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رو  نیلوفر قائمی فربه قلم  شروقاز شما مخاطبان عزیز متشکریم که رمان 

 تهیۀ کردین و دانلودباغ استور فقط و فقط بصورت قانونی از طریق سایت 

از مرجع اصلی انتشار همانند آثار فروشی  رمان ها و کتاب های رایگان

 واستون مهمه.

اگر اینطور نیست خواهش میکنیم به چرخه ی انتشار غیرمجاز این رمان 

حداقل یک سر به صفحه ی نویسنده در سایت پایان بدین و همین االن 

صلی برسونین به تیم ا باغ استور بزنین و نظرات و نقدهاتون رو مستقیما

تا به بهتر شدن آثار بعدی ای که قراره به دستتون برسه کمک کنین، 

جدای از این توی سایت مذکور میتونین با جدیدترین رمان های دیگر اعضا 

 آشنا بشین.
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دونستم تا  ینم دم،یرفت رو پس کش یکه به سمت زنگ م دستم
مصمم هستم، به خودم نگاه کردم. چقدر  میتصم نیا یچقدر رو

حرفش  ادیو  دمیکش یتونه دلمو خنک کنه؟نفس یکار م نیا
 ستم آلود که با پوزخند گفت: یافتادم، اون لحظه 

تورو آدم حساب  یک ر،یانقدر خودتو باال نگ یستین یچیشروق،تو ه-
 .یایکه سخت به چشمِ عموم م یزیکنه؟ تو انقدر ر یم

  میصالبت اکتساب یاما با ته مونده  دمیلحظه از درون فرو پاش اون
 که اون همه اشو ازم گرفته بود گفتم:

از من  ن،یمنو بب یکنم که سرتو هرجا بگردون یم یباهات کار-
که به کار امروزت لعنت  کنمیمختل م یجور ،مغزتویبشنو
تونم بدرخشم،  یبودنم م زیمن با ر ینیب یاون وقت م ،یبفرست

 یمتیاما درخش و ارزشش اونو ق زهیالماس که ر هیدرست مثل 
 کرده.

 دیام خارج کردم. شروق تو نبا نهیجمع کردم و نفسمو از س مشتمو
همه  نیا نکهیضعف هات مانع تو بشن،من قبل از ا دی! نبایبِباز
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دونم  یبا خودم اتمام حجت کردم، با خودم کنار اومدم، م امیراهو ب
دو دوتا  یبرا یوقت گهیاز نو شروع کنم، د دیبا خودم چند چندم،با

 !یینجایکه االن ا یگرفت میشروق تو تصم م،چهارتا کردن ندار 

 یکه تو ییالیخونه و یبه زور کش دادم و دستمو به زنگ تک خودمو
زنگ  یکوهستان استان گلستان بود رسوندم. صدا ینقطه  نیباالتر

 یقلبم هنوز آمادگ دمیمغزمو تکون داد، شا یسلول ها
 هیتک هیبرگردم اما مجبورم چون من  یبه زندگ نکهینداشت!آماده ا

در برابر  شهیمن هم ستادم،فر  رونیگاهم ، نفسمو دوباره به ب
تمسخر  ینداشتم، جلو یعاد یاحساساتم استوار بودم. من زندگ

:" گفتنینا بهم مروز همو هیبا ارامش لبخند زدم انقدر که  گرانید
 !"دیشروق ببخش

 ستادم،یروم بود ا شیکه به خاطر قد و قامتم پ یتموم موانع یجلو
 که پشت.... ییحرفا یجلو

داد چون سگ هارو  یاومد، بهم دلهره نم یپارس بلند سگ م یصدا
باز  مهیدوست داشتم. در باز شد، در ن گهید یها وونیاز ح شتریب
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داخل  یعنیدر بود اما سرشو به سمت عقب، ونیم ییآقا هیبود و 
 گفت: الیخونه  برگردونده بود و خطاب به افراد داخل و

 پشت دره... یکیدوساعته   ام،یاالن م-

پسر  هی ییدا نکهیا یجوون بود برا یلیبه سمتم برگردوند، خ سرشو
و چهار پنج ساله باشه! سرشو که برگردوند اول فقط  ستیب

باشه اما کم کم  دشید یدر راستا یکیو انتظار داشت  دیروبروشو د
 شد. دهیو سمت من کش نییسرش همگام و همراه نگاهش به پا

 کاتبِ!  بیواقعا اد اون

 یکننده بود، باز هیکاتب معروف بود؛ کارگردان بود...ته بیاد همون
پشت صحنه فعال بود، فکر  گهیکرد اما دو سه سال که د یهم م
 !خودشه خود خودش!!!نمشیبب روز هیکردم  ینم

رو  یدرست یگفت خونه  یکه م یکرد، حس انیحس غل هیسرم  یتو
به  دییششم مهر تا ،حسیدردهات انتخاب کرد نیتسک یبرا

 زد... یانتخابم م
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تونم نظر بدم که چقدر قد بلند بود چون  یبود، نم ستادهیا مقابلم
آدم قد بلند و سوپر قد بلند به  هیدر برابر من  یعاد یآدما یهمه 

که  یو پنج سانت بود کس ستیو ب کی. قد من ومدنیحساب م
مقابل من بود باال هفتاد سانت از من بلندتر بود...چشم ابرو 

بودن  یبگم چهره اش اوج شرق دیو پوست سبزه داشت، با یمشک
 .دیکش یم ریمرد و نژادشو  به تصو هی

که  ینیو ب یمعمول یچشماش بود، چشما کیکه نزد یمشک یابروها
چهره اش انقدر خوب نشسته بود که حاضر بودم  یبزرگ بود اما تو
نکرده! و من  یتوجه شینیب یتا حاال به بزرگ یقسم بخورم کس

 یکوتاه شیکنم، ر یموضوع اشاره م نیهستم که به ا ینفر نیاول
 ینگاه م یو....منو با صبور ودب یصورتش بود که مرتب و مشک یرو

گرفته بود! تموم  ادیانتظار رو از شغلش  نیا دیکرد و منتظر بود، شا
 یمعروف متزلزل شده بودف نگاهش چقدر ب یتصوراتم از آدما

 حد شهرت ازآن اونه!!! نیانگار نه انگار ا استیر یمنته!ب

 سالم.-
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چشماش  یبه آروم تکون داد و با تعجب و انتظار حاکم تو سرشو
 گفت:

 د؟ییرماسالم بف-

 ...یمن شروقم، شروق هشرود-

 دست از تعجب برداشته بود و گفت: نگاهش

 امرتون!-

 .دیخوام کمکم کن یم-

 به سر و وضعم کرد و گفت: یخورده ابروهاشو باال داد و نگاه کهی

 د؟یببخش-

 و شمرده تر گفتم: دمیکش ینفس

 خوام باهاتون صحبت کنم. یم-

 لبش اومد: یبود رو دیکه همراه با ترد یکج لبخند

 شناسم؟ یمن شمارو م ؟یدر مورد چ-
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 .دیشناس یحتما خواهر زاده اتون اردوان رو م یمنو نه ول-

 لبشو با زبون تر کرد و گفت: کرد،ینگام  م رهیخورده و خ کهی

 کرده؟ کاریاردوان؟ چ-

 گفتم: مسلط

جز  یزیکه در من چ یزده جور تیمن کبر یزده، به زندگ تیکبر-
 .ستیجسد و خاکستر ن

نگاه  د،یچیابروهاشو درهم پ یجیو گ دیحرفام با ترد یگنگ از
 یتر از کالمش دنبال علت حرفام م ریچشمام متح یتو اهشیس

 زمزمه کرد: یبه سخت د،یچرخ

 من مهمون دارم.-

 داشته باشم گفتم: یسیرودربا ایدست پاچه بشم  نکهیا بدون

 دیکه شما بهم بگ ومدمین نجایهمه راهو از تهران تا ا نیمن ا-
 جاده. نیتو کوهُ جنگل و با ا نجا؟یمهمون دارم، اونم ا
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تکون  یبود اشاره کردم. سر یو خاک یسنگالخ ریمس هیجاده که  به
 داد و گفت:

 .دیگیبله بله درست م-

مبهوت بودنش باعث شد به من راه بده،  نیا دیبود شا جیگ هنوز
و بزرگ  یقهوه ا اهیسگ س هیفت و دروباز کرد، تا درو باز کرد عقب ر 

 ره،یدهن باز کرد و دستشو دراز کرد که قالده اشو بگ د،یپام پر یجلو
 گفتم: عیسر

 .دیترسم ولش کن یمن نم-

 نگاه کرد و گفت: بهم

 .رهیبو کنه م ره،یگ یگارد م دینگاه نکن میچشماش مستق یتو-

 اشو گرفت و گفت: قالده

 ...میآروم، ج یمیج-

 سرش گذاشتم: یدستمو دراز کردم و رو د،یچرخ یدورم م سگ

 ام؟ بهیجانم؟ غر-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

10 
 

.....اسمش بیبه داخل خونه برگشت و اد رشویبو کرد و مس دستمو
گفتن حالل زاده به  یم میاردوان! قد ،یاون عوض ییبود و دا بیاد
احتماال اردوان حروم  گهیم ستادهیکه مقابلم ا یو کس رهیم شییدا

 زاده است!

 کرد! یبگیکه نه پارس کرد نه غر نیعه! ا-بیاد

 .هیآدما چ یدونند حس درون یچون حس ششم دارن، م-

 باز کنج لبش جا خوش کرد گفت: یلبخند کمرنگ بیاد

 د؟یسگ دوست دار-

عقب تر رفت و وارد خونه شدم. چشمش به پاهام افتاد و  همزمان
 گفت:

 د؟یباال اومد یبا چ-

 روستا، اسم شمارو بردم. نیاز ساکن یکیبا -

 خودمو نه...از نظر شغلم ،نه؟ یعنی! دیشناس یپس شما منو م-
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 یکوهستان یالیو نیا یشناختم که تو یجدا از حرفتون اگر نم-
 کردم؟ یم کاریچ تونیالقیی

 خوش گفت: یرو با

 کلبه است. ست،ین الیو نجایالبته ا-

 عمارت! میگیم نجایما به ا-

توش  رنگیو ن لهیتونستم ح یکه نم یرنگ تر لبخند زد، لبخند پر
روستا که بودم تا اسمشو بردم همه به تکاپو  نییکنم! پا دایپ

منتظر بمونه  دینبا بیکردن:" مهمون آقا اد یافتادن و مدام تکرار م
 هیآدم معروف نکهیکردم به خاطر ا ی" فکر ممشیزودتر برسون

 یبرا ییحرفا تشیو شخص بیاد اظاهر  یگفتن ول یم ینطوریا
 و گفت: ستادیگفتن داشت! داخل خونه اومدم و مقابلم ا

خواهش دارم. حتما بهتون گفتن که  هیخانم؟ شروق؟ درسته؟ -
 یدرک م نویمنم ا د،یهمه راهو اومد نیاردوان به من ربط داره که ا

ما حرفاتونو حت نیهم یبرا ادینم نجایواسه هر کار ا یکنم که هرک
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دارم،  یخواهش هیاما  دمیانجام م ادیاز دستم برب یشنوم و کار یم
 خونه... یتو

 میپشتش که فقط دو قدم باهاش فاصله داشت ییالیساختمون و به
 اشاره کرد و گفت:

من و خانواده ام  یاز زندگ یزیخوام چ یدوستان من هستن که نم-
خوام  یم یعنیدوست امشب.... هیبه عنوان  دیتون یبدونند، م

 بگم...

 گفتم: حیکردم و صر راحتش

نقش  نیا یکه من از دوستانتون هستم و تو دیبگ دییخوا یم-
 بمونم تا..

 کرد گفت: یبخش لبش م نتیکه همون لبخند رو ز یدرحال بیاد

جا  نیامکانش هست حرفا تا موقع اش هم امرزه،یخدا پدرتو ب-
 بمونه؟

 کنم. یبله صبر م-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

13 
 

پارس وحشتناک کردو انقدر بلند و  یصدا هیدوباره اومد و  یمیج
 ریخم شد و رو به ز دیبا تذکر و تشد بی. اددمیکه از جا پر یتهاجم
 خونه گفت: یکنار در ورورد یسنگ یصندل

 .سیه یباد س،یه-

 نگاه کرد و گفت: بهم

بهش زده بود و تا حاال دوبار  نیماش ه،یابونیسگ خ یکی نیا-
و  هیعصب کشهیکه م یگچه، سرِ درد یو االن تو میدستشو عمل کرد

 دارو... کنه،یپارس م ینطوریا ادیم یکی

سگ ولگرد  هی! هیآدم واقع هیخورده نگاش کردم، چقدر شب کهی
 ینطوریا تشیکنه؟!!! شخص یخونه اش آورده و ازش مراقبت م

و داره در مورد  دهیاست د قهیبود! اصال انگار نه انگار منو چند دق
 .گهیپروسه درمان سگ تصادف کرده م

 در گفت: نیاز ب ییآقا هیخونه باز شد و  در

 ب؟یاد-
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که  رهیمتعجب و خ یبه من افتاد، نگاه...باز هم نگاه ها نگاهش
من هست.  هیشب یافراد یِ همراهِ زندگ  یاز اعضا یجزئ شهیهم

کرد  یتک سرفه ا بینامند. اد یکه عامه اون ها رو کوتوله م یافراد
 و گفت: ستادیمن ا یقدم جلوتر اومد و در راستا هیو 

از دوستانم از تهران  یکی م،یشهرام جان به بچه ها بگو مهمون دار-
 اومده.

 بود گفت: ومدهین رونیبود واز شوک ب رونیکه هنوزم ح شهرام

 من... یببخشد د،یوش اومدسالم خانم خ-

عقب  ایدونست دست بده  یاومد و انگار هول شده بود و نم جلو
 بره. آخرم درو باز کرد و صدا زد:

 اومده. بی....دوست ادزی...چدهیعرفان، فر-

از دخترا اومد  یکی غیج یصدا د،ییخونه دو یتو یمیباز کرد و ج درو
رفتن  یکه به سمت خونه م یباهم کالفه در حال بیو شهرام و اد

 گفتن:
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 ها. یاَهــــه صنم شورشو درآورد-

خونه  یجلو اطیکرد. به اطراف نگاه کردم، ح یهم پارس م یمیج
 یمتر بود اما از کنار ساختمون تک واحده خونه پله ها ستیب دیشا

رو  یمیج ب،یخورد. در خونه باز شد و اد یم نییبه سمت پا یطبقان
 آورد و با خنده گفت: رونیکشون کشون ب

 صنم نَوَفهمه، تو ببخش پسرم. ،یمیج-

 و گفت: ستادیرو رها کرد و صاف ا یمیلحنش خنده ام گرفت، ج از

صدات  کیشروق جان..)اهسته گفت(اشکال نداره با اسم کوچ-
 کنم؟

 زدم: یکمرنگ لبخند

 نه.-

 رنگ تر از من لبخند زد و گفت: پر

 داخل. دییبفرما-
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 یس یفضا هیخونه که تنها  هیدرآوردم و وارد خونه شدم،  کفشامو
 یا شهیدر ش هیو  نکیو س نتیکاب یگوشه ا هیداشت که  یمتر

 هیتراس پهن اندازه همون سالن داشت.  هیبزرگ زده بودن که 
 نییپا یداشت که به طبقه  چیمارپ یخونه هم  پله ها گهیگوشه د

 خورد. یم

کردن. انقدر با  یبه من نگاه م رهیخ گهیتا دختر و سه پسر د سه
نبودم و از  ی. خجالتدمیترس یخودم کار کرده بودم که از جمع نم

که در  یخوش و آرامش ینبودم پس با رو یهم فرار دیجمع جد
کردم که خشم و استرس ها و خاطرات عذاب  یم تیریدرونم مد
 نکنه،گفتم: یمعرف یکسنامعلومم منو به  ی ندهیآوردم و آ

 سالم.-

 گفت: بیکردم و اد یرفتم و دست دادم و خودمو معرف جلو

االن  هیدختر باحال یلیچون خ یمنه ول دیشروق جان از دوستان جد-
 .نجاستیا
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و پسر سوم هم  دهیصنم و فر ال،یکردن سه یشروع به معرف دخترا
و  یتا س یس یرنج سن یبه اتفاق تو بیعرفان بود. همه دخترا قر

 یتو پر یها کلیبودن و ه یپنج بودن و هرسه چشم و ابرو مشک
و نه چاق و خارج از قائده تناسب اندام  فیداشتن. نه الغر و نح

 بودن!

 نییپا ،یلباساتو بزار نییطبقه پا یبر یتون یشروق جان م-بیاد
 دوتا اتاقه.

 عه اونجا اتاقه؟-شهرام

 .یریگیکردم اونجا اعتراف م یمن فکر م-عرفان

 خانه ارواحه. هیترسم شب یم نییمنم که از پا-صنم

سقفش  کمی گهیاتاق د د؟یخون یم یبابا چرا رپ اعتراض-بیاد
 کوتاه شده.

 ؟یبه تو گفته مهندس یک بیاد-عرفان

 با خنده گفت: بیاد
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 .یپول یب-

 درآورد و با پوزخند گفت: گاریس هی یکیکوچ یچرم فیاز ک دهیفر

 مستضعفانو به درد تو دچار کنه. یخدا همه -

 آورد و گفت: رونیب خچالیاز  یلیظرف مستط هی شهرام

 دیاومد دیاست، اومد دهیها یو آهنگ ها یاالن وقت جگر باز-
 با خودم بزم راه بندازم. رمیمن م دیومدین

اداها  نیجنگل هم از ا یتو دیدیتک خوره، د شهیشهرام هم-صنم
 .ارهیدرم

 نشست و گفت: نیزم یجا رو هی الیسه

 ؟یزار ینم نجایمبل چرا ا هی بیاد-

 با خنده گفت: بیاد

گفتم حداقل  یانجام بد یتیفعال ینه که تو حال ندار نکهیواسه ا-
 .یبد یواسه نشستن به مفاصلت حرکت
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مفصلش االن خشک شده، انقدر حرکت  نیجان؟ ا بیاد-شهرام
 نداده خشکه.

از لبخند  یرد هیخودشم  الیاز خنده زدن و سه یاشون پوزخند همه
 لبش بود و صنم با خنده گفت: یرو

 زنه. یحال نداره جواب بده ها که لبخند م الیسه یعنی-

 رفت و گفت: الیسه یجلو عرفان

 یکن یم نهیچشم مردمو معا یمن موندم تو چطور الیجان سه-
 .یسینو ینسخه م

 کنه. نهیحال نداره معا نیا یزنه کور یهمه م یبرا-شهرام

 گفت: شیبا وارفتگ الیو سه دنیباز خند همه

بلند  گهید نمیش یمن دارم م میتو بخور ایب یرو زد گرایشهرام؟ ج-
 نشم.

 ؟یدییچرا زا-شهرام

 من نگاه کرد و گفت: به
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حرف  ینیب یم ینطوریمارو ا ومدهین دیبخش یم گمیشروق جان م-
 .میمودب یلیجمع خ نیا رونیما ب م،یزن یم

 با خنده گفت: بیاد

 جمع! نیاز ا رونیآره فقط ب-

 رو به من گفت: صنم

تو  یها بزار پاشون برسه اونوره در، ول نینب ینطوریا نارویاالن ا-
 مگه نه... گهید یشناس یم بویاد

 مسلط به خودش گفت: بینگاه کردم و اد بیاد به

 پس دادم. رونیمن امتحانمو ب-

 خنده ادامه داد: با

 یفهمه همون درب و داغانا یم نهیبب نجایاالن شمارو ا یول-
 .دیرونیب

خنده  ریهر هر همه اشون زدن ز یناراحت یجا نکهیکردم از ا تعجب
 و شهرام با شور گفت:
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 .ایب یآقا من رفتم زغال بچاقم، عرف-

 یبا تم ب الیکرد. سه یشد و باهاش پچ پچ م کینزد بیبه اد دهیفر
 خودش گفت: یحوصلگ یو ب یحال

 ؟یترس یبزار م لتویو وسا فیک نییبرو پا-

 .ستمینه ترسو ن-

 .یچه با مزه ا-الیسه

 کنه. مجدد گفت: یام گرفت، چه راحت ابراز نظر م خنده

 پشت صحنه؟ یعنی ؟یبیهمکار اد-

 مثل شماها. مینه دوست-

نه  ده،یرو نم یعنیکنه،  یبا همکاراش اصال حال نم بیآره اد-
 !ب؟یاد

 نگاه کرد و ادامه داد: بیاد به

 ؟یا یمحل کارت جد یمخصوصاً تو رون،یچرا ب-
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 شنیسوارم م انیاون مدل ها و هنرجوها بخندم که م یبه رو-بیاد
 .بیاد هیه گنیم

 و گفت: دیخند خودش

 بشه. تیحد و حدود رعا دیاومده با گریکار که باز طیمح-

 خاموش کرد و گفت: نکیس یتو گارشویس دهیفر

 .شنیم ییهوا عیکم سن و سال ها که سر مخصوصا-

ِ هوا-الیسه  .بیاد ی

 خنده رو زند و گفت: پق

 هیبا  دیکردم توبا یفکر م میخوشگالشو تور کن، من قد بیاد-
 نیدید یمثل منوچهر هاد یخوشگل و معروف ازدواج کن گریباز

 ها هست. لمیهمه ف یزنش تو

 با خنده گفت: بیاد

 !یزارم. درهم خوبه مدل تره بار یکنم فرق نم یکنم درو م یتور نم-
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سالن بودن با  یکه تو بیو اد الیو سه دهیاومد و فر کیموز یصدا
 یا شهیو ش ییبه سمت تراس رفتن. درکشو کیموز یصدا دنیشن

 رونیمنو از حال به ب کیو وارد تراس شدن. موز دنیبود درو کش
من زمان و مکانو کرد.  یم ییسرم رونما یکشوند و اون لحظه رو تو

زاشت و جواب تماس  یبهم محل نم نگم کردم. روزها بود که اردوا
که  یخونه اش شدم، به اون واحد یداد. راه یهامو نم امیها و پ

 برج مجلل داشت رفتم. هی یتو

 یوارهایبشنوم؛ د یو چ نمیبب یگفت قراره اونجا چ یم قلبم
گرفتم تا به در خونه اش برسم. کف دستمو  چویپهن و مارپ یراهرو

اون  ست،یاون تنها ن گفتیدر گذاشته بودم. نبض دستم م یرو
شناسمش  یکه من م هیاون با کس ست،یهم ن یبا با هرکس یحت
 یهزاران هزار سنگ م بهشکرد که  یم یپرنده ا هیدل منو شب نیوا

اون  یرسونده و تو ونهیخودشو به آش یزدن و اون با بال و پر زخم
 ...دهید گهیپرنده د هیجفتشو به  ونهیآش

نرده ها نتونست منو به  یگرفتم، سرما بویاد یالیو ینرده ها باال
صحنه منو محاصره کرده،  نیکه ا یدیمد یزمان حال برگردونه، روزا
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 یمتوقفش کرد، من تو شهیمونه که نم یسرع م یحمله  هیشب
 تونم االن خودمو متقاعد کنم.  یجمله ام، نم

بود و به  چیخورد نگاه کردم. مارپ یم نییکه به سمت پا ییپله ها به
 یحت ره،یم یزدم:" رفتن بی. به خودم نهشدیمتصل م گهید یفضا
 !"امتیروز مونده به ق هی

 شروق جان؟-

نگاه کردم،  بی. برگشتم به اددنیکش رونیوَهم ب یایمنو از دن انگار
 یتونستم تمرکز کنم تا بفهمم چ یکه نم ییز حرف هاا یموج هی

 بود. زمزمه کرد: دایچشماش هو یهستن تو

 ؟یخوب-

کنه. سرمو  تیو شخص طیشرا کینرمال هست که بتونه تفک یآدم
 گفت: دیتکون دادم و با ترد

 ؟یبر نییاز پله ها پا یتون یم-

 لبم نشوندم و گفتم: یمحو و کوتاه رو یپوزخند
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و هفت  ستیاما من ب دینیب یمنو م طیباره که شرا نیشما اول-
 کنم. یم یدارم زندگ طیشرا نیساله که با ا

تکون داد و  یبکشه و سر رونیب یرگیخودشو از خ کردیم یسع
 گفت:

 دوستام.... یعنی=جمع...

 حرفش اومدم: نیب

 یم نکهیفهمم ا یمن م د،یهست یآدم محترم یلیآقا شما خ-
برم چون مزاحم اوقات فراغتتون شدم،اما  دیمنو رد کن دیتونست

راحت من  التونیممنونم از درک شعورتون، ازجمع دوستاتون هم خ
 .نیهم رمیکنم اومدم حرف بزنم و کمک بگ یزیآبرو ر ومدمین

 کرد و آهسته زمزمه وار گفت: ینگام م رهیخ نطوریهم

 اردوان گند زده؟-

 تکون دادم: نیبه طرف سرمو

 .رمیخودمو بگ یترسم دهن باز کنم نتونم جلو یم-
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 اردوان....-

 انداخت و گفت: ریو سرشو به ز دیکش ینفس

حس  دیاومد ینبود...از وقت ینطورینداشت، ا ویزندگ نیا یجنبه -
هستن که در مورد  یادیز یرفتم، زن و دخترا نید ریکنم ز یم

 زنند و من... یاردوان حرف م

 شد و با لحن وارفته نجوا کردم: یام خال نهیس یتو

 ؟یادیز یزن ها-

سکوت کرد، سکوت محض! سکوت تلخ و گس و ازار  بیاد
 بود باز شد و شهرام گفت: ییدهنده.در تراس که کشو

 یبرا دیحرفاتونو بزار د،یحرف دار ادیانگار ز د؟ییایدِ! شما چرا نم-
سر در  یاز همه چ مید یم ریوسط گ میافت یم هوی میبعد، ما فضول

 .مایاریب

تکون  دییسرشو به تا بیکوتاه زدم ،عزم رفتن کردم و اد یلبخند
 داد و من
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 یکس ب چیگفت:" ه یم شهیرفتم. مادرم هم نییپله ها پا از
احساس و  هینگاه  هیممکنه  ی! حتستین یاتفاق چیه یتو ریتقص

رو از باال نگاه  یباشه! پس همه چ ریهمون تقص یهم معن زهیانگ هی
 بود." دیمنصف خواه ینطوریکن ا

اصول  یخاص خودم بودم اهل حجاب نبودم، اما بعض دیبا عقا آدمو
هم منو محکوم به اردوان  نیحکم قطع بود، مثل حد روابط! هم یبرا

 یبود تو نمونیکه حکم قراردادر ب یپاره شدن کاغذ یکرده بود. صدا
همون لحظه که از کنار  یاون در لعنت یجلو قای! دقدیچیگوشم پ

...قلبم از جاش کنده نشد نه، سوخت...،کاغذُ دمیبازوش مائده رو د
رابطه امون کات شد و  یبار بود که قطع نیلحظه دوم نیپاره کرد و ا

 تمام ...تمامِ تمام.

 یشیدلم سوخت، آت دم،یاردوان د یلحظه که مائده رو تو خونه  اون
به مائده هم  شیت که مطمئن بودم اون آتدرونم شعله گرف یتو
 از راس موازات نگاهم دور شد... عیکه سر دیرس
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پله هاش بلند  ومد،یخنده اشون م یرفتم، صدا یپله ها باال م از
 بیبود و ش زیباال برم. پله هاش ت یبود و مجبور بودم به سخت

داشت. به سمت تراس رفتم و درو باز کردم و به جمع  یتند
 خوش گفت: یبا رو بیزدم.اد یلبخند

 .نیبش نجایا ایب ا،یشروق جان ب-

شکل که وسط تراس  یلیمستط یدوازده نفره  زیدور م یصندل به
 زیو نوش بود. نگاه از م شیپر از لوازم ع زیم یبود اشاره کرد، رو

که قبل  ییگفتم و به اطراف نگاه کردم سکوت محض بود، روستا
 نییقورباغه ها از پا یمشخص بود، صدا هیکوهپا یکوه بود تو

 و عرفان با خنده گفت: ومدیم

 گذاشتن. یدوستات چه کنسرت بیاد-

 یم یخواننده که محل اروی نیا ادیکنسرت  یاوه اوه گفت-بیاد-
 خونه...
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 اطیح هی نییتراس رفتم. پا یجا بلند شدم و به سمت لبه  از
 یبود صدا کمیاستخر کوچ هی اطیح یگوشه  هیبزرگ بود،  بایتقر

 گفت: بیخنده اشون بلند شد و اد

 .ینزن هیتراس تک یشروق جان به اون نرده ها-

خودش ساخته  نجارویداره ا یحس مهندس بینه که اد-دهیفر
اون  گهیم میزن یدست م یساخته ما به هرچ یبا چ ستیمعلوم ن

 دست نزن. ستیجاش محکم ن

 گفت:با خنده  بیخنده ام گرفت و اد منم

 به مصرف به صرفه است. دیتول دمیآره آره با تف؛ د-

َ -صنم  !بیاد یا

کارخونه  هی مییخوا یگفتن ما م یتازه از ژاپن اومده بودن م-عرفان
 .میکن دیبه عنوان چسب محصول تول بیاز تف اد میبزن

 زدن و عرفان باز گفت: غیج دخترا
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دارن؟ از حرکت سر شهرام برق  دی،تول یها از همه چ یژاپن دیدید-
 .یمصاح ساختمان بیکنند، از تف اد یم دیتول

 گرویج یها خیو شهرام س دنیخند یخودشون غش غش م پسرا
 آورد و گفت:

 داره... ییچه بو یآخ آخ قلبم گرفت، لعنت-

 دوست نداشتم. گریوقت ج چیآن دلم بهم خورد، ه هی

 ه؟یچ نیا بیاد-الیسه

 گفت: بیاشاره کرد و اد خیس هی به

 داده قلوه رو... چهیاون قلوه پ-

و خودمو کنترل  دمیبه من نگاه کرد، به زور آب دهنمو بلع برگشت
 الیرفتم و سه مکتیبه سمت ن عیقطع شد و سر بیکردم. حرف اد

 گفت:

 .نیبش یصندل یبرو رو ؟ینیبش یراحت نجایا-

 نه خوبه راحتم.-
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 داشتم. یندیناخوشا کردم. حس یها نگاه نم خیس به

 د؟یچرا از اون کم زد-الیسه

 یریم یگرکیتو ج م،یبزن خیقلوه است، چندتا س نیا زمیعز-عرفان
نگاه کن داره با  نویا زه؟یچقدر ر دیدیجوجه رو  زدن د یانگار قلوه 
 زنه. یآدم حرف م

دهنش گذاشت و  یجدا کرد و تو بیدست اد یتو خیاز س کهیت هی
چشماشو بست و با دهن باز که سرشو به سمت باال گرفته بود 

 گفت:

 آه.-

 ؟یسوخت هیچ-دهیفر

 با خنده گفت: شهرام

 افتاد. یسومال یگشنه ها ادینه -

 خنده و صنم گفت: ریاشون زدن ز همه

 رفت. ادمیامم اسمتو -
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 شروق.-

 لقمه اشو قورت داد و گفت: عرفان

 ق!شرو ه؛یچه اسم جالب-

 ذهن موندگاره. یآره تو-دهیفر

 قرمزه... یذهنم صنم، که ماه یالبته تو-شهرام

 واناته،یح نیقرمز جزو باهوش تر یکه ماه دیدونست یاتفاقا م-بیاد
قرمز چهار  یبده اما ماه صیتونه تشخ یرو م یانسان سه رنگ اصل

 رنگ.

 !میاشرف مخلوقات گنیبعد م ایب-عرفان

 گفت: یو با مهربان یجد بیاد

شناسه، و  یکه صاحبش م ی. ماهریدهنتو ببند اطالعات بگ زمیعز-
 یمثال چند ضلع مارو م وونایح یبعض یدید نتش،یب یواضح م

 ...دیببن

 با خنده گفت: شهرام
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 نبودم. وونیوقت ح چیچون ه دمینه، من که ند-

 و عرفان گفت: دنیخند هیو بق بیاد

 .یدونند خر جمع توئ یهمه م-

 به من گفت: رو

 .میندار تیما ترب دیخانم ببخش-

 کلفتش گفت: یبرداشت و با اون صدا یگاریس دهیفر

 یخر واقع هیشهرام واقعا  یشیکه عاشق م ییمخصوصا وقتا-
 .یهست

 .گهید شهیخر م شهیعاشق م یهرک-شهرام

 من نگاه کرد و گفت: به

 شه؟یخر نم شهیکه عاشق م ینه شما بگو کس نایخانم اصال ا-

 به آدم مقابلش داره. یبستگ-
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بسته رو  یما جوابا ره،یگ یشروق جان ما مغزمون فلسفه نم-عرفان
 نه. ایآره  میفهم یم

 سرد شد، شروق جان؟ دیبابا، بخور یا-بیاد

 ها اشاره کرد و گفتم: خیس به

 دوست.... گریمن ج یول دیممنون، ببخش-

مشتمو محکم گره کردم  اد،یآن حس کردم دل و جگرم داره باال م هی
نفس نکشم تا بوش بهم نخوره. من قبال  مینیکردم از ب یو سع

 !! به زور مکالمه امو ادامه دادم:ومدیانقدر هم از جگر بدم نم

 ...متنفرم.یعنیدوست ندارم -

 نگام کردن و صنم وارفته گفت: رهیخ همه

 بخوره؟ یعه!!!پس شروق چ-

 و گفت: دیاز جا پر عیسر شهرام

 هان؟ یجوجه هم گرفت یمگه نگفت بیاد-

 نگاه کردم، نگاهشو ازم گرفت و گفت: بیاد به
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 .اریب خچالیآره بابا گرفتم برو از -

 بهم نگاه کرد و گفت: باز

 !ادیبدت م یلیانگار خ-

 رو گرفت و گفت: دهیفر گاریس صنم

 گفت که متنفره.-

 نیع نایدستاشون له کنم، چرا ا یتو گارویخواست اون س یم دلم
 ضیمگه جعفر تعو گار؟یزنو س کشن؟یم گاریدودکش پشت هم س

و شهرام جوجه  بیدود. اد یعطر بده نه بو یبو دیزن با ن؟یروغن
 گفت: الیو سه دنیکش خیهارو به س

 ضبطو خاموش کن. ده،یحال نم گهینه د-

باندهارو  دمیسمت سقف اشاره کرد، به باال سرم نگاه کردم د به
 کردن. یسقف جاساز یرو

 دهن بخون بهمون بچسبه. هیعرفان -الیسه
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 ه،یکنه عباس قادر یانقدر به عرفان بال و پر نده حاال فکر م-شهرام
 .بیبه جون اد فتهیم

 بیزدن اما به نظرم انقدر هم خنده دار نبود!!! پس اد یم قهقهه
 باال گرفت و گفت: وانشویکار هم سر رشته داره! شهرام ل نیا یتو

از  یکی گهیشناختن د دنشیتا د یم شهرداررفته بود بیبا اد-
. همکارش میبزن یحرف ای میازش بخوا نکهیآواز بدون ا ریپرسنل زد ز

گفت:" صدام  یبا ذوق به ما م اروی" ؟یکنیم کاریگفت:" آقا آقا چ
 ر..د بهش گفت نه. بمیخوبه نه؟" اد

دونستم واقعا دارن به  یاز خنده غش کرده بودن، نم هیو بق شهرام
متوجه نشدم و به جبر لبخند  یزیمن چ ایخندن  یموضوع م نیا

 به من نگاه کرد و گفت: بیزدم. اد

جوجه ها  د،ییای. به خودتون بمیانگار از کنترل خارج شد گهیخب د-
 حاضره.

 تازه از غش خنده سربلند کرد و باز گفت: شهرام

 ناراحت شده بود. کهیهم امضا نکرد، مرت اروی-
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 با همون لحن وارفته گفت: الیسه

 رفت. یکرد م یو امضا م یانیشجر یگفتیخب بهشم م-

 به جون من... فتهیخواست ب یم-بیاد

 جوجه رو به سمتم آورد و گفتم: خیس

 من اسباب زحمت شدم. دیببخش-

 ابروهاشو باال داد و آروم گفت: بیاد

 ه؟یچه حرف نیا-

 .نماینکرده نگفته منو ببر س یخوبه جلوت رُل باز-دهیفر

 .گهیعرفان بخون د-صنم

 صاف کرد و خوند: یا نهیس عرفان

 ....گلنار

 ....گلنار

 باز قهقهه زد و گفت: شهرام
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 .ختینخون نخون تصوارتم از گلنار و حموم بهم ر-

 گفت: دهیو فر دیسر من بود بلند خند یکه باال بیاد

 شعورا. یخاک تو سرتون کنم ب-

و همون لحظه از حموم  فتمیعرفان ب ادیهر دفعه  دیبا حاال-شهرام
 .امیدرب

 گفت: دیخند یکه م یدرحال الیسه

 !یشهرام نگند-

 توبخون. بیاد-دهیفر

 اصال تخصص ندارم بخونم. نکهیو هم ا ستمینه من رو مود ن-بیاد

 ...گرایج گر،یعرق، ج ؟یخوا یم یچ گهید-شهرام

من نشست و  یکمرنگ زد، روبرو یلبخند بیجمع اشاره کرد و اد به
 گفت:

 .ستیفکرم سرجاش ن-
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 !بیاد یچقدر ادا دار-الیسه

 با شور گفت: صنم

 .ادیخونه خوشم م یرضا بهرام م هیشب بیاد-

 ؟یخون یتو چرا خودت نم ب؟یاد-الیسه

گرفته  ادیخوند! اونم از پدرش  یپدرم م ستم،یمن خواننده ن-بیاد
 یینایهم شهیداشته باشه وگرنه م یقیسواد موس دیبود. خواننده با

 که بازارو پر کردن.

 .دهیها یعنیخواننده -عرفان

 ؟یخون ینم دهیاز ها یخون یپس چرا تو هر دفعه از گلنار م-الیسه

 با خنده گفت: شهرام

 جان؟ اون از گلنار خاطره داره. الیسه-

 خنده. ناخودآگاه منم خنده ام گرفت و صنم گفت: ریهمه زدن ز باز

 مصرع. هی گهیبخون د بیاد-
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 وا! دهنشو باز نکرده تموم شده.-دهیفر

 :دیباز خند شهرام

 رهیتو ژاپن م شیبا دوست ژاپن ارویافتادم  یجوک هی ادیآقا -
گرده  یبرم ارویاوها ها، دوست  یآ گهیتا م یکنسرت خواننده ژاپن

 یبه تنگ اومدم و کل تیگفت عاشقتم و دوست دارم از دور گهیم
بوده  یرانیکه ا اروی نیبه دعوت ا هیگذره و ژاپن یزنه... م یحرف م

 یشروع م انی. شجرانیکنسرت شجر برتش یم نیو ا رانیا ادیم
 ی، دو ساعت ها ها ه یه یه یکنه به خوندن ها ها ها، ه

 نگفته. چیهنوز ه گهیم هیرانیگفت: ا یچ گهیم ی....ژاپنیه

از خنده به پشت افتاد و همه بدتر از حالت عرفان به خنده  عرفان
چقدر سرخوشن!!! انقدر؟ انقدر مگه خنده  نایمن ا یافتادن. خدا
 داشت؟!!!

 داداش بخون.-شهرام

خودش فرق داشت،  یخوندش با صدا یشروع کرد، صدا بیاد
 خونه  اما قشنگ بود: یدونست خارج م یخودشم م
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 من نرو یمن ب جان

 ن درمان نداردشد تنها

 ندارد انیقفس پا نیهم نفس در ا یب یعاشق

 من باور ندارد یبایرو قلب من ز رفتنت

 یعاشق نیا یکن که قصه  باورم

 ندارد آخر

آوردم. همه با هم  یاز شناخت صدا سر در م یخاطر پدرم کم به
بودن، با قطع شدن آوازش به  بیاد یصدا یحوال یکه تو یدرحال

 گفت: بیاعتراض اومدن و اد

 .دیستیشما هم دست بردار ن ست،ین ادمی-

 رود. یرود، دار و ندارم م یمن نگارم م-

 خورد گفت: کهیسرش به سمت من برگشت و  بیاد

 .یی! چه صداییتو-
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 بلده بخونه!-الیسه

 از خنده زدم و گفتم: یپوزخند

 کنم. یادآورینه خواستم ادامه اشو -

 بخون. گهینه بخون د-الیسه

 برداشت و گفت: یگاریباز س دهیفر

 .یخوند یبخون خوب م-

 و عرفان بهتر بود. بیاز اد-شهرام

 !دینکن یچوب کار-

 آقا اون سرش گرم نشده لب نزده.-عرفان

 .ستمینه من اهلش ن-

 رضا بهرام! رضا بهرام بخون.-صنم

اما  ختیر یآهنگ بهم م نیو شروع کردم،حالم از ا دمیکش ینفس
 خوندم:
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 توام یدلداده -

 یهر شب یایرو

 شدم ینم عاشق

 نیشدم بب عاشق

 کردن. یبهم نگاه م رهیسکوت کرده بود و همه خ جمع

 از کنارم اما یرفت

 پر از معماس رفتنت

 از عشق و باور گفتم

 یاز نگاه آخر ه یگفت

 دل نرو نیاز ا راحت

خودم شورش کرده بود...شروق  هیشدم، دلم بر عل رهیجمع خ به
...بغض سمجمو ستیرسم ما ن نی،ایزن یم هیگر ریبسه وگرنه ز

 دهیزدم. همه معترض بهم نگاه کردم و فر یقورت دادم و لبخند
 گفت:
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 شد؟یعه! چ-

انتخاب نکردم؛ حالتون  یآهنگ خوب د،یخند یم دیهمه داشت-
 گرفته شد.

 رضا بهرام رضا بهرام، شهرام شپره بخون. گه؛یصنمو بگو د-عرفان

 با خنده گفت: شهرام

 خوره؟ یصدا شهرام شپره م نیآخه پرفسور به ا-

 چرا نخوره؟-عرفان

 ضرب گرفت و خوند: زیم یرو

 ابرا ریباز بره ز یآفتاب نش-

 ...ایته در یبر ینش دیمروار

 گفت: بیعوض شد و کم کم همه جمع کردن برن بخوابن، اد جو

باش چون تا صبح همه  یحبس خونگ یتو نییعرفان، تو برو پا-
 .میزار یم ابونیه بامون سر ب
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 پتو و بالشت برداشت و گفت: هی عرفان

 .ریشب بخ-

 گفتم: بیو رو به اد نییطبقه پا رفت

 باال؟ ونمیو اقا میرفت یم نییبهتر نبود ما خانما پا-

 یصدا گهید قهیدق هی سایوا م؟یشد ریمگه از جونمون س-بیاد
 .یشنو یم یآسمون خراش بیمه

 .میهمه فاصله بخواب نیبا ا نجایندارم ا دیمن ام-دهیفر

 صنم و شهرام کوشن؟ ب؟یاد-سهال

 .ننیماش یتو-بیاد

چرا داره  نیروشن کرد. ا گاریاز خنده زد و س یباز پوزخند دهیفر
 سرشو خاروند و گفت: الیکنه؟ سه یجونشم دود م

 ؟یچ نیماش-

 کرد گفت: یکه تشک هارو پهن م یدرحال بیاد
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 .ییلباسشو نیماش-

 گفت: الیخنده و سه ریزد ز دهیفر

 گمشو! مسخره.-

مغزتم  یشیرفته؟ تو مست م یچ نیماش یتو زمیخب عز-بیاد
 شه؟یم کیکوچ

 کنند؟ یم کاریچ نیماش یکه! رفتن تو ستمیمن مست ن-الیسه

 با خنده گفت: بیاد

 کنند. یقام قام م-

اون منم خنده ام گرفته  یو از خنده  دیخند یغش غش م دهیفر
 غرش اومد و با تعجب گفتم: هیشب یوحشتناک یصدا هویبود که 

 ه؟یچ-

 نترس عرفان خوابش برده.-بیاد

 یخرسه، چه وحشتناک خرناس م یدور از جون من فکر کردم صدا-
 د؟یخواب یزود نیکشه!!! به ا
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 گوشه ولو بود گفت: هیکه  الیرو به سه بیاد

 بخواب جا انداختم. نجایا ایب-

 به من گفت: رو

 .دهیرختخواب بخوره خوابعرفان دستش به -

تو بگو رو سنگ، تو برف، تو  ،یانگار خواب تو مشتشه لعنت-دهیفر
 خوابه! یم نیگرما، ا

 با خنده گفت: بیاد

که رختخواب نباشه عکسشو تو  ییجا یسرکار ییمترو یجا تو هی-
 بره. یداره نگاه کنه خوابش م یگوش

 گفت: الیخنده. صنم وشهرام اومدن و سه ریزدن ز ییتا هیس

 شما دوتا؟ دیکجا بود-

 .الیبخواب! بخواب سه الیسه-دهیفر

 د؟یکرد یم کاریچ د؟یبود نیتو ماش-هالیس
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 تند تند گفت: شهرام

 روغن کم کرده بود. م،یکرد یآره آره روغنشو عوض م-

 .میغذا بد یمیبه ج میرفت ال؟یسه هیچ نیماش-صنم

 رو داده بودم. یمیج یمن غذا گنیدروغ م-بیاد

 ه،یفازشون چ دمیفهم یخنده. نم ریزدن ز دهیو شهرام و فر بیاد
 زد و شهرام گفت: یبرق یکتر بیاد

 ؟یبد یخوا یم یچا-

 .دمیو هندونه نم یشب به شماها چا د،ینه داداش شما بخواب-

 .رهیگ یبالشت من سفته، گردنم درد م بیاد-دهیفر

 با بالشت شهرام عوض کن.-بیاد

 یم نجایا بیشهرام و اد یعنیبرداشت... شویبالشت بغل دهیفر
کنار هم انداخته شده بود نگاه  یفیخوابن؟ به تشک ها که رد

. دیو خواب دیتشکش دراز کش ی!!! صنم هم رو؟یچ یعنیکردم. 
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به شارژ زد  شویکجا بخوابه؟!!! شهرام گوش یک ستیمهم ن نایا یبرا
 و گفت:

 .good nightبچه ها -

 دیسرش کش یکه پتو رو ینطوری. ادیخواب دهیصنم و فر نیرفت ب و
 .دیو صاف آنکارد شده خواب

 ؟یخوا یم یچا دهیفر م؟یبزن یچا هی-بیاد

 .رینه نوش؛ شب بخ-دهیفر

آروم  یخورده با صدا کهی. دیپشت به شهرام کرد و خواب دهیفر
 گفتم:

 دم؟یخواب یبغل هم م ینطوریا نجایهمه ا-

 به جمع نگاه کرد و گفت: بیاد

 یعرفانو که م یبره، صدا یخوابش نم یکه کس نییپا گه،یدآره -
 ییجا گهید م،ییکه االن سرده همه االن با پتو رونمیب ،یشنو

 .ستین
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 به جمع نگاه کردم. دوباره

 خوابم. یپس من اونجا م-

 فاصله داشت. هیاشاره کردم که با بق ییدستشو یجلو به

 آن سکوت کرد و بعد گفت: هی بیاد

 ؟یاونجا بخوابنه چرا تو -

 که اشاره کرده بودم و گفت: یبه همون سمت دیآخرو کش تشک

 بخواب حله؟ دهیفر شیمن، تو پ یجا نیا-

 کردم. تتیاذ یلیخ ب،یآقا اد دیببخش-

 لبشو به دندون گرفت و ابروهاشو باال داد و گفت: بیاد

پتو  هینشن.  داریحرف ب یتراس بچه ها با صدا یتو مینه نه، بر-
 هم بردار سردت نشه.

حداقل که خوب بلد بود  بینرفته؟!! اد ییدا نیچرا اردوان به ا آخه
 زیم یآورد و رو یچا بیو اد میحرمت مهمون نگه داره. به تراس رفت

بود. انگار منتظر بود  ستادهیا بینشستم و اد زیگذاشت. پشت م
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سخت بود چون  یکه از صندل مکتیاون ن ینشستن رو نهیبب
نشستم رفت  ی. وقتانهی رهیپذ امکانپا، برام  یداشت نه جا یتپش
رو مقابلم گذاشت و  یروبروم نشست و استکان چا یصندل یرو

 گفت:

 سرتاپا گوشم.-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 یم شهیبا شما آشنا بشم، اردوان هم ینطوریدوست نداشتم ا-
کوله بار  یتو یغول چراغ جادوئه و همه چ هیشب مییگفت دا

 هست. شیزندگ

 زد و گفت: یپوزخند بیاد

 است،اون نقل منفعت خودش بوده عهینه خانم شا-

 نگاهم کرد و گفتم: منتظر

که از دستم گرفتن سرپا نگه دارم  مویخوام تا زندگ یازتون کمک م-
خانواده دارم همه به من نگاه  هی یعنی....هیچون به مادر رنجور و 
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 یمتر و اند هی نیکنند، نون اون خانواده دست منه، من با هم یم
ازم  شتریسالم خونه ب یاز آدما میجسم یقد! با تموم عارضه ها

 چون...چون مرد اون خونه با انتخاب من از دست رفته. رهیانتظار م

 رفت و گفت: یجیاز گ یاخم بیاد

 !!!؟یچ یعنی-

 د؟یشناس یرو م یهشرود اسری-

رو که گفته بودم  یعضالت دور چشمشو منقبض کرد و اسم بیاد
 باز گفت: یزمزمه کرد. با چشما

هم داره، چند وقت قبل  نیدوسه تا کتاب سنگ گه؟یهمون شاعر د-
 هم فوت شد

 بله بله...-

 تکون دادم: سرمو

 پدر من بود.-

 عه! خدا رحمت کنه! پدرت بود؟!-بیاد
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 یخوشحال از ارشاد برنم وقت چیبگم، اردوان ه ینطوریا دیبزار-
 .رهیتونست مجوز بگ یگشت چون نم

 جلوتر اومد. یجاش جا به جا شد و کم یتو بیاد

 .یکارا دست دار نیا یدونستم شما تو ینم-

 ؟یکدوم کارا؟ خوانندگ-بیاد

 و آهنگ هاش... رهیخواننده مجوز بگ هی نکهینه ا-

من فقط  ارم،یو کاراش سر در نم یشروق جان من اصال از خوانندگ-
دنبال خواننده نه  فتمیتونم اسپانسر باشم اونم نه که خودم ب یم
کارو  نیکار استخدام شده و اون ا نیدارم که بنا بر ا یکارمند زمیعز
 یسکیر نیهمچ گهید یلیکنه که البته از پارسال بنا بر دال یم
علت واسه کنار  نیکه توقع اردوانم دور از ا بگمکه البته  کنمینم

گذاشتن نبوده،بله اردوان کارش مشکل مجوز داشت، چرت و پرت 
 در کارش نبود. یداد و رشد یم رونیب

به خاطر  یاسالم یآقا یمن کارمند اون سازمان بودم حرفم برا-
 یکه به پدرم داشت برش داشت، اونجا با آبرو و سربلند یاحترام
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کار خودم بود، در کنار  یدارم، سرم تو التیکردم من تحص یکار م
دو خانوار بودم بخور  یپترم منبع درآمد برا یشعر ها یلقمه ها

 کرور کرو بود. روشبود اما بود؛ اما آب رینم

 یکرد نفس ینگام م یفکر یو پر از مشغله  یجد یبا چهره  بیاد
پام  یشدم. لرزم گرفته بود و پتو رو رو نهیو دست به س دمیکش
 و زمزمه کردم: دمیکش

که بچه ها  یداشتم، از کودک یبد یلحظه ها یلیخ یزندگ یمن تو-
کردن چون باهاشون فرق داشتم، چون متفاوت  ینم یباز یباها

دادن،  یزدنم، هولم م یکردن. م یبودم تا مدرسه که مسخره ام م
سرکوب شدم، رنج داشتم اما  شهی...همالیگفتن کوتوله واو یبهم م

داشتم که  یچون مادر خوب دمکر  یدر جواب همه اشون محبت م
ندارم  یفرق هیداده بود، بهم فهمونده بود که با بق ادیبهم محبت 

 نیخوندم، به بهتر یاون درس م یاگر خودم بخوام! من با تالش ها
 یشدم، شناخته م یم قیآوردم و تشو یخوب م یشکل نمره ها

بود، اما تا  شتریآدما ب یشدم. وارد دانشگاه که شدم بلوغ فکر
 یداشتم، همکالس یخوب یبودم، دوست ها ی...اما من راضیحد
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هستن  رونیاون ب یمردم نکهیاز ا میکردن، بگذر یکه کمکم م ییها
 یم نیماش یکنند و رو یمثل منو بلند م یآدم حیتفر یکه برا

 خوردم.. یم یجد یها بیکنند و من آس یاندازن و حرکت م

 زدم. یکرد و لبخند یاخم تلخ بیاد

 چون من راهشو بلدم، بخشش! شهیها زود خوب م بیآس نیاما ا-

 دور دست ها نگاه کردم: به

دونند برابر  یکه نم ییدونند با اونا یکه م ییاونا گهیخدا م-
بخشم اما آقا  یپس م ستندیدونم که اونا آگاه ن یمن م ستند،ین
و دل و آبرو  یباشه و با زندگ انیجر نیتو تموم ا یکس یوقت بیاد

 ببخشم؟ یکنه چطور یمن باز

که خوب بلد بودم! جاش  ی. کاردمیباال دادم و بغضمو بلع شونه
 لبم آوردم و گفتم: یرو یلبخند گس و تلخ

 تونم.. ینداده، نم ادیمادرم بهم  نویا-

 قصه است؟ نیا یاردوان کجا-
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 نییپا دیارشاد ناام یکه از پله ها ییمنه؛ اونجا یزندگ ستیقصه ن-
و اون  میزن یدر مورد پدرم حرف م سیکه با رئ دیرفت و منو د یم

 ی. اون زمان پدرم دردارهیگ یپدرم م دنید یاز من برا داریوعده د
من  یوارد زندگ یمجاز یفضا قیداشت. اردوان از طر سمیرمات دیشد

که منو خوب  یشخص هینقشه که  نی! با اکیف جیپ هی قیشد، از طر
 یزایهمه آدما دنبال چ بیشناسه و از من خوشش اومده. آقا اد یم

که منو  یهستند که ندارن مثال من دنبال قد بلند بودم و دنبال آدم
 ...نهیبب ره،یکه هستم بپذ ینطوریا

 ؟یهست ی! چطور؟یچطور-

 .تیعارضه معلول نیکوتاه و ا یقد و پاها نیبا ا-

 د؟یشما معلول-

 .دنیقرار م تیدسته معلول یمارو تو یبله عده ا-

 اونم عقل و شعوره. شهینکته ختم م هیبه  تیمعلول-

 تکون دادم: نیخورده بهش نگاه کردم و سرمو آروم به طرف کهی
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 .ستنیدست هم ن یکه هم نظر شمان به اندازه انگشت ها ییآدما-

 زد و گفت: یدستام نگاه کردم، لبخند به

 من.... یکه خوبه؛ برا نیا-

 جلوتر آورد: سرشو

 .ستندیدستمم ن هی یانگشتا یبه اندازه -

 از خنده زدم و گفتم: یپوزخند

خودم نباشه بهم توجه نکرده  هیکه شب یآدم عاد هیوقت  چیه-
که انگار نه انگار من  یکرد، جور یکه اردوان توجه م یبود، اونطور

شصت هففتاد سانت ازش کوتاه ترم. قد و دست و پام آنرماله، منو 
 شهیبودم! هم یعاد شهیکردم من هم یکه حس م دید یم یجور
 کردن... یکه صدام م یاشروق رعنا بودم نه کوتوله  هی

 :دمیکش ینفس

سرم همه  یکرد و من تو یم زیسوپرا د،یخر یم هیآورد، هد یگل م-
 ب؟یچرا آقا اد یدون یکردم، م یبولد م نارویا ی
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 تکون دادم: نیبه طرف یکرد، سر یبا صورتم نگاه م بیاد

بودم،  دهیسن و سال من بود! ند یتو یجوون یها آرزو نیچون ا-
 دیدون یم دیدار دیشما ام ینه آرزو! وقت دینداشتم، آرزو بود... ام

هرگز  اوُن بدست    یعنیآرزو داشتن  یرخ بده ول یزمان هی دیشا
... فکر من ای....روایدادم. رو یاورد. اصال به فکرم امان نم دینخواه

 یچه لباس عروس نکهیفکر ا یبود، خنده داره؟ حت شده یپرداز ایرو
 !ادیبه تن کوتاه من م

 .دیکش یانداخت و نفس ریسرشو به ز بیاد

تنش  یلباس عروس تو اد،یخوشش ب یلیخ یکیآدم از  یوقت-
مادر و  یاون لباس! کارم شده بود شبها برا شهیم اشیرو کنه،یم

خونه ما  یباال یو طبقه  کردنیم یو دخترش که با ما زندگ مییزن دا
کردم... و  یو از اردوان بگم و اونا دو چندان ذوق م نمیبودن بش

خوام. پنج ماه بود  ینم یاز زندگ یچیه گهیکردم د یمن...من فکر م
 امیخوام ب یکه گفت شروق من م میکه باهام دوست بود

 !یخواستگار
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 و گفت: دیخورده از جا پر کهی بیاد

 !!!؟یچ-

 کرد: یبه دهن من نگاه م رهیجاش نشست و خ یتو صاف

 کرده؟ کاریاردوان....اردوان چ-

بود و تمام سرتاپاش گوش شده بود نگاه  دهیکه رنگش پر یبیاد به
کردم و آروم  یبود باز زیم یکه رو یبا فندک دم،یکش یکردم. نفس
 آروم گفتم:

 خواهر مونده... هیگفته بود از خانواده اتون فقط -

 مونده؟!!! کدوم خواهرش؟ ترمه؟ خواهر هی-

 !نایت کهینه کوچ-

 که دوتا خواهر داره؟ یدون یم-

 زدمو گفتم: یلبخند یتکون دادم، کجک سرمو

که به چشمام بسته  یدونم چون دستمال یم زارویچ یلیاالن خ-
به  یدستمال ست،یعاشق کور ن یدون یم بیبودمو برداشتم. آقا اد
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رو با احساسش حس کنه نه با  یبنده تا همه چ یچشماش م
رو  یهمه چ نکهیعده بعد ا هیهست  نمیهم ی! برانهیچشماش بب

 زهیر یبهم م یچ ههم ییهویفهمند  یدر مورد طرف مقابلشون م
 یکور یفقط ادا نند،اونیخواستن بب یبودن و فقط نم نایچون ب

گفت پدر و مادرش  یبار به اردوان اعتقاد داشتم، وقت هیبوده... من 
نرفتم چون...چون  قیبنا بر کهولت سن مردن من باور کردم و تحق

کس  چیه یچشمامو بسته بودم، چشمامو اردوان کرده بودم، چشما
 .گهینم وغبهش در

 تکون دادم: نیباال دادم و سرمو به طرف شونه

مونه!  ینم یحرف گهیخانواده ات هم به تو معتقد باشن د یوقت-
خواهر داره و دوسال از  هی ایکه از دار دن یهمون پسر شهیاردوان م
 خونده. یمال تیریتره و مد کیمن کوچ

 با حرص خفته گفت: بیاد

 درست گفته بود! نویچه عجب ا-
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داشبرد  یدرست گفته بود چون کارت دانشگاهشو تو نویآره ا-
 بودم. دهید نشیماش

 نداده؟ لیمگه کارت تحو-

 درسشو تموم نکرده.-

 زد و از جا بلند شد و گفت: یپوزخند بیاد

داده! منو بگو...من چرا انقدر  یعجب بابا! انگار خوب همه امونو باز-
 نکردم! یریگیاحمقم که پ

 انداختم: ریبه ز سرمو

 خدا نکنه.-

 زد و گفت: یزهرخند

فکر  م،یتموم نکرده؟ به ما گفته تموم شده! منو خواهرم قبول کرد-
 م؟یکرد یگفت:(چه فکر یباال داد و شاک...پوووف )شونه میکرد

برام مهم نبود...برام جوهرش  ه،ینترنتیبهم گفته بود راننده ا-
از مهندس و دکترا  یلیداشت که دست رو دست نزاشته، خ تیاهم
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 نکاریا نیبه ا یزندگ یها نهیهز یهستن که االن...مجبورا برا
کنم و  یبهش نگاه م ینطوریمن ا ه،یفیمشغول بشن، شغل شر

 کردم... ینگاه م

کنه؟ اون کمتر از پشت  یم یمسافرکش رهیم یهه! اردوان فکر کرد-
 .میرفت زیکرد ما از اول پشت م یقبول نداره، فکر م زویم

 زد: یپوزخند

و دارن چون نه  رتیغ یلیکنند خ یم یکه مسافرکش ییاونا-
سوادن نه پشت گرم داشتن و  یاصال ب ایکمک کرده  التشونیتحص

راه ها بسته بود اما نون  یکرده...نه...،همه  تشونیحما ینه کس
کولبند  ان؟یک یدون یتر م رتمندیاز اونا غ ارن،یگرفتن درب ادیحالل 

هم نداشتن  نهیاون ماش یحت نایکه روز مزدن...امثال ا ییها، کارگرا
 اما بازم نون حالل دراوردن.

