند ها ادیبا هزارتا خواهش و تمنا تونسته بود باهام ب

دلم خواستم که بچه  از ته قایچرا اما عم دونمی! دلم براش سوخت، اون لحظه نمفشردیدستش م

 سالم و سالمت باشه و برامون بمونه؛ به چهره فوق العاده مظلومش نگاه کردم و لب زدم: ونام

 بخاطر حامد نگهش دار ایخدا -

 گفت: ینگاهش و چرخوند سمتم و با مهربون دکتر

 که به صالحته کنهیرو برات م یمطمعنا خدا اون کار زم،یآروم باش عز -

 دلم گفتم: یتو

 بچه باشه؟ نیصالح من موندن ا شهیم ایخدا -

 یجلوش دوخت و همزمان دستگاه رو رو توریشدم و اون هم چشم به مان رهیبه دکتر خ مغموم

 یهوشیتا سر حد ب دادیم شیشونیکه به پ ینیشکمم دوران داد و من مسخ حرکاتش بودم! با هر چ

 یمرگبار قیو بعد گذشت دقا ومدیم و بالفاصله با بازشدن گره ابرو هاش نفسم سرجاش رفتمیم

که بعدش زد  یبود اما حرف ایلبخند دن نیباتریمن ز یصورتش نقش بست که برا یرو یلبخند

 نظرم رو عوض کرد:

 یکه دوقلو با خودت آورد نمیبیم -



که از شدت شک  یسمت حامد دیاز اون طرف اومد و نگاه من و دکتر چرخ یزیافتادن چ یصدا

 .زدیپلک م یمن رو انداخته بود و به سخت فیک

 !میداشته باش یو چه واکنش میبگ یچ میدونستینم اصال

دوتاشونه؛ اما من و  یقلب ها یصدا نیهم غرق لبخند چندتا صدا برامون گذاشت و گفت ا دکتر

 .میبزن یا گهیو حرف د میذوق کن یزیچ نیچن یبرا میکه بخوا مینبود ایدن نیحامد اصال تو ا

و همچنان در سکوت و حامد هر چند قدم  میبه دست از اونجا خارج شد یبرگه سونوگراف قطف

واکنش ممکن  نیاون همه شک برام خنده دار تر نیکه ب کردیسمتم و براندازم م گشتیبرم کباری

 بود.

حامد صد درصد شرطم رو  گهیافکار ممکن بود! با خودم گفتم حاال د نیاما افکارم متفاوت تر من

 شهیهم یزمان مناسب بهش اعالم کنم و برا کی یبرنامه بودم که تو دنیچ ریو درگ کنهیقبول م

 خودم بسازم. یدغدغه برا یب یزندگ هی

رو گرفتم، دوست  لویشماره ن یرارادیو کامال غ میکه نشستم دستم رفت سمت گوش نیماش یتو

کننده بود  تیاذ یلیخ نیاون باشه اما برنداشت و ا وهشنیخبر رو م نیکه ا یکس نیداشتم اول

 برام.

 نگاه کردم و لب زدم: یحامد هپروت به

 داره؟یشماره تورو برم لوین -

 لب زد: ریسوالم رو تکرار کردم که با تاخ چندبار

 سپرده که بهت نگم یول زنهیهرروز زنگ م یحامله ا دهیفهم یاوهوم، از وقت -

 یگیم یاالن دار یول -

 یکه بشنو یدار اجیچون االن احت -

 ینیخبرچ هیچرت نگو تو  -

 رنیبگ ادی خوامینکن، نم رمیدخترام تحق یجلو -

 گفته دخترن؟ یدخترات؟ ک -

 چون هستن گمیمن م -

 بعد بده به من ریتماس بگ لویحاالم با ن ،ینیتو خواب بب -



 مسائل بهتره نیرفع بشه ا یحضور زم،یعز کهینزد ییسالگرد دا -

 اد؟یمگه م -

 وقت سر خاروندن نداره کنهیم یغن ومیشوهرش داره اوران ایآره البته خودش تنها، گو -

 خودت و مسخره کن -

 نجا؟یا ادیبگم مامانم شب ب -

 پس یسارا چ -

 ششیپ ادیبرادرزاده اش ب زنهیزنگ م -

 م؟یچرا ما نر -

 ..یمسافت طوالن خوامیاس نم شهیبار تو ش -

 همش لومترهیده ک ؟یگیم یدار یچ -

 نهیا حیترج ؟یدار یحاال تو چه اصرار -

به اون دادش  یو داد ینداشت یداشت یو هرچ نیخونه و ماش کنمی! اصال حس میمشکوک یلیخ -

 هالل احمرن ییاهدا یچادر ها نیا یارازل سارا و درحاله حاضر مامان و خانوم بزرگ تو یها

 دندون قروچه گفت: با

 ؟یراست هیکجاست؟ خانوم بزرگ ک تیپرداز الیهمه خ نیا شهیر -

 گهیساراس د -

 سارا خانوم بزرگه؟ -

 پا گذاشته تیاول اون به دربار شاهنشاه گه،یبله د -

 گفت: یعصب

 ؟ییخدا یاریچرت و پرت هارو از کجا م نی! ایمسخره ا یلیخ -

 ها طنز تلخن، از محدوده درک تو خارج نیا -

 دکتر مغز و اعصاب هم ببرمت هیباشه  ادمی -

از دستش رفت و کم موند تا اصابت  نیاز بازوش گرفتم که کال فرمون ماش یشگونین

 :دیبهم نگاه کرد و نال دهیکه حامد ترس دمیکش یفرابنفش غیوانت خفن! ج هیوحشتناکمون با 

 ها یموند از اون فسقل یتو چ غیج نیاحمق با ا -



اما باالخره طاقت  کردینده افتادم و اون همچنان طلبکار نگاهم ماز لحنش به خ یاوج ناراحت یتو

و  میپشت سر به خودمون اومد یها نیبوق ممتد ماش یو اون هم به خنده افتاد؛ با صدا اوردین

من و  تیخونه و در نها یبرا دیسمت رستوران مورد نظر حامد و بعد اون هم خر میحرکت کرد

به استراحت و دراز کش بودنم کرد تا برگشتش و خودش هم رفت سراغ  دیگذاشت و تاک هخون

 عمه.

 ییاز غذاها ییبلند باال ستیعمه ل جهیشب به اصرار حامد صلح من با عمه برقرار شد و درنت اون

 خوادیکه م یلیکه هـ*ـوس کردم گرفت و به حامد امر کرد که وسا ییها زیکه دوست داشتم و چ

به  گهیکار ها د نیو ا رهیبگ لیروزانه من رو تحو یرو براش بخره و هر روز بره روستا تا غذا

 .ومدیم یادیز نظرم

نوه خودش هم باشه  یاگه برا یاما خب حت ستیمن ن یبرا چکدومشیه دونستمیکه م هرچند

 .هیادیباز هم ز

 گفت: دینداشتم! عمه که حالت هام رو د یو امثال اون برخالف عمه ذوق خاص یسمونیس یبرا

و تو  زدیحرف م یسمونیذوق کرد و از رنگ س یکل یحامله ا دیشن یعوض تو سارا امروز وقت -

 اتاق بود سیدنبال ست سرو شیگوش

نگم  یزیچ خواستیکه ملتمسانه با نگاهش ازم م یحواله حامد یباال انداختم و نگاه ییابرو

 کردم و لب زدم:

 له است؟اونم حام -

 برا.. زمینه عز -

 با تته پته حرف عمه رو قطع کرد و اضافه کرد: حامد

 بخرم دخترام خوشگل شن مامان؟ یچ -

و دنباله اش رو  رفتیبحث حامد رو پذ رییزود تغ یلیکه خ دیعمه هم منظور حامد رو فهم ایگو

 گرفت.

ممکن بود آه  شدنیراحت م! اگه نادمیلحظه ترس کی یحرف هام رو بزنم اما برا خواستمیم منم

 زود بود. یلیمن هنوز خ یحرف ها ی! برارهیکوچولوم رو ازم بگ یبچه ها رهیشون دامنم رو بگ



که  کردمیشک م یموند، گاه یچهارپنج ساعت م بایو تقر ومدیبار به شهر م کیهر سه روز  عمه

 یکه تو یمن یبرا ییجورا کی نیهواش و داشت و ا یلیانگار عمه سارا بود؛ خ شتریعمه منه! ب

 نبود. یخوب زی*ک اعصابم بود اصال چـیبودم و سارا عامل تحـر یدوران سخت

از سارا نداره،  یکردم که عمه هم دل خوش یکردم و تکرار م یم یادآوریهم گذشته رو  یطرف از

 *ک کنه!ـیفقط دوست داره حسادت من و تحـر دیپس شا

 یزیچ ایخاک  یلباس هاش بو ومدیفعه که خونه مشده بود؛ هر د بیوسط ها حامد هم عج نیا

 یبرا نیا دیو شا دادمیم ریگ زیشده بود و به همه چ یقو دایشد مییای! حس بودادیاون رو م هیشب

و  گفتینم یزیحال اون اصال چ نیتحمل بود؛ اما با ا رقابلیغ یلیهمخونه خ کیحامد به عنوان 

 اما مگه دست خودم بود؟ کردین من و شرمنده میهم

 نییتع یهمون دکتر خوش خبر برا شیگذشت تا من سه ماهه شدم و دوباره برگشتم پ رید یلیخ

 نیبود که ا نیامر ا تیواقع م؛یدختر دار بش میو هم من هم حامد از ته دل دوست داشت تیجنس

اما خب جنس  ؛یقیبه طر یبودن و هرکس تیبود و همه آدم ها توش اذ یپوچ یایدرکل دن ایدن

نکنم و از  یشد خودخواه یباعث م نیاز پسرها بود و هم شتریدخترها به مراتب ب یاها بر تیاذ

من و  یحواسم بهش باشه! اون روز خانوم دکتر برا یدختر بده تا حساب کیخدا بخوام بهم 

از  که یبود به حامد ینیضدحال سنگ نیخوش خبر نبود؛ جفت بچه ها پسر بودن و ا یلیحامد خ

 هیقض نیباردارم هرروز با عروسک به خونه اومده بود؛ عمه اما بشدت از ا نبود م دهیکه شن یروز

نکنم و دست به  هیقض نیکردم که اصال خودم رو ناراحت ا یخوشحال شد و من هم به طبع سع

 و بچه هام رو بهم برگردوند. دیبلند کردم که صدام رو شن ییو تشکر از خدا ریتقد

گرفته بودم نسبت به احتماالت؛  ایفوب دایهم شد یاز طرف ینه موندن خسته بودم ولخو یتو از

 نیدرصد هم کنترل ا کی ی! حتادیسرم ب ییبال هیغم سارا  جهیبرم درنت رونیاگه ب دمییترسیم

عمه  ایخوردم و اگه حامد  یاون پخته رو نم گفتیکه عمه م ییحاالت دست خودم نبود؛ غذا ها

 افتادم! یم هیکه بخورم به گر کردنیاصرار م

*** 

 یمن اما قرار بود بعد مدتها تو د؛یرسیم گهیتا دو ساعت د لویروز تا سالگرد بابا مونده بود و ن دو

از  یکیگفتم نکنه  ی! با خودم مدیلرزیاز فکر کردن بهش تنم م یشلوغ حاضر شم و حت یجا هی



شده بود  هیقض نیهفته بود که ا کی اره؛یسرم ب ییمراسم و بال یتو ادیسارا ب یاون برادر ها

از  یاما خب کار تنیاذ هیقض نیکردم واقعا بچه هام از ا یرنگارنگم و حس م یسوژه کابوس ها

 اومد. یدستم برنم

دفعه قبل بهم بگه  نیع دمیترسیصحبت کنم؛ م ایقضا نیحامد دوست نداشتم راجع به ا با

مزخرفم که  طیشرا نیکنم! اونم من با ا رونشیشدم و اون وقت مجبور باشم از خونه ب یاالتیخ

حامد رو کنار خودم نگه  ینفر به صبور هی دیبا جهیو درنت ارمیدوست دارم باال ب خورمیتا تکون م

ها هم حاال که پدر بچه هام بود دوست نداشتم ولش کنم به امون خدا و  نی! جدا از اداشتمیم

از  یبود چرا که حامد اصال حرف یلحاض کامال عال نیسارا؛ اوضاعمون از ا شیز بره پاون با

که از وضع  دادینشون م نیو ا زدیسکونتمون نم فیشدن تکل نییتع یحت ایبودنش کنار سارا 

همه قصد کردم بعد تموم  نیبا ا خواستم،یبود که من م یزیهمون چ قایدق نیاو  هیحاضر راض

 دنبال کنم. یطالق رو به صورت کامال جد هیقض لویشدن مراسم بابا و رفتن ن

ام رو گرفته بود و ول  قهی یدیانتخابم نداشتم و در واقع وجدان درد شد نیبه ا یخوب حس

ش اون همسر اول یلیخب من انتخاب اول حامد بودم اما به هر دل گفتمیبا خودم م ی! گاهکردینم

اون و نذاشتم با حامد باشه و حامد و ازش گرفتم! به  یمن رفتم سر خونه زندگ جهیشد، و در نت

 کنم؟یهم م فیتکل نییو خراب کردم و حاال دارم براش تع شیزندگ اریاخت ای راجبا

خونه  یرابـ ـطه رو تو نیبود که صحبت در ا یو همدم اون روز هام کس زدیهمه جا پرسه م ذهنم

 ممنوع کرده بود.

و  دمیبه لباس هام کش یدست د،یرسیبه گوشم م رونیاز ب یمختلف یشدم صدا ها داریکه ب صبح

که حدسم درست از آب در  دمیشدم و د ییرایکردم و وارد پذ یسر سر یدگیبه صورتم رس

 .زدیپشت به من نشسته بود و داشت حرف م لویاومد و ن

 زد و اضافه کرد: یقیعمکه روبه روم بود لبخند  حامد

 زمیعز ریصبح بخ -

 ریمن باهم درگ بیپر فراز و نش کسالیسرش رو چرخوند و نگاه هامون بعد  لویبه دنباله اش ن و

بهش  یکه دو برابر من جلو اومده بود و من با ناباور دمیازش د یشد و با از جا بلند شدنش شکم

 یفکر یکه عجب شوهر ب کردمیفکر م نیبه ا ام حامله شده بود! داشتم یفسقل لویشدم، ن رهیخ



فرو رفتم،  یآغـ*ـوش متفاوت یکه در دنباله اش تو ادیوضعش ب نیکه تنها گذاشته با ا داره

 میدست دراز کرده بود بایو ما تقر دادیرو نم یآغـ*ـوش عاد کی جادیشکم هامون اصال اجازه ا

و  میاشک هردو به شکم هامون نگاه کرد لیاون همه س نیب تیوضع نیا دنیو با د گهیدور همد

 .میدیدتلخ خن

 لب زد: لوین

 میها عجله کرد نیبخاطر زم کنهیفکر م نهیمراسم بب یمارو تو یحاال هرک -

 که در ادامه اش حامد گفت: میو حامد و عمه به خنده افتاد من

زود  خوادیدلش م یعنی ذارهیم یشرط نیکه چن یپدر ن؛یشد ینجوریشما به خاطر پدرتون ا -

 .نیمتر شکم دار کیاالن  شیخوشحال یو شما برا وفتهیاتفاق ب نیتر ا

 با دندون قروچه گفت: لوین

 تو اصال نظر نده مهندس -

و  میمهمون دار یکه شب کل میکار هارو راه بنداز یزود دیبحث رو کوتاه کرد و گفت که با عمه

 .دمیبه دست د ییاچ ینیس یمن تازه اونجا بود که سارا رو سر تا پا مشک

وضعمون؛ من محکوم بودم به  یخودم، برا یاحمقانه بود اما چقدر دلم براش سوخت! برا یلیخ

 خودم. ندهیدختر و ساختن آ نیگند زدن به سرنوشت ا نیانتخاب ب

زود  یلیو مطمعنا به خاطر ظاهرش هم شده خ رهیبود که اون طالق بگ نیحالت ممکن ا نیبهتر

 که بچه نخواد! یمرد کیمثال با  کرد،یازدواج م

برنامه  یایسخت خودم رو از دن یلیمنتظر واکنش من بودن و من خ بایاون جمع تقر یتو همه

نفس آسوده حامد رو  یمبل نشستم و قشنگ صدا نیتر یدم دست یهام خارج کردم و رو یزیر

 .دمیشن

ام کل  ینیعطر لباسش به ب یتعارف کرد، و با وارد شدن بو یبالفاصله جلوم خم شد و چا سارا

 دیکش یشد که حامد متوجه شد و به سمتمون اومد و سارا رو کنار نییمعده ام باال پا اتیمحتو

 یو لحظات مرگبار ییبرداشتم سمت دسشو زیقرض کردم و خ گهید یو من هم دو پا داشتم دوتا

 م خوبه.که پشت درن بگم حال ییو نداشتم که به کسا نیقدرت ا یو حت وندمرو گذر



توش بود کنارم  یچ قایدق دونمیکه نم یبا کاسه ا لویزود ن یلینشستم و خ یگوشه ا یحال یب با

 به خودم اومدم: لوین یگر ما بود؛ با صداقرار گرفت و حامد از دور نظاره

 ؟یاریکه با گذشت پنج ماه هنوزم باال م نیا ستین یعیطب ریغ -

 خانوم ها مثل منن یبعض گفتیدکترم م -

 اول یماه ها ینشدم، حت ینجوریعجب! من اصال ا -

لحظه  کی یبرا ه،یوضعش چطوره و بچش چ دمیافتاد که اصال نپرس ادمیحرفش تازه  نیا با

 گفتم:

 شکمت بزرگه ماشاهلل، توام دوقلو؟ -

 هاله خانوم دارم دونهیمن  ستم،یتو که ن ینبابا من به خوش شانس -

 گفت: کردیش و بچه گونه مصدا کهیدرحال

 خوشگلم که قراره عروس خالم شم یلیهاله خانوم خ هی -

 حامد از اونطرف اومد: یصدا

 ذارم؟یمگه من م -

 گفت و اضافه کرد: یطوالن شیبراش دراز کرد و ا یزبون لوین

 ی! حتم دارم دوتا قورباغه زشت تو راهه که حتدمیبرو بابا من دارم به نرگس قوت قلب م -

 انیکور هم سمتشون نم یدخترها

دستش  یکه تو یکاسه ا نیاون دوتا بودم و در اون ب نیب یمن هم با خنده شاهد نزاع تصنع و

 بود رو بهم سپرد که عمه از اون طرف گفت:

 قوت داره، سارا درست کرده یلیخ هیخونگ میبخور نرگس! حل -

متوجه شد  یلعنت یلویبزارم اما ن یمحسوس کاسه رو کنار یلیکردم خ یاسم سارا سع دنیشن با

 رسا گفت: یلیو خ

 ش؟یگذاشت نیواه چرا زم -

اونا ناچاربه خوردن شدم، دست  نیسنگ ینگاه ها ریسارا هم نگاهش به من بود و من ز یحت حاال

 پس ناچار گفتم: یاز هر اتفاق احتمال دمیبردم که برش دارم اما واقعا ترس

 راحت خورمیم نیریش یینون داغ و چا کهیت هی! ارمیاالن باز باال م تونم،ینم -



 گهیمتوجه شد که د ایخواست دهن به اعتراض باز کنه که خشونت بار نگاهش کردم و گو لوین

 نگفت. یزیچ

مشغول شستن ظرف  یشد و انگار با دلسرد یجور خاص کیکه سارا حالتش  دمیاون حال د با

 میقرار گرفته بود گهیهمد دید یقرار گرفته بودم و تماما تو شخوانیپ یرو به رو نکهیها شد، از ا

آزار روحم بود،  هیقض یو هم رمیرو نسبت بهش بگ میدلسوز یجلو تونستمیحرصم گرفت، نم

شد که به سمتم قدم برداشت و کنار دستم جا گرفت؛ با خودم گفتم اگه  میحامد متوجه کالفگ

 یلب ریشه، ز یعصب یحت ایممکنه ناراحت  نهیبب من کیاالن سارا سر بچرخونه و حامد رو نزد

 گفتم:

 !نیبرو سر جات بش -

 نگاهم کرد و لب زد: متعجب

 مگه مدرسه است؟ -

 دندون قروچه گفتم: با

 پاشو گمیدارم بهت م -

 گفت: یعصب

 گهیخب نشستم د ؟یضینرگس! مگه مر -

 و دنبال مشکل بودن کردنیبار همه به من نگاه م نیدوم یبرا حاال

بگم بلند شه و دستم  لویبودن خسته شده بودم خواستم به ن دیاز اون همه مرکز د گهیمن که د و

پشت سرم  واریکردم با کمک د یشدم و سع مونیشکمش پش دنیکه پاشم اما با د رهیرو بگ

 :دیکارو کنم که حامد غر نیا

 شمیتو من االن پا م نیخوب بش یلیخ -

 زدم: تشر

 صبحونه بخورم خوامیم ست،یبه خاطر توئه فضول ن -

 گفت: یحرص

 خودم ارمیم نیبش -

 زمیخودم بر نجایا اریشکر و ب -



 اطوار گفت: با

 چشم -

 یکه سارا باال فیبخورم اما ح کمیدلم خواست  بیو عج دیچیخونه پ یحلوا تو یکم بو کم

 کی یو حت خونهیسر غذا ها دعا م یداره باال کردمیسرش بود، دست خودم نبود! همش حس م

 یکه ماله اونه حت ییزهایاصال به خوردن چ شدیباعث م یلیتخ هیقض نیا یدرصد احتمال درست

 فکر هم نکنم.

! کاش دادمیهم مقاومتم رو از دست م دیتلف شم، شا یچند روز رو از گرسنگ نیقرار بود ا ایگو و

 .گرفتیدق روبه روم قرار نم نهیآ نیع ینجوریاومد و ا یاصال نم

*** 

اگه فکر جون بچه هام نبودم  دیبود و شا تیپر از جمع شیبابا درست مثل روز خاکسپار مراسم

 یکه تمام حواسم هر لحظه به اطرافم بود که نکنه کس فیح شدم،یبابت خوشحال م نیاز ا یکل

 .ارهیب ورشیبخواد به سمتم 

مد هم کنار دستم و حا کردمیاومدن تشکر م یکه جلو م ییبودم و از کسا ستادهیقبر بابا ا کنار

سارا هم  سته،یسرپا با تونستیها جا گرفته بود چرا که اصال نم یاز صندل یکی یرو لویبود و ن

و پچ پچ  دادنیکه با انگشت نشونش م دمینفر رو د نیو از صبح چند ییرایپذ میشده بود عضو ت

و من هم  دنیمنه سوال پرس یکه هوو هیقض نیو چند نفر هم از خودم راجع به صحت ا کردنیم

شدنم فکر نکنم و انگار حامد  ریداشتم به افتضاح ماجرا و نوع تحق یو سع کردمیم دییبا انزجار تا

 ذهنم و خوند که گفت:

 شه،یبچش نم یکیشوهرش گند اخالقه،  یکیدارن،  یها مشکل دارن همه ناقص یهمه زندگ -

 ،یدونیکه تو بهتر از من م گهیچشم شوهرش ناپاکه و هزار درد د یکیفشار آورده،  یپول یب یکی

 ستیقرار ن گهیوقت د چیکه اتفاقا دختر شوهرته و ه ریدختر گوشه گ هیتوام شده  یمشکل زندگ

 .دمیو بهت م نیتظم نی*ک کنه ، من اـیتحـر روحسادت تو

 :دمیغر

 انقدر تو گوش من چرت نگو -

 فقط آروم باش یاک -



با بابام حرف بزنم؛ براش از سخت  قهیو همه رفتن و تونستم چند دق دیانتظارم به سر رس باالخره

 میبه زندگ یآرامش و روزمرگ یدعا کنه که کل یبگم و ازش بخوام برام کل میزندگ کسالهی نیتر

 اضافه شه.

 لویو با کمک حامد از جا بلند شدم و منتظر موندم تا ن دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

و عجوالنه  دمییپایاطراف و م یدیو من با استرس شد کردیم یمدام کند لویهم از جا بلند شه، اما ن

و من  گفتیساالنه م داریو براش از د زدیکه در کمال آرامش با بابا حرف م کردمینگاه م ییلویبه ن

 و لب زدم: اوردمیطاقت ن گهید

 گهیپاشو د -

 سرش و باال آورد و لب زد: متعجب

 رهیچرا داره از حال م نیتو؟ حامد ا یشد نیا همچچر -

 قیصورتم دق یتو یگذاشت و کم میشونیپ یهم که تازه متوجه من شده بود دستش رو رو حامد

 شد که تشر زدم:

 میفقط بر ست،ین میچیه -

 من هم قدم شد. نیداد و با ما به سمت ماش تیرضا لوین باالخره

 دستم و گرفت و روبه حامد گفت: لویکه سارا کنار دست عمه عقب نشسته، ن میدیدور د از

 تو جلوتر برو، با نرگس حرف دارم -

 که گفت: دمیچرخ هیحرف جلوتر رفت و من متعجب به سمت هد یبه چهره آورد و ب یاخم حامد

 دکور گذاشته؟ یخودش و برا نیحامد ماش نا؟یا سیسرو یتاکس یبابارو کرد نیماش -

 باال انداختم و لب زدم: یا نهشو

 گهی! منم دبرهیتازه من و روستا هم نم گه،یکجاست نم نشیماش پرسمیچند ماهه دارم ازش م -

 دنیخسته شدم از پرس

 ارهیم یریو ازش بگ چیخب اگه سوئ -

 کنه؟یکارو با شوهرش م نیا ی! کدوم زنلویوا ن -

 باور کنم غرورش برات مهه؟ یخوایم -

 بچه هامه ها یمعلومه که مهمه! بابا -



 نرگس خانوم نهیکنار دستت بش یدیاجازه نم یتو حت -

 لب زدم: یعصب

 زارمیدر حضور سارا نم -

 لب زد: متعجب

 فرق داره واقعا؟ تیتو چرا همه چ -

داره نشون  یکه حال بد یحاله خوبتون رو به کس گفتیم گفت؟یم یمامان اون زمان ها چ ادتهی -

 .دهیخوب شماهام فرکانس م یکه اون حال بده داره به زندگ یچون آه ن؛یند

 پلک زد و بعد اضافه کرد: چندبار

 دختره دمش و بزاره رو کولش بره نیکن ا یکار هیبجاش  -

 رهینم -

 چرا که نه یجهنم بساز -

 ومدهینمونده که سرم ن یکارما داره؛ خودم که بدبخت ایدن نیا شم،ینامرد نم نقدریوقت ا چیه -

 منو بچه هام پس بدن. یکارما خوامیباشه، نم

 یبخوا یانحصار یزندگ هی یتو حق دار -

 نه خودم رمیحامد جلو م قیاز طر -

 ؟یچ یعنی -

 من و بچه هام و سارا نیانتخاب کنه، ب گمیبه حامد م -

انجامش  تیکل زندگ یکه تو یخواهر من، کار یکنیصورت مسئله رو پاک م یفقط دار ینجوریا -

تازه از کجا معلوم حامد  ،یکنیم رونیب تیسارا رو از زندگ یدار میمستق ری! خب فقط االن غیداد

 تورو انتخاب کنه؟

نشد با  تای! نهاخوامیخودم م یشوهرم و برا ایهمه زن تو دن نیکنم؟ منم مثل ا کاریچ یگیم -

 حامد بمونه و سارا رمیشهر م نیاز ا شهیهم یبچه هام برا

 یو سارا رو مادرشون بدونه! دادگاه ها رهیبچه هارو ازت بگ تونهی! حامد اراده کنه مگهید یخر -

 نیکمتر یزیو تو از هر چ کننیبه زن ها ظلم م یکنیفکر م یکه تو دار یزیاز اون چ شیطالق ب

 .یحق ممکن رو دار



شرمنده  م،یش نیو سوار ماش میها کنبحث رو نصفه ر میمجبور شد نیبوق ممتد ماش یصدا با

 عقب رو نگاه کردم و لب زدم:

 عمه؟ یچرا جلو ننشست -

 راحت باش زمیداره عز یچه فرق -

که  ینیو از ا شیزندگ تونستمیچطور م کرد،یکه مغموم نگاهم م ییسمت سارا دیچرخ نگاهم

چرا  کنم؟یخطرش و متوجه خودم حس م تشیاون همه معصوم نیهست خراب تر کنم؟ چرا ب

 همه استرس از دست دادنشون؟ نیراحت شم از ا انینم ایزودتر بچه هام به دن

با لحن فخر فروشانه  لویسکوت ن یقیو سر جام درست نشستم، بعد دقا دمیکش یحسرت بار آه

 گفت: یا

 نرگس جون؟ -

 جونم؟-

ش بدهکار گوش گمیحامده م نیبه ا ن؟یگذاشت امونیلینگیف یبرا هییچه اسم ها نیا گمیم -

 ستین

 اسم حامد، کدومش بده؟ هیاسم من انتخاب کردم  هیخب  -

 هم آوا باشه اسم هاشون دیجفتش، خب با -

 به حرف اومد: حامد

 و سورنا نایس میزاریو به خواهرت گفتم، م نیاهلل خواهر زن؛ منم هم کیآ بار -

 گفت: یحرص لوین

 نرگس جونم خودت بگو ؟یچرا تو انتخاب کن -

 بزنم اما ناچار لب زدم: یموضوع حرف نینداشتم در حضور سارا از ا یلیاما اصال تما من

 دونمینم گهیحتما، حاال د لهیکائیم شیکیاسم  -

 اضافه کرد: حامد

باشه که زادگاهه  یاش ماله کشور شهیر دیاسم با گفتی! نرگس اون زمان ها مکنمیتعجب م -

 داره روش دیتاک دایانتخاب کرده و شد یعبر شهیاسم با ر هیپسر خودش  یحاال برا

 گفتم: الیخیب



 نیاز ا قایبخواد و عم یادیز حیتوض کنمیقسمتشونه و فکر نم نیآدم ها عوض بشو تر دیعقا -

 هیلیخودش خ یو تو بزار شونیکیکه اجازه دادم اسم  نی! همزمیعز زارمیب تیخودخواه

 ؟یتو اسم گذار شترهیب یحق ک مینیبب میبپرس یشکوه لهیاز اون وک میبر یخوایم -

از  یاسم گذار کی یکه برا یفکر کردم که حامد نیدار آب گلوم و قورت دادم و فقط به ا صدا

 دهیارز یحال با صدا نینداره، با ا یرحم چیه یپس راجب سرپرست زنهیسهم و قانون حرف م

 گفتم:

 دمیگوشت گوساله مرگش حساب شد بوس متیکه بچه ام مرد و به ق یمن قانون و همون روز -

چند ماه شب و روز من شده عق زدن  زنم،یحرف م تیگذاشتم کنار! االن دارم باهات از انسان

 فقط شنونده باشم؟ شونیاسم گذار یها اون وقت تو نیا یبرا

 یناراحت نشو، فقط داشتم شوخ زمیام عز یکه انتخاب منه راض شیکیمنم به اسم همون  -

 کردمیم

 یدر کنترل قطره ها یفقط شنونده بودن و من هم سع گهیهم اون پشت د لویو سارا و ن هعم

 هیکاش  کرد،یم تمیداشت اذ یادیز گهیقانون ها د نیاز حد سمج بودن! ا شیداشتم که ب یاشک

 .کردینفر همه رو عوض م

بعد چند روز  هر طور که بود مراسم بابا تموم شد و سارا و عمه برگشتن روستا؛ واقعا باالخره

قبول  لویبه اصرار من ن رم،یحامد و بپذ یراحت مراقبت ها الیبکشم و با خ یتونستم نفس راحت

 خواستینق نق کرد و عاجزانه ازش م یبمونه هرچند که شوهرش کل شمیرو پ یهفته ا کیکرد 

دست  یرو رو یدلش تنگ شهرش شده بود که آب پاک یلیهم خ لویخود ن ایاما گو ادیکوتاه ب

 و موندگار شد. ختیشوهرش ر

از  شتریو ب ومدیاز بابت من راحت شده بود و در طول روز کمتر خونه م الشیخ گهیهم د حامد

 اومد. یکرد تا شب که خونه م یتماس اوضاعم رو رصد م قیطر

 لویاگه االن بگه که خب حاال که ن گفتمیگذاشته بودم، همش م اریخودم مع یاون روز ها برا خب

من  تونهیراحت م یلیکه خ هیمعن نیاون به ا هیشب یزیهر چ ایروستا  رمیمن امشب رو م هست

 رو کنار بذاره و بره.



حال  نیراجع به سارا باهاش حرف بزنم، اما در ع یبود که به طور جد دهیوقتش رس یطرف از

 خواهد بود؟ یچ قایواکنشش و حدس بزنم که دق تونستمیاصال نم

و دلت بخواد همه دروغ هارو باور  یبترس تیواقع دنیهراس داشتم! شده تا حاال از شن دنیشن از

ها با حامد حرف نزنم، دوست  تیاز واقع گهیرو بشنوم اما د یمن حاضر بودم هر نوع دروغ ؟یکن

 !هیچ تیساده گول بخورم و اصال نفهمم واقع یلیدختر بچه ها خ نیداشتم ع

اومده بود و چقدر اون زمان  شیحالت برام پ نیا هیشب قایدق یو حالتدور تر افتادم  یسال ها ادی

 شهیهم میکل زندگ ی! توامیآدم دن نیکردم من بدبخت تر یاومد و حس م یبه نظرم دردناک م

تر بودند و من انگار که ول  یمیصم یلیباهم خ گهید یو دوتا میبود که ما سه نفر بود ینجوریا

ندارم و دوست داشتم از زبون دوست  ییجا دمیدیکه م نیشدم با ا یبودم، من وابسته م معطل

که منم  یطور نیا هیشب یزیهرچ ایهستند  یمیصم شتریهام دروغ بشنوم! بهم بگن با من ب

و شد  ومدین شیوقت برام پ چیحالت ه نیداشته باشم و ا یدوست واقع هی تونمیحس کنم که م

و من  میازدواجم هم ما سه نفر باش یکردم تو یوقت فکر نم چیدلم، ه وشهجعبه حسرت گ هی

 رو. زمیعز یهوو ای خوادیروز ها رو با خودم کلنجار برم که بفهمم شوهرم من و م

 زدم و زمزمه کردم: یتلخ لبخند

 گهیبه شکل د یو فقط از شکل رنینم نیوقت از ب چیآدم ها ه یزندگ یدغدغه ها تو یلیخ -

 و تلخه! یبه شدت جد هیباز هی یدارن اثبات کنن زندگ یو سع انیدرم

هاشون  یبزنن و خواهش کنن قصه سخت ادیکه دوست دارن فر ایدن نیا یچند نفر هستن تو مگه

 یخوشبخت یبزنن و ازش بخوان رو ادیبه سر برسه، چند نفر حاضرن از ته دل اسم خدا رو فر

 تونهیخنده از ته دل م هیو فقط  شنیم نمرو بهشون نشون بده، چند نفر هستن که با مرگ آر

 به راه کنه. واوضاعشون و ر

 !زنهیتا دله خسته هست که از ترس برزخ دست به قتل نفس نم چند

صورت خسته حامد  دنیو شب با د رسوندمیبه شب م حاتیتوض نیا یهام رو با ارائه تمام روز

 سهیمقا نیراحت بزارم، ع سهیمقا هیکه قراره براش  رفتیم ادمیخاک از سر و صورتش  یو بو

 یکدوم بزرگتره و تو کیدو عدد سه و  نیب دونهیکه م یبچه دوم دبستان هی یبرا یاضیر یها

 !دهیسه قرار م یرو برا یعالمت بزرگتر نشونیب رهیدا



 یکه عالمت بزرگتر میدار یشتریب یدل حامد کدوم مون جا یتو دونستمیکاش م نکهیا فقط

 !هریسمتمون قرار بگ

 :گفتیاومد که م ییصدا هیدلم  ته

 ؟یچ نیبود یاگه مساو -

 زدم: لب

 !رمیمن م -

 به خودم اومدم: لوین یباصدا

 !ستایحواست ن -

 شده؟ یچ -

 یحامد خنگول دو ساعته تو حموم منتظره براش حوله ببر -

 !نیا رهیم ادشیچرا همش  -

 شوهر برداشتنت نیبا ا یوهلل، توام چش بازارو کور کرد دونمیچه م -

 بهش رفتم و گفتم: یغره تصنع چشم

 یخوب نیچشه مگه؟ به ا -

 بلندش حرفمون نصفه موند: یصدا با

 بکپم نجایکه من هم نیاریاگه نم -

 گفت: یحرص لوین

 نم؟یبیتورو نم ختیامشب من ر یعنی! یخوب شنهادیواو چه پ -

تا جواب حامد رو بشنوم و رفتم سراغ حواله اش و به سرعت به دستش رسوندم که با  نموندم

 نگاهم کرد و لب زد: یقیآورد و با لبخند عم رونیضربه زدنم به در سرش و ب

 پهلوانان کوچک در چه حالن؟ -

 بود تا سر درد و دلم باز شه: یکاف نیهم

 امروز مدام لگد زدن !کننیم یباز یزیچ یفوتبال هیفکر کنم دارن  یوا -

 گفت: یمانند غیج یبا صدا لویبه چهره آورد و تا اومد حرف بزنه ن ینیریش اخم

 خواست موییهمه نوشابه باز کردن، دلم آقا نیا گهیبسه د -



 گفت: یخنده از در فاصله گرفتم و حامد هم با حرص تصنع با

 یکردیمارو هم راحت م یرفتیخب م -

از حامد درخواست  یصورتش از درد مچاله شد و من با چشم غره اهم تا اومد حرف زنه  لوین

 لویرو تموم کنه و اونم رفت داخل که حوله رو تن بزنه و من هم به سمت ن یکردم که مسخره باز

 و به سمت ما اومد. رونیب دیکه حامد تند پر دیکش یفرابنفش غیج نمیرفتم و تا خواستم بش

هر لحظه  نباری! اما اشدیو بعد حالت هاش نرمال م کردیم یتاب یب یکم ریعادت چند روزه اخ طبق

زود به  یلیتو اتاق که آماده شه و منم خ دیشد که سر آخر حامد پر یم شتریهاش ب غیج یصدا

رفتم  لویخودم به سمت ن یمانتو و شال برا هی یسمت لباس هامون رفتم و بعد تن زدن سرسر

 تونستم مانتو رو تنش کنم. یسختو به 

از اون  شتریب یلیبردنش از پله ها خ نییپا یانگار اصال قصد تموم شدن نداشت و سخت دردش

 یبهم فشار اومده بود که حس م یو خوده من به قدر میکرد یبود که من و حامد فکر م یزیچ

 کنم! مانیکردم االنه که زا

 یناله ها ونیحامد شدم که م دهیهم تازه متوجه رنگ پر مارستانیبه سمت ب رمونیطول مس در

 :دمیغر دادیسر م لویکه ن یبلند

 یوفتیپس م یچته حامد؟ دار -

 :دینگرانش به گوشم رس یصدا

بدم؟ گفتم ماه آخرشه  یمن جواب شوهرش و چ وفتهیبچه ب ایخودش  یبرا یزبونم الل اتفاق -

 یخطرناکه بزار بره گوش نکرد

 شور نزن. خودیب وفتهیب ستیر نهم قرا یاتفاق بد چیکه شده و ه هیکار -

 گذاشت. شیرانندگ یشد و تمرکزش و برا الیخیب دیمن و که د یینگاهم کرد و پر رو یکفر

رفت و  یو متوقف کرد و خودش به سمت ورود نیاورژانس حامد ماش یجلو یروال عاد هی طبق

صداش اوج  یشده بود و گاه یا قهیهم دق لویبه سمت ما اومد، درد ن لچریو هیبعد با  یقیدقا

 شد. یم حالیدستم ب یرو یو گاه گرفتیم

اصال  گهیو چندتا دکتر دوره اش کردن و من د میرو وارد اورژانس کرد لویتا ن دیطول کش یلیخ

همون جا نشستم و از دور  یها یاز صندل یکی یحامد رو شنهادیو به پ ستمینتونستم سر پا با



 کیکش یزودتر از انتظارم به بخش زنان منتقل شد و پرستار ها یلیکردم؛ خ یرو نگاه م لوین

نبود چون درواقع  یکدوم حرف هاشون قطع چیکردن و ه یم زیبراش تجو یاحتمال یهانسخه 

 !ندهیدر کار نبود تا دو سه ساعت آ یپزشک

 یریگیپ کیآروم شدن دردش و با هزار و  یتا بهش دارو بدن برا میکرد یرو بستر لویناچار ن به

راحت گفته شد که بچه اش  یلیحاضر شه و خ لویسر ن یشد که باال دایپزشک پ هیو خواهش 

 .ادیم ایامشب به دن میچه نخوا میو چه بخوا ادیم ایداره به دن

به من دستور داد که امشب و خونه بمونم و اون شبونه  بایزود کار هارو انجام داد و تقر یلیخ حامد

 !ارهیره برفت روستا تا عمه رو بردا

شده بودن و  لیکه اشک هام س یداد، اونقدر یرو بهم م یخونه حس بد یو حامد تو لوین نبود

 بر پا بود. یآشوب واقع هیدلم  یاصال قصد توقف نداشتن؛ تو

 هیحواسم پرت  خواستمیکردم، فقط م نییهدف چند کانال و باال پا یو روشن کردم و ب ونیتلوز

تو دلم تکون خورد، کنترل  یزیچ هیگنبد و گلدسته حرم امام رضا)ع( انگار  دنیشه و با د یزیچ

اون منم شروع کردم به زمزمه صلوات  یو با صدا ونیو رها کردم و چشم دوختم به صفحه تلوز

 یو زمان جدا شدم و غرق شدم تو همون آرامش نیلحظه انگار از زم هی یخاصه امام رضا)ع( و برا

گرفتم و کنار پنجره نشستم و شروع کردم به حرف زدن با خدا  ییشدم و وضو از جا بلند د،یکه با

 حس شد. یلیکه امشب نبودشون خ یو پدر و مادر

 عمه و حامد متعجب لب زدم: دنیدر سر چرخوندم و با د یتو دیچرخش کل یصدا با

 همراه قبول نکردن؟ -

 گفت: عمه

 موند ششیسارا پ -

 نگاهشون کردم که عمه ادامه داد: دهیچسب نیفک به زم با

براش بکنم!  تونستمینم یکار چیجز کنارش نشستن ه ششیپ موندمیاگه م رزنیدخترم منه پ -

 جوون کنارش باشه بهتره هی

 زدم: تشر



 ریحضور سارا هرچند خ یبفهم یخوایم یسر خواهرم باشم؟ ک یخودم باال یحامد چرا نذاشت -

 کنه؟یم تمیو خوب اذ

 کالفه لب زد: حامد

 میزنیآروم باش نرگس بعد حرف م -

 یمن و ببر دیاالن با نیهم یآرومم ول -

و در ادامه دستم و  دیکرد و بوس کیبه سمتم اومد و کنارم نشست و سرم و به خودش نزد عمه

 دستش گرفت و لب زد: یتو

 یلش باشبه فکر خواهرت و رفاه حا شتریکن ب یاالن سع زم،یعز گذرهیروزا هم م نیا -

براش بکنم! آه حسرت  تونستمیم کاریکه به هم زدم چ یشکم نی! من با اگفتیعمه راست م دیشا

 ! تشر زدم:یگچ ایبود  یشدم که باز لباس هاش خاک رهیو به حامد خ دمیکش یبار

پنج ساعت  دنتیهنوز از لباس پوش ؟یکنیم کاریچ یدار یبگ یخوای! نمهیباز که لباس هات گچ -

 ..ینگذشته، فقط تا روستا رفت

شده بود،  فیحرفم خودم ساکت شدم! فقط رفته بود روستا و باز لباس هاش کث نیدنباله ا به

 هر روز روستا بوده! یعنی نیا

 زدم: لب

 حامد ینامرد یلیخ -

، از اتاق ها قدم برداشتم و در رو محکم به هم کوبوندم یکینرگس گفتن هاش به سمت  الیخیب

سارا بوده و  شیانحصار منه پ یتو کردمیکه فکر م ییباز هم تونست دلم و بشکنه، تمام روز ها

 به من نگفته، از پشت در صداش اومد:

االن  قای! دقیفهمیو م زینباف خواهشا، به وقتش خودت همه چ ییاون مغزت قصه جنا یباز تو -