 گفتم:زدم و  یتلخ لبخند

ها  کاریمثل شما که چندتا شغل داره از حقوق ب ی! از آدمبهیعج-
 د؟یزن یحرف م
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 نگاه کرد و آروم گفت: بهم

 هیمن از  ی! خانواده دهینه ارث بهم رس دمینه خر گاهمویمن جا-
بود نه که مال  یینونوا هی. بابام شاطر ننییقشر متوسط رو به پا

دوخت،  یعروس م هیکرد! جهز یخودش باشه ها فقط اونجا کار م
 چینداخت، نه پدرم و نه مادرم ه یو اونو بند م نیسر و صورت ا

نونش حروم باشه! هفت هشت  گهدونستن م یرو عار نم یکار
خونه  یکارتون جعبه دستمال کاغد هیروز با  هیسالم که بود بابام 
 دم،یتومن خر ستیجعبه رو من دو نیجان، ا بیاومد و گفت:" اد

و پنجاه  ستیمن دو یبرا دیبا ،یفروش یتو چهار راه ها م یریم
 ونمت یهفتته. من نم هی یبیاون پنجاه تومن پول تو ج ،یبرگردون

!" از اونجا بود که یمرد بش دیخرج همه اتونو بدم تو از امروز با
 کیفروختم، شاگرد مکان یجون کند، دستمال کاغد دیبا دمیفهم

بازار بزرگ تهران  یکار کردم، حمال شدم، تو یشدم، تو تراش کار
کردم؛ فرش لحاف لباس.... فرصت نداشتم درس  یبار جا به جا م

کردن و  یشوهر م یگریپس از د یکیبخونم چون خواهرام 
و  ریو س ازیبود.. مادرم از بس پ ریخواستن. بابام پ یم یسمونیس
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عطر تن  ادیخورد  یبهم م یقرمه سبز یسرخ کرده بود که بو یسبز
 افتادم. یمادرم م

 زد و گفت: یکوتاه لبخند

که اسم و رسم  یکیروز  هیکردم، هرجا که شد تا  یهمه جا کار م-
بنز نشسته  هیبود، پشت  حونیج ابونیداشت صدام کرد، وسط خ

خواستم چک  یکرد که م یقد  باالمو نگاه م ی..جوریبود، رفتم جلو
بود.  دارانهیخر ادی، نگاهش زبودم یشاک ارم،یب نییو چونه اشو پا
گفتم:" شما  ه؟یاسمت چ یا کارهی" گفت:" چش؟یگفتم:"فرما

بختت باشم،  دیو گفت:" بچه جون شا دیمامور؟" خند ای یمفتش
 هی دمیکارت بهم داد و رفت. به کارته نگاه کردم و د هیلگد نزن." 

 نیو ا رانیکنه. تعجب کردم؛ ا یکار م نگیمدل نهیشرکته که در زم
...چه یهچه دم و دستگا دمیحرفا؟ اما بود! وسوسه شدم، رفتم د

فرم نگه داشته بود...مدل شدم اما از من  یبدنمو رو ی! حمالیدیتول
کردم،  یواسم افت داشت، اطالعات کار جمع م ادیمدل درب هی

خوب بود از تو کار، کار  میشناختم، روابط اجتماع یواسطه هارو م
بود و  یدرست و حساب میگرفتم، مباشر شدم باال دست یم
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گفتن داشته  یبخون تا حرف برا ،ینددرس نخو فهیح بیگفت:"اد
خوندم...و  یکه اون گفته بودف کارگردان ی." خوندم اما نه اونیباش
کارمو آماده کرده بودم؛ من  یها نهیمن متحول شد. از قبل زم یایدن
گذشته  یکه به راحت اوردمیدست نبها و راحت به  یرو ب یزیچ چیه

وارث اندوخته  یسک دنیکش یبزارم قبل سخت ایامو فراموش کنم 
 من بشه. یها

 بودم و آروم گفتم: رهیخ بهش

 .دیکرد یبهش کمک نم نیهم یبرا-

. ستمیخواست سوء استفاده کنه،من اهل باج دادن ن یاردوان م-
 نیکار کنن، شعر خوب بخر نه ا ،یبهش گفتم برو کالس خوانندگ

 هیرپ!  یزار یو اسمشو م یگیکه به زور خودت م ییها یبنده تنبون
رفت  یراه درستو بره م نکهیا یبار دور بار صد بار پول گرفت و جا

band یداد و برا یم رونیچرت و پرت ب یهاکرد، آهنگ  یدرست م 
 شد کار؟ نیداد! ا یو اسم و نشون نم افهیق رنشینگ نکهیا
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بود که هرجور شده  نینقشه هم ا دینشد کار اما نقشه کش نیا-
تونه معروف  یخودشو به شما ثابت کنه و بگه بدون شما هم م

نفر  هی یشده اگر مادرشم مرده تصور کنه و شده زندگ یبشه، حت
 ...شده...رهیرو هم ازش بگ گهید

 با اخم گفت: بیو اد دمیکش یقیعم نفس

 ؟یاومد خواستگار-

 اومد. نایاومد! با ت-

بود و ابروهاش در هم رفته بود و عضالت صورتش منقبض  یعصب
 لب گفت: ریبود. ز

پس، قراره نبوده  ک،یقرار بود با شوهرش بره مکز نایخوبه، چون ت-
 باشه. یزیچ یپاسخگو

 تکون دادم: دییبه تا یسر

که من با  نیان. هم لهیپ لهیش یساده و ب یلیمن خ یخانواده -
پدرم به خاطر کهولت  یاردوان خوشحال بودم براشون بس بود. حت
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سر  دیبر عیو سر دیریسن که داشت به اردوان گفت:" سخت نگ
 .دیخوش باش تونیخونه زندگ

دل آسمون زل زدم و زمزمه  یکیزدم و به تار یبغض آلود زهرخند
 کردم:

گناه  گفتمیخودم م شیپ دم،یهم خودم خر یانگشتر نامزد یحت-
 داره نداره.

 نگاه کردم: بیاد به

سر و صدا  یلیقلب من خ یسر صدا...اما تو یساده وب م،ینامزد کرد-
 به پاشده بود.

 یحرفام بود. نفس یبود. منتظر ادامه  رهیبهم خ نیغمگ بیاد
هاش پاک  یخوب ی. همه ومدیسرم م یهاش تو ی...تمام بددمیکش

... چشمامو بستم و سرمو یعنیدوز و کلک هاش  ؟یشده بود...خوب
 یگالر یدرآوردم. از تو مویشلوارم گوش بیبه عقب دادم و از ج

رو گرفت و  یگوش بیاد ادم،نشون د بیبله برون رو به اد یعکسا
 کرد. یبه عکس ها نگاه م رهیخ
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اومد اون خرج کنه. هه! من  یلباس هامونو من گرفته بودم، دلم نم-
اون  یبودم که به خونه روا بودم و بعد برا یخودم همون چراغ

 از حدم... شیداشتم ب

بود که  ییکه از اون آدما بی...ادیعصب یاز اون خنده ها دم،یخند
زدن و  یاز زبونش حرف م شیصورتش و عضالت صورتش ب

دادن. ابروهاشو باال داده بود و عضالت دور  یاحساسشو نشون م
شونه هاش  ونینگار گردنشو مچشمشو جمع کرده بود. نگام کرد...ا

زده بود  رونیب شیشونیرگ برجسته وسط پ هیفرو کرده بود
. هیبدم...معلوم بود عصب صیتشخ نیاوج خشمو از هم تونستمیم

 زیم یرو مویو گوش دیکش رونیب گاریس هی زیم یرو گاریاز پاکت س
 گذاشت.

و دامن  زیشوم هی دمیخند یکه از ته دل م دمیخودمو د عکس
بود.  زیگل ر یحلقه  هیتنم بود و دور سرم هم  دیو سف یصورت

اردوان با کت و شلوار کنارم نشسته بود و باالسر اردوان هم مائده و 
 بودن و باالسر منم مادرم بود. مییزن دا
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 کردم و گفتم: یبه عکس نگاه م رهیخ

 د؟ینکرد گرشیچرا باز-

 شد و سرد و تلخ گفتم: رهیخ بهم

 شیر یک دمیانقدر حساب شده که نفهم گم،یم شویخوب بود..باز-
 یدستش م یحساب تو یاشعار پدرمو ب  یگروع گذاشتم چطور

 یبه نام براش اهنگ م یزاشتم و از حساب خودم آهنگساز ها
 یو باال م دیکش ی! قد مدیکش یساختن و اون مفت مفت قد م

اول کنسرتش که  ازاون باال....جو نییپا نیشد، من ا یرفت، دور م
 اومد....

شدم.نگاهش با تموم انتشار و  رهیخ بیکردم و به اد سکوت
از هم  یگفت:" نگو دارم از شدت خرد شدگ یکه داشت م یخشم

 پاشم"  یم

 جواز منم باطل کرد. اونم نه مرد و مردونه.-

خاموش کرد.  زیم یبا حرص رو گارویگرد شد، س بیاد یچشما
 زیم یدستش رو هیدرهم،  یبا ابروهاهم گذشت و  یدندوناشو رو
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 یزده بود. لبخند رونیانگشتاش ب یباال یمشت شد. استخون ها
 زدم و گفتم:

...به رهیآبروم م یبا من ننیکنسرتم، مردم بب ایگفت ن یبهم م-
 ! یواضح نیهم

لبم  یلبخند رو یول دید یتار م بویبود اد دایچشمام هو یتو بغض
 بودف زمزمه کردم:

  یآدم رهیم ادمی وفتم،یبه کفر م رم،یم نیمن...آدمم..از ب فکر نکرد-
 ....فهیشر

 خنده: ریز زدم

 . دیببخش-

 اشکام پاک کردم و با همون خنده گفتم: یقبل فروپاش چشامو

شدم  وونهیفکر کنم د رهیگیموقع ها خنده ام م نیا شهیمن هم-
 کنم. هیگر دیرفته با ادمی

 رو هم گفت: یلب با دندونا ریز بیاد
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 حرف زد. ینطوریگه خورد ا-

 یم یک یدون یم vip یصندل یمن...رو یرفتم جا یکنسرتش نم-
 نشست؟

کرد لبخندم جمع شد، صورت  یزل زده نگام م یخورده با چشما کهی
کرد، همونطور  یم یزن عرب عزادار هی هیقلبم شب یمن اروم بود ول

پوش و با هل  اهیو س یبا جوُن دل...تک تک سولول ها غن ل،یاص
 یکرد م ینفوذ م رونیکرد..اگر درون من به ب یم یهله عزادار
 .ارهیبه زانو درب ودشخ هیمرث یشهرو تو کیتونست 

 مائده رفت.-

 لحن تلخ و گس گفت: با

 ه؟یمائده ک-

 من! ییدختر دا-

کردن. چشمام  ینم یخواستم بخندم اما عضالت لبم منو همراه یم
آب شور اشک خفه شده بود و  یچشمم تو هیغرق اشک بود...قرن
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اومد، با  رونیام ب نهی. نفسم جانسوز از سنمیبب بویتونستم اد ینم
 خفه گفتم: یتونستم با صدا بگم و با صدا یآه...نم

 من... ییدختر دا-

بکشه اما از  گاریخواست س یزد، م گاریبه پاکت س یحرص چنگ با
 رهیخ نیزم یگوشه  هیدستاش مچاله کرد، به  یحرص پاکتو تو

 شده بود. نجوا کردم:

 مرده. مییخونه امو...دا یباال یکردم، طبقه  یم یبا ما زندگ-

 روشن کردم وبه عکس مائده اشاره کردم: مویگوش

 .ستادهیکه کنار اردوان ا نی..همنهیا نجاست،یا-

خارج شد، نگاهشو به سمت  گورشیرو گرفت و نه از ف یگوش نه
 د،یکش ینینگاه کرد. نفس سنگ میشعکس چرخوند و به گو

چشمم نگه داشتم و دوسه تا  یچشمامو پاک کردم، انگشتامو رو
 یم هیگر یک یزدم برا بیبه خودم نه دمیکش قینفس عم

 هیگر تکه به حال خود یخودت؟ خدارو که از دست نداد ی؟برایکن
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 ایخدا بزرگه شروق...به خود آ...به خود آ...خدا هست و دن ،یکن
 .کهیکوچ

 بلند پرواز بود. یاز اون آدما مییدا-

 :دمیاز چشمام کش دست

خواست صبر کنه تا فکرش  یوقت نم چیفکرش خوب بود اما ه-
کارو  نیشبه بره. انقدر ا هیخواست راه صد ساله رو  یبشه. م یعمل

خونه  یجلو سیطلبکارا با پل یروز همه  هیخورد و  نیکرد که زم
و تمام... مادرم، زن و  یاشون اومدن و اونم سکته کرد، سکته قلب

 ی کهیباالمون که آب بار ی قهطب تیسوئ یبچه اشو آورد تو
دستشونو  دیبا مهیتیبرادرم  یگفت بچه  یدرآمدمون بود. م

 یخوردن و ما کار م یکه اونا م ینطوریا م،ی. ماهم گرفتمیریبگ
مائده  ؟یامون بود؟!! معرفت چ فهیامون بود...وظ فهیوظ م،یکرد
تونست خرج  یبود، بچه نبود..م کتریسال از من کوچ کیفقط 

 اما.... ارهیخودش و مادرشو درب

 زدم: یلبخند
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 یمختلف و حرص درآر یآسمون قصه ها نیسقف ا ریچقدر ز-
 هست ؟

 مصمم تر با صورت پر از حرص گفت: بیاد

 خب؟-

گفت خبر نگارا  یاومد، م یمن نمجا با  چیاردوان با من سرد بود ه-
 .شهیو مردم هستن و عکس ها منتشر م

 «زدم و چشمامو بسته نگه داشتم: یمحکم پلک»

اون هم  ایگفتم تو ب یچون غرور داشتم بهش م ششیرفتم پ ینم-
من کار دارم، کنسرت  ایب ایب یه گفتیانداخت و م یدعوا راه م

 دارم، تور دارم و....

 باز کردم و ادامه دادم: چشمامو

بار بابام بهش  هیاومد،  یشام م هیبار  هیروز  یس ستیهر ب-
 "د؟یکن یم یعروس یگفت:" آقا اردوان ک
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تا خودمو کنترل کنم، با آه و درد  دمیمحکم داخل دهنم کش لبامو
 قلبم گفتم: یتو

 اتویچرند نیا دییخوا یم ایب ایب یسر بابام داد زد و گفت:" ه-
 ...هه!بی" آقا ادد؟یمن بد لیتحو

لرزون  ینتونستم مانعش بشم. با صدا گهیو د ختیفرو ر اشکم
 گفتم:

 بعد گذاشت رفت....رفت... د،یاز دادش لرز ضیمر رمردیتن پ-

پرت کرد و  زیم یدستشو با حرص رو یتو یپاکت مچاله شده  بیاد
دلم نجوا  یو تو دمیو بلند کش قیاز جا بلند شد. دوسه تا نفس عم

 دیکه انتخاب من سرت داد زد، ببخش دی...بخشدیکردم:" بابا ببخش
چون  یکه حرمتت شکست، قلبت شکست.... از دردِ دلِ من رفت

 ..."یطاقت نداشت

پس سرش  یموها یدستشو تو ینگاه کردم که پنجه ها بیاد به
 گرفته گفت: یداد. با صدا یم رونیقالب کرده بود و نفسشو ب

 نداده بودم. ادی یبهش....بهش نامردخانم، من -
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 زدم: ینگام کرد، لبخند برگشت

 آقا، مونده...مونده... نیبش-

 داد شهرام اومد که گفت: یصدا هوی

 ای کهیبالش رو دهنت بزارم؟ مرت امیب ای یشیعرفـــان خفه م-
هارو  یخدا لعنتت کنه همه نکبت ؟یزن یحرف م ای یکشیخرناس م
 ؟یباهم دار

 اَه. گهیبخواب د-دهیفر

زمزمه  یریلب با خودم با افکت و تحر ریساکت شده بود. ز هردو
 کردم:

 ؟یسرباز دار کاریچ میبود یب یما شاه و ب-

 میداد یخواست یهرچ یکه دلمونو پا ما

 یپاس کار ستیکه بلد ن یبه اون میداد پاس

 یکه دل منو بشکن یبلد فقط

 زدم و گفتم: یکرد پوزخند ینگاهم م رهیخ بیاد
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 تتلو دوست داشت.-

گفت:" شکرهللا  یم یرفت و ه یخونه راه م یتو ییوقتا هیبابام -
 ی" م؟یگیم یچ یگفت:"مرد کف کرد یشکرهللا" مادرم م

 یرو م هیبق یخانواده هست که آبرو ینوخاله تو هی شهیگفت:"هم
 من همه خوبن، سرم باالست..."  یبره، بچه ها

 و گفت: دیحرص نفسشو باال کش با

 مرده و زنده امون. کلیتنه گند زده به کل ه هیآقا جون نوه ات -

 .نمیب یخانواده اش نم یاردوانو پا یمن کارا-

چهار سالش بود باباش  م،یکرد تیکه ما اونو ترب ینیما بب یچرا؟ پا-
 یشرفو من کنترل م یب نیا یمرد! من هجده سالم بود و همه چ

همون سن!  یتو یکردم پدرشم حت یکردم و دست من بود. حس م
نه نامرد،  ادیخواستم مرد بار ب یتنمه، م یاالن عرق شرم رو

 سته؟یامن ب یسوءاستفاده کنه تا تو رو

 حرص دو سه بار نفسو فوت کرد و گفت: از
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خودشو باال بکشه  گهینفر د هی یدونستم قراره با زندگ یبه ولله م-
کردم  یصاحاب خودم وارد بازار کار م یب شینفرو با ر هی نیمن ا
دونستم اون از تالش  یسازم، نم یمرد م هیکردم دارم ازش  یفکر م

به عنوان پله استفاده کنه،  گرانی،اون فقط بلده از د ارهیسر در نم
 ریز نیماش هی ییشد با هرهر اومد و گفت:" دا هسالش ک جدهیه
به تو بده به همه هم  یی!" گفتم:" کار کن بخر، داگهیما بنداز د یپا
" گفتم:" ییمن تو یبابا دارن، بابا هیبده" گفت:" بق نیماش دیبا

. تالش کن نجامیسه چرخه هم به من نداد که االن ا هیمن  یبابا
" یدون یارزش داره، قدرشو م ه،مزه دار  یمال خودت باشه، اونطور

بود. باز گفت:" مال من و تو نداره!" گفتم:" نه  شعورینفهم از اولم ب
 یخواهراتو بچه  رمیتو بگ یکنه برا یمن وجدانم قبول نم شه،ینم

" گفت:" خب واسه اونا هم بخر" گفتم:" از ؟یخواهر چ یکیاون 
گنجم:" رفت مادرشو پر کرد و  یمن رو یکجا؟ پسر توفکر کرد

 هیرم واسه گفت:" ب یو م ختیر یخواهرم فرت و فرت اشک م
کنم پولتو  یم یکلفت رمیبخر، م نیماش هیبشم؟  رمردیزن پ دیپرا
سوال برد، واسه خاطر مادرش  ریمنو ز رتیگردونم" غ یبرم
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 یما م ختیآخه به ر دیپرا یی...سر سال اومد گفت:" دادمیخر
داره، جان من  گهید دیپرا هیتکون به خودش بده  هی یخوره؟ هرک

 گهید ریبگ 206گفتم:" کار کن خودت . ریبگ 206 هیعوضش کن 
جربزه داشته باش" قهر  کمیبسه،  یبار به جونم انداخت هیمادرتو 
 قهر کرد.... کهیکرد..مرت

 داد گفت: یهوا تکون م یکه دستشو رو یدرحال

 لیگاردر یتو دیاز قصد به ارواح خاک بابا از قصد کوب کهیمرت-
 absنه اربگ داشت نه  نمیلگنشو شکوند و همه جا گفت:" ماش

 یشدم" مادرم و خواهرم، جونُ جگر برا ینطوریا نیهم یبود برا
زد، طالهاشو درآورد و گفت:"  یخودشون نزاشتن، خواهرم خودشو م

 یکن، جونش داره برا وضبچه امو ع نیبفروش ماش ایب ایب
 .دهیتو از دست م یسیخس

 د!افتاده بو یریتکون داد، دلم براش سوخت؛ چه گ سرشو

پنج ، صفر و  پیدو سه، ت پیگرفت اونم نه ت 206راهشو بلد بود -
 یدامادو م لیدهن فام دیکرد با یفول. خواهرشم داشت شوهر م
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گنج بودم! اون سال خونه امو فروختم تا  یبستم، انگار من رو
سر عقد  یخواهرش بخرم. کادوها یبرا هیجهز هیآقا و  یبرا نیماش

 یا هیجهز ونیلیخواهر و مادرمو و خودموبخرم...شش ماه بعد صد م
 کیکرده بودمو چهل تومن رد کرد و به مکز نهیکه پنج سال قبل هز

اون موقع  نا،یهمون ت کیرفت. دختر خواهرمو و شوهرش رفتن مکز
 بود نه؟ شیپ میسال و ن هی بایتقر یبود دهیرو د نایکه ت

 تکون دادم و گفت: سرمو

 نیاومده بود، اردوانو خواهرم خراب کرد، سر هم التیتعط یآره برا-
سال با خواهرم قهر  کی م،یبده هر روز دعوا داشت رونیکه آهنگ ب

 ییجا هیگفت:" اردوان منو به  یبودم چون منطق نداشت و فقط م
داره به کجا برسونمش؟  یقدم برنم هیبرسون" اخه به کجا؟ اردوان 

و  یداره فقط دخترباز یداره نه بار ینه کار ره،یگ یم یبیپول تو ج
پول خرج کردن که نشد کار! قبول نکردم و گفتم:"خودش از جا بلند 

 هیبه  206کردم بسه!" همون سال با همون  تشیشه، هرچقدر حما
داد؟ من! چون  یاشو ک هیزده بود و بدبدختو زجرکش کرد. د رزنیپ
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رو از من گرفته بود  مهیبنکرده بود احمق..احمق پول  مهیب نویماش
 کرده بود بعد من.... شیخرج اوباش

 هم گفت: یرو یحرص و دندونا با

 زندان نمونه. یشب هم تو هیصد تومن پول دادم که  یباال-

 هیگرفت، از جا بلند شدم و رفتم  یم شیآت تیاز عصبان داشت
 بود. ستادهیآب آوردم. پشت به من ا وانیل

 ب؟یآقا اد-

 وبا لحن آروم گفت: دیکش ینینفس غمگ دیآبو که د وانیل برگشت

 دستت درد نکنه.-

 واریکنار د یکاناپه  ی. رودینفس سر کش کیازم گرفت و  وانویل
هوا بود فکر  یتراس نشستم و نگاش کردم. بهم نگاه کرد...پاهام رو

 اما اومد کنارم نشست و گفت: رهیگ یکردم خنده اش م

:" گهیم یو ه ادیم یو هر از گاه ستیازش ن یفکر کردم اگر خبر-
 دیشنو یو آهنگ هامو م دینیب یها م لبوردیب یامروز فردا اسممو رو
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کنه، مادرشم  ینداشتم" داره تالش م ازیهم ن ییبه دا دیفهم یو م
:" خداروشکر بزرگ گفتمیداد. من م یزد و پزشو به من م یپوزخند م
داد و  یمن م لیاونو تحو ی" خواهرم حرفامنهافتخار  هیبشه ما

بزار  م،یکن یزحمتمونو کم م گهیروزا د نی:" داداش همگفتیم
 یمنتت رو گهید م،یخوا یقرونم ازت نم هی گهیپسرم گل کنه د

 دونست.... یحرفا خوبه نم نیکرد ا ی.." فکر مستیسرمون ن

 گفت: ینگاه کرد، آرنجشو سر زانوهاش گذاشت و با تلخ بهم

 کشنه. یقلب منو م-

آبو خورد  وانیل یو ته مونده  دیکش یزدم. نفس یتلخ و اروم لبخند
 داد: هیو تک

 گفت؛ مائده! یم یداشت دم،یوسط حرفات پر-

 تکون دادم و به ساعتم نگاه کردم. پنج صبح بود! یسر

 صبح شده.-

 به ساعتش نگاه کرد و گفت: بیاد
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 !!!!؟یآره!!! ک-

 نگهتون داشتم. داریب دیببخش-

 کرد و گفت: یکمرنگ اخم

 کردم کار منه!  یمن تا حاال فکر م ؟یمگه تو نگه داشت-

 زدم: یپررنگ لبخند

 قبله کدوم طرفه؟-

 خورده گفت: کهی

 قبله؟...آممم...-

 روبرو نگاه کرد: به

 فکر کنم. نورهیا ستای....نه نه وانوریا-

 ام گرفت. بهم نگاه کرد و خودشم با خنده گفت: خنده

 مطمئنم. نورهیا-

 باشه.-
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 ؟یخون یکجا م-

 فرش! نیا یرو نجا،یهم-

 زد و گفتم: یلبخند

 ! چراغارو هم خاموش کردن.نهییقفط لباسام پا-

 .ارمیم یریوضو بگ یتا تو بر ارم،یمن م-

. وضو گرفتم و دیآب رس ری. به زور دستم به شمیهم داخل رفت با
 لباسامو آورد. بیاد

شدم، همه آروم سرجاشون  داریحرف از خواب ب یبا صدا صبح
 زدنند. یحرف م

تا صبح که عربده زد حاال هم سر صبح اومده باال سر ما -شهرام
 زنه. ینشسته حرف م

 گفت: الیو سه دیخند عرفان

 عرفان عمل کن.-

 کرد. یکار م یکرد چ یمل نمع نی. ببگهید هیدماغش عمل نیا-دهیفر
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 عرفان من به جان تو نگرانت شدم.-شهرام

 و شهرام گفت: دیباز خند عرفان

تو  یهم خونه ات بشه حاال زنت بشه هرک یبه جان تو عرفان هرک-
تورو  یخواد که نعره ها یم یاعصاب قو هی یعنیبشه بدبخته. 

تو  یزن یزر م یداریاخه تو ب یتحمل کنه، پسر مگه تو جنون دار
 بدبخت. یگر یارتروز فک م ،یزن یخواب زر م

و خود عرفان از خنده غش کرده بود. با همون  دنیاشون خند همه
 خنده گفت:

کار  یکس شبید دیدم توالت؟ راستشو بگ دیانداخت بویحاال چرا اد-
 نکرده؟ بیسر اد یخراب

همه  ایب به،یتونه عرفانو تحمل کنه اد یکه م یتنها کس-دهیفر
 اون خوابه. دارنیب

خوش سالم  یجا بلند شدم و نشستم و سالم کردم. همه با رو از
شناسن به جز عرفان که هنوز در  یکردن انگار که صد ساله منو م

 نشسته بودن. هیحالت دراز کش بود بق
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 .دیواسه خاطر من اونجا خواب بیطفلک آقا اد-

فقط  بوده یبپرسن چرا و مشکل چ ینیریواسه خود ش نکهیا یجا
 سر تکون دادن و صنم گفت:

 حداقل صبحونه بده. یکرد دارمونیعرفان کله سحر ب-

دهانتون لقمه  یتو امیب دییخوا یم گهیگذاشتم د یچا-عرفان
 بزارم؟

رختخوابم غذامو  یتو یبوده که وقت امیرو یمن از بچگ -الیسه
 رختخواب... یتو یکار تو رختخواب، مهمون ارن،یب

جان؟ تو برو قطب! دوستات اونجان، کم کم االن که  الیسه-شهرام
 رختخواب تا بهار. یتو رنیم ورهیآخر شهر

 از جا بلند شد و گفت: صنم

 گرسنمه. یلیمن خ-

 رفتنتونه. نیماش یواسه تو-الیسه

 خنده و صنم هنگ کرده گفت: ریپق زد ز دهیفر
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 !!!ن؟ی!! کدوم ماشن؟یماش-

 .ریسالم صبح بخ-بیاد

 شد وبا خنده گفت: یباز نم چشماش

 .دیجغور بغور درست کن دیمونده پاش شبید گرایبچه ها، از ج-

حالم داره از جگر  گهیچند روز خوردم د نیبه خدا انقدر جگر ا-دهیفر
 بده سگت بخوره. یگرفت ریمگه اس یخوره، لعنت یبهم م

 یبه زور تو د؟یکن یم یمردم ندارن بخورن بعد شماها ناشکر-بیاد
 کنم. یحلقتون م

اومد.  ادشی شبید یآن انگار حرفا هیبه من افتاد و  نگاهش
 عیشد اما سر دایصورتش هو یحال تو نیکرد و ا رییحالش تغ

 و گفت: دیخودشو جمع و جور کرد و از جا پر

 .یدیدشت ها میریبعد برم میاملت بزن هی-

 !؟یدیدشت ها-

 زاره؟ یاسم م یهمه چ یبرا بیکه اد یدون ینم-شهرام
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 گفتم: یجینگاه کردم و با لبخند و گ بیاد به

 ؟یچ یعنی-

 تو اسم نزاشتم. ینترس برا-بیاد

 چرا روت نشده؟-دهیفر

 و گفت: دیخند بیاد

 .دهینه؛ به ذهنم نرس-

 با خنده گفت: دهیفر

 شعور. یب-

 من نگاه کرد و گفت: بعدبه

 .یِ مثال اسم من بسنت-

 خنده گفتم: با

 !!!؟چرا؟یبََسنت-

 کرد گفت: یکه تشک هارو جمع م یدرحال بیاد
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 نگاش کن. گهیهاست د یهند هیشب-

 چوب شور چون الغرم. گهیبه منم م-صنم

 .دیخودتون اسماتونو دوست دار دیدید-بیاد

 گفته من هنوزم اعتراض دارم. ینه ک-شهرام

 شرک. ستیاعتراض وارد ن-بیاد

نگاه کردم.  بیگرد و خنده به اد یخنده و من با چشما ریزدن ز همه
 عرفان گفت:

 ب؟یواسه تو اسم بزاره اد یک-

 آرنولد. گهیخودم! اسم دارم د-بیاد

 میشد یتا ازش غافل م میدانشجو بود میقد ادتونهیبچه ها -عرفان
 گرفت؟ یم گوریف یرفلکس ی شهیهر ش یجلو

 تند تند گفت: بیاد

 ؟یبود داریمگه تو ب-
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 شیبود افتاد و آت یقور یکه رو یدستمال دمید د،یبلند خند دهیفر
 گرفته بود. با ترس بلند گفتم:

 .شیآت -

 الیاال سه دنیدستمال گر گرفته و همه از جا پر دیبرگشت و د عرفان
 با تشر گفت: بیبود. اد دهیکه همونطور خواب

 !!!هیخونه چوب ،یبزن شیمارو آت یتون یم نیعرفان بب-

 اده؟یگاز انقد ز یچرا شعله -شهرام

 .ادیکردم تا جوش ب ادیز ختمیر یکتر یره آب تودوبا-عرفان

 گرفته بود! یچه شعله ا-صنم

 نگاه کرد و گفت: الیبرگشت به سه دهیفر

 .یریتکون بخور زخم بستر نگ حداقل

 با خنده گفت: الیسه

 بلند بشم. یچ یمن برا گهیگاز د یجلو دیخب همه رفت-
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 و گفت: دیکش الیسه ریپتو رو از ز بیاد

 دهینشون م غاتیتبل یگنده تنبل که تو وونهیاون حتنبل پاشو -
 قیفوتبالشو تشو میت ادیتا م غه؟یتبل یتو دیدی. دالستیاون سه
 ... یبعد ی مهین رهیکنه م

گفته  بیکه اد میشد یهمون دشت یو راه میصبحونه خورد بالخره
 یچرا م یوحش یروش گاو و اسب ها دمیدیبود. به تپه ها که رس

گذاشته بود درست مثل  یدیها یاسمشو تپه  نیهم یکردن برا
 ینقطه  نیباالتر میهامون بود...رفت یهمون کارتون زمان بچهگ
 یلیبود اما مدلش خ ندکوروزکه ل بیاد نیارتفاعات البته با ماتش

 بود. شینطوریا یسفرا نیو باال نبود و ظاهرا ماش دیجد

. دییشد دو ادهیپ نیو تا از ماش میرو هم با خودمون برده بود یمیج
 سوت رد: بیاد

 نه. یمیج-

 گفت: تیبا جد بیو اد ستادیجاش ا یتو

 .نجایهم یشیدور نم-
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شروع کرد همونجا پرسه زدن و  زادهیآدم یدرست انگار بچه  اونم
دور تا دور اون محوطه رو ادرار کرد تا از خودش نشون بزاره و بچه ها 

 اهیگ نیاز زم ایگرفتن و  یعکس م ایرفتن و  یقسمت هیهرکدوم 
 کنارم اومد و گفت: بیکردم. اد یجمع م یدمنشو یها

 چطوره؟-

 .زهیبهشته، چقدر هواش تم-

 کمرنگ گفت: طنتیبا لبخند و ش بیاد

زنه و ناخودآگاه سرفه ات  یآدم پس م هیر زهیآره انقدر هواش تم-
 عادت کرده. زیالمصب به دود و نو ره،یگیم

 د؟ییایم نجایا یلیخ-

کنه، بتونم  یدور م یآدمو از همه چ ام،یفرصت باشه م ؛یلینه خ-
 یام، برا یکنم که ک یکنم و به خودم فکر م یخاموش م مویگوش
 هیدر درونشون داره که شب ییادما دردا ه؟یهدفم چ نجام؟یا یچ

حناق  هیمونه شب یم نهیکه تو س یرازه، دهنشون بسته است، راز
 .رهیم ادمیحناقم  نجایا امی. مشهیم
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 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 باشه. یخدا نکنه درد-

 زد و گفتن: یتلخ لبخند

 ...یصبح که نماز خوند-

 خورد و با تعجب گفتم: حرفشو

 خب؟-

رو هست که  تتیانگار....انگار انقدر شخص یول شناسمتیمن نم-
مکالمه امون  نیاول یتو روزید میدونم کجا؟ بگذر ینم دمتیبارها د

 از من ساخته است؟ یچه کمک ؛یخوا یازم کمک م یگفت

 .بیمن دنبال کارم آقا اد-

 زدم و گفتم: ینیو لبخند تلخ و غمگ دمیکش ینفس

زد و بعد  یخالص ریاما اردوان ت ؟یچ یبرا ؟یدونم چرا، چطور ینم-
 لیرفت و نون منم آجر کرد. عذرمو خواستن و اسمشو گذاشتن تعد

ده بود و من هم عوض ش تیری! پدرم فوت کرده بود و مدروین
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بها از اونجا خارج بشم،  ینداشتم که نزاره من ب ییآشنا چی....هچیه
اما برادرم دانشجوئه، ما  رمیگیم  یکاریب مهیراستش االن دارم ب

 .میدار یزندگ

 هم هست. تییو دختر دا ییآره تازه خرج اون زن دا-

دل  بیداد که اد یاشوب شد، شورشش به صورتم رنگ م قلبم
آسمون نگاه کردم و  ینقطه  نینگران سر تکون داد. به دور دست تر

 ام خارج کردم. نهینفسمو مثل آه از س

 به ما ندارن. یازین گهید یعنی...یعنی ستندیبا ما ن گهیاونا د-

 ازدواج کرد؟ تییچرا؟ زن دا-

 نه دخترش.-

 گفت: شونیو پر جیگ

 !!!؟یخب...چرا ناراحت-
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 یا هیرصد گر، قرن یول یمعمول ینگاه کردم، با اون چشما بیاد به
 یو منو دنبالش م دییدو یشکل که از هر طرف به دنبالش م لهیت

 کشوند زمزمه کردم:

 ...عقدش کرده.یعنیبا اردوان نامزد کرده -

گفت.  ینم یزیپلک بزنه. چ یتونست حت یبهم بود و نم رهیخ
شد. عضالت دور  رهیخ نیو دست به کمر به زم دیکش ینفس بلند

 چشمشو منقبض کرد و گفت:

 عقد کرده؟ یعـ...عقد کرده؟ شروق تو مطمئن-

 تکون دادم: دییبه تا یسر

 خبر نداره. یکس یول-

 کرده؟ یعقد محضر-

 باز تکون دادم: سرمو

 .ستیبه من گفت مائده پدر نداره، مرد باالسرش ن-

 شده بودم و خنده ام گرفته بود! با خنده گفتم: ی. باز عصبدمیخند
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کرد! انگار  یم هیبشه. منو توج مییخواست شوهر زن دا یانگار م-
از  ره؟یگ یحرصش م یآدم از چ بیآقا اد یدون یمن بچه ام! م

 ده؛یم لشیتحو فیکنه طرفش احمقه و اراج یفرض م یکی نکهیا
 یعقدشون دعوت کرد، م یغبغبش مادرمو تو یبا باد تو مییزن دا
 د؟یفکرشو کن یحت دیتون

 عقدکنون گرفتن؟!!!-

 بودن. مییبزرگ زندا یالیمحضر اردوان و فام ینه نه تو-

 خرت به چند من؟ یبوته اومد رینگفت از ز تییبعد زن دا-

و زن  مینفهمه که ما عقد کرد یمهم نبود! اردوان گفته بود فعال کس-
کس جز من و خانواده ام و  چیدهن همه رو بسته که ه یجور مییدا

 عقد خبر ندارن. یحضار تو

دو سه تا قدم مقابلم رفت، هنوز دست به کمر بود  یعصب بیاد
کار به کارم نداشته  یعنیبچه ها صداش زدن و دست تکون داد 

 و گفت: ستادی. رو به من ادیباش

 ؟یعکس از عقدش دار-
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 وتشیپرا جیپ یو شرافت تمام عکسو تو با صرافت مییآره؛ دختر دا-
 گذاشت نوشت:" عقد منو عشقم!"

کرد و من  ینگران نگام م بیزدم..قهقهه....اد یقهقه م دم،یخند
شعله  دنیخواستم با خند یتونستم خنده امو متوقف کنم. م ینم
و نه روز گذشته و هنوز  ستیماه و ب کیدرونمو خاموش کنم.  یها

 .دمیخند یجلز و ولز فقط م یو جا شمیات یاسفند رو

 برگشت به سمت دوستاش نگاه کرد و شهرام بلند گفت: بیاد

 به ماهم بگو. یگیم یچ بیاد-

باز به من نگاه کرد و کف دستاشو به صورت عمود مقابلم  بیاد
 گرفت و گفت:

 !؟ینطوریشروق توروخدا نخند دختر تو چرا ا-

 گفتم: دهیبر دهیهمون خنده بر با

 گفت....پدر نداره.... یبه من م-

 شده بودنو پاک کردم و گفتم: ریکه از خنده سراز ییاشکا
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از خونه  موییکرد و زن دا یکه پدر نداشت اول مردونگ نیهم یبرا-
 ما برد...مرد... ی

 رو هوا تکون دادم: دستمو

 کرد... یمردونگ-

 گه،یم یشدم که چ یمتوجه نم یکرد ول یبود، زمزمه م یعصب بیاد
 بلندتر گفت:

 دونه. یخواهرم نم-

 دونه. ینم چکسیه-

 خوام یعکس! عکس م-

گرامشه... جالبه که مادرمم دعوت کرده  نستایا یهست، تو نجایا-
،عمه جان ،دستت درد نکنه نامزد  زمیمثال مامانم کادو بخره بگه عز

 .یآبرومونو برد ،یدختر منو گرفت

 نگام کرد و گفت : شیفکر یریبا اخم از درگ بیاد

 د؟یچند وقت نامزد بود-
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و  دیکش یم ریکنم. قلبم ت انشیتونستم ع یداشتم اما نم بغض
 آروم گفتم:

 لمیف هیاز روش  شهیچقـــدر شاعرانه ازم جدا شد، م دیدون ینم-
 .دیبا من بودن هفت ماه طول کش انیساخت! کل جر

 چند وقته که با مائده است؟-

دوماه، البد قبلشم بوده االن دوماهه با من کات  کیماه و....نزد کی-
 کرده و دو روز بعدم اونو عقد کرده.

 خورده گفت: کهی بیاد

 دو ماه؟ لعنت به تو اردوان! االن با دختره است؟-

 دونم... یدونم..نم ینم-

 .دمیکش میشونیچشممو پ یرو دستمو

 وصلت داده؟ نیتو چرا تن به ا ییدختر دا-

 

 :دمیکش یو نفس بلند دمیکنار کش دستمو
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! بیکردم آقا اد شیبود؛ من عال یعال سیک هیچرا نده؟! اردوان -
اجازه بهش  یپدرمو ب یکار شمارو من خراب کردم، حقم بود! شعرا

دادم  یمنو انتخاب کرده بهش باج م نکهیدادم بابت ا یدادم، باج م
باج  دیزودتر بره چرا با هیداره؟ اصال اگر رفتن یتا نگهم داره چه ارزش

شرف داره! من  ییتا طرف بمونه؟ بره....بره که تنها دادداد؟ پاداش 
 .بیکردم اقا اد لیکردم...ذل لیخودمو ذل

 خفه گفت: یتر با صدا یعصب

 کار توبراش داشت؟ یکرد؟ مثال چه خطر یم رونیتورو ب دیچرا با-

خواسته  مییدختردا دیشا اد،یسرم م یتو لیدونم هزارتا دل ینم-
 ره،ینتونه مجوز ادامه کارشو بگ گهیمن اونجا باشم و د دهیترس دیشا
 دونم! یآبروشو ببرم...نم یوقت هی دهیترس دمیشا

که اونجا بود نشستم و  یتخت سنگ یرفت، رو یقدم رو م باز
 نجوا کردم: رلبیز

 کشهیقد م یادم ک یدون یم-

 کشه یرو خط م ایدور بعض یوقت
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 شدم زایچ یلیخ الیخ یب

 بشه یباختم قطع نکهیاز ا قبل

بلند شدم  نیهم یصدام کردم، برگشتن برام سخت بود برا بیاد
 و نگاش کردم و گفت:

 بدونه. دیتهران؛ خواهرم با میبر دیبا-

خار کنم آقا  نیاز ا شتریمن دوست ندارم...دوست ندارم خودمو ب-
 .بیاد

 خارج کردم و گفتم: نهیمثل آه از س نفسمو

سرم  یباال لیوک هیکنم؛ من  هشیکنم که تنب یچقول ومدمیمن ن-
رو که با غرور و  یحق دل ره،یگ یزود م ای ریکه حقمو د دونمیدارم، م
دق  دیفهم یکه وقت یو شرافتم به باد داد حق اون پدر تیشخص

که  یاون کشت نه کهولت سن! خبر کار ضمویمر یکرد، به ولله بابا
 زدهیو همون موقع مرد، فقط ما س دیرس شاردوان با من کرد ، به

اون خبر  یعنیخوام بگم؟  یم یچ یدون ی...ممیدیروز بعدش فهم
 ماه بعد اتفاق افتاد.... کیروح پدرمو کشت و مرگ جسمش کمتر از 
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ام شده بود و جونمو  قهیکرد، دست به  یداشت خفه ام م بغضم
...تا ادیتا نفسم باال ب دمیکش قیخواست. دوسه تا نفس عم یم

 حرفمو بگم. یبتونم ادامه 

 طی. شرادیشغل داشته باشم؛ کمکم کن هیخوام  یمن م بیآقا اد-
من  زیآخر دستاو ستگاهی.  شما ارنیپذ یمن خاصه هرجا منو نم

وگرنه حساب کتابو با اردوان سپردم به کاردونش، من فقط  دیبود
 ست،ین یشگیکه هم یکاریب مهیخوام! چون حقوق ب یکمک م

اتاق  هی یعنیما.... ی ونه. خنطوریبرادرم خرج داره و مادرمم هم
 ادیم یهرک کنند،یاتاقو اجاره نم یباال خونه امون هست ول یطبقه 

 .میاونم بد یخرج دیاز خودمون بدتره و با

که اردوان زده  یگند نیبا ا فمهیفهمم شروق جان، اصال وظ یم-
که  ستیدستم ن یتو یجبران بشه، اما من کار شیحداقل گوشه ا

خاصه! مردم  طتتیبگم آره فالن جا هست، به قول خودت شرا
سال بعد  یهشت ساعت کار کنند و س یتونند روز یم یعاد

لطمه است  راشونب یساعت کار نیبازنشسته  بشن اما امثال تو ا
! من با مشکل یبازنشستگ یهمه سال برا نیسخته ظلمه اونم با ا
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فهمم  یدردت کمر درده، م نیدونم کم تر یم ستمین بیتو غر
به  یزیچ هیمن فعال ماه به ماه  ،یرو انجام بد یسخته هر کار
 حسابت....

سوخت و  یتنم گر گرفت، انگار غرورم م دم،یشدم و لب گز سرخ
 انداختم و گفتم: ریگرفت. سرموبه ز یحراراتش بدنمو م

پول  د؟یرس نجایکارم به ا یعنیخاک بر سر من...خاک بر سر من، -
 !!!؟یی...گدارمیبگ

 هول شده گفت: بیاد

 ...ینه شروق جان متوجه منظورم نشد-

به شما  دیاشتباه کردم! نبا د،ینکن هشیتوج د،یتوروخدا ادامه ند-
 گفتم. یم

 شده و کالفه گفت: یعاص

 دختر. ر،یبابا زبون به دهن بگ یا-

 خورده نگاش کردم و گفت: کهی
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 .یکن دایتا کار بهتر پ گمیم-

من گفتم  رم؟یپول بگ یچ یکنم از شما به ازا دایتا کار بهتر پ-
 .رمیبگ امفتیعزتم که پول  ینگفتم انقدر ب کارمیب

 ه؟یچ امفتیمن،  زیعز-

 د؟یگفتم که شما به من پول بد نارویمن اومدم ا گه،ید امفتی-
 نکن؟ هان؟ هیگر گهید ریپولو بگ نیا ایاشکال نداره ب دیبگ

 خوام وجدانم اروم بشه. یم ست،ین نطورینه ا-

 با پول؟-

تونه کمک کنه، خورد  یهواست معلومه که پول م یرو تونیزندگ-
مگه چند سال  ؟یاریخوراک، قبض، دانشگاه برادرت...از کجا ب

 چقدره؟ یکاریب مهیحقوقِ ب ؟مگهیدار یسابقه کار

 .رمیگ یعوض نم یپول ب یول یپله شور رمیمن شده باشه م-

 !!؟یتون ی! مگه م؟یپله شور یریم-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

105 
 

من! اما  یبا مشکالت جسم یتونه حت یادم مجبور باشه همه کار م-
مادرم  ایخوام به خاطر انتخاب من برادرم انصراف بده  یمن نم

 یکه ارزون تره بخوره و عوارضشو تحمل کنه، نم ییمجبور باشه دارو
 زارم.

زدن.  یو حرف م اومدن کمونیکرد، دوستاش نزد یو واج نگام م هاج
 ارویکردم. حاال یم خیبود و خودمو توب ریچون فکرم درگ دمیشن ینم

کردم که دلش برام بسوزه وبهم پول  فیتعر نارویفکر کرده من ا
بدن؟ بگن تو  یبهم پول دست امیمن انقدر بدبختم که ب یعنیبده. 

و  یروزیما تورو اسباب پ ی. بچه ریگپول ب ایب یچون محتاج
بهم پول بدن و بگن:که  تمیاصال بابت خر ایخودش کرد،  یسربلند
 دمت گرم!" یبود یخوب خر

بودم..خودتو کنترل کن شروق،  شیآت یگر گرفته بود، کوره  تنم
 تونمیاومده که نم نییانقدر پا تمیظرف ؟یکن یچرا انقدر شلوغش م

تونم  ینم شکشیقبول کنم. قبول کردم پ شنهاداتویحرفا و پ نیا
کردم  ینجاتم بده...فکر م ایقلبم گذاشتم؛ خدا یدستمو رو! رمیبپذ
ته امتحانت بعد که اردوان  یعنی یدیفرآ ینطوریکه منو ا نیهم
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سوال  ریداره عزتم ز گهید یاومد بازم فکر کردم امتحانه ول
....ترو به خودت قسم  اگر بازم امتحانه کنسلش کن....طاقت رهیم

 ندارم تابم تموم شده...

 !یچقدر ساکت شدشروق -صنم

 مگه شروق پر سر و صدا بود؟-شهرام

 زد که! ینه خب حرف م-صنم

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

و  یشهر دور یاز همهمه  یوقت فته،یخودش م ادی...ادیآدم  نجایا-
 حاصله. یچقدر پوچ و ب ایکه دن یفهم یم یهست نجایا

 کردن. زمزمه وار گفتم: یبودن و به روبرو نگاه م ستادهیکنارم ا همه

برو،  یبرات بزرگ شد به بلند تیمسائل زندگ یگن وقت یم ایمیقد-
که چقدر مسئله  یفهم ینگاه کن بعد م تیاز اونجا به زندگ

باال که به اون  نی... از اهیکوچ ای! دنیکیچقدر خودت کوچ که،یکوچ
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 ایمیفهمم که قد یم میکن یروستا و به عقب ترش که شهره نگاه م
 راه نگفتن. یکم ب

 گفت: یبا تلخ بیاد

 یهمون اندازه گند وب میمسائل از بغل خدا هم نگاه کن یبعض یول-
 کردم. یخوده که از جلو نگاش م

 به حال و هوامون. یتنه گند زد هی یعنی-عرفان

 یباال بخوا نیکه از ا یدار تیتو زندگ یتو اصال مسئله ا-شهرام
 ،یو اون پالس نیا شیهمش پ ؟یدار یاصال زندگ ؟یبهش نگاه کن

 مونیزندگ یکه مسئله  میکرد یبه توفکر م میتنه داشت هیما همه 
 ؟یکرد یفکر م یتو به چ ،یبود

خواست مثل اونا  یرفت، چقدر دلم م یخنده شوخ یفازشون تو باز
 نداشتن! یبودم...انگار غم یم

سوار بشم باز من مشکل سوار شدن داشتم  میخواست یم یوقت
بود و قد من از حد معمول کوتاه تر بود! موقع  یشاس نیچون ماش
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بود و  ینه پله ا نجایسکو گذاشتم اما ا یپامو لبه  الیسوار شدن از و
 .دنمیکش ی! دخترا دستمو گرفتن و با زور میینه سکو

 .دیدستشو کند-عرفان

 شد و گفت: ادهیپ عیسر شهرام

 اون. یرو یکنم پاتو بزار دایتونم سنگ پ یم نمیبب ستایوا-

 .دیبچه ها توروخدا ببخش-

اون  یخواستم تو یو تنم گر گرفته بود. نم دمیکش یم خجالت
 دیشد یبهم گرما یهر حس یبود که جا یجور هیباشم! حالم  طیشرا
کنه  یخجالت آدمو آب م گنیبود که م نیهم یبرا دیداد. شا یم

 داره. یچون هرم داغ

 ینم دایپ یاما سنگ دیچرخ یرفت و م یدور تا دور اونجارو م شهرام
 گفت: یشد و جد ادهیشده پ یعاص بیکرد. اد

 اجازه هست من کمکت کنم؟ یشروق جان ببخشد-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

109 
 

سرمو تکون  دیبا ترد ؟یچه کمک یعنیخورده بهش نگاه کردم.  کهی
گذاشتم. چشمام  نیماش یناگهان بلندم کرد و باال تو بیدادم و اد

 یگوشه  گارشویس دهیشد! فر یچ دمیفهم یگرد شده بود اصال نم
 لبش گذاشت و گفت:

 مادرت حاللت داداش. ریش-

 حائل کرد و روشنش کرد و گفت: گارشویزد و س فندک

 عرفان. ادیاونو صدا کن ب م،یدنبال سنگ یحاال ه-

 بود سوت زد و گفت: که جلو نشسته عرفان

 آرنولد باهامون بود. بیاد ایشهرام! ب-

 و گفت: دیخند بیاد

 خرس. یلعنت-

سوزن  یبهرمن بود. گونه ها یافتاد که تو الیآن به سه هی نگام
 گفتم: یخجالت بود. با خجول ینشونه  نمیزد  که ا یسوزن م

 .دیببخش بیآقا اد-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

110 
 

 نگاه بهم کرد و گفت: هی نهیاز آ بیاد

 و؟یچ-

 و گفت: برگشت

 جاتون مگه تنگه؟-

 .دیباال ببخش یمنو آورد گهیم-صنم

 آهان!-بیاد

!!! بهم ه؟یتشکرم چ لیدل سیتوقع بود که حواسش ن یب انقدر
 نگاه کرد و گفت:

 نکردم که! یکار-

 حرص داد زد: با

 !!!یبََسنت-

 فوت کرد و گفت: رونیب گارشویدود س دهیفر

 هان؟-
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 اد؟ی...شهرام چرا نمیکن یدود م یچشم من دار یتو-بیاد

رو گرفت  دهیفر گارهیبود. س رهینگاه کردم که هنوز بهم خ الیسه به
 حال و حوصله اش گفت: یو رو به من با اون لحن ب

 ،یدیلپت گل انداخته! خجالت کش ؟یچ ریدرگ-

 زدم: یکمرنگ لبخند

 .گهیاسباب زحمت شدم خجالت داره د-

 نه تکون داد و گفت: یسرشو به معن الیسه

 نباش. ریکنه درگ یاون اصال فکر نم-

 ینباش؟ به چ ریکنه درگ یکردم، اون اصال فکر نم یخودم هج شیپ
 شبی! دستیمهم ن نایا یمنو بلند کرد؟ برا نکهیکنه؟ به ا یفکر نم

که باهم دارن فکر کنند  یو صنم تیبه جنس یحت نکهیهمه بدون ا
 ستم،ین نایا هیکردم، من شب یفکر م. اما من دنیکنار هم خواب
 داره. رقهامون ف نشیفرهنگ ها و ب
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 یدانشگاه سجاد، داروها م؟یکن کاریچ دیول کن االن با نارویا شروق
. سجاد میقرض و قوله افتاد یتو یمراسم بابا هم کل یمامان، برا

که  ییپول قبضا ایبده  یدرسشو بخونه؟ خرج ایبدبخت کار کنه 
 یرسه رو بده؟!!! وا یسر م یذاریاجاره خونه چشم روهم م هیشب
راه افتاد تازه متوجه  نیماش ی...وقتنمدو یدون...نم ینم ایخدا

 اومدن شهرام شدم.

بعد  دیشما بمون دییخوا یبرگردم تهران اگر م دیبچه ها من با-بیاد
 .دیبهم بد نیایب دویکل

 گردم. ینه منم برم ب؟یاد میدار کاریچ نجایما ا یتو نباش-عرفان

 برم سالن. دیمنم با-دهیفر

فردا پس  دیوقت دادم، به هر حال با ضیمنم از شنبه مر-الیسه
 گشتم. یفردا برم

 .میهست یپس همه راه-شهرام

 د؟یشروق تازه اومده همه عزم رفتن کرد یطفل-صنم
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 آروم گفت: یبهم نگاه کرد وبا صدا نهیاز آ بیاد

 گرده. یشروق هم داره برم-

خواد منو خونه خواهرش ببره  ینگاه کردم فکر کنم با زور م بیاد به
و تمام! مگه من  امیها! مگه من بچه ام که با زور ببره؟ گفتم نم

خانواده ام؟ حاال خواهرش برگرده منو به سخره  نیا ی چهیباز
نداره که من  نویاز اون خواهر معلومه که درک ا ره،یخودش بگ

غرور دارم، مادر اردوانه  ارم،انسانم! ادمم و احساس د
رو  یانقدر راحت کس یچطور ار،یدر ن تیانسان ی...شروق! اداگهید

 استغفرهللا... ؟یکنیقضاوت م دیکه ند

 قاینگاه کردم من دق بیدونم چرا برگشتم به اد ینم دن،یخند همه
و دمغ  دیخند یبهش نگاه کردم که نم نهیپشت سرش بودم، از آ

 ...رهیهم رفته بود. معلوم بود فکرش درگ یتو

 م؟یوفتیراه م یب؟کیاد-عرفان

 .میر یم میناهار خورد-بیاد

 ب؟یبا اد یک ادیبا من م یک-عرفان
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 .انیهمه با تو م-بیاد

 !!!((؟یکجا بر بی))من با عرفان کجا برم؟ با اد

باشه  یزیچ یاتوبوس ینیکه ماش دیبرسون ییزحمت منو جا یب-
 باهاش بگردم.

 چرا با اتو....-شهرام

 بهم نگاه کنه گفت: نهیاز آ نکهیبدون ا بیاد

 .دییایشروق جان شما با من م-

 تونم... یشم من م ینه مزاحم نم-

 ینگاهم کرد، فقط نگاه کرد...نه خشن نه تلخ نه معن نهیاز آ بیاد
 هیباز  دهیمن قطع شد، فر یو تن صدا نیدار...نگاه...فقط هم

 دراورد و گفت: گاریس

مارو داره با  یبره که چند منه؟ همه  یاون خال گهید گهیراست م-
 گه،ید میکه همه با هم باش میاوردین نیگردونه، ما ماش یعرفان برم

 ؟یبرگرد گهید نیحاال تو با ماش
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و زنده  رهیم یآخر هفته است جاده شلوغه، تو اتوبوس آدم م-صنم
 .شهیم

 ؟یاتوبوس سفر کردتو مگه تا حاال با -شهرام

 .یآره، دوران دانشجوئ-صنم

بوده  ایقدم یها یبنز تعاون نیتو از ا ییاوووه دوران دانشجو-عرفان
 ...ضیمبله، عر شیاالن اتوبوس اومده صندل

 ؟یتو سوار شد-شهرام

 .دمینه! شن-عرفان

 ولوئه. زتویکنه و یکنه ادم فکر م یم غیجور تبل هی-شهرام

داشت.  یکه ساکت شده بود انگار جمع رو هم به سکوت وا م بیاد
تراس رو جارو  بیکردن و اد یبعد ناهار همه چمدوناشونو  جمع م

 در تراس امد و گفت: یزد. شهرام جلو یم

 ؟یهو بی...ادب؟ی....ادب؟یاد-

 و برگشت بهش نگاه کرد و گفت: ستادیا بیاد
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 ه؟یچ-

 با خنده گفت: شهرام

 یمنم نم یکه صدا یزن یبا تمرکز و از ته دل جارو م یانقدر دار-
پا  هی گهید یخونه اتو کرد یکارا  ییتوخونه ات  انقدر تنها ؟یشنو

 ؟یکدبانو شد

 اتفاقا خونه امو گه... -بیاد

 به من افتاد و خنده اش گرفت و گفت: نگاهش

 گند گرفته.-

 نشسته بودم. کشیبرگشت به من نگاه کرد که نزد شهرام

انگار نه انگار که  شعورهیادب و ب یب یلینوچ نوچ، خ-شهرام
 .هیتیسلبر

 از خنده زد و گفت: یپوزخند بیاد

خونه ام  یایشهرام جان، االن ب ستمیکس ن چی! من هیتیسلبر-
 جا واسه نشستن بزارم. هیخونه ام  یجا هیعرضه نداشتم 
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 رو سر تو؟ م؟ینیکجا بش میایپس خونه ات ب-شهرام

 با خنده گفت: بیاد

 .دیشن یبعد م دیکن یاول خونه رو جمع و جور م-

 یریتقص یتو هم ب ار،یرو ب یکی بیاد یاز شوخ یجدا یول-شهرام
 ادهیو شرکت و...کار خونه هم ز یبردار لمی. سر فگهید یستیخونه ن
 من...

 من نگاه کرد و ادامه داد: به

زن  نیشه! ا یکنم، اصال نم یم یزندگ یمن خودم هم مجرد-
کنه، به جان  یجمع و جور م ادیبار م هینگهبان ساختمون دو روز 

دو  یو پاش دار ختیالمصب تو چقدر ر گهیصداش دراومده م بیاد
 .امیبار کمته ب هیروز 

 تراس اومد و گفت: یهم جلو دهیفر

 شده؟ یچ-

 تکون داد و شهرام گفت: نیدراورد و سرشو به طرف یگاریس
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 یآب ،ییخونه اتو جمع و جور کنه. غذا اریرو ب یکی گمیم بیبه اد-
 بزاره. یدون

 با خنده گفت: دهیفر

 .بیاد ریزن بگ-

 زد و گفت: یپورخند بیاد

 خودم دنبال شوهرم خرجمو بده. ره،یخود منو بگ دیبا یکی-

 فرستاد و گفت: رونیب گارشویدود س دهیفر

 .یدیتو خرج خانواده اتم م یگیآره راست م-

 تراس اومد و گفت: یهم تو صنم

 بده من جارو بزنم. ب؟یاد-

 بده. رتیخدا خ-بیاد

کشه و  یخنده که انگار اول ابروهاشو درهم م یم ینطوریا د،یخند
 خنده!  یبعد م
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 کمرم رگ به رگ شد.-بیاد

 !؟یجارو زد-صنم

غذا گرفته  رونیشهرام خبر داره، انقدر از ب یآره بابا، اون سر-بیاد-
 کرده بود. یزیبودم معده ام خون ر

 دی! اسیگرسنه موند یادینبوده، ز رونیب یاون واسه غذا-دهیفر
 شده معده اتو زخم کرده. ادیمعده ات ز

گرفته بودن  شیخوردم، ازم آزما یم ادینه بابا آت و آشغال ز -بیاد
 کبدم چرب بود.

 د؟یخور یکبدتون چربه که چرا کباب و جگر م-

 اهن بسازم. ریمونده بود تبود و کم  320اتفاقا اهنم -بیاد

 اععع! من آهنم پنجه.-صنم

 خورم. یاز بس کباب و مرغ م-بیاد

 بخور. یسوش-دهیفر

 خنده. ریغش غش زدن ز بیو اد شهرام
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 بخوره؟ یچ-شهرام

 .گهید هیخوبه، ماه یلیخ یزهر مار! سوش-دهیفر

دلم بزارم؟ من تموم  یرو کجا یبخورم سوش یخب بگو ماه -بیاد
 خوردم حالم بد شد. یبار سوش هیعمرم 

 که حالت بهم خورد؟ یخورد یبا ک-صنم

شدم  یبودم، غافل م رونیب گرایباز نیاز ا یکیاتفاقا با -بیاد
 چوندمش؛یمخم بود آخر پ یهم تو یخودشو انداخته بود و سوش

 ندارم. یاعصاب افاده باز

 هم اومد و گفت: الیسه

 .د؟یگرد یبچه ها برم-

 .امیب نجایا یباز ک ستیمن معلوم ن م،یکنجمع و جور -بیاد

 .دیکن یخال خچالمی یتو-

رو گند گرفته بود و کپک  یهمه چ خچالیآره آره اون دفعه تو -بیاد
 درخت شده بود.
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 .دیکن یخال دیدار یخوراک یهرچ نتیکاب یتو-

 .گهید دیپاش د؟یشنو یبچه ها م-بیاد

 همونجا کنار در ولو شد و گفت: الیسه

 خسته ام.من که -

 خونه توئه ها.-دهیفر

 عرفان؟-شهرام

 گفت: یشاک بیخرناس اومد و اد یصدا

 د؟یشعور یانقدر ب یچطور-

 ی. برادنیخند یزد و اونا م یبا اونا سر و کله م ینطوریهم بیاد
 یرفتم. همه رو خال خچالیفکرمو کم کنم سراغ  یمشغله  نکهیا

 یجلو یصندل هیگذاشتم.  زریفر یشد تو یرو که م یکردم و هرچ
رو چک  ی. همه چدیاولش رس یگذاشتم و دستم به طبقه  نتیکاب

 کردم.

 شروق جان؟-بیاد
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 .شدیکه م یلیکردم، وسا ی....آ...من خالدیببخش-

 کنه. یشروق جمع م دیبچه ها خجالت بکش-بیاد

 نداره که. یشروق فرق ایحاال ما -شهرام

 به شهرام چپ چپ نگاه کرد و به سمت من اومد و گفت: بیاد

 ؟یچرا تو جمع کرد نییپا ایب-

اون  دیببن دینداره. فقط دستم به اون باال نرس یبودم اشکال کاریب-
 نمونده. یزیباال چ

 ...یوفتیم-بیاد

 به سمت دوستاش با اخم نگاه کرد و گفت: باز

 مهمون منه ها.-

 .گهید میخب ماهم مهمون توئ م؟یمونیما م-دهیفر

 یسامان هیبرو  بمیاد یچه خوبم جمع کرده شروق خونه -شهرام
 بده.
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 گفت: یبا تلخ بیاد

 .نییپا ای...شروق جان بدیاری! شورشو درنگهیشهرام عه! بسه د-

منو  تیکنم، شما وضع یخونه امونو م یافتم، تموم کارا یمن نم-
 کردم. یاما من باهاش زندگ دیدیتازه د

دستم گرفته  کیکرد و دستشو نزد ینگاه م یمنتظر به صندل بیاد
 گفتم: ی. متعجب با لبخند کجکرتمیبود که اگر افتادم بگ

 .نییپا امیکنار خودمو م دیافتم، بر ینم بیآقا...آقا اد-

آهسته  بیاومدم. اد نییپا یکنار رفت و من از صندل دیبا ترد بیاد
 گفت: رلبیز

 .یکمک کن یندار یا فهیوظ-

 اورد و گفت: نییظرف هاروپا نتیکاب یاز باال خودش

 کرد؟ یخال دیکدومشو با-

 یهاشون باز یکنار هم نشسته بودن و با گوش یفیاشون رد همه
افتاد  یفقط دنبالم راه م بیکردم و اد یکردن، من جمع و جور م یم
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دور  الیاز و ادیو هنوز ز میشد یزد. خالصه راه یغر م هیو به بق
و  دنیپر دنید بویاد نیولگرد تا ماش یکه سگ ها مینشده بود
 نیماش یهم از تو یمیکردنو ج پارسراه افتادن و  نیدنبال ماش

 شد. عرفان گفت: ادهینگه داشت و پ بیکرد. اد یاونا پارس م یبرا

 شناسن. یم بویاد نیچه ماش-

 گفتم: متعجب

 م؟یستادیچرا ا-

 بخورن چشم انتظارن. نایجگر و غذاهارو بدم ا نیا-بیاد-

 گفت: الیشد و بهشون غذا داد و سه ادهیپ

 دوسته. وونیح ه،ینطوریا شهیهم-

که با  یمهربونه!!! آدم وونایچقدر با ح خت،یر یسگ ها غذا م یبرا
 کیشد از برخورد  یمهربونه با انسان ها مهربونن تره. م واناتیح

 داد. صیدرون اونو تشخ واناتیانسان با ح

 گفت: دهیاومد سوار شد و فر بیاد
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 ؟یکن یم کاریرو چ ضهیاون سگ مر-

 یبهش م ادیم دمیم دیکل یاز اهال یکیبه  نییپا میاالن بر-بیاد
 رسه.

 یسگ ولگرد بودن که وقت هی یاندازه  ای....کاش....بعضکاش
 ! پرتت نکنند، محبتو بفهمند ورنیگازت نگ شهیبهشون محبت م

 گفت: بیبرات دم تکون بدن. شهرام آروم به اد

 بگو ها. یدار دار رویگ گمیم-

 .هینه شخص-بیاد

 ما حساب کن. یخالصه رو-عرفان

شکل دو  ییالیو یخونه  هیبه سمت  بیو اد میدیشهر گرگان رس به
 یشدن به سخت ادهیشدن و باز من موقع پ ادهیطبقه رفت. همه پ

 در خونه رو زد و گفت: موتیبا ر بیاومدم. اد نییپا

رو  نایشما ماش ارم،یتا تهران ب شهیرو ببرم باال بزارم نم یمیمن ج-
 .دیببر رونیب
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 گفتم: دهیرفت و رو به فر بیاد

 زاره؟ یم یک شیرو پ یمیج-

 زاره. یخونه عموشه، اونجا م نجایا-دهیفر

رفت و  یمشک یمایماکس هیتکون دادم و عرفان به سمت  یسر
نوک  nx هیو   فانینگاه کردم که ل نگیهمه سوار شدن. به پارک

 قایاز باال اومد و دق بیباشه. اد یتوش بود، خدا نکنه شاست یمداد
 رو باز کرد. برگشت نگام کرد و گفت: nxدر همون 

 نیو شرط ماش دیق یتو ؟یتوقع بنز داشت ؟یستادیچرا ا ا،یب-
 .ستمین

 .دیدار ینینه به من چه که چه ماش-

بهم کرد. به سمت  ینگاه میو ن ستادیجاش ا یآن تو هی بیاد
سوار  یتونستم به سخت یداشت و م یرفتم ارتفاع کمتر نیماش

 بشم.
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اومد بچه ها منتظرمون  رونیب نگیحرکت کرد و از پارک بیاد
 و گفت: ستادیکنارشون ا بیبودنو اد ستادهیا

 خداحافظ. ستادمیراه نا یبچه ها تو-

 !یچقدر عجله دار-صنم

 خودموبرسونم. ییجا دیبا-

گازو پر کرد.  بیکردن و اد یبه جبر و با تعجب خداحافظ همه
 کمربندمو بستم و آروم گفتم:

با  دییخوا یپرسم؛ منو که نم یکنم م یم یعذرخواه ب؟یآقا اد-
 د؟یخواهرتون روبرو کن

 ؟یعکسارو نشونم بد یتون یم-بیاد

 .یاالن که پشت فرموند-

مائده  جیدرآوردم. وارد پ بمیاز ج مویگوشه نگه داشت و گوش هی
باز گر گرفته بودم،  خت،یر یشدم و عکس ها باز شد. قلبم هر

به سمت  ینگاه می. ندمیکش نییرو پا شهیشالمو باز کردم و ش
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شده. نگاهش متفکر بود کولر رو  رهیبه من خ دمیکردم که د بیاد
 روشن کرد و گفتم:

 ...رونیب ینه هوا-

 ؟یخوب-

 بله.-

 کرد و گفت: ینگاه م عکسارو

 شات گرفت؟ نیاسکر شهیم-

قلبم  یها کهیت یخوام اردوان مزاحمم بشه، من...به سخت یمن نم-
 پاشم. یاز هم م یبا هر حرکت و کار ده،یبه هم چسب

 گفت: یاروم به

 پسرو رو نکنم؟ نیکنم؟!! غلط ا کاریپس چ-

 فهمه از طرف من بوده. یدونم، اگر بو ببره م ینم-

 کنم. یم داشیخب خودم پ لهیخ-
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 .... یاون...به اندازه -

 برگردوندم و ادامه دادم: رومو

 گرانید شهیگرفتم که ضعف من باعث م ادی ستم،ین یفیآدم ضع-
و  رنیدست همو بگ ستنیمحکم تر بهم ضربه بزنند چون آدما بلد ن

به عنوان پله  هیپا گذاشتن و له کردن بق ریصعود کنند، از ز
 نیاما....اما برام زوده که از همچ ستمین فیکنند، ضع یاستافده م

مرگ پدرم، از کار  ،یجون سالم به در بردم، شکست عشق ینبرد
برجم که بمب بارونش کردن، به زور  هیبرج... هیشدنم، انگار  کاریب
اردوانو ببخشم،  یکنم کارا یم یدارم سع ستادمیپاهام ا یرو

باشم برعکس جثه  یادم بزرگ کنمیم یسع یکنم ول ینمفراموش 
 ام!

دوتا گوش صدتا گوش داشت نگاه کردم. باز  یکه انگار جا بیاد به
 دوختم و گفتم: رونینگاهمو به ب
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...دوست دینکن کیبرگردم، اردوانو به من نزد میخوام به زندگ یم-
مشکل  ی...من به اندازه کافمیمرور زندگ یرو دنده  فتمیندارم باز ب
 .امیاز پس خودم برب دیدارم، با

 تکون داد و گفتم: دییبه تا یسر بیاد

 تمی...بدنم مشکل خودشو داره، ظرفستمین یعاد یآدما هیمن شب-
منو  نیهم یتونه بفهمه، برا یاردوان نم نویخودمه، ا یبه اندازه 

 ای یکار نفهم نیاسم ا بیپرشش انتخاب کرد، آقا اد یسکو یبرا
 ظلمه! ست؛ین یندونم کار

فهمم  یخدا شرمنده ام، حرفاتو م یبزرگ یشروق جان من اندازه -
خوام اردوانو سرجاش بشونم، حق نداشته  یحسو دارم، م نیکه ا

 کارو بکنه. نیکه با تو ا

 یخواهرتون نم ؟یلیس تاینها ای دادیبا داد و ب د؟یبِنِشون یبا چ-
 زاره.

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 یتازه م نهیمنو بب ده،یشناسمشون اما قلبم گواه م یمن که نم-
منظورم به خواهرتون  گه؟یخواد بگه ناز شست پسرم! هووم نم

فکر  میر یامثال من مقابلشون راه م یوقت رونیمردم اون ب ستا،ین
 چیچرا؟ چون تو ه یدون یم م،یکنند ما اسباب خنده اشون یم
 چیبا قامت کوتاه ه مثل من یکساز  یداستان و اخبار چیه ،یلمیف

طنز ها و  یاال تو مینشد دهیوقت د چینخواستن و ه یداستان
 چیچرا؟!! چرا ه ی! شما کارگردانب؟یها و... چرا؟!!! چرا آقا اد رکیس

من نبوده؟ ما احساس  هیشب ییدر مورد آدما یافسانه  و داستان
م چون یو از همه شما قد بلند ها سر سخت تر میقلب دار م،یدار
فکر  یشهردار چی. شما که سهله همیها بساز متیبا تموم نامال دیبا

از  یاز عابر بانک استفاده کنه. چطور دینکرده امثال من چطور با
 شهیهان! هم یلچریپهن بپره؟! از من و امثال من بدتر و یجوب ها

 نیواسه هم دیتک، ناب، آس و.... قدبلندن! شا یموفق، آدما یآدما
 کرد من عروسک متحرکم! هوم؟ یکرد البد فکر م یباز مناردوان با 

 بهم کرد و گفتم: ینگاه مین
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کنند  ینگاه م یجور هی شهیمن از نگاه مردم به خودم متنفرم، هم-
زنند و  یخندن، قهقهه م یم یگاه ،یکه پر سوال و تعجبن! پر از نه

خارج از  یصفت متنفرم! کوتاه قامت ها نیعه! کوتوله! از ا گنیم
. از ما که شهیم تیخندن چون ازشون حما یهمه م د؟یدید رانُ یا

د مراقب باشم امثال اردوان به پستمون یبا چیه شهینم تیحما
 نخوره.

 نی! حتما واسه همیانسان تر یکم دیشا دیندار یبا مردم عاد یفرق-
 .یفرق دار هیبا بق

 زدم: یپوزخند

دورتون  وونایالبد ح ب؛یآقا اد ستمیانسان تر؟ من انسان تر ن-
 به نظر شما انسان تره. دهیرو انجام م یکار عاد یکی یکه وقت ادنیز

 !وونیدور از جون ح-

 بود. آهسته گفتم: رهیخورده نگاش کردم که به روبرو خ کهی

 متونیدر تصم دیدون یسختم م طیحاالکه از من و شرا دوارمیام-
 .دینظر کن دیتجد
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 کاره؟ انیمنظورت جر م؟یتصم-

 منظورم مادر اردوانه. کدوم کار؟!!-

بهت کمک کنم، فکرم  دیبا یدونم چطور یآهان اون...شروق من نم-
 مشغوله! ینطوریهم

 کنم. یم شیکار هینداره... یاشکال-

 زیپشت م یتو بر شهیم یکه چطور نمیسرم دنبال ا ی!! توکار؟یچ-
 کرد! دایجا پ هیبرات  شهیکجا م ،ینیبش

 ریخودتونو درگ دیستیدرخواست کردم، مجبور ن هی! من بیآقا اد-
 دیتون یم دیهست یکردم چون آدم سرشناس یمن فکر م د،یکن

 یآشناهامون هم نتونستن کار م،یندار ادیز لیما فام د،یکمکم کن
تونستن و نخواستن! به ستوه  یم دیبرام بکنند، هللا اعلم شا

 کنم. یم دای..کار پندارهاومدم که دنبال شما اومدم اشکال 

 سر من روشن بشه. یتو یدیکل هی دیبگو شا ؟یچه کار-
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 تیریمد مویدونم! من اصال آمار خوندم کار قبل یدونم! نم ینم-
 یپارت یهرک نجایاونجا برام جور کرده بود حاال هم اون از اونجا رفته، ا

 داره، نداره ول معطله. یداره راه

 و نفسشو فوت کرد. دیبه صورتش کش یدست

پسر  نیکارو کرده! ا نیبا من ا یترکه! به خاطر لجباز یداره مسرم -
به  یخوانندگ یهوا هوی ده،یشاخه به اون شاخه پر نیهمش از ا

 دوز و کلک داره فقط. یمنو کم کنه...احمق عرضه  یسرش زد که رو

جمع کرد. درد  یاشو ماساژ داد و صورتشو کم نهیس نیماب بیاد
 دم؟یداره؟ با تعجب پرس

 حالتون خوبه؟ بیادآقا -

 سوزه. یم نجامیدونم چرا ا ینم-

 کنه؟ یدرد م ایسوزه  یم-

 نشده بودم. ینطوریدونم!!! تا حاال ا ینم-

 د؟یبه دست صورتتون بزن یآب هی دیجا نگه دار هی دییخوا یم-
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زده!  یچه گند نمیپسره بب نینه عجله دارم، برم تهران سراغ ا-
 .یناراحت نش دوارمیام گم،یم ینطوریکه ا دیشروق جان ببخش

 نگاش کردم و گفت: متعجب

خوام گناه  یمن نم زارهیاشو اجرا م هیدختره هم مهر نیپس فردا ا-
 یشناسمش ول یو نه م دمشیتوبندازم نه د ییگردن دختر دا
 شیداره با زندگ ستیشناسم! معلوم ن یخودمو که م یخواهر زاده 

 کنه. یم کاریچ

 شدم: رهیو به روبرو خ دمیکش ینفس

 .ستیاش هم کم ن هیمهر د،یکن یریگیاره پ-

 چقدره؟-

 هفتصد سکه!-

 بلند گفت: یخورده با صدا کهی

 بوده؟ ونیهفتصد سکه؟!!! چه خبره؟ دختر شاه پر-

 توافق ما چقدر بود؟ دیدون یم-
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 بهم کرد: ینگاه مین منتظر

بچه  نیخودم فکر کرده بودم که ا شیچرا؟ چون پ یدون ی. میچیه-
 منو بگو! ستمینداره من آدم رفتن ن

 خنده و گفتم: ریز زدم

اصال چه  ؟یاما اردوان چ یستیچقدر ساده لوحم! تو ادم رفتن ن-
 چیدلت خوش نباشه ه یباشه گنج قارون وقت هیداره، مهر یتیاهم
تونه  ینم زیچ چیخاطر نده، ه تیشادت نکنه بهت امن زیچ

کرده  یم یکه زن باز شهیطرف م تیباشه، حکا تیپشتوانه زندگ
 گنیرفت....بهش م یم یواشکی یمهمون د،یکش یم گاریس یواشکی

اش  هیمهر گهیم ؟یکن یم یباشک باز میقا یچرا همش دار
هاش بوده...من  یواشکیزنش باعث  د؟ی! متوجه شد نهیسنگ
 خودم نرخ بزارم. ینبودم که برا یفروش

 آروم گفت: رلبیز

 .یاشتباه کرد-
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بها  یب زویهمه چ یلیخ یخودم فکر کردم اره اشتباده کردمو وقت با
نبود مسئله شعور اردوان بود  هی! مسئله مهرشهیم نیهم میریبگ

گرفتم اون  دهیکه عرف بوده رو من ناد یزیاون چ یهمه  یکه وقت
پرش خوب بوده  یسکو برا هیکرده! انتخاب  یانتخاب درست دهیفهم
 اش زد و گفت: نهیس یشروع به سرفه کرد. دوسه تا رو بیاد

به قفسه  یسوزش معده گاه گنیفکر کنم معده امه! م ه؟یچ نیا-
 زنه. یهم م نهیس ی

 یموضوعات نداشتم و فقط ساکت و نگران نگاش م نیاز ا یاطالع
 کردم.

 بود؟ ضیپدرت....پدرت مر-

 تکون دادم: یسر

 بود. ادیه سن پدرم زالبت اد،ینه اونقدر که از پا درب-

 درسته؟ یتو بچه بزرگشون دمیکه من فهم یزیچ-

 پدر و مادرم و بعد سجادِ. یبچه  نیبله اول-
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 ازدواج کردن! رید-

 تکون دادم: دییبه تا یسر

بودن. مادرِ پدرم  ییهستند، دختر عمه و پسر دا لیپدر مادرم فام-
ازدواج نکرد،  یزاشت پدرم با مادرم ازدواج کنه، پدرمم با کس ینم

 تا مادر پدرم فوت کرد. نطوریمادرمم هم هم

 خنده، از خنده اش منم خنده ام گرفت و گفت: ریزد ز هوی بیاد

جالب بود!  رم،یخنده ام بگ ینتونستم جلو کنم؛یم یمن عذرخواه-
 سر سخت بودنا.

 زدم و گفتم: یلبخند

 عاشق بودن. میبهتره بگ دیشا-

 بود گفت: رهیکه به روبرو خ نطوریزد و هم یهم لبخند بیاد

 .هیبهتر ریتعب نیآره ا-

 پدرم حدود هجده نوزده سال از مادرم بزرگتر بود.-
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 دهیانتظار کش یسر هیمنتظر شده،  یلیعه! پسر بنده خدا خ-
 وقتش سر برسه. دهیهم انتظار کش یسر هیمادرت بزرگ بشه و 

 از خنده زدم و گفتم: یلبخند

پنجاه و هشت  یو پدرم تو یچهل سالگ یمادرم تو! ییجورا هیآره -
 کنند. یبا هم ازدواج م ینه سالگ

 باال داد: ابروهاشو

 عجب!!! عجب!-

 تکون داد: یسر

 =سجاد چند سالشه؟

 .کیو  ستیب-

 اومده ها. ایوقت اضافه به دن یتو-

. باز دو دیخند یام گرفت و رومو ازش بگردوندم. خودشم م خنده
اشو  نهیس یقفسه  یداره رو دمیگاش کردم و دسه تا سرفه کرد. ن

 . تا خواستم حرف بزنم گفت:دهیماساژ م
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 فوت شدن؟ یپدر ک-

 چهلمش تازه رد شده.-

کنم، خودمم  یمتاسفم. من کامال درکت م یلیخ گم،یم تیتسل-
 پدرمو از دست دادم.

از دست دادن بابا کوه درد بودم  یقلبم برا یزدم تو یتلخ یلبخند
و  غینبودم. از اونا نبودم که سر خاک بابا ج یو زار هیاما اهل گر

قلبم  یتو شهیهم ادهامویهوار و غش و ضعف داشته باشم، من فر
 زدم. یم

 سن داشتن! یپس پدر حدود هشتاد و خرده ا-

 بله.-

 .دیخدا رحمتش کنه باز خوبه به مادرت رس-

 نگاه کردم و گفت: بهش

 دیتابوت با یو زنگوله پا شهیرگ و ر یولله نسل ما که عذب و ب-
 .میبر
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 لبش گفت: یاز خنده زدم و با همون لبخند رو یپوزخند

 .گهیزن ها هست د یاز نسل اردوان تو ؟یخند یچرا م-

 .دیخورد یآهان! شما هم شکست عشق-

رد با لحن سرد و ک یکه به روبروش نگاه م ی..کمرنگ و درحالدیخند
 آورم گفت: یصدا

 یعشق واسه بچه سوسوالست. ما انقدر از بچگ ه؟ینه بابا عشق چ-
 ی...نممیدییفقط چشم بسته دو میکه مقصدم گم کرد میدییدو
امثال من  ی. برامیدییدو یم یبه کدوم هدف ول یطرف چ میدون

 اهیس م،یخاکش کرد ینوجوون ینداره. تو یمفهمو یلیعشق خ
 و... میدیپوش

 و گفت: دیخند

 .میکن یازش م یادی هیشب جمعه ها هم -

 یاز منظورش خجالت بکشم! خجالتم نم ایدونستم بخندم  ینم
گفته  یبه نظرم بامزه اومده بود. استعاره ا شیشوخ شتریاومد و ب



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

142 
 

 دمیبپرسم اما د یبود که کم با نمک نبود! بهش نگاه کردم تا سوال
 نیداد. با نگرا نییرو پا شهیباز کرد و ش راهنشویپ یباال یدکمه 
 گفتم:

 حالتون خوبه؟ بیآقا اد-

 رفت گفت: یکه کم کم ازش م یرنگ یخنده ول با

 .رمیم یشروق فکر کنم دارم م-

 یعنیخنده  یم نطوری!! فکر کردم اد؟یخند یاون حالش چرا م با
 خورده گفتم: کهیکنه!  یم یداره شوخ

 د؟یکن یم یشوخ دی! داربیاقا اد-

لبش جا مونده بود. به  یاز لبخند رو یهنوزم رد ینگاه کرد ول بهم
 ینطوریشد. دلم شور افتاد نکنه واقعا حالش بده که ا رهیروبرو خ

 داد و گفت: نییسمت خودشو پا شهی!! شده؟یرنگش پر

 .میتهران کینزد-

 د؟یهارو بگ یتاکس ریفقط بعدش مس شهیم میدیهرجا تهران رس-
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 نه.-

 زد: یلبخند

 البته اگر تا اون موقع نمرده باشم. گه،یرسونم د یم-

 حالتون بده؟ د؟یگ یم ینطوریچرا ا-

 ...کمیآره -

 درمونگاه. میخب...خب بر-

 .میطور هی ست،ینه تو اون حد ن-

 و گفت: دیخند باز

نبودم اصال به  چ،یمن اگر تا رسوندن تو زنده بودم که ه نیبب-
 هینباش و فقط منو  یدنبال کس میگوش یتو یعنیزنگ نزن،  یکس
 به خونه ام برسون. یجور

 د؟یهست یجد ای دیکن یم یشوخ دیاالن دار-

 !گهیام د یجد-
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و رنگش  دهینگاش کردم. رنگش عوض شده بود! انگار ترس دیترد با
 !دهیپر

 ...یسرو غرب ابونیخ ؟یکاُج بلد دونیم-

 گرد گفتم: یوحشت و چشما با

 !دهیرنگتون پر م؟یبده چرا درمونگاه نر! اگر حالتو بیآقا اد-

 دختر. کنمیم  یدارم شوخ-

 نگاه کرد و گفت: نهیآ یو به خودش از تو دیخند

ما سه چهار  یایب یتو نکهیاومده قبل ا نییفکر کنم جگر خونم پا-
 ادیو بدنم بد اعت دمیخور یهر روز جگر و دل م م،یروز اونجا بود

 کرده، خونه اتون کجاست؟ دایپ

 وثوق. دونیم-

 گه؟ید تهیپدر یخونه -

پدرم! پدر من شاعر بود و انقدردرآمد  هیپدر یخونه  یعنیبله -
 ویشعر ینداشت که از خودش ملک و امالک داشته باشه، هر از گاه
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 یم ریچند وقت شکممونو س دیکه پولش با دیخر یم یخواننده ا
 کرد.

 نیتونسته بکنه. حاال ا ینم یسنشم باال بوده و کار  امرزیخدا ب-
اون چه  دیندار یتاپ یمال تیدونسته شما وضع یم تییوسط زن دا

 داشته اونور! یرو

 اومدنش فدا سرمون...-

 خنده گفت: با

 یمارو زن هرکار بیگفت تو ج یافتادم که م لمهیاون ف ادی-
 .تهییزن دا تیبکن، حکا یخواست

 !مییزن دا-

 و گفتم: دمیکش ینفس

....اردوانو بزرگ کردم، فکر کردن اردوان یادیمن بود، ز ریتقص دیشا-
 از آسمون به دامن من افتاده.

 !یدختر تو چه ساده ا-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

146 
 

 هوا بخوره. باز صاف شد و گفت: رونیکج کرد تا از ب یکم سرشو

کنسرت و پول به  یاردوان افتاده رو دوره  دهیدختره مائده د نیا-
 کارا افتاده نیفکر ا

خود مائده بوده  یهمش نقشه  نایا م،یهردومون ساده ا دمیشا-
 کنه! ینم هیحرفو توج ادیسرم ز یتو زایچ یسر هیباشه، اما 

 حرفم گفت: یجیاخم از گ با

 مثال؟-

 هیبگم که تف سرباالست! بگم اگر همه اش  یچ دم،یکش ینفس
برسه و بعد برن  ییجا هینقشه از سمت مائده بوده تا اردوان به 
شد؟!!! چرا اون همه  کیباهم، پس چرا ادروان اونقدر به من نزد

قرار رو درآورد؟! چرا با التماس از من رابطه  یتاب و ب یب یآدما یادا
 نکهیا ینگهش دارم، برا نکهیا یخواست که منه احمق هم برا

 قائده قبول کنم؟!!! یفکر و ب یدوسش داشتم ب

 یتمومه، نم یهمه چ گهید میده، اگر نامزد کردکردم اگر جلو اوم فکر
 یکه م یاون روز یخواد ازم سوءاستفاده کنه! شروق احمق! هه...حت
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 گهیبار اول صحبت کنه که کات کنه و بگه د یخواست  با من برا
خونه ام کارت  ایتمومه زنگ زد و گفت:"ب زیخوامت و همه چ ینم

تا  میباهم حرف بزن" من فکر کردم میبزنباهم حرف  دیدارم با
کنه که دلمو  یکنم و ازم عذرخواه هیکدورت ها و نبود هاشو توج

که تا  یمرد عوض هیباهام رفتار کرد... یعوض هی هیشکونده بعد شب
 .دیخونه اش کش یزنگ خونه اشو زدم درو باز کرد و منو با ضرب تو

 بودم! فکر کردم نبودنم...دور بودنم اونو تحت فشار قرارا جیگ من
 اوردهیطاقت ن یداده! فکر کردم انقدر دلش برام تنگ شده که حت

 نیتر یو بعد...بعد به خصوص میرو حل کن یو همه چ میحرف بزن
 یم یبزنه حت تیقراره آدم خودشو به خر ی! وقتمیلحظه امون برس
خودشو قانع کنه. کل اون  لیدل نیتر رهو مسخ نیتونه با ساده تر

 ونی....انقدر که در اون مچی....هچیزد، ه ینم یحرف چیلحظاتو ه
 !شهیو داره بهم عارض م دهیمنو دزد یکیکردم نکنه  یحس م

 یچیکنه؟ چرا ه یبهم نگاه نم یاردوان نامزد منه؟! چرا حت نیا
من  ه؟یچه رفتار زننده و سخت نیکنه؟ ا یمعاشقه نم یحت گه؟ینم

 !ه؟یچه برخورد نیو رفتار زننده ا یهمه مدت دور نیانسانم! بعد ا
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...صبر کن موقع حرف زدن هیزدم، شروق البد عصب بیخودم نه به
! و من یرفتارو با من دار نیبارت باشه که ا نیآخر نیا گمیبهش م

 بازهم تحمل کردم...

کردم له  یبودم...حس م جیکه تموم شد بلند شد و من گ کارش
 هیشدم، خرد شدم، جونم از تنم رفته بود، درد داشتم...تحت 

از طرف اردوان قرار گرفته بودم. تا خواستم بهش  یتهاجم یحمله 
 یداره تند تند لباساشو م دمیاب بهم بده د وانیل هیبگم حداقل 

 و جذبه گفت: خمو  چیپر و پ یپوشه و با ابروها

 ...اهللایپاشو...پاشو -

 کن. زیهم جمع و جور و تم نایا« تخت اشاره کرد و گفت: به»

 خورده گفتم: کهیو  وارفته

 !!!؟یگیم یاردوان؟!! چ-

 !گمیم یپاشو جمع جور کن چ گمیم-

 زد. یم رونیداشت از حدقه ب چشمام
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من  ؟یبود باهام داشت یچه برخورد نیمن جمع و جور کنم؟!! ا-
 .یبود اوردهیکه ن ابونینامزدتم از خ

 گفت: یتند با لحن بد تند

 فسخه. ینامزد ؛ینامزدم بود-

داد. فقط  ینم یدستور و فرمان چیکرده بودم، مغزم ه هنگ
 نیا یعنیکردم.  یو زل زده به اردوان نگاه م رهیخ ینطوریهم
آدم  شهیهم دیدون ی!! مست؟ی!! کابوس نست؟یخواب ن ته؟یواقع
اول  رهینم ییهوی یکی شهیقرار داره، هم ریمس یدونه کجا یم

 یبهونه ها شه،یم گو بعد کم رن رهیبعد توجهش م ره،یحواسش م
و آخر از همه  شهیکنه، دور م یدعوا درست م ره،یگیجور واجور م

خواستم قبول  یبودم فقط نم دهی... من رفتن اردوانو جلوتر درهیم
 کنم!

رو دارن که  یکیگفت همه آدما  یبودم که م دهیمرد عاقل شن هی از
رو دارن  یآدما تجربه تلخ طردشدگ یرفته باشه، همه  شویاز زندگ
 یم یخوشبخت ترن چون اون طرد شدگ یکم ایوسط بعض نیاما ا
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! تا اون لحظه نیسهمگ یدل شکستگ هیمرگ باشه نه  هیتونه 
سوء  تیکه اردوان نها ظهگفته اما اون لح یبودم چ دهینفهم

 ..دمیاستفاده رو ازم کرده بود و بعد اعالم رفتن کرد فهم

مفرط  یرفتن راحت تر بود! حس پوچ نیمرد برام ا یاردوان م اگر
 یسوراخ بزرگ بود، جا هیبودن انگار وسط قلبم  یداشتم، حس ته

ام تلمبار  نهیس یکربن تو دیاکس یبهم برسه فقط د ژنیاکس نکهیا
روح من بود، روحم  یخفگ نیداشتم...ا یشد....حس خفگ یم

داده بود خفه  ستکه بهم د یو ذلت یداشت از حس خار
تونستم  ینم یبود که حت نیدر اون لحظه برام سنگ...انقشدیم

حاصل  نیشروق خانم، ا زادیکنم و بگم:" دست مر خیخودمو توب
 هات!" یتموم اون فداکار

 یداد نه فغان...نه اجازه  یم هیدار شده ام نه اجازه گر حهیجر غرور
 یجا دیشده بود. با کهیداد، قلبم هزاران هزار ت یحرف بهم م
 کردم... یقلبمو اول جمع م یها کهیلباسام ت
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تا  ستهیاون لحظه ازخدا خواستم قلبم با د،یکش یم ریت پشتم
نکنه... حداقل مرد باش، حداقل شرف  یبا غرورم باز ینطوریا یکس

 یچ یبرا یخوا یتو که منو نم یریم یداشته باش، تو که دار
خواستن  یآخر رابطه جنس ی!!! تا لحظه ؟یباهام کرد ینطوریا
قو  هیبودم، مثال  وونیح منکاش  تهیانسان نی!!! اگر ا؟یچ یعنی

....چقدر...چقدر آدم هات ایگرگ متعهد تر...خدا هیمتعهد، مثال 
! چطور دوسشون رمیبه تو خرده بگ شنیباعث م یحت نیپستن! بب

 !!؟یتحملشون کن یتون یملکت م گاهیاز اون جا ی!! چطور؟یدار

خودم نبودم، اون قطره  دمیزدم شا یم بیپاشو، به خودم نه شروق
گفت شروق پاشو  یآدماست بهم م یوجود همه  یاز خدا که تو یا
خردت  شتریکنه، ب یاردوان باهات بدتر م یبمون نجاینمون، ا نجایا
اول با خودت  دینگو...با یزیبگم؟!! چ یکنه، آخه برم خونه چ یم

 !یایکنار ب

که داشت کانال  یمن اخم هیبرداشت و با  ونیزیکنترل تلو اردوان
داشتم؟!!! حتما  یمن چه حال ای. من...خداکردیهارو عوض م

جنازه  عیاما تش رنیم یم یسالگ ستیب یتو گنیکه م نیدیشن
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بود، سرم پر  خیاشون چهل پنجاه سال بعده؟! من مرده بودم، تنم 
 ینم یکردم، حرف یف التماس نمیکث یرابطه  نیا یاز هوا بود، برا

 یارزش حرف زدنم نداشت، دستام م یدوان حتزدم...ار 
اون رخ  شی...خودمو نگه داشته بودم که انفجار بغضم پدیلرز

 نده...

اثردرد و ورم تهاجمش منو از حالت  دم،یلباس هامو پوش یسخت به
 یحلقه امو رو دمیخودم خارج کرده بود...لباسامو که پوش یعیطب
که پولشو خودم داده بودم و  یگذاشتم،حلقه ا یناهار خور زیم

 نگاش کنم گفتم: نکهیبدون ا

 یستیکه ن یسوال دارم ازت، مرد باش و جواب بده! بهم ثابت کرد-
 اما جواب بده.

شرف تو که  یبزنم و بگم ب غیخواست ج یکرده بود، دلم م سکوت
 یم یحداقل شرافت مندانه باهام باز یکن یبا من باز یخواست یم

داشت، فکر  میمشترک خواه یکردم باهم زندگ ی! من فکر میکرد
و مثبت چون مورد توجهت واقع شده  ییایرو یکردم...فکر ها یم



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

153 
 

 ینکرده بودم، فکر نم یدب یوقت به کس چیبودم! چون خودم ه
 کنه...ازش سوال کردم: یهم به من بد یکردم کس

 یخوام برا یم لیهست بگو، دل یهرچ ،ی...تمومش کردیچ یبرا-
 خودم بدونم.

 یتا هیشده بود.  رهیخ ونیزیبه تلو ینگاه کردم، با اخم و تلخ بهش
 ابروشو باال داد و گفت:

 .یستیدر حدم ن-

که صداش  یزد، لبخند پهن زدم، قهقهقه زدم...قهقهقه ا یپوزخند
 دهیتر و وحشتناک تر بود. با خنده بر نیو فغان غمگ یاز هزاران زار

 گفتم: دهیبر

که من در حدت  یهست ی!!! تو کستم؟یدر...در....حدت ....ن-
 ستم؟ین

 اشاره کرد و گفت: رونیاز جا بلند شد و به ب یعصبان
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 ینم گهید ؟یالتماس کن یخوا یم ؟یگیم یچ یستادیوا رونیبرو ب-
 دیمثل من با یآخه چرا آدم یبرام ندار یتیجذاب چیه گهیخوامت! د

 نگاه کن. نهیآ یبا تو باشه؟! به خودت تو

قلب  یداره تکه تکه ها یدیبهت گفت نمون پاشو برو، د شروق»
بزن  یباش، حرف ی! قویکن هیگر یکنه حق ندار یخرد شده اتو له م

 «حرفت، االن بسوزونتش! شین یاگر عملشم نکرد یکه حت

که  نجایاردوان، تو رو  من ا یستین یچیبه تو التماس کنم؟ تو ه-
 یبا آهنگ ساز ،یپدر من باال رفت یباال کشوندمت، با شعرا یهست

دادم که  یکرد،چک م یکه به اعتبار پدر من برات آهنگ ساز
مجوزت  ی...من بودم که برایدیرس نجایآهنگتو بسازه و تو االن به ا

سوال بردم!  ریگروع گذاشتم، اعتبارمو ز شیر دمیپر نییباال و پا
 ی! تو کستم؟یحاال من در حدت ن یخودمو پوچ کردم که تو گل بش

 که من در حد تو باشم؟ تورو من آدم کردم... یباش

هولم داد، در هنوز بسته بود،تعادلمو  رونیزد و به سمت ب عربده
 گفت: یزد و م یبود از دست بدم عربده م کینزد
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 یشعرا دم،یرس نجایمن باتالش خودم به ا ،یوجب هیبرو گمشو بابا -
نکرد، من صدا داشتم که شعرا  یبابات واسه من کار یبند تنبون

تونه  ینم یتونه بگه؟ حرف یم یتو چ یزُوریپ یاعتبار گرفت، بابا
 همه رو پاس کردم. یشعر بگه؟ چک داد ادیبزنه ب

 یگرفته بود، گلوم م شیام آت نهیلرزوند، س یصدامو م خشم
 سوخت، با دهن خشک شده گفتم:

! همه چک هارو خودم یاردوان چقدر نمک نشناس ؟یتو پاس کرد-
همه منم منمت  نیپر کردم، خونه امونو رهن بانک گذاشتم تو با ا

 .یپر کن یچکو نتونست هی

بهت حال دادم  تیزندگ یبودکه  اومدم تو ادیاونم از سرت ز-
اردوان  یبگ یتون یم ی. هرجا رفتیپامم بوس کن دیبدبخت با

 گذروند. یقت مباهات و یزمان هی یارچیع

خواستن از اشک منفجر  یچشمام م د،یلرزیاز خشم و حرص م بدنم
 دادم. یبشن اما اجازه بارش بهشون نم
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 دهیکه مائده رو د یافتادم همون دفعه ا دارمونید نیآخر یحرفا ادی
 یب نیاز شیتهاجم یرفتار تجاوزگونا  نیاز یبودم اون حرف حت

کردنشم بدتر بود درست اون  رونیب نیاز شیو نامرد شیشرف باز
 لحظه که گفت:

تورو  ی! کسریانقدر خودتو دست باال نگ ،یستین یچیشروق تو ه-
 !یایکه سخت به چشم م یکیکنه؟ تو انقدر کوچ یحساب م

اون روز  یادآوریهم گذاشتم، هنوزم درونم با  یمحکم رو چشمامو
کنه.  یجلز و ولز م ینطوریدونم جگرمه با دلم که ا یسوزه. نم یم

گرفتنه. قبل  شیخوردم و تموم جونم درحال آت ریکردم س یحس م
 بهش گفتم: یزیاز هر چ

 در خورته! تیلی! الحق که فامیچ اریع-

 و گفتم: دمیکش قیتر کرد، سرموباال گرفتم و نفس عم رهیت اخمشو

کنم سرتو هرجا  یم یکه در خورته اردوان، باهات کار یاریع-
کنم که  یم مختلیمغزتو جور  ،یمنوب شنو ،ینیمنو بب یبرگردون

 یبودنم م زیبا ر ینیب یاونوقت م ،یبه کار امروزت لعنت بفرست
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اما درخشش اونو  زهیالماس که ر هیتونم بدرخشم، درست مثل 
 !یارچیکرده ع یمتیق

 یتو نیکه ماش دمیترمز وحشتناک اومد. فقط د هی دیشد یصدا
 یدستشو رو بیاد دمیزدم و برگشتم د غیرفت. از ترس ج لیگارد ر

زنه. به زور از درد  یم یبه کبود یقلبش گذاشته و رنگش از قرمز
کنه. با هول و وال ترس  یاش جمع م نهیس یرو یداره پنجه ها
 صداش کردم:

 ب؟ی....ادب؟ی...آقا ادبیاد-

 و گفت: دیبه سمتم کش شویگرفتم، به زور گوش آرنجشو

 بزن...بزن...اورژانس.زنگ -

رو ازش  ی. گوشفتمیدرد عرق سرد کرده بود. کم مونده بود پس ب از
با اثر انگشتش قفلشو  رهیگوشه رو به سمتم بگ نکهیگرفتم و قبل ا

باز کرده بود. به اورژانس زنگ زدم و به اطراف نگاه کردم. به نظرم 
ه کردم نگا بیبود.. به اد دایهو شیپرد ی. مجتمع هامیرودهن بود

 که از ترس بود گفتم: یکه از حال رفته بود. دستشو گرفتم و با لرز
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 ب؟ی! اد؟یشنو یصدامو م بی...ادانیتوروخدا تحمل کن، االن م-
که  یخدا منو لعنت که بهت از اردوان گفتم. انقدر حرص خورد

من کشتمت؟  یوا ؟یشنو ی! صدامو مب؟ی...ادیشد ینطوریا
درمونگاه  میراهه، بهت گفتم بر ی...اورژانس توریتوروخدا نم

 ای...خداادیزودتر ب ژانساور ایخدا ؟یشنو یصدامو م بیاد ب؟ی...اد
 کردم اومدم...غلط کردم. ی...چه غلطرهینم

 یشدم. صدا یکرده بودم. داشتم زهره ترک م خی د،یلرز یم دستام
شدم و اورژانس نگه داشت. و  ادهیپ عیاورژانس اومد. سر ریآژ

 گفتم:

اش  نهیقلبشه...از چهار پنج ساعت قبل وسط س د،ییبدو توروخدا
 درمونگاه گوش نکرد. میسوخت، گفتم بر یم

 چند سالشه؟-

 و شش یو شش،فکر کنم س ی...سیس-

 ه؟یاسمش چ-

 .بیاد-
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 نگاه به هم کردن و گفتن: هیبودن  یپزشک تیکه فور یمرد دوتا

 کاتبه؟!! بیاد شونیکاتب؟!!! ا بیاد-

 :دیپرس کشونیتکون دادم و  یسر

 کنه؟ یدارو مصرف م-

 دونم. یدونم! نم ی!! نه! نم؟یچ-

 د؟یاز خانواده اش هست-

 نه...نه دوستشم.-

 نویماش نش؟یاریب دیتون ی. مدیزنگ بزن 110به  نیماش یبرا-
 .گمیم

 کرد و گفتم: ینگاه بهم

 نه!-

 .110 دیزنگ بزن-

 .امیمن باهاتون م مارستان؟یکدوم ب نش؟یبر یاالن کجا م-
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برداشتم و خودم  نشیاز ماش بویزنگ زدم و تموم مدارک اد 110 به
 یم قهیدق هیهمراه اورژانش رفتم. خودمم قلبم درد گرفته بود. هر 

 گفتم:

 آقا حالش چطوره؟-

 باالست. یلیفشارش خ مارستانیبرسه ب دیبا-

 لکنت و لرزه گفتم: با

 خطر مرگ نداره؟ شه؟یخوب م-

 اش کنه.... نهیدکتر معا دیبا-

بود.  دهیسرخ نبود نگاه کردم. رنگش پر گهیکه د بیاد یرنگ رو به
و  دهیبهم م یکار هی بیو اد امیکردم م ی!! فکر منجام؟یا یچطور

جونه  یب نجاست،یا بیکنم اما االن اد یمن در کنار اون کار رشد م
 نه! ایمونه  میزنده  ستیو معلوم ن

دستام گرفتم و  ونیصورتمو م ست،یمعلوم ن یچی...هستین معلوم
 زمزمه کردم: رلبیز
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خوام  ی...کمکم کن کمکم کن...نمیرس ادی...فقط تو فرای...خداایخدا-
دونم چه  یتوکل بر تو...توکل بر تو....نم وفته،یاتفاقات بدتر برام ب

 خودت. هییدستم به دامن مشکل گشا یبخونم ول ییدعا

 فیک یتو کارتش اطالعاتشو داشتم. تو. از میدیرس مارستانیب به
 بود. یکنند کاف شیبستر نکهیا یپولش پول نقد بود و برا

پرده  یجلو یکنار تخت اورژانس نشسته بودم. هرازگاه یصندل یرو
 ینگاه م بیشدن وبه اد یدکتر ها جمع م ایتختش پرستار ها 

کردن.  یکردم و بعد به من نگاه م یکردن. سرشناس بود! پچ پچ م
 مانع شدم و گفتم: رنیدو نفرشون تا خواستن عکس بگ یکی

بدونه!  یخواد کس ینم شه،یآقا کاتب بفهمه براتون مسئله ساز م-
 ینطوریا د،یکن یخودشون رسانه ا یهر وقت بهتر شدن با اجازه 

 ممکنه براتون بد بشه.

ازش باخبر بشه!  یذهنم مونده بود که دوست نداشت کس یتو
دستم بود و هردوشون شارژ نداشت. به شارژ  یهامون تو یگوش

دعا  نیاعتقادم به ا یلیمعراج داشتم، خ یدعا میگوش یزدم. تو
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جواب  یب یزن یاون همه خدارو صدا م یبود، متعقد بودم وقت ادیز
و معلوم بشه من  رهیم. برهیبم بیخواستم اد یمونه، نم ینم
سوزه،  یم مهنوز جوونه، دل بینباشه اد نایبودم. اصال ا ششیپ
 شیکمک کن، من عصبان ایکمکش کن! خدا ایسوزه...خدا یم یلیخ

 کردم از اردوان حرص خورد و قلبش گرفت.

 یلین یشده با پرده ها یداخل قسمت جداساز ادیب نکهیقبل ا دکتر
 عده گفت: هیرنگ اورژانش بلند خطاب به 

کاتب  بیاد د؟یینجایا یچ یبرا د؟یندار ضیمگه شماها کار و مر-
مگه  مارستانهیب نجایخودتو. ا دی! جمع کنضهیهست که هست مر

 د؟یدم خونه اش صف بست دیرفت

پرستار داخل اومدن. از جا بلند شدم و دکتر  هیو  دنتیو رز دکتر
ساله بود. پردونده رو  دیمرد پنجاه و ان هیبه سر تاپام کرد.  ینگاه

 نگاه کرد و گفت:

 چندتا سوال بپرسم. دیبا د؟یدار بیاد یبا آقا یخانم شما نسبت-
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 انیحال درب نیبه ا نکهینه من از دوستاشونم، متاسفانه قبل ا-
 خبر ندم. یسفارش کرده به کس

. کم هیسازمان اطالع رسان هیپشت پرده شب نیا د؟یخبر ند یبه ک-
 فهمند. یهمه م گهیدوساعت د یکیکم 

 :دمیپرس نگران

 حالشون خوبه؟! سکته کرده؟-

 اینه خانم سکته نبوده، عصب قلبشه. معموال بر اثر استرس و -
 شده بودن؟ ی. عصباندهیرخ م یعصبانت

 بله.-

دارو  یسر هی دیباشن، با نجایا دیفعال با شه،یحالشون بهتر م-
 مصرف کنند.