توئه و منه  یایخدمتت عرض کنم که تماما برگرفته از رو دیبا گذره؛یداره تو ذهنت م یچ دونمیم

سارا  شینکردم، به جان خودت به جان بچه هامون پ یغلط اضافه ا چیه تیواقع یبدبخت تو

اصال  ختهیسرم ر یبدبخت کیکه خونه نبودم و بابا من هزار و  ییوقت ها نیکدوم ا چیهنبودم 

 .کنمیها فکر نم زیچ نیبه ا



و اصرار داشت که من  گفتیمن م یبود که حامد داشت از روابطش با سارا برا یبار نیاول نیا

 اون نبوده. شیباور کنم پ

 ییفضا زیآنال یداشت اما ذهن مملوء از مشغله ام بهم برا یادیز یحرف هاش معان نیا خب

 گفتم: جهیو در نت دادینم

 که هست خراب تر نکن و فقط تنهام بزار ینیحالم و از ا -

 حواله در کرد و رفت. یمشت

اون از اتاق خارج  هیشب یهر بهانه ا ای میاستفاده از گوش یدوام آوردم و بعد برا یساعت کی

به دستم داد؛ متعجب بودم که اون چرا  یریش وانیاومد و ل رونیشدم! عمه از آشپزخونه ب

 که ساعت پنج صبحه یدر حال دهینخواب

 زد: لب

 بد به دلت راه نده حامد حواسش به دلت هست، توام -

 عمه الیخیب -

 االن برو بخواب دنش،ید میریم 8اومده! حامد گفت ساعت  ایبه دن لویباشه، بچه ن -

 خبر داد؟ لویبه شوهر ن -

 نه ای ادیم رشیگ مایهواپ مینیاره اونم رفته فرودگاه تا بب -

 !یهست یهم ممنون، مادربزرگ خوب نیاشاره کردم( بابت ا ریش وانیباشه) به ل -

 طعن کالمم شد و لب زد: متوجه

 برادرزاده ام بود یبرا نیا -

 زدم و اضافه کردم: یپوزخند

 باور کنم کنمیم یسع ،یاک -

 رفتم و بعد بالفاصله به اتاق برگشتم. میزود به سمت گوش یلیخ و

 چشم باز کردم و به صاحب دست نگاه کردم، عمه بود. یدست یتکون ها با

 لب زد: یآروم به

 صبحه 9ساعت  -

 جام نشستم و اضافه کردم: یو با کمکش تو دمیبه صورتم کش یدست



 که میقرار بود هشت بر -

 مارستانیخودش رفت ب یبخواب شتریساعت ب کیگفت  یغرق خواب دیحامد اومد د -

 شهیناراحت م لویببره پس؟ االن ن یمارو ک -

 دهیحامد هم رس یتو آماده ش تا لو،ین ستیهنوز کامال به هوش ن زمینگران نباش عز -

 :دیدنباله اش کمد مقابلم رو باز کرد و پرس به

 ؟یبپوش ارمیب یچ -

 شمیزحمت نکش خودم االن پا م -

 خب ارمیبزار برات ب -

 خودم بلند شم بهتره ینه مرس -

 باشه پس بزار کمکت کنم -

 یمرس -

با صورتم  یمانتو و شال برداشتم و بعد هم کم هی یکمک عمه از جا بلند شدم و کامال تصادف با

 نداشت! دنیپف کرده بود و د یور رفتم که حساب

 گفتم: شبیسکانس د الیخیب دنشیرفتم و با د ییرایحامد زود به پذ یصدا دنیشن با

 چه خبر؟ بچه چطوره؟ لویاز ن -

 به سر تا پام انداخت و لب زد: ینگاه

 ؟یخوبن، تو چطور-

 انداختم نییبه صورتش انداختم و سرم و پا ینگاه

 میصبحونه ات رو بخور که بر -

 رمیس -

 ینرگس! بهتره عجله کن زنمیبار حرف م هیمن  -

 :دیکوبوندم که غر نیپام و به زم یعصب

 کار و نکن نی! صد دفعه بهت گفتم انرگس

رو  زیسر م ریپن کهیت هیبرداشتم و  ینون کهینزدم و به سرعت وارد آشپزخونه شدم و ت یحرف

 گذاشتم روش و تا اومدم بخورم دوباره صداش اومد:



 نارو؟یسر پا نخور چندبار بهت بگم ا -

 ولم کن خب ؟یکنیچرا مثل بچه ها باهام رفتار م -

 یفعال شیبچه تخس و ب هیچون واقعا  -

 فاز رنگارنگ برندار حامد! اصال حوصله ات و ندارم یاول صبح -

 منم کنهیکه داره تحمل م یاون انقدر کالس نذار -

 ؟یو بر یاالن شرت و کم کن نیپس چطوره هم -

 کنمیکارو م نیمامانم حاضر شه هم قایدق -

 در یجلو یدیمن و بزار رو جا کل نیماش چی! فقط قبلش سوئهیعال -

 دندون قروچه گفت: با

 رو سر خودش ذارهیکه منت زن جماعت و م یخاک تو سر مرد ذارم،یم -

که داره  یاون ؛یمن کالس نذار یبرا یحاال انقدر ناله نکن سرم درد گرفت، تا تو باش خوبه -

 منم کنهیتحمل م

قرار گرفت که لب  دمید دانیم یتو دهیداد و به دنباله اش عمه با فک چسب لمیتحو ییبابا برو

 زد:

 ن؟یکنیم یبا هم زندگ ینجوریا شهیواقعا من باور کنم شما هم -

و من مشغول صبحونه ام نشون  شیاز تاسف تکون داد و حامد خودش و مشغول گوش یسر

 میرفت یفروش ینیریو بعد به ش یو سر راه اول به گل فروش میو باالخره از خونه خارج شد میداد

 یو خواهر دمیدختر تپل و واقعا ناز بود د هیبار خواهر زاده ام رو که  نیاول یو سر انجام من برا

حق رو  نیکمتر یا نهیگرفت! ما خانوم ها در هر زم یلیحال خودش نبود، دلم خ یتو الکه اص

زن  کیکه  هیانصاف یب م،یکشیم مونیساختن زندگ یدرد رو برا نیشتریحال ب نیدر ع یول میدار

 ایبه دن یکنه و وابسته بشه و بعد برا یوجودش رشد کرده زندگ یکه تو یزیچ هینه ماه تموم با 

از  دیقرار باشه از شوهرش جدا بشه با یروز کیهمه درد بکشه و سرانجام اگر  نیآوردنش ا

 فرزندش هم جدا بشه! چون حق با مرد هاست.



 گهید یمسائل فکر نکنم، چرا که حت نیکردم حواسم رو پرت لطافت هاله کنم و اصال به ا یسع

! پس ته دلم خواستیخسته شده بود و به شدت گول خوردن م یهمه نا برابر نیذهنم هم از ا

 زدم: ادیفر

 میخوشبخت یلیما زن ها خ -

 نشد. جادیا یکلنجار گهیسلول هام بهم پوزخند زدن اما د کل

گـ  نیخودم گفتم به کدام شیرو به هالکت بود! پ یثابت موند که از خستگ ییسارا یرو چشمم

 کنه. یهوو و مادرشوهرش کار یشه و برا تیانقدر اذ دیـناه با

 زدم: لب

 مارستانیب مونمیامشب خودم م -

 کمال تعجب سارا به حرف اومد: در

 حامد رو تا صبح ندارم یحوصله غر غر ها -

 نگفتم که عمه گفت: یزینداشتم باهاش هم کالم شم پس چ دوست

خاک  ادیقشنگ م نهیتو بب یاومدن توئه، شک نکن اگه مارو ب رونیفقط منتظر ب رونیحامد اون ب -

 ؟یحوصله دعوا دار بره؛یبخش زنان و به تاراج م

 لب زدم: یعصب

 خواهرم باشم؟ شیامشب و پ رمیبگ میاستقالل ندارم که تصم یمن اونقدر یعنی -

تماشاگرشون  یآوردم و مقابل نگاه ها رونیب فمیو از ک مینگفت و من لجبازانه گوش یزیچ یکس

 شماره حامد رو گرفتم که بعد بوق دوم برداشت و بالفاصله گفت:

 خب نیشد ادهیام که پ یهمون در یجلو -

 مونمیم نجایمن امشب ا -

 بله؟ -

 زمیعز یدیهمون که شن -

 بود گفت: زیکه ازش حرص لبر ییصدا با

 ینیبغـ*ـل دستم بش یایاالن ب نیبه نفعته هم -

 ؟یدیدستور متا حاال تو  یاز ک -



 بچه هام دستتن یاز وقت -

 بچه هات؟ -

که مرد آروم و  کشهینم گهیچون واقعا اعصابم د یبچه هام، نرگس بهتره رو مخ نر قایآره دق -

 باشم! یخوب

 فیک یو تو یعمه و سارا گوش یخنث ینزدم در واقع و فقط قطع کردم و مقابل نگاه ها یحرف

 .رونیب نیایزود ب یلیزنگ خورد که گفت حامده و گفته خ عمه یانداختم که به دنباله اش گوش

به اشتراک گذاشتم و بعد به  نستاگراممیا یجا بلند شدم و چندتا عکس از هاله گرفتم و تو از

که اشک هام  دمشیگرفتم و سر آخر بوس یرفتم و با چهره غرق خوابش چندتا سلف لویسمت ن

 کرد که دلم براش کباب شد. یزیگونه اش افتاد و ناله ر یرو

اعصاب شده بود و من  یروزا واقعا ب نیا گفتیبا حامد حرف نزدم، راست م یکالم یخونه حت تا

 بفهمم مشکل از کجاست. تونستمیاصال نم

 جهیبهش اجازه مالقات نداده بودن و درنت مارستانیب ایو گو دیرس لویشب بود که شوهر ن مهین

 دهیشن لویشده بود، از ن ریانگار که پ کسالی نیا یونه، اونم توحامد رفت دنبالش و آوردش خ

رو  یسخت کسالیاونم مثل من  ایاومده و گو شیخانواده اش چندتا مشکل بزرگ پ یبودم که تو

 گذاشته! سرپشت 

راحت بود که  المیبود، چرا که خ ندیخوشا یلیمن خ یبرا نیگرفته بود و ا یروز مرخص ستیب

 شفاف بزنم. یلیحرف هام و به حامد خ تونمیو م ستمیتنها ن

با هاله به خونه اومد؛ هرچند که درد از سر و  لویبود که ن ییو به شدت خوش بو یبهار صبح

مادر  کیبود! چرا  بیخلقت واقعا عج نیشد، ا یاما لبخند از لب هاش دور نم دیبار یصورتش م

که راجع  ینجوریه بچه دار شده؟ اهمه درد و اون همه دردسر بعدش خوشحاله ک نیبا وجود ا

 درک کردنش هم دردناکه! یکنم واقعا حت یمبهش فکر 

کوچولوش  یاجزا یداشت که با سخاوتمند یدیمن بود، صورت سف قهیاما درست طبق سل هاله

بود، سارا هم  ادیدو روزه ز یال کینوزاد  کی یکه واقعا برا ییخودش جا داده بود و موها یرو تو

 نیبود، اصال دوست نداشتم به ا لوین یبه اصل یکمک کننده اصل یما بود و به نوع شیهمچنان پ



آزار بود فکر  یفکر کنم، واقعا برام نوع کردیدر حق خواهرم م یشتریب یکه سارا خواهر هیقض

 کردن بهش.

بود که  یدرحال نیاومد و ا یشب به خونه م ازدهیساعت  قایرفت و دق یصبح زود از خونه م حامد

روستا نداره و  یبه بودن سارا تو یبود که ربط یمعن نیما بودن و عمال به ا شیارا و عمه هم پس

 !شتبود که اون روز ها وجود دا یا جهینت نیتر انیع نیروستا ا رهیدر هر صورت حامد هر روز م

خودم هم  د،یخوابیداد و بعدش هم م یتا دوازده رو به حرف زدنمون اختصاص م ازدهی ساعت

از حامد نداشتم اما در طول روز مدام نگاهم به سارا بود و اون حس  یروز ها سهم چندان اون

هم در روز بهش  قهیپنج دق یمن شوهرش و ازش گرفتم و برا نکهیعذاب وجدان مسخره بابت ا

 پس ندادم.

باهاش حرف  کمیسارا و  شیکردم که بره پ یشدم، به حامد اصرار م یم وونهیشب ها د یگاه

 گفت: یبزنه و اون هم متعجب م

 ترسمی! من که از تو نممیزن یخب م میاگه داشته باش م،یندار یحرف خاص -

هارو داشتم و حس  تیکرد؛ هرچند که باز هم همون ذهن یدلم و آروم م یحرفش تا حدود نیا با

 کردیم یگفتم سع یحامد که م یکنه، از دغدغه هام برا یم نیکردم سارا کل روز من و نفر یم

 و بحث دل! رهیداد که تقد یم حیهم توض یحواسم رو پرت کنه و گاه یجور کی

گرفتم  ینشستم و از شرکت برنامه م یم ستمیشدم و پشت س یم داریها همزمان با حامد ب صبح

کار رو مخش راه رفتنه و  نیبردم هرچند که حامد معتقد بود که هدفم از ا یو کار هام رو جلو م

 حرص بخوره! یشدم بلکه اون هم مثل من کم یمن هم منکر نم

خودش از پس کار ها بر اومد و عمال به حضور عمه و خصوصا  گهید لویگذشت هفت روز ن بعد

عمه خودش حرف دل  جهینبود و درنت یاجیمن باعث جنگ اعصاب بود واقعا احت یکه برا ییسارا

دارم و بعد رسوندن عمه و سارا  یمعه بود و به حامد گفتم باهاش حرف مهممن و زد و رفتن، ج

متوجه شصتش خبردار شد که  دیکالمم رو که د تیاما جد ارهیاولش خواست بهانه ب هبرگرد دیبا

 نگفت و رفت. یزیو اعصاب منم به شدت دست خورده پس چ هییخبرا هی



 خوامیگفته بودم که م لویوارد شد، به ن استرس بهم یرفت و برگشتش کل یاون بازه زمان یتو

هم که افتاد نه اون نه  یاتمام حجت باهاش حرف بزنم و هر اتفاق یراجع به طالق سارا و به نوع

 نکنن. یشوهرش دخالت

اتاق  یکه تو یبه گوش من ییرایپذ یساعت برگشت و صداش از تو کیبعد  اتمیحدس طبق

 رو مخاطب قرار داد: لویکه ن دیبودم رس

 کجاست؟ -

 :لویمضطرب ن یصدا و

 اتاقتون -

 متعجبش: یشدنش درست روبه روم و صدا انیبعد نما یقدم هاش و لحظات یبعد صدا و

 گرخمیم قتایکه حق یکن یرفتار م یجور کیوقت ها  یلیخ -

 زدم: لب

 نباش لطفا هیحامد دنبال حاش نیبش -

 حرف روبه روم نشست و لب زد: یب

 بگو -

 فتم:گ یناگهان کامال

 ؟یدوسم دار -

 کرد و اضافه کرد: یعصب خنده

 آره -

 هم؟ میقبل حاملگ -

بخواد  نکهی! مگر اپرسهیرو نم دونهیرو که جوابش و م یوقت سوال چیه شناسمیکه من م ینرگس -

 خودش هم قبولش نداره یبزنه که حت یحرف

 تشر زدم: یعصب

 خوامیقبول دارم! من قبول دارم که آرامش م -

 و خسته نگاهم کرد و لب زد: دیکش یصدا دار پوف

 ؟یشگیهمون درخواست هم -



 آره -

 سرش و بلند کرد و گفت: یا هیانداخت و بعد سکوت چندثان نییپا یسر

 !یشگیهمون جواب هم -

 :دمیشده ام غر دیکل یدندون ها نیب از

 سارا ایم من و بچه ها ای! یانتخاب کن دیبار با نینساز حامد خان! ا تیمن ب یبرا -

حق تلفظ کردنش و  یحت ؟یفهمینرگس! م یجمله رو ندار نیحق به زبون آوردن ا یتو حت -

چون دلم  کنم؟یکارو نم نیچرا ا یدونی! اما مزمیصورتت و بهم بر بیجا ترک نیو حقته هم یندار

 .یبمون میزندگ تیبهت ظلم کنم، پس دهنت و ببند و بزار اولو نیاز ا شتریب تونمیدلته، چون نم ریگ

 باال رفت: یاراد ریغ صدام

حق داشتن  دمیمن بهت نشون م ؟یزنیزن با من حرف م یاز حق دست بلند کردن رو یدار -

 حامد دمینشونت م ،یچ یعنی

 دستم و گرفت و نذاشت بلند شم و بعد کنار گوشمم زمزمه کرد: مچ

 نزن یزور الک دم،ینرگس! به جان خودت به جان بچه هام نم دمیطالقش نم -

 پس من و طالق بده -

 خوانی! بچه هام هم مطمعنن مادرشون و متونهیتو نم یدلم ب -

 رم؟یو م دمیبچه هام و م یواقعا فکر کرد ؟یکنیم دیمن و تهد یاالن دار -

 لب زد: الیخیو ب خسته

 هیاز حد عاطف شینرگس بانو ب دونمینه من م -

 افتادم و لب زدم: هیگر به

 کنم یبا هوو زندگ تونمینم گمیمرد باش! شرف داشته باش حامد، م -

 ستیاون هووت ن -

 زدم: زجه

 اسمش باال سر اسم من تو شناسنامته پس هست -

 زد: داد



تو برام همه  ؟یتیبهت ثابت کنم تو برام اولو یکاغذ پاره! بهم بگو چجور یهرچ یگور بابا -

 منم هستم ی! تو باشیزیچ

 یفهمی! مخوامیدختر بچه خودم و گول بزنم، من انحصار م هی نیع تونمینم گهی! دهگید تونمینم -

 اصال؟

شب  ه؟یده ماهه خبر ندارم رنگ صورت سارا چه رنگ کیمن نزد نکهیاز ا شتریب گهیانحصار د -

 ست؟یو روزم قفل خودته اسمش انحصار ن

 خالصم کن ،ینجوریا کشمیصورت مسئله رو پاک نکن حامد! دارم درد م -

که مغموم  یشد و به دنبالش نرگس بیچشم هام غ یزود از جلو یلیکرد و خ واریحواله د یمشت

 کاریچ دیبا دمیفهمیرو داشتن، اصال نم تمیشخص بیکرد و هق هق هام که قصد تخر ینگاهم م

 برام گهیاتاق د یکمتر عذاب بکشم، صورت سارا و حامد مدام جلوم بود و فضا کمیکنم که فقط 

 خفقان آور شده بود!

 :دمیکردم و وارد تراس شدم و نگاهم و قفل آسمون کردم و نال رونیرو از اتاق ب لویالتماس ن با

! شهیگرم نم یبه عنوان شوهر آب شیکه به من داد یآرومم کن، از بنده ا یجور هیخودت  ایخدا -

 کن. یکار هیخودت برام 

 دم،یتخت دراز کش یرو یو وارد اتاق شدم و با دلسرد دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 دمیکش قینفس عم یچندبار خوردن،یشده بودن که تند تند تکون م میانگار بچه ها متوجه بد حال

 به خواب رفتم. جهیبه حامد فکر نکنم و در نت گهیکردم د یو سع

شده  یش عصباناز دست یحساب لوین ومد،یشب بعدش هم ن یو حت ومدیشب حامد خونه ن اون

گول خورده،  یبدبخت ها نیام شده بود ع افهی! قرهیباهاش تماس بگ خواستیم یبود و چندبار

 ایبودم که با به دن یمثل دیدستگاه تول هیبود که من فقط  نیو شوهرش از ازدواج من ا لویتصور ن

 اونها خواهم رفت. یها کال از زندگ هاومدن بچ

سر و وضع ممکن  نیتر دهیم! وانمود کنم حالم خوبه؛ با ژولبخند تونستمیخودم نبود، نم دست

 یحال همچنان از نگاه ها نیشده بودم و در ع زیگوشه اتاقم نشسته بودم و به شدت ترحم برانگ

 رو به صورتم بزنه. ینقاب چیداد جسمم ه یبودم اما خب روحم اجازه نم زاریب زیترحم آم



 یزود شماره شکوه یلیرفت و خ میخودم و گرفتم و دستم به سمت گوش میروز سوم تصم صبح

 :دیچیگوشم پ یمن صداش تو یمانیبه پش کیرو لمس کردم که بعد بوق سوم و نزد

 زیسالم خانم رادمهر عز -

 ن؟یخوب هست یسالم جناب شکوه -

 کننیسرم درد م یها رگیوهلل خوب که چه عرض کنم، بخدا مو -

 پس بد موقع مزاحم شدم -

 بره ادمیبا شما مشغول صحبت شم بلکه  کمی ن،یدار ارینه اخت -

 ..ادیاز دستم برم یافتاده؟ کمک یاتفاق -

 کردیهم نم شیکار چیطالقه ه بیپرونده عج هینه  -

 دلم گفتم: یتو

 یچه حسن تصادف -

جناب داماد  نکهیطالق! علت طالق ا یخانوم و آقا رفتن برا هیخانوم رادمهر،  شهیباورتون نم -

 زنهیبه قاشقش دندون م

 لب زدم: متعجب

 ن؟یکن یم یشوخ نیدار -

 الزم هم شدن لیشده که االن وک دهیچیاشون پ هینه وهلل قض -

 آخه چطور ممکنه -

سه ماه رو در حضور  نیسه ماه بوده و تمام ا شونیکه کل دوران نامزد گنیفرهنگ غلط، م -

نفر آدم هست خانوم متوجه  ستیکه ب یا هم معاشرت کردن! خب معلومه سر سفره اخانواده ها ب

 ریو اتفاقا غ یعیاتفاق طب کیخانوم  یریگ رادیا نیا ی! از طرفشهیدهن آقا نم یقاشق تو یصدا

 طونیداماد هم از خر ش ایحساسه، گو ستیهست! خب بنده خدا دست خودش ن رمانقابل د

 به طالق. دهیکه به قاشقش دندون نزنه و خالصه کارشون کش شهینم ادهیپ

 لب زدم: یسخت به

 سخته یلیباورش خ -

 !شهیکه نم فیخدمتتون اگر مجاز بود ح دادمیپرونده اشون عکس م حاتیاز توض -



 گمیمن از لحاض هضم م یحرف شما سنده جناب شکوه -

 کرد و ادامه داد: یخنده ا تک

 نییم امرتون و بفرماکرد یخب شرمنده پر حرف -

 و لب زدم: دمیکش یآه

 همسر اول حامد هیهمون قض -

 صاف کرد و اضافه کرد: ییسکوت برقرار شد و بعد صدا یکم

 ستیمطمعنم حامد طالق بده ن بایدلسردتون کنم اما تقر خوامینم -

 درسته، همچنان همون نظر و داره -

 یبه سالمت یخب شما هم که االن باردار -

 ادامه بدم تونمیواقعا نم گهید یآره ول -

 فهممیمن نم نیچرا بله گفت نینداشت ییتوانا نیواقعا اگر چن -

 که شده هیکار -

 نیکن کاریچ نیخوایحق با شماست، حاال م -

 کرد؟ شهیم کاریو چ هیبا ک تیاولو ن،یکه بچه دارن برام بگ یاز طالق زن و شوهر -

باشه در رابـ ـطه با حضانت هم  یاگر طالق شما توافق نکهیداره! اول ا یمختلف یخب حالت ها -

بر عهده  یحضانت فرزند پسر تا هفت سالگ یاما خب بطور کل د،یخودتون به توافق برس دیبا

استفاده  یا گهید یپدر از شگرد ها نکهیا ایشه  تیمادر از طرف دادگاه رد صالح نکهیمادره، مگر ا

با مادره و بعد  یخب همونطور که گفتم تا هفت سالگ یکنه و تا اون سن حق و به خودش بده ول

انتخاب  دیو ذاتا خودش با دهیبا پدر و بعد هم خب فرزند به سن بلوغ رس یاون تا پانزده سالگ

 کنه.

 بعدش هم خدا بزرگه شمن،یپ یخوبه پس تا هفت سالگ -

زودتر  یلیو خ گذرنیزود م یلیواقعا! سالها خ نیجمله استفاده نکن نیکه از ا کنمیم شنهادیمن پ -

 کی ،ییو واقعا براتون وحشتناک خواهد بود اون فصل جدا شنیاز انتظار فرزندانتون هفت ساله م

صورت  نیتوش نباشه، مطمعنن در ا یکه درد دیکن دایخودتون پ نیو خوب ب یشگیراهکار هم

 داشت. دیخواه شیرو در پ یسخت یالهاس



 ه؟یراهکار شما چ -

 دیکن میابد فرزند هارو تقس یبه نظرم برا -

 داد زدم: بایتقر

 ن؟یزنیحرف م یاز چ نیدار نیمتوجه هست -

 چیکردم که متوجه باشم ه دایپ ییآشنا یهمسرتون اونقدر اتیبانو! من با روح نیآروم باش -

 رهیگیو رسما حق شمارو م کنهینم یوقت هفت سال از فرزندش دور

پرت کردم  یرو با شدت به گوشه ا یگوش جهیواقعا به نظرم پوچ اومد و درنت یشکوه یها حرف

وارد اتاقم شد و کنارم  لویکه صدام باال رفت و ن یانقدر ختم،یاشک ر زیر زیو همونجا نشستم و ر

 شد. کیکردن باهام شر هیگر ینشست و اون هم تو

 یخبر چیرفت و آمد داشتم و هو دادگاه  یبه دفتر شکوه یرو با همون وضع ظاهر یهفته ا کی

مطمعن بودم  نکهیبود برام، خصوصا ا یاز حامد نبود! نبودش واقعا عالمت تعجب به شدت بزگ

 یبود اما حاال حت شیشگیعالرغم خواسته هم نیاز خونه رفت و آمد دارم و ا رونیبه ب دونهیم

 نبود. داشیهام هم پ تیاز فعال یریگجلو یبرا

کرد، اما  یم دییهمدم درد و دل هام بود و تمام حرف هام رو قبول داشت و تا لویاول ن یها روز

داشت بهم ثابت کنه که دارم اشتباه  یکرد و برعکس سع ینم دییتا گهیبه بعد د ییجا کیاز 

 .شدیواقعا برام پوچ معنا م نیکنم و ا یم

 زدنیکم لگد م گهیا دکردن، چرا که واقع یادب رو درک م یواقع یها هم کم کم داشتن معن بچه

 :دیازم پرس لوین نکهیبابت خوشحال بودم، تا ا نیو من از ا

 انگار گهید یچند روزه تهو ندار -

 زدم و اضافه کردم: یلبخند

 خوب شدم یلیخ -

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 چطور؟ -

 زنن یخب نسبت به قبل کمتر لگد م -

 گفت: متعجب



 بزنن که شتریب دیبا یول -

 پس، خوبه که االن آروم شدن بنیغر بیعج نایا -

 و گفت: دیبرچ لب

 ؟یگفت یزیحالت به دکترت چ نیاز ا -

 کباری ینرماله و بهتره کمتر برم مطبش، مثال ماه زمیگفت همه چ ششیقبل سالگرد بابا رفتم پ -

! نکنه یدار الیبهت وارد شده خودت هم که صبح تا شب فکر و خ یادیز ینرگس شک ها -

 شده باشه! ونشیزیچ

 !دیگونه ام چک یچند قطره اشک رو اریاخت یشکمم گذاشتم و ب یدست هام و رو دهیترس

برد چه برسه به اتفاق افتادنش، با  یم یفکرش هم برام جنون آور بود و منو تا خود تباه یحت

 :دمینال هیگر

 لویکنم ن کاریحاال چ -

 هیچ صشیتشخ مینیزنگ به دکترت بزن بب هیپاشو  -

بگردم و با  میکردم از پس حلقه اشک چشم هام دنبال گوش یو سع دمیبه چشم هام کش یدست

 نمیمخاطب یزود اسمش تو یلیو بعد خ ارهیخواستم برام ب لویگوشه اتاق از ن یصندل یرو دنشید

 جستجو کردم و با استرس لمسش کردم.

ه در اومد و شوهرش گفت هال هیگر یزود صدا یلیما باشه اما خ ینشست تا شاهد گفتگو لوین

گونه من کاشت  یرو یهم بـ..وسـ..ـه ا لویو ن ازهین لویکنترلش کنه و به حضور ن تونهینم گهیکه د

دکتر  یغرق بشم که صدا زمیترحم برانگ افهیق یایدن یتو خواستمیو غمزده اتاق و ترک کرد، م

 :دیچیگوشم پ یوت

 بله؟ -

 جمع و جور شدم: یتته پته افتادم اما به سخت به

 س..سالم خانم دکتر..من رادمهرم، نرگس رادمهر.. مامانه دو قلوها -

 تو؟ یچطور زمیعه سالم عز -

 :دمینال کراستیحوصله تعارف نداشتم و  گهید

 سر بچه هام اومده ییبال هیدکتر فکر کنم  -



 ؟یکنیم هیگر ینرگس جان! دار -

 که خودش ادامه داد:کنن  قیحرفش و تصد زمیر یدادم هق ها اجازه

 جیو سونو ها نتا شیتک تک آزما یکه تو تو ادمهیمن خوب  ،یکن آروم باش یسع زمیعز -

 ؟یشد یفقط بهم بگو که متوجه چ ست،ین ی! پس مشکلیکرد افتیدر یخوب

 ..شونیکینکنه زبونم الل  خورن،یکمتر از قبل تکون م یلیدکتر خ -

 نمت،یمطب بب ایب یول زم،یعز ستین یریگ جهینت یبرا یدرست یاصال مبنا نینرگس جان ا -

 ستین یخاص زیهرچند حتم دارم چ

 نه اونقدر یآروم شدم ول بایدکتر تقر یحرف ها با

 زیها بود که باعث شد کمتر به چ نیقول داد که صبح روز بعد من و به مطب ببره و هم لوین شوهر

 بد و مزخرف فکر کنم. یها

که کل شب و به آسمون چشم  یبار نیکم نداشت، آخر لدایاز شب  یچیمن ه یشب برا اون

دعوا کرده بودم و هر لحظه منتظر بودم دستش روم  یدوختم کالسه سوم بودم و با بابام حساب

وحشت داشتم و کل شب و به آسمون چشم دوختم که زودتر روز بشه و  هیقض نیبلند شه و از ا

 از خونه خارج شم!

 شد،یبهم منتقل م یبد یشب ها حس ها بردمیامتحان ها کم م یاز اون هم هر وقت که تو بعد

 مثل جاموندن! یزیچ هی

روز  هیبود منتظر بودم  زیمسائل ر نیکه دغدغه هام ا یزمان کیخودم،  یچقدر سوخت برا دلم

 نباشه. گهیدغدغه ها د نیو ا ادیخوب ب

اصال  نیو ا ادیدر نم کمیکنم و ج یو پنجه نرم مدارم دست  کریدغدغه غول پ نیبا چند حاال

 نبود که بخوام درک کنم. یزیچ

 خواستمیاز خدا م دایکردم و شد هیگر یو صبح شد! وقت اذان کل دیانتظارم به سر رس باالخره

رو بزنن و من و با اون درد آروم کنن اما  توننیکه م ییلگد ها نیبه بچها پسپاره که محکم تر

 نشد. یزیچ نیچن

 نیو خداروشکر خلوت بود که من و اول دمیبه مطب رس لویبه همراه شوهر ن یبدبخت کیهزار و  با

تخت  یبه روم زد و بهم اشاره زد که رو یلبخند پت و پهن شهیهم نیدکتر، ع شینفر فرستادن پ



 یاه چهیانقباض ماه قیدراز بکشم و من اون لحظه تمام وجودم چشم شده بود تا از طر نهیمعا

 افتاده. یبفهمم چه اتفاق تشصور

 یبه گوش هام م یبه چهره آورد که کل وجودم و مختل کرد و بعد صداش که به سخت یاخم

 :دیرس

 شوهرت کجاست؟ -

 سرکاره -

 ؟یاومد یچه وقته سرکار رفتنه؟ پس با ک -

 ش..شوهرخواهرم -

 یکن بلد ش یآروم سع یلیخ -

 گفت: رفتیم زشیبه سمت م کهیبعد بازوم و گرفت و بهم کمک کرد و درحال و

 یزود کنمیهماهنگ م ی! با منشاریرو ب جهیتا قبل ظهر انجام بده و نت سم،ینویسونو برات م هی -

 داخل ارتتیب

 :دمینال

 بچه هام خوبن؟ -

 نگاهم کرد و کالفه گفت: نکیپشت ع از

 که گفتم رو انجام بده یبدم نرگس جان، فقط زود کار ینظر قطع تونمینم -

 یرفتم که به سرعت از صندل لویاز اتاقش خارج شدم و به سمت شوهر ن یبارون یچشم ها با

 فاصله گرفت و به سمتم اومد:

 ؟یکنیم هینرگس خانوم؟ چرا گر شدهیچ -

 نجایانجام بدم و زود برگردم ا یضرور یسونوگراف هی دی..بایچیه -

 میاشه پس برب -

که  ستیشلوغ ن یجا اونقدر چیوقت ه چیبود که ه نیهم ا تیو کم جمع کیشهر کوچ یایمزا از

 شهیرو انجام دادم و برخالف هم یساعت سونوگراف کیمن ظرف  جهیکارت لنگ بمونه و در نت

 یزیبار از شدت ترس چ نیشدم ا یحال بچه ها م یایجو گرفتیکه سونو م یکه از دکتر

 رو بزنن که دوست ندارم بشنوم. یدوست نداشتم حرف دم،ینپرس



 گرفته بودم. ادیتا به اون روز  یکه از بچگ یو درشت زیر یتا مطب دکترم من بودم و دعا ها و

ممکن  یقدم ها نیلب ذکر هام و دوره کردم و با سست تر ریبار ز نیآخر یبرا یاشاره منش با

 یرو زشیم یتر رسوندم و بعد قرار دادن سونو رودک زیخودم و به م یوارد اتاق شدم و به سخت

 بهش ولو شدم. کینزد یصندل

سال  کیگذر  یاز انتظار برا یچیمن ه یبعد که برا یقیشد و دقا یاخم آلود مشغول برس دکتر

 کم نداشت لب زد:

 یاشون کرد چارهیخودت ب یشدن نرگس! با دست ها ژنیحدسم درست بود، دچار کمبود اکس -

صورتم  دنیهام خشک شده بود و انگار که قدرت تکلمم و از دست داده بودم؛ دکتر با د لب

 سرم داد زد: بایتقر

 بکش قینفس عم -

شد به  لیتبد زیحس کردم و بعد هم همه چ نمیقفسه س یرو رو یبیبعد از اون فشار عج و

 مطلق! یاهیس

*** 

ته رفته صداها واضح تر شد؛ انگار گنگ انگار که به هوش اومدم، رف یصدا یسر کی دنیشن با

به هوش اومدم من  یبود چون وقت االتمیبرگرفته از خ زیهمه چ دمیشا ایحامد هم بود  یصدا

 !ژنیماسک اکس هیو  دیاتاق سف هیبودم و 

نافم وارد  یکیبه نزد یزیچندماهه فشار ر نیو طبق عادت ا دمیبه شکمم کش یترس دست با

 یچیو حس کنم اما ه زیحرکت ر هیشد به حس المسه که فقط  لیکردم و بعد تمام وجودم تبد

 پرستار داخل شد. هیکه در اتاق باز شد و  هیگر ریحس نشد، کم مونده بود بزنم ز

و بردارم و شروع کنم به حرف زدن که جلو اومد و مانع شد و لب  ژنیبردم تا ماسک اکس دست

 زد:

 بکش قیعم ین و صرفا نفس هالطفا بهش دست نز هیبحران کمی تیوضع زمیعز -

 لب زد: یشد که با مهربون ریهام سراز اشک



فقط بچه هات برات  دیکه باور کن هم خودت هم بچه هات کامال خوب ستین تی! طورزمیعز -

خونه و  یریبعد هم م ییچند روز مهمون ما جهیحال شدن که در نت یکوچولو ب هیناراحت بودن 

 .یگذرونیو م تیراحت پنجاه روز آخر باردار الیبا خ

که واقعا دلم خواست مثل اون  یکرد؛ طور قیحس خوب و به وجودم تزر یهاش واقعا نوع حرف

 ندم. یعذاب چیقدر ساده و مثبت نگاه کنم و به خودم ه نیهم زیبه همه چ

و عموما از  داشتمیاصال ماسک رو برم دینبا نکهیآخر اون روز هم ممنوع المالقات بودم هم ا تا

ام شد و همون  نهیکردم، صبح روز بعد دکتر خودم اومد و مشغول معا یم هیسرم تغذ قیطر

شد، روم و ازش گرفتم و به پنجره دادم و  داریهفته پد کیلحظه در اتاق باز شد و حامد بعد 

حرکاتش  و فقط مینگفت یزینگفت! نه به من نه به حامد؛ ما هم چ یچیبرخالف انتظارم دکتر ه

 من. یصحبتش با سرپرستار راجع به دارو ها تیو در نها میکردیرو دنبال م

نشست  مییروبه رو یصندل یجلوتر اومد و همونطور قدم قدم اومد و رو یرفتنش حامد قدم بعد

 سکوت محض گفت: یقیو بعد دقا

 ینگاهم کن شهیم -

شدت سرم و به سمتش چرخوندم و تا اومدم حرف بزنم صورتم در اثر لگد بچه ها از درد جمع  با

و حامد هراسون به  دمیکش یبنفش غیشد و همون لحظه کل شکمم منقبض شد که از درد ج

 .زدیاسمم و صدا م یشونه ام گذاشت و با نگران یسمتم اومد و دستش و رو

 نیدم که بچه ها تکون خوردن و اون لحظه بود که عاز درد خالص شدم تازه متوجه ش یوقت

 شدم و گفت: یکه حامد فکر کرد جن یطور دم،یخندیاما بلند بلند م ختمیریها اشک م وونهید

 پرستار و صدا کنم رمیم -

 لب زدم: ظیاون حالم با غ وسط

 الزم نکرده -

 و لب زدم: دمیکش یقیبعد نفس عم و

 دمنبو یخوب نیوقت به ا چیخوبم! ه -

 رفت و نشست. یهم انگار که باورش شده باشه دوباره قدم زنان به سمت صندل حامد



نگفتم  یزیبه نگاه ثابت شده اش زدم و دوباره سرم و به سمت پنجره چرخوندم و چ یپوزخند

 صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن: ییکه خودش صدا

بهت بزنم خواسته خودم  خوامیکه االن م ییحرف ها نیبهت بگم که بخش اعظم ا خوامیم -

 قتایو حق کنمیمرد فداکار دارم قانون هام و نقض م کی نیو االن در پوست ستیوقت نبوده و ن چیه

 حرف هارو بزنم. نیا خوامیکه م شهیباورم نم

 سکوت کرد و ادامه داد: یکم

ر عشق و نه بخاط ستمیکه من سارا رو طالق بده ن یمتوجه شده باش دیکار با ینجایخب تا ا -

هست که  یلیدل کی ستن،یبراش ن یبرادر هاش سر پناه خوب نکهیا یحت ایدوست داشتن و 

 بهت! گمینم لیو به همون دل یستین یتجربه ثابت کرده تو آدم راز دار

سالن انتظار که  یتو مارستانیب میو همه اومد یشد ینجوریکه ا روزید میها که بگذر نیا از

و بهم داد و  تیگوش لویطالقت بدم،ن نکهیخواهش داشتن نرگس! ا هیهمه ازم  مینشسته بود

 آخرتون راجع به طالق و بچه ها بود. یها امیبخونم، پ یازم خواست چت هات و با شکوه

کرد که تو فقط با طالق به آرامش  دیینشستم باهاش حرف زدم! اونم تا یدفتر شکوه رفنم

اما من حاضرم نرگس، اگه  ستیحرف من نحرفا اصال  نیهمونطور که بهت گفتم ا ؛یرسیم

 صورت کیکنم؛ اما فقط در  یحالت بهتره من قبول م ینجوریا

 نگاهش کردم که نگاهش و ازم گرفت و اضافه کرد: یسوال

 ماله تو لیکائیسورنا ماله من م -

 :دمینگاهش کردم و غر خصمانه

پاره  ؛یزن یحرف م ینجوریا ان که یزیچ یام و بچه هام جوجه ا یمثل دیمگه من دستگاه تول -

 ! سارایاونم ک ؟یتنم و بسپارم به نامادر

 شد گفت: یبلند م کهیو درحال دیکش یقیعم نفس

 یباش شمیو پ یو قبول نکن طیشرا نیمن از خدامه که ا -

 رفته من حق طالق دارم؟ ادتی -

دوتاشون ماله تو و از هفت به بعد ماله منن! مطمعن باش  ی! در اون صورت تا هفت سالگیدار -

در عوض  یول شمیرد نم شونیلومتریاز دوک شتنیکه پ ینرگس و تمام هفت سال گذرمیازشون نم



به طور  یشناختیکه م یو اون حامد ینیو به چشم بب چکدومشونیرنگ ه زارمیاز هفت به بعد نم

 بودم. یاز اول م دیاکه ب یرحم یهمون مرد ب شمی! مرهیمیکامل م

 یو من بودم ترس بدحال دشیبه سمت در رفت و محکم به هم کوب نیزده نشد و خشمگ یحرف

 دوباره بچه هام

مسائل متفرقه کردم! در واقع  ریزدم و فکرم و درگ یالیخیخودم و به ب قیبا چند تا نفس عم پس

 از حامد ریغ یزیهرچ

هم  لویکه بود چهار روز و گذروندم و دوباره به خونه برگشتم، عمر موندن ن یهر زجر و تلخ با

من که  یرفتن عالرغم تمام خواهش ها یو کم کم بار هاشونو بستن برا دیزود به سر رس یلیخ

بهش بده  یاجازه ا نیگفت که امکان نداره چن یاز خداش بود که بمونه اما شوهرش م لویالبته ن

 میتصم جهیمن باهاشون برم و درنت نکهیبر ا یها به سمت من شد مبندرخواست  جهیدرنتو 

 .میبزار ونیکه با حامد درم میگرفت

 ادیناهار ب یرو داد و با حامد تماس گرفت و گفت که برا ییناهار خوشمزه ا بیترت لویظهر ن یبرا

من  ست،یکنم چون دست خودش ن تیاز نبودن هاش شکا دیروزها نبا نیگفت ا یاونجا، عمه م

شد چه  ینم یادآوریبرام  یلیخ گهیبود که د نیراحت بودم با نبودن هاش! حداقلش ا یلیاما خ

 .هیدارم و دغدغه ام چ یزندگوضع 

 یلیبغـ*ـل من غرق خواب بود، خ یو هاله هم تو دیو چ زیبا کمک شوهرش م لویناهار ن یبرا

 کی لومتریک نیاونم چند رمیبگقراره ازش فاصله  یچجور دونستمیبهش عادت کرده بودم، نم

 میفکر کنم! چون واقعا عصب مانمیبه بعد زا خواستمیصبح تا عصر، نم یحدود فاصله ساعت یزیچ

از شهرم  شهیهم یو بردارم و برا لیکائیبود که م نیا لوین دیشد شنهادیپ یطرف زکرد و ا یم

که توش  یاز پاره تنم بگذرم نه از شهر تونمینه م دونستمیاما خب من خوب م رمیفاصله بگ

 بزرگ شدم!