 دکتر؟!!-

 . با هول و عجله گفتم:دیچرخ بیهمه امون به  سمت اد سر

 ؟یتوروخدا خوب ؟یخوب ب؟یعه! آقا اد-
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 و گفت: دیخند یحال یوب یجون یبا ب بیاد

 آره بابا نمردم.-

 ؟یکن یم کاریآقا کاتب چ-دکتر

 و گفت: دیحال خند یباز ب بیاد

 دکتر چرا نمردم؟-

 و گفت: دیخند دکتر

 هان؟ یکش یم گاریدور از جون پسر، س-

 اووووه.-بیاد

درآورده.  یآقا، عصب قلبتون باز یبکش گاریس دینبا گهید-دکتر
که  یمالقات اون یبر دیبا گهیبشه د ینطوریا گهیچندبار د یبخوا
 .یبر دینبا

 بکشم. گاریس شهیم گهیپس تا چند بار د-بیاد

 اتیمصرف دخان ست،یادم خوش شانس ن شهیآقا کاتب! هم-دکتر
 و الکل ممنوعه.
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 که بهتر بود. میمرد یپس م-بیاد

 و به من نگاه کرد و گفت: دیخند باز

 حالت بده؟!-

 .یبنده خدارو سکته داد نیهفت هشت ساعته ا یمرد حساب-دکتر

 و گفت: دیخند بیاد

 .شدیراحت م الشیخ ستمین یمن مردن یگفت یدکتر از اول م-

 تکون داد و گفت: نیبه طرف یسر یدکتر

 .دیتحت نظر باش دیبا نجایدو شب ا یکیفعال -

خوام رسانه  ینم شه،یبمونم داستان ساز م نجایاصال دکتر! ا-بیاد
 بشه. یا

 پسر جون مرگه اومده باهات دست داده.-دکتر

 دست داده بوس که نداده. هی-بیاد
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تکون  یزد. دکتر سر یمن دلم هنوز شور م یول دنیاشون خند همه
 داد و گفت:

هست  یکس ،یتحت مراقبت باش ،یاستراحت کن یبر دیبا-
 مراقبت باشه؟

 کن من برم. صیآره هست، شما ترخ-بیاد

 .یبر یتون یاالن نه، صبح م-دکتر

 ها. ینساز یدکتر اومد-بیاد

 رو به من گفت: دکتر

 د؟یریداروهاشو بگ دیتون یم-

 بله.-

 .رمیدکتر نه خودم م-بیاد

 .رمیگ یمن م دینه بد-

 باشه. ینطوریا کنهیانتخاب م قمیآقا کاتب آدم رف-دکتر
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 و گفت: دیخند بیمن اشاره کرد، اد به

 ام. یلیکردم دکتر؛ االن زخم و ز دایپ رید-

 گفت: بینسخه رو بهم داد و اد دکتر

 نکنند. یها بگو خبرگزار یدکتر به اونور پرده ا-

 کنند، خانم... یذوق م نندیب یهنرمند م هیجوونند  گهید-دکتر

 به من گفت: رو

ممنوع! کار  تیتند، استرس، عصبان یمشروب و غذاها گاریس-
 ممنوع، فعال استراحت و آرامش. نیسنگ

 رفت وبه نسخه نگاه کردم و گفتم: دکتر

 .امیب رمیبرم بگ-

 شروق جان؟-بیاد

 و نگاش کردم: ستادمیا

 .رمیگ یشما برو، من خودم صبح م-
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نه از  کارم،یمن فعال ب رم،یم یبرم؟!! من دارم از عذاب وجدان م-
 رو که از دست دادم. اینداشته ام! دن ینه از زندگ فتمیکارم م

 دستم اشاره کردم: یتو یبرگه  به

 .ابمیالاقل آخرتمو در-

 ؟یاورد لموی...وساستایپس وا-بیاد

 بله.-

 فشویبهش بدم. ک فشویاشاره کردم. اشاره کرد ک یصندل یرو به
 دادم و از توش کارتشو دراورد و گفتم:

شدنتون از  یبستر یمن مجبور شدم برا دیببخش بیآقا اد-
 نداشتم؛ شرمنده. یادیپول بردارم خودم پول ز فتونیک

 کرد و گفت: یاخم کمرنگ بیاد

 یگیم یکردم تو دار رتیدختر، من اس ؟یکن یم یشوخ یدار-
 .یرمزش شصت س ر؛یکارتو بگ ایشرمنده؟ب
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دراوردم و به مامانم  مویرفتم. گوش رونیگرفتم و به سمت ب کارتو
 زنگ زدم:

چند روز  دیرو نداره با ویاز دوستام تصادف کرده کس یکیمامان؟ -
 بمونم. ششیپ

 گفت: یمن ساده لوح و اروم بود، با مهربون مامان

 یدار یدوستت شیکردم پ یمن فکر م ؟یمادر؟ مگه دنبال کار نرفت-
 .یومدین شبیکه د یگرد یدنبال کار م

رو  یباشم کس ششیهمون دوستمم. امشب پ شیآره مامان پ-
 تا فردا.نداره 

کرد  یسع یلیخ شبیباشه دخترم، مراقب خودت باش؛ سجاد د-
 نگرانت بود بهش زنگ بزن. رهیباهات تماس بگ

 باشه؛ مامان داروهاتو بخور.-

 دوستت دارم. زم؛یباشه عز-
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 یام م هیافتادم گر یم ادشیسوخت،  یم شتریمادرم ب یبرا دلم
من نابودش کرد بس نبود که بابا هم رفت و تنها  یگرفت..غصه 

 و صدا کردم: ستادمیداروخانه ا شخوانیپ یشد. جلو

 خانم؟ آقا...-

. سالم نندینگاه کردن تا منو بب نییاومدن و به پا شخوانیپ یجلو
 یبرخورد اول جزئ یخورده تو کهی یکردم و نسخه رو دادم. نگاه ها

 من بود! یروزمرگ یاز اعضا

باز  دمیبود رفتم. د بیکه اد یگرفتم وبه سمت قسمت داروهارو
دور اون چه  نیبود شلوغه...از ا یبستر بیکه اد یپرده قسمت یجلو

 یو  همه م دهیم رونیاز اون ادما که کار ب ه،یآدمه معروف و مشهور
 یداره که سر و دست م نگیشرکت مدل هی نما،یرن س یدوان م

اون اتاق فقط من  یبه اون بدن اما االن تو غاتویشکونند که تبل
 بیشناسه...اد یو چهار ساعته که م ستیکه تازه ب یهستم..من
لحظه  نیا یکه تو یدونه و من یفقط خودش م نویتنهاست! ا

 هستم.
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از  بیکردن. داخل رفتم و اد یرفتم و همه با تعجب نگام م جلوتر
 پام چشماشو باز کرد. یصدا

 .دیبخواب-

 .ادیحرف م یبودم، صدا دهینخواب-

 پست پرده ان.-

 رفتم. یکاش امشب خونه ام م-بیاد

 .ادیب شتونیپ یکی دیریتماس بگ دیبا-

 زیم یداروهارو رو دمویکش یزد و چشماشو بست، نفس یپوزخند
 گفت: بیاد نمیکنارش گذاشتم. تا خواستم بش

 شهینم گهید انیب ینه که نباشه...هستن ول ست،یکس ن چیه-
 بفرستم برن.

 جواب نگاش کردم. چشماشو باز کرد و گفت: یصدا و ب یب

. انیخواهرامم م ادیمادرم ب م،یاز همهمه فرار اد،یبدم م یاز شلوغ-
من  یبچه هاشون، شوهراشون، اونا همه دنبال فرصتن که خونه 



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

172 
 

 یتو در موردشون حرف م یدارم جلو ستیبشه پاتوق! اصال خوب ن
 هی...شبهیکنم؛ شب ینم داشیگردم پ یم یکیدنبال  یهرچ یزنم ول

 ینگران ولخرج دیبا شهیهم سنه،صندوق قرض الح هیقلکم، شب
همه باشم، چک دامادمون برگشت نخوره، خواهرزاده هام گند  یها

 .ارنیباال ن

 من اشاره کرد و گفت: به

 دنبالشون نباشه.. یکیآه -

 .دینگران نباش دم؛یمن آه نکش-

 ؟یدلت چ یدیتو نکش-

 و گفت: دیکش ینگاش کردم. نفس رهیخ

 خواهر اردوان. شیتابستون رفتن پ التیتعط یبرا یخانواده ا-

 زد و گفت: یتلخ پوزخند

توقع من باالست اما همه کاراشونو کردن و بعد مادرمو جلو  دیشا-
 یاونجارو بدم، نم حی. پول تفررنیبگ طیانداختن که من پول بدم بل
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چرا؟ چون تا  یدون یدامادمونو بدم؟! م طیپول بل دیدونم چرا من با
 هیزنند، سالح زنا گر یم هیگر ریزنم مادرم و خواهرام ز یحرف م
 است.

 نگاه کرد: بهم

 ؟ینکرد هیتو چرا گر-

 کنم؟ هیگر یچ یبرا-

 یم هیکنند، ناراحتن گر یم هیکنند، شادن گر یم هیهمه زن ها گر-
راستشو بگو زن  !ینکرد هیکنند، تو گر یم هیکنند مضطربن گر

 ؟یستین

 و گفت: دیو خودشم خند دمیخند

 یکشم. اومد یبرو خونه اتون. من خجالت م ریشروق آژانس بگ-
 .یریتو دستمو بگ مارستانیب یمن افتادم تو رمیدستتو بگ

 .رهینم یآدماست؛ راه دور ی فهیوظ-

 کدوم آدما؟!-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

174 
 

 اشاره کرد: رونیب به

 کشن. یو کامنت خودشونو م کیدوتا دونه ال یدارن برا نا؟یا-

گذاشت که  قهینشستم. چند دق یصندل یزدم و رو یتلخ لبخند
 کنه و نگاش کردمو گفتم: ینگام م بیمتوجه شدم اد

 حالتون بهتره؟!!-

 ؟یایکنم اگر بگم...اگر بگم ب یم یادب یآره...آره...شروق؟ ب-

 ! کجا؟ام؟یب-

 من! یخونه -

 لب باز کرد: بیاد کار؟یخورده نگاش کردم، برم خونه اش چ کهی

 کنم. یم یحداقل تا سر پا بشم، اگر حرفم بد بود عذرخواه-

مغزم هنگ کرده بود، انگار  شتریکردم. ب ینگاه م رهیخ بهش
 !!؟یچ نهیاردوانه! اردوان منو اونجا بب ییشده بودمو دا ستیر

 .دیچرت گفتم ببخش یلیخ-
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 بست. چشماشو

 نه.-

 برگردوند وبهم نگاه کرد و گفتم: سرشو

 ؟یچ نهیاما اردوان منو اونجا بب امیم-

 .دمیاردوان؟!! من االن شش ماهه که اردوانو ند-

 تکون دادم: یسر

 باشه.-

 یکه گفتم بر یدارم، هر دوبار ازیفکر کردم واقعا االن به کمک ن-
 دلم گفتم خداکنه نره. یتو

 زد و گفت: یچشمک. دیهم خند بیو اد دمیخند

تهشو  گهید دمیزحمت که دارم م دمید ق،یخودمون باشه رف نیب-
 .ارمیدرب

 از خنده زدم. یپوزخند
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 خانواده ات مشکل ندارن؟-

 .دیکش ینه تکون دادم و نفس یبه معن سرمو

 زارویچ هی امیتا ب رم،یمجبور بودم پرستار بگ یچه خوب! اگر نبود-
 بهش بفهمونم خوب شده بودم.

 و باز گفت: دمیخند

 ؟یبرام غذا هم درست کن شهیم-

 زدم: یلبخند

 بله.-

 دوست دارم. نویا مرو؛یدمپختک با ن-

 و گفت: دمیخند شتریب

 .یشیراحت م شمیزودتر خوب م-

 .دیان شاء هللا که بهتر بش-

 نگاه کرد و گفت: زیم یرو به
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 ؟یخوند یدعا م-

 آره تکون دادم. یبه معن سرمو

 رم؟یکه نم ؟ی! واسه من خوندیهست یبا اعتقاد یچه بچه -

 گفتم: دمویخند

 دعا اعتقاد دارم. نیبه ا یلیدور از جون! خ-

 .نیتوروخدا کار مارو بب-

 شد. سرشو تکون داد و گفت: رهیصاف کرد و به سقف خ سرشو

 هیخبر و خوشحال بعد تو به عنوان  یب ایخانواده االن اون سر دن-
! چقدر یخون یمن دعا م یبرا یخورد شیکه از قماش منم ن بهیغر
 .بهیعج یزندگ نیا

 تکون دادم و گفتم: دییبه تا یسر

 حکمت. دیقسمته؛ شا-

 گفتم: عیاش گذاشت. سر نهیس یو دستشو رو دیکش ینفس باز
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 دکترو صدا کنم؟-

 کنه. یدرد م نجامینه خوبم فقط ا-

 جا بلند شدم و گفتم: از

کنه و دو ساعت  یدرد م نجامیخوبم و ا دیقبل هم گفت یدفعه -
 .میبود مارستانیبعد ب

 و گفت: دیخند

 شدم بابا. ریپ ؟یفکر کرد یچ گهیام د یزپرت-

. دیخواب بیداد و بعد اد ییدکترو صدا زدم و اومد بهش دارو رفتم
گرفتم و خوردم. زنگ  کیک ریش هیرفتم نمازخونه، نماز خوندم و 

مامان داده بودمو بهش گفتم و  لیکه تحو ییسجاد و همون حرفا
کمرم  یصندل یدانلود کردم و خوندم. رو یکتاب مجاز هیبعد هم 

به طرز  ییهویبار  هی بیرفتم. اد یاتاق راه م یدرد گرفته بودم و تو
کرد و ازم آب  یو متعجب به من و اطراف نگاه م دیاز خواب پر یبد

خواست. سوپ که براش آورده بودنو بهش دادم. انگار به خاطر 
زد.  یبود فازش عوض شده بود و اصال حرف نم دهیکه د یخواب
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کرد و  یدگیکرد. دکترو صدا کردم و بهش رس یقلبش بازم درد م
 رفت.

 کنه. یرو کم م یفکر یریبراتون کتاب بخونم؟ درگ دییخوا یم-

 یچشماش پر از درده که نم یکردم تو یحس م کرد. ینگام م فقط
 .ارهیتونه به زبون ب

داستان  یکن یخونم فکر م یم یکتاب شازده کوچولوئه، وقت-
 بهش فکر کرد... دیداستان عمق داره...با نیا یول هیمبتد

صورت درهم بهم نگاه کرد و شروع به خوندن کتاب کردم.  با
بود. انقدر براش خوندم که خوابش  داریب یچشماشو بسته بود ول

 صبح بود که خودم خوابم برد. یبرد و دمدمه ها

 دمی. از خواب پردمیاز دستم از جا پر میافتادن گوش یبا صدا صبح
 .دهیبا من از خواب پر بمیاد دمیو د

 افتاد. میگوش دیببخش-

 نگاه کرد و گفت: نیباز به زم مهین یچشما با
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 شکست؟-

 نگاه کردم و گفتم: یگوش به

 نه!-

 ساعت چنده؟-

 .مینه و ن-

 .میکنند تا شر نشده بر یم صیترخ ندیبب-

 یگرفتم و باهم راه نیرفتم و ماش شیترخص یدنبال کارا عیسر
 ینطوریکنه اما ا یعمارت زندگ یتو دیکردم با ی. فکر ممیخونه شد

بزرگ و  یباغچه  هیبود که نوساز هم نبود!  ییالیو یخونه  هینبود. 
 یبود. خونه با دوتا پله به تراس م اطیخشک و برهوت وسط ح

...در هیمیبود اما معلوم بود که قد دهکر  ی. خونه رو بازسازدیرس
 خونه رو باز کرد و گفت:
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تهران  امیخواستم ب یشده، م ریچه خونه دلگ ستین یمیج-
 ینامردش برسم، الک یبه حساب اون بچه  رانیخواهرمو بکشم ا

 .اورمیرو ن یمیج

دست مبل  هیسالن بزرگ مقابلمون بود  هی م،یخونه شد وارد
 یناهارخور زیم هیبود و بعد  انویاخرش بود وسط خونه پ لیاست

 هیسالن  ی گهیسمت راست سالن بود و سمت د یضیدوازده نفره ب
آشپزخونه  هیگذاشته بود. سمت چپ سالن دوم  یدست مبل راحت

سر  کیهم  گهیاتاق د تااتاق قرار داشت. دو هیبود و کنارش هم 
مصرف بود.  یب ویپاس هیاتاق  ینقطه  نیهال بود و آخر ی گهید
 مبل ولو شد و گفتم: یرو بیاد

 ارم؟یبرم تشک ب ای ؟یموند یم نجایا-

 که نخوردم، قلبم زرتش قمصور شده. ریت-

 اتاقتون کدومه؟-
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 هیبا صورت و چشم به اتاق کنار آشپرخونه اشاره کرد، شب بیاد
حد اون نامرتب  نیبود که زلزله اومده. کل خونه هم در هم یاتاق

 بود اما اتاقش فاجعه بود. بلند گفت:

 ؟یلباسام غرق شد یشروق جان؟ تو-

 و گفتم: دمیخند

 چه خبره؟-

 .زمیجمع کنم؛ فقط بلدم بر ستمیبلد ن-

 دم وبهش دادم.بالشت براش آور  هی

 .دیدراز بکش-

 کنترل کولرو بده بزنم.-

صد  دمیکولرو روشن کرد و من به سمت آشپزخونه رفتم و د بیاد
 زیتم وانیل هیکرده؟!!!  ینطوریرحمت به اتاقش! چرا با خودش ا

 وانیل هیخواستم  یآب بدم!!! م وانینبود که به ل نتیکاب یتو
 یتو مهیدو ساعت و ن دمیبه خودم اومدم د یبشورم اما وقت
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و دارم  رمیم نییباال و پا هیپاو چهار یاز صندل یآشپزخونه ام و ه
نه  یکنم. غرق بودم...غرق گذشته  یجمع و جور م ینطوریهم

 یم نویا دیگفتم با یکردم و م یحرفارو مرورو م یچندان دور. ه
 ایمنو از دن نیکردم... هم یرفتارو م نیکردم، ا یگفتم اون کارو م
 دور کرده بود.

پتو ارودم روش  هیخوابش برده. رفتم  بیاد دمیهال رفتم و د به
 انداختم و همون آن چشماشو باز کرد وبعد بست.

بسته گوشت برداشتم و چلو گوشت درست کردم. تا  هی زریفر از
زدم،  یچرتکه م مویغذا حاضر بشه به اتاقش سامان دادم. من زندگ

 یزمیهمه جارو تر و تم ینطوریانگار که به برق زده بودنم و هم
 بار زنگ خورد و صدام کرد: هی شیکردم. گوش

 .فمهیک یتو لنت؟یسا یرو یزار یم مویشروق جان؟ گوش-

!!! اومدم  یکن یم یاتاق من چه غلط یتو یشروق دار دینپرس اصال
به من مطمئنه؟  نقدریا یدر اوردم. چطور فشیک یاز تو شویگوش
 گذاشتم. لنتیسا یرو شویگوش
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 ؟یکن دایپ یزیچ یتونست یدستت درد نکنه، م-بیاد

 کردم. دایجمع و جور کردم پ-

 خورده گفت: کهی

من گفتم فقط غذا درست  ؟یدیچرا زحمت کش ؟یجمع و جور کرد-
 کن.

 نبود. نتیکاب یتو یزیشد! ظرف تم ینم-

 و گفت: دیخند

 دونم. یاره م-

از جاش بلند شد، انگار درد داشت، جون  بیو اد میخورد ناهار
بهم  یزیچ هیآشپزخونه اومد  یکرد. جلو یسرفه م ینداشت و ه

 خورده گفت: کهیبگه که نگاهش به اتاقش افتاد و 

!!! شروق جان نکن؛ ؟یشروق جان؟!! اتاقمم جمع و جور کرد-
 خجالت نده.

 شد. یسرم گرم م-
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 خنده گفت: با

 .یزارم بر ینم یکن ینطوریا-

 اتاق رفت و گفت: یتو

 بودم. عه اتاقم پنجره هم داره! دهیند ینطوریتا حاال اتاقمو ا-

 و گفت: دمیحرفش خند با

 یم زونیپنجره لباس آو یلبه  یجا نداشت رو ییجا گهیآخه د-
 بود. یقاط زیو تم فیکردم. لباس کث

 کردم. کیدونم تفک یم-

 و گفت: دیخند

 نداشته باش. یانتظار گه؛یمَردم د-

 د؟یکش یدراز م نجایا-

 شدم؟ نطوریجونم رفته؛ چرا ا ،یلعنت-

 .دیدراز بکش-
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دونم چرا  یاالن نم یهمه استراحت عادت ندارم ول نیمن به ا-
 شدم. نطوریا

 .ارمیداروهاتونو االن م د،یاستراحت کن دیدکتر که گفت با-

 .ارمیرفت ب ادمی مویآخ آخ گوش م،یگوش-

 .ارمیمن م دیدراز بکششما -

 دختر. یدار یچه شانس ینیب ی! مدیشروق جان ببخش-

 خورده نگاش کردم و گفت: کهی

 .یافتاد تیدرپ یخانواده  هی ریگ-

 گفتم: یکردم وبا مهربان یکمرنگ اخم

اون  لیو فام ییشمارو به چشم دا د،یستیبا اردوان ن اسیقابل ق-
 .نمیب یدوست و آشنا م هی. شمارو به چشم نمیب ینم

 آوردم. شویرفتم و گوش رونیاتاق ب از

 کنم اما اردوان حق داشت... هیخوام اردوانو توج یشروق جان؟ نم-
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 !!!گه؟یداره م یخورده وبا تعجب نگاش کردم. چ کهی

تونسته در مقابلت به  ینم ده،یدورش ند یاردوان آدم بزرگ-
گم؟ دو سه روزه که  یم یچ یش یخودش فکرکنه، متوجه م یبالندگ

دستم خارج  ریشناسمت اما انقدر سن دارم و انقدرادم از ز یم
کنه  یم یکه نقش باز یتونم فرق کس یشدن و اومدن ورفتن که م

 یبدم! تو روح بزرگ صیرو تشخ شهیقیحق اتیکه اخالق یبا کس
هرگز! با  یاما فراموش یبخش یکه اردوانو م یچند بار تکرار کرد یدار

رو ببخشه؟ من  یکی دیآدم با یکنم چطور یفکر م شهیخودم هم
 بخشم. اصال منم... یرو نم یراحت کس

 تلخ زد و گفت: پوزخند

 .ستمیبزرگ بودنو بلد ن-

 گفتم: نیغمگ

 شما شناخته شده است. تی! شخصدینگ ینطوریا بیآقا اد-

 زد و گفت: یتلخ لبخند
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خاص زده  طیشرا یادما هزاران هزار نقاب دارن، هر نقاب تو یهمه -
 .ندیکه من خواستم بب دنیاز من د یزیچ رونی. مردم بشهیم

 نگاه کرد و گفت: شیحرفاش تکون دادم. به گوش دییبه تا یسر

چقدر  نیخونه دور از همه بمونم، بب نیهم یخواد تو یدلم م-
 تماس داشتم!

 .دیشده کش یعاص نفس

 .دیو از خودتون کار بکش دیبه خودتون استرس بد دیدکتر گفته نبا-

 تکون داد: نیبه طرف یسر

چه  ستیشه که، شرکتو به ده نفر سپردم. االن معلوم ن ینم-
 افتاده! یاتفاق

 نگاه کرد ابروهاشو باال داد و گفت: بهم

 دزدن. یزنن م یبرن م یم یباالسر کارت که نباش-

 نگاه کرد و گفتم: یبه گوش دوباره
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فقط کار  نهیهم دینباش دیکه مالکش هست ی زیباالسر هرچ-
 .ستین

اومدم، سرم  رونیو متعجب نگام کرد. از اتاق ب رهیکرد و خ سربلند
 یبود..رو ادیواسه کار ز دیرفت. حس ضعف داشتم؛ شا یم جیگ

هوس  یکردم.. جور یخامه ا کیمبل نشستم و ناغافل هوس ک
به جان شد!!! لعنت خدا  یدهنم آب جمع م یکرده بودم که تو

 یروشن کردم، صدا ونیزیودلم بزارم؟!! تل یکجا نویحاال ا طانیش
شد و  نی. چشمامو بستم و کم کم سنگومدیم بیحرف زدن اد
 خوابم برد.

رو با چه  یخامه ا یها کیام و ک یفروش ینیریش یتو دمید خواب
به سمت  عی. سردمیاز جا پر بیداد اد یخوردم. با صدا یم یولع

 دیکنه. منو که د یداره با تلفن صحبت م دمیاتاقش رفتم و د
 گفت: حیاورد و صر نییصداشو پا
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 یاخراج م کجای متویاونجا کار آماده نشده باشه تو و ت امیمن ب-
 میشناسم! سرگروه اون ت یم میشناسم، ت یکنم...من شخص نم

 .ییهم تو

 رو قطع کرد. آروم گفتم: یگوش

 ...دینبا-

نداشت! فقط نگاش کردم و  یو سکوت کردم. به من ربط دمیگز لب
 بدون توجه به قطع شدن جمله ام گفت:

 م؟یینطوریحرص خورد؟ شروق جان چرا ما آدما ا دینبا یچطور-
به  نکهیبعد از ا میو اسم در کن میمعروف بش میخودمونو کشت

! خدا هم از دست ما میمتنفر یاز آدما و شلوغ دمیرس یم ییجا
 راه فراره.دنبال 

 اش گذاشت و گفت: نهیس یقفسه  یرو دستشو

 یکرد، االن درد م یو رد م دیکش یم یریت هیچه مرگشه؟ قبال  نیا-
 .شهیو اروم نم رهیگ
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 نگاش کردم و گفتم: نیغمگ

 .دیکن یرو ادهیپ د،یکم کم نرمش کن دیدکتر گفت با-

 شن،یبرسه مردم دورمون جمع م ابونیول کن دختر، پامون به خ-
 خوان حوصله ندارم. یعکس م

 .دیخودتونو استتار کن-

 از خنده زد و گفت: یپوزخند

 و کاله؟ نکیبا ع ؟یچطور-

 یبرا دیبر رونیب دی. بعد که خواستارهیم الیفکر و خ یواریچهار د-
 .دیام گوش کن هیآرامش به توص

 اشاره کردم و گفتم: رونیب به

 یلیخ رمیبگ یخامه ا کیک هی رونیخوام برم ب یخوام...م یم-
 د؟ییخوا یم یزیهوس کردم، چ

نخور من  زارویچ نیدختر من لب مرز سکته بودما، ا ؟یخامه ا کیک-
 کنم. یهوس م
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 و گفتم: دمیخند

 .امیخورم بعد م یم رونیپس ب-

با  رمیخوام. اگر بم یقلب منم م یگور بابا ری! نخیچه نامرد-
 .رمیم یم یخامه ا ینیریحسرت ش

 ؟یفروش نیریدوره ش یلیجون! خدور از -

 ؟یبر یتون ینه! نه اونقدر، م-

 بله.-

 زدم: یکمرنگ لبخند

تر درد ها  یعضالت قو ه،یمثل من ورزش دو برابر الزام ییکسا یبرا-
 کنه. یو مشکالتمو کمتر م

 تکون داد و گفتم: یسر

 .دیزنگ بزن دیداشت یهمراهمه؛ کار میگوش-

 رونینگام کرد. حاضرم شدم و از خونه ب رهینگفت و فقط خ یچیه
بود: قلبم و ملزم شکستش، مرگ و  زیزدم. فکرم فقط پرت سه چ
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 یافتادم دلم غنج م یم یکیک ادی ی...وقتیخامه ا کینبود پدرم و ک
اردوان  ادیکه با  هیبود...چه پارادوکس یرفت! چه هوس لذت بخش

 داره...

 یم ،یه اشو مرور کنخاطرا یشروق حق ندار دم،یکش ینیغمگ نفس
کنه من به خودم و  یکار نیخاص دارم و اگر چن طیدونست من شرا

 ینطوری... پس چرا....چرا ارمیگ یخرده م تمیسرنوشت و شخص
باعث شد من از  یرحمانه از من سوءاستفاده کرد؟ حت یانقدر ب

گفتم:"  یپدرم افتادم که با لبخند بهش م ادیکارم اخراج بشم... 
 رو بهم زده. یاردوان نامزد

و  یخواست خودشو حفظ کنه اما چشماش پر از نگران یهم م بابا
سوخت...مامان  یلیبابا خ یغصه شد. پر از شوک شد، دلم برا

 یاشو به سرش گرفت و رفت تو گهیدهنشو گرفت و دست د یجلو
کرد. سجاد از  یم هیدونه اتاق خونه امون و هق هقه گر هیاون 
 لرزونش گفت: یدازد و بابا با ص رونیاز خونه ب تیبانعص
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 اقتیکه ل رهیکه تو...قلبت شکسته خانوم من..پدر بم رهیپدرت بم-
 منو...اون به اصطالح مرد نداشت. اقوتیدونه  هی

کرد.  یم هیگر یها یزد و ها هیگر ریز رمردیپ دم،یبوس دستشو
 گفت: یو م دیبوس یسرمو م

 بابارو حالل کن.-

همه امون گفته  یبار جلو هیدکتر  ه،یدونستم منظورش چ یم خوب
من جزو اقشار کوتاه قامت ها  نکهیا ییاز علت ها یکیبود که 
کرد اردوان  یتونه کهولت سن پدرم باشه. بابا فکر م یهستم م

 یکه مسببشو خودش م یواسه ظاهرم منو کنار گذاشته، ظاهر
 دونست. با غصه بهش گفتم:

با قلبشون  نند،یب یزنو نم کیبابا؟ اردوان مرد نبود مردا با چشم -
من درونم آدم  ست،یانسان ن کیبلند شرف  ای! قد کوتاه نندیب یم

شم،  یمن خانومش م نهیاون آدمو بب یهرک ستاده،یا یبلند قامت
شم. اردوان منو  یاش نم چهیشم! باز یبابا؟ خانومش م یشنو یم
 یجلدم بره و من شعرا یتو نکهیبرسه. به ا شداد تا به اهداف یباز
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ناب تورو بهش بدم، ورق ورق چک به آهنگساز بدم و به اعتبار 
و شناخت تو قبول کنه و من جون بکنم تا بتونم چک هارو  میکار

. رهیخواست که بتونه براش مجوز بگ یرو م یکیپاس کنم. اردوان 
کردم،  یحتراما یخواست! تو منو ببخش که به هنرت ب یخانوم نم

مثل اردوان؛ تو ببخش که انتخاب من درست  یدادم دست آدم
 نبوده.

 نیتریو یبودم و جلو یفروش ینیریش یبه خودم اومدم که تو یوقت
بودم. به قفسه ها نگاه کردم و  ستادهیا یخامه ا یها ینیریپر از ش

 شدم. یگذشته ام غرق م یتو شتریب دمید یهارو که م متیق

 یکه م یزیچ هیها باالتر از حد انتظارم بود، قبال دلم  متیق
 هیتونم خرج  یکارتمو نم یاما االن ته مونده  دمیخر یخواست م

نترس  ؟یبکشم؟ مگه حامله ا کیک یبا بو دیبکنم! هوسمو با یکیک
 یدلم از بو دم،ی. نفس بلند کشرونیبو بکش وبرو ب ،یش یکج نم

 نیخوردم وبه خودم تلق کویک هضعف رفت... تصور کردم ک کیک
 کردم. یکردم و دهن کج
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با توت  یخامه ا یکیتو ک ،یخورد کیگفتم تو ک یبه خودم م مدام
 هیبود، سه ال هیسه ال یکیک ،یها درشت روش خورد یفرنگ

 ینیریبود. ش کیک یها هیال نیتازه که ماب یو نرم با خامه  یاسفنج
موز باشه، کاش  کیک نیداره، دوست ندارم ماب لیوان میطعم مال

 باشه... یخال یهمون خامه ا

رفت، انگار  یمغازه نشستم. دلم مالش م هی نییپا یپله  ی لبه
 کویکشه. شروق! تو اون ک یداره ته معده امو با اسکاچ م یکی

نخوردم! تموم  یزیخروه. من چ یحالم بهم م نیتلق نی. از ایخورد
 یها نهیصرف کردم، خرج هز یاونچه که داشتمو صرف اون آدم ب
کارتم فقط چهل تومن دارم. من  تهکف و دفن و مراسم پدرم و االن 

خوام.  یم کیبرش ک هی ایآدم بالغ و فقط چهل تومن؟!!! خدا هی
کنم. اون دزده، اون  یهمه رو درک م میقسمت زندگ نیا یاالن تو

 فاحشه، اون...اون...اونا نتونستن به هوسشون غلبه کنند، عزت
 نفس داشته باش.

 ابونیگرفتم، خ وارویرفت، کنار د یم جیجا بلند شدم اما سرم گ از
 هیچشمامو محکم بستم وباز کردم. شروق چته؟  دم،ید یم اهیس
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حال؟ خجالت بکش. تا  نیرسونده؟ به ا نجایتورو به ا کیبرش ک
گرفتم که تموم جونم  دیحالت تهوع شد هیخواستم حرکت کنم 

 ابونیتونم... خ یگلوم اومد. کنار جوب وا رفتم..شروق پاشو، نم یتو
 یکردن. با دست جلو ینگام م دیمردم با ترد د،یچرخ یدور سرم م

 ینطوریمسخره ا نیدهنمو گرفته بودم. تهوع دارم؟!!! از اون  تلق
 شدم.

 لب گفتم: ریبه زور از جام بلند شدم و ز دم،یکش قیعم یها نفس

 شدم؟ ینطوریکمکم کن چرا ا ای...خداایخدا-

وسط  نجایخواد هم یبرم. دلم م شیرو گرفتم که پ واریو د در
 ادی. شروق از بس که ادی. دراز بکشم تا حالم جا بنمیبش ابونیخ

 ری...آره حالمو اون بد کرده، زشهیحالت بد م یافت یاون کثافت م
 م:کرد یرو زمزمه م یشعر هیپرت کردن حواسم از احوالم  یلب برا

 کشه یقد م یآدم ک یدون یم

 کشه یرو خط م ایدور بعض یوقت

 شدم زایچ یلیخ الیخ یب
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 بشه یباختم قطع نکهیا قبل

کردم و  یزمزمه م ینطوریرفتم، هم یتوجه به اطارفم راه م یب
 برسونم. بیرفتم تا خودموبه خونه اد یم رمویمس

 پر کردم با خودم مویزندگ

 انقدر تنها شدم نکهیا واسه

 نیبار خوردن زم هیدسته کم  همه

 چند نفر مثل من پاشدن یول

 بون( هیسا-)سوگند

زنگ  یچ یبود، برا  بیبلند شدم. شماره اد میزنگ گوش یصدا
 گفت: بیزده"؟ حتما حالش بد شده...تماسو باز کردم و اد

 شروق جان؟-

 .بیسالم آقا اد-

 یفکر کردم رفت یکرد ریتماس گرفتم راستش انقدر د دیببخش-
 خونه اتون آره؟
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! اصال آدم مغرور ستادمیآن ا هیبرخوردش انقدر تعجب کردم که  از
 یحت ادینم ادمیکردم؟!!  ریزنگ زده چون د ست،ین یا دهیچیو پ

 ینگران یبود بهم زنگ زده باشه و ادعا رمیکه کار اردوان گ یموقع ا
 کرده باشه...

 خونه ام... کینه نزد-

 شده. یطور هیحا....حالت خوبه؟!! صدات -

 رسم. یخوبم االن م-

متوجه نشه تماسو قطع  نکهیا یکوتاه شده بود برا نفسم
عقب  هیدر خونه اش  یجلو دم،یرس بیاد یدر خونه  یکردم.جلو

و جون حرف  ادیتا نفسم جا ب ستادمیبود که کنارش ا وارید ینینش
بودن و  ستادهیدر خونه دو سه تا جوون ا یزدن داشته باشم. جلو

 گفت: شونیکی. دنیکش یم گاریزدن و س یداشتن حرف م

 کاتبه. بیاد یخونه  نجایا-

 اشون پوزخند زد و گفت: گهید یکی



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

200 
 

تر  نییو ولنجک پا شیاز تجر دیکنه؟ اون االن با یم کاریچ نجایا-
 .ادین

 سوم گفت: نفر

 هیکنند اون  یمثال همه بپر باال م هیمدل هی دمش،یمن چندبار د-
 دهیامضا م  یهرقدر بخوا ستم،ین یمن کس گهیزنه و م یلبخند م
. رنیزاره عکس بگ ی، با زور م هیکنه نه هد یقبول م یادگاریاما نه 

 فروتنه. یادیز ایمغروره  ستیمعلوم ن

 اول گفت: نفر

 زده چت کرده. یادینه داداش چت کرده کوک ز-

کرده، ملت  یقلب یزده بود سکته  تایاسن یتو شبید-دوم نفر
شده، آخه سکته  صیگفتن ترخ مارستانیب یپاشدن رفتن جلو

 کنند؟ یم صیرو ترخ یقلب

آدم  نیهم باالسرش بود از ا یکی م،یدیآره اونو منم د-اول نفر
 کوچولو ها.
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خاک  یتو شیاز کدوم کوچولو ها؟ از اونا که چند سال پ-نفرسوم
 کرده بودن؟ دایهشتگرد پ یبردار

 اون جن بوده.نه احمق -نفراول

 کنند. یم شیبابا دارن روش آزما هیجن چ-نفرسوم

 دوم باخنده گفت: نفر

 کاتب داشته باشه. بیدادن اد شمیکیحتما -

 خونده. یآدما که قدشون کوتاهه، داشته براش دعا م نیاز ا-نفراول

 و گفت: دیدوم باز خند نفر

 رسه تا ما بلندا. یکوتاه ها زودتر به خدا م یمعلومه دعا-

 گفت: دیرفتم و نفر اول تا منو د جلوتر

 .گمیم نایاز ا-

خم شد و  یاش گذاشت و کم نهیس یکردم، دستشو رو نگاش
 گفت:
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 .میچاکر-

دارن! خواستم زنگ  یساله بودن، چه عالم خوش ستینوزده ب حدود
 ی. سه تاشون داشتن با تعجب نگام مدیرس یبزنم اما قدم نم

 گفت: شونیکیکردن و 

 زنگ بزنم؟خانم من -

 شم. یممنون م-

 گفت: یدوم نفر

 کاتبه؟ بیاد یخونه -

 ه؟یک-بیاد

 که زنگ زده بود گفت: یپسر

 ...آقا؟زهیعه جواب داد! چ-

 منم شروقم.-

 عقب تر رفتم و پسره گفت: یکم
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 من زنگ زدم. دیرس میقدشون ن-

 درو باز کردو و گفت: بیاد

 ممنون پسرخوب.-

 ممنون.-

 :دنینرفته بود. دوباره پرس نیدادم، هنوز تهوعم کامل از ب درهول

 کاتبه؟ بیاد یخونه  نجایخانم؟ ا-

 بله.-

 جان من؟!!!-

خودشونو جمع و جور کردن و  کمیقد و قامتشون نگاه کردم،  به
تراس  یاز رو بیشدم و درو بستم. اد اطی. وارد حستادنیصاف تر ا
 صدا زد:

 شروق جان؟-

 بله؟-
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برسم روبراه تر باشه.  بیو تا به اد دمیکش قیفس عمسه تا ن دو
 متعجب گفت:

 بودن؟ یپسرا ک-

 از...از هوادا....هوادارت....داراتون.-

 تر نگام کرد و گفت: قیقدم جلو اومد و دق هی

 شروق جان؟ حالت خوبه؟-

 تکون دادم و از پله ها باال رفتم.  دییبه تا سرمو

 !؟یخورد کیک-

 چون ضرر داشت. بله؛ براتون نگرفتم-

 باال داد و با چشم و سرش بهم اشاره کرد و گفت: یکم ابروهاشو

 نه؟ یخورد یادیشده؟ ز دیو لبات سف دهیرنگ پر نیواسه هم-

 یکه م یبیاون اد هیزنه شب یحرف م یجد ینگاه کردم وقت بهش
 یداره با خودش م یدونم چه فکر ی! نمیستیزنه ن یخنده و حرف م

رفتم؟ اصال  رونیب کیک یبه هوا چوندمشیمن پ نکهیکنه مثال ا
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خواهم فکر کنه  یداره؟!! نم یچه ربط بیباشه به اد ینطوریا میریگ
 کارم بوده. یتو یمن کلک

 حالم بد شد.-

 نگاهش عوض شد و گفتم: رنگ

سرم و حالم بد شد. فکر کنم فشارم افتاد  یفکرا اومد تو یسر هی-
 وبرگشتم.

 ؟یکرد رید نیواسه هم-

 .ادیتا حالم جا ب نمیمغازه بش هی یپله  یمجبور شدم کنار لبه -

 اومدم. ی! میزد یزنگ....به من زنگ م-

 شباهت به پوزخند نبود زدم و از کنارش رد شدم: یکه ب یلبخند

 .یشما خودتم پنچر ق؟یرف-

 بیکردم. اد یشالموباز م دیلرز یو دنبالم اومد. دستام م دینخند
 ینگاه م رهیمبل نشست، هم قدم شده بود و به دستام خ یرو
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 ی. اما منهیکردم دستامو توهم نگه دارم که لرزه اشو نب یکرد. سع
 .دی...نگاه از دستم گرفت وبه سمت صورتم کشیدید

من  ؟یکن یرو پنهان م یزیچ ی!!! دارست؟یشروق حالت خوب ن-
 کرد. یبشه کار دیبگو شا ونم،یبهت مد

 زدم: یتلخ لبخند

 .ارمینه خوبم...االن شام م-

 یم یاهیشد. چشمام س یو روده ام انگار داشت از هم باز م دل
 هول شده گفت: بیبودم نشستم. اد ستادهیرفت، همون جا که ا

 شد؟ شروق جان؟ یعه! چ-

 یخواستم بلند بشم، به مبل چنگ م یکرده بود م خیانگار  سرم
 یبغلمو گرفت و بلندم کرد. با صدا ریز بیتونستم. اد یزدم اما نم

 خفه و خش دار گفتم:

 ...ییدست....دستشو-
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. کف دستمو با لرزه به دمیرس ییکمکم کرد تا به دستشو بیاد
فرو کرده بودم.  بانمیگر یسمتش گرفتم و سرمو از خجالت تو

و  سیآوردم خ یکه به خودم م یکردم...چشمام از فشار ینگاش نم
 ریشدم، ش ییعقب رفت و من وارد دستشو بینمدار شده بود. اد

از  کیک ریآبو با همون رعشه باز کردم وبه صورتم آب زدم. تصو
ام گرفت،  هیصدا گر یشد، از بدبخت بودن نفسم ب یذهنم دور نم

 ادیصدام درن نکهیا یکردم، برا یم هیاز احوالم گر ییدستشو یتو
خودم خفه  یضعف نفسمو تو ادیکنار دستمو گاز گرفته بودم تا فر

 نگران گفت: بیکنم...اد

 دکتر؟ میبر یخوا یشروق جان؟ م-

 زور بغضمو قورت دادم و گفتم: به

 نه خوبم....خـ....خوبم...-

 یلیداشتم. به خودم س یخواستم عق بزنم اما خودمو نگه م یم
!!! ؟یخامه ا کیهوس ک یحال برا نیا ؟یکن یم ینطوریزدم، چرا ا
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 کمیبلند شدم و  یتوالت فرنگ یمگه؟ از رو یمگه؟ بچه ا یضیمر
 کردم حالم جا اومد. یآب صورتم زدم. حس م

. انگار با نگاهش حرف ستادهیپشت در ا بیاد دمیباز کردم و د درو
که داره با نگاهش  یگریباز هیشده بود، شب لمایف هیزد، شب یم

 یکنه. نگاهش چقدر با نفود و بازجو تو یابالغ م نندهیحرفاشو به ب
گشت، دستشو که تکون داد نگاهمو از اون  یصورت و چشمام م

 یپولش تو فینگاه کردم ک تشگرفتم و به دس رهیت یچشما
من ازش پول برداشتم و پول  شبیکه د یفیدستش بود همون ک

 اشاره کرد و گفت: رونیدادم. به ب مارستانویب

 .میبر ایب-

 کردم تموم حرکات و لحظه ها رو اسلوموشنه. یم حس

 1کجا؟!!-

 .میبخر کیک میبر-

 م؟یبخر کیک-
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 دیکه با دهیرس جهینت نیکردم. چرا؟!!! چرا به ا یبهش نگاه م رهیخ
 کیک هیواسه  دهی! حتما فهمیخودتو برد یبخره؟! آبرو کیک میبر
حتما حالم از  ست،ین کیواسه ک نیا ،یبه ضعف افتاد ینطوریا

 و گفتم:. خجالتمو با خنده پوشوندم ختهیاعصابم بهم ر

نبات  یچا هیاالن  خته،یفکر کنم معده ام بهم ر م؟یبخر یچ کیک-
 .ارمیخورم، برم شام...شام ب یم

 کرد گفت: یکه با نگاهش منو دنبال م یدرحال

 شروق جان؟-

 د؟یدار ،ینبات....نبات دار-

بهم زل زده بود. تا خواستم حرف بزنم  رهینگاه کردم که خ بهش
 گفت:

افتاد. فکر  ادمی یبخر کیک ینبود! تو که رفت ادمیامشب تولدمه، -
 .شهینم کی...تولد که بدون کمیبر ،یایم کیکردم  ک یم
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زد که داره  یم ادیفر میبه چشمام بود حس درون رهیزد و خ یم پلک
کردم که داره دروغ  یشکست اگر رو م یکه اما غرورم م یدروغ م

 دیفهم لیبه هر دل بیشکست که به خاطر من اد ی! غرورم مگهیم
با  یگندگ نی. مرد به اگهیو داره دروغ م دمینخر کیکه من چرا ک

. بعد من بگردم بگم گهیمن دروغ م سهداره وا تیشجره محبوب نیا
 شی. به جبر پمیخر ینم کیمعلومه، ک ستینبند تولدت ن یخال

 گفتم: دیاومده با ترد

 تولدت....تولدتون؟-

 ؟یریگ ینم لمیتحو یوقت یاماچه رفاقت ق،یآره، گفتم رف-

 یروهم اومد اما چشماش لب باز کرده بود. حرف م بیاد یها لب
 باهاش نداشتم. یتییکه من آشنا ییزد، حرف ها

 .میبر ادهیپ دیبا ن،یندار نیماش-

 م؟یشام نخور-

 حاال. میبر رونینه ب-
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کنه،  یم یکردم داره قلبمو وارس یموشوکافانه بود حس م نگاهش
 داد. آروم گفتم: یرنگش خبر از سر درونش م

 د؟یراه بر دیتون یمگه م-

 رو به راهم.-

. امیتا سرحال تر به نظر ب دمیکش یدرست کردم نفس بلند شالمو
سرش گذاشته بود  یکاله گپ مشک هیاومد و  رونیاز اتاقش ب بیاد
  بیخورده نگاش کردم و اد کهیچشماش.  یهم رو یطب نکیع هیو 

 خنده گفت:

 حده. نیاستعداد استتارم تا هم-

 از خنده زدم: یپوزخند

 خوبه.-

 یبه آروم بی. ادمیرفت یهردو اروم و محتاط راه م م،یشد یراه
 گفت:
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زمان  هیوارد  یزمان هیانگار از  یشروق جان؟ تا حاال شده فکر کن-
 ؟یشد گهید

 بله.-

کنم دوران  یاالن فکر م ،یریگ یم عیخوبه که منظورمو سر-
 .مونهیریپ

حواست به  بی))اد مون؟یری. دوران پدمیخند دیو با ترد دیخند
 !!!((ستیفعل هاش ن ریضم

جفتمون هم فلنگمون در  م،یر یآسه آسه نرمه نرمه راه م نیهمچ-
 رفته.

 من فکر کنم معده ام...-

 ؟یدوست دار یچه طعم یخامه ا کیک-

بهتره به لِم اون راه  دیشا اد،یب نییخواد از موضعش پا ی! نمشروق
 هی یاگر به لم اون باش دیو تمومه اما شا یریامروز فردا م ،یایب
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به پستش خورد  یکار هیجا  هیسرش بمونه که  یاز تو تو یخاطره ا
 به توبده.

 .یتوت فرنگ کیک-

 یکه نم یو با شور دیباز به ذهن و دلم زبانه کش کیک تصور
 تونستم مانعش بشم گفتم:

و روش پر از توت  یلیخامه وان یها هیال انیبا روکش و م یکیک-
ها درشت! االن تابستونه  یباشه، توت فرنگ یو ژل توت فرنگ یفرنگ
دارن. دوس ندارم الش موز باشه،  یسردخونه ها توت فرنگ یاما تو

 فقط خامله باشه...

که  دیپسره فهم ؟یدیم حی!! چرا انقدر توض؟یکن یم کاریچ شروق
از روحتم  یقسمت یکیک نیهمچ یبرا یحاضر یعزت نفس یانقدر ب
 !یبفروش

 نگاه کرد گفت: بهم

 ؟یخب؟! چرا ساکت شد-
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 .گهید نیهم یچیه-

 نیا یفروش ینیریش نیا یکردم تو یداشتم از تصورش دلمو آب م-
 داشت؟ کویک

 فکر گفتم: یو ب عیسر

 داشت.-

 ...یداد یسوت ؟یگیم چرا

نشستن  یجا برا هی یحوال نیا م،یبرس کیبه حساب ک میپس بر-
نور  ینور عل ادیب رمونیهم اگر گ یدوتا چا م،یر یهست اونجا م

 .شهیم

 د؟یدوست دار یشما چه طعم-

 دوست دارم. یمن؟!! منم توت فرنگ-

 یرفت اما خودمو کنترل م یم جینگاه کردم سرم هنوز گ بهش
که  ارهیکرد سرشو باال ن یم یسع بیو اد میکردم. داخل مغازه شد

که  یو به سمت همون محل میموردنظرو گرفت کیشناخته بشه. ک
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 مکتین یگرفت و رو یدکه دوتا چا هی. از میگفت رفت یم بیاد
 یبود، دلم غنج م دهذوق زده ش کیک دنی. چشمام از دمینشست

درشت که روش  یرفت، اصال تحت کنترل خودم نبودم! توت فرنگ
گذاشتم چشمامو از طعم توت  دهنم  یداشتو برداشتم و تو نیژالت
روش که  نیبود با اون طعم ژالت نیریترش و ش نیملس که ب یفرنگ
 گهیاون لحظه د یانداخت، بستم. حس کردم تو یبهشت م ادیآدم 
چقدر خوشبختم که به آرزوم  ای. خداامخو ینم یزیچ
و خشک شده به  رهیخ بیاد دهی...چشماموباز کردم و ددمیرس

درآوردم.  یباز دیبد دیچقدر ند دمیکنه. تازه فهم یدهنم نگاه م
 دهنمو گرفتم و گفتم: یجلو

 ...من....بیاقا اد دیببخش د،یآ...ببخش-

رو با دستش برداشت و تو دهنش گذاشت و  یدونه توت فرنگ هی
 گفت:

 خوبه نه؟ یلیخ نیا یمزه نداره ول یگل خونه ا یشروق توت فرنگ-
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! حاضرم شرط هیکردم. چقدر مرد با محبت یخورده نگاش م کهی
 یمن خجالت زده نشم با دست توت فرنگ نکهیا یببندم برا
 برداشت.

 ب؟یآقا اد-

 کرد و گفتم: نگام

 .دیستین وریشما متولد شهر-

 نگاه کرد و گفت: کیسکوت به ک با

حداقل با  رمیبرم از دکه قاشق بگ دیبا م؟یبخور یبا چ ویکیک-
 نه؟ میقاشقش بخور

 کیک هیکه به  یکردم. کراش ینگاه م کیجا بلند شد و من به ک از
بهم  یخور یقاشق چا هیاومد و  بیبود! اد ریناپذ فیداشتم توص
 داد و گفت:

 .میبزن بترکون-
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 هیچ یغم بهش نگاه کردم. سربلند کرد و متعجب سرشو به معن با
شه. اروم زمزمه  ینگو غرورت بدتر له م یچیتکون داد. شروق ه

 کردم:

 .دیببخش-

 زد و گفت: کیقاشقو به ک نیاول

 اش خوشمزه است، بخورش تا تمومش نکردم. افهیچقدر ق-

رو  کیقند ک یانرژ یدهنم گذاشتم، اشاعه ها یاولو که تو قاشق
بدنم حس کردم. چشمامو بستم و طعمشو با  ی شهیرگ و ر یتو

مصرف کردم و دارم همه کردم، انگار که مواد  یتموم جونم لمس م
 یعمرم به اون خوشمزگ یتو یزیکنم! چ یاز حد حس م شیب زویچ

 عیبود. سر رهیبه دهنم خ بینخورده بودم، چشمامو باز کردم و اد
 نگاه ازم گرفت و گفت:

صورتت معلوم  یعکس ازت منتشر شده ول هی نستاگرامیا یتو-
 .ستین

 از من؟ کجا؟!!!-
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 جیاز فن پ یکی جیشد و تو پ نستاگرامیدرآورد و وارد ا شویگوش
دستگاه  ونیتخت م یرو بیهاش رفت و عکس و آخرو باز کرد. اد

از تن من از پشت معلوم بود و تو دستم  یمیبود و ن دهیها خواب
کپشن  یشده بود، تو یهنر یعکس ها هیکتاب دعا بود. شب
 نوشته شده بود:

 ه؟یاون ک-

 و گفتم: دمیکش ینفس

باعث  یزیخوام چ یخواستم بدونه! نم یفهمه منم، نم یاردوان م-
 .ادیبشه که اون به سمتم ب

 بگه؟ یچ ادیب-

بهش برسونم، نگاه  انیخواستم منظورمو ع ینگاه کردم، نم بهش
برداشتم و  وانمویشدم. ل رهیخ یچا یها وانیازش گرفتم و به ل

 گفتم:

بهم  یخوام حرف ی. نمبیحرمت نگه داره آقا اد ستیاردوان بلد ن-
 .ستیمن ن تیبزنه که ن
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 ؟یتو ازش جدا شد-

 خورده نگاش کردم: کهی

 ؟یچ یعنی-

کنه  یکه اون چه فکر م ینیاگر آره که چرا به فکر ا انه؟ی یجدا شد-
 زنه؟ یم یو چه حرف

 تکون دادم و زمزمه کردم: نیبه طرف یسر

تلنگر به  هیممکنه  یبعد ی اوهیاست،  اوهیسر و قلب من پر از -
 درون من بزنه و منفجر بشم. یترک ها

 یکه حرف م ییکرد، با سکوت لب ها و چشم ها ینگاه م رهیخ فقط
 خاموش کرد و گفت: شویگوش یزدن. صفحه 

 ه؟یچ دهیم ادیکه شهرت بهت  یزیچ نیاول یدون یم-

 نگاش کردم و گفت: پرسشگرا

 ییگو اوهیها، به فحش ها و اهویه عات،یبه شا یچشماتو ببند-
 یحت ینیب یم یمجاز زویکنه! همه چ یها...تورو به خودت متمرکز م
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 یچون خودتم اون وقت مجاز ینگاه کن نهیآ یتو یندار ازین یگاه
 !یش یم

 فکر حرفاش شدم و زل زده نگاهش کردم. غرق

 ییجزو همونا یمجاز یآدما یها ببند، گاه یچشماتو رو به مجاز-
 .ستادنیروبروت ا قایهستند که دق

 تکون دادم و گفت: دییبه تا یسر

 کنه؟ یبرادرت کار م-

 تکون دادم. سرمو

 کجا؟-

 .یابزار فروش یمغازه  هی یتو-

 خونه؟ یم یچ-

 سخت افزار.-

 سخته مثل رشته برق. یلیسخت افزار خ فته؟یاز درس نم-
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 خونه. یدرس نم ده،یسرکالس گوش م-

 ! پس باهوشه.نیآفر-

 زدم و گفتم: یپوزخند

بچه رو  نیبتونم راه ا دیداشتم با شغل خودم شا دیام ده؟یچه فا-
 کار ندارم. گهیباز کنم، حاال خودمم د یشغل هیبه 

اش  نهیس یقفسه  یو دوسه تا سرفه کرد. دست رو دیکش ینفس
 نگاش کردم و گفت: د؛یکش

 هینداشتم، آره  یمن اصال مشکل قلب فته؟یآدم به شک م یدید-
تپش قلب داشتم، اما االن  ایسوخت  یام م نهیس یقفسه  ییوقتا

 سوز شده. میانگار قلبم ن

 ریتقص د؟یراه افتاد هویچرا آخه  د،یکرد یاستراحت م دیشما با-
 منه!
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 زیپره یتو رهیآدم م یدیهوس کرده بودم، د یلیمن خودمم خ-
پک  هی یخواد، االن دارم برا یم ی.دلش همه چشهیانگار بدتر م

 زنم. یله له م گاریس

 حرفو عوض کرد و گفت: ریلبخند بهش نگاه کردم. مس با

سنشون باال باشه دوتا اتفاق  نیوالد یوقت یدونست یشروق م-
 باهوش. ای شهیبچه منگل م ای فته؟یممکنه ب

 باال دادم و گفت: ابروهامو

 باهوشه باشه. نیهم دیداداشت با-

 افتادم که حالم بد شد؟ یچ ادی یفروش ینیریش یتو دیدون یم-

 پرسشگرا نگاهم کرد: یچشما با

 افتادم. یموضوع نیهمچ ادی قایدق-

 لبش بود گفت: یرو دیکه لبخند پر ترد یدرحال

 به حال تو داشت؟ یچه ربط0
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بار به خانواده ام گفته بود که  هیدکترم  گمیم نمیسن والد ثیاز ح-
من کوتاه قامت شدم کهولت سن پدرمه، من  نکهیا یاز عوامل یکی

 مونویاردوان نامزد دیفهم یکه مادرمم سنش باال بوده؛ پدرم وقت
 کرد. یم یکرد و ازم غذرخواه یم هیفسخ کرده گر

 زدمو گفتم: ینیغمگ لبخند

 تایکرد اردوان به خاطر جسمم منو نخواسته، من اگر ز یبابام فکر م-
به  دنیرس یسکو برا هینوان جونز هم بودم اردوان منو به ع

 کرد. یآرزوهاش استفاده م

 هم بوده. یبستر ه؛یجونز دوقطب تایز-

 نگاه کردم و گفت: بیخورده به اد کهی

 یم یچ یاختالل داره، متوجه هیدرونش  ی! قدشم بلنده ولایب-
 خوام بگم؟

 سرمو تکون دادم. جیگ
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! یجنس یحت ،یجسم ،یخلق ،یدارن، روان یادما مشکالت یهمه -
 یدختر خوش خلق ؟یریگ یچرا انقدر از خودت خرده م نکهیمشکل ا
قدتو  گهید شهیباهات هم صحبت م یکس یانقدر که وقت ،یهست
 !نهیب ینم

 زدم و گفتم: یلبخند

 یچون به حد کاف دیهست یمحترم یلیشما آدمه...ادم خ بیآقا اد-
که هستم ندارم،  یزیاز چ یمن شکوه ا د،یزار یاحترام م گرانیبه د
 یکه تو ینداره من تموم احساس یتیاهم گهیندارم! برام د گهید

من  دنیبا د یکس ستیبرام مهم ن گهیقلبم بودو خرج کردم، د
برام  گهید رمویمس ینجایاز ا ،نه ای دهیعشق بهش دست م یحس

 که بوده. یبرگردونم به اونجا ویکه زندگ نهیمهم ا

 نگاه کردم و ادامه دادم: ابونیخ به

 خوام به اون عهد برسم. یدلم بستم و م یتو یعهد هی-

 ؟یچ-

 نگاه کردم: بهش
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 وقت نشد خجالت بکشم. هیخوام اگر  ینگم؟ نم شهیم-

 م؟یخب؛ بر لهیخ-

 د؟یشما خوب م؛یآره بر-

توبهتر شده خوبم. گفتم دور ازت  یرنگ و رو نمیب یمن م یراست-
 .یکن یغش م نوریاالن تو هم ا

 بود. ختهیشده بودم معده ام بهم ر ینه فکر کنم عصب-

 با خنده گفت: بیاد

 یعصب ینطوریمن گفتم آدم ا یدیخند یم یتو ه میشمال بود-
 کنه. یملتو شاد م هیبشه دل 

 و گفت: دمیخند

 عوض شد؟ تتیتهران مدل عصبان میدیچرا رس-

شروع شده بود  ییاشتها یحالتو چند وقته دارم، اول با ب نینه ا-
دکترا همه  رم،یگ یانگار تهوع م زمیر یکه بهم م یلیها خ یتازگ
 دن. یبه اعصاب ربط م رویچ
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باز تکون  یکم هیتکون داد و به باال نگاه کرد و بعد سرشوتو زاو یسر
 داد و گفت:

 آها. آهـــا.-

سرش سبک  یرو تو یزیچ هیفکر به چهره اش گرفت، انگار  گوریف
 کردو گفت: یم نیسنگ

 ؟یدکتر رفت پس

 نه نرفتم.-

 خورده گفت: کهی

 واسه اعصابه؟ یگیم یپس چ ؟ینرفت-

 .گهیدونم د یاعصابه من خودم م یبرا گهیبرم دکتر هم م گمیم-

 ؟یشد ینطوریحاال چند وقته ا-

بعد  میکات کرد باری یعنیم،یاز همون وقت که با اردوان کات کرد-
اما  میباز صحبت کن خواستمیمن رفتم دم خونه اش م گهید باری

همه  یقطعا و حتم دمیفهم دمیدعوامون شد ،مائده رو که اونجا د
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 دمیشدم فکر کنم مائده رو د ینطوریتموم شده از اون شب ا یچ
 حالم بد شد 

 تکون دادم گفتم: ) نیبه طرف ی)سر

که نامزدم بااون بهم  دمید مویینبوده دختر دا یزیکم چ خب
 کرده انتیخ

 !یرفت یدکتر م دیبا-

بره تا  یام که زلزله توش اومده زمان م یشهر هیشب شم،یخوب م-
 روبراه بشم.