گونه هاله نشوند و بعد  یرو یو به سمت من اومد و بـ..وسـ..ـه ا دیرس یمعطل یبعد قدر حامد

 یدر کمال سکوت هاله رو جهیرد و بدل نشد و درنت نمونیب یشد اما حرف قیمن دق ینگاهش رو

 جا گرفتم. لویکنار ن تیشدم و در نها کیگهواره گذاشتم و پشت سرش به سفره نزد یتو

 به حرف اومد: لویکه از خوردن غذا گذشت ن یکم



 خب حامد خان چه خبرا؟ -

مجدد سرش و  تیشد و در نها لویدار ن یبلند کرد و مشغول درک کردن نگاه معن یسر حامد

 انداخت و لب زد: نییپا

 بانو لوفرین یسالمت -

 لب زد: هیبا کنا لوین

 شلوغه ها یلیسرت خ -

 دخالت کرد: لوین شوهر

 لوین -

 کنم یمعاشرت م زمیدارم با داماد عز زمیعز هیوا چ -

 زد و گفت: یپوزخند حامد

 شه یسرم خلوته خلوت م گهیدو روز د یکی ،یینگران نباش دختر دا -

 لب زد: یبا بدجنس لوین

 فیآخ چه ح -

 نگاهش کرد: یلقمه اش و قورت داد و سوال حامد

 با همون لحن ادامه داد: لوین که

 ادینرگس با ما م -

 کرد و گفت: یتک خنده ا حامد

 ؟یاونوقت با اجازه ک -

 لب زدم: یعصب

 نرفته ادتیضمن عقد و که  طیبه نظر تو ندارم واقعا! شرا یاجیمن احت -

 :دیصورت ملتهبش نگاهم کرد و. غر با

هرجا  یبـ*ـوس، تاکس ینیقطار، اتوبوس، م ما،یبعد سوار بر هواپ یاریم ایبچه هارو به دن -

 برو یخوایم

 کردم و لب زدم: یقروچه ا دندون

 تونم ینشونت بدم که م یدوست دار ایگو -



 یکارو نکن نیبه نفعته ا -

 صاف کرد و اضافه کرد: ییصدا لوین شوهر

! اما االن واقعا یقدم شما رو تخم چشم منه و اصال صاحب خونه ا ه،یمنتف هینرگس خانوم قض -

 ادهیوقت ز شاهللیا نیبزار هیحامد خان نا راض یو از طرف ستیبرات ن طشیشرا

 تشر زد: لوین

 برمیخوبم م برمیحرف ها؟ من نرگس و م نیا یچ یعنی -

 :دیغر حامد

 هم راهت ندن مایکه تو هواپ کنمیم تیازت شکا رمیم لو،یندارم ن یشوخ -

هاشون رو  طیبل لوینگفت، اون شب شوهر ن یزیچ یکس گهیمذاکره حامد بود و د روزیپ جهینت در

من شروع شد هنوز نرفته بودن  یزندگ زیغم انگ یرزرو کرد و عصر روز بعد رفتن و تازه روز ها

 خونه تنها بودم. یکل روز و تو یدلتنگ هاله بودم و از طرف

فقط صبح  میاول باردار یروال ماه ها نیمد و عکه زده بود بعد دو روز به خونه او یطبق حرف حامد

 رفت! و کل روز و خونه بود یها به اداره م

و  میگرفت یفقط با اشاره و جمالت کوتاه با هم ارتباط م بایو تقر شدیرد و بدل نم نمونیب یحرف

 .میدوتا مون راحت تر بود ینجوریانگار ا

 یبود که مدت ها بود تو یجمله ا نی! ارهینم شیآدم ها پ یوقت طبق خواسته و آرزو چیه روزگار

 هیاز خدا  مونیزندگ یوقت ها تو یلیذهنم جا گرفته بود و برام به شدت قابل لمس بود؛ خ

 یکنه، گاه دایپ انیجر مونیزندگ یبرامون مهمه که قبول بشه و تو یلیکه خ میدار یدرخواست

 شیکه ممکنه برامون مضر باشه که پ میکن یفکر نم نیکه اصال به ا میدرخواستمون فتهیشانقدر 

 .ادینم

اصالحش  دیکه با هیزیهمون چ قایدق نیو ا میریرو در نظر بگ یجنبه منف شهیهم میگرفت ادی ما

اگه خواسته امون براورده نشد به شانس و  نکهیا م،یداشته باش یبهتر یزندگ میکرد تا بتون

 برامون داشته باشه. یشتریکه ضرر ب میدرصد احتمال بد کی م،یربطش ند هشیمزخرفات شب



! خوامیرو م یام و ک یمن ک دمیکه فهم یاز وقت قایتر ها، دق میذهنم رفته بود سمت قد تمام

ازم  یوقت شهیکه هم ادمهیخوب  ،یمن به درگاه اله یحامد بود و درخواست ها شهیو هم شهیهم

 .شدیحامد مقابلم ظاهر م یچشم ها ه،یآرزوت چ دنیپرسیم

و در طول سال  گرفتمیقول م یسال بعد یتولدم از خدا برا یقبل فوت کردن شمع ها هرسال

 ده؟یزدم که خدا چرا به خواسته ام گوش نم یمدام غر م

اما  یبود که ظاهر سنگ یفرق داشت! قلب من قلب یلیفهمم، جنس من و حامد با هم خ یم حاال

 کیکنه،  مارشیت یباشه که واقع یکس هیبود که  اجیداشت و احت یدرون به شدت شکننده ا

فکر  نیکنه، به ا یداره و مطمعنن همسرش رو درک م یانحصار چه معن دونهیمرد عاشق خوب م

 برام تلخ بود. یلیتر از خ یلیها خ نی! و اشهیهم عادت م میدور یکردم که حت یم

صورت  نیفرار کنم که در ا تیاز موقع شهیمثل هم نکهیقرار گرفته بودم! ا یبزرگ یدوراه نیب

و بچه هام  یموندم و زندگ یم نکهیا ایکردم،  یم بمیرق میتقد یدو دست دیاز بچه هام و با یکی

 زدم. یکه سارا مثل دختره حامده گول م هیقض نیو خودم رو با ا گرفتمیو به چنگ و دندون م

کار  نیاما خب وجود ا کردمیمبد رو انتخاب  دیبد و بدتر من ذاتا با نیکردم، ب یانتخاب م دیبا

 یو لبخند الک نمیخودم بب یدق سارا رو جلو نهیآ نیمدام ع تونستمیرو نداشتم، نه واقعا من نم

 بزنم.

 کیتصور کنم که خدا به من فقط  تونستمیبرم تا شاهد سوختن خودم نباشم، اصال م دیبا من

کردم که  یرفتم و اصال فراموش م یاز اون شهر م شهیهم یو برا گرفتمیپسر داده و دستش و م

 هم وجود داره. یحامد

بخره چرا که  تزایانداختم! هشت شب بود و حامد رفته بود پ یو به ساعت نگاه دمیکش یپوف

 خواست! تزایدلم پ بیلحظه عج کی یبرا

 یها سهیزدن ک دیسرم و به سمتش چرخوندم و مشغول د دیچرخش کل یصدا دنیشن با

 دم:همراهش شدم و تشر ز

 نوشابه کو؟ -

 باال انداخت و لب زد: یشونه ا یالیخ یب با

 ضرر داره یلیخ دم،ینخر -



 :دمیغر

 باشم؟ ینوشابه خورده که من دوم یرو ب تزایپ یک -

 -همون لحن وا رفته گفت با

 خوره؟یو م اتیچرند نیا یکدوم زن حامله ا -

هارو برداشتم  تزایاز پ یکیگفتم و از جا بلند شدم و  یسیغر زدن هاش و نداشتم پس ه حوصله

 و اضافه کردم:

 بعد از شام حرف دارم -

 تکون داد و اون هم مشغول شد. یسر

 ساعت کنارم نشست و گفت: مین بعد

 شنومیم -

 من..خب حامد من -

 دمیکش یقیزل زده بودم نفس عم شیصورتش نگاه کردم و همونطورکه به چهره عالمت سوال به

 و لب زدم:

 یکه تو فکرش و کن یزیفکر کردم حامد،راجع به هر چ یلیچند روز خ نیمن ا -

 هیچه موضوع یبگ قایدق شهیم -

 لب زدم: فیضع

 با من سورنا با تو لیکائی! مرمیگیطالق م مانیو انجام بده! بعد زا شیادار یکار ها -

 ، درست مثل خودشگرفتم دهیگلوش و حس کردم اما ناد بکیتکون خوردن س یخوب به

 :دیحرکت به اتاقم صداش به گوشم رس نیتا ادامه واکنشش و تماشا کنم اما ح نموندم

 خب یعنی ،ی..جدنویا -

 کلمات غرق بشه پس فقط لب زدم: یتو شتریندادم ب اجازه

 یبگو بسپرم به شکوه نکهیا ایکارا  یریگیخودت برو پ ایگفتم، حاال  یآره حامد خان جد -

 :دیکرد و غر یقروچه ا ندون

 دمیخودم انجامش م -



 داریرفتنش ب عدیصبح  شهیهم نیاتاقم و ع یتو دمیاز اون معطل نکردم وطبق عادت چپ شتریب

از اون همه  میتر ها با دور شدن زندک میقد ادیروز قبلم و انجام دادم! به  یکار ها قایشدم، و دق

 اومد. یخوشم م تمیر نیدست بودن ا کیجنجال و بحران تازه داشت از 

*** 

 ماه بعد دو

 یآورد ایرو به دن یقشنگ یواقعا بچه ها گمیم کیتبر -

 زیممنونم استاد عز-

 و اضافه کرد: دیبار با ذوق خند نیچندم یبرا یعیرف خانوم

 یدو قلو آورد یلینگیتوئه ف شهیهنوز هم باورم نم -

 پرستار و بعد خود پرستار وارد اتاق شد: یو به دنبالش صدا دنیو استاد سرلک خند حامد

 نیکن یم کاریتو بخش زنان چ ونیشما آقا یوا -

 گفت و اضافه کرد: یشیا یعیرف خانوم

 میهست یدکتر جهرم یما آشنا زمیعز -

 به حرف اومد: حامد

 طور باشه نیکه ا میگرفت ی! اتاق خصوصستیبه سفارش ن ازیاصال ن -

 باشه گفت: دهیو حامد رو نشن یعیخانوم رف یاعصاب بود و انگار که اصال حرف ها یاما ب پرستار

 به نفع نوزاد هاتون هم هست نیکن یلطفا اتاق و خال عتریسر -

 یکردن و رفتن و موند من و حامد یزود خداحافظ یلیحرفش سرلک و خانومش خ نیدنبال ا به

 یباعث نم نیداده بود! اما خب ا هیرو رییاال تغمظلوم شده بود، انگار که ک یادیروز ها ز نیکه ا

 شد من از انتخابم دست بکشم.

 عمه به خودم اومدم: یصدا با

 ؟یشیفردا حتما مرخص م -

 ندارن بمونن یاجیامشب هم احت یگفت بچه ها حت یآره، دکترم م -

 خوبه ماشاهلل بهتون یلیآهان، خ -

 ارهیو ب میگوش یگیعمه به حامد م -



 زمیباشه عز -

تماس گرفتم و درست همون لحظه اول اتصال تماس  لویبه دستم بالفاصله با ن میگوش دنیرس با

به حالت  لوین یصدا دنیکرد و با شن یعمه متعجب نگاهم م م،یشروع کرد هیهردومون با گر

 من و نگاه کرد. هیبرگشت و عاقل اندر سف یعاد

و هردو به  می! هردو دلتنگ شده بودمیحس مشترک رو داشت کیبود که هردو مون  نیا تیواقع

 کیگرفته بودم بعد طالق برم شهر اونا و نزد میهم بود که تصم نیبه خاطر هم میداشت اجیهم احت

دردناک  یلیمن خ یکه توش بزرگ شده بودم خب ذاتا برا یاز شهر یخونه بخرم، دور هیاونا 

 تونهیوقت نم چیه لوین دونستمیکامال م بود که من یدر حال نیدرد ناک تر بود و ا یکس یب ابود، ام

بود که  نیمدام کنار پدر و مادرش باشه و تنها راه هم دیکنه چون شوهرش با یزندگ نجایا ادیب

داشتنش  قیبود که پدرم مارو ال یشهر همون خونه پدر نیا یما تو یمن برم، تنها دلگرم

 ندونست.

 عمه به خودم اومدم: یصدا با

 قطع کرد؟ لوین -

 یچ -

 گوشم مونده بود یافتاد که بدون مخاطب هنوز رو مینگاهم به گوش تازه

 آوردم و لب زدم: نییو پا دستم

 اصال حواسم نبود -

 شه؟یم یبچه ها چ نیخشک ا ریش نمینداره حاال بگو بب یبیع -

رو در  یتا قبل طالق مادر خوامی! مرخشکیش لیکائیکنه م هیخودم تغذ ریفعال سورنا از ش -

 موم کنمحقش ت

 بچه ها شد یکنارم نشست و محو تماشا یصندل یرو ینزد و با چهره گرفته ا یحرف عمه

کردم با صاف کردن گلوم  یدر انکار داشتم و حس م یحال سع نیگرفته بودم اما با ا بغض

 نداشت! یا دهیکنم اما اصال فا شیمخف تونمیم

که قلب داشته باشه!  دیبساز یمرد واقع هی! ازش دیعمه حواست به بچه ام باشه، لوسش نکن -

خندوندن  یعاشق بشه و برا شهیهم یبار برا کیکه  دیبزرگش کن یجور هیمثل باباش نباشه، 



رو بسازم!  ایمرد دن نیبهتر خوامیم لیکائیکه الزمه بکنه، من از م یکه عاشقشه هر کار یاون کس

قلب با روکش  هی دیو بخوره! باکس نتونه بهش زور بگه چه برسه حقش  چیباشه که ه یآدم

راه  شیآدم هارو به قلب و زندگ یوقت زود در اثر سمپات چیداشته باشه تا مثل مادرش ه یسنگ

سخت تر بود!  تشیکنم خوبه که خدا به من دختر نداد! چون صد برابر ترب یفکر م ینده، گاه

رفتن  یداد که پا ادی دیاز بدن، به دختر با یعضو عاد هیدختر به  هیکردن قلب  لیسخته تبد

حرف هام  اره،یپرواز در ب یپر برا دنیرفتنش و بر یاگه پا یداد که حت ادی دیداشته باشه و با

بلکه  دیند بیآس شهیم ینجوریفقط ا ایدن نیا یاما تو ادیقابل باور به نظر ب ریممکنه برات غ

 یرفتنت بشه و خودت نرکرد، اگه وقت  هیبا نبودن ها آدم ها رو تنب دیبا یزد! گاه بیآس

من انقدر  یعنی گهیآدم با خودش م شه؛یم شتریب یصد برابر آزار فکر یو اونجور فرستنتیم

 یشکیه یکه نقش اول زندگ فهمنیم یروز هیها  یام؟ تلخه اما همه معمول یدوست نداشتن

دلش  یشده! ک رونهیو هی گهیکه د شهیخودشون م یزندگ عنبودن و اون وقته که حواسشون جم

که شامل اون  هیتنها بخش نیهم داره؟ ا یخرابه باشه؟ اصال مگه مخاطب هینقش اول  خوادیم

 کرد. شهینم شیکار چی! از وقتش که بگذره هشهیاز ضرر هرچه زودتر بهتره نم یریجلوگ هیقض

 لب زد: عمه

 سرمت یدارو هات و بزنه تو ادیبه پرستار ب گمیم -

 :دمیزدم و غر یپوزخند

 ام؟ یروان یکن یفکر م -

 یشوخ یریو م یزاریچگر گوشه ات و م یدار ،یحق دار یکه بگ ینرگس! تو هرچ هیوا چه حرف -

 یمن محترمه، من شرمنده رو یو همه حرف هات برا یهست یتو دختر عاقل و بالغ ست،یکه ن

 خوابوندمیمحکم م دونهیزد  یاون روز که حامد از تو به عنوان همسر دوم حرف م دیتوام نرگس با

حق  یو شوم کردم، حاللم هم نکن اهیخودم س ینکردم و بخت تورو با دست ها یدهنش ول یتو

 .یدار

بود که من راه مبارزه  یریازدواج تقد تیبرام، ا هیکاف یکرد یچه اشتباه یدیکه فهم نیهم -

 خوم و بابا و شما گذشتم. ریوقته از سر تقص یلیباهاش و بلد نبودم و خ



 ریمنم سراز یآغوشش جا داد . کم کم اشک ها یافتاد و به دنباله اش سر منو تو هیبه گر عمه

واقعا سورنا  نکهیا دنیافتاد، سر چرخوندم و با د هیکه سورنا به گر دیطول نکش یلیشدن اما خ

بود و کامال  یاش واقعا خاص و انحصار هیگر یزدم، صدا یجون یکرد لبخند ب یم هیداشت گر

 .صیتشخقابل 

*** 

شدم و نگاهم رفت سمت بچه  داریاومد از خواب ب یعمه م یکه از گوش یفیاذان ضع یصدا با

شدم و درخواست کمک از خدا به  یلب مشغول شکر گذار ریخواب بودن، ز یایها که غرق دن

 رو متحمل بشم. یدرد قابل تحمل نکهیا دیام

 کرد و لب زد:و اون هم به بچه ها نگاه  دیبه صورتش کش یشد و دست داریب عمه

 خوب و آرومن یلیماشاهلل خ -

 نمازخونه! رهیسکوت گفت که م یکنار دستش زد و بعد لحظات زیبعد چند ضربه به م و

افتادن و  هیشدن و به گر داریو بعد هم که بچه ها ب ومدیروشن تر شدن هوا خواب به چشمم ن تا

 دیهم طول نکش یلیشد و خ یخشک راض ریهم به ش لیکائیدادم و م ریبا کمک عمه به سورنا ش

چرا که من به شدت دردم گرفته  دیکردن و باز هم عمه زحمت دوتا شون و کش یکار فیکه کث

 توان تکون خوردن نداشتم. بود و اصال

رو امضا کرد و عمه با حامد تماس گرفت و  یبرگه مرخص نهیبعد دکترم اومد و بعد معا یساعت

 دیاولش فکر کردم که شا دیو به آغـ*ـوش کش لیکائیمون اول مو ه دیزود رس یلیحامد هم خ

 رو به سورنا کرد و گفت: دیبوس یو م لیکائیکه م یکنه اون سورناست اما وقت یفکر م

 سورنا خان ما چطوره؟ -

 گفت: عمه

 فرقشونو دمیمن تازه صبح فهم ،یدیم صشونیچقدر زود از هم تشخ -

خودم  یچشم ها نیتره و چشم هاش ع دیچاق تر و سف لیکائیمشخصه که! م یلیعه مامان خ -

 هیبادوم

 کرد و گفت: دییبا تکون دادن سرش تا عمه

 دیاسم هاشون و عوض کن دیفکر کنم با -



 به حرف اومدم و لب زدم: من

که سر  ینشسته، حامد گفت اون شیکیسر پا بود و  شیکیشکمم بودن  یهمون موقع که تو -

 شد. ینجوریاسم هاشون ا گهیاومد که د ایزودتر هم به دنپاست سورناست و خب سورنا 

اما  گم،یم یمن چ نهینگاه نافذ حامد شد که انگار تمام وجودش گوش شده بود بب ریدرگ نگاهم

 باد ها بلرزم. نینبودم که با ا یدیب گهیخب من د

با سارا رو به رو  یکردم که االن چجور یحرف نزدم، همش فکر م یزیبه خونه از چ دنیرس تا

بازنده مقابلش قرار  کیبا عنوان  نکهیکمک! از ا یشم چرا که مطمعنا حامد اون و آورده بود برا

 شد کرد. یبودم اما خب چه م زاریگرفتم از خودم ب یم

 رو متوقف کرد و لب زد: نیساختمون ماش یجلو

 کمک نرگس امیب بعد ارمیرو ب لیکائیمامان تو جلو جلو با سورنا برو باال که م -

 گفتم: سست

 تونمیخودم م -

 گفت: یتند به

 یتونینه معلومه که خودت نم -

 بحث نداشتم چرا که درد به کل حواسم و به خودش معطوف کرده بود حوصله

و به آغـ*ـوش گرفت و پشت سرش رفت  لیکائیحرف حامد عمه جلوتر رفت و حامد هم م طبق

رو داشتم  نیا لیحالم بد بود که پتانس ینها شدم؛ اونقدبا خودم ت نیماش یرو تو یقیو من دقا

آروم  یو تا وقت رمیها از همه فاصله بگ لومتریتا ک یبچه ها و زندگ الهیخیپشت رول و ب نمیکه بش

 .کننیبچه ها فراموشم م ینجوریا گفتمیبرنگردم اما با با خودم م منشد

 حامد به خودم اومدم: یصدا با

 دستت و بده -

 ترحم؟ لب زدم: اینگاهش! عشق بود  یشد، رو قیصورتش دق یرو نگاهم

 ترحم -

 ختنیر رونیهاله شده ب یدنبالش پلک زدم و تمام اشک ها به

 و دست پاچه گفت: متعجب



 شده؟ یچ ؟یچ -

 انداختم و گفتم: نییو پا سرم

 شم ادهیکمک کن پ ،یچیه -

 :دینال

 ؟یخوب -

 :دمیغر یعصب

 شمیم ادهی! برو کنار خودم پیزونمن دل بسو یالزم نکرده برا -

تکون بخورم که  یکرده که چجور یینگفت و دستم و گرفت و بعد شروع کرد به راهنما یزیچ

 هاش واقعا به درد بخور بود. ییشه و حقا که راهنما جادیا یدرد کمتر

در  ییو متوجه شدم فعال سارا دمیرس گهیکه د یو وقت دیباال رفتن از پله ها جونم به لبم رس تا

عمه اومد  یکرد پس وقت یم تمیاذ میاز تنم در رفت اما حس کنجکاو میکل خستگ ستیکار ن

 گفتم: شمیپ

 ن؟یاوردیپس سارا رو ن -

نرگس  یبرا بیکمک دستمون باشه حامد گفت که حضورش جز اس ادیبگم واال من گفتم ب یچ -

دل تو مسلمون و از  یدار حرف ناراحت شد، گفتم پسر چرا نیاز ا یلیسارا هم خ ست،ین یزیچ

هم بودنتون  کیو شماها نزد نداختهیشماها فاصله م نیب دیاونم گفت که از اول با ؟یکنیهم دور م

 اشتباهه.

با سارا حرف زده باشه اما خب فکر کردن بهش برام  ینجوریشد حامد ا یکه هنوز باورم نم البته

 .نیجالب بود فقط هم

 سکوت گفت: یقیکه رفت سراغ کار ها حامد اومد و کنارم نشست، بعد دقا عمه

 حرف بزنم خوامیم -

 ! واقعا حوصله حرفات و ندارم حامدالیخیب -

 چرا؟ -



 یلیکارها کردم و از خ یلیبه خاطرت خ دم،یخودم و شناختم تورو د یاز وقت میتمام زندگ یتو

حرفات  ،ینداشت اقتیاما واقعا تو ل ستمین نمن اهل منت گذاشت یدونیگذشتم، خودت م زهایچ

 زاریتماما شعاره منم که از دروغ ب

 یزن یدختر بچه ها حرف م نیع یدار -

وگرنه  ارم،یاحمق تمام ع هی! من ید ختر بچه حامد، کامال حق دار یبه من بگ یتو حق دار -

که  شهیم یعاشق پسر قایدق یکدوم دختر شه؟یعاشق م یچهارده پونزده سالگ یکدوم دختر

کرد!  یهاش و هم مسخره م یعمر نه دوسش داشت و نه باورش! تازه استعداد و عالقه مند کی

 یدختر ب هیکه به  یاما بازم تو فکرت بود! همون دیکه خبر ازدواج تورو شن ما یمن همون احمق

داشتم زنت و هم دوسش  یکرد فقط چون زن تو بود، من حت یحسادت م نیسواد و خونه نش

 یخوایکه تو م یزیدروان اون بودم چون باور داشتم چ یتو ییماورا یحامد دنبال قانون ها

هستن که از لباس عروس دست بکشن؟ چندتا مرد با  ایدن نیا ی! چندتا دختر توهیدوست داشتن

اما خوبه که قراره طالق  ،یرو بزن یو اصل خاطره ساز یعروس دیارزش هست که به خاطرشون ق

تو بارها من و ول  خوان،یمون و نم یوقت بچه ها ازمون عکس روز عروس چیه ینجوری! امیریبگ

 یو من هم هر وقت که اومد یخواست برگشت دلتو هر وقت هم که  تیزندگ یپ یو رفت یکرد

قبولت کردم! اما گذشت دوره حماقت، االن هم احمقم اما خب نه اندازه هفته قبل،  لیبا کمال م

 که گهیبه نظرم درست اومد؛ م یلیخوندم که خ یمتن هی شیچند وقت پ

 د،یریبگ طالق

 د،یکن فرار

 د،یکن مهاجرت

 د،یبد استعفا

 د،یبجنگ

 که تحمل دروازه ورود به جهنمه! دیتحمل نکن یول

 خوامیباتو، م یمثلث شوم زندگ نیاز ا رونیب امیب خوامیم گهیجهنمم اما حاال د یدو ساله تو من

 برم، فرار کنم

 گفت: یآروم به



التماست  خواستمیاالن نم ،یدار ییکه تو خوب باهاش آشنا هیزیتوئه، فرار چ شهیکاره هم نیا -

مادر داشتن و  کمیکه سورنا  یرو بمون یشتریب مدتیازت بخوام که  خواستمی! میکنم که نر

 حس کنه

 یکنیفکر هم م زهایچ نیچه جالب! اصال تو مگه به ا -

 !ستمیمن که مثل تو خودخواه و انحصار طلب ن کنم،یمعلومه که فکر م -

 یمن باش یساعت جا کی یتونینم ی! فقط حرف! تو حتیتو فقط حرف -

 ریبرو طالق بگ یهر وقت دوست داشت الیخیباشه نرگس، ب -

 بشنوه و فقط از خونه خارج شد. یا گهیتا حرف د نموند

 یشد! همه رو م یکم طافت تر م لیکائیو م شتریو روز به روز دردم ب گذشتیم مانمیروز از زا سه

 مشیاریسراغ سارا ب میگفت بهتره بر یبار م کی قهیدق ستیشد تحمل کرد جز عمه رو که هر ب

 شد. یحامد مواجه م یمن و مخالفت ها یکمک و البته عمدتا با دندون قروچه ها یبرا

تمام وقت بغـ*ـل  لیکائیم جهیکرد و در نت یکارهارو م دیوقت ها من درد داشتم و عمه با شتریب

 نیب لیکائیبود چرا که انگار م ریحالگ یلیکه حامد نبود خ ییوقت ها یبرا هیحامد بود و ابن قض

 یمن فشیحامد نه من نه عمه حر دنیکرد و تا به خونه رس یها از ما باباش و طلب م هیاون گر

 .میشد

 رشیشد! ش یاصال حضورش حس نمبه کنار به شدت آروم و معصوم بود و  شیاما الغر سورنا

 یکس ذاشتیکرد و تا صبح نم یکامال جبران م لیکائیاما خب در ازاش م دیخوابیم خوردیو که م

حالت گذشت عمه گفت که  نیروز گذاشته بود، چند روز که به ا یبخوابه و در واقع خوابش و برا

دونستم و با عمه مخالفت  یمسائل رو خرافات م نیاما خب من تمام ا میدعا کن شبهتره برا

و بردن و  لیکائیهاش قبول کردم و عمه و حامد به اتفاق م یتاب یب شتریب دیکردم اما بعد تشد

سر پا شده بودم  گهیخونه تنها موندم اما خب د یچون راهش دور بود من کل روز و با سورنا تو

 خونه بکشم. یبه سر و رو یو خودم تونستم غذا درست کنم و دست

 نیتر بیاز عج یکی دمی! فهمکردیم دایپ یگرفت و معن یرنگ م یبرا زهایچ یلیداشت خ تازه

بچه اش صبح  یکل شب رو پا به پا تونهیمادر م هیمادر بودنه! فقط  یبرا یانرژ ایدن یها یانرژ



شدن بچه اش صبر کنه تا مطمعن شه  داریو تا ب رهیرو از سر بگ یکنه و همون صبح هم زندگ

 و بعد بخوابه! بهحالش خو

گوشه  هیافتادم و مغموم  یم طمیشرا ادیخوش کنم  یزیچ هیاومدم دلم و به  یکه تا م دهیفا چه

بعد  یبه چرت و پرت فکر کنم افسردگ ادیگفتن اگه ز یم لوینشستم، هرچند که عمه و ن یم

 رو داره. یریارات جبران ناپذ نیو ا رمیگ یم مانیزا

 یاومدن به پهنا یم کیتبر یکه برا ییلبخند بزنم و رو به آدم ها یبه زندگ یکردم زور یم یسع

نسبت  کردمیم یخوشبختم، سع یلیو خ یراض میزدم تا اعالم کنم که از زندگ یصورتم لبخند م

 نشون ندم. یها واکنش خاص یادآوریبه 

رو به سارا بده  یکی مدتیبعد  شاهللیبار گفتن که ا نیاومدن چند یکه از روستا م ییها خانم

پوستم فرو  یخنجر تو نیکه تماما ع ن؛یمثل ا گهیبزرگ کنه دل شکسته است و هزار تا حرف د

خودم  یبود که جگر گوشه هام و برا یکردن! گـ ـناه من چ یرفتن و وجودم رو آزرده م یم

 بود؟ یخودخواه هیقض نیا یکجا خواستم،یم

خدا  نکهیخودم نگه داره از تصور ا یام و براکه بچه ه خواستمیسر نماز ها از خدا م یوفت

 یباشه حالم گرفته م مونیکه بهم داده پش یممکنه بابت نعمت یدرخواستم و قبول نداره و حت

 نبود که من بتونم ازش بگذرم. یزیچ لیکائیرو قبول داشتم اما لعبت سورنا و م ثاریشد! ا

و هر دوشون مقابل نگاه پرسشگرانه ام ساکت بودن و هر چقدرکه  دنیشب رس مهیو حامد ن عمه

و از عمه گرفتم و  لیکائیهراسون م جهیگرفتن و در نت یازم رو م شتریکردم ب یمصمم تر نگاه م

 شدم که حامد لب زد: شیمشغول برس

 ستین شیزیچ -

 ن؟یپس؟ چرا انقد دمغ -

 :دینال عمه

  بهش خبر رسوندنگفت دل مادرش شکسته از عالم باال یم -

 یشدن و حامد عصب رهیکه هردو متعجب به من خ دنیخند زیر زیحرفش شروع کردم به ر نیا با

 گفت:

 ؟یخندیچرا م یبه ما هم بگ شهیم -



 بخاطر ساده گول خوردنتون -

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 چطور؟ -

 بچه زن دوم پسرمه نیکه نشسته گفته که ا نیخب من مطمعنم که عمه هم -

 ؟یخب که چ -

که من از حضور  دهیباور رس نیبه ا لیو قوه تخ یهم با استفاده از زرنگ زیاون عز گهیخب د -

 ام یسارا ناراض

 گفت: یعصب حامد

به تو  قایدق لیکائیم یها هیندارم اما باور دارم که گر یاعتقاد اتیچرند نیمن خودم به ا -

 مربوطه

 اس کال هیحامد، بچس خب ذات بچه گرداره  یواه چه ربط -

 به حرف اومد: عمه

 با ما.. نیبب گهیدنبال منه حامد، آهش دل بچه خودش و سوزونده د ایآه نرگس اون دن -

 سرش داد زد: یعصب حامد

و  هیسالگ یسرش در آستانه س ریخ گه؟ید هیچ ایسوسول باز نیمادر من؟ ا یگیچرا چرت م -

ـ ـ یسال زندگ ستی! آدم سراغ دارم بعد بکنهیمسئله ساده رو بزرگ م هیانقدر   انـتیمشترک خـ

 دیام هستن با یچه شکل دونمیدوتا زن دارم که اصال نم انی! من عگهینم یچیه یشکیو ه کنهیم

کردم و گم و گور  ینداشتما هر دو تون و ول م رتویجو غ هی نیهمه دردسر تحمل کنم، اگه ا نیا

 شدم. یم

 :دمیرغ

 یمزخرفتم ارزون رتیغ نیمخ من نرو، ا یحجم رو نیخودت کالس نذار حامد، به ا یانقد برا -

که نه  یی! تورمیفاصله بگ یدار یحد افکار پوچ نیکه تا ا ییاز تو خوامیم گهیسارا االن فقط د

 .یدار ینه مرام معرفت درست و حساب هیچ یدونیقلب م



گفت که از حرف زدن منصرفش کرد و در  یچ دونمیو نم ستادیکه حرف بزنه عمه مقابلش ا اومد

و شام  دهیاز اتاق ها رفت و در رو بست و رسما اعالم کرد که خواب یکیلب حرف به سمت  جهینت

 .خوادینم

 اوردین رونیعمه شام و گرم کردم اما عمه تا حامد رو از اتاق ب ینثارش کردم و برا یدرک به

 یقبل خوابش رو انجام دادم و برا یرفتم و کار ها لیکائیاغ مدست برنداشت و من هم به سر

 سرم اکو شدو یعمه و حامد تو یشدم حرف ها قیصورتش دق یلحظه که تو کی

طاقت بشه، و  یب ینجوریمن و جذب کنه و ا یمنف یفرکانس ها لیکائیامکان داشت که م خب

هام دست خودم بود؟ نه  یاومد؟ مگه ناراحت یاز دست من بر م یبود که چه کار نجایسوال ا

 قا؟یکردم دق یرو کنترل م یپ دیمعلومه که نبود پس من با

 و گفتم: دمیکش یکشدار پوف

 خندهیبه خاطر تو م یمامان ،یخان احساسات لیکائیباشه م -

دنش اوم ایبار از بعد به دن نیاول یخودم خوابوندمش و اون هم برا کیبار نزد نیاول یبعد برا و

اش بلند  هیگر یو بعد که صدا دینکرد و درست مثل سورنا تا اذان صبح خواب هیدر طول شب گر

 ریبلند شم براش ش یجور هیرفتم که  یشد اولش خواب آاود بودم و داشتم با خودم کلنجار م

 ریش شهیکنم اما تا به خودم اومدم حامد جلوم نشست و مشغول تند تند تکون دادن ش تدرس

و به  لیکائیتکون دادن و متوقف کرد و م لیکائیم یطاقت فراسا یها هیتوجه به گر شد و با

هم افتاد که  یدهنش و بعد پلک هاش رو یچپوند تو گهیو بعد چند تا تکون د دیآغـ*ـوش کش

بود، خوشحال بودم که  ایصحنه دن نیو البته لـ*ـذت بخش تر نیدار تر دهاون صحنه برام خن

لـ*ـذت بخش و  یلیخ نیبچه هامه و ا یبرا یالاقل پدر خوب ستیمن ن یبرا یاگه شوهر خوب

 تعجب آور بود.

 :دمیسرش نشستم و نال یشدم و باال داریب لیکائیم هیگر یبا صدا صبح

 شده ستون؟ یباز چ -

 ریش شهیکه قبل من عمه ش هیکردم که بفهمم مشکلش چ یو سع دمشیبعد به آغـ*ـوش کش و

گذاشتم و چقدر با  لیکائیدهن م یازش گرفتم و تو اریبس ینم با قدردانآماده رو دستم داد و م



خوردنش اشاره کرده بود  ریهم حامد به نوع ش یطور بود! چند بار نیخورد، کال هم ی*ـل مـیم

 خوره، لب زدم: یم ریش تیبچه با حرص و عصبان نیاگفت  یو م

 خان لیکائیگردن من نندازن م گهیو د نیا دوارمیام -

*** 

 ماه بعد چهار

 

 حامد به خودم اومدم: یصدا با

 نرگس -

 ه؟یه..ها چ -

 یریاز سورنا فاصله بگ یتونیم یتو مطمعن گمیم -

 کور و ناشنوام کرده نمتیبب ستیقرار ن گهید نکهیذوق ا ه؟یپرسش انکار -

 درست حرف بزن! -

 نهیهم اقتتیل -

 گمیبهت نم یزیهمون چ یبرا ،یکن یو عمل م یزن ینوزاد حرف م هیدرست مثل  -

 نعمته نینکره تو برام بهتر یاون صدا دنینشن -

 ادیکه قشنگ دستت ب زارمیباشه پس، از شب آخر کنار سورنا بودنت لـ*ـذت ببر، تنهات هم م -

 و دتیجد یفرم زندگ

 فقط زودتر برو -

هم نموندم تا  از تاسف تکون داد و خم شد تا بچه هارو که غرق خواب بودن ببوسه و من یسر

بسته شدن در حبس  یصدا دنیاتاق تا شن یباشم و خودم رو تو لیکائیبا م شیشاهد خداحافظ

 کردم.

 تماس گرفتم لویاز رفتنش مطمعن شدم بالفاصله با ن نکهیاز ا بعد

 کنم؟ کاری.. رفت، حاال چلوین -

 دوستم شیراک پا برنتیخانم و آقا هستن منتظرتن، اونا م هیکه  405پژو هیشهر  رونیب -

 مطمعنه؟ -



فرار  یخوای! چند سال میکنیراه و انتخاب م نیمزخرف تر یها به نظرم دار نیبا همه ا یآره ول -

بساز،  یواقع یزندگ هیخودم  شیپ اینرگس؟ شهامت داشته باش دل بکن از سورنا بعد ب یکن

! ستین یدیساعت بعدت ام کیبه  گهیکنه که د داتیاگه پ شهیبچه هاش نم الیخیبخدا حامد ب

 ترسم از واکنشش ینرگس من م

 از بچه ام دل بکنم تونمینم لو،ین تونمیمن نم -

 یریو سارا رو بپذ یبمون یتونیگم، م یشده اما بازم م یسه ماهه تکرار الوگامونید نیا -

 تونمینم -

 یباشه پس، سفر به سالمت خواهر -

انتقالشون دادم هرچند  نیبه ماش یرفتم و نوبت لمیقطع شدن ارتباط دوان دوان به سمت وسا با

بچه هارو عالرقم  تیکردم و در نها نییپله هارو باال پا یهم نبودن اما خب چندبار یادیز زیکه چ

 یرفتم و به آروم نگیبه سمت در پارک زیر یشاگرد جا دادم و با قدم ها یصندل یشون رو یتپل

 نگیو از پارک نیزود پشت رول نشستم و ماش یلیبا درست کردن فضا خ تیبازش کردم و در نها

از جلب توجه و بعد گازش و گرفتم و  یریجلوگ یدر رو بستم برا بیخارج کردم و به همون ترت

 که سازنده اش فقط و فقط من بودم. یسه نفر ندهیآ یبه سو شیپ

با اون حال کنارش پارک کردم و  یازش حرف زد دلم شور افتاد ول لویکه ن ینیبه ماش دنیرس با

 دمیبه سمتشون چرخ یشدن و وقت ادهیهم پ نیاون ماش یها نیزود سر نش یلیشدم و خ ادهیپ

 دلم بد تکون خورد. یتو یزیچ هیگره شده اشون ثابت موند،  یدست ها ینگاهم رو

ازش  یادگاریبود، داشتم با دوتا  امیهمه دن یروز کیکه  یمرد یرفتم از زندگ یداشتم م من

بهم داده و مطمعنا  ییها یادگاری نیکه چن یوقت از ذهنم نخواهد رفت مرد چیشدم، ه یدور م

 وقت رهام نخواهد کرد. جیه دهیکش رونیجونم و ب رهیکه سه ماهه ش یحس عذاب وجدان

ها معتقدن اصال وجود نداره! عشق  یلیخ نکهیو ا نهیسوال ممکن هم نیتر یا شهیکل ه؟یچ عشق

 یطرفت داره برات کم م یدو نفرست! اگه احساس کن یتله پات هیرارداد دو طرفست، اصال ق هی

طرفه  کیاز عشق  یکه عشق وجود داره و وقت هینجوریچون ا یکم بزار یتونیزاره پس توام م

 توهم محضه. هیصحبت از  قتایحق شهیصحبت م



و آرمان هاش و لگد مال کردم و به طبه  دیاز عقا یلیبودم؟ نه نبودم! خ یحامد زن خوب یبرا من

کدومش درک نشد چه برسه  چیازدواج پر از اساس نامه و قانون بود که ه نیاون هم ماله منو! ا

 عمل.

 زدم: لب

 دروغه دمیکه د ییها تیواقع یلیپس خ هیاگه عشق تله پات -

ون جا گرفتم و گفتن، فقط پشت فرم یبهتر بگم چ ایگن  یم یاون زوج چ نمینموندم بب اصال

 همزمان دوقلوها یها هیکردم به سرعت به خونه برسم عالرقم گر یسع

 دمیفهم یشده بودم و خودم اصال نم مونیباره پش کیبه  ریشش ماهه اخ یتمام رفتار هام ط از

خواست چشمم به  یداشت و اصال دلم نم برهیو بمیج یبه طور ممتد تو میچم شده، گوش

به در  شتریهم ب دیشا ایگرفتم و بعد ربع ساعت  شیو در پ رمیپس فقط مس وفتهیب شگرشینما

لب  ریساختمون شدم و ز یبغـ*ـل زدم و راه ریفقط بچه هارو ز لیوسا الیخیو ب دمیخونه رس

 گفتم:

 بودنه یبازنده فرار هیبازنده بودن بهتر از  -

داشتم  اجیپله هارو تموم کردم به خاطر وجود وزن دوقلو ها دست هام خسته شده بود و احت یوقت

که  نیبزارم و به همون خاطر شتابان خودم و به در رسوندم و هم نیهرچه زودتر بچه هارو زم

 شد. انینما یبعد حامد با صورت برافروخته ا هیخواستم بازش کنم خود به خود باز شد و چند ثان

ترس کامال  نیبودم و ا دهیاندازه اون لحظه نترس میزندگ یوقت تو چیتونم بگم ه یجرات م به

بچه هارو نگه دارم که حامد  تونستمینم گهیکل بدنم و به لرزه انداخته بود و واقعا د یاراد ریغ

 یاما من تمام قوا رهیشد و با خشم دست هاش رو جلو آورد تا بچه هارو بگ هیقض نیمتوجه ا

 یحالت ممکن گرفتمشون که بعد چند بار تقال برا نیو جمع کردم و به محکم تر دمجوو

 گرفتنشون گفت:

 یکنیم ینجوریبچه هارو بده چرا ا -

 نکن حامد برو کنار -

 زد: داد

 گم بچه هام و بده یخفه شو دارم بهت م -



 منم هستن یبچه ها نایا -

 بودن ؟یدیبودن نرگس فهم -

 افتادم: هیگر به

 ؟یکن کاریچ یواخیم -

 دست من یبچه هارو بد دمینرگس دارم بهت هشدار م -

زور حامد به زور من  تیافتاده بودن و کشمکش ما تازه شروع شده بود اما در نها هیها به گر بچه

 زار زدم: بایو تقر ستادمیو بچه هارو صاحب شد و آماده رفتن که جلوش ا دیچرب

 تیشکا -

 داشت تیشنوم اما خب واقع یهارو از حامد م نیشد دارم ا یخشک شد؛ باورم نم گلوم

و حامد  ختیحامد فرو ر یپا ینتونستم سد راهش بشم و باالخره کل تنم همونجا جلو یحت گهید

شدم و بعد که حس  هیبعد با زجه سرگرم گر زیر زیبه سمت پله ها رفت و منم اولش ر الیخیب

پتو رو باز کردم و  نیند شدم و وارد خونه شدم و چنداز جا بل دنیکردم بدنم شروع کرده به لرز

سردم نبود و فقط بغ کرده نشسته بودم و  گهیچقدر گذشت که د دونمیافتادم و نم ونوسطش

 نبودم. اریهش بایافتاد و تقر یهم م یلحظه لحظه پلک هام رو

بود! حامد بود که قابل باور  ریکه برام غ دمیرو د یباز شدن پلک هام صحنه ا گهید کباریبا  اما

 یاز بازوم گرفتم و با آخ یشگونین د؛یکش یبچه ها م یمن نشسته بود و پتو رو یدرست روبه رو

 و با لکنت لب زدم: ستمیخواب ن دمیکه گفتم فهم

 یب..برگشت -

 :دیغر

 آره برگشتم -

 چرا -

 مثل تو بد باشم تونمیچون نم -

 لب زدم: متعجب

 ؟یگیم یچ -

 ؟یکه برگشت یجا گذاشته بود یچ -



 وجدانم و -

 زد پوزخند

 یکردم داشته باش یوجدان! فکر نم -

 شد که وجدان دارم؟ یکردم مشخص م یاگه زن اولت و قبول م -

 یکه بفهم یاما نخواست ستیمن زن ن یکردم بهت بفهمونم که سارا برا یسع یلیخ-

اگه مثل  ؛یکنی! مگه من بچه ام که باور کنم تو مثل بچه ات باهاش برخورد میمسخره ا یلیخ -

 یبچه ات بود تا حاال صدباره طالقش داده بود

 کردم یکار و م نینداره وگرنه هم یخانواده خوب -

 خوانیهستن که بچه نم یادیز یشد! مرد ها یکرد از برادر هاش جدا م یدوباره ازدواج م -

 ازدواج کنه تونهیاون نم -

 ده؟یعشق پاکش به تو اجازه نم ه؛یچ -

 یو بخون شیدم پرونده پزشک یبهت اجازه م -

 مگه؟ هیچ -

خودم راجع  تونمینم ینیپرونده اش و بب نمیبیکه داشته، بهتر م یدیشد یدر اثر مشکالت روح -