 از خنده زد و گفت: یپوزخند

 میچندتا بخر یخوا یم یشیخوب م یبخور کیک یدون یحاال اگر م-
 م؟یببر

 و گفتم: دمیخند

 .دیخجالتم ند-

 مقدمه گفت: یب هوی
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 حرف نزن. یرسم-

 گفتم: متعجب

 ؟یچ-

 ه؟یحرف زدنه چ یهوم؟ رسم قیرف میحرف نزن، گفت یرسم-

 .دیکاتب هست بیآخه شما اد-

 زد و گفت: یکجک پوزخند

 هست؟ یک-

 زد و گفت: یکردم. لبخند یو زل زده بهش نگاه م رهیخ

 .نینقابه فقط هم هیکاتب  بیاد-

 برداشت و از جاش بلند شد: کویک ی جعبه

 .میبر-

 جا بلند شد و گفت: از
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 کیفقط  یبرداشتم که توش نوشته بود گاه ویسنار هیبار  هی-
صد ساله  یکن یو حس م یو کنارش یزن ینفر حرف م هیساعت با 

و  یکرد یهستند که باهاشون زندگ ییهم آدما یزمان هیتره!  قیرف
 و از خون خودت هستن اما...اما... یباهاشون بزرگ شد

 نگاه کرد: بهم

چون اون سر دردو برات  یاز سردردت بگ یبهشون حت شهینم-
 گم؟یم یچ یدون ی! مکنندیسرطان مغزم م

 .رمیگ یفهمم اما منظورتونو نم یم-

دور و برت  نکهیا نیزنم! در ح یشلوغ حرف م هییدارم از تنها-
 .یپر از ممبر مجاز یگروه ها یها نیادم هیشب ،ییشلوغِ اما تنها

 زدم: یپوزخند

 آره.-

 ه؟یمشکل مادرت چ-
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قرص ها هارو که  یسازه، بعض یبهش نم یفشار خون داره؛ هر قرص-
زاره و  یم ریفشارش تاث یرو یخوره هم حت یم دیروئیت ایقند  یبرا
 عوارضش هم ننوشته. یتو یگاه یحت

 گذاشته. ریروش تاث یلیحتما مرگ پدرتم خ-

 تکون دادم: دییبه تا یسر

 زنه. یبابام حرف م یهمش با عکسا ،یلیآره خ-

 خدا رحمتش کنه.-

 .امرزهیخدا پدر شما...پدرتو ب-

 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

 ؟یتو گرسنه ا-

 .رمیخوردم س کیک یلینه راستش خ-

 یبام تهران؛ هوا میرفت یوگرنه االن م زونهیقلبه نام فیمنم! ح-
 چسبه. یاالنش م

 .زنیر یسرت م یشلوغه، رو یلیاونجا که خ-
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 .گهیکنم د یاستتار م-

 .دمیخودش اشاره کرد و خند به

 یکرد یاردوان م یصدا یکه برا یا هیسرما نیا یجا دیبه نظرم با-
 .یکرد یخودت م یصدا یبرا

 یالزمه  ی. فقط جنس صدام خوبه ولستینفسم بلند ن یلیمن خ-
 .هیقو یها هیخوندن ر

 ...امم...یخوب خوند یلیشب خ یپر شه،یدرست م نایا-

 کردم و گفت: نگاش

 بدم؟ یآهنگ درخواست-

 و گفتم: دمیخند

 .یاولشو خودت بخون نکهیبه شرط ا-

 ؟یریبگ تمیر یخوایچرا؟ م-

 تکون دادم و خوند: سرمو
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 یتو بهتر از اون-

 تو خوابم بود که

 که قبل از تو یخواب

 بود ادمیروز  هر

 دیبهم خند ایدن

 دمیتورو د یوقت

 هیعمر گر هیبعد  من

 دمیتو خند با

 ریتونست تحر یخاص نبود اما خوب م یلیخ دیشا بیاد یصدا
کرد. بهم نگاه  یم باتریرو ز یآهنگ هر خواننده ا نیبهش بده و ا
 کرد و گفتم:

 خودت بخون. ستم؛یبلد ن-

 و گفت: دیخند



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

233 
 

 .یگیدروغ م گنیها؛ چشمات م ینساز یعه! اومد-

 .میرس یبه خونه م میدار گهید-

 طلبم! یکیباشه -

 مقدمه خوندم: یب

 نیچندتا آهنگ غمگ یکن یگوش م-

 لیتعط یزندگ شهیم بعد

 دل من، دل من... ستیبد ن یفهم یم گهیسال د چند

 ابهام خوند: بیو اد میخونه رسد به

 شمیمنم عاشق م-

 نه وونهید یول

که باهم  میدوتا نوجوون خوش ذوق بود هیشب میخوند یم یوقت
حس اون آهنگن و با دست به  یخونند و تو یرو م یآهنگ کیدارن 

 مچ شد؟ یکیانقدر خوب با  شهیم یکنند....چطور یهم اشاره م
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 من بدم  یگیم تو

 دونه یم خدا

 و دست زدمو و گفتم: دمویخند

 .یخوب یلیآقا، خ-

 .نهیش یکه به دل م هییآهنگا نیاز ا اد؛یخوشم م-

 گفت: بیتکون دادم و اد دییبه تا سرمو

 م؟یبخون میکامران هومن بر یجا-

 گفتم: دمویخند

 مگه نه؟ میکن یاردوانم کم م یآره، رو-

 گفت: رهیخرده بگ نکهیا بدون

 .نجاستیاصال نکته اش هم-

 رفتم و گفت: اطیح یتو
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خودم بودم،  ینکردم، امشب انگار برا یخودم زندگ یبرا یلیمن خ-
 یکیک ابونیخودم بودم! گوشه خ یاما برا ماینکرد یکار شاخ یلیخ

 کاریملت بدونند من چ م،یآواز بخون م،یاز دکه بخر یچا م،یبخور
 کنند. یکردم و آرزوم بوده بالکم م

کنند  یکه ساخته بودنو بالک م یبیکنند، اد یاونا تورو بالک نم-
 خودشو داره. یزندگ اریاخت یوگرنه هرکس

 زد، به باغچه نگاه کردمو گفتم: یلبخند تیرضا با

 ؟یرس ینم نجایچرا به ا-

 ینطوریسرسبز بود بعد انقد رآب ندادم ا یلیوقت ندارم! اولش خ-
 شد.

 یآبده ستمیس یبد جیمس یهست که با گوش یستمیس هی-
 مشغله دارن. ایکه سفرن  هییواسه اونا شه،یروشن م

 چه جالب!-

 درخت خشک اشاره کرد و گفت: هی به
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 بود؛ انقدر هم پر بار بود. بیس نیا-

 باز آبادش کرد. شهیشد! م فیح-

 .ستمیبلد ن یمن باغبون یآره ول-

زنه و بعد  یشخم م ادیم دیپول بد یشهردار یاز مامورا یکیبه -
 و کاشت. دینهال خر شهیم

 و گفت: دیخند

 ها. یبره نهال بخره؟ حوصله دار یک-

 د؟ییخوا یم رم،یمن م-

 و خنده گفت: دیترد با

 ؟یکن یم یشوخ-

 کارارو دوست دارم. نینه! آخه ا-

 فکر کرد و گفت: یکم

 ؟ینهال چ-
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 . جاشو بلدم.رمیگ یرم م یم یبگ یهرچ-

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به

 .میریفردا شنبه است؛ اسنپ بگ-

 .دیاستراحت کن دیبا د؟ییایب دیتون یشما مگه م-

 یشم، م یم ضیبعدشم من بمونم تو خونه مر یخودتاوال شما -
 رو زنده کنم. یزندگ نیخوام نبض ا

 بود. دهینگاه کردم، رنگش پر بهش

 !دهیرنگت پر ؟یاول نبض خودتو زنده کن یخوا یم-

 اش اشاره کرد: نهیس به

 .ارهیدرم یآره داره اداباز-

 من... دیباال...بخش میخب بر-

 عیکردن، سر یو رو م ریانگار درون منو ز ییکهویخورد،  یهم م دلم
متوجه احوالم نشه. به سمت پله ها رفتم  بیرومو برگردوندم تا اد

 پشت سرم باال اومد. درو باز کرد و گفت: بیو اد
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 شروق... گمیهم برم، من م نیدنبال ماش دیبا-

 خنده گفت: با

نصفه و ناتموم دارم که  یمن شو. انقدر کارا زیر زیبرنامه ر ایتو ب-
 جمع و جور کردنشو ندارم. یحوصله 

 گفتم: یزورک یخنده  با

 ؟یکن یهم م مهیب-

 گفت: یزیآم طنتیلحن ش با

 ادیباش تا خدا روزتو ز ینکن، راض یخواه ادهیخانم ز گهیآها، نه د-
 کنه.

 بهش کردم: ینگاه مین

خوان تا  یهم م یزیچ هی گمیگن! کارفرما هارو م ینم نمیآخه ا-
 استخدامت کنند

 .ادهیچون تقاضا ز-
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گذاشتم  یآشپزخونه. صندل یبردم تو کُ یو شالمو درآوردم و ک مانتو
 گذاشتم. خچالی یقفسه  یتو کُ یتا ک یصندل یو رفتم باال

 ...یصندل یباال یریشروق جان! مواظب باش، م-بیاد-

 من عادت دارم.-

 اومدم گفت: نییپا یاز صندل تا

قرصه رو بخورم،  نیآب بده من ا وانیل هی یعادت دار پس حاال که-
 .شمیمن پر رو م یننال نجایشروق جان ا نیبب

آب  وانیل هیبرداشتم. بهش  خچالیابو از  شهیزدم و ش یلبخند
 دادم و گفتم:

 م؟یدکتر بر دهیدراز بکشم،رنگت پر کمی-

 یدکتر بگ یخرس گنده رو ببر گه،ید ارمیدرن یلوس باز-بیاد
 ده؟یرنگش پر
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 ییخودمو به دستشو عیزدو به سمت اتاقش رفت، سر یپوزخند
کف دستم نگه داشتم  یرسوندم و به صورتم آب زدم. آب خنک رو

 .نمیبب نهیشد خودمو تو آ ی. کاش مدمیموهام کش یو رو

 صدام کرد و گفت: بیاومدم. اد رونیخشک کردم و ب صورتمو

 .یبخوا یکه راحت تر یهر اتاق یتو-

 .ریباشه شب بخ-

نفره داشت اما  کیاز اتاق که تخت  یکی یگفتم و تو ریشب بخ من
 ریمس یدونستم چه مرگم شده بود تو یتا صبح سر احوالم که نم

رفتم،  یم ییبه دستشو نیپاورچ نیبودم. پاورچ ییاتاق و دستشو
 ومد،یزدم و حالم جا م یصورتمو آب م دیرس یم ییپام به دستشو

 یگرفتم. دلم م یم دیتهوع شد تاتاق و حال یرفتم و تو یباز م
 موندم! یتوالت م یخواست تو

تا نماز بخونم.  دمیصبح بود، وضو گرفتم و لباسامو پوش یها دمدمه
 کلفت و خواب آلود گفت: یاز پشت سرم با صدا بیاد

 ؟یریکجا م-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

241 
 

 و با وحشت گفتم: دیترس قلبم از جا کنده شد، شونه هام پر از

 !یوا-

 نترس منم.-

 خواستم نماز بخونم. یجا! م چیه-

 آها آها.-

 تکون داد و گفت: یسر

کن، من  دای...نه خودت پارمیب ستایوا نجاست،یجا نماز مادرم ا-
 هیکنم، تو اون اتاق اول یبرم گم و گورش م یبدتر م رمیاالن م
 است.

. کمد و کشو هارو نگاه ییرفت دستشو بیسمت اتاق رفتم و اد به
 کردم و جانمازو برداشتم. تا خواستم قامت ببندم گفت:

 شروق؟-

پر  یو خشن شده بود با ابروها ینگاش کردم چهره اش جد برگشتم
 و خم گفت: چیپ
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 خونه! بخون بخون بعد. ینچ داره نماز م-

 ؟یخوا یم ینه بگو چ-

 تا نمازت تموم بشه. نمیش یم نجایبخون ا یچیه-

مبل  یرو دمیبستم و نمازمو خوندم. نمازم تموم شد و د قامت
جلو رفتم و باز عقب  دی. با تردزونهیخوابش برده و سرشم از مبل آو

من  ده؟یخواب ینطوریچرا ا ره،یگیم یکردم! گردنش درد م ینینش
 رگردنشی"به من چه" بلد نبودم، بالشتک مبلو برداشتم و ز

چشماشو باز کرد و با اخم  نم،گذاشتم. سرشو تا خواستم بلند ک
سرشو بلند کردم و با  ینطورینگام کرد. فکر کردم بدش اومده که ا

 خجالت گفتم:

 سرت افتا.... دیببخش-

 کهی دیسرش درست کرد و به پهلو پشت به من خواب ریز بالشتو
 خورده نگاش کردم و گفت:

 ؟ینداز یم  یچ هی-
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روش بندازم؟!!!  یزیچ هیکه  نهیمنظورش ا 1ندازم؟!! یم یچ هی
دستمو روش انداختم. جانمازمو جمع کردم، معده  یهمون چادر تو
 دهیاپن خواب واریهال پشت د یاومده تو نمیرفت. ا یام مالش م

 رونیب خچالی یو کره و از تو ریصدا و آروم و پن ی! بشهیم داریب
 نیبه ا شیزد، ن یم شیذهنم ن بود، دهیاوردم. خواب از سرم پر

 ومدیاز من خوشش م شتریسوال که االن مائده باهاشه؟ از مائده ب
 یهم عقدش کرد؟ پس چرا با من رابطه داشت؟ م عیکه انقدر سر

خواست از  ینقشه اش نم یدر پ یخواست سوء استفاده کنه، حت
روشن  شهیکه م یتیکبر د،ید تیکبر هیهوسش بگذره! منو شب

 تیاز کبر یکار چیه گهیبسوزه د یاجاقشو گرم کنه و وقت وبشه 
 ! ادیسوخته برنم

 نکهیو مشتمو محکم گره کردم. من قبل ا دمیکش یحرص نفس با
بخورم، غرورم شکسته بود. غرورم له شده بود،  یشکست عشق

فکر  یزمان هیمن که  ییبعد اومده با دختردا رانهیا یهمه آدم تو نیا
بهشون سرپناه  دم،یرس یکردم خواهر منه و بهش م یم

دونست من  ی...چطور تونست؟ مائده چطور تونست؟ ممیداد
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 یداشتم، لباسمو تو یرابطه هم دارم... حس گر گفت یباهاش حت
چقدر  دمیتنم تکون دادم تا خنک بشم. دو سه تا نفس بلند کش

 تونه پست باشه!!! یم

دست  یمنه، آرزو ی زهیدونست که اردوان انگ یپست بود، م مائده
 یعاشقش باشم در کنارش حس م نکهیاز ا شیمن بود ب یافتنین

 نیخودته بب ری! تقصنهیهمه هستم.  تو اشتباهت هم هیکردم شب
 گفت؟ یچ بیاد

اما  دمیندارم، من به همه عزت نفس نشون م یبا کس یفرق من
دونست که ازت  یم یاردوان لعنت نویا ست،یدرونم هنوز کامل ن

کجا و اردوان کجا!!!! اردوان به دروغ همه سوء استفاده کرد وگرنه تو 
که دوسش داشتم، کدوم  دمید یحرفاشو زده بود من درونشو م
هچل اردوان و مائده  یکه االن تو ددرون؟!!! تو اگر چشمات باز بو

 !ینبود
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بزار  ،یخدا هردو شونو...شروق! انقدر بزرگ باش که لعنت نکن یا
 ی! برا؟یکنه که خودشون خودشونو لعنت کنند، چطور یکار ندهیآ

 وجود نداره! درسته... یخدا چطور

کرده بودم و  یباهم قاط ریدستم نگاه کردم، کره و پن یظرف تو به
هارو  نتیکاب یگذاشتم و تو یتوش تخم مرغ زده بودم، صندل

 یو بعد تو ختمیر دیشو یکردم. توش کم دایپ دیشو یگشتم و کم
 .ختمیتابه ر

به  یمن توطئه کنند کس هیبر عل ایدونم اگر کل دن یم ایخدا
رسه چون من تورو دارم، دلم شکسته، غرورم شکسته،  ینم یفرجام
 یم یبه توئه. املتو برگردونم...شروق تا ک دمینه...ام دمیاما ام
شه حالش  یمشخص م ینطوریبخواد بره سرکار، ا یتا وقت ؟یمون

 نه. ایجا اومده 

 یخوردم. چا ادیو با ولع ز دمیکش یدست شیپ یاملتو تو از ینصف
باغچه افتادم!  ادی. دهیهنوز خواب دمیدم کردم و به هال رفتم د

 واشیکردم.  دایپ لیوسا یو کم لچهیب نیرزمیو از ز اطیح یرفتم تو
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 یها اهیکردم. گ یو رو م ریباغچه رو ز نیزم لچهیبا همون ب واشی
 یداد. تو یبهم م یشتریب یهوا انرژ یاخشکشو درآوردم. خنک

افکار  شهیبود تا فکرم سمت اردوان و مائده نره. هم یریگوشم هنزف
 کنند. یسکوت به آدم حمله م یتو

با جون و  یدادم. جور یکردم و کارمو انجام م یزمزمه م کیموز با
فرار از مرور  نی! ببرمیکار حقوق بگ نیدل که انگار قراره با بت ا

نگاه  هیبه قض یمنطق ی! وقتارهیخاطرات و شکست چه به روز آدم م
داره؟ اما  یبه من چه ربط بهیغر هی یباغچه  یگیبه خودت م یکن
 یو خار خاطره ها یبشه تو مشغول بش قکار باعش نیا یوقت

اون وقت انتخاب  ،یتنت فرو نکن یگذشته و افسوس رو تو
 .شهیم یمناسب

 کردم: یلب زمزمه م ریز

 قلبم یتو یندار ییکن جا بس

 کشم حستو کم کم یم آره
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 هیکردم. شب یفرو م نیزم یرو تو لچهیدادم و ب یتکون م سرمو
درونم گرفته  یدرون منه...خشکسال هیباغچه شب نیدرون منه، ا

زارم  یکنم، من زنده ام! نم یکنم، آبادش م یروش م ریاما....ز
 اردوان و مائده منو بکشن.

 من یعالقه  فیح ف،یح

 لب بلندتر خوندم: ریوسط باغچه و ز ستادمیا

 ازت یتوقع چیندارم ه گهید

 خط دهیدورشو دلم کش گهید

 نمتیخوام بب ینم گهید

 فقط... برو

کشورم  یخودم بودم، اما چون تو یبتونم بخونم آروز نکهیا دیشا
تونستم بهش برسم، همه کار کردم که اردوان بهش برسه!  ینم

 ی. آره من براستادمیکردم عشقه. وارفته ا یکه فکر م یاردوان
 یدار و ندارمو گذاشتم تا اردوان خواننده بشه چون فکر م نیهم
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 یمن م یهمسرم داره به آرزو مکرد یکردم اون خود منه...فکر م
 شهیپدرم که هم یشعرا نیبهتر یرسه! چقدر احمقانه است! حت

بردم تا  یاون م یکردم و حفظ بودم برا یخودم زمزمه اش م
 بخونه...من ارزومو به اردوان فروختم، بهش اردوان فروختم...

به  نکهیا یبرا یتک تک کارام افتادم که حت ادیبستم،  چشمامو
 برسه التماس کرده بودم.. تیموفق

 بازم یم

 سازم یقلبمو م یول

 شناسم یعشقو نم گهید

 واسم یمرد گهید

 شمارم یزخمامو م یهمه  نبارمیا

 زارم به دلم... ینم گهید یول

چطور  1خودم؛ خودمو نابود کردم؟! یزدم، من خاطر آرزو یزهرخند
ام که  یمادر هیاست! شب دهیچیبودم؟ انسان چقدر پ دهینفهم نویا
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 ده،یمادرش رس یو حاال اون به آرزو ختهیبچه اش ر یآرزوهاشو پا
 اما همون بچه قاتل مادر شده! 

 تکون دادم و کف باغچه نشستم و گفتم: نیبه طرف یسر

و زمان گوش  نیزم یهمه  گهیتوام، مادرم م هیباغچه؟منم شب-
 یفهمند، م یم یدارن، شعور دارن، قلب دارن، باهاش حرف بزن

ن! نه فقط در انسا دهیدم ایخدا از روح خودش در دن گهیشنون، م
قلبشه. حرفاش  یکه از خدا تو یمانیمومنه، مومن به ا یلیمادرم خ

توام  هیدارم، من شب نشیب درمآرومم کرده، به باور ما شهیهم
خشک کرد منو خواهر زاده  بیباغچه. منم درونم برهوته، تورو اد

 و رو بشه. ریزنم درون خودمم ز یکه به تو م یلیاش. کاش هر ب

و داره و  اطهیح یتو یکیدونم چقدر گذشته بود که حس کردم  ینم
 کنه. ینگام م

تونه با  یچشم تو چشم شدم. چقدر خوب م بیو با اد برگشتم
نگاهش حرف بزنه اما من زبون نگاهش بلد نبودم، چشماش انگار 

و  ارهیاهنگ داشتن، هر چقدر هم نگاه کنه انگار حرف کم نم یحت
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به  یچشماش دارن. آروم سر یحرفا دنیبه شن لیمن گوشام م
 تکون داد و گفت: نیطرف

 ؟یکن یم کاریچ-

 جا بلند شدمو لباسمو تکوندم: از

 زدم. یم لیباغچه رو ب-

 ریهمه باغچه رو ز نیکه ا یینجایا یسخته! تو از ک یلیخ لچه؟یبا ب-
 ؟یو رو کرد

 از شش صبح.-

 ؟یبگم بعد خودت دست به کار شد یمامور شهردار یگفت-

 برد. یآخه خوابم نم-

 برد؟ یچرا خوابت نم یدینخواب شبیتو که د-

بود؟  داریشد، از حس شرم تنم گر گرفت، داغ شدم، ب زیسر ر قلبم
کردم  یبودم! فکر م ییدستشو یتا صبح تو دیبود و فهم داریب
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زاشت. از کجا  یگوشش م یخوابه، همش به پهلو بودو بازوشو رو
 بودم؟!! با خجالت گفتم: داریکه تا صبح ب دیفهم

 سر و صدا کردم؟ ؟ینزاشتم بخواب-

 حالت بد بود؟ ست؛یمهم ن-

 !ختهیفکر کنم معده ام بهم ر-

 زد و گفت: یتلخ پوزخند

 ؟یریخب چرا دکتر نم-

 آخه االن خوبم.-

 عه!!-

 دونم. یم هیشم؛ عصب یم ینطوریا هوی-

 رو به اعصاب ربط داد؟ یشه همه چ یمگه م-

 بحثو عوض کنم تند تند گفتم: نکهیا یبرا

 .یدرخت بکار یتونیباغچه حاضره، م-
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 یعقب داد و کم یکرد. گردنشو کم یو پرسشگرا نگام م یجد هنوز
 کرد و گفت: یچونه اش ساخته شد. اخم ریغبغب ز

 ؟یکارو کرد نیتو چرا ا-

 زنه رو ببندم. یسرم حرف م یکه تو یدهن آدم نکهیا یبرا-

 افهیو نقالشو از سر گرفت. ق ثیپر از حرف و حد یاون نگاه ها باز
بود صورتش  رهیبهم خ یرفت!! جد ینم یمود خوش خلق یاش تو

 یشد و بعد نفس رهیپام خ ریز نیدرهم بود نگاه ازم گرفت و به زم
شلوار کوتاه کرمش بود. دستشو  بیج یدستش تو هی. دیکش

 درآورد وبهم اشاره کرد و گفت:

 روم نشه نگات کنم. یکرد یکار گهیباباجان؛ د رونیب ایب-

 !هیچه حرف نیا-

 م،یهست ینکبت یچه خانواده  ؟یآخه چرا به جون اون باغچه افتاد-
زدم  یاون نمک نشناس م ییتو سر دا لچهیتو بودم با اون ب یجا

 دلم خنک بشه.
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 و جلوتر رفتم: دمیخند

 تا آسمون فرق داره. نیبا خودش زم شییآخه دا-

 مادرم. ایخواهرم خطا رفته  ایالاله االهللا؛ -

 خورده گفتم: کهی

 !!!؟یچ-

 .رهیم شییحالل زاده به دا-

 باال داد: ابروهاشو

 کرده. یکار هیوسط  نیا یکیاگر به من نرفته پس -

شده بود، فکر  رهیخندونم خ یبا لبخند به لبا دم،یخنده لب گز با
اسوده کرد!!!  المویشه اما شد و خ یباز نم شیجد یکردم چهره  یم

 اومدم و گفتم: رونیاز باغچه ب

 درست کردم؛ برو بخور. ریاملت پن-

 .ینکن نویزم یماش ی؟کاشیکن یم کاریتو چ-
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 و گفتم: دمیخند

 .رمیبرم دوش بگ ادیخوام با اجازه ات اگر بدت نم ینه م-

کش داد و  نییلبشو به سمت پا یکرد و گوشه ها یتصنع اخم
 گفت:

من  انیم نایاجازه گرفت؟ راستش شهرام ا دیمگه واسه حموم با-
از توالت خونه ام استفاده  دیلحظه اجازه بد هی شهیبگم اگر م دیبا

 کنم.

 و گفت: دمیخند

 همه مدارا ندارم. نیمن عادت به ا-

 ؟یشما بهتر-

 آره بهترم. ،یاگر شما تعارفو کنار بذار-

 خوابت برد. یول یصبح صدام کرد-
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آرامش گرفتم،  ،یبرد میمنو به زمان بچگ یخوند ینماز م یداشت-
کن بهم بده بخورم  دایآرامبخش از داروهام پ هیخواستم بگم  یم

 چون تپش قلبم باال رفته بود.

 بوده. دنتونیالبد واسه نخواب-

 یدستشو تو هیکش داد و  نییلبشون به سمت پا یگوشه ها باز
 شلوارکش کرد و گفت: بیج

 !دیدونم شا ینم-

 کردم. تییاذ یلیخ د؛یببخش-

 دمیمن که گرفتم خواب ،یکن یم یچوب کار یدار ؟یکن یم یشوخ-
 .یدختر تو باغچه رو اباد کرد

 .ینزاشتم بخواب شبیمن د ،یاستراحت کن دیآخه االن با-

کنه حاال  یقرصا انگار آدمو کرخ م نیراستش ا دمینه صبح خواب-
 تونستم پاشم بگم شروق چت شده؟ ینم

 گفت: دمویخند
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 دکتر برو یجد یول-

 .رمیم-

لباس برداشت و حموم رفتم. لباسامو  فمیو از ک میخونه رفت داخل
که  ومدیم بیاد یشاک یاومدم. صدا رونیشستم و بعد از حموم ب

 یزد. تا متوجه من شد برگشت و به لباسا یحرف م یکیداشت با 
 پشت خط بود گفت: یتو دستم نگاه کرد. به کس

 رو نگه دار... یگوش ،یگوش-

 به من گفت: رو

 ییلباس شو نجایا ؟یجان؟ چرا لباساتو با دست شست شروق
 هست.

 دست بود فقط. هیدونم  یم-

 ؟یمن بنداز یبا لباسا رهیگ یخب باشه؛ دلت نم-

 برعکسه؛ حاال کجا پهن کنم؟ قایدق ست؟یطور ن نینه!!! ا-

 کنم. یمبل و نرده پهن م یمن رو-
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 تعجب گفتم: با

 نرده و مبل؟!!!-

 .میکن یم یفکر هیتماسم تموم بشه -

کرده  دایپ نیرزمیکه از ز یطناب هیصحبتش تموم بشه با  بیاد تا
 نییپا دیرس یو پنجره بستم چون قدم نم نییبودم به نرده و پا

 کردم. زونیبستم و لباسامو آو

زد. ناهارو درست کردم و تختشو  یهمچنان با تلفن حرف م بیاد
روش گذاشتم تا بخوره. موهامو  شیجمع کردم، داروهاشو بردم و پ

که توش بودم نگاه  یهم از هال به اتاق بیشونه کردم وبافتم، اد
 ینطوریبهم ا نکهیبخواد نگاهشو پنهان کنه! از ا نکهیکرد بدون ا یم
 یاما نگاهش اصال حس ناامن دمیکش یم لتکرد خجا یمنگاه  رهیخ

 داد. ینم یو منف

 ونیزیتلو یمبل جلو یبود!!! اومدم رو بیعج یلیبود! خ بیعج
رو  ینگاه کردم که داشت کارخونه بستن ونیزینشستم و به تلو

جونم افتاد! نگاهم  یجنون تو هیشب یداد. هوس بستن ینشون م
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روبروم دوخته شده بود که خودمم متوجه زل  ریبه تصو یجور
 شب،ید یکیشدم؟!!! اون از ک ینطوریچرا ا یشده بودم. وااا میزدگ
 یفیق یبستن دنید ی...چقدر شکمو شدم! حتیهم از بستن نیا

 دهنم جمع بشه. یآب تو شهیهم باعث م

و رو  ریحالم ز دمیرو د یفینشون داد اما تا ق یادیز یها یبستن
 ده؟یم یرنگ. مزه توت فرنگ یصورت یبا لبه ها دیسف یشد، بستن

بخور  خچالوی یتو کِ ی...پاشو کهیاون لبه هاش طعم توت فرنگ
افتاد که  بیخواد...نگام به اد ینم کی. نه دلم کدهیطعمو م نیهم
 یدونم چرا دست پاچه شدم! انقدر یشده بود. نم رهیبهم خ یجد

 یاومد. دست رو شیهمگام من پ بیکه از جا بلند شدم و نگاه اد
فقط  ؟یکنم؟ چرا بلند شد کاریبلند شدم حاال چ دم،یدهنم کش

با تموم بگو بخند و  ه؟ینطوریچرا ا نیکرد! ا یداشت بهت نگاه م
 .هیانقدر جد شیشوخ

دم  یمرض خوردنم جبران بشه. چا نیا دیدم کردم شا یچا رفتم
 اطیتاد، چه حخلوت پشت خونه اف اطیکردم که نگاهم به ح یم



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

259 
 

 ستیب ای ستیب بایبود، تقر ییروبرو اطیح هیبود شب یخلوت بزرگ
 بود! فیرفتم..چقدر کث رونیو پنج متر بود...درو باز کردم و ب

 ؟یکش یاونجا نقشه م یبرا یدار-

 از خنده زدم: یو پوزخند برگشتم

 هم هست. دهیچقدر دنجه! سرپوش-

رسه که سقف  یپوشونده بود وگرنه من به ذهنم نم یمالک قبل-
 بزنم.

 ؟یزن یاستخر نم نجایچرا ا-

 زنه! استخر؟ یبه سرت م ییشروق چه فکرا-

 شه... یخوب م یلیآره خ-

 یکردم، انگار منوآوردم تا طراح یم انیو تزهامو ب اطیح یتو رفتم
 بشیج یدستش تو هیکه  یبا لبخند درحال بیکنم، اد ونیدکوراس
بود  لیمتما ریدستشو به چونه اش گرفته بود و سرش به ز هیبود و 

 شد. ینگاهش به سمتم بود. من آب و تاب از حرفام کم نم
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 به استخر. میبعد برس مینهال بخر میبر ایحاال ب-

 خورده گفتم: کهی

 ؟یگل و درخت بکار یخوا یم-

 !!؟یاماده نکرد نیهم یمگه باغچه رو برا گهیآره د-

 !یریبگ یکردم جد یفکر نم-

راستش به چارچوب در داده بود خارج شد و  یکه با شونه ا هیتک از
 با خنده گفت:

ِ پا پِ  یتِز بد یه نید نه د؛ بب-  .شهیکه نم ینباش شی

کارا  نیداره! مطمئنم حوصله ا یزدم، چه دل بزرگ یلبخند دیترد با
 رو نداشت! داخل خونه رفت و گفت:

 که! یگذاشت یچا-

 .میبر رونیب مییخوا یدونستم م یآره! نم-

 خنده ادامه دادم: با
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 .میفالسک با خودمون ببر یتو زمیبر دیبا گهید-

 برگشت نگام کرد و گفت: بیاد

 م؟یکجا بر میفالسک بردار-

 خورده گفتم: کهی

 گفتم. یبه شوخ یچیه-

 نگام کرد و گفت: رهیسه تا پلک زد و خ دو

 بهتره. میاصال امروز خونه نمون نته،یکاب یفالسک تو-

 خورده گفتم: کهیبرگردوند مو  رو

 !!!؟یکن یم یشوخ-

خوام به مسخره  یگرفتم پدرم دراومده م یجد ادیرو ز ینه! زندگ-
 .رمشیبگ

نه!  ایرو گفته واقعا اجرا کنم  یدونستم حرف یرفت و نم رونیب
زد. فالسکو  یهال اومد که داشت با تلفن حرف م یصداش از تو
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و دوتا استکان  ختمیرو فالسک ر ی! چاهیبیدرآوردم...آدم عج
 آشپزخونه اومد و گفت: یجلو بیبرداشتم، اد

 خودم. نیسراغ ماش رمیفردا م اره،یب نیماش یکیزنگ زدم -

 م؟یکجا بر-

 اد؟یها...بدت که نم قیآالچ یکوهسار، اون باال تو-

 کرد و سرشو تکون داد. یاخم پرسشگرا

 تعجب کردم. کمینه! -

به دهنم  هوی. ارتهیز یروستا یهمون کلبه تو رانیا یتو حمیمن تفر-
 ؟یبا من باش؟ هست د،یرس

 زدم: یلبخند

 باشه.-

و تخم مرغ گذاشتم بپزه و اونارو  ینیزم بیدوتا س ارنیب نویماش تا
بازم  بی! ادمیکوهسار رفت یجد یآوردن و جد نویهم برداشتم. ماش
استتار کرده بود. کل راه از تجارب  یآفتاب نکیخودشو با کاله و ع
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جز  یا زهیانگ چیه یخسته شده ول نکهیگفت و از ا یم شیکار
دنبال بهونه است  نکهیزد،از یحرف م ستین شیزندگ یکارش تو
مهاجرت کنه و چند بار  ایکنار بذار  شویحرفه ا یزندگ یتا همه 

 شده  مونیاقدام کرده اما پش

تا نگهبانو نگاه  اوردیسرشو باال ن یورود یو جلو دمیکوهسار رس به
 یپارک جنگ یو قسمت تو نینقطه و دنج تر نیکنه. به سمت باال تر

 قیآالچ یآورده بودم و تو راندازیز یمالفه برا هی. میکوهسار رفت
 .میانداخت

 میکل انداخت م،یکرد یدست تخته نرد باز هیو  میخورد یکیو ک یچا
 یم دیتهد گرویکه خنده خنده کارمون باال گرفت و همد یجور هی

نکرد و منم قبول  نییتع یزیچ یشرط گذاشت ول بی. ادمیکرد
که  میگرفته بود یو جد میانداخت یپشت هم تاس م یکردم. جور
و از  ستادیاول برد و از ذوق ا تدس بی! ادهیالملل نیب یانگار باز

و با خنده  دمیخند یغش غش م آورد. یخودش حرکات موزون در م
 گفتم:
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 هیروزیاول پ یباخت پله -

 هان؟ میریدر نظر نگ نویا یخوا یباشه شروق جان باشه! اصال م-

 ها. یشیمحتاج م تییبخشش نکن، به دارا یادیز-

 لبش نشوند و گفت: یرو یزد و لبخند پهن یپوزخند

 .یو برازندگ یدارنگ-

 اولو انداختم و جفت شش اومد. نگاش کردم و گفتم: تاس

 قرمزه. تیپس انداز کن وضع یخوا یم-

وارفته  بیدست دوم و سومو من بردم. اد ینشست، باز سرجاش
 و گفتم: دمیکرد. با ذوق خند ینگام م

 ؟یشد؟ پهلوون پنچر شد یچ-

 .ومدیبود که از دستم برم یکار گهید-

 و گفتم: دمیتخته اشاره کرد و خند به

 .زمیعز یباخت-
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 با عزت باشه، مردونه باختم! دیباشه باختم. باخت با-

 و گفت: دمیخند

 بود. یرقابت خوب-

 به سمتم دراز کرد، باهاش دست دادم و گفت: دستشو

 ؟یچ-

 هوم؟-

 بکنم؟ دیبا کاریباختم؛ چ-

 م؟یبود که بهمون خوش گذشت؛ ناهار بخور نیمهم ا ؛یچیه-

 ؟یچ ؟یناهار آورد-

 و گفت: دیخند بیو تخم مرغو درآوردم و اد ینیزم بیس

 ثبت بشه. دیگوشت بره است، با نیآخ آخ ا--

 عکس گرفت و گفت: هی کمونیسفره کوچ از
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ادم دوست داره احوالشو با  ییوقتا هیاما  ستمین یمجاز یاهل فضا-
هام  یغذا خاطره دارم، تو بچگ نیبا ا یبشه. من کل کیشر گرانید

 بود. نیشبا اکثرا غذامون هم

 .هیمهم بزرگسال ؛یچیها ه یبچگ-

 مهم حال خوبه.-

 نگاه کردم و گفت: بهش

 نه... ایدونم درسته  یبگم اما نم یزیچ هیخوام  یشروق م-

 نگاش کردم و گفتم: منتظر

 ؟یچ-

پوست  نیزم بیکه توش س یسکوت کرد و به ظرف هیچند ثان یبرا
 کندم نگاه کرد و گفت: یم

بعدا  زه،یلحظه ها بهم بر نیوقت امروز ا هیخوام  یولش کن، نم-
 .گمیبود م یاک طیاگر شرا
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 بیو تخم مرغ هارو پوست کندم. اد نیزم بینکردم و س یاصرار
 گفت:

 بده. وانیل هی د،یکوب دیبا نویا-

چون حالمون خوب بود، مگه  دیتر بود شا ذیاز گوشت بره لذ واقعا
تونه  یم یچه لذت یبخور اریو تخم مرغ که با گوجه و خ نیزم بیس

 داشته باشه؟

گلخونه  هیاز  ریمس یو تو میبلند شد میناهار خورد نکهیاز ا بعد
پر شده بود... دو ساعت هم معطل  نی. کل ماشدمیدینهال و گل خر

 یبودن و باهاش عکس م ختهیر بیچون همه رو سر اد میشد
زد.  یحرف م یکالفه شده بود اما بازم محترم و جد بیگرفتن. اد
کرد. انگار  یزد، رفتار نم یکه با دوستاش و با من حرف م یاصال مدل

شده بود، باهاش عکس گرفتن و ازش امضا  گهیآدم د هی
 خواستن...

 طهیح نیاردوان افتادم، خوبه تازه وارد ا یاز کنسرت ها یکی ادی
 یبرنامه هاش گفت من اصال حوصله  ریشده بود، برگشت به مد
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بشم. شروق تو  نیمردمو ندارم، بگو همه برن تا من برم سوار ماش
کارو کرده  نیا نهیتورو باهاش نب یکس نکهیاون برا ا یچه ساده ا

 شهرت بود! مبود وگرنه اون کور و غال

 یشکست..صدا یدرونم انگار از نو م دم،یرس یم یا جهیبه نت یوقت
 بلندتر از حد معمول شد و گفت: بیاد

 من مرخص بشم. خانم خسته شدن. دیدوستان، اجازه بد-

 من اشاره کرد و ادامه داد: به

 کنم. یم یکسالت دارم، عذرخواه یمنم کم-

که دورش جمع شده  یخارج شد، کارگرا و مردم یجمع به سخت از
چرا منو مورد خطاب حرفاش قرار  بیتادن. ادبودن، دنبالش راه اف

 بودم گفت: ستادهیا نیداد؟ براش بد نشه... رو بهم که کنار ماش

 گذاشت؟ نیماش ینهال و گل هارو تو یپسره همه -

 آره.-

 شلوغ شده. یلیخ گهید میسوارشو بر-
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 تر آورد و گفت: نییکالهشو پا یکم بیشدم و اد نیماش سوار

کنم اما شروق آدم  یاحترام یب ای رمیخودموبگاصال دوست ندارم -
 .شهیکالفه م

 ب؟یآقا اد-

 .یخال بی! ادبیاد ؟یدار یدختر تو فراموش ب؟یآقا اد-

 برات بد نشه من همراهت بودم. ب؟یاد-

 چرا اونوقت؟-

 .شهیم یساز هیخب به هرحال حاش-

حرف  یزیچ هیاز  دیخب بشه. باالخره مردم با امرزه؛یخدا پدرتو ب-
 .رهیم شهیبعد تموم م گنیمدت م هی گه،یبزنند د

 کنارش باشم. ییمن جا دیکش یاردوان خجالت م-

گفت.  ینم یزیکرد و چ یبا اخم و سکوت به روبروم نگاه م بیاد
 کردم گفتم: یکه به دستم نگاه م یآروم تر در حال
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اما امثال  میدونند که متفاوت یها م شهیاستخون ش ایامثال من -
 درد! دن؛یمثل من درد م ییاردوان به آدما

 ه؟یچ یا شهیاستخون ش-

 با لبخند نگاه کردم: بهش

! من رنیپذ بیآس دنید بیآس شتریاونا از ما کوتاه قامت ها ب-
 یهستن، استخون تو یا شهیدارم که استخون ش ییدوستا

استحکام  یتونند راه برن چون استخون ها ینم ه،یبدنشون غضروف
که  گنیزندگشون به خانوادهاشون م لیاز دکترها اوا یلیندارن، خ

به خدا  دیام یول یدیناام لندارن و خانواده ها در کما یادیعمر ز
درس هاشونو   شنیاسترس محض! مجبور م یکنند تو یبزرگشون م

که  ستیکشورمون ن یاونا تو یبرا یکاره رها کنند چون امکانات مهین
که جانشون  یها مخصوص، مکان سیداشته باشن. سرو نتیام

آرزوهاشونو ورق بزنند و بنا بر امکانات انتخاب  دیفقط حفظ بشه، با
نداشته باشن اما کمالِ عقل و شعورند...  یتوان جسم دی. شانندک
اما به  یدرکشون کن ینتون یچون باهاشون برخود نکرد دیشا بیاد
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 تیامعه نه کشور ازشون حماقدرت خدان، نه ج قاینظرم اونا دق
 تیکنه و نه از طرف مردم حما یم یو اقتصاد یو اجتماع یمال

ندازه اما  یدکترا ، به خطر م یگاه شونیسالمت یحت شن،یم یعاطف
هستند و  یاجتماع سند،ینو یکنند، مقاله م یکار م دن،یاونا مهد ام

سالم در به در  یکه آدما یزی. چشهیازشون عشق ساطع م
اون  ییدونند، آدما یرو نم یچیآدما قدر ه یدون یدنبالشن! م

دارن اما خلق رو  یخوب طیهستند که سالمند، کاملند، شرا رونیب
داشته  یبهتر گاهیکنند تا جا یسوء استفاده م هیاز بق دن،یم زارا

 ی...از امثال ما براهیهست یجا نیاعتبار تر یکه ب ییایدن یباشن برا
شم به خدا  یکه کافر م یکنند...گاه یمحدودشون استفاده م یایدن
کن  یکار هی یپر از حسرت نشون داد ییجا ارویتو به ما دن گمیم
خلقه هللا در  نیاز شر نگاه ا م،یما سرتر باش تیبعد یایدن یتو

 .میاز دست آدما نفس بکش م،یامان باش

 نیکه ا شهیم یچ یعنیمشکلو دارن؟  نیفهمند که ا یاونا از کجا م-
 فته؟یاتفاق م
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دادن  ریتازه چند روزه بوده مادرش وقت ش یاز دوستام وقت یکی-
مونده بود شکسته، نه  رشیکه دست بچه چون ز شهیمتوجه م

 نیداره ا یباشه ها نه، چون حالت غضروف دیفشار شد یتو نکهیا
 ادیاصال ز نیا گهیبه مادرش م رنیاتفاق افتاده بود و بعد که دکتر م

 نیظالمانه تر نی....انیا بیاد تایانه سال نه دیکنه شا یعمر نم
فهمم  یم یوقت مادر نبودم ول چیمن ه گنیمادر م هیکه به  هیحرف

 بزرگش کردن. یکه مادر و پدرش با چه حال

 بودم؟ دهینشن یزیوقت در موردشون چ چیچرا ه-

 یقسمت هیمن هستن، ماهارو به عنوان  یهم قشر ها تیچون حکا-
 یم یمتفاوت و باور نکردن یدن، به عنوان آدما ینشون نم یاز هست

 .میمون یافسانه م هیشناسند، شب

 بود گفت: رهیبه مقابلش خ بتیکه با همون جد یدرحال

 مستند ازشون بسازم. هیتونم  یمن م-

 ؟یکن یکارو م نیا-
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دارم که مستند سازند، با  یمن مستند کار نکردم اما دوستان-
. تو فقط جاشون و مشکالتشونو بگو و میساز یم هم یهمکار

راست   گهیمستند ساخته بشه، آره د نیباهاشون صحبت کن تا ا
 یزیچ هی م؛یساخت یو دلقک باز یعشق و عاشق یبسه هرچ یگیم

چه  یدون یم وق؟ساخته بشه دو کالم حرف حساب توش باشه، شر
 کنم؟ یم یفکر

 نگاه کردم و گفت: بهش

حکمت  ایقسمته  ای یگفت یافتم که م یشبت م یاون حرف پر ادی-
 .یکه تو سر راه من اومد

 زدم: یلبخند

 دم. یزنم بهت خبر م یبا دوستام حرف م-

 گفت: هوی بیسکوت کرده بودم که اد یا قهیچند دق هی

 م؟یبکار یحاال گل هامونو ک-

 گل هامونو؟-
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 خورده نگاش کردم و حق به جانب گفت: کهی

 .گهیآره د-

 پشت سرش اشاره کرد و گفت: به

 گل هامون!-

صورتش  طنتیاز ش یلبش بود. پوزخند یهم رو طونیلبخند ش هی
 زدم و گفتم:

 .رهیخوب نگ زهییپا دیحاال شا-

اگر گل ها رشد نکردن  گنیم ره؟یمگه جرئت داره نگ ره،یگ یم-
وسط زمستون گل  دم،یبهشون نشون م ارمیکن، تبر م دشونیتهد
 کنند. یم

 خنده: ریز زدم

 بدجنس.-

 هیشب کیتراف نیا ک،یتو تراف میافتاد میاوه اوه بد موقع اومد-
 .ستینبض تهران شده، نباشه انگار تهران، تهران ن
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 درآورد و گفت: بشیاز ج شویگوش

 پست کنم. مونویعکس الکچر-

 .دیخند ینگاه کردم. داشت م بهش

 .یهست یجد یلیبا مردم خ-

 ...گهیعامه و دوستام هست د نیب یفرق هیباالخره -

 هم رفت و گفتم: یتو اخماش

 .شدهیبگو چ یبگ یتون یاگر م یعنیشده؟  یچ-

 خاموش کرد و گفت: شوینگاه کرد و گوش بهم

رو ندارم، خب حاال که شرط تخته رو  یگوش یحوصله  ست،ین زیچ-
 .یبزن یبستن هیجا  هیباختم ببرمت 

که صبح داشتم به ذهنم اومد و با شور  یهوس بستن هویفکر  بدون
 گفتم:

 یباشه با لبه ها یلیوان وان،یل یبدون نون تو ،یفیق ؟یبستن-
 .یصورت
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 نشست و گفت: یزد و کجک هیدر تک د،بهیباال داد و خند ابروهاشو

 بیعج اریو زمیکنم؟ عز دایصورتشو از کجا پ یحاال من لبه ها-
 .گهینکن د بیغر

نشدم، من شروع به جواب دادن  بیآخر اد یمتوجه جمله  اصال
از حرفش انگار شوکه شده بود رنگ و مود  بیکردم اما خود اد

 یتوجه به حالت ینگاهش عوض شد، انگار چهره اش بور شد و من ب
 گفتم: یکه داشت م

 یداشت کارخونه  ونیزیتلو یصبح تو ست؟ین رانیا یتو یعنی-
 جانیه یها یچه بستن یدیداد، د یرو نشون م یساز یبستن
 داشتن؟ یزیانگ

جز  یرفت نگاهش تو یدرهم م بیاد یزدم و چهره  یحرف م من
زنگ خود  میمعما حل کنه، گوش خوادیانگار م گشتیبه جز صورتم م

 مادرمه. تماسو باز کردم: دمیو د

 شروق جان؟-

 مامان جان؟ سالم حالت خوبه؟-
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 خوبم دخترم دوستت خوبه؟-

 آره بهتره.-

 بود نگاه کردم. رهیخ کیکه با دقت به تراف بیاد به

 خونه. امیروبراهه م گهیفکر کنم فردا د-

 یول ینگرانمون باش مییخوا یدلم برات تنگ شده منو سجاد نم-
 دلمون برات تنگ شده.

 زدم: یلبخند

 ؟یداروهاتو خورد ؟یروبراه ؟یکن یم کاریقربون دلتون برم، چ-

 میقالب باف ی، نشستم از نخ هامن خوبم مادر تو نگران من نباش-
طفدارش  یهنوز کس دیبافتم شا یم یزیبافتم ،رو م یم مایکه قد

 .میباشه بفروش

گردم،  یدنبال کار م امینده، من ب یمامان جان ت به خودت سخت-
 رم. یامروز فردا سرکار م
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 یطبقه  یمستاجر برا روزید ،یریبه خودت سخت بگ دیمادر تو نبا-
شد گفت اصال  یگذاشت که آخر سجاد عصبان رادیباال اومد انقدر ا

 دونمیبچه هم اعصاب نداره، نم نیا رونیب دییبفرما مید یاجاره نم
به در و  یرنگ هیرسه  یاتاقُ کوفت گرفته. ولله دستمو نم نیچرا ا

ترک خورده و زرد و نمورش  واریمردمو د چشمکه  میبزن وارشید
 بالدار. یشده لونه سوسک ها ره،ینگ

 .میزن یم میخر یسم م میر یم امیم-

 .میشب خونه نباش هی دیسم بزنند با م؟یکجا بر میسم بزن-

نکن؛  المیشما ناراحت نباش، فکرو خ میکن یبراش م یفکر هی-
 سجاد خوبه؟

 به دوستت سالم برسون. زم،یخوبه عز-

 رسونم، خداحافظ. یم تویبزرگ-

 که غرق فکر بود نگاه کردم و گفتم: بیاد به

 ؟یچندتا قله فتح کرد-
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 نگام کنه گفت: نکهیا بدون

هاشو  هیپا ایازش باال برم  دیدونم ب یبلنده، نم یلیکوهش خ-
 .زهیکنم، کوه فرو بر بیتخر

 زد موبهم نگاه کردو گفتم یلبخند

 نداشته باش؛ همت خودتو بجو. یبه کوه ها کار-

 همت خودم؟!-

 و آروم گفت: دیکش ینفس

 ه؟یمامانت زن مهربون-

 اونه. هیمهربونه. مامانم به خداش رفته شب یلیخ ،یلیخ-

دو  نیا نیصورتش ب کیمیتعجب کنه،م ایدونست لبخند بزنه  ینم
 افتاده بود، زمزمه کرد: ریحس گ

 به خدا رفته؟-

 بیاومد. اد نیماش هیبوق ممتد  یتکون دادم و صدا دییبه تا یسر
 وسط به پشت سر نگاه کرد و گفت: نهیاز آ
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 دو داره. نیا-

 ه؟یدو چ-

 .ییدستشو-

 نگه داشت. یفروش یبستن هی یجلو بیگرفت و اد خندم

 .شهیتو نرو برات دردسر م رم،یگ یم رمیمن م-

 ست؟یسختت ن-بیاد

 نه...-

 یتوت فرنگ یبا لبه ها یشدم و به سمت مغازه رفتم. بستن ادهیپ
خواستم شکمو بودنمو مواخذه  ی. نمدمیخر یلینداشت و مجبورا وان

نگاه کردم که بهم  بیاد نیکنم، اول بخورم بعد. به سمت ماش
 ینطوریهست...هم یکه معلوم بود پشتش حرف یبود. نگاه رهیخ

به لب داشتم که  یه! و من لبخندیکرد، عاقل اندر سف یاون نگام م
دو سه تا پسر که همسن وسال اردوان بودن با ضرب بهم خوردن. 

 کردن. نکارویقصد ا یکه قشنگ مشخص بود از رو یجور هی
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که  یشد،شدت ضربه ا دهیبه لباسم مال یافتادم و بستن نیزم یرو
براثر  هیکه پسر وسط یطرف و اون لگد هیافتاده بودم  نیزم یرو
 !گهیده بود طرف دکردن پاش بهم ز  ریگ

 پروا صدا زد: یکه بلند و ب دمیشن بویاد یصدا

 شروق؟-

معلم  هیخشم  هیکه شب یبند اسم من بلند و با تشر، تشر پشت
 به شاگرداشه گفت:

 ست؟یچتونه؟ چشم همراهتون ن-

رفتن و  ینشده بود با خنده داشتن م کیهنوز نزد بیکه اد اول
 بلند گفتن:

 .مشیدیبود ند زیر-

دنبالشون  بیحرف اردوان افتادم، تموم درد فراموشم شد، اد ادی
 نهیس یقفسه  یتو یگرفت و کف دستشو جور کشونویرفت آرنج 

رفتن  بی. دوستاش به سمت اددیچسب واریکه به د دیپسره کوب ی
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 دییو تا یدیناام یقطع شده بود. رگه ها ایومن انگار ارتباطم با دن
به  بیتوجه کنم اد نکهیزد بدون ا یم شهیقلبم ر یحرف اردوان تو

با مردم  ابونیخ یپا گذاشته و تو ریخودشو ز تیخاطرم ، تموم ماه
 شده. قهیدست به 

داد  یمال باخته ها بودم، صدا هیهمونجا نشسته بودم و شب من
نداشت اما تحکم  یداد همه نبود...بلند هیدادش شب ومدیم بیاد

 از پسرا به سمتم اومد و گفت: یکیداشت! 

 ...نیآقا کاتب، بب-

 .میغلط کرد دیخانم ببخش« به من گفت: خطاب»

که گرفته بودنش. پسره  بیبه پسره نگاه کردم و بعد به اد رهیخ
بودن.  ستادهیکرد. مردم دور تا دورمون ا ینگام م شونیداشت پر

جا  مردم باشم، از یعکسا یخواستم تو ینم دم،یشالمو جلو کش
 ابونیبشم به سمت خ بیاد نیسوار ماش نکهیا یبلند شدم و جا

که  یی. با همون لباسابمیاد بابفهمه من  یخواستم کس یرفتم. نم
 رفتم. یشده بود با تموم قوا راه م دیسف یبا بستن
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شه؛ با  ینم می...قلب من ترمیاحساس قیکرد...درد عم یدرد م دلم
تنگر  هیزارم و بعد با  یدلمو کنار هم م یها کهیبچسبه؟ من ت یچ

 شن. یها از هم جدا م کهیدوباره همه ت

نداشتم  هیجرئت گر دمیکردنو بلد نبودم،شا هیکردم گر ینم هیگر
سکوت  هیرو غرفق کنم ! درونم  ایدن هیاز اشکام  دمیترسی!!چون م

زبون مونده  یحرف و ب یخودمم در برابر خودم ب یمحض بود، حت
و  یزخم یام که ته دره افتاده، با پاها یاون کوهنورد هیبودم. شب

 یدره نگاش م یدره باال بره. همه از باال ازتونه  یشکسته نم یدستا
 زنه. یکنند و اون دست و پا م

. انگار دمید می اهیاون تهوع مسخره سراغم اومد همه جارو س باز
 ابونیکنار خ ینرده  یلبه ها د،ید یم ونیزیچشمام برفک تلو

 یاون لحظه ا ادی...جمع کن خودتو! ایگرفتم، شروق به خودت ب
..." حس ایاست بابا ن عیضا ا،یافتادم که کنسرت داشت و گفت:" ن

جوونش از وجودش خجالت  ی چههستم که ب یریکردم مادر پ یم
 کشه. یم
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و بگم:"  ستمیمقابلش با نمش،یو بب فتهیب یاتفاق هیخواد  یم دلم
" مگه یپوف خال هی ،یپوشال هیتو  ،یوهم هی یتو ،یستین یچیتو ه
شم؟!  یکنه؟ پس چرا من اروم نم یگن بخشش آدمو اروم م ینم

 یانتقام لذت بخشو داره؟ نم هی یقرار یب ینطوریچرا قلبم ا
 زوده... دنیخشب یبرا دیتونم، شا یتونم...نم

 لب گفتم: رینشستم و به لباسام نگاه کردم و ز ابونیجدول خ یرو

 .نهینب ینطوریوقت اردوان منو ا هی ایخدا-

! اردوان نهیبب نتت؟یاردوان نب ه؟ی!!!! شورق !!!!! اردوان چشروق
کردم:" مرد" چشمامو بستم و  یلب هج ریتموم شد؛ مرد...مرد... ز

 تکرار کردم: یه

 ...مرده..یشروق، مرده لعنت-

 شروق؟-

! با کوه ؟یتو چرا آخه مقابل من بیاد دم،ید بویبلند کردم و اد سر
با  ینگاش کردم، شاک یرمق یو ب یبدنم بودو کرخ یکه تو یخی

 بود گفت: دهیکه درهم کش ییابروها
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 ؟یبش نیسوار ماش ینرفت یچ یبرا-

تونستم آزادش کنم. حس  یاومد اما نم یگلوم باال م یتو نفسم
 یآروم ول یبدون توجه به حالم با صدا یمفرد داشتم، شاک یخفگ

 لحن محکوم کننده گفت:

 ؟یرفت نییپا یبا شمام! کجا سرتو انداخت-

گلوم چنگ زدم  ریصبر کردن مقابلش گرفتم، به ز یبه معن دستمو
پام از  رینشد. ز یول ارمیکردم خودمو کنترل کنم که باال ن یو سع

 نینداره. برگشتم به زم یادیها بود که لبه و عمق ز یجوب کف نیا
 یباال نم یزیزدم و چ یزدم. فقط عق م یزدم و عق م یچنگ م
 بود!!! یچ گهید نیآوردم. ا

 یبغلمو گرفت با دستم پسش زدم که عقب بره. نم ریتا ز بیاد
حس خرد داشتن داشتم.  یکاف یبشه، به اندازه  یزیخواستم آبرور

 نیزم یکرد، از حالم تعادل نداشتم و رو ینیبار عقب نش هی بیاد
بار آرنجمو گرفت، خواستم باز عقب  نیا بیزانو زده بودم. اد
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 یعیگرفته و بم تر از حد طب یصداتونستم...با  ینم یبفرستمش ول
 و لحن ِشکوه گونه گفت:

 شروق!-

 و سوخته گفتم: دهیبر ینفسا با

 کنم برو عقب.... یکـ......م یخو...خواهش....م-

 جاش تکون نخورد و با همون لحن گفت: از

 دکتر. میبر دیبا-

 یبودم که تو یکس هیبود شب دهیتونستم جواب بدم نفسم بر ینم
که بلندم کنه،  دیخورده. آرنجمو به سمت باال کش ریحنجره اش ت
 به زور گفتم:

 برو....برو...کنار...االن....االن...-

 بلند شو.-

 تونم. ینم-
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 یچشمام اشک م یرها کرد، از شدت عق زدن از گوشه  دستمو
تونم از جام بلند شم؟ بعد  ی. انقدر بدبخت شدم که نمدیبار

کنه؟ چقدر احمقانه است!  یدنبال م شویعیطب یاردوان داره زندگ
مقابلم چنباتمه  بیام. اد یزندگ یصورت معادله  نیمن احمقانه تر

 یخجالت حالم آب بشم و تو ازخواد  یزد، بهش نگاه کردم، دلم م
 دیبار یکه از چشماش م یاحوال و ترحم یشونیبرم. با پر نیزم

 گفت:

 .ادیاب بخور؛ نفست باال م کمیشروق جان -

 از....از خودم...متنفرم.-

 آب بخور. کمی ؟یگ یمزخرف م یچرا دار-

 خونه ام؟ یشه منو ببر یشه...م یم-

 دیکه با هیهست، اگر عصب تیزیچ هیدکتر تو  میر یشه؛ م ینه نم-
چهار روز  نیو ع دمتیشه. چهار روزه د یکه نم ینطوریا ،یدارو بخور
 بوده. ینطوریحالت هم

 ...یبرا-
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 که هست. یهرچ یبرا-

 .شنیگل ها خراب م-

 !!!!؟یچ-

 زد و گفت: یمنقبض کرد و پوزخند تلخ صورتشو

 گل ها؟ یگ یبعد م یشیهالک م یدار-

به زور  ایدکتر  یایبا من م یشیبلند م ای...ایتو  نیشروق جان بب 
 برمت. یم

حالم بد بود که انگار وسط برزخم؛ نه راه پس دارم و نه اعمال  انقدر
آبو فقط تونستم با دستم احاطه کنم نه  شهیدرست و درمون! ش

رو باز کرد و خواست به سمت دهنم  شهیدر ش بی. ادرمیبگ نکهیا
صورتم  یسرم کشوندم و روآبو به سمت صورت و  یبطر ارهیب
داد. محکم پلک زدم و  یبهم م ی. آب خنک بود و حس بهترختمیر

 نگاه کردم. بیبه اد

 شروق تو حالت بده.-
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 خوام برم...برم خونه امون. یم-

 ولت کنم. ینطورینامرد باشم که ا دیمن، با یخونه  میر یم-

اردوان نبود، کاش  ییبازومو گرفت و از جا بلندم کرد، کاش دا ریز
هم خون اونه و بهم  نکهینداشت، از ا ینبود....کاش باهاش نسبت

 یبودن بهم دست م زونیدارم...حس آو یکنه حس بد یکمک م
 ببره. ییخوام اردوان بو یده، نم

 یکرد و حرکت کرد، چشمامو بسته بودم تا تکون ها نمیماش سوار
 یبو هیبرام شب نیماش یتو یگل ها یحالمو بدتر نکنه. بو نیماش

 گفت: بیدهنمو محکم گرفته بودم و اد یآشغال بود. جلو

 ه؟یچ-

 .ومدهی...حالم جا نیچیه-

 لب زمزمه وار و نجواگونه گفت: ریز

 هست... یزیچ هیهست،  یزیچ هی-

 ؟یچ-
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 بهم کرد و گفت: ینگاه میو واضح ن انیع

 .یچیه یچیه-

 د؟یدیند یکس-

 هوم؟ و؟ی! چ؟یچ-

 یخوام وجه بد ی...نمابونی...کنار خیباالسرم اومده بود نکهیا-
 برات داشته باشه.

مغزت تکون  یباال آورد یانگار عق زد ؟یگ یم یمردم؛ چ یگور بابا-
 یرو دارن برا غمبریکه سن شتر پ ییهمونا ن؟یخورده! مردم ک

 یشناخته شده م یچهره  هیندازن بعد تا  یم نیآدمو زم هیخنده 
گه  گنیکنند؟ تند تند م یبوقلمون رنگ عوض م نیع نندیب

 ؟یزن یحرف م ایدر مورد ک یمردم؟ دار نیا م؟یغلط کرد میخورد

 گفتم: یحال یغصه وب با

 اگر....اگر اردوان منو کنار....-

 و کشنده و تلخ گفت: ظیحرص غل هی با
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 ییخوابونمش تو گور همون بابا یگور باباش که اگر گند زده باشه م-
 که پسش انداخته.

لب همون  ریحرفا بود. ز نیگه؛ حالم بدتر از  یم یچ دمیفهم ینم
 یک دمیکردم. نفهم یکه دوست داشتمو زمزمه م یمعراج یدعا

 بود... نیریو ش قیخوابم برد و چقدر عم

فکر و دغدغه   دمیخواب ایرختخواب دن نیراحت تر یکردم تو یم فکر
آن چشممو باز کردم  هیخالص و راحت بود.  یو احساسم از همه چ

انقدر  دم،ی!!! درجا پرنمیماش یتا به پهلو بچرخم که متوجه شدم تو
 هوا گرفت و گفت: یدستشو رو بیبا شدت که اد

 نترس...-

 اطراف نگاه کردم و گفتم: به

 م؟ییکجا-

" مارستانیکه نوشته بود " ب یاطراف نگاه کردم و سردرد یشلوغ به
 نگاه کردم: بیخورده به اد کهیزل زدم. 
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 .ستین میمن طور-

 .میش یمطمئن م میر یم یول ستین تیباشه، طور-

 زدمو گفتم: یپوزخند دیترد با

 ؟یکن یچرا اصرار م ؟یواسه چ-

 یدهنش مونده و نه م یتو یحرف هیکرد انگار  یبهم نگاه م رهیخ
" تکون دادم. هی"چ یتونه قورتش بده و نه بگه! سرمو به معن

 و گفت: دیباال کش مهینفسشو نصفه ن

 کنم ازم ناراحت نشو یزنم خواهش م یم یحرف هی شروق

 و شوکه گفتم: دیترد با

 !!!!؟یچ-

 فوت کرد و گفت: نفسشو

 نزار. میشعور یب یپرسم به پا یاگه م-

 خب؟ یدور از جون چ-
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 کنم. یخوام فکر چاره ا یفقط م-

 تکون دادم. دییبه تا سرمو

 ؟ی...تو با اردوان رابطه داشتدیببخش د؛یشروق ببخش-

از  د،یلرز یاز داخل تنم م ختن،یسرم ر یرو خیسطل آب  انگار
 یکرده بود. نگاهمو با لرزه  خیزده بودم. آب نشدم تنم  خیخجالت 

بدنم بود ازش گرفتم، منظورش از رابطه   یکه رو یکیکوچ
 ییاشونامزد سابقم بگم که باهاش رابطه زن ییبه دا  ه؟یهمبستر

 تند تند گفت: بیداشتم؟!! اد

 یشروق، من فکر م نیکنم خجالت نکش، بزار....بب یخواهش م-
 .یحامله ا یزن ها هیکنم تو شب

به ضرب باال اومد، انگار منوبه برق سه فاز زده بودن و درجا  سرم
داشت پاره  یرگیکه از شدت خ یا رهیخ ی. با چشمادمیجام پر یتو
 هیزدم  یکه به زور م یکردم. حامله؟!! هر پلک ینگاش م شدیم

...اون دارید نیمونده به اخر هیافتاد. اون روز  یم ادمی یصحنه ا
! اون ییزناشو یرابطه  هیبود تا  یابونیخ رضتعا هی هیکه شب یحالت
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استفاده نکرد چون  یریشگیابزار پ چیاز ه یحت یروز...اون روز لعنت
حواسم به اون بود و  ؟یحال خودش نبود...و من...من چ یانگار تو

 به خودم نبودئ؟ حامله؟ بچه؟!!!

شکمم؟ نگاهمو با اصطکاک از چشم ها و رنگ زرد  یتو نجایبچه ا هی
گرفتم و به شکمم نگاه کردم. اما از اون رابطه دو ماه  بیاد یشده 

باردار ماهانه امو داشتم، چطور ممکنه  کلیگذره! من ماه قبل س یم
 یبوران وحشتناک ب هیکردم وسط  یباشم؟!! از اردوان...حس م

سخت و برّنده به تنم  زیبرف ت ینشستم و دونه ها انیلباس و عر
چشمام پر از  ای رمیدارم از حال م د،ید یخوردن. چشمام تار م یم

 بده، صیتشخ نویتونه ا یمغزم نم یاشکه؟حت

کشه، مائده باهاش عقد  یاردوان بفهمه منو م ؟یسجاد چ مامانم،
دهنمو گرفتم،  یکنم؟ جلو کاریچ دی...بانجاستیاردوان ا ییکرده دا

به گلوم حمله کرده بود که  یتهاجم یو وحشتناک دیحالت تهوع شد
 ادهیچنگ زدم تا پ رهیتونستم خودمو کنترل کنم. به دستگ ینم

 یشد، هوس ها یم دایلحظه هو هی هیسرم هر صدم ثان یبشم، تو
شده بودن، خواب  شتریکه کم کم ب یدر پ یپ یجور واجور...تهوع ها
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کرد و خودم هر  یم ییدست و پام رخ نما یکه رو یاون ورم ق،یعم
 دادم... یعلت ربط م هیبار به 

شد  ینطوریکه حالم ا یبار نیباشه، اول یعیطب یهنوز همه چ دیشا
کردم و بعد سر  یبود که تا صبح به اردوان و کاراش فکر م یوقت

کردم خروج بار غم  یکنم...فکر م هیتونستم گر یخاک بابا رفتم، نم
 مزاجم رخ داده. یختگیدرونم به شکل تهوع و بهم ر

 یزدم تا خودمو کنترل کنم اما نم یچنگ م ابونیجدول کنار خ به
رکنم؟ هزاران بار  کایکنم؟ چ کاریتونستم، سرم پر از هوا بود، حاال چ

آرنجمو گرفت، نا از تنم رفته  ریز بیذهنم اومد...اد یپرسش تو نیا
 ندهیزنده بودنو نداشتم. هزاران آ گهیلحظه د هی یبود، تاب حت
 رفتن. یچشمم رژ ه م یجلو مامنامعلوم و نات

 دیاول با م،یکن ینترس درستش م ؟یبهتر ؟یشروق؟ شروق خوب-
 مشخص بشه.

حس  ینگاه کردم....با همه  بیو درمانده و مستاصل به اد وارفته
کردم اما  یم یکردم و هج یدهن باز م ا،یدن یمنزجر کننده  یها
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 یآرنجم تو ریمقابلم چنباتمه زده بود، ز بیاومد. اد یصدام در نم
باهام حرف  بیزل زده بودم و اد نیوار به زم چارهیدستش بود، ب

 نیزم یبودم که تو یسرباز هی هیشب دمبو رونیمن ح یزدول یم
به من  نیدشمن جا مونده، خواستم از جا بلند شم اما انگار زم

 یچارگیخوردم. با ب یم نیشدم و باز زم یبود، بلند م دهیچسب
 نگاش کردم و گفتم:

 تونم بلند بشم. ی! فلج شدم..نمبیاد-

و  نیشد، سرد و خاموش و غمگ زییرنگ غروب پا نگاهش
 ...زمزمه کردم:کیتار

عادت دارم اال فلج شدن،  زیمن به همه چ بلند بشم؟ یحاال چطور-
 کنه و نه دست و پام. یمغزم زده نه مغزم کار م یتو ریت یکی

 یاز نفس ها نویکشت، ا یقلبش م یبود اما خشمشو تو یعصب
کرد، نگاهش  ی. به من نگاه نمدمیفهم یم دیکش یکه م یخفه ا

 یرفتن اما هنوز آرنجم تو یتند م یسطح افکارش رژه ها یرو
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که  دمیفهم یکف دستش م یدستش بود. از رنگ سرخ و گرما
 سوزان برپا شده. یدرونش جهنم

چنگ زدم،  بیاد یتونستم به بازو یاز جا بلند بشم اما نم خواستم
بشم و خودمو از جا بلند کنم. با  زونیبازوشو سفت کرد که بهش آو

 گفت: جیگ یو حال و هوا دیترد

 ؟یکن کاریکجا؟ چ-

 برم خونه امون. دیبا-

انقدر با  شهینم ست،یمعلوم ن یچیهنوز ه ؟یشد وونهیمگه د-
 گرفت. میعجله تصم

به من  یکی! ریشر نه خ یکنند، دعا یمسخ شده رو دعا م یآدما-
 .دمیشر خورونده بود، من مسخ بودم و نفهم یدعا

 گفت: یکالمش، جد یحرص پنهان تو با

افتاده!  یاالن چه اتفاق میبدون دیبا ست،یشروق زمان سرزنش ن-
 ؟یسوال کردم تو مطمئن هیمن 
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 گفتم: رونیو ح وارفته

 نه.-

 مشخص بشه. نیخب اول ا لهیخ-

 کنم. یمنو برسون خونه امون خواهش م ب؟یآقا اد-

 خفه گفت: یلحن اروم و صدا یول یصورت عصبان با

به مادر و  یبر یبرم خونه امون! اگر حامله باش یعه! ه ؟یکجا بر-
اتفاق افتاده باشه  نیاگر ا ؟یستیفکر مادرت ن ؟یبرادرت مژده بد

 روش فکر کرد. دیبا

 کرد؟ شهیم یچه فکر گهیفکر؟! د-

 دکتر. هی شیپ میبر دیبا-

شده بود اشاره  دهیو خاک پوش یخودم که سر وضعم با بستن به
 کردم:

 ؟ینطوریا-

 درونم چه خبره. شهیمعلوم م ینطوریا 
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 و غم نگام کرد و آروم گفت: یاخم و ناراحت با

 من. یخونه  میر یم-

تونستم راه برم.  یخودم نم یعنیکشوند،  نیسمت ماش منوبه
 سوار شد و گفتم: بیسوار شدم و دستمو به گونه ام زدم. اد

 آقا...-

 بده بهت هوا بخوره. نییرو پا شهیش-

 شم؟یامتحان م ینطورینبودم، چرا ا یمن آدم بد-

 ضیکه هم مر ضهیمر یِ آدم عوض هی یکارا نی! استیامتحان ن نیا-
خواسته  یم یمتیکه به هر ق یرقابت ضیهوا و هوس بوده و هم مر

 کنه. یپوز زن

کنم االن خدا کوه ها و  یحس م ا؟یکنم خدا کاریحاال کجا برم؟ چ-
 ازم دور شده! ایدر

پوچ  یگشت، انگار مسخ شده بودم، مسخ با مغز یدور سمر م ایدن
حد ازم سوءاستفاده کرده درونم متزلزل و  نیتا ا یکی نکهیشده! از ا
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 قایگلو وزبونم بود دق یکه تو یکرد. طعم گس و تلخ یم شونیپر
عقب،  یلیگشتم، به خ یحال درونم بود. کاش به عقب برم هیشب

 هیصدم ثان کی یلحظه رو تو نیکاش ا نم،یاردوانو بب نکهیقبل ا
 یگرفتم و فرار م یدو پا قرض م دمید یاردوانو م یبود تا وقت دهید

 کردم.

تو سر  ریت هیکه  یقاتل هیدرست شب ره،یاشتباه جبران ناپذ نیا
و  دیزنده کرد نه قاتلو بخش شهیکرده حاال نه مقتولو م یمقتول خال
گرفت. من همون مقتولم! به شکمم نگاه کردم،  دهیکارشو ناد

 گهیمقتول د هیدرون من ممکنه....ممکنه؟! ممکنه!  نجای....انجایا
قسمت  نیآخر هیاون هست! شب یولوژیبهم باشه که قاتل پدرِ 

 .میآخر زمون هست

باز کرد و تا باز  موتیبا ر اطویدر ح م،یدیرس بیاد یدر خونه  یجلو
 تماس گرفت و گفت: یکیبشه با 

 ییراهنما نگیپارک یمن تو نیماش نیجالل؟ سالم...بب-
....نه نه حالم یگر یم نگیاز پارک یریکه...م ی....وکالت دارهیرانندگ
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درش آورده  نگیهم نداره که تازه از پارک یخالف گمیخوبه....م
بودم اما االن بهترم.... حاال بعدا در  مارستانینبوده ب عهی... شایبود

کدوم  چیبه حساب ه یپول چیه گهید نی...ببمیزن یموردش حرف م
خوادبرگرده خودش  یم ی... هرکیزیر یخانواده من نم یاز اعضا

 و تمام... یگیم نویده، بهت زنگ زدن هم یم طشویبل ی نهیهز

 نگه داشت. بهم نگاه کرد و گفت: نویماش

 ؟یبش ادهیپ یتون یم-

که پشت خط بود  یتکون دادم و  خطاب به فرد دییبه تا سرمو
 گفت:

به من  هیمادرم با من بق طیبل یمن موظفم خرج مادرمو بدم، اک-
کار وبارشونو ول  یچ یمثال مردن برا الغوزیندارن! اون دوتا  یربط

خانواده است؟  نیا یحمال دامادا بیمگه اد ک؟یکردن ورفتن مکز
بچه هاشونو کم ساپورت کردم حاال نوبت باباهاشونه که بعد گه 

تر که گفتم، پاشو برو دف نی...جالل هم؟من ثتیآبرو ح یبزنند تو
...مو به مو یاریو سند م یزنند، گزارش کتب یدارن م یچه گند نیبب
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تونم برم دفتر...جالل اونجا  ینم رمیجالل! من فعال چند روز درگ
ده تا  یمن لیتو وک یداده جالل برا یسوت تونیکی نمیبرگردم بب

برو خودتو ثابت  کنن ی...چرب زبونارمیپدرتو درم رمیگ یم لیوک
 کن...

 یخال نیماش یداشت از تو لویوسا بیتراس نشستم، اد یپله  یرو
 زد. یکرد و حرف م یم

تونم امشب بهت  یفردا ببر، کار دارم نم نویماش نیا ایب-بیاد
 بدم...باشه.

 نگاه کرد و گفت: بهم

حوصله  ریزده حالشو بگ یمجاز یچرت و پرت تو یکس نیبب-
 ندارم... هیحاش

به  لشویو با جذبه بود. هنوز موبا یسمتم اومد چهره اش جد به
گوشش چسبونده بود، دستشو به سمتم دراز کرد، به دستش نگاه 

که آدم دوست نداره سر دشمنش  ییبالها یکردم اردوان همه 
 نکهی! با استادهیمقابلم ا شهییکه دا بیسرم آورده حاال اد ادویب
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. نجاستیتونه پس بزنه برم، ا یم نکهیبه اون ندارم، با ا یربط چیه
 ینباشه، نباشه و بعد همه چ یاصال بچه ا دیشا ستاده؟یچرا ا
کردم اگر اون همه  یگرگان؟ فکر م یتو بر نکهیبه قبل ا گردهیبرم

کار  هیکنم و ازش بخوام به من  داشیراهو تا اونجا دنبالش برم و پ
سر  مویزندگ ونمت یشه. م یکنه راهم باز م میمعرف یکی ابهیبده و 

بشه  کیحد تحر نیخواستم فقط وجدانش تا ا یدم، مو سامان ب
 نیا یکه خواهر زاده اش منو بدبخت کرده و حاال اون دستمو تو

آورد و  نییپا شویعوض شده... گوش هیاما االن قض ره،یفالکت بگ
 گفت:

رو نکن تا فردا  یزیپاشو، االن فکر چ ؟یکن یفکر م یشروق؟ به چ-
 .شهیم یچ مینیبب

شدم، ابروهاشو باال داد  رهیاز دستش گرفتم و به خودش خ نگاهمو
 و به دستش اشاره کرد.

 خوام... یخوام سربار باشم، م ینم-
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خواست  یکارش م نیکه انگار با ا یجور هیساعتش نگاه کرد  به
خواستم خودم  یزنم! با کرخ یبهم بفهمونه که دارم حرف اضافه م

چقدر حال و احوالم  دمیتازه فهم ستادمیا یاز جا بلند بشم اما وقت
 یساعد اون دست فتمیب نکهیرفت و قبل ا یاهی! چشمام سمهیوخ

معذبم با  دید یوقت بیگرفتم. اد ودورو که هنوز به سمتم دراز ب
 گفت: عیکرد نگهم داره و سر یهمون دست سع

 ؟یآروم، دارمت، خوب-

 تکون دادم: یسر

 رفت. جیبلند شدم سرم گ هوی-

 نداره؛ برو باال...اشکال -

سمت در رفتم، هنوز ساعد دستشو گرفته بودم، آروم زمزه  به
 کردم:

 نم؟یفردا صبحو نب شهیم-
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و  یکرد که چقدر عاص ینفس بلندش اعالم م ینداد ول یجواب
 یقفسه  یمتوجه شدم دستش رو می! داخل خونه که شدهیعصب
 خودم تیوضع ریبنده خدارو هم اس نیاش جمع شده. ا نهیس

 کرده بودم! به مبل اشاره کرد و گفت:

 .ارمیاب قند برات ب وانیل هی نیبرو بش-

 زیرفت قرصاشو از کنار م یکه به سمت اشپزخونه م یحال در
! حاال رمیبرداشت، به من گفت بمونم که دست خودشو بگ زونیتلو

 به؟یاد ی فهیوظ نیموندم و اون بهم آبِ قند بده؟ اصال مگه ا
گفت به من چه مگه عقل همراهت نبوده؟! صورتمو  یبود م یهرک
و حالم اصال خوب  حس خت،یر یدستام گرفتم، دلم فرو م نیب
اومد و  رونیاز آشپزخونه ب بیچطور به عقب برگردم؟ اد ست،ین

شده بود.  رهیکردم، فقط بهم خ ی. هاج و واج نگاش مستادیمقابلم ا
 آروم گفتم: زهیانگ یخسته و ب

 کنم. یمشکلو حل م نیخوام مزاحمت بشم، ا یمن نم بیآقا اد-
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 یرو به راحت یزیچ نیهمچ شهیم یفکر کرد ؟یبه آقا گفتن برگشت-
 حل کرد؟

که ...که ...))شرم داشتم اسم حامله بودنو  ستمیمن مطمئن ن-
 گفت)): یتکون داد و جد یجمله ام سر ونیم دُ یفهم بی،اد ارمیب

 یشما م ستیکار ن یتو یخب هر وقت معلوم شد بچه ا لهیخ-
 .یبر یتون

کردم. حس  یخورده بهش نگاه م کهیام موند،  نهیس یتو نفسم
اون  ی...همه کس...فقط تویاز همه چ یشد، خال یخال ایکردم دن

منظورش  ؟یچ یعنیگشت.  یم بیلحظه حول محور من و اد
 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف ی!! سرمو به سخته؟یچ

 1!!؟یچ-

 دکتر. میر یفردا م-

به  وانیل یازش گرفتم خنکا وانویآب قندو به سمتم گرفت. ل وانیل
 بیبود. اد یسیشوک مغناط هی هیکف دستِ گداخته شده ام شب
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 هیجواب و  یابهام نود نه درصد ب هیبه  سمت اتاقش رفت و منو با 
 رها کرد... هیمنظورش کمک کردن و همفکر نکهیدرصد حرص ا

باز با  ومد،یم بیحرف زدن اد یدم، صداقولپ از آب قند خور  هی
بود نگاه  زونیکه آو یزد، به سقف و لوستر یتلفن داشت حرف م

 لب زمزمه کردم: ری. زدمید یکردم، لوستر رو سه تا م

 ام شهیتر از هم تنها

 شمیپ یموند یم دیبا

 شم یدرست نم گهید

 شم یدرست نم گهید

 (یخسرو روانی)س

بار بستم و باز کردم. از جا بلند شدم، سرم هنوز  هیچشمامو  محکم
 رفت، به سمت حموم رفتم. یم جیگ

داد  یآب بهم آرامش م یکم دیدوش آب ولرم نشسته بودم، شا ریز
 میخودم و زندگ دبایتونستم افکارمو جمع کنم تا بدونم با یم دیشا
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 یدرو قفل م دیدر اومد قلبم از جا کنده شد، با یکنم...صدا کاریچ
مرد مجرده جوونه!!  هیکردم؟!! معلوم چون اون  یکردم. درو قفل م

 بر خدا عز وجل. اه! پندهیبع بیاز اد

 بله؟!!!-

 سه بار زنگ خورده از خونه اتونه. تیشروق گوش-

 .امیاالن م-

 حالت خوبه؟-

 آره.-

 یم بیکردم اد یفکر م نکهی. از ادمیجا بلند شدم، بدنمو آب کش از
 دی. اصال نبادمیباشه از خودم خجالت کش ثیموجود خب هیتونه 

 یم یماتیچه تصم یادمو تو یرفتم، فشار بد اقتصاد یگرگان م
فردا اگر  ام،یبگم فردا م دیبگم؟!! با یاندازه...حاال من به مامان چ

تونم افکارمو جمع  یدونم...نم ینم ؟یچ شهمثبت با یجواب بردار
عاشقت شدم/  ی" از وقت گهیمصرع شدم که م هیشب یکنم. لعنت

 فقط حالمو بدتر کردم"
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حواس  یشروق چقدر ب یوا اوردم،یافتاد با خودم لباس ن ادمی تازه
بند است،  یبگم، همه لباسات اونجا رو بیبه اد دی!!! بایشد

 ی!! واانهیب یلباس روم انداخته بودم. اونارو م ریز رمو،یلباس ز
کنم؟!  کاریزدم، چ میشونی...از خجالت دو سه تابا پنجه به پیوااا

بهم  دیحموم با حوله بمونم؟ آخرش که با یتو ینطوریا شهیمگه م
 ری!!! لباس زگه؟یلباسه د گه؛یکرد. لباسه د شهینم یبده، کار

 تونم بکنم! ینم یاونجاست!!! کار

هم گذاشتم چشمامو بستم و  یباز کردم و دندونامو رو کمی درو
 گفتم:

 اَ...آ...نه....اووف...-

 فوت کردم و گفتم: رونیب نفسمو

 !ب؟یاد-

 بله؟!-

خدااا! پشت در بود؟! بگو، بدو بدو االن از خجالت کار دست  یا
 .دمید یخودمون م
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بنده  یمن لباسامو جا گذاشتم، صبح شستم رو دیببخش بیاد-
 است.

 .ارمیاالن م-

زدم. خدا مرگت بده شروق!  میشونیپ یبستم و دو سه تا رو درو
...گوشمو به در یوااا یکنه...وا یتراس لباسارو بلند م یاالن رفته تو

در اومد و از جا  یصدا گه؟یم یچ نمیچسبوندم و منتظر شدم بب
 و گفتم: دیلرز یم ای. صدام از خجالت و حدمیپر

 ب...بله...-

باسامو در بود که ل یباز کردم . دستم ال کمیآوردمشون.درو  ریبگ-
گرفتم و نصفش  یم یه شد،یدستم جا نم هی یتو رم،همشونیبگ
دستم انداخت، خواستم دستو داخل  یهمه رو رو بیافتاد. اد یم

 خیو انگار آب  دمیدر افتاد، فقط بندشو د یال یزیچ هیبکشم که 
 دیهمه لباس صاف اون با نی. خاک بر سرم اختنیسرم ر یرو
 فته؟یب
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 ستادهیکه اون سمت در ا بیکردم نه اد یم ینه من حرکت حاال
بندشو  هیبود و من فقط  رونیب شترشیگه. لباس هم ب ینم یزیچ
 یرو حس م یادی. لبمو چنان گاز گرفته بودم که درد زدمید یم

به در  مویشونی. پدمیکردم. خم شدم و به ضرب لباسو داخل کش
چشمش بشم؟!!!! نه  توچشم  رونیحاال برم ب یچسبوندم، وااا

 شه. یجا نم یچیدست من ه نیا ی!!!  تویحموم بمون یپس تو

 رونیو ب چوندمیو حوله رو دور موهام پ دمیحرص لباسامو پوش با
. داره دیبه مشامم رس گاریس یگذاشتم بو رونیرفتم. تا پامو ب

شروق...  رهیبزنه!! فکرش درگ گاریلب به س دیکشه؟ نبا یم گاریس
که داره  یدرحال دمیو د ستادمیتراس ا یا شهیش یپشت در ورود

 کشه.  یم گاریره س یراه م

آورد،  نییباز کردم و به سمتم برگشت. دستشو از دم لبش پا درو
 نگاهمو دستشو دنبال کرد و آروم گفتم:

 ....گاریس دینبا-
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 گاریس دیدونه که نبا یخوردم، خودش بهتر از همه م حرفمو
نرده خاموش کرد و  یلبه  یگاریجا س یتو گارشویس بیبکشه... اد

کنه، فقط بلدم  ینم تمیاذ گاریس یبه داخل برگشت. چه عجب بو
 کنم! یزیآبرور ابونیخ یتو

پهن کنم، دوباره  رونیآوردم تا ب سمویخ یحموم رفتم و لباسا یتو
 یداره گل هارو تو دمیبه تراس رفتم تا لباس هارو پهن کنم د

به جون باغچه  یرو برداشته بود و با چه حرص لیکاره. ب یباغچه م
 یشدم، حس م یمنقلب تر م دمید یافتاده بود..وحال اونو که م

 ینطوریداره ا بیمقصرم که اد واناز ارد شتریب یکردم من حت
 کنه. یم یخودخور

 یبهتره سکوت کن دیشا ،یاالن بهتره باهاش حرف نزن دیشا شروق
 یره، مردا دوست ندارن وقتبزا ونیتا افکارشو با خودش در م

 تبادل افکار کنه. ایباهاشون حرف بزنه  یدارن کس یفکر یریدرگ
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جهنم  هیشب بیاد یلباسامو پهن کردم و به داخل رفتم. خونه  
 شی...گوشمیخودمون ساخته بود یبرا بیکه منو اد یبود، جهنم

 رفت: ریگ غامیپ یرو یرفتم و گوش رونیزنگ خورد، از آشپزخونه ب

 یزنه؛ چ یم ییحرفا هیزنگ زده  لتیوک ؟یداداش؟ داداش خونه ا-
  گه؟یم

در خونه رو باز کرد و باهاش چشم تو چشم شدم. باز با  بیاد
 یم یمن هج یزد، انگار داره فکراشو با چشما یچشماش حرف م

کرده  فیهمه حرفاشو رد دیعزم کرد و به تلفن رس یکنه که وقت
باشه. نگاه ازش گرفتم و پشت من قدم برداشت که به سمت تلفن 

 زد: یبره. خواهرش داشت حرف م

 خودت.... گهیحاال د رانیا میتا سوم مهر برگرد میخوا یداداش ما م-

 الـــــو؟!-بیاد

زد  یزد، داد هم نم یبلند حرف نم د،یهام از تحکم صداش پر شونه
زد که تن  یبا تحکم و جذبه حرف م یبود جور یعصبان یوقت یول
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تونستم حس خواهرشو از  یم یلرزوند! حت یصداش قلب آدمو م
 اون سمت خط احساس کنم.

 یگفتم...بله خودم گفتم، /ابج لیسالم...خودم به وک کیعل-بیاد
 یعنی یگیم یچ یعنیاومدن شما اقدام کنم؟!.... یبرا دیمن چرا با

نه  ینکرده....نه آبج دایسرا پ یتو یمگه آقا اردوانت االن سر ؟یچ
خودتم  ره،یمن نده، اردوان گاو نه من ش لیحرفارو تحو نیصبر کن ا

 یخودم پول نبود و پول تو بیکردم. تو ج شمن بزرگ یدون یم
 خواهرمه... میتیزاشتم که  یم بشیج

 یدونم چ یبهم افتاد، نم بیاومدم و نگاه اد رونیآشپزخونه ب از
حرفشو خورد، نگاه ازم گرفت و  یچشمام خوند که ادامه  یتو

 تر گفت: حیفوت کرد و صر رونینفسشو ب

 طیهم بگو من پول بل هیبه بق گمیبه شما م اره،یحرف بس یآبج-
ندارن، خواهرامو شوهر ندادم که باز  یبه من ربط هیبق دمیمامانو م

من مادرخرجشون باشم! قبال جورکش بابام بودم اال جورکش شوهرا 
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بگو  یپسر قالتاق دار هیتو به جاش  یو پدرشوهراشونم باشم...آبج
 خرج مادر و خواهراشو بده... کمیکنه  یاشیکمتر خرج ع

ابروش  یتا هیبهم کرد،  ینگاه میرو سرجاش گذاشت. ن یگوش
ابروهاش جا گذاشته بود.  نیافکارش ردپاشو ب یباال بود، گره  یکم

 و گفت: ستادیبره  که ا اطیباز خواست به سمت در ح

 تلفنتو جواب دادم.-

 خورده و متعجب گفتم: کهی

 !!!؟یچ-

به مراقبت داره اجازه گرفتم  ازیگفتم پدر دوستتم گفتم دخترم ن-
 .یبازم بمون

روش مونده بودم، رو هوا  رهیتونستم چشم ازش بردارم و خ ینم
 زنه!!! حواسش هست یم ویهمه چ
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 یبه مراقبت داره. مادرت فکر م ازیکرده ن یگفتم دخترم خودکش-
بهش  هیمیکرد تصادف بوده گفتم نه، گفتم مادر نداره با شروق صم

 .دهیآرامش م

 ؟یمنو جواب داد یچرا؟ چرا گوش-

 ابروهاش گفت: نیخم ب و چیبا اون پ یجد

 .دمیالزم د-

 گرد نگاش کردم و گفت: یخورده با چشما کهی

 .یبمون نجایا دیبا شهیمشخص م فتیکه تکل یبهت گفتم تا زمان-

 خورده گفتم: جا

 تیمن واقعا از مسئول بیآقا اد ب،یاد یعنیبشه هم... یهرچ-
 یلیهم خ نجایممنونم تا ا ،یهست یشما ممنونم..انسان خوب یریپذ

 اما... دیلطف کرد

بستم و باز کردم، کف دستامو به صورت عمود به سمتش  چشمامو
 گرفتم و گفتم:
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 هم بشه... یهرچ-

 و گفتم: یعصب یاز اون خنده ها دم؛یخند

 .زمیسرم بر یخاک تو دیخودم با-

 کرد و گفت: ینگام م یجد ینطوریهم

 یم رونیاشکال نداره غذا از ب یآشپزخونه بمون یتو یتون یاگر نم-
 .رمیگ

کردم که به سمت در رفت. دنبالش راه افتادم و  ینگاش م شوکه
 گفتم:

 ؟یستیلحظه وا هیشه  ی! مب؟یاد-

. چرا ستادمیجام ا ی!!! توایدنبالم ن یعنیرفت و درو بست  تندتر
خواد از شر  یخواد بکنه؟ م یم کاریانقدر مستبده؟ حامله باشم چ

بچه خالص بشه که اردوانو نجات بده...هه! چقدر...چقدر من 
 .رهیبگ میبرام تصم بهیمرد غر هیبدبختم که 
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تراسو باز کردن و پوست لبمو با دندون کندم. وسط باغچه  در
 گاریزد که انگار اگر لب از س یپک م گاریبه س یبود و جور ستادهیا

 و گفتم: ستادمیباغچه ا نییشه! پا یبرداره جونش تموم م

که ازم سوء  یکس زونیوقت خودمو آو چیمن اگر حامله باشم هم ه-
 شم. یاستفاده کرده و پسم زده نم

 ینگاه میباغچه نشست و ن یرشو با خاک خاموش کرد و لبه  گایس
 بهم کرد و گفتم:

 با بچه پابند بشه؟ یترس یم ؟ینگران اردوان-

 زد و گفت: پوزخند

 .ستیخودشم ن بندیاردوان پا-

 !!هیمنفعت اردوانو بخواد اما آدم محترم دیشا بیخوردم اد حرصمو

بالها سرمون اومده، من بلدم از  یداشتم همه  یسخت یمن زندگ-
خواهد  شیکه پ یطی! فکر منو با هر شراامیهام برب یپس بدبخت
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 یبرا یراحت من دردسر التیاما خ یآمدُ نکن، ممنونم که به فکر
 کنم. یخانوادت درست نم

کاشت از حرکت  یکه چنباتمه زده بود و داشت گل م یدرحال بیاد
 و برگشت نگام کرد. ستادیا

دم. خب  یحامله باشم ترسوندتت بهت حق م نکهیدونم ا یم-
 فهمم. یبد خواهرزاده اته!! مثل بچه اته م ایاردوان خوب 

 با چشم و سر به سمت خونه اشاره کرد و گفت: بیاد

 .مییماجرا یکجا مینیبب میصبر کن دیگفتم تا فردا با-

 !هیاتفاق شخص هی نی! ام؟ییماجرا-

 خفه گفت: یحرص کامل به سمتم برگشت و با صدا با

که من بزرگش کردم، من هارش  هیعوض هی! پدر اون بچه ؟یشخص-
بلدم  یکردم، من قالده اشو باز کردم و گفتم گه بزن من ماله کش

 یکردم و گفتم من خواهر و بچه هاشو ساپورت مالسپر  نهیبعدم س
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نکردن چون من باالسرشون  یمیتیکردم، بچه هاش حس  یو عاطف
 کنه. یم دایبه من ربط پ دتشما خانم به ش یبودم. موضوع شخص

 راحت. التیکنم خ یازت اخاذ ستیمن قرار ن-

 جادیچونه اش ا ریز کیغبغب کوچ هیو  دیسرشو عقب کش یکم
 و گفت: دیشد، ابروهاشو درهم کش

تو  ؟یکن یاخاذ ؟یسرت بساز یتو یتون یهمزمان م ویچندتا سنار-
 نیکه از ب یزد یتو گوش اردوان م یلیکه دوتا س یاخذ کننده بود

 رفته.  تییهمه دختر و زن سراغ دختر دا نیا

 طرف اردوان؟ ایخورده نگاش کردم؛ طرف منه  جا

 شروق جان. نستایبرو، باال سر من وا ایب-

 بود که انگار فحش بود و جان نبود!ادامه داد: یطور هیگفتنش  جان

 من خودم االن خوده خود محکمه ام!!-
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 ،یریاخم نگاش کردم و به کارش مشغول شد، شروق بگو تو م با
 ایقصدش کمکه، کمک  نمیدعوا کنم! ا بیخوام که با اد ینم

 ره؟یبرات بگ یزورک میتصم

 یباغچه نشست. دستشو رو نیزم یرو بیدهنمو باز کردم اد تا
 اش گذاشت. با عجله و هول گفتم: نهیسمت چپ س

 !!ب؟یاد-

 ؟یاریآب ب وانیل هی یتون یم-

 ؟یقرص هاتو خورد-

 ..اریآره...فقط آب ب-

وقت  هیجر و بحث کرد  شهینم بیبابا با اد یسمت خونه رفتم. ا به
 صیدکتره حتما اشتباه تشخ! میش یبدبخت م رهیگ یقلبش م
! خب هیهمش دست به قلب شده، چون همش عصب بیداده، اد

 روز درآوردتش. نیاردوان به ا ست،یمن که ن ریکنم؟ تقص کاریچ
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صفره. بعد بگه چطور  بایمن تقر یبهش بگم که امکان باردار دیبا
چهل  بایتقر فتهیعقب جلو م یعادت ماهانه که گاه یبگ یخوا یم

 بیخب استرسش کم بشه، اد دی! باینه! پس چ ؟یروز قبل داشت
 .میش یحرف نزن خجالت زده م یپرسه الک یازت م

نشسته بود و  نیزم یآب خنک براش آوردم. هنوز رو وانیل هی رفتم
کرد. اخماش تو هم  یفرو م نیزم یرو تو لچهیب یاز کنار پاش الک

 آبو به سمتش گرفتم و گفتم: وانیبود. ل

 ؟یخوب بیاد-

 با مکث ازم گرفت و گفت: وانوینگام کرد و ل برگشت

 شم. یاالن درست م-

 استراحته! یبکن یتون یکه نم یبرو استراحت کن، تو تنها کار-

سر من،  یزدا، همون اومده تو یسرت حرف م یکه تو یاون آدم-
 بندم. یدارم دهنشو م

 نگاش کردم، با سر به خونه اشاره کرد و گفت: یناراحت با
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 !قیبا خودم دو دوتا چهارتا کنم...رف دیبرو، من با-

 نگاش کردم: دیترد با

 کمه. یلیخ میمن...من امکان باردار-

 چرا؟!!-

چشم شدن و  هیصورت و اجزاش شب یکرد، انگار همه  زیر چشماشو
 حاال درستش کن! ؟یکردن، آخر گفت یدقت م

 گذره. یدوماه م مونییآخه..از...از جدا-

 خب؟-

 جلو آورد و گفتم: یسمتم برگشت و سرشو کم به

 یم یراتییتغ یسر هیبدنم  دیبا یعنیخب من عالئمشو نداشتم، -
 کرده که نکرده.

سرش بود نگام کرد  یتو یفکر یریکه از درگ یبا سکوت و اخم بیاد
 و گفت:

 ه؟یاحوالت چ نیپس ا-
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 شدم. ینطوریبعد از مرگ بابام ا واسه اعصابه!-

 یبستن یبرنامه  یتو صبح با چشمت داشت ؟یدارا شد اریو هیشب-
 .دید یخودتو نم ی افهیق ؛یخورد یرو م یساز

 خجالت نگاه ازش گرفتم و گفتم: با

 نداره. ینه اون ربط-

 گفت: دیترد با

 خب؛ حاال تا فردا لهیخ-

 تا فردا؟!!-

 شه زد. یحدس و گمان که نم-

 من نشو.... گمیم-

 گفت: شمرده

 یکیشه تو  یشه؟ م یشروق...جان...لطفا برو...باال...تا فردا...م-
 ؟یحرص ند
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نسبت به  دیرانش شد هیباهاش کل کل کنم،  دمیکش یم خجالت
جر و بحث باهاش داشتم، به سمت خونه رفتم و به آشپزخونه 

کم کردم،  رشویز یشام راحت درست کردم. شعله  هیبرگشتم و 
مفرط داشتم. انقدر باال آورد حال  تهوع داشتم که  یحس خستگ

 جون منو گرفته بود.

 یخوابم برد جور دهیو سرم به بالشت نرس دمیمبل دراز کش یرو
کجام...به زور و  نمیلحظه چشماُم باز کنم و بب هیتونستم  یکه نم

بال خواستم چشمامو باز کنم  برم به غذا سر بزنم که متوجه شدم  
پتو نازک  هیهوا روشنه؟ روم  یروشنه!!!! چطور رونیب یهوا

 یکردم که هفت و ربع بود! وقت نگاهانداخته شده بود. به ساعت 
 بود!! چرا االن هفت و ربعه؟! میساعت هشت و ن دمیخواب یم

 یقابلمه  دمیم و به سمت آشپزخونه رفتم که دجا بلند شد از
غذا  دم،یدستموبه گونه ام کوب ی.... پنجه هیظرفشو یسوخته تو

 داریب یبو چطور نیسوخته...من تمام مدت خواب بودم؟ با ا
 نشدم؟
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و بالشو  دهیبه پهلو رو به در خواب دمیرفتم، د بیسمت اتاق اد به
 ایبود. بدون مالفه  دهیخواب شیرو تخت یگوشش گذاشته، رو یرو

از  دینشو. اول با بیپتو!! شروق تا خوابه برو و دستخوش اجبار اد
. به سمت یریاتفاقات بگ یادامه  یبرا میو بعد تصم یبر نجایا

بودم رفتم و لوازممو جمع کردم. دلم  دهکه توش مستقر ش یاتاق
درست کردم و  ی. براش چارمیبگ دهیناد بویاد یمحبت ها ومدینم

 نامه نوشتم:

منه و با هر  یزندگ نیکنم چون ا ی. من زحمتو کم مبیسالم آقا اد-
 یدردسر چیتو ه یمن مسئولشم و برا فتهیکه قرارِ توش ب یاتفاق

کنم. نه شما نه خواهر زاده ات... ممنون از محبت  یدرست نم
 هاتون؛ خدانگهدار.

بود و  یم صندلخوردم. پشت سر  بیشکم اد یو صاف تو برگشتم
 جیخورده و گ کهینشستم و  یصندل یرو بیبر اثر برخورد با اد
که  ختهیو بهم ر یبا صورن خواب آلود و جد بیسربلند کردم. اد

برداشت و خوند.  زیم یمعموال بعد از خواب داشت، برگه رو از رو
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بگه ورقه رو مچاله کرد و  یمکال نکهیا ای یعکس العمل چیبدون ه
 انداخت. نکیس یتو

گذاشت و  زیم یبا فاصله از من نشست و دستاشو رو یصندل یرو
 دورگه گفت: یمچ دستاش گذاشت و با صدا یرو شویشونیپ

 ؟یزیر یپر رنگ برام م یچا هیشروق جان؟ -

 نگاش کردم و با مِن مِن گفتم: دیترد با

 ب؟یآقا....آقا اد-

 هوم؟-

 خوام.... یمن م-

و با  دمی.لبمو گزیبکش شیبود خونه رو به ات کینزد شبید-
 گرد نگاش کردم. برگشتم به قابلمه نگاه کردم و گفت: یچشما

روشن بودو  یگاز یکل خونه رو دود گرفته بود. تا چهار صبح کولر آب-
 پنجره هارو باز کردم تا بو بره.

 نشدم؟ داری!!!! من چرا بدیگ یم یالک-
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 لب گفت: ریرفت ز یم نکیکه به سمت س یجا بلند شد و درحال از

 .ستمیحامله ن گهیبعد م-

 خورده گفتم: کهیگرفت و  ییظرفشو رآبیبه سمت ش سرشو

 !!!!؟یچ-

گاز  یهم داره از سرش آب رو یکتر دمیاشاره کرد، د یسمت کتر به
رو از روش  یخاموش کردم و قور رشوی. بلند شدم ززهیر یم

!!! چندتا ده؟ینشدم؟ تا صبح نخواب داریب یبرداشتم. چطور
 برداشت و سر و صورتشو خشک کرد و گفت: یدستمال کاغذ

 کنه. یدرد م کمیسرم  زیپر رنگ بر-

و به سمتش اتاقش رفتم  ختمیر یسمت اتاقش رفت. براش چا به
 اتاق گفت: یکه درش بسته بود. از تو

 .یباشناشتا  دیبا شتیآزما یبرا دینخور شا یچیشروق جان؟ تو ه-

 ش؟یآزما-
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بست و حق به  یم  راهنشویپ یاتاقو باز کرد، داشت دکمه ها در
من  یجلو دیبودو رومو برگردوندم؛ حاال با رهیبهم خ یجانب و جد
 یزهر آدمو آب م شهیم یجد ینطوریا هوی نیچرا ا ؟یلباس بپوش

 قدم جلوتر رفتم و گفتم: هیکنه؟ 

 بهتون گفتم.... شبیمن که د-

 .دمید شبیآره د-

 با تعجب نگاش کردم و گفت: برگشتم

خونه جمع شده،  یگر گفته، دود تو یگرفته، دم کن شیقابلمه آت-
 کنم شروق اما شروق انگار غش کرده. یصدات م یهرچ

 و ادامه داد: دمیمحکم گز لبمو

داشتم روشن کردم، فکر کردم  ییهوا انیخونه جر یتو یفقط هرچ-
 حالت بد شده.

 ؟یگیم یالک-
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 لمتویوصل کردم وگرنه ف اطیح یمداربسته فقط تو نیدورب فیح-
 دادم. ینشونت م

 ؟یخورد ی...چیشام چ-

 .یو چا کیک-

 خجالت گفتم: با

 .دیببخش-

 بهم جواب بده به سمت آشپزخونه رفت و گفت: نکهیا بدون

 بزارم. نیخونه دورب یتو دیبا-

 دزد؟ یخونه اتون؟ برا یتو-

 .ندهیآ یها یآتش سوز ینه برا-

به  یچه ربط نیچشم دوختم، دورب نیاز منظورش به زم دیترد با
 داره؟ یآتش سوز

 نصفه خورد و گفت: شویچا
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 .میبر-

 کجا؟!!-

 ...یخونه -

 تعجب گفتم: با

 خونه امون، من فقط... رمینه خودم م-

 گفت: یشاک

 میر یم می! داریتصورات خودتو قبول دار یادیشروق جان انگار ز-
 .میسر و وضعت خوب نبود نرفت شبی! دشگاهیآزما

کل و شلوارکرم با  هی ده،یهم پوش ینگاش کردم، لباس رسم رونیح
 یکردم ست خوب یبودم فکر نم دهیتنش ند ی! تا تویریبلوز ش

اون  یبگ یبره، تو االن هرچ ششیپ شتریخوام آبروم ب یباشه، نم
 کنه. یول نم

 ....بیآقا...ا...اد-

 دنبالش راه افتادم و گفتم: دستپاچه
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مگر  د،یکن یمن کار یاومده  شیپ طیشرا یبرا دیتون یشما که نم-
خودم من خودم  دیکه بهتره بد دیرو داشته باش یآدرس دکتر نکهیا
 ...یشناخته شده ا یکنم. شما هم چهره  یم یگریپ

حوصله نگاهم  یخمار و ب یسرد و خاموش با چشما یجور هی بیاد
دهنم موند و تن  یرفت. حرف تو ادمیاز  میکرد که جمله بند یم

به ساعتش نگاه  بیتر رفت تا قطع شد. اد نییو پا نییپا یصدام ه
 کرد و گفت:

 زود باش. میوقت دار مهیساعت هشت و ن-

 ؟یوقت چ-

 .میکن یلیزانپیم میبر مییخوا یم شگاهیآرا-

 یکردم اما خودش به کارش ادامه م یخورده نگاش م کهیحرفش  از
اورد، کفشش از اون  رونیب یاز جا کفش یجفت کفش عسل هیداد. 