 بهش بهت بگم

 از بهانه هات خسته شدم -

 منم از فاقد درک بودنت -

 ؟یتتو چرا برگش -

 گفتم که؛ من مثل تو.. -

 شعار نده -

 یالزم باش مارستانیب شهیمثل هم دیگفتم شا -

 یرفت یبودم، ول -

 یمن و بدزد یبچه ها یخواستیکه بمونم؟ تو م یواقعا انتظار داشت -

 بس کن -

 9ساعت  میحاال هم بخواب که فردا نوبت محضر دار کنم؛یباشه بس م -



 حامد تونمیمن نم -

 زد:لب  متعجب

 ؟یچ -

 یمن چجور ده؛یها رو جفت آفر نی؛خدا ا کنه؛یم وونمیاز بچه هام د یساعت دور کیفکر  -

 جداشون کنم تونمیم

 شه داریب کهینزد لیکائیهرجور صالحه االن بخواب که م -

 دیجا بلند شد و چراغ و خاموش کرد و کنار سورنا دراز کش از

 حامد هم وضع من و داشت؛ لب زدم: ایبرد و گو ینم خوابم

 یداشت یچه حس میستین یدید یاومد یوقت -

 یچقدر تو دونمیراه نباشه نرگس! نم مهین قیباشه رف یباور کنم؛آدم هرچ تونستمیاصال نم -

وقت عاشق من  چیدارم تو ه نیقیبهت بگم که من  خوامیاما م یدونیمون من و مقصر م هیقض

که ازدواج من با سارا برات گرون تموم  یبود نیتو اصل غرورت بوده و فقط فکر هم یبرا ؛ینشد

رابـ ـطه  هیاون باال باال ها باورش برات سخت بود که نفر سوم  یتو یبود رقشد؛ تو غ

به قول  ایخودت  شیر خیممکنه! منم ب یزیهر چ یتو بخوا یکه بفهم یو نخواست ی؛نتونستیباش

 که بشه. ینخواست یول تو انحصار خودت بودم

 بشنوم خوامینم گهید -

بزرگ فکر کن نرگس؛ تو مادر  کمی ،یبراشون ندار یکه تو جواب هییها قتیها حق نیآره چون ا -

 یعمل م یطیخودت تحت هر شرا فهیبه وظ دیپس با یقبول کرد تیتو مسئول یدو تا بچه ا

 .یکرد

 یزنیکه با من دم از تکامل م یستین یتو مرد کامل -

 یکه کامل شه؛ تو چرا همش در حال فرار کنهیاما ادم ازدواج م ستیکس ن چیه -

 خوامینرمال م یزندگ هیمن فقط  -

 خودت نرمالش کن یپس با دست ها -

کردم هر طور که ممکنه  ینداشتم و فقط سع یبحث رو ادامه ندادم چون در واقع حرف خاص گهید

 بخوابم



شدن و هم من هم حامد به  داریب ریش یبود که بچه ها براساعت بعد از اذان صبح  کی بایتقر

سخت بود اما هر طور که بود انجامش  یلیشدن برامون خ داریاومد و واقعا ب یشدت خوابمون م

در  نیخشک درست کنه و ا ریش لیکائیم یو من به سمت سورنا و حامد بلند شد تا برا میداد

خان بر خورده بود  لیکائیم یقبا پیریبه ت خشکریآوردن ش یکردن حامد برا رید کهبود  یحال

 :دمیکرد و عاقبت غر یم یرو ادهیمخ من پ یتن صداش و باال بـرده بود و رو یکه حساب

 یمنتظر نمون نقدریخان که ا لیکائیم یمامان و دوست داشته باش ریتوام ش یخواستیم -

گشاد شده هم به من  یداد با چشم ها یتند تند تکون م رویش شهیش کهیحامد بود که در حال و

سورنا  فیضع یباال انداختم و مشغول نوازش موها یالیخیاز ب یشده بود و من هم شونه ا رهیخ

 لب گفتم: ریشدم و ز

 تورو جا بذاره و بره؟ یچجور یآخه مامان -

اما  میدزود به خواب رفتن و ماهم از خدا خواسته کنارشون افتا یلیشدن کامل خ ریها بعد س بچه

 کننده پس لب زدم: تیمن اذ یروشن بود و برا یلیخب اتاق خ

 پاشو المپ و خاموش کن -

 تونمیخودت پاشو من نم -

 حامد خان یکن یتوام خاموش م یتو روشن کرد -

 یدیشده که دستور م فهیوظ ایبرا بچه تو روشن کردم و لطف بوده و حاال گو -

 که بچه تو بود شیحاال شد بچه من؟ دو ساعت پ -

 ماله توئه سورنا ماله من لیکائیم رینخ -

 یفرق بذار نشونیب یتونیم یواقعا چجور -

 زنم یحرف م فیوظا میفرق نذاشتم که، دارم از تقس -

 دادم ریعه؟ خب منم تمام و کمال سورنا رو ش -

 ؟یذاریمنت م -

 داره؟ یچه ربط یوا -

دقت کردم! تو بشدت  یمن چند بار یدونیمزنم نرگس،  یخودت باهات حرف م نیدارم ع -

و قانون و  دیهمش شک و ترد ،یکامل یگرا یمنف هیکلمه تو  یواقع یبه معن یعنی! ییگرا یمنف



به  یخوب باش، اعتماد کن به زندگ کنیکه بهت نزد ییبا آدم ها ؟یکه چ ریو تفس رینقض و تدب

 مهمن. تکه برا ییکسا

مشت  کیمن  یحرف ها در باره زندگ نیا یدونیمنبر خواهشا، خودت هم خوب م ینرو باال -

 .ننیشعاره چون همه زن ها هم

 میش داریب دیبا گهید کمی ینور بخواب نیکن با هم یباشه سع -

و  دیشدم و از جا بلند شدم و المپ و خاموش کردم که حامد تو گلو خند میمن تسل تیدر نها و

 لب زد:

 دختر خوب نیآفر -

 داریمونده رو ب یدو سه ساعت باق نیکه ا خواستیبود اما دلم نم دهیاز سرم پر بایتقر خواب

پتوم غرق کردم و  یام کنه پس خودم رو ال وونهیکامال د الیبمونم چون ممکن بود فکر و خ

 به خواب رفتم. تیهم فشار دادم و در نها یبار چشم هام و رو نیچند

*** 

 میبعدظهره و ما همچنان خواب کیپاشو نرگس ساعت  -

 چشم باز کردم و لب زدم: یجیگ با

 میبود داریو ب شبیکل د ه؟یخب مگه چ -

 :دیغر

 میخنگ خانوم نوبت محضر داشت -

 گفتم: دهیباال اومد و کش ندوزمیو تازه

 آهان -

 سکوت برقرار شد و بعد ادامه داد: یکم

 گهید زیچ هیو  -

 ؟یچ -

 کجاست؟ تیگوش -

 چرا؟ -

 فقط بگو کجاست -



 موند نیماش یتو شبیافتاد د ادمیفکردم و بعد  یکم

 نییپا نهیتو ماش -

 فرارت بوده انیدر جر لوین ایخاموش بوده و گو شبیمنم د یگوش -

 آب دهنم و قورت دادم و لب زدم: یسخت به

 ؟یدونیآره، تو از کجا م -

 یداده و بطور کل امیها پ ونیلیبگم م تونمیم یتا حاال چهارصد بار به من زنگ زده و حت شبید -

که قرار  یمیت ایو گو یدیو جواب نم تیکردم که گوش ستتیبگم که فکر کرده من سر به ن تونمیم

االن نرگس تو  جهیو در نت یدیبه نظر رس شونیو پر دهیترس یلیبوده ببرنت بهش گفتن خ

 .ماستیبه بغـ*ـل منتظر هواپ بچه اهفرودگ

فرط تعجب و شک دهنم باز مونده بود و انگار که کنترل بدنم دست خودم نبود و حامد هم  از

و من هم به زحمت از جا بلند شدم و چندبار طول و  ارهیو ب میگوش رهیمتوجه شد و گفت که م

ازش گرفتم و با نرگس  یبه دست اومد و تند یکردم تا باالخره حامد گوش یعرض خونه رو ط

کار  گهیو حامد گفت که احتماال سوار شده و د ستیاعالم شد که در دسترس ن کهتماس گرفتم 

 از کار گذشته.

که  یپوچ یکرد و کال من و از فضا یحالم و بهتر م یبعد پنج ماه کم لوین دنید دیخب شا البته

 آورد. یم رونیکرده بودم ب ریتوش گ

 اومدم: حامد به خودم یصدا با

 برات ارمیسارا رو ب یبرم پرونده پزشک خوامیم -

 ؟یکه چ -

 باشه اما همسرم نه میزیهر چ ایدخترم، خواهرم  تونهیم یکه بفهم -

 یگیمزخرف م یدار -

و مجبورم که  رمیفردا از محضر نوبت بگ یبرا رمیپس م یو گرفت متیباشه پس تو تصم -

 تیو با موفق اتیعمل لوفریباز با کمک ن نیبه سرت بزنه و ا یبرگردم، چون ممکنه دوباره فکر دزد

 .یانجام بد

 دندون قروچه گفتم: با



 از سورنا جداشم. تونمیانقدر مزخرف نگو درضمن من نم -

 جدا شو لیکائیخب از م -

 :دمیانزجار غر با

 دمید میزندگ یکه تو یهست یمرد نیتو پوچ تر -

 زد: لب

 یپوچ یلیبه نظر منم تو خ م،یحد تفاهم نظر دار نیخوبه که تا ا -

گفتن نداشتم و  یبرا یبشنوه و رفت و البته من هم حرف یا گهیزد و نموند تا حرف د یپوزخند

به آشپزخونه رفتم و از  یاز شدت گشنگ تیدر واقع با پوچ بودن خودم کامال موافق بودم، در نها

حدس حامد  قایشام دست به کار شدم و دق یبرا تیبود خوردم و در نها یکه حاضر یهرچ

و البته گفت  ارتشیکه ب هیتاکس هیکه تماس گرفت گفت که اومده و منظر  یوقت لوین ودرست بود 

 که قراره ناجور به حسابم برسه.

دوتا کردم و  یکیپله هارو  یدر خونه ظاهر شد و من با ناباور یجلو قایدق لویساعت ن مین بعد

اخم و تخمش اول هاله رو بعد خودش و به آغـ*ـوش  الیخیزود خودم و بهش رسوندم و ب یلیخ

 ودبار ب نیاول بایو سورنا تقر لیکائیباال، م میکرد و با هم رفت یو به دنبالش باالخره آشت دمیکش

 هم با لویکردن و البته ن ینگاه م لویبه هاله و ن یهمون با کنجکاو یبرا دنید یم دیکه آدم جد

 .ختیریمحکمش کال تصور بچه هارو از آدم ها به هم م یبـ..وسـ..ـه ها

زد  لیدل یب یلیخ لیکائیکنار هاله جا گرفت اما م لویبغـ*ـل ن یتو هیپا یلیحال سورنا خ نیا با

بچه  ریرو درگ یسه چهار ساعت کنه،یم یبگیکه مثال داره غر میبرداشت کرد نطوریو ما ا هیگر ریز

 حرفاز خودمون  کمی مینیو بش میسه تاشون و هم زمان بخوابون میتونست تیو در نها میها شد

 شدم و لب زدم: میتسل تیشد که در نها رهیبه صورتم خ یطوالن قیدقا لوی! نمیبزن

 ؟یکن ینگاهم م ینجوریچرا ا -

 و نگاهش و ازم گرفت و گفت: دیکش یآه

 یشد ریپ یلیخ -

کردم، هنوز هم  یتصور هم نم یوقت حت چیکه داشتم رو ه یته دلم تکون خورد، زندگ یزیچ هی

 .امیسخت ماله منه و من مدتهاست دارم باهاش کنار م یزندگ نیشد که ا یباورم نم



و کابوس هر  ستیسر جاش ن میزندگ یتو یچیکنم و بگم که ه دییحال دوست داشتم تا نیا با

و ذغدغه  یهمه فشار روح نیاز ا یاز بچه هام بوده و جدا یچهار ماه گذشته دور یشبم تو

کنم  ینم یدو قلو داشتن واقعا سخته و مدتهاست که با کمبود خواب مواجه ام اما اعتراض یفکر

 .ادیو به واسطه عمه سارا هم ب ارهیعمه رو ب مدکه مبادا حا

 یمن بود و صبح هم که بطور کامل سر کار بود و برا شیمدت حامد تمام شب هارو پ نیا یتو

باشه اما  یخوب یتونست دلگرم یها م نیرفت و ا یسه بار به روستا م یعصر هم در هفته دو ال

 خودم روشنش کنم. تونستمیبودم که اصال نم یفیچهار ماه و حاال من منتظر تکل یفقط برا

 به خودم اومدم: لوین یصدا با

بدون  یگفت ی! میعاشق حامد یگفت یم یزمان هی ،یریگ یسخت م یادیرو ز یزندگ یتو دار -

 یشکل نیهم قایاون دق یزندگ یتوام تو ،یکه تونست یدیکه شد د یدیاما د ،یتونینم شهیاون نم

الاقل  دهیحاال که سارا رو طالق نم یخواستی! بخاطر حس متقابلتون هم که شده ازش میهست

برات مزخرف بود  هیقض نیهم نبود، اگر هم ا یمشکل چیو ه یموند یسمتش نره و تو هم پاش م

همه  نیا یفهمم معن یمن، نم شیپ ایو بردار و ب لیکائیم دونهیو  ریخب راحت طالقت و بگ

 قربونت برم. گهیباش د یات و خب به کم راض جهیسرگ

پختن از جا بلند شدم  زمزمه کردم و به بهانه غذا یالیخیهمون ب یبرا لوینداشتم در برابر ن یحرف

ساعت به طور کامال پنچر شدم، از  دنیآشپزخونه شدم، تا اومدم دست به کار شم با د یو راه

 ظهر یبرا جهیو در نت نمیشام تدارک بب یبهتره برا گهیظهر هم گذشته بود و به نظرم اومد که د

 داریو برخالف انتظارم هاله اصال ب دیرو خواب یهم بعد ناهار سه ساعت لویغذا گرفتم، ن رونیاز ب

نداشتم  یقیمن مدتها بود که خواب عم ه،یچ هیمن با بق ینشد و تازه متوجه شدم که فرق زندگ

 بچه ها. یمدام آماده باش بودم برا ییجورا کیو 

شد تا  خچالی یبه آشپزخونه اومد و مشغول برس لویکل کل با ن یهم عصر اومد و بعد کل حامد

آشپزخونه رو به قصد فروشگاه  نهیزم نیچندتا سوال در ا دنیو بعد از پرس نهیهارو بب یکم و کاست

 ترک کرد.



به صحبت راجع به  یلیتما چیبود اما نه من نه حامد ه یهمچنان دنبال حواش لویسر شام ن شب

 ستین یاز مشکالتمون حل شدن چکدومیکه ه میبود دهیهر دو خوب فهم م؛یمون نداشت یزندگ

 !تهیواقع یچون در واقع فقط افشا مینذار ونیدر م یه با کسو بهتر

 نمونیو اتفاقات ب لمیدال چکدومیگفتم و ازش کمک خواستم از ه لوین یاز فرارم برا یوقت یحت من

به خاطر  لویکردم که ن یم الیمن بود! بعد از شام خ حیترج نینگفتم و در واقع ا یزیچ لوین یبرا

بغـ*ـل زد و با شب  ریشب هاله رو ز 12وقت بخوابه اما راس ساعت  ریظهرش د دنیخواب

من کنار سورنا و حامد کنار  یشگیاز اتاق ها رفت و من و حامد هم طبق برنامه هم یکیبه  یریبخ

به تاب  میو شروع کرد میپامون گذاشت یو هرکدوم سهم خودمون و رو میجا انداخت لیکائیم

 گفت: یدادن؛ حامد با کالفگ

 بره یگوشه خوابش م هیخودش  نیهاله رو بب مشون،یذاشتیپامون م یرو دیاز روز اول نبا -

 ندارن یبه خواب مصنوع اجیدختر ها کال آروم تر هستن و احت -

 مشونیبه گهواره بسپار میتونستیم -

 ؟یزنیبچه غر م هیسه بار تکون دادن  یبرا یحاال واقعا دار یکل روز و ازشون خبر نداشت -

حاال دو بارم بچه بغـ*ـل  یخونه لم داد یکل روزو تو گذره،یبهت سخت نم نیحاال توام همچ -

 یکرد

 دهن منو وا نکنا -

 میکه فردا هم خواب نمون میبهتره زود تر بخواب الیخیباشه ب -

 گفت: یآروم ینگاهش کردم که نگاهش و ازم گرفت و با صدا یسرد به

 ؟یگفت لویبه ن -

 لب زدم: زیر یلیو خ زهیتا اشک هام نر پلک زدم یسخت به

 نه -

سکوت برقرار شد و بعد هم از جا بلند شد و المپ و خاموش کرد  یطوالن یقینگفت و دقا یزیچ

سرش  یزود باال یلیو خ هیگر ریزد ز لیکائیاما خب هنوز چشم هامون گرم نشده بود که م

 جاش نشست و لب زد: یتو یشدم و حامد هم به سخت شینشستم و مشغول برس

 چشه؟ -



 ساعت نشده که خورده میو هم هنوز ن رشیکه مرتبه ش زشیهمه چ دونمینم -

بدتر هم  چیکه نداشت ه دهیجا بلند شد و بغلش کرد و شروع کرد به حرف زدن براش اما فا از

 کرد. یم داریرو هم ب لویبود چرا که مطممعنا صداش ن یما فاجعه بزرگ یبرا نیشد و ا

 گفت: یبا کالفگ دحام

 شده آخه ینبود حاال چ ینجوریمدت ها بود که ا -

 :دمیشدم و غر یلحنش عصب از

 خواد ینم لیاس دل هیذات بچه گر گهیخب بچه است د -

 تر از من گفت: یهم عصب حامد

 ادیهم در نم کشیپس چرا اون هاله ج -

 اصال متوجه زمان و مکان نشدم و عربده زدم: گهیحرفش د نیا با

نکن،  سهیمقا گهیرو با کس د یکس چیعادت زشتت و ترک کن! گفتم ه نیصد بار بهت گفتم ا -

 یفوق العاده آروم رشد کرده و مادرش با ذهن عار طیمح یهاله تو ؟یحد مزخرف نیچرا واقعا تا ا

 .ادیکنه خب معلومه که آروم در م یم یبراش مادر یریاز مسئله و درگ

البد باز هوو دار بودنت باعث آشوب  هیچ گه؟ید هیه آروم چجورفوق العاد طیمح یبگ شهیم -

 یمشکل اخالق چیو ه فهیعف یتوام که بانو ه،یقض نیگرده به هم یبشه بر م یبوده! کال هر چ

 شهیتو هم نکهینرگس؟ ا هیچ یدونیم یکه تو دار یبزرگ بیع هی! ریتقص یو کامال ب یندار

 گهی! من چقدر دگسید یکی ریباز هم تقص یاتفاق هیخودت مقصر صد درصد  یوقت یحت یطلبکار

هووت چه  یدونیاصال تو م ،یخودت بزرگش نکن یمسئله رو برا نیقدر ا نیاز تو بخوام که ا دیبا

 ینیتو تا بلکه بب ی! تمام وقتم و گذاشتم براهیزن اولم چه شکل دونمیواال به خدا منم نم ه؟یشکل

نرگس  یفهمی! اما تو نمینکن شونیوجود داره و خانواده ام و بچه هام و پر یخوایکه م یانحصار

 نی! از نطر تو همه آدم ها فرصت طلب و مزدورن و ایکه بفهم یخوایچون نم یدیوقت نفهم چیه

 .ییگـ ـناه فقط تو یوسط ب

کامال  هیرافتاد که از شدت گ یلیکائیحامد خفه خون گرفت و تازه نگاهمون به م لوین غیج یصدا با

 و رفت. چوندیپتو دورش پ هیحرف به سمتش رفت و  یحامد ب جهیسرخ شده بود و در نت



 لیدل یکار کنه و فقط ب یچ خوادیم دونستمیمانع شد، خب نم لویسد راهش بشم که ن خواستم

کردن پلک هام  هیگر یساعت کیفرو رفتم و بعد  لویبغـ*ـل ن یتو تیاما خب در نها دمیترس یم

 فرو رفتم. یخبر یب یعالم دوست داشتن یشد و تو نیسنگ

شدم، هراسون شروع کردم  داریشد ب یحامد پخش م یاز گوش شهیکه مثل هم یاذان یصدا با

 دنیقلبم آروم گرفت و با رس گهیبغـ*ـل همد یتو لیکائیحامد و م دنیاطرافم و با د یبه برس

به من که رو به روش بودم  قایش و باز کرد و دقپلک ها یحامد ال «لصََّلَاةِٱ ٔ  یعَلَ  یََّحَ»اذان به 

درست همون لحظه  یحس هیرفت و  سیحرف از جا بلند شد و به طرف سرو یکرد و بعد ب یگاهن

بلند شم  دمیکش یوجودم صدام زد و ازم خواست پشت سرش نماز بخونم اولش خجالت م یتو

 کردم. ینم یکار نیچون معموال چن

ترکش کنم و  گهیبخونم و د وستهیوقت نتونستم پ چینماز مرتب بود اما من ه یبرا شهیهم حامد

کردم  یو حس م خواستیبود اما خب دلم بد جور م یعیطب ریغ کمیهمون حاال بلند شدنم  یبرا

باعث شد بلند  نیا هیشب یشم و باالخره چندتا فانتز یکامال از رحمت خدا دور م گهیاگه نخونم د

که حامد مشغول  یاونجا استفاده کنم و درست لحظه ا سیبرم و از سرو شم و به طرف بالکن

 و شروع کنم به زمزمه کردن باهاش. ستمیاقامه بود پشت سرش با

رو به قبله برگشت و مشغول  ینگاه سرسر کیکه تموم شد سرش و به سمتم چرخوند و بعد  نماز