به اون  یاسپرت نیبود اسپرت نبود، انگار در ع ییها یمدل کتون
هم بپوشن بهشون  یمعروفا گون نیا یعنی. ادیکت و شلوار هم م

 !ادیم
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 زیم یرو دمیبه بندرخت افتاد، لباسام کو؟ برگشتم د نگام
و  انیع یگذاشته. خاک بر سرم کنند، لباسارو همونطور یناهارخور
رفتم  عیگذاشته. سر زیم یداشته باشه رو ایشرن و ح نکهیبدون ا

 صدا زد: اطیح یاز تو بیساکم گذاشتم. اد یبرداشتم و تو

 شروق؟-

کل گل و درخت هارو کاشته! باغچه  دمیرفتم، د اطیسمت ح به
 روشن کرد و گفت: نویزنده شده بود..ماش

 قفل کنم. کرویو سوار شو من در و پ ایبعدب گه،یبرو حاضرشو د-

که سوار شدم دلم  نیرفتم و هم نیبعد به سمت ماش حاضرشدمو
 ارم؟یب ایبه دن دیبچه رو با ؟یبه شور افتاد، اگر واقعا حامله باشم چ

 یفهمند بچه از اردوانه و بعد اردوان هم منو م یبدون پدر؟ همه م
...برعکس کنهیم یکشه و هم بچه رو. اون واسه شهرت هر کار

 !ستیقائل ن تشیمعروف هارزش واس یشیکه پز بیاد

 زد و گفتم: نگُ یپارک موتیسوار شد و ر اومد

 !؟یدیتو اصال نخواب-
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 رفت گفت: یکه دنده عقب م یدرحال

 نه.-

 ادیب شیممکنه پ یعنی....شیکه پ یچرا؟!! اعصابت از منو مشکالت-
 خرده؟

 بهم کرد و گفت: ینگاه مین

 نداره؛ درهم و برهمه. نشیمن گز یفکر یمشغله ها-

 کرد. یوسط به عقب نگاه م نهیدقت از آ با

 یترسم! از آبرو یم یلیمگه نه؟ منم خ یترس یم زیاز آبرو ر-
 م،ی! به هر حال من ازدواج نکرده بودم، نامزد بودشتریخانواده ام ب

. از رهیگ یگند همه جارو م شهیکه م یاما تابوشکن دهینبا ییزایچ هی
 یمیترسم. قد یخانواده ام م یترسم اما از آبرو یخودم نم یآبرو
 گمیم یبه خودم ه دم،یسف یشونیمحلند، منم گاو پ هی نهینش

کنم اگر....اگر.....  یفکر م یلرزه وقت یاالن فکرشو نکن اما تنم م
کار کنم؟! کجا  یمثبت باشه ، اگر باشه من چ شیجواب اون ازما

 بگم؟ یتونه مشکل منو حل کنه؟! به خانواده ام چطور یم یبرم؟ ک
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 پس چرا اتفاق افتاده؟ هیتابو شکن یدونست یاگر م-

خجالت و شرم به دستام نگاه کردم که به هم مشت شده بود و  با
. تنم کنم یرو دارم تحمل م یادیز یکردم از خجالت گرما یحس م

 گر گرفته بود، به زور تونستم دهنمو باز کنم و بگم:

 خواستم بهش باج بدم که بمونه. یچون م-

بهم کرد و  ینگاه میو خشم بود ن یکه از ناراحت یبا اخم بیاد
 زمزمه کردم:

وقت اونقدر باال نبود  چیمن مبارزه رو بلدم اما اعتماد به نفسم ه-
 میاالن کشت نیواسه هم دیاول باشم، شا تیانتخابم اولو یکه تو

رو گردن جامعه بندازم بگم  رایخوام همه تقص یبه گل نشسته، م
و  میگرفتن و انقدر متفاوت بود دهیانقدر محدود کردنمون انقدر ناد

خودمون از خودمون دفاع  مینگرفت ادی یحت کهحقمون خورده شده 
 م بودم....پسر جوون تر از خود هیمورد توجه  نکهی. امیکن

 و ادامه دادم: دمیکش یآزرده و بلند نفس
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 هیبق هیتونستم شب یبود و من درکنار اون م یمعمول یآدما هیشب-
قرار گرفته بودم،  یآدم قد بلند و معمول هیباشم، چون مورد توجه 

خواستم بهش باج  یمن نه...نه ...م یبرا یتو مسخره است ول یبرا
 بدم تا بمونه، تا ردم نکنه.

کارخونه ساخت و ساز  ،یستین نیتریو یستی! ربات نیتو آدم-
تو به خاطر  ،یخوان باش یکه کوتاه فکرا م یبش یکه کس یستین

شورق جان؟ اگر عشق  یچه باج یدیکوب نیجثه و قد خودتو به زم
 نیا رینداره، ز یها ربط نیخواست! نه شروق به ا یبود باج نم
 یگن احساس ب یم هشتو هستن که ب هیشب یادیز یسقف آدما

تو با احساست  ن،یا شهیکه بنا بر عقل نباشه م یاحساس ،یعقل
کار  نیکه ا یدونست یم ،یاحساست شد ی! بنده یگرفت میتصم

خوره اما بازم ادامه  یاشتباه و راه ناهمواره، مقصد و مبدا به هم نم
 .یاحساست بود یچرا؟ چون تو بنده  یداد

 بازنده نگاه کردم و وارفته گفتم: هی هیشب بیاد به

 احساس؟ یبنده -
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ام حبس کردم و  نهیس یبهم کرد و نفس سوخته امو تو ینگاه مین
باعث  دیاحساس باشم نبا یکه بنده  نیشدم. ا رهیبه روبرو خ
سرم  دمیترس یکه م ی! از هرچادیوسط ب نیبچه ا هی یبشه که پا
روز سرگردون بشم، از  هی نکهیمنو پس بزنند، از ا نکهیاومد، از ا
 ه؟یچ نینبودم اما ا دنیمن آدم پا پس کش دم،یترس یباختن م
 حساب کتاب کنم که به خودم بدهکار نشم؟!!! یچطور

 بیقلبش گذاشت من بودم، به اد یکه دستشو رو یبار اون نیا
 یزد....حسش نم یزنه! نم یکردم قلبم نم ینگاه کردم، حس م
شکسته باشه!  یود  تا بعد رفتن کسنبرده ب یکردم، قلب منو کس

وقت چشم  چیه دیکه شا ییشده، کما قیعم یکما هیقلب من دچار 
 باز نکنه.

زد، انگار تازه داشتم  یدلم به شدت سوز م م،یدیرس مارستانیب به
داشته  یوحشتناک یتونه وجه  یچقدر م انیکردم که جر یباور م

سرمن، درست کنار آرنجش بود.  یباال ستادم،یا بیباشه! کنار اد
تفاوت قدمون  نیتوجه نکن ا بیخواست به اد یم یاگر کس یحت

 کرد. یتوجه همه رو جلب م
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 یقدم برداشت و باز حالت تهوع گرفته بودم، انگار هر وقت عصب هی
دو قدم جلوتر  بیشد! اد یم ینطوریشدم حالم ا یمضطرب م ای

 و به سمتم برگشت تا بهش برسم و آروم گفتم: ستادیافتاده بود. ا

 شما برو.-

 !!!؟یچ-

شد، خنده ام گرفت، من عقب  کمیدو قدمو برگشت و نزد اون
 افتادم که اون راحت باشه اون بدتر برگشت؟!

 شما جلوتر برو گمیم-

 ؟یواسه چ-

 .نندیب یوقت مردم منو با شما م هی-

و خم  چیروهاشو پو عضالت صورتشو منقبض کرد و اب کیمیم باز
 داد و گفت:
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 نن؟ی! مگه جادوگر شهر با منه که نخوام ببننیبب نند؟یمردم بب-
 یکنم به اندازه  یمن فکر م ده،یفکرا از تو بع نیشروق ا ایراه ب
 .یبالغ و شعورمند یکاف

که سرش و چشمش به  یدرحال بیدهن باز کردم حرف بزنم، اد تا
 یروبرو بود  واما نگاهشو  صدو هشتاد درجه تمام سطح فضا

سرش بچرخه ،تند تندوبررس و رصد گر  گذر  نکهیروبروُش بدون ا
 زمزمه کرد: شد،یکرد و رد م یم

 نداره. یتیمن نظر مردم جالبه اما اهم یبرا ا،یبغل دست من راه ب-

تونم اخالقشو به دست  ینگاش کردم، چرا نم دیو با ترد برگشت
به  یزیهر چ یوقت ایو خنده روئه  فیمهربون و لط یلیخ ای ارم؟یب

کنه  یبرخود م یزننده و تلخ و دستور ینظرش مخالف افکارشه جور
 .شهیکه آدم شوکه م

افتاد و من  یاون بلندتر از من بود و مسلما باز هم جلو م یها قدم
ه کنار بازوش کرد و سرعتشو ب ینگاه میرفتم. ن یتند تند راه م دیبا
 بیبه اد یآورد تا من هم گامش بشم. تک و توک مردم نگاه نییپا
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چشمشون  شینشون بدن از پ یعکس العمل نکهیکردم و قبل ا یم
نبودن...به هر حال  ریگیپ رونی. اونا هم مثل مردم بمیشد یرد م

 ماریب زیعز ای مارهیفرق داره طرف ب گهید یها طیبا مح مارستانیب
که  یتیبریسل هیافتاد دنبال  یحاال راه نم مارستانهیداره که تو ب
 ....رهیعکس بگ ای رهیازش امضا بگ

 یبودن برا شخوانیکه پشت پ یرفت و پرسنل رشیپذ یجلو بیاد
. نطوریکرد. همکاراشم هم لکیبلند شد و باهاش سالم ع بیاد

 جانینه ه !نیبودن و فقط مسرور شدن هم دهید بویانگار بارها اد
 گفت: بی! ادیمضاعف داشتن و نه رفتار پر شوق

 هستن؟ یدکتر داراب-

 دینیفقط چند لحظه بنش د،یاریم فیبله گفتن شما تشر-پرسنل
 من بهشون اطالع بدم.

 تشکر کرد و به سمتم برگشت و گفت: بیاد

 تا خبر بدن. نیبش-

 ه؟یدکتر چ-
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 زنان.-

 زنان؟!!!!-

 یداشتم با خجالت نگاهمو ازش گرفتم، با من م یگر گرفتگ حس
شناسه!  یدکتره رو م نیاومده که ا نجایچند بار ا اد؟یخواد داخل ب
کرده، طرف آشنائه!  یسقط م نجایدوست دختراشم ا یالبد بچه ها

 ی! من خجالت مادیبا من داخل ن گه،ید دهیلو نم ییحتما جا
گرفته!  میتصم یهمه چ یبرا کنه؟با من صحبت  دیکشم...اصال نبا

 بینه؛ کدوم سقط؟ اد ای یحامله ا ستیاصال معلوم ن یمیچه تصم
پدر بچه است که مطمئن  ایمگه تو بدن تو  بیکه مطمئنه، اد

 باشه؟ کدوم بچه؟

 داخل. دیببر فیآقا کاتب تشر-

از جا  یبا اخم کمرنگ ادیتشکر کرد و تا خواست به سمت من ب بیاد
باهاش راه  یمنه احمق به خاطر احترام ه بودم، یبلند شدم. عصب

کردم تا  یمن شده!!! نگاش نم اریاومدم اونم انگار صاحب اخت
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 یاون شعر ادیو ذلت داشتم،  ی...حس خارنمیعکس العملشو نب
 گفت: یافتادم که م

 دل دادمو-

 اشتباه اومدم راهمو اما

نداشتم که به  نویاما قدرت ا دمیکش نییاتاقو به سمت پا رهیدستگ
 یچنکال حس یعقب هولش بدم تا در باز بشه. تموم من تو
 شهی! تنها تر از همنهیدردناک غوطه ور شده بود نفسم چقدر سنگ

تونم به خودم مسلط باشم، کاش  یشده بودم انقدر کرخم که نم
 یبچه م هیکه متحمل  دنمردا بو نیشد، ا یحامله نم یزن چیه

 با زن ها مهربون تر بود.... نیقوان یگاه ینطوریا دیشدن. شا

احاطه ام کرد که نفسمو  یسرم جور یاش رو هیدستاش و سا یگرما
ام حبس کردم. سرمو برگردوندم  نهیس یو تو دمیصدا باال کش یب

 یبه دستم نم یشونه ام بهش نگاه کنم، فشار یانقدر که از جلو
دستم باشه تا بدونم  یخواست دستش رو یاورد فقط انگار م

 ...ستمیاونجاست، بدونم تنها ن



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

343 
 

قلبم به  یکارش باعث شد کودتا نیکه داشت ا یتیلحظه هر ن اون
جهت بده، نگاهمو ازش گرفتم و به دستامون نگاه  رییتحمل درد تغ

 نجوا گفت: هیآروم تر از  یکیته ذهنم  م،یکرد

 دیکه با ییهمه کسا یجا ست،یخودش ن یاردوانه! اون جا ییدا-
 بودنِ! یم

 یهم کمکم کرد، بو بیبه عقب هول دادم و اد یرو کم رهیدستگ
چشمام  ریز نوسِ یس یکردم، مجار یبار بود که حس م نیاول بیاد

شد  یم یحت ند،یو خوشا کیکالس یبو هیمملو از اون بو شده بود، 
سرم  یاشعار رو تو یمصرع ها نیاز بهتر یکیچشمامو ببند و  یوقت
زن  کیکه از کراش  یمرد کی اشعار یاون بو نجوا کنم، بو یبرا
 گفت. یبود و صبح به صبح براش شعر م ستهیز

بود.  بینشسته بود که هم سن و سال خود اد زیپشت م یخانم هی
 و گفت: دیخند دیتا مارو د

 .دمتید نجایا شهیاصال باوردم نم ب؟یاد-
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جلو رفت و باهاش دست داد ، خانم دکتر به منم سالم کرد و  بیاد
 گفت: بیجواب دادم و بعد رو به اد

 پسر. یمعرفت یب یلیخ-

 .یگیکه م نهیآره آره هم-بیاد

 لبش بود دکتر آروم به بازوش زد و گفت: یلبخند منظور دار رو هی

 چطورن؟ نایبچه پر رو؛ مادرت ا-

 لیتبد تیبه واقع اهاشونیور یخوبن چرا بد باشن؟ همه -بیاد
 شده.

 گفت: بیو اد دیخند دکتر

و تورانو دارن  رانیا گهیثبت نام کردن، مارکو پلو شدن د بیتور اد-
 گردن یم

 و گفت: دیبا خند دکتر

 همه اسم بزار. یتو فقط متلک بنداز و رو-
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وگرنه االن شوهر  ندایقدره ل نیآره من حد عرضه ام هم-بیاد
 خواهرام سوارم نبودن.

 کرد و گفت: یخطاب شده بود اخم کمرنگ ندایکه ل دکتر

خواهرت بود  که االن  یاون بچه  ،یزن یفقط نق م شهیتو هم بیاد-
 بود؟ یمعروفم شده اسمش چ

 زد و گفت: ینگاه کردم و زهرخند بیاد به

 ...((بزرگ.یخب ،))د-

 خنده و گفت: ریزد ز دکتر

پارسال اتفاقا  ،یماله کش همه بود شهی! همیزهرمار خودت مقصر-
 ادی کردمیقلبم حس سوزش م یبهم نگاه کرد ،تو بیبود ))اد نجایا

 یادیز یزن ها و دخترا گفتیافتادم که م بیاولم با اد یمکالمه ها
 خدااا (( یمن چقدر احمقم خدااااا،آ نیاز اردوان شاک

 و گفت: دییلبشو جو یتکون داد و گوشه  یسر بیاد
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خوبه واسه  میزدم، دست به ماست مال یم یماست بند دیآره با-
 گرفته. مونویگند زندگ نیهم

کرده بود که واسطه  دایمنو پ یدو سال قبل تا شماره  ادتهی-دکتر
 هان؟ دیآخر به مقصدش رس ؟یبشم به تو بگم معروفش کن

 یلبشو م یمجدد کرد، باز داشت گوشه  ینگاه میبه من ن بیاد
 . با سر جواب نه داد و گفت:دییجو

با من قطع رابطه است بهش برخوردها، خواهرمم با من لج کرده -
 یم نهیزدم کمتر هز یم یستیکنم. من بهز یبود که چرا کمک نم

 کردم.

آروم تر از لحن صحبت کردنش با دکتر بهم  بیو اد دیخند دکتر
 گفت:

 اونجا. نیشروق جان بش-

 مقابل دکتر اشاره کرد و گفت: یصندل به

 کنه. یات م نهیمعا ندایل-
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 زد و اروم گفت: یلبخند دیبا ترد دکتر

 !رهیخ-

 تکون داد و عضالت دور چشمشو منقبض کرد و گفت: یسر بیاد

 .رهیخ رهیخ-

و ضعف نگاه کردم، خوب بلد بود با زبون  دیبا حس ترد بیاد به
اردوان نبود،  ییچشم هاحرف بزنه. به سمتم اومد، اون لحظه دا

نبود، پنج شش روز نبود که باهاش آشنا شده بودم، اون  بهیغر
 نیتر کیبهم نزد ییبدون مرز نسبت ها و زمان  آشنا بیلحظه اد

 حسو داشتم! نیآدم بود، فقط هم

باهام  یکم یکه فاصله  یصندل یرو بیدبه سمتم اومد ا دکتر
 داشت نشست و دکتر گفت:

 ه؟یخب مشکل چ-

سرشو به  بینگاه کرد. اد بیکردم و دکتر به اد ینگاه مین بیاد به
 تکون داد و گفتم: دییتا یمعن
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 مفرط... یخستگ یگاه د،یشد یمکرر، خواب آلودگ یحالت تهوع ها-

 نگاه کردم و گفت: بیاد به

 یها هم حالشو به هم م زیچ یبعض یبو یدرد، حت تهوع بدون دل-
 زنه.

 نگاه کرد و بعد به سمتم اومد و گفت: بیخورده به اد کهی دکتر

 بپرسم؟  یتونم هر سوال یم-

جلوتر از من قاطع  بیبره اما اد رونیب بیخواستم بگم نه تا اد یم
 گفت:

 آره بپرس.-

خواد  یگفت م ینگاه کرد، چشماش م بیو به اد ستادیصاف ا دکتر
 بپرسه. یسوال خصوص هی

 ؟یشما متاهل-

 متاهله.-بیاد
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صالحه! نگاه ازش گرفتم و  نینگاه کردم، نگام نکرد، البد ا بیاد به
 :دیدکتر باز پرس

 ؟یشد انهیعادت ماه یبار ک نیآخر-

دندونم  ریلبمو ز یبود و گوشه  ریبلند نکردم، نگاهم به ز سرمو
بودم، تنم باز گر گرفته بود.، کف سرم عرق شرم نشسته  دهیکش

 کردم،آروم گفتم: یبود رطوبتشو حس م

 .فکر کنم؛ چهل روز قبل.چهل ..-

 ؟یچک استفاده کرد یب یب-دکتر

 نه.-بیاد

 ندارم. یمنظم کلیس-

 همسرت مطمئن.... انه؟ی یباردار یستیمطمئن ن-دکتر

 و مسلط به کلمات ناگهان گفت: حیصر بیاد

 .سیبنو شیآزما ستمینه مطمئن ن-
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شد سرمو بگردونم،  یداغ کرد، گوشام جوش آورد، روم نم گوشام
کردم ستون فقراتم از انقباض  یتنم حس م یسرمو تو یلرزه تو
خورده به  کهیبه خودش نسبت داد...دکتر  د،یکش یم ریبدنم ت

اردوانه!  یی...داختیام فرو ر قهینگاه کرد، عرق از کنار شق بیاد
 یدونم...م یساکت شو م یاردوان..... لعنت ییاردوانه! دا ییدا

خودشو به خطر  یدونم...چرا به خودش نسبتم داد؟! چرا داره آبرو
حد از خودش  نیتونه تا ا یم یتونه؟! چطور یم یندازه؟! چطور یم

 بگذره...

 گفت: یبا لحن ناباور وبا خنده تصنع دکتر

 ؟یکنیم یشوخ بیاد-

 قاطع گفت: بیاد

 ستم؟یمطمئن ن نکهیا و؟یچ-

کار دکتر زل زده بودم، دکتر سمت  زیفقط به م دمشون،ید ینم
هم با فاصله سمت چپم نشسته بود.  بیبود و اد ستادهیراستم ا

 گفت: یدکتر با لحن قبل
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 ؟یبچه ا یدختر ممکنه حامله باشه و تو بابا نیا-

به من داشت  یباشه؟ اگر من نبودم که چه ربط یپس ک-بیاد
 ارمش؟یب

 مسخره است. یلیخ تمیشوخ ؟یکن یم یشوخ یدار-دکتر

نگاه  بیسربلند کردم و به اد یرفت، به سخت زشیسمت م به
 هیکردم. صاف و مسلط به خودش پا رو پاش انداخته بود به صندل

 یکرد که تو یبرخود م یداده بود. واقعا که کارگردانه! جور هیتک
دچار توهم شدم که نکنه با اون بودم نه با اردوان!!!!  هیصدم ثان

 تر گفت: یو جد ردک یکرد، اخم یاصال نگاهم نم

 سیبنو شیازما گمیدارم؟ م یمگه من با تو شوخ ؟یچ یعنی-
 ؟یگیم ی! چانهیبارداره  میبدون

 دوست دخترته!؟ بیاد-ندایل

سوال  ینطوریا شتیپ ادیب یتو هرک س،یبنو شتویآزما رینخ-بیاد
 ؟یخوا یدکتر؟ سند م یجا ینکنه مامور ؟یکن یجوابش م
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 متعجب تر گفت: ندایل

 سند؟!!!-

 از جا بلند شد و گفت: بیاد

 ادهیشهر تا ز نیا یسوال جواب نشم وگرنه تو نجایمن اومدم ا-
 کرده! رییتغ تیکار ی!!! قائده ندا؟یل یگ یم یدکتره چ

 به من گفت: رو

 شروق؟ بلند شو....-

 نوشت و گفت: یزیورق از نسخه هاش برداشت و روش چ هی ندایل

بده، احتماالفردا  شیکجاست؟ ببرش آزما یدون یکه م شگاهیآزما-
 یریکه پدر شدنتو جشن بگ یعجله دار یلیاگر خ ی. ولشهیحاضر م

 .یچک استفاده کن یب یاز ب یتون یم

 ورقو ازش گرفت و گفت: بیزد و اد مهرشو

 .ندایل یدیلفتش م یلیخ-
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کرد نگاه  یابالغ م بیبه اد شویکه با چشماش حرص درون ندایل به
کنم دستشو  کاریدستشو به سمتم دراز کرد، حاال چ بیکردم و اد

 شیپ لیدکتر خوب و تکم یکردنش جلو یباز لمیکه ف رن؟یبگ
دستمو  نکهیا یبهش کردم. جا ینگاه میبره؟! به سمتش رفتم و ن

 دستشو پشتم گذاشت و رو به دکتر گفت: ره،یبگ

 ممنون. ندایل-

برگشتم نگاش کردم و تا خواستم حرف بزنم با  م،یرفت رونیدر ب از
 صورت پر از جذبه اش آروم گفت:

 حاال! میبر س؛یه-

خوردم، سرم پر از حرف بود و بدون چون و چرا عزم رفتن به  حرفمو
پشت  م،یآسانسور شد . سوارمیبود کرد شگاهیباال که آزما یطبقه 

و از رو  دمید یبود، نگاه مردم و پچ پچ کردنشونو م ستادهیسر من ا
که سرشو صاف گرفته و  نمیتونستم  بب یبراقِ آسانسور م لیدرِاست

 کنه... یبه روبرو نگاه م
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انگار اونارو  بیکردم و اد ینگاه م بیمردم نگاه کردم، همه به اد به
 گفت: بیشد اد! در آسانسور که باز دید ینم

 ...میبش ادهیپ دیبا نجایشورق جان؟ ا-

به سمت من هجوم آورد. شالمو جلو  بیاد یاز رو ینگاه ها ی همه
و پر از سوال! به  نیمردم بده! سنگ یچقدر نگاه ها یوا دم،یکش

کنند! انگار که من آدم  یگشاد شده نگاه م یمن با چشما یسر تا پا
 هیهمراهم شده! چقدر انسان به خودش مغروره؟  بیو اد مییفضا

 همه غرور؟!! نیمشت خاک و ا

تپش قلب  دمیکه د شگاهویآزما طیمح م،یرفت شگاهیسمت آزما به
 شخوانیبه سمت پ بیانتظار نشستم و اد مکتین یگرفتم. رو

باعث حکم  بیبرخود اد یباال گرفت ول اهویآن باز ه هیرفت. 
 سکوت شد...

انداختم،  ریبشه، سرموبه ز دهیبه سمتم کش نکهیها قبل ا نگاه
شورش به پا کرده بود. به دستام  یسرم سواالت متداوم قبل یتو

کارو  نیسرم باز مرور کردم، از قصد ا یکردم، اون شبو تو ینگاه م
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سرش خورده بود! نخورده بود،  یوجب باال هیکرد؟ نه! اون روز تا 
مصرف کرده  یمواد هیود، مصرف کرده ب ،داد یالکل نم یدهنش بو

 یبو ایغذا  یبو هیداد که شب یم یزیچ یبود ،مطمئن بودم بو
 خونه هست نبود! یکه معموال تو ییزایچ

خواننده  هیکنه، مثل  یاز اوناست که شهرت نابودش م اردوان
کنه و با  یدعوتش م ییجا هیشب  هی یپولدار هیکه  یخارج

کنند که سنسور آتش  یو انقدر مواد مصرف م رهیدوستاش م
و  رهیدعوت کرده بود که مثال جز نارویطرف ا شه،یفعال م ینشان

 رفت... مکنه بعد آبروش دایشهرت پ نایهتلش به اسم ا

 شروق جان؟-

 یسرم اومد، تا نگاهم خواست به سمت مردم حاضر تو باال
 با لحن اروم گفت: یول یجد بیبره اد شگاهیآزما

 .ینگاه ها باش ریگیپ دیتوجه نکن؛ نبا-

 نگاش کردم و گفت: مظلوم
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 یخوا یم ،یگفتن الزم نبوده ناشتا باش ،یخون بد میبلندشو بر-
 ؟یبخور رمیبگ یزیچ هی میاول بر

 ندارم. لینه؛ م-

 نکهیگرفت. بدون ا فمویجا بلند شدم و دستشو دراز کرد و ک از
دوشم بود، کالفه  یمردم رو نیخودم بخوام بهش بدم! نگاه سنگ

توجه دو  نیا بیبودم، حاال کنار اد زاریکرد، از نگاه و توجه ب یام م
 چندان شده بود!!!

. به سمت اتاق ادیاون دنبال تو م یکه فرار کن یاز هرچ گنیم راسته
و با جذبه  یدو چندان جد یبا اون چهره  بیرفتم، اد یریخون گ

 نکهیزنم به خاطر اتونستم حدس ب یبود م ستادهیمقابل اتاق ا
 یدستش باز تو هیرو گرفته بود،  گوریف نیا انیمردم دور و برش ن

 د،ید یکرد، اما انگار منو نم ینگاه م نشلوارش بود و به م بیج
 افکار خودش شناور بود... یتو

 رونیکه سوزنو ب نیرگم فرو کرد و چشمامو بستم، هم یتو سوزن
 نکهیبهم دست داد و قبل ا دیحس تهوع و استفراغ شد دیکش



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

357 
 

اتاق  واریجهش زد و سطلو از کنار د عیسر بیبکنم اد یحرکت
محکم  بویدهنم گرفت، از اون حال ساعد اد یبرداشت و جلو

 گفت: یتند تند م بیگرفتم.، اد

 ...ریخودتو نگ یاشکال نداره، جلو-

 گفت: بیگرفت عقب تر رفت و اد یکه خون م یخانم

 نه؟یبش نجایا کمیاشکال نداره  د،یدستمال به من بد هی-

 دستمال داد و گفت: ریخونگ خانم

 نه.-

 ارم؟یآب ب ؟یشروق؟ خوب-بیاد

 تکون دادم و گفت: دییبه تا سرمو

 سطلو ببرم؟-

 تست داده بودن؟ یباردار یبرا-ریخونگ خانم

 جواب سوال ، گفت: یجا بیاد
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 د؟ید یآب به من م وانیل هیلطفا -

 یمردمو دست به سر کنه، دستمال کاغذ یدونست چطور یم خوب
دهنم گرفتم، چشمامو محکم بستم، سرم  یهارو ازش گرفتم و جلو

آبو  وانیل د،ید یم اهیرفت، چشمام همه جارو س یم جیبه شدت گ
ول  وانویاما ل رمیدهنم گرفت. خواستم ازش بگ یجلو بیآورد و اد

و  یکیک هی رینکرد. دو قلوپ از آب خنک خوردم و همون خانم خونگ
 آورد و گفت: وهیآبم

 بخورن. دیبد نویا-

 رو پس داد و گفت: وهیگرفت و آبم کویک بیاد

 یبه بچه ضرر م یبهتره.حامله باش ینگهدارنده داره نخور نیا-
 رسونه.

خانم  دم،ید یفقط م بویخورده چشماموباز کردم!!! اد کهیحرفش  از
 بیکردم. اد ینگاه م بیبه اد رهیخ یرفته بود و با چشما ریخونگ

خواد سقط کنم؟ با لکنت  یتکون داد. مگه نم نیآروم سرشو به طرف
 گفتم:
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 !؟ی! چ؟یچـ.....چ-

 ینداد ،گوشیبخور رمیبگ یزیچ هی میبهت گفتم بر ؟یچ یچ-

 اگر حامله باشم؟-

همه خون  نجایا ؟ی! انقدر به خودت مطمئن؟یتو هنوز شک دار-
 ...ارهیباال نم یو کس دنیم

 اگر حامله باشم... گمیم نه-

اشاره کردمو و  وهیحرفمو بزنم. به آب م هیبق یعنیتکون داد  سرش
 گفتم:

 چرا....چرا نخورم؟-

 .ستیکه ن یعیمواد نگهدارنده داره، طب-

 چرا؟-

 شروق؟ یگیم یچ-

 باز کرد و گفت: کویک
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 .رمیگ یم ریش رمیم نییپا میبر-

که  یآدم هی. به سمتم گرفت،قفل شده بودم، قشنگ شبکیک
 مونده بودم! رهیخ بیحالت بمونه. به اد هی یقفلش کردن تا رو

 !!ه؟یباال...چ ادیبخور فشارت ب-

 نگام کرد و گفتم: کالفه

 که اگر حامله بودم سقط کنم؟ نجایا میومدیمگه ن-

 گفت: یجمع کرد و با لحن بد صورتشو

 !؟ی!! بچه رو سقط کن؟یسقط کن-

 یو عصب یشاک یجور بیکردم که حرف بزنم اما اد یباز م دهنمو
شد. دهنم تلخ تر از زهرمار بود!  یکرد که دهنم بسته م ینگام م

باالتر  یبود.. نفسمو کم یسوخت و در، کشش پارگ یخشکم م یلبا
 و گفتم: دمیکش

 خواد....چه....چه برسه به بچه اش. یاردوان...من...منو نم-

 بچه است؟ نیگفته اردوان مسئول ا یک-
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 و سرگشته بهش نگاه کردم: رونیو ح شوکه

 ه؟یک ؟یپس...پس ک-

بود  دایکه در چهره اش هو یسخت و تحکم یصالبت و جذبه  با
 گفت:

 مّن!-

ام از شدت  نهیس یباز بشه، قفسه  گهیجا نداشت د چشمام
اومد تا  یسوخت. نفسم باال نم یم دمیشن یکه م یحرف جانیه

صدا  یشد ول ینفس تازه کنم و خون به مغزم برسه. دهنم باز م
 خفه و لکنت دار گفتم: ینداشتم. با صدا

 شـ...شـ....شما؟!!!!!!!!!-

 لرزوند. یباال تر داد، چهره اش دل منو م یابروشو کم هی

 .میزن یحاال حرف م میبر-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

362 
 

حرفا و داستان ها نشسته،  یلیحرفش خ نیکردم پشت ا یم حس
سرم  یکنم، انگار حرفاش تو لیخودم تحل یبرا انویتونستم جر ینم

 زد. یم رونیثقل کرده بود و داشت از گوشم ب

رفت و فقط تونستم اب بخورم و به کمکش  ینم نییاز گلوم پا کیک
 نییکردم پا یپاهامو روش دراز م دیبزرگ که با یاون صندل یاز رو

کردم،  یرفت اما خودمو کنترل م یم جیهمچنان گ... سرم امیب
 شخوانیپ یجلو میرفت یم رونیب شگاهیراه که داشتم از آزما یجلو
 وانمیل یقند ازشون گرفت و تو ونهو چندتا د دیپرس یسوال هی

 مخلوط کرد و گفت: وانیانداخت و با آب داخل ل

 .نییپا میبخور تا بر-

سرم  یبودم، تو جیگرفتم. هنوز گ وانویبهش نگاه کردم و ل دیترد با
! نقشه اش ؟یچ یعنیشد،  یهمش حرفا و جمله هاش تکرار م

 انایاگر منو اح نیهم ی! اردوان باهاش قطع رابطه است؟ براه؟یچ
 یباشه هم رو نکرده؟! بچه رو م دهیکنارش د یمجاز یفضا یتو
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چرا  بینگه دارم؟ اد یرو چطور هبچ رم،یبگ میتصم دیخواد؟ من با
 نقدر مطمئنه؟ا

 یوقت زهیر یگفت؟! قلبم فرو م یبه دکتر چ یدیخود خدا ! شن ای
 ادیز یلیخ تیجمع میافتم. داخل آسانسور که شد یحرفاش م ادی

و رو به  تیپشت به جمع بی. ادستادمیبود و من کنج آسانسور ا
سرم نگه داشته بود، بازم  یبود و جفت دستاشم باال ستادهیمن ا
لذت بخشه؛ چشمامو بستم  قدر. چدیرس یبه مشامم م بیاد یبو

بده و من  یاجبار فیتونست به افکارم توق ی...انگار مدمیو بو کش
 :دیچیگوشم پ یبکشم. صداش تو قیچندتا نفس عم

 داشت؟ یبچه نبودم به من چه ربط یمن بابا اگر

حرفو  نیا یچطور دم،یکش یخجالت م بیباز کردم، از اد چشمامو
کنم.  یحرفا فکر م نیا ی ندهیبه آ یوقت رمیگ یزده؟ استرس م

 ملتو کنار زد و گفت: بیو اد ستادیآسانسور ا

 ...ایشروق جان ب-
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داشته باشه دستمو  ییابا نکهیکرده بودم. بدون ا ریگ تیجمع یتو
 یدستمو تو نکهیاردوان افتادم، از ا ادی. دیکش رونیگرفت و ب

حس  ی...وااابی...ادبی...ادبی! حاال ادومدیبدش م رهیبگ تیجمع
 کنم گونه هام گل انداخته! یم

تونستم سرمو بلند کنم و غرق خجالت  ینم م،یشد نیماش سوار
بپرسم، خدا کنه خودش سر  یسوال بیشد از اد یبودم، روم نم
 گوشه نگه داشت و گفت: هیبحثو باز کنه! 

 نزار... سهیبنو مهیاومد جر سیپل-

 زنگ خورد و جواب داد: شیگوش

 جالل؟!-

 . بلند بلند گفتم:دییشد و نگاهم دنبالش دو ادهیپ نیماش از

 ...یوا یخواد بکنه؟ وا یم کاریخدا خدا...چ یوا-

دکتر فکر کرد من  د،یتپ یقلبم گذاشتم، تند تند م یرو دستمو
از خودم مطمئن  گهی! مبمیباهاش ازادواج کردم، فکر کرد با اد
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دارم  یدستام گرفتم. وااا ونی! گونه هامو مسیبنو شیآزما ستمین
 ایمامان و سجادو بگو  دم،یکش نییپنجره رو پا رم،یگ یم شیآت

 !!!؟یچ شمخدا...خدا کمکم کن، حامله با

 دمیو د دمیباز شد، از جا پر هویدستام گرفتم که در  ونیم صورتمو
پام گذاشت و  یرو لونیزنه، دوتا نا یداره با تلفنش حرف م بیاد

 یکه نم نییپا یو صدا تیو با عصبان ستادیا نیماش یرفت جلو
پام  یرو یها لونیکرد. به نا یبا تلفن صحبت م گهیم یچ دمیفهم

مختلف بود  یبا طعم ها یکیتا ک چهارسه  شیکی ینگاه کردم، تو
شکل  یلیدوتا جعبه مستط گهید لونینا یو تو یکاف هیو  ریهمراه ش
 درآوردم و روشو خوندم. لونینا یبود از تو

بودن، رفته  ختهیر شیسرم آت یمحکم بستم، انگار رو چشمامو
چک گرفته که بدونه حامله  یب ینامزد سابق خواهرزاده اش ب یبرا

 یتو یچ ؟یدادم تو چرا عجله دار شینه؟ خوب من که آزما ایاست 
و  سرشه؟!!! چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم که بهم زل زده بود

رو  یها لونیع نگاه ازش گرفتم و نای. سردیجو یلبشو م یگوشه 
 نیکه در ماش دمیکرده بود، شالمو جلو کش خیکنار گذاشتم. دستام 
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گذاشته بودم،  یترمز دست یهارو رو لونیباز شد و سوار شد. نا
 فشار داد و گفت: چویبغلم گذاشت و سو یبرداشت و مجدد تو

خونه ام...باشه  یمنو ببر بزار تو نیبده...ماشجالل زنگ بزن خبر -
 خداحافظ.

آالرم  هی هیاومد که شب نیماش یتو زیممتد و ر یبوق ها یصدا
 لب نق زد: ریبود،ز

 گه،یمخمه...بخور د یبوقه تو نیشروق جان؟ کمربندتو ببند، ا-
 هم هست، اون قهوه هم بده من. یتوت فرنگ کیک نیبب

 رو بهش دادم و گفت: قهوه

سر برم  هیمن  ؟ینیبش نیماش یتو نییپا قهیاشکال نداره چند دق-
 ن؟ییپا امیدفتر دو تا داد بزنم ب

 نه.-

 فوتبال برم گوشاشونو بکشم. نیزم یفکر کردن افتادن تو نایا-

 .نیافتاد یاز زندگ-
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 اَه. یکن یکارو م نیهر روزم ا ،یزن یم یحرف یرسم ادیبدم م یلیخ-

 تونستم نگاه کنمش و گفت: ینم

 .گهیبخور د-

هام  یبچگ ادیداشت نگاه کردم و  یا شهیش یکه قوط ریش به
 افتادم. 

 کتویک ینگه دارم تو رویبده من ش ،یبخور صبحونه نخورد یکیبا ک-
 باز کن.

 تونم. یخودم م-

 گفت: رمنتظرهیو غ حیصر

 ؟یچرا ناراحت-

 صدات کنم؟ بیآقا اد شهیآ...م-

 !یبعدنه سوال -

 سرم اومده بود. یآروم فوت کردم، انگار تموم جانم تو نفسمو
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 ییزایچ هی دیبا یعنیحرف...حرفا.... دیکنم با یمن فکرم ب،یاد...اد-
 .یبد حیبرام توض

 خب؟-

 نگاش کنم گفتم: نکهیا بدون

 خب؟-

 .میزن یخونه حرف م میر یم-

 زنگ خورد و جواب داد: شیگوش

 الو...لعنت به توو...-

 و گفت: دیغش خند غش

 مارستانیمن چند روز قبل ب ی...لعنت؟یآره آره آتالتو باطل کرد-
زنگ  دهینبود اتفاقا فر یزی...نه بابا چ؟یبودم تو االن زنگ زد

 ...زتیزد...آره ارواح اون عمه چنگ
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و من شونه هام از پق اول  دیخند یاون م د،یغش غش خند باز
کشور  هیتو  مای، انگار منو از هواپ دیپریخنده اش که بلند بود ،م

 پرت کردن و من سر درگمم. بیغر

 ؟یینزد؟...اونجا بالشویشهرام س-بیاد

 و گفت: دیخند باز

 .دهیفر شی...آره آره ببرش پیبرد یم نیواجب-

ازم گرفت،  رویش هوی بیواد مینگاه کردم، پشت چراغ بود رونیب به
توت  کیپنک یها کیباز کرد و از ک رویهوا موند، ش یدستام رو

 برداشت و باز کرد. بهم داد و گفت: یفرنگ

 یدونم سکته بود عصب قلبم بود...االن خوبم ول ینه بابا نم-
 ...رهیگ یشم باز درد م یم یعصب

 زد و گفت: یپوزخند

...آره شمهیاسفناج ملوان زبلو بخورم.... نه شروق پ دیآره با-
 گرفتمش.
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خواستم نگاش  یگه؟ م یم یچشمام گرد شد. چو من  دیخند باز
 وقت نبودم! چینبودم! ه یکنم اما شرم داشتم، من آدم ارحت

زدن جالل زنگ زده  یدونم چه گند یدفتر نم رمینه بابا دارم م-
روز اول حالم  گهیکرده...نه خونه بودم د تیشکا ییهنرجو هی گهیم

و  دهیبه فر ؟یواسه چ دییایبشه...نه ب یرسانه ا ادیبد بود...بدم م
...آره با معرفت ستین رانیهم گفتم...عرفان ا الیسه
افسر افسر...باشه  نیبب نه،...زهرمار....امممم امشب یمن

 خداحافظ.

 بهم کرد و گفت: ینگاه میآورد و بعد ن نییپا عیرو سر یگوش

 ؟یدوست ندار ریشروق جان! ش گهیبخور د-

 ...ادی...من نفسم باال نمبیا....اد-

 زد و نگران گفت: راهنما

 ؟یاریباال م یدار هیچ
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دادم که  یدستام فشار م یتو رویش ی شهیگوشه نگه داشت، ش هی
به سمتم برگشت و تا خواست دستشو  بیخودمو کنترل کنم، اد
 صبر کن نگه داشتم و گفت: یهوا به معن یبهم بزنه دستامو رو

 !ه؟یحالت االن چطور-

تر از  یکرد اصل یاعالم م شیمشک ینگاه کردم، چشم و ابرو بهش
که امروز  یعطر یچقدر با بو له،یاص یحرفاست! مرد شرق نیا

 د،یلرز یکردم اما فکم م یاستشمام کردم تناسب داره. دهنمو باز م
 داشته باشه؟ یدرونم هماهنگ یایبگم که با ح یچ

م از خجالت آب شه، وسط جهنم...دار  یسرم...سرم داره منفجر م-
 .شمیم

 چرا؟!!-

 پدر...پدر... یگیبه دکتر...به دکتر م مارستانیب یچرا؟!!منو برد-

 دهنمو گرفتم، به سمت پنجره نگاه کردم و گفت: یجلو

 خواهر زاده امه؟ یبگم بچه -



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

372 
 

 خاک بر سرم.-

 دمیکش یپام گذاشتم و به گونه ام چنگ زدم. شالمو جلو یرو کویک
 و گفت:

 آخرشو بگم؟-

 یم یام حبس کردم؛ چ نهیس یاز جاش دراومد، نفسمو تو قلبم
 و محکم گفت: حیخواد بگه؟ صر

 خوام. یمن اون بچه رو م-

 دمیاز جا پر د،یسرم کوب یبا سنگ تو یکیاز دستم افتاد انگار  ریش
 دهیند ینطوری! تا حاال ایو شکه نگاش کردم قاطع و مستبد و جد

 یبود عضالت فکش منقبض بود، م دهیبودم. اخماشو درهم کش
شده بود؛  رهیکه بهم خ یاهیس یحرفاشو از چشما دییتونستم تا

 .رمیبگ

 گفتم: دیلرز یکه م یلکنت و فک با

 !!!؟یچـ..چ ؟یچ یچ-
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 محکم تر و مطمئن تر گفت: یکم دیو شا یهمون لحن قبل با

 خوام! یمن اون بچه رو م-

 غصه و غم گفتم: با

 ؟ی!!! دستم انداخت؟یکن یم یباهام شوخ یدار-

 یاش در حد افهی. قچوندیچپو زد و فرمونو درجا پ یراهنما بیاد
 دیذهنم تکرار کردم، شا یو سخت و ثابت بود که سوالمو تو یجد
ده؟  یشد؟ چرا جوابمو نم ینطوریاش ا افهیکردم؟!! چرا ق نیتوه

 ؟یترس یم یدوباره بپرس...بپرس! حق توئه از چ

 ...بیا...اد-

 که از احوال روان و اعصابش دورگه شده بود گفت: ییصدا با

 کندد تا صحتش مشخص بشه؟ یمگه چند بار حرفو تکرار م-

پلک  رتیتونستم از ح یکردم نم ینگاش م رونیو وارفته و ح رهیخ
سوخت.  یبزنم هوا سطح چشممو خشک کرده بود و چشمام م

م دلم انگار پام جمع کرده بود یرو دیلرز یچنگ دست راستمو که م
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کرده بود و  خی. تنم گر گرفته بود و سرم دیلرزیبود و م برهیو یرو
با  یداد. به سخت یم یدر درونم بهم حس فروپاش یتناقض نیهمچ
 کردم و گفتم: هیسرمو تخل یحرف تو ومدیکه از ته چاه درم ییصدا

 چرا؟چرا؟-

 خوام. یم ینطوریچون من ا-

 تونم قبول.... یتونم...نم یمن...من نم-

نگاه و بعد صورتشو به روبرو برگردوند اما اون  هینگام کرد؛  برگشت
 یخالص ریجنگ بود که بهم ت هی هیترور من بود، شب هینگاه شب هی

داشت،  ریداشت، ت شیرو زد و من جنگو باختم...چقدر نگاهش ن
 بی! اطالح ش کن ادیداشت، شروق بد حرف زد زیسر ت یها زهین

 .یبرخود کن ینطوریا دینبا هیآدم محترم

تونم  یتونم قبول کنم..چون...چون...چون نم یمن نم ب،یاد...اد-
 .نمیبار سنگ نیحرفا و تهمت هارو تحمل کنم، من شکننده تر از ا
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حرف اردوان؟بعد  م؛یکن نییتع نویاول بزار ا ه؟یمنظورت حرف ک-
همه بال سرت آورده بازم حرفاش برات مهمه؟ تو انگار  نیا نکهیا

 برات افتاده! یباورت نشده که چه اتفاق

 ازش کردم و ادامه داد: نگاش

 ینه دردو حس م یجیخوره اول گ یجا م هیسرت محکم به  یدید-
مدت هم سرت ورم  هیخورده؟ بعد  ییکه سرت جا یدون ینه م یکن
 دیکه با ادهیند هم دردش انقدر زفهم یو همه م ادیکنه و باال م یم

توئه، قلبتو به  تیحکا انیجر نی! ایمشت مشت مسکن بخور
 گهیشده اما چند ماه د یچ یدون یو نم یجیسرطاق زدن هنوز گ

 ،یکن یبه اسم اردوان هم فکر نم ی. حتادیسرت شکمت باال م یجا
 یتجسم م گمیلعنت هللا هوم؟ دارم م یگیاردوان م یاون وقت جا

 ؟یو تجربه اش کن یبه اونجا برس میبزار اینه؟  ایکنه 

 یلباسم و صندل یرو که رو یریش شهیو ش دمیجلو کش شالمو
 بودو برداشتم و گفتم: ختهیر

 شده. فیکث یصندل-
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 در لحنش گفت: رییتغ بدون

 .ستیمهم ن-

شدم سرم انگار سه برابر وزن، گرفته بود و گردنم  یخفه م داشتم
خواد...نکنه  یشکست، بچه رو م یسرم داشت م یاز وزن افکار تو

نقشه  هی یبرا ادیمعروفه مشهوره ب اروی ه؟ینقشه است...نقشه چ
 خواد. یخودشو ببره؟! چرا بچه رو م یخودشو بور کنه؟ آبرو

 ...یخوا یم ،یخوا یم ،یخوا ی...میم-

سرم  یبهم کرد، باز شالمو تو ینگاه میبار که تکرار کردم ن نیسوم
 د،یلرز یاضطراب م نیا جانیمرتب کردم مضطرب بودم دستام از ه

 و گفتم: دمینفسمو کوتاه باال کش

 .یریاردوانو از من بگ یبچه -

 یازت؟ کره؟ بچه  رمیبگ یچ رم؟یکه ازت بگ یریمگه تو سطل ش-
 فنا بشه. تیزندگ نیاز ا شیخوام ب یاردوانو نه! نم
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همه وقت با اون همه  نی...ادیجمله رو گفت دل من انگار ترک نیا تا
نه  میو قلب ینکرده بودم، نه با شکست عشق هیسرم گر یبال رو

 هیمنو به گر یچینه...نه...ه م،یکارینه مرگ بابام، نه ب انت،یخ
جام پر از  هی هیاون حرفو زد من شب بیننداخت اما اون لحظه که اد

 ..دمی...پوکدمیهم تلگر زد و من از هم پاشب یکیترک بودم که انگار 

 بیام شکست که اد نهیس یبغض اون حجم از غصه تو یجور هی
 هیهول شده بود،گوشه نگه داشته بودو دستپاچه شده بوداز گر

خواد...،  یبچه رو م نکهیا اازیحامله ام، نکهیمنفجر شده بودم نه از ا
 یداره گندها بهیافتادم که هفت پشت غر نیانقدر به زم نکهیاز ا
 یکردمو؛ جمع م دمشکه من باال بردمش و آ یکس

 کنه...من....من.... من گُندش کردم و بعد اون من له کرد.

 دیبا یاعتماد یکنه که تو اوج ب یساپورت م بهیغر هیداره  منو
 باشه! بچه؟! بچه! بچه. ونیبچه در م هی یاعتماد کرد چون ممکنه پا

 نیعاقالنه تر نیا نی...شروق؟ ببسیه سیشروق؟ شروق جان؟ ه-
 یخواه یسخت یحتما باردار تیجسمان تیکار ممکنه، تو با وضع
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بردن  نیبه خودم اجازه بدم که به از ب یتونم حت یداشت، من نم
کارو  نیدوم من ا یدونم تو معتقد یاون بچه فکر کنم، اول که م

مادر  یو چه نخوا یتو چه بخوا ن! چویزارم که انجام بد یاصال نم
 ؟یهان؟ قبول دار یقاتل بچه ات باش دینبا ؛یشد

دادم. از اون حد  یکردم و جوابشو نم یم هیزار زار گر میاز بدبخت من
 نیشدم و ا یکه اردوان بهم داده بود داشتم منفجر م یضعف و ذلت

 یبود که صاف وسط قلبم خورده بود. شالمو جلو یریت نیآخر
منو  شهیبلند بشم؟ ر یمن با چ زدم. یصورتم گرفته بودم و زار م

 زده.

 لحظه گوش کن. هیشروق؟ -

 و شالمو کنار زدم و گفتم: هیگر با

خودت  یاز همه چ تیخوام به خاطر انسان ینه تو گوش کن، نم-
 یندارم، من سگ ها یات. من از تو توقع ندهیاز آبروت از آ ،یبگذر

 هیزنم که  هیانسانم!  هیمن  ،یکه پناهم بد ستمین ابونیولگرد خ
 شرف شرف منو به باد داده. یب



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

379 
 

جلوتر آورد و  یشده بود، سرشو کم رهیخورده به دهنم خ کهی بیاد
 متعجب گفت:

 !!!ه؟یچه حرف نیکه پناهت بدم؟!!! ا یستیتو سگ ن-

 یها هم م وونیح یدلت برا یکه حت یهست یآدم ،یتو مهربون-
 یدلت برا ،یهست یترحم و دلسوز ریسوزه چه برسه به آدما. درگ

 منه بدبخت سوخته.

 اخم گفت: با

جا خودت  هیالبد  یتو بدبخت نسوخته!! اگر بدبخت شد یبرا  دلم
 .دهیرس نجایکه کارت به ا یکرد یکم کار

تونه  ی...چقدر مدیآن ساکت شدم، تنم از حرفاش لرز هی هیگر وسط
کره  یآدم موجود رو نیتر بیعج بیظالم باشه! اد یمهربون نیدر ح
 .نهیزم ی

 .ادیکه درش محکمه دزد توش نم یخونه ا-

 چونه لرزون نگاش کردم و باز گفت: با
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که  ینه اتفاقات ینه تو مهم گهید ،یمواخذه کار یبرا رهیاالن د-
 افتاده، االن اون مهمه.

 شکمم با انگشتش اشاره کرد و گفت: به

 پدرشو پس بده. یمادرش و نامرد یتقاص دلبردگ دیاون نبا-

 من...-

 دورگه و بغض دار گفتم: یصدا با

 ی. نمدهیاز هم پاش میبرا ش ندارم، زندگ یخوام، برنامه ا یبچه نم-
 بسوزه. نجایقلبم زدم:( ا ی)رو شهیآت یخوام اونم تو

باز سرشو جلو آورد عضالت دور چشمش منقبض بود،  یاخم تلخ با
 به سمت باال برد: یخم داد و کم چیابروهاشو پ

 ؟یخوا ینم ویچ-

مقابلم بود،  یکم یکردم، صورتش با فاصله  ینگاه م رهیخ بهش
. ختیر یبود که دلم فرو م دایهو یچشماش حکم قطع یانقدر تو
از من اون  شتریب یحس القا شده بود که اون حق داره؛ حت نیبهم ا
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حق داره! دهن باز کردم، نگاه از چشمام گرفتم و به دهنم زل زد، 
 بود! ملهسوار نظام آماده به ح هیشب

باشم، ازدواج کنم، بچه  گهید یآدما هیآرزومه...آرزوم بود که شب--
 یها ییالال ی...جایسالم که...که جا یبچه  ،یدار بشم، حس مادر

 یبابامو بخونم....براش بخونم...دلم م یبراش شعرا یتکرار
 ریشکم خودمو س گهیتونم د ینم یاالن حت یخواد اما وقت یخواد..م

 کنم بچه آوردن گناه.

 تکون داد و گفت: یسر

 نه اون بچه! یآره گناهه، ول-

 چشم و ابرو بهم اشاره کرد و ادامه داد: با

 فکر تو گناهه.-

 و صاف نشست. برگشت

 کرد: ؟نگامیریبچه رو ازم بگ یخوا ی...میخوا یم-

 ؟یکه حامله ا یپس قانع شد-
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 نه!!!-

خورده نگام کرد، اشکامو پاک کرد وانقدر شالمو عقب و جلو  کهی
 بودم موهام وز  کرده بود! دهیکش

 .هیشکرش باق یدرکار باشه! اگر نه که باز....باز جا یاگر بچه ا-

 ینعمت لمونیاگر خدا به م م،یهست یمعامله گر یآدما م؛ینیما هم-
 .میگ یکفر م میکن یو نده نعمتو تف م میکن یبده شکرش م

! مهیشونیپ یحرفا ساده است؟ آبروم رو نیمن ا یبرا یکن یفکر م-
 بگم؟ یبرم خونه امون چ

 .یریخونه اتون نم-

 !!!!؟یچ-

 پلک محکم زدم: دوتا

 ؟ینداز یدستم م-

اگر الزم باشه تا خانواده اتم ساپورت  ادیم ایگفتم اون بچه به دن-
 منه یاون بچه  یکنم اما شرط دارم که همه جا بگ یم
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 یو نگه داشتم. با چشما دمیدهنم کوب یبا دست چپم رو محکم
 یم نییو نه پا ومدیکردم. نفسم نه باال م یو گرد نگاش م رهیخ

 یم یگه؟! چ یم ی. چدیترک یام داشت م نهیس یرفت، قفسه 
تونستم  ینبود، کل کل نبود، نم یریچلنج پذ تمیشخص یگه؟!!! تو
 هیبچه حتما  ؟یخوا یم وبچه ر یچ یبگم:" برا حانهیبلند و وق

 گهیم نکهیتر ا بی" از همه عجشییخوا یبرات داره که م یسود
روهم  مییمنه! چرا؟!! اردوان بگه رفته با دا یهمه جا بگو بچه 

بگن دو ماهه اردوان رفته، بابات مرده  گن؟یم یخانواده چ ؟یختیر
وخامت  مونیدرسته که اوضاع مال ؟یحامله شد گهید یکیبا  یرفت
 برم.  ییآبرو یب غیت ریمن ز ستیقرار ن یول رهدا

 جمع کردم و تند گفتم: مویقدرت درون تموم

 کنم. یکار نم نیمن...من همچ-

 کالم گفت: یاسترس با تحکم و آسودگ یذره ا بدون

 !یدیکارو انجام م نینکردم شورق جان؛ گفتم ا یمن نظرخواه-
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 یاون چ ادیم رونیخورده نگاش کردم، من دلم داره از دهنم ب کهی
 بهم کرد و گفت: ینگاه مین بیاد گه؟یم

 ومدهین اتیز یالیو یکه جلو یریبگ میتصم یتون یم ییتو تا جا-
 و االن ورق برگشته. یاومد د،یبو

کرد  یم میبودم. عصب یکنه؛ عصب یجبر م ریمنو داره درگ نکهیا از
داره منو مجبور به  بیبکشنه اما اد نمونیخوام حد و حدود ب ینم

 شده گفتم: یدونم! عاص ینم لشویکنه که دل یم یخواسته ا

 به حرفت گوش کنم؟ دیچرا با-

 باال داد و با تکبر گفت: ابروهاشو

 ؟یگوش ند یچ یبرا-

 دونم. ینم شویچون دل-

 ؟یخودتو به کشتن بد یخوا یبشه؟ م یزیآبرور یخوا یم-

 نکردم. یمن گناه-

 ؟یتختش رفت یکه تو ی! مگه عقدش بودیجا کرد یاما کار ب-
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کرد. از داخل دهنم  یم خیتنم  زدیپروا حرف م یب یکرد، وقت خی تنم
 دادم و قاطع و شمرده گفت: رونی. نفسمو بدمیلبمو گز یگوشه 

 حاال که شد...-

 د؟یکن یم شما همه کارات تحت قائده و قانونه، با عقد و تعهد کار-

 نگام کنه گفت: نکهیا بدون

 تو هست. یبه اندازه  مانمیا نیمن نه زنم نه د-

 .مینبوده محرم بود یچون زنم گناه کردم؟ گناه-

خواست بگه از حرفا و  یهم گذاشت و باز کرد، انگار م یرو پلکشو
و بغض  نییپا یشده. رومو برگردونم و با صدا یچانه زدن هام عاص

 دار گفتم:

 من زور نگو.به -

 کوتاه گفت: یتن صدا یول تیو با استبداد و قاطع یو تحکم محکم

 یبرا یتون ینم یدر انتظارته! تو حت یچ یدون یچون نم گم،یزور م-
 ادیاردوان م یکن تیشکا یبر یفکر کرد ،یریبچه ات شناسنامه بگ
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 ی نهیس یبره؟طرف تورو زده تو یسوال م ریبچه ات خودشو ز یبرا
 ...یدواریرفته تو بهش ام وارید

 گفتم: دیو ناام تند

 ندارم. دیبه اون ام-

 ؟یپس چ-

 .یدیسوال دارم، سوالمو جواب نم ؟یخوا یم یچ یبچه رو برا-

کردم که  تشیترب ینطوریچون اون کثافتو من بزرگ کردم، من ا-
 مییزنه، من مسئول گند ها یم یاالن راه افتاده و داره گه به همه چ

 یاما اون جا ستهیپاش با یکه باال آورده، بهش کمک نکردم تا رو
ناموس مردم باال  واریتالش کنه در به روش باز بشه، از د نکهیا

 رفته...

نامزد  هیتنشه و ننگ  یتو اهیخوام بگن رخت س یخوام....نم ینم-
 .گهید یکیو رفته با  شهیشونیپ یپس زده اش رو

 سوال منو روشن کن. نیا فیتو بگو تکل گه؟یم یک ؟یک-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

387 
 

 مر...مردم.-

 کدوم مردم؟ مادرت؟ داداشت؟-

 شناسن. ینه نه اونا منو م-

 اردوان.-

 گفتم: تیمظلوم با

 نکن. تمیاذ-

 حرص گفت: با

 ؟یفهم یشکمته م یبچه تو-

اردوان  ییکنه که با دا یمنه، همه جارو پر م ییزن اردوان دختر دا-
شکمم  یتو شییدا یبودم، زن...،هه ...نامزد اردوان بودم و بچه 

 ؟یچ یعنیحرفا  نیا یدون یبوده، م

 لب گفت: ریز

 .دهیمن م لیتحو ویداره سنار-
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 گفتم: دیاصرار و تاک با

 کنه. یگن....مادرم از غصه دق م ی...مگنیم-

تو به حرف من باش منم  ان،ینم ایبچه ها نه ماهه به دن یهمه -
 کنم. یدرستش م

 تکون دادم: تیبه طرف سرمو

 رمیمن اومدم که ازت کمک بگ ،یکن یم کاریچ یدار یدون ینم-
 یکه خودتو از زدگ ومدمیسرکار برم و بتونم خرج خانواده امو بدم، ن

 بندازم.

 .رهیم شیپ یبحث داره به شکل مسخره ا م،یادامه ند گهید-

خونه امون بود.  یدراوردم و شماره  فمیزنگ خورد، از ک میگوش
 تماسو باز کردم:

 مامان؟-

 گفت: هیبا گر مامان

 شروق جان؟-
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 ترس گفتم: با

 شده؟ یمامان؟ چ-

 با همون حال گفت: مامان

هم فرستادن که خونه امونو  یزیچ هیاومده بود  یکیشروق از بانک -
 .میلشو ندادپو میچون وام گرفت دهیمزا یزارن برا یم

 وام؟!!!!-

نداشتم،  انویحد از جر نیتوان ا گهیاردوان گرفته بودم..د یبرا وامو
بود که  یزیبه کل وامو فراموش کرده بودم! خونه....خونه تنها چ

 ....میدار

 .میفتیکوچه م یتو رنیخونه امونو بگ ا،یشروق توروخدا ب-مامان

 مامان! باشه...-

 میکنم؟ زندگ کاریفشارم افتاده بود، حاال چ ومد،یباال نم نفسم
شکسته و شنا هم بلد  قشیقا انوسیشده که وسط اق یآدم هیشب
داشت خرد  بتیحجم از مص نیبار ا ری! استخوان هام زستین
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رو قطع کردم.  یکرد که گوش یم هی. مامان هنوز داشت گرشدیم
بهم نگاه کرد و  بیو اد تاداز دستم اف یجونم از تنم رفته بود گوش

 گفت:

 شد؟! شروق!!! یعه! چ-

 یتونم و نه ینم یتونستم حرف بزنم و فقط دستمو به معن ینم
 تکون دادم، با شکوه گفت:

 شده خب؟! نوچ نگاش کنا. یچ-

 گرفت منو به سمت خودش برگردوندو گفت: ساعدمو

 حال مادرت بد شده؟-

 نگاه کر دم و گفتم: بهش

 .داشت یاتاناز رانیکاش ا-

 کرد و گفت: یاخم

 ؟یگفت یپشت تلفن چ-
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اردوان وام گرفته  یبزارن، برا دهیاز بانک اومدن خونه امونو مزا-
کارش باشه اما نتونستم قسط هارو برسونم اومدن  هیبودم تا سرما

 سراغ خونه امون.

 گفت: تیو شکا تیعصبان با

 اروی ؟یدختر مگه تو عقل ندار ؟یکرد یکار نیهمچ یچ یآخه برا-
ازت سوء  دیبا یچطور گهیتورو عقد خودش نکرده بود د یحت

 کرد که نکرده؟ یاستفاده م

بشم  ادهیخواستم پ یشدم، م یباز کردم داشتم خفه م نویماش در
شد  ادهیگفت و پ یم ییزایچ هی بیخوردم. اد نیاما نتونستم و زم

زد اما من حالم انقدر بد بود که  یو به سمتم اومد. بازم حرف م
 یبود و گوشام سوت م نی. سرم به شدت سنگدمیفهم ینم یچیه

کرد که بلند بشم  یکمکم م بیرفت. اد یم یاهی. چشمام سدیکش
 ریگلوم گ یام تو هیجوب نشستم. باز گر یمانیبلوک ها س نییو پا

 .دمیخند یم یگره یکرده بود. جا
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پام جمع کرده بودم  یمشتمو رو د،یبار یخنده، اشک از چشمام م از
از  بیامو شونه هامو جمع کرده بودم. اد نهیس یو از درد قفسه 

 آروم گفت: یصدا یول تیآب آورد و با عصبان نیماش یتو

 کنم. یبسه، آب بخور من درستش م شروق

 .ینیب یهمه....همه کار با من کرده م-

 و با خنده ادامه دادم: دمیخند یم

گن و بعد ولم کرده  یآدم احمق م هیکه همه به  میمن اون اسکل-
 رفته.

ام گرفت  هیزدم وسط خنده گر یپام م یورو دمیخند یم باز
آبو  ی شهیش یجد بیمو بنده ، اد هیبه  یمرزش با سالمت یوونگید

 دهنم گرفت و گفت: کینزد

 ...عه! بسه!گمیبخور، بخور م-

 کتشو گرفتم و گفتم: ی قهی ی گوشه

 حرومزاده است. هی....هیخواهر زاده ات....خواهر زاده ات -
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گذاشت.  نیسقف ماش یآبو رو ی شهیاز جا بلند شد و ش بیاد
مسخ شده  یآدما هیتماس گرفت. من شب یکیدرآورد وبا  شویگوش

زل زده  نیماش یها کیبه الست هیبودم، بعد اون همه خنده و گر
 گفت: بیبودم و اد

کنم برو  یم جیمس یآدرس هی تیول کن براجالل؟ جالل دفترو -
....خونه داره یدیفهم هیچ طیشرا نیبب ریکن مدارک بگ یریگیپ

 کدوم شعبه است... نیبب شهیم دهیمزا

 به من گفت: رو

 ه؟یخونه به نام ک-

 رمق نگاش کردم و گفتم: یجون و ب یب

 مامانم.-

 خونه است؟ با سر اشاره کردم و خطاب به جالل  گفت:-

 ملک خونه است. صاحب-

 به من گفت: رو
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 ه؟یمادرت چ اسم

 .یشیفائقه قر-

. زن ساده رمیگ یدرشون من االن تماس م یبرو جلو یشیفائقه قر-
 یخونه رو آزاد کن یخوا یم یبگو از طرف شروق اومد هیا

 کنم. یم جیکه گفتمو بگو... االن برات مس نی...تو همد؟یفهم

 قطع کرد و گفت: تلفنو

 آدرسو بگو.-

 گفتم: رونیرمق نگاش کردم و ح یب

 ب؟یاد-

 زود باش بگو جالل منتظره.-

 وثوق... ابونیخ-

 آورد و گفت: نیماش یاز تو مویبهش گفتم و گوش آدرسو

 یبگو از آشناها هیگفت ک یفرست یم یدار لیوک هیزنگ بزن بگو -
 یکنه، بگو هرچ یو اون دار حلش م یبهش گفت انویجر ه،یمیقد
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نگران  میریگ ی...خونه رو میمدارک امضا هرچ خواست بهش بده،
 نشو

هم شک  بیرو به سمتم گرفت، اردوان باعث شده بود به اد یگوش
مثال بخواد  یعنی....یعنیبه کفش داشته باشه.  یگیکنم که نکنه ر

چه  هیقض تیتو ماه ره؟یخونه رو ازمون بگ رهیبگ یزیچ یوکالت
 داره؟ بازم خونه به باد رفته. یفرق

 یگفت و هرچ یهرچ له،یوک ادیبه نام جالل م ییآقا هیمامان؟... الو-
 .رهیگ یمدارک خواست بهش بده؛ خونه امونو پس م

 ؟یگرفت لیوک-مامان

 رفتم. یسرکار م یوقت مهیقد ینه از آشناها-

 گفت امضا کنم؟ یهرچ-مامان

 ست؟یسجاد خونه ن-

نا نداشتم بهش زنگ بزنم گفتم بچه سکته  ینه سرکاره، حت-مامان
 چهل متر خونه هم به باد رفته. نیکنه بدونه ا یم
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 رو بخون و امضا کن. یباشه همه چ-

 ره؟یگ یباشه؛ خونه رو م-مامان

 و با اخم بهم زل زده بود. یبنگاه کردم که جد بیاد به

 آره.-

 بهش بده. رشویخدا خ یاله-مامان

 خداحافظ.-

خواست خودش  یعمل انجام شده  یبا اون کار انگار منو تو بیاد
 هی د،یقرار داد، انگار که منو بچه رو جلو جلو به خاطر خانواده ام خر

مهره سوخته خانواده است و  شهیبودم اوالد ارشد هم دهیجا شن
با پوست و گوشتم درک کردم اما دور از انصاف  نویمن اون لحظه ا

خانواده ام بودم  یخانمان یو باعث ب یبان من هگفتم ک یبود اگر نم
 نبود. بیاگر اد

بود، دهن منو گل گرفته بود،  دهیدهن من ماله کش یرو یکی انگار
جالل  نکهیگفت، در مورد ا یدر مورد خونه امون م ییزایچ هی بیاد
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بانک اعتبار خودشو خرج  یتونه تو یم نکهیا ای هیزبده ا لیچقدر وک
بودم که کاش دو روز... دو روز از  نیکنه...اما من فقط قفل ا

 شیها پ انیجر نیگذشت بعد ا یمن م بو جوا بیاد شنهادیپ
 .ومدیم

من  یبرا دهیوقت مراد سر به زنگاه رخ نم چیکه ه ییاز اون جا اما
 نشویو جالل هنوز ماش میرفت بیاد یزنگاه رخ داد. خونه  خیب قایدق
لبم  یرو کیلبخند کوچ هی اریاخت یب دمیبود. باغچه رو که د اوردهین

. لب باغچه زدیم یکیباز تلفنو برداشته بود و حرف با  بیاومد.، اد
بودم که با نگاه کردن  نیبودم. دنبال ا رهیو بهش خ دمنشسته بو

بغل  یبه باغچه حس و حالم خوب بشه که نگاهم به تراس خونه 
 کردن. یبودن وبه ما نگاه م  ستادهیافتاد که دو نفر ا

تا نگاه منو  د،یکش یرفت و خط و نشون م یراه م اطیح یتو بمیاد
خورده  کهیعزم برگشتن به داخل خونه رو کردن و  عیسر دنید

 گفتم:

 ب؟یاد-
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 نگاه کرد و گفتم: بهم

 اونارو...-

 هی د،یرفتنو د یم آخر که داشتن داخل خونه یکرد و لحظه  سربلند
دستش به کمرش بود و کتش پشت دستش جمع شده بود. 

که پشت خط بود  یدستشو از کمرش برداشت و خطاب به کس
 گفت:

 ...ی...گوشیگوش-

 به من گفت: رو

 دن؟ییپا یرو م نجایا-

دونم  یبود نم یگوش شونمیکیکردن، دست  یبودن نگاه م ستادهیا-
 نه. ایگرفت  لمیف

 نگاه کرد و  گفت: یاخم به ساختمون بغل با

 ؟یبر یتون یتو برو خونه؛ م-

 و مظلوم گفتم: آروم
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 اره.-

 اطیبهم داد و بعد خودش به سمت در ح دیجلو اومد و کل بیاد
خونه نگاه  یبه فضا ستادمیدر ا یرفت. داخل خونه شدم و جلو

از  یکینبض کوچ هیشکمم گذاشتم. همون لحظه  یکردم و دست رو
هم قبال  دیشکمم شروع به زدن کرد! تموم تنم مور مور شد، شا ریز
 حالم منقلب شد.... اومده شیاالن که شک و شبه پ یزد ول یم

چک بود نگاه  یب یکه توش ب یلونیدستم بود، به نا یتو لیوسا
شال و مانتومو دراوردم و به سمت  ده؟یکردم، چرا دوتا خر

 یچک هارو برداشتم، قلبم چنان م یب یاز ب یکیرفتم.  ییدستشو
داره با تموم  یکیمن طبله و  ی نهیس یقلب تو یکه انگار جا دیتپ

نفسم دو برابر به  ید، صدایلرز یکوبه. دستام م یقوا روش م
زد، چشمامو تا ته باز کرده  یگلوم م یقلبم تو د،یرس یگوشم م

 کردم. یچک نگاه م یب یبودم و به جواب ب

 یبودم و حت رهی! خنمیب یشمام بازتر باشه بهتر مچ یکه هرچ انگار
پرت شدم، واقعا  یزدم. جواب اومد و من انگار از بلند یپلک هم نم
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بچه  هیشدم.  رهیحامله ام! با همون نگاه زل زده به به شکمم خ
شکم منه؟! اون شب با اردوان از نظرم عبور کرد، پس چرا  یتو

 تست اشتباه نیقطع بشه؟ ا دینبا ونداشتم؟ مگه ا یزیخونر

قطع شدن عادت  یعالمت باردار نیشلوغش نکن اشتباهه، اول آره
داد که  یکردم اما ته دلم گواه م یم هیاست... خودمو توج انهیماه
 و پوچ... یوهم خال هیوهمه،  هیفقط  حاتمیتوج

 و با هول گفتم: دمیدر که اومد از جاپر یصدا

 بله؟-

 حالت خوبه؟-

 آره!-

 رونیچک ب یب یب یکیبا اون  لونوینا یاومد، وا لونینا یصدا
رو گرفتم.  ییروشو یگذاشتم. اونو برداشت و صورتم داغ کرد و لبه 

 یسوال جوابم م رونیحاال برم ب ارم؟یرفت اونو ب ادمیچرا  یلعنت
 کنه.
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 شروق؟-

 گفتم: دیکنه...با ترد یاالن سوال جوابت م نینه! از هم یبر رونیب

 بله؟-

 شد؟ یچ-

 گفتم: دیخواد. با ترد یم جوابو

 ؟یچ-

 و گفت: دیکش یبلند نفس

 دستته. یکه تو یجواب اون-

 یمن دارم از خجالت م ایهم گذشتم، خدا یمحکم رو چشمامو
 اون مقابلم باشه؟!! دیچرا با م،یریم

 یبود و مطمئن نگام م بشیج یدستش تو هی بیکردم، اد دروباز
رو به من ثابت کنه، سرشو  یخوادهمه چ یکه انگار م یجور هیکرد. 

و طرف من بود.  نیینگاهش به سمت پا یصاف نگه داشته بود ول
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 گهیسمت د هیدستم بود نگاه ازش گرفتم و به  یچک تو یب یب
 نگاه کردم.

 ؟یاومد رونیاز توهم ب-

 نگاه کردم: بهش

 نداشتم. مشویعال نیخطا داره، من مهم تر نینه، ا-

 عالئم!!! نیمهم تر-

 لب زمزمه کرد: ریز

 نوچ... ؟یزیخونر-

 گفت: یفکر یریاخم از درگ با

 ...یگفت یم ندایبه ل دیبا-

 :دییلبشو جو ی گوشه

 خطرناکِ البد هوم؟ م،یر یفردا جواب اومد م-

 .امیاون دکتر نم شیمن پ-
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 باال داد و گفت: ابروهاشو

 .هیحاملگ یناز ها-

 !بیاد ستمیمن حامله ن-

 گفت: ییاصرار و ترش رو بدون

 چک من دو خطه. یب یدارم، ب اریاره من حامله ام! منم و-

 با خجالت ازش گرفتم و گفت: نگاهمو

 تیارنیکنند و ا یم یدور تا دورخونه رو  آهنکش ادیفردا آهنگر م-
فرق  تینداشت اما االن وضع یتیزنند. قبال خودم بودم اهم یم

 کرده....

 ؟یچ یعنیم، و بهش نگاه کرد برگشتم

 خونه ام باشه. اطیح یسرش تو یخوام کس ینم-

نشون ندادم و چندتا پلک زدم. به سمت لباسام  یالعمل عکس
 ششه؟یکرد؟ جالل پ کاریرفتم تا جمعشون کنم، مامان چ

 .ینخورد یچیبخور ه زیچ هی ایب-
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 ندارم. لیم-

 بشه؟ لیتبد یبه حرف تو همه چ  یخوا یم ای یندار لیم-

بشه؟ بهش نگاه کردم  شیکه حامله باشم و بچه طور نهیا منظورش
 مقدمه گفتم: یکرد. ب یآروم نگام م یبا چهره  یول یکه شاک

 دفتر؟ یبر یخواست یمگه نم-

 رم. یحاال م-

 ؟یر یچرا االن نم-

 !یمشکوک ؟یچرا اصرار دار-

خورده نگاش کردم و بعد بدون جواب عزم رفتن به سمت اتاقو  کهی
 امو عوض کنم.کردم تا لباس

 با دست نشور. نیماش یلباساتو بنداز تو ایب-

 دوتا لباسه.-

 طتتیشرا یش یبنداز؛ متوجه م نیماش یتو ایهمون دوتارو ب-
 است؟ هیخاص تر از بق
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 شده نگاه کردم و گفت: یعاص

 اونجاست. ییلباسشو-

دستش نگاه کردم،  ریدست آشپزخونه رو نشون داد به مس با
از بند  یکیبود که  یحیتسب یدونه ها هیبود و شب شونیافکارم پر

 یگوشه فرار م هیبه  نیخالصشون کرده و هر دونه با برخود به زم
نگه داشتم و چشمامو  ستادنیبه حالت ا بیکنند. دستمو مقابل اد

 هم فشردم: یرو

 ...دیبمن با بی...ادبیاد-

 یکه رو دیچرخ میزنگ خورد، سر جفتمون به سمت گوش میگوش
 یطور هیهال بود. به سمت تلفنم رفتم،  یراحت یمبل ها نیماب زیم

. اسم شهیخوره بند دلم پاره م یزنگ م میشده که هر موقع گوش
 بود. مضطرب گفتم: یگوش یمامان رو

 خدا... ایخدا.... ایمامانمه -

 شد. کمینزد بیباز کردم و اد تماسو
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 مامان؟-

 گفت: هیبا گر مامان

 شروق؟-

 از جا کنده شد و با وحشت گفتم: قلبم

 شده؟ یچ-

 .میخونه رو پس گرفت شهیشروق باورت نم-

! مامان با یچطور شه؟یدکمه استوپ مغزمو زد، مگه م یکی انگار
 و شور گفت: یخوشحال

 .ستادیبانک براش ا سیشروق آقا جالل وارد بانک که شد رئ-

شده بود.  رهیخ ینگاه کردم که بهم با سکوت معنادار بیاد به
 انتظار حرف بعد قطع تماس بود. مامان ادامه داد: هیکه شب یسکوت

بانک صحبت کرد و  سیبا رئ یعقب افتاده حل شد و کل یقسط ها-
شر از  ست،ین دهیمزا یتو گهیخونه د مینگران قسط ها نباش گهیم

 سر سقف باالسرمون دور شده.
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 ید و نممونده بو یهوا باق یگوله  هیام شب نهیس یتو نفسم
سرم اومده. باز به  یباال نیناراحت که د ایدونستم خوشحال باشم 

 نگاه کردم و مامان گفت: بیاد

 م؟یایاز خجالت آقا جالل درب یچطور-

 کاره است. چیآقا جالل ه-

باز عضالت صورت و چشماشو به چالش کشوند، چشماشو  بیاد
 یشصت درجه داد، انگار م ی هیزاو هیجمع کرد وبه سرش  یکم

 خواست گوشاشو مرکز فهم کالم من قرار بده. آروم زمزمه کردم:

 .دهیداره اون بهش دستور م سیآقا جالل رئ-

پدرت رسونده، داشتم  یخدا رسونده، دعا نارویمامان جان؛ ا یهرک-
 از ترس...

تکون داد و برگشت، پشتش بهم بود، مامان  دییسرشو به تا بیاد
 یال مویزندگ یورقا دیبا بیلطف اد یدر ازا نکهیزد من به ا یحرف م

 کردم. یقرار بدم فکر م بیاد یزندگ یورقا
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 جبران کرد؟ دیچطور با-مامان

 جبران کنم. دیمن با-

 ی. گوشاشو انگار جلوستادیاتاقش پشت کرده بهم ا یجلو بیاد
 .ستادیمن ا یبا جمله  یدهن من جاگذاشته بود که اونطور

نامرد  هیکه  دینجات دادن خدا د یخانمان یمارو از ب نایا-مامان
رحمت  نایما زده و بهمون رحم نکرده، ا شهیبه ر شهیت یچطور

 همون پدر دوستته؟ سشیخدان! نکنه رئ

 پدر دوستم؟-

 دنیبا مامان حرف زده بود، مامان بدون شن بیافتاد که اد ادمی
 جواب گفت:

براش دعا کردم  یلیخدوستت حالش خوبه؟ طفلک  رمیبم یاله-
بهتر بشه،  یتا حال دخترش کم یکرد که تو باش یپدرش خواهش م

 ؟یمون یم یدلم براش سوخت شروق؛ تا ک یلیخ

 .دمیمامان بهت خبر م-
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 منتظرم خداحافظ. زمیباشه عز-

 خداحافظ.-

دونم؛ بچه  یشروق؟ نم شهیم یاتاقش رفته بود. حاال چ یتو بیاد
! من...من بم؟یاد هیمن ک به؟یاد یو بگم بچه  ارمیب ایرو به دن

رو به کمد و  ستادم،داشتیبه سمت اتاقش رفتم و کنار در ا ؟یچ
انداختم،  ریکرد. سر به ز یباز م راهنشویپ یپشت به من دکمه ها

کرد، در اصل کمر نبود و ستون فقراتم بود که به خاطر  یکمرم درد م
 مشکل داشت. میجسمان تیوضع

 ب؟یاد-

 تماست تموم شد؟-

 یادیز یدر کمد لباس ها یبود. جلو ستادهیهمون حالت ا یتو هنوز
 هم افتاده بود. یبازار شام رو هیشب

انقدر  ،ینجات داد یممنونم خانواده امو از آوارگ یلیخ بیبله؛ اد-
افتاده بود؛ مادرم از  یکه سجاد هنوز خبر نداره که چه اتفاق عیسر

 کرد. یم هیذوق گر
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بنده؟!!!  یتخت انداخت، روموبرگردوندم چرادرو نم یرو راهنشویپ
 انقدر با من راحت شده؟

 خب؟!-

 پشت کرده بهش گفتم: نطوریهم

 .یخودت کرد ونیمنو مد-

 بد؟ ایخوبه  یدونیخوب؟ م ایکردم  یکار بد-

 یکه گوشم با سرشونه ام تو یخورده سرمو بگردوندم در حد کهی
 خط قرار گرفتن و گفتم:

 ؟یچ ینعی-

 ؟یفهم یقدرت م گنیشروق بهش م-

شعوره که لخت  یمگه ب د؟یلباس پوش یعنیاومده بود،  کمینزد
در  یحاال که لباسشو کند انگار نه انگار که من جلو اد؟تایسمتم ب

 هیکه  دمیچشم د یبرگشتم و از گوشه  مهیاتاقش بودم! نصفه ن
 رپوشیز هی رشمیبنده و ز یتنشه داره دکمه هاشو م گهیپراهن د
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!!! لخت لخت! بدبخت لخت ارمد یتنش بود. من چه شعور محشر
 نبود که.

 ؟یچ-

 و گفت: دییلبش کوتاه جو یاز خنده زد و گوشه  یپوزخند

 کارم دراومده-

 خورده گفتم: کهی

 چرا؟-

 ایفروشم  یاسمش قدرته نه که من دارم بهت فخر م گمیم-
 نیاسترس بانک، ا نیاالن تورو، ا طیکنم نه، من شرا یم رتیتحق
با فرق  دم،یکه چشم همه به توئه همه رو چش نیمادرت، هم هیگر
ابزار  نیرحم تر ینبود نجاتمون بده. قدرت ب یاون وقت کس نکهیا

کنه اما به اندازه اش  یپوک م ومغزت شیادی! زیانسانه، نباشه فلج
انقدر عقده   صه؟یچرا اردوان انقدر حر یدونینجاته، م یکشت هیشب
و  ریو حسوده؟ هوم؟ چون عزت نفس نداشت و فقط و تحق یا

 یکیبه جون  فتهیکه م یروسیکرد، و روسیو هی هیسرزنش اونو شب
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کنه که اون باال  یم یکنه، عزت نفس پدرتو شاعر یو مختلش م
قدرت و ثروت اما با شرافت و نبود  ینا هم قبولش دارن، بینش

 یازه، خانواده ند یتو م یزندگ یهمون عزت نفس اردوانو تو
اشون  انهیپول ماه ن،یاز خودشون ندارن، خونه، ماش یزیخواهرم چ

 شد. یاردوان وحش نیواسه منه، واسه هم

و  دییلبشو جو یکرده بود گوشه  یاش زندان نهیس یکه تو یحرص با
 تکون داد و گفت: یسرشو کم

 اند؟ یادما چطور یدون یم-

حرفارو  نیخواد ا یکردم بفهمم م یم یکردم و سع ینگاش م فقط
 به کجا برسونه.

ثروت و قدرت،  یعنی یکنند زندگ یکه فکر م ییاونا یهمه  هیشب-
 ،یچیفهمند که ه ینداشته باشن م یروز سالمت هیروز فقط  هیاگر 
تونه همه  یحماقت انسان! انسان م یعنی نیارزش نداره! ا یچیه
به مرور جمع کرد اما  شهیرو م ختهیر یآبرو یحت ارهیبدست ب زویچ

 شه.... ینماز دست رفته رو  یسالمت
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 گفتم: یپروا و ناگهان یب

 نداره... یقلبت که مشکل ؟یگ ی!! قلبتو م؟یضیمر-

 زد و به سمت اتاق برگشت. یپوزخند

 قدرت؟ خب؟ ب؟یاد-

 سمتم برگشت: به

بکش که  کینقشه استراتژ نیاردوان خلع صالحت کرد پس بش-
 عواقب کارش به تو صدمه نزنه. نیاز ا شیب

 تامل گفتم: یو ب تند

 ؟یریحالشو بگ یریچرا نم یتو که انقدر با اردوان مخالف-

 بزارم؟ ونیرو با تو درم یهمه چ دیمگه با-

از  یکردم. صورتش خال یگرد و شوکه نگاش م یخورده با چشما کهی
بود اما کالمش به  نهیآروم و با طمان یلیاحساس بود و لحن خ

مکث کوتاه  هیبا  ختن،یسرم ر یشدت کوبنده بود! انگار آب سرد رو
 ادامه داد:
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که  یکه بچه ا ؟یمن یکه خونه  نهیبرم بزنم تو سرش بعد تورو بب-
باعث  شهیعمل کردن هم یبه اسم منه؟ ضربت ادیبغلت م یتو

 .شهیشدن م یضربه فن

طبق خواسته اون  زیزد که قراره همه چ یحرف م ینطوریا یوقت
کرد. چقدر راحت و مسلط  یبودن م یبره قلبمو دچار حس ته شیپ

دونم داره تموم  یبچه ات به اسم من! م گهیزنه و م یحرف م
خواهر زاده  یتموم خطاها یزاره تا جلو یوسط م نیجوونمردشو ا

م برا یلیکنه خ یم تقلکه به من من یاشو گرفته بشه اما! حس
و  ازیحس ن ،یبودن به کس زونیحس شرم و آو نده،یناخوشا

 بودن.... ضیحض

 ازش گرفتم تا رومو برگردونم گفت: نگاهمو

 کردم. یکارو م نیهم بازهم هم یاگر حامله نبود-

نگه  نجایمنو ا نکهیبرگشتم نگاش کردم، کدوم کار؟!!! ا متعجب
 داره؟

 بکشم. رونیب دهیخونه اتونو از مزا نکهیا-
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تورو نگه  دیبا یچ یبرا بیاد یچته؟! فکر کرد ی! تو چه احمقشروق
کار  یتو یداره، اگر بچه ا یخواد که نگهت م یداره؟ اون بچه رو م

خودت و اونم  یسو یریتو م شه،یم ریختم به خ ینباشه همه چ
 خودش. یسو رهیم

به خاطر  ویراد یتو گهیاز اونا که صدسال د دیشا ،یهست یآدم بزرگ-
کنم تا پولتو برگردونم،  یاما من کار م شهیم ریازش تقد رشیکار خ

 کنم، اومده بودم... ییکه گدا ومدمین

 گفت: یکرد و جد یتلخ اخم

 مواظب حرفات باش.-

خونه  یعقب افتاده  یخواستم پول قسطا ی! نمبیمواظبم اد-
 یخوام تاوان کارا یبزرگ نشدم! نم ینطوریمن ا فته،یگردن تو ب

 خوام. ینم یاردوانو تو پس بد

 کنم. یگفتم خانواده اتو ساپورت م-

 گفتم: یو جد حیصر
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 واسه خاطر بچه.-

 تر از من جواب داد: حیهم صر بیاد

 آره واسه خاطر بچه.-

 یب یو خطا ستمیمشخص بشه که حامله ن شیآزما یاگر فردا تو-
 ؟یچک بوده چ یب

  وونیخودمو جبران کردم که ح یاز خطا ینوش جونت؛ گوشه ا-
 یجامعه انداختم که عالوه بر خون آبرو یخونخوار بزرگ کردم و تو

 خوره. یمردمم م

 و افسرده حال گفتم: نیغمگ

 تا ازش بچاپم. دمیرس یکیآدم َهوَلم که به  هی هیکنم شب یحس م-

 خورده با خشم گفت: کهی

 اصال؟!! یفهمیم یگیم یچ-

 یله م یکه به گردن من و خانواده ام دار ینید ریمن دارم ز بیاد-
رو با  یادیز یما شبا ،یدونم چطور یجبران کنم اما نم دیشم با
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 یسال ها یرو با لباس ها یادیز یدایع ای دمیشکممون خواب یصدا
 ریتا ز مینشست یکیتار یبه خاطر قبض تو م،یکرد یقبلمون سپر

سرمون اومد،  یمردم رو نیمرد د درمحاال که پ م،ینر یکس نید
 لرزه. یقبر م یتنش تو

 یامانت ها یبود الل به ال یپول امانت نی! استین ینیبگو نلرزه، د-
 که ظاهرا به اسم منه. یوسط مال گه،ید

 !!!؟یچ یعنینگاهش کردم،  جیگ

 یسر هیکارت دوبرابره چون  دیدستت به دهنت رس یوقت گنیم-
 ییحق اونا ،یپرداخت کن دیمالت هست که با یحق امانت ال به ال

 به مال تو دارن. ازیکه ن

 یهست! چطور یول ستین ینگاش کردم، ظاهرا آدم مومن متعجب
 دیخداست!!! فکر از نظرم عبور کرد، شا نیانقدر متعهد به قوان

به  دیباشه که با یخوب شنهادیتعارف هم پ هی یحداقل به اندازه 
 بدم. بیاد
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 یخونه...تو یبرا یکه بهم داد یتموم پول ی...من اندازه ب؟منیاد-
 ....یدار ازین یکیبه  یکنم، مگه نگفت یخونه ات کار م

 و گفت: دیحرفم تموم بشه و وسط حرفم پر نزاشت

 کارو بکن.  نیهم هیآره فکر خوب-

 رفت گفت: یکه به سمت اتاق م یخورده نگاش کردم و درحال کهی

پدرته؟ پس چرا به  یپدر یخونه اتون خونه  یشروق مگه تو نگفت-
 نام مادرت بود؟

 هیزنه بابامم واسه مهر یچون مادربزرگم قبل مرگش به نام بابا م-
 همه سال به پاش بوده. نیزنه که ا یبه نام مادرم م

 .زدهیدار و ندارشو بر ییعشقا نیهمچ یبه پا دیواقعا آدم با-

 اتاق گفت: یزدم و از تو یکمرنگ لبخند

 نیبه ا یسامان هیمشخص شده لطفا  فیکه تکلشروق جان حاال -
 کنم. ینم دایتوش پ یچیه گهیکمد من بده د
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طرف  ،ییهوا گرفت! شروق؟!! پر رو تو یپر روئه! تعارف زدم رو چه
کنم  و  زیخونه اتو تم امیدر ازاش ب یپول داده بعد تو گفت یونیلیم

 پر روئه؟ یگیچون قبول کرده م

 

شلوار  هیزده بود  یرسم بایتقر پیت هیاومد و حاال  رونیاتاق ب از
هاشو باال داده بود.  نیکمرنگ که آست یآب راهنیو پ یکتان سرمه ا
دادم تا بتونم  یبا سرمو تا آخر باال م ستادیا یمقابلم که م

 .دیکش یم کیکوچ ریت هیحالت  نیا یستون فقراتم تو نمش،یبب

 من کو؟ یقرص ها-

 سمت آشپزخونه رفتم و دنبالم اومد و گفت: به

 . تا اون وقت....امیمن برم دختر زود م-

 نگاش کردم و قرصاشو بهش دادم و گفت: برگشتم

 انیم گهیها به شک افتادن. فردا د هینرو االن همسا اطیح یتو-
 نن. زیم تیرانیو ا یآهن کش
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 اشاره کرد و گفت: خچالی به

 .رمیزنگ بزن بگ یهوس کرد یزیبخور؛ اگر چ زیچ هی-

دونم چرا  ینگاه کردم. نم گهیطرف د هیانداختم و به  ریبه ز سرمو
 مکث کوتاه گفت: هیبود، بعد از  ستادهیمقابلم ا یهنوز همونطور

 !یکه دار اریو یول یستیکه حامله ن میریحاال گ-

از چشماش  طنتیخورده نگاش کردم. موج ش کهیکردم و  سربلند
 عبور کرد و به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 شد؛ تو حالت خوبه من برم؟ رینچ د-

 ندارم. یمن مشکل-

 رفت گفت: یزد و به سمت در م یلب حرف م ریکه ز یدرحال

 .ارمیو خونه باال م ابونیب ابونیخ یآره خب منم تو-

 ری. زدمیشده باال کش یهم گذاشتم و نفسمو عاص یرو دندونامو
و افتاده و  ریمن گ نکهیکرد انگار برعکس ا یرو نجوا م یآهنگ هیلب 
 رفت.  رونیبرداشت و از خونه ب فشویاون سرخوشه! ک میعاص
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گذاشت و هنوز درو نبسته بود که حس  رونیپاشو از خونه ب تا
به  عی. سرادیکردم داره از اون حال مزخرف تهوع به سراغم م

پام گذاشتم و باال رفتم تا بتونم  ریز هیآشپزخونه برگشتم و چهارپا
 کمیآب ببرم. آب خنک که به صورتم خورد  ریش ریمسلط سرمو ز

 ینطورینخوردم که ا یزیحتما چ دمز  بیحالم جا اومد، به خودم نه
 شدم!

سرهم کردم. به  یزیچ هیهم  بیناهار اد یخوردم و برا صبحونه
اون  یو پاش به اندازه  ختیر یاتاقش رفتم، سرعت عملش تو

 یکه جمع و جور م ینطوریبود، هم گیم گیکارتون م یپرنده تو
سرانجام  یرو کنار هم گذاشتم. هزار تا داستان ب عیوقا یکردم همه 

 دیشا ایباشن  یکیدست به  وانبا ارد نکهیسرم اومد مثال ا یتو
و به من بگه  رهیبچه رو بگ بیاد ایدونه من حامله ام  یاردوان م

 ...یهر

سر من  ینداشتن فقط تو یداستان ها تَه نیکدوم از ا چیه
. رفتم فتمیتا انقدر مضطرب بشم که به تهوع و باال آورد، ب ومدنیم
اگر به خاطر جوون  بیبهتر بود برم، اد دیغذا رو کم کردم، شا ریز
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 یشه! زندگ یمن بشه که نم یاحتمال طیبخواد مسئول شرا یمرد
عاشق دلخسته  یآدم شناخته شده است، کل هیاون  ؟یخودش چ

 گند بزنم؟!!!! شیبه زندگ امیداره، حاال من ب

شده بودم، اشتباه کردم  یکه کرده بودم عاص یخودم و انتخاب از
اردوان فقط  انیجر دنیبا فهم بیخواستم اد یاومدم، م بیاد شیپ

دهن اردوان  یشغل خوب بده تا رشد کنم و باال برم و تو هیبهم 
خوام سربار  یشه! نم یکوشنده م نجایتا ا انیدونستم جر یبزنم نم

گذاشتم. و  بیاد یبرا گهید ادداشتیه یباشم، حاضر شدم و بیاد
 به سمت در رفتم.

. عه!!! در دمیکش نیی... دوباره پادمیکش نییرو پا رهیدستگ
و رفته؟!! کرده  یقفله؟!!! قفل کرده؟ درو چرا قفل کرده؟!!! منو زندان

بوق قطع شد. دوباره زنگ زدم  یاز حرص شماره اشو گرفتم و بعد کل
 همگام گفت: یو تماس باز شد و ول

 ساکت شو فعال.-

 با منه؟!!! دوباره گفت: ــتهی
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 جان؟-

 بار سوم گفت: ی! با منه ؟ کدومشو با منه؟ براختیر یهر قلبم

 شروق جان؟ الو؟-

 ...بیا....اد-

 :دینگران بود پرس یکه کم ییرفت و با صدا ادمی میعصبانت

 حالت بد شده؟-

 تونستم در مورد اعتراضم بگم. یدر درونم گم شده بود و نم خشمم

 شروق؟--

 ؟یچرا درو قفل کرد بی....ادبیاد-

 حالت بده؟ گمیم-

 .ستینه حالم بد ن-

 تر گفتم: یو جد دمیکش ینفس

 ؟یکرد یچرا منو زندان-
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 نگه دار. ویگوش-

 که مقابلش بودن گفت: ییکسا ای یبه کس رو

 .دیدنبال کار باش دیجمع کن لتونویوسا-

 گفت: نییپا یتن صدا یول یجد بیاد ومد،یهمهمه م یصدا

 میفکرشو  دیبتراش یمن شاک یبرا نکهیکه گفتم! قبل ا نیهم-
 .رونیهمه ب دویکرد

داد. چندبار  یجواب م یهم با لحن قبل بیو اد ومدیحرف م یصدا
شد. تماسو  یصداش زدم اما در حال جر و بحث بود و متوجه نم

اسم خود من  ادیدونم اسمش مخمصه است؟  یقطع کردم، نم
ازدواج  گنیاون اون جوک افتادم که به پسره م ادیمخمصه است؟ 

 ؟یپرسن خونه دار یبعد ازش م دمیمن دم به تله نم گهیم ؟یکرد
نه  گهیچطور؟ م التیتحص ؟یمهارت دار ؟یشغل دار ؟یدار نیماش
! حاال یالمصب تو خودت ،خود تله ا گنیکدومو ندارم، بهش م چیه

 من شده! تیحکا
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 رشویسوختن غذا افتادم. بلند شدم و ز ادیو  دمیمبل دراز کش یرو
 .شدیم عیضا یلیگرفت خ یم شیخاموش کردم. اگر دوباره آت

 هیزدن و درجا خوابم برد.  ریانگار منوبا ت دمیتا دراز کش دوباره
عمرم  یزدم، تو ازپامیکه انگار چهارتا آمپول د قیو عم نیخواب سنگ

دو روز بود به  بیمبل اد یبودم که رو دهینخواب نیریش یاونطور
 برد. یخوابم م یاون راحت

 صداش به زور چشمامو باز کردم. با

شروق؟ پاشو شام بخور بعد بخواب، شروق جان؟ شروق -
انگار به پلک هام سنگ وصل بود.  یکردم ول یچشماموباز مخانم...

 خنده و با ناله گفتم: ریزد ز بیاد

 بشم. داریتونم ب ی...نمیآ-

ساعت هشت شبه از  ؟یسرم بهت بزنم کال خواب باش یخوا یم-
 .یاومدم خواب یوقت
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بازومو گرفت و  ریز بیخواستم بلند بشم اما تعادل نداشتم، اد یم
 دایحالت خواب و ب یمبل و تو یبلندم کرد، درجا سرم به پشت

 با خنده گفت: بیرفتمو اد

 خانم؟! دِ! ؛یسرمون اومد میعرفانو مسخره کرد-

 گفتم: هیحالت گر با

 نگو. یچیه بیاد ییآ-

 ؟ینگم بخواب یچیه-

 :دیخند

 بخور بعد بخواب. یزیچ هی یبخواب ول-

 کنارم نشسته. با لبخند گفت: دمیبه زور باز کردم و د چشمامو

اون توئه که امروزم اول مهره  یخرس قطب هی! فکر کنم کمیسالم عل-
و تورو هم  یبه خواب زمستون رهیدوم ساله داره م مهیو شروع ن

 هان؟ یوادار کرده به لِم اون باش

 گفت:. دو سه تا پلک زدم و گهیداره م یچ دمیفهم یبودم و نم جیگ
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 نیداره، ا یهمشونم توت فرنگ یگرفتم، رو یخامه ا ینیریش-
 خوردن داره ها. نیریش

 حوصله گفتم: یب

 چرا؟-

سوال باشه بعد شام، غذا رو نپخته خاموش کرده  نیآهان! جواب ا-
 ؟یبود

 و گفت: دیبازخند

 نه؟ عستیضا یلیبارم بسوزه خ نیا یگفت-

 جا بلند شدم و گفتم: از

 روشن کن. رشویآره ز-

بَه! اون کامل پخته شد و بعد خورده شد رفت. اال ساعت هشتو رد -
 پز خوردن داره. بیکرده شام درست کردم، شام اد

 هشته؟!!!-

 جـــون. یعنیآره شلمان جان هشته، شروق دمختک گذاشتم  -
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 .دمیدونم چرا خنده ام گرفت و خند ینم

 یاگر تو روبراه بودمن ندارم ، ماست هم گرفتم  نایحوصله ساالد ا-
 دایچسب یم یرازیبا ساالد ش

 و گفتم: دمیبازخند

 ؟یسرحال شد یدعوا کرد-

خوب  طیها شرا یسر هیاتفاقا ناراحتم که  ستین نینه علتش ا-
 کنند. یبا لگد بختشونو از خودشون دور م یمقابلشونه ول

 ؟یاخراج کرد-

 .شهیآدم تاوان پس نده اصالح نم هیکه  یمعلومه! تا زمان-

 هم تاوانه. یپشمون یول-

بازآ اون دل  یشروق بگم صدبار توبه شکست ستمیمن خدا ن-
برو آخر  یخطا کرد گمیخداست، اون خداست و قدرت مطلق، من م

 یتیو هم قدر موقع یاول صف! حتما هم عاقل تر شد یصف تا برس
 .یفهم یرو م یکه داشت
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 ؟یبخش یتو آدمارو نم-

 نه.-

 توزانه گفت، بهم نگاه کرد و گفت: نهیو سخت و ک حیصر چقدر

درجه  نیتر فیضع یکه تو یلطفم شامل حال همه است، چه وقت-
که مقابلمه  ستیبودم و چه االن چه بد ها، برام مهم ن میزندگ

 یکنم اما وقت یبراش م یکنم، دستم برسه هر کار یبهش محبت م
م، که مربوط به منه، از اسم یاز من سوء استفاده بشه از هرچ

دارم  یچاقو برم هی....فمرسمم، نسبتم، نصبم، قصدم، کارم، شر 
کوبمش،  یبدتر کرده باشه م یلیکشم. خ یدور اون آدم خط م

ضربه هام  یکه جا یجور میریگیکنم، انتقام م یباهاش دوئل م
 .هیبمونه تا هم عبرت خودش بشه هم بق شیتن زندگ یرو

 گفتم: یاخم از سردرگم با

 !یتو خطرناک-

 چشم دوخت: بهم
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 .یکه سوء استفاده کن یستین یتو؟ تو آدم یبرا ؟یک یبرا-

 ؟یدون یاز کجا م-

 نوشته بودمو بهم نشون داد و گفت: ادداشتیکه  برگشته

 داره. یمعن یفرار تکرار نیا-

 چشم دوختم، دهنمو تاز باز کردم گفت: بهش

 به خاطر.... یر یوقت تحت نظر من خطا نم چیتو ه-

حق  یتا چه حد ه،یحرفاش جد یکرد تا چه حد یاعالم م اخماش
مقابله کنم و ردش کنم...به شکمم  ایکالمش بپرم و  یندارم تو

 اشاره کرد:

 اون.-

کرد به سمت شکمم  یکه به من اشاره م یاز انگشت نگاهم
و محسوسانه اش کرد. تا  زیکشوندم. بازاون نبض شروع به کوبش ر

رو برداشت که  یکاغذ هیمقابل مبل ها  زیم یسرمو بلند کردم از رو
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 رهیخ خت؛یبود. چشمام از جهش افسار گس شیآزما یبرگه  هیشب
 قاطع و محکم گفت: بیکردم و اد یبه برگه نگاه م

 جوابو گرفتم. د؛یرس نجایحرف به ا یخواستم بعد شام بگم ول یم-

رسوندم و به چشماش زل زدم.  بیبه اد یبه سخت نگاهمو
متفاوت با همه چشم هاست چون  دیکه شا یی...چشمااهیس

زبون  هیاز  شتریزد. ب یحرف م شتریاز زبونش ب بیاد یچشما
 کرد. یساطع م یحرف داشت، صدا داشت، انرژ

کردم، پلک که زدم نگاهمو به سمت  یم یام حس ته نهیس یتو
 گفت: بیدهنش کشوندم و اد

 شه. یعوض م یبه بعد همه چ نجایاز ا گهیسند؛ د نمی! ایحامله ا-

به  رهینشون بدم، همچنان خ یتونستم عکس العمل خاص ینم
داد.  یمن امان م یرگیبودم و اونم با صبر و حوصله به خ بیاد

 پوزخند زدم، لبخند پهن زدم و بعد شروع به خنده کردم و گفتم:

 .ی...تو...تو حتما پول دادستیممکن....ممکن ن-
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 و آروم گفت: یجد

حد گولت  نیقراره بزام؟ تا ا یکیتو خودم  یجا گهینه ماه د یعنی
 بزنم؟

 ام جمع شد و به برگه نگاه کردم. خنده

چند  مینیبب سهیبنو یسونوگراف دیبا ندا،یل شیپ میر یصبح م-
 بوده. یچ یزیعلت اون خونر ایوقتته 

جمله ابراز  نیبا ا مویانگار حس درون ه،یدونستم حالم چطور ینم
 گفتم: ییکنم که با اخم و ترش رو

 .امیاون دکتر نم شیمن پ-

 چرا؟-

خواد با خودم قطع رابطه کنم، جواب  یمبل نشستم، دلم م یرو
 دهیخر یتیریخواد،رفته ش یبچه رو م بیمثبته!!! من مجردم! اد

شن؟  یم یاردوانه...مادر بچه منم! مامان و سجاد چ ی،هه، بچه 
 ممکنه من حامله باشم؟!!! یفت...آخه چطورآبروم رفت...ر 
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 با شما هستم خانم.-

شلوارش بود،  بیج یدستش تو هیو مسخ شده نگاش کردم.  جیگ
 جام جا به جا شدم و گفتم: یتکون داد و تو یسر

 ؟یکرد یشوخ بیاد-

 خورده گفت: کهی

 چپ، چپ کرده!  یخود عل یچپ زد یدختر تو خودتو انقدر به عل-

 گفتم: دیبار یکه ازش غم م یعالم وصورت یغصه  با

 ب؟یاد زمیسرم بر یتو یمن چه خاک-

 کرد و گفت: یاخم

 یم نجایشده و مشخصه، تو ا نییتع یهمه چ ریفازو نگ نیا یالک-
منه و  یبچه  نیا میگیو به همه م یاریم ایو اون بچه رو به دن یمون

 تمام.

 شوک و نابارو گفتم: با
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 یم بیحامله شدم؟ اد هوی نجایمن اومدم ا دیو تمام؟!!! ببخش-
 ؟یبساز یاز من سنبل چ یخوا

 بعد گفت: هینداد اما دو سه ثان یکرد، جواب یاخم تلخ و پر رنگ اول

 .یکرد دایکار پ یگیخونه اتون م یر یم-

 !ستیتو ن یلمایمنه، ف یزندگ نیا ب،یاد-

 تر و مقتدر تر از هر آن و هر لحظه گفت: محکم

 گوش کن!-

دهنم  یزدن، جا یچسب پهن نوار هیدهنم با اون لحنش  یرو انگار
 !گهیم یچ نمیگرفت که بب یُ داریچشمام باز شد و گوشام اون شن

 و کجا.... یچه کار یدینم حیتوض-

 :دمیاسترس و مستاصل و پرشون احوال باز وسط حرفش پر با

 نیبچه االن دست کم هم نیمن دوماه قبل با اردوان کات کردم ا-
حامله  عیعاشق من بشه و سر ییهوی یکی شهیعمر رو داره، مگه م

 بشم؟



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

435 
 

 شد؟ هویچطور اردوان لنگ دراز -

لبشو به  بیحرفو گفت! اد نیکرد که ا یبچه ها چه لج نی! عواه
خونه رژه  یشلوارش کرد و تو بیج یدستشم تو یکیو  دییجو

 رفت. آروم گفتم:

 کورتاژ کنم. دی....بایبا-

 یبرگشت نگام کرد که از لبه  یجور هی بیاد یوااا ی....واابیاد
مبل تا ته مبل  خودمو به عقب سر دادم و کنج مبل کز کردم. چرا 

و  یتونه تا حد اعال مثبت و منطق یکه م یکنه؟!!! آدم یم ینطوریا
تونه ترسناک و  یباشه درآن واحد م یآروم و دوست داشتن

بود،  ادیفر یسونام هیشب گاهشو ن زدینم یبشه! حرف نیخشمگ
کنه و  یسرت خراب م یرو رو یکه همه چ یسونام هی هیشب

تونه  یدونست که لحن و کالم نگاهش بهتر م یخودشم م
 نزد و فقط نگام کرد. یمقصودشو برسونه که حرف

کردم.  یرفت و من همونجا نشسته بودم و نگاش م یرو م قدم
کردم،  ینگاه م بیبه اد یخورد و همونطور یتموم منطق هام پس م
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بود و سرشو به  بیج یدستاش هنوز تو ستاد،یپشت کرده به من ا
ژست  نیبفهمم که ا یتونستم به خوب یانداخته بود. م ریز

سرش انقدر پر  یتو هتونستم بفهمم ک یمخصوصو افکار مهمشه! م
 حرکتشم مختل کرده. یاز حرف و صداست که حت

 یگذشت و سربلند کرد و به روبروش نگاه کرد. نفس بلند یچند
وبه سمتم برگشت، شونه هام عقب تر رفت  و همچنان  دیکش

کننده و مستاصل بود که  جیگ یبه قدر طیبهش زل زده بودم، شرا
 جز نگاه کردن انجام بدم. یشد کار ینم

 مبل به من نشست و گفت: نیکترینزد یسمتم اومد و رو به

که  یجور یکن یذهنت ثبت م یتو گمیم ینپر هرچوسط حرفم -
و  شهیکه گذشته ات پاک م ی! جورقتهیگم حق یکه من م ینیانگار ا
 یگیاردوانم، م یی. به خانواده نگو من دایریپذ یم دویجد طیشرا
 امیو صبح به صبح م یکرد دایمن کار پ نگیشرکت مدل یتو

 یکن یشروع م یریم که یرسونمت، از روز اول یدنبالت و شب م
 کنه... یبهت توجه م یلیکاتب خ بیاد
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 اشاره امو باال گرفتم و گفتم: انگشت

 بگم؟ یزیچ هی بیاد-

 هم گذاشت و گفتم: یحرص پلک هاشو رو با

ماه  هی شهیم تاینها گهیماه د هی یشد آخه تو یهند لمیف هیشب-
 .یمن بش یکه تو وارد زندگ گهید

 حرص گفت: با

 یتو یکه پدر بچه  میبگ میبر ینیراست و حس یخوا یپس م-
 شکمتم هان؟!

جام  یدهنم گرفتم و خجول و شرمسار نگاش کردم. تو یدستمو رو 
 گفت: بیجا به جا شدم و اد

 .یدار یالبد تو نظر بهتر م؟یبگ ینه بگو چ-

 رهیگیانقدر قرار نم یتحت کراش کس چکسیماهه ه هی یندارم ول-
 که حامله بشه.

 جلو؟ امیب یسنت یخوا یم-
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 خورده نگاش کردم: کهی

 سراغ من؟!! ادیو مدل مشهور ب گریهمه باز نیا نیکاتب ب بیاد-

 با اخم گفت: 

به کارم باشه  کینزد ایکه همکارم و  یمعلومه که من سراغ کس-
 رم. ینم

 چرا؟!!-

 یگینه من و انتخابم، مگه نم یی...االن موضوع ما تورایز نکهیبرا ا-
 لوح و زود و باوره؟مادرت ساده 

 .ستیمادرم هست سجاد که ن-

 یو سکوت کرد، مشغله  دییلبشو جو یرو مبل و باز گوشه  تینش
داد و با نگاهش  یتکون م یبود و پاهاشو ه ادیانقدر ز شیفکر

کرد. باز تهوع سراغم  یسرشو حرکت بده اطرافو رصد م نکهیبدون ا
 بیشد. از جا بلند شدم و اد یدهنم جمع م یاومده بود و آب تو

 بلند گفت:
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 .یهست ینطوریکنه که همش ا یچاره نداره؟ ذله م اریو نینچ! ا-

برگشت نگام  بیاومدم و حوله دستم بود. اد رونیب ییدستشو از
 کرد و گفت:

 عوض کنم. دیبا گهید نویحوله ها کجاست؟ ا-

داد. رفتم  یکرد و جواب نم ینگام م یفکر یریبا اخم از درگ همچنان
انداختم و رفتم کمد اتاق هارو گشتم تا حوله  نیماش یحوله رو تو

 بیگذاشتم. اد ییدستشو یکردم و تو دایحوله پ هیکنم.  دایهارو پ
سر تکون  دیکرد. متعجب و مشکوک و پر ترد یبا چشم دنبالم م

 دادم و گفت:

 گهیدو هفته د ،یکن یکاتب کار م بیاد یخونه  یتو یگ یم-
 .رمیگ یم یمهمون

 !!!؟یمهمون-

خورده  کهیکنه،  یمعرف هیتا منوبه بق رهیگیم یکردم مهمون فکر
 گفتم:
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 .امینم یمهمون ینه نه من تو-

 گوش کن!-

زنه ها، با همون لحن پر تحکم  یخدا!!! باز خشن شد! داد نم اخودی
 لرزونه. یآروم تن آدمو م یو صدا

وقت  ریتا د دیداره با یمهمون یگیکه! به اونا م میریگ ینم یمهمون-
 .یباش نجایا

 !؟یالک-

که فکر کنند  یکن ایخونه اتون مح یتو یطیشرا دیتو با یآره ول-
آماده  ،یکه چطور دمیم حیدرکاره، حاال برات توض یواقعا مهمون

که  ییها یهاشون متفاوت از مهمون یمهمون یگیو م یکن یاشون م
خونه  یدو شب بعد از اون شب مهمون یکی دیبا م،یکن یما فکر م

 .ینر

 چرا؟!! کار دارم؟-
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و  دمیکرد. کلماتو جمله اشو کنار هم چ یسکوت و ارامش نگام م با
 خورده گفتم: کهی

 شه؟ یمصرف م یزیاونجا چ یعنیمتفاوت -

 تکون داد و دوباره گفتم: سر

 تو.... یعنی-

 بهش زل زدم. دیخورده و پر ترد کهیخودم اشاره کردم و  به

 کردم. یخارج شدم و بهت دست دراز یعیآره؛ من از حالت طب-

 هوا تکون دادم و گفتم: یرو دستمو

 ...دینبا ب،ینه نه نه...نه اد-

 اخم گفت: با

به خودم که اومدم نزاشتم خونه اتون  گم،یکه من م ینیعه! هم-
خونه  میر یکردم. با خودت