 ا بود.با مسم یو به قول گفت یذکر هاش شد؛ نماز هاش واقعا طوالن

زمزمه کردم و از جا بلند شدم و به سمت سورنا رفتم که صداش به  یلب خوش به حالش ریز

 :دیگوشم رس

 کنم؟ دارتیب 9ساعت  -

 لب زدم: یپرسش پوچ چیمنظورش محضر بود پس بدون ه دونستمیم یخوب به

 آره -

 لیکائیبعد اون هم کنار م یقیگفت و مشغول جمع کردن مهر و سجاده اش شد و دقا یا خوبه

و  دمیرفتارش دست کش یاز برس گهیچشم هاش قرار داد، د یو ساعدش و رو دیدراز کش

 صورت سورنا رو نوازش کردم و لب زدم: یچندبار

 رمیمیم یتو و داداش یمن ب -



 به خواب رفتم. یک دمیکرد و سر آخر نفهم دایصدا ادامه پ یاشک شد و ب سیزود خ یلیخ صورتم

*** 

خش  یو با صدا دمیرو مقابلم د لوین دیچشم باز کردم و صورت گرد و سف یدست یتکون ها با

 گفتم: یدار

 یحاضر ش یصبحونه بخور دیپاشو با -

وارد آشپزخونه شدم و  لویزود از جا بلند شدم و پشت سر ن یلیرو کنار گذاشتم و خ یباز لوس

 رونیب سیاز سرو سیبعد حامد با صورت خ یو لحظات میو مشغول شد مینشست زیسر م ییدو تا

 گفت: لویاومد که ن

 سرد شد تییچا گهید ایب -

 خورمینم -

 که منظور نگاهمون رو گرفت و اضافه کرد: میبا تعجب بهش نگاه کرد لویو ن من

 که زودتر تموم شه رمیاز امروز بگ گهیگردنمه گفتم د یچند روز هیروزه ام،  -

 بود لب زدم: شبمید یها هیاثرات گر گرفته که از یهمون صدا با

 ینخورد یاما تو که سحر -

زدم بر  خیچند س ی*ـگر خواست جاتون خالـیدلم ج هوی رونیکه رفتم ب لیکائیخوردم، با م -

 بدن

 :دیغر لوین

 کجا بود اون ساعت یگرکیج رونیب یتو مگه ساعت دو شب نزد -

 لب زد: یالیخیهم با ب حامد

 ایافتخار بده امشب ساعت دو تو هم همراهم ب یخواست -

 کرد اضافه کرد: یم یلپ هاش پاس کار نیکه لقمه صبحونه رو ب یهم در حال لوین و

 حتما پسر عمه -

 یوقت بود داشتم نگاهش م یلیکه خ یو بعد نگاهش رو چرخوند سمت من دیتو گلو خند حامد

 کردم، خنده از صورتش فاصله گرفت و گفت:

 نگ؟یپارک یایلحظه با من م کی لوفرین -



 خورمیدارم صبحونه م نیکورت بب ینه با اون چشم ها -

 کالفه لب زد: حامد

 منتظرتم ایب شهینترس تموم نم -

 گفت: لویخونه رو ترک کرد و بالفاصله ن عایاعتراض نداد و سر یبرا یمهلت گهید

 داره؟ کارمیچ یعنی -

باال  یرو حفظ کردم و شونه ا خالمیاما ظاهر خونسرد و ب دمیترکیم یدرون داشتم از فضول از

 انداختم و اضافه کردم:

 دونمیچه م -

و از جا بلند شد و بعد  دیرو سر کش شیوانیل یینفس چا کیبهم رفت و بعد  یچشم غره ا لوین

به طور کامل اشتهام و  گهیزد و من هم که د رونیاون هم از خونه ب شیبه روسر یدست دنیکش

 کیبد بودم از جا بلند شدم و به سمت کمدم رفتم و در  یست داده بودم و مملوء از حس هااز د

 نیسرم انداختم و ا یهم رو یشال مشک هیبرداشتم و  یبلند سرمه ا یمانتو هی یناگهان میتصم

 یپژمرده به الغر به نظر م یساخته بود چرا که خودم به اندازه کاف یواقع تیم هیاز من  بیترک

ندادم و مشغول  یتیداد اما اهم ینشون م شتریهارو ده برابر ب یژگیو نیا بیترک نیو ا دمیرس

 داخل. دیهراسون پر لویشدم که در اتاق با شدت باز شد و ن لمیوسا نبرداشت

 گفتم: معترضانه

 سرت.. ریکنه خ یم یهاله ازت الگو بردار گهیچه وضع داخل اتاق اومدنه؟ تو د -

 نفس زنان گفت:حرف بزنم و  نذاشت

 سارا یدونین..نرگس..م -

 یگیم یدار یحرف بزن بفهمم چ قیدق رینفس بگ نیبش لوین -

 نفس گفت: کیو که دورش قرار داده بودم پس زد و باالخره  دستم

 رهیگ یم دیزن جد هی رهیحامد م یریکه طالق بگ نیهم یدونیم -

 شد لب زدم: یکه صورتم از شدت خنده جمع نم یحال در

 یگیم یدار یچ -

 :دینگاهم کرد و غر یحرص لوین



سارا  دم،یرو راجب سارا د یقانون یپزشک یاالن گواه نیحاال تو بخند بدبخت، هم -

 تونهیشده که نم دییتا یداره حت یروان متشنج ییجورا کیاصال  ؟یفهمیحاد داره م سموسینیواژ

نرگس!  دهیبچه نم ییخانوم ها نیهم به چن یستیبهز یباشه، حت یبچه اک هیبا  یاز لحاض رفتار

 یبه خرج بد ثاریا کمیوقتشه 

 یطور ترسوند،یم یلیمن و خ نیکرد و ا یم دایسارا برام معنا پ یدو قطب یداشت رفتار ها تازه

 یبا دلسوز لوین تیسر خوردم و در نها نیزم یدادم و تا نشستنم رو کهیت واریکه ناخودآگاه به د

 روبه روم نشست و لب زد:

 ادیو اصال جور در نم یبدم و البته تو از من بزرگتر ینظر تونمیتوئه و من اصال نم ندهیحرف آ -

 دیفکر کردن، شا یبرا یبه خودت و حامد فرصت بد خوامیبهت بگم فقط ازت م یزیکه من چ

 شهیمطمعن باش م نیرو درک کن گهیکوچولو همد هیاگه  نیخدا خواست و با هم خوشبخت شد

اون  خوادیتوئه، اگه دلت طالق م میتصم عیفکر کن، حامد مط نجایا نیبش یا قهیدقده  ،یخواهر

 ،یبعد تیسر کار تا موقع رهیم گهید ی قهیاون ده دق یکه جلوتر بر یخوایمنتظرته و اگر م نییپا

 من پشتتم. یایچه ن یایب رونیمونم و چه ب یمنتتظرت م رونیرو مثل حامد اون ب قهیده دق نیمن ا

بدم و خودم و وجدانم رو راحت کنم،  صیدرست رو تشخ تونستمیتر بودم اصال نم جیگ شهیهم از

بودم که عرضه فرار کردن نداشت، چرا؟ چون وجدان  یرفت؟ من زن یم یخب از من چه انتظار

 رفت. یکرد اگه م یدرد رهاش نم

از سر دوست داشتن حامد بود که نتونستم برم، نتونستم  دیکنم که شا یبا خودم فکر م یگاه

با  یازسورنا و زندگ ییجدا نیب دینداشتم و حاال با یوقت وجدان ظالم چیبهش ظلم کنم من ه

 کردم. یرو انتخاب م یکیمزخرف  تیوضع نیا

رفتم  یشد م یکه سورنا توش بزرگ م یطیسر نوشت و مح الهیخیمن ب نکهیبود؟ ا یچ درست

موندم و به خاطرشون هر  یبچه هام م یپا نکهیا ایدادم بعد من چه خواهد شد!  ینم یتیو اهم

 کردم. یرو تحمل م یکس

نداشت!  یا دهیکردم باز هم فا یم نینبودم، هرچقدر هم که به خودم تلق یرحم یآدم ب من

با  فیضع دیام هیبا  شهیهم ،یزندگ نیو باور کنم که من محکومم به ا رمیوقتشه سرنوشتم و بپذ

 یداد بر یشدم و باور داشتم که سارا کنار خواهد رفت و همون باور بهم جون م یحامد همراه م



سخت و ظاقت فرسا باشه اما خب هست، اما  نقدریا یکردم زندگ یوقت فکر نم چیمن ه ،ادامه

 باشم. نیو واقع ب یزن واقع کی خوامیحاال م

ن همسر دوم حامد تا آخر عمرم در کنارش شاهد قد رو و به عنوا یزندگ نیا رمیبپذ خوامیم من

قرار داده مطمعنا  رمیمس یاگه تو یکه هر درد ییبچه هام باشم و فقط پناه ببرم به خدا دنیکش

 داده. نیقیو قطع به  رفتنشیدرمونش رو هم داده و اگر اون رو هم نداده باشه تاب و تحمل پذ

رو بگه؛  میگفتم که بره به حامد تصم لویشدم و به نمعطل نکردم و بالفاصله از اتاق خارج  گهید

 یبه خونه اومد و خبر رفتن حامد رو داد و بعد با هم مشغول انجام کارها لویتا ن دیطول کش یلیخ

ز کامال یو همه چ مینشد یزیو ما متوجه چ وفتادهین یاتفاق خاص چیکه انگار ه یطور م،یخونه شد

شام دست  یو در عوض برا میبخور یساده ا یاصرار کرد غذا لویناهار ن ینرمال و سر جاشه! برا

از هم  یریجلوگ یدادم برا ینشون م یو من هم که صرفا جهت تظاهر خودم رو عاد میبه کار ش

 قبول کردم. ادیز یصحبت

 هیگر ریگرفتم و اون موقع است که بزنم ز یمیچه تصم وفتهیب ادمیوسط حرف زدن  دمیترس یم

 یکه ازدواج برا یباور برس نیبه ا نکهیتلخ بود، ا یلیخ هیقض نیکنترل شم؛ اقابل  ریو کامال غ

 یطیتحت هر شرا دیو ضعفه و تو با یسخت ی! برعکس حجوم کلستیبهتر ن یبه حس ها دنیرس

 .یپا نگه دار سرخودت رو 

انگار که از نرگس قدرتمند واهمه  کرد؛یافطار به خونه اومد و نگاهش از من فرار م یبرا حامد

 شتریعامل شد که ب نیو خب هم نهیچشم هام بب یرو تو یتفاوت یخواست اون ب یداشت و نم

 .امیو مقابل چشم هاش برم و ب رمیسرم و باال بگ

عزم رفتن کرد و بر خالف  لوین تیمنوال مزخرف گذشت و در نها نیبه هم مونیروز زندگ سه

همراه  یبره اما به زود دیبهش کرد که بمونه اما اون گفت که با یدایحامد اصرار ز شهیهم

 .رهیبگ یدیجد ماتیو قراره تصم انیها م نیزم یشوهرش برا

 لویبودم ن دواریتعارف بزنم و فقط ام یحت ایبدم  ینبودم که بخوام نظر ایدن نیا یاما اصال تو من

 گرفت. طیصبح روز بعد بل یبرا لوین جهیاحوالتم و درک کنه و درنت

*** 



 یزنگ خورد، حامد بود متعجب و با کم میبودم که گوش لیکائیم رخشکیدرست کردن ش مشغول

 استرس تماس و وصل کردم و لب زدم:

 سالم -

 سکوت اون هم به حرف اومد: یکم بعد

 همه مون بردار یسالم، بچه هارو آماده کن و به اندازه سه چهار روز لباس برا -

 لب زدم: متعجب

 چه خبر شده؟ ؟یگیم یدار یچ -

 برات گمیم میبره بعد راجع بهش باهات صحبت کنم حاال راه افتاد لویمنتظر بودم ن ،یچیه -

 ؟یراجب چ -

 گردم یاداره بعد برم رمیدو ساعت م یکیکه گفتم و انجام بده  یسوال نکن و کار گهید -

 گه؟یرفت د یعنی لوین -

 نداشت ریآره خدارو شکر پروازشون تاخ -

 کرد یگفتم و به دنباله اش حامد خداحافظ یا خوبه

 ییهویبرنامه باشم و مثل حامد کامال  یبار هم شده ب کی یدادم برا حیبودم اما ترج جیگ هنوز

دادن به بچه ها مشغول جمع کردن لباس هامون شدم و حامد  ریبعد ش جهیو در نت رمیبگ میتصم

بعد  میاومد و اعالم کرد اول ناهار بخور تزایبق حرفش درست بعد دو ساعت با دو جعبه پهم ط

 .میوفتیراه ب

 .میدیچیسمت روستا پ تیتو جاده روستا و در نها میساعت بعد افتاد کیکردم و  قبول

 و لب زدم: دمیگردنم و جلو کش یکم جهیخاطر بچه ها عقب نشسته بودم و در نت به

 ..یگفت یکه م ییاونجا -

 آره نرگس -

 امیباره م نیهفت هشت ماه اول بایبعد تقر -

 اوهوم -

 یکی یتو ایکه گو ینیس هیکه با  دمیعمه رو د تینشد و بعد هم در نها یتا در خونه صحبت گهید

و بغـ*ـل کرد و به  لیکائیبه سمتمون اومد و حامد م ودیاز ظرف هاش اسپند در حاله دود شدن 



از اون سورنا رو بغـ*ـل کردم و به سمتشون رفتم و عمه در  تیبه تابع سمتش رفت و من هم

 هیر یچرخوند هر چند به نظرم برا یمختلف اسپند رو دور سرشون م یحاله خوندن دعا ها

کنم و منتظر موندم تا خودش تموم کنه و تازه  یاعتراض ومدیهاشون مناسب نبود اما خب دلم ن

 یدیحامد و سارا اتفاق جد تیسر سوئ یباال قایافتاد، دق اطیاون لحظه بود که چشمم به ته ح

 افتاده بود.

به حامد نگاه کردم که اول با سکوت محض فقط  دنشیطبقه اضافه شده بود و بعد چندبار د هی

 زد ام بعد اضافه کرد: یلبخند م

 ساخته شه دیهفت ماه طول کش -

 نییخاطر سرم و پا نیموضع شه به هم نیحامد متوجه ا خواستمیشده بود و نم یهام بارون چشم

 نیدغدغه روزانه ام به ا شتریاتفاق ممکن بود، نصف ب نیقشنگ تر نیانداختم، خب به نظرم ا

و حاال  هیک شیمونه و پ یره روستا و چقدر م یگشت که حامد در هفته چندبار م یموضوع برم

بدم  میحواسم رو به زندگ ونستمتیخونه داشتم که به طور کامل م هیسر خونه هووم  یالبا قایدق

بود که روحم در آرامش کامل به  نیبود اما حداقلش ا شتریب یلیخ هیقض نیا بیو هر چند که معا

 خواستم. ینم یزیچ نیاز ا شتریبرد و من ب یسر م

جهت باز  یبه خونه سارا نداشت و حت یاتصال چیخدارو شکر ه م،یهم به سمت ساختمون رفت با

توش وجود نداشت و به گفته حامد  یا لهیوس چیشدن در ها هم با هم متفاوت بود اما خب هنوز ه

 .میمستقر ش دمونیخونه جد یو تو میاریشهر و ب یخونه تو لیتا وسا دیکش یطول م یچهار روز

 گهیمبارزه کنم با سرنوشت و د خواستمیوقت پا پس نکشم، من م چیه گهیکرده بودم د قصد

 .میزدم و همه با هم به خونه عمه رفت تیاز سر رضا یتونست مانعم بشه، لبخند ینم یزیچ چیه

به خاطر آرامش روح هر دومون هرجا  گهیسارا که حامد گفت که د یبودم بابت نبودن ها کنجکاو

 زیچ یلیقانون هم به نظرم خ نیو ا ستیو هر جا که من باشم اون ن ستمیکه اون باشه من ن

 و بسازم.  میتر زندگ یبدم و قو نیدرد رو تسک نیا تونستمیم دنشیفقط با ند دیبود، شا یخوب

 و نمازم و به آخرش رسوندم. دمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 حامد از پشت سرم اومد: یصدا

 نمازت باطله؟ یکن هیخودت گر یها یبدبخت یاگه سر نماز برا یدونیم -



 دونمیآره م -

 نگاهم کرد که لب زدم: یپرسش

 یب دیآدم با یگاه نکهیهام و ا یتمام سهل انگار یکردم برا یم یداشتم از خدا معذرت خواه -

خودش حرف بزنه، خدا مهربون تر  یها به روش خودش با خدا ریاحکام و تمام اون تفس الهیخ

 هام باطل کنه. هیبودن گر یحرفاست که نماز من و بخاطر شخص نیاز ا

 و اضافه کرد: دیتو گلو خند حامد

 رونیب ارمتیفانتز ها ب نیاالن برم سر کار و وقت ندارم از ا دیکه با فیح -

 بهش ندادم و مشغول ذکر هام شدم که لب زد: یجواب

 زنم یسر هم به سارا م هیقبل رفتن  -

 ؟یخبر ایبود  یپرسش نیاالن ا -

 زنم حساب پس بدم؟ام که به  یبه نظرت من آدم ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 یدعوامون شه بهتره بر نکهیقبل ا -

 رفته رو برگشت و روبه روم نشست راه

 نگاهش کردم و لب زدم: متعجب

 یهفت اداره بود شهیساعت هشت صبحه ها تو هم گهیبرو د -

 ازم ناراحت نباش نرگس بانو -

که  یاالن بگ نیاگه هم یباهاش ندارم، حت یمشکل گهیو د رفتمیو پذ میحامد، من زندگ ستمین -

 ندارم. یباز هم مشکل یمون یسارا م شیپ نییکل هفته رو پا

 ریدادم نرگس، من خ حیکه تورو ترج ستیمعنا ن نیتوئم به ا شیمن کل هفته رو باال پ نکهیا -

 دینبا نمیدرصد هم نماز هام و باور داشته باشم طبق گفته د کیکنم و اگه  یم یسرم دارم بندگ

به  یاجیچون سارا احت نجامیخرم! من ا یخودم م یفرق بزارم چرا که جهنم و برا شماها نیب

و تورو هم در  زنمیحال من روزانه بهش سر م نینه، با ا گهیاالن د یچرا ول یزمان کی! ندارهمن 

و  یهست یقو یلیکه خ یکوچولو خاصه اما تو دو ساله ثابت کرد هی مونیما زندگ ذارم،یم انیجر

 یاضیامتحان ر هیدرست مثل  انیمشکالت اونقدر که هستن سخت به نظر نم گهیبا وجود تو د

 که درسش و خوب خونده. یهمه شاگرد ها سخته جز اون شاگرد اول یکه برا



ذهنش سامان داده  یو تو زیچشم هاش نگاه کردم، خوش به حالش که انقدر قشنگ همه چ به

 داد. یم یبود و حاال دلگرم

 شد که لب زد: رینگاهمون درگ یکم

 ادیبهت م یلیچادر نماز خ -

کار و نکردم و به  نیاما ا رمیگ یکشم و نگاه ازش م یخجالت م شهیفکر کرد مثل هم دیشا

 کرد. یو خداحافظ دیبلند شد و بچه هارو بوس تیوضوح تعجبش و حس کردم و در نها

هام  یبده تا بتونم تنها دلخوش ییتواناصبر و  یبار از خدا خواستم بهم کل نیچندم یهم برا من

 فکر نکنم. یا گهید زیچ چیبه ه نیو کنار خودم بزرگ کنم و جز ا

گذر از  یبرا یدنبال راه حل شهیمبارز هم هی نیهات و و درست ع یسخت یریپذ یکه م ییاونجا

 یو چقدر موفق بود یکار چه کرد ینجایتا ا نکهیبدون در نظر گرفتن ا ت،یزندگ یها یسخت

 یگرد یم یراه هیدنبال  هیبغض و گر یکه به جا یهست یقو ،یهست یآدم قو هیگفت  شهیم

جلو دارت  یزیچ چیه گهیجلو د یتنها بر یریبگ ادی ی! وقتیشکست بخور هن یکه نه بغض کن

 بزنه. نتیزم تونهیو نم ستین

هم با همسرشون  یادیز یتنهان و خانوم ها یهمسر دارن ول یادیز یخانوم ها ایدن نیا یتو

 یجلو م ییتنها ای انیبه اتفاق اطراف ایندارن و  یهم که کال همسر گهید یها یلیو خ رنیجلو م

 نیزده باشن و موقع زم نتیکه آدم ها چن بار زم نیداره، به ا یبه تجربه بستگ زیرن، همه چ

روزها  نیکه ا یزیره اما چ یهمه متفاوت جلو م یدوا به هر حال زندگ ای ختنیها نمک ر نخورد

اوضاعت روبه  یلیخ ینکن هیوقت ها اگر به آدم ها تک یلیکه خ نهیآد ا یچشم م بهی لیخ ایدن یتو

 راه تره.

 یلحظه افتادن چشمت به همون کس نکهیبهتره تا ا یلیخ یوفتینباشه و ب یزیپشتت چ نکهیا

صبر و بلند شدن هاشه  دهینشون م یآدم رو بزرگ و قو کیکه  یزیباشه که گفته بود پشتته، چ

که  یهر زن نکهیا دیشون بجنگن و به ام یآدم ها متولد شدن تا با زندگ یبعد هر شکست؛ بعض

 وقت خسته نشه. چیزاده شده ه همبارز یبرا

 شون رو بسازن نه با طالق. یآدم ها با صبر زندگ نکهیا دیام به

 



 دیاموزیمبارزه الزم است؛ ب بایز یزندگ کیداشتن  یکه برا دیاموزیب نیسرزم نیتمام دختران ا به

شانه  دیریبگ ادیتلخ خواهد داشت،  یهم باشد روزها اریاگر با  یحت ست،ین زیازدواج همه چ

 .دیتا آخر باش دیرفتیرا پذ تیمسئول یو وقت دینکن یخال

 یبرا نهیگز نیاست! طالق، بدتر نیها تلخ اند و مسئله هم یلیخ ستند،ین نیریازدواج ها ش همه

 است و مدارا شرط عقل. زیاز اول ساختن همه چ

 که قرار است بمانند و بسازند. یبه تمام دختران میکه ماندند و ساختند و تقد یبه تمام زنان میتقد

 .نمیزنان سرزم ریقوت ش خدا

 قصه هرچند که آغاز هزاران قصه ست. نیا دیرس انیپا به

 انیپا

 1400خرداد ماه  5

 12:58ساعت

 یزهرا نورمحمد نوشته
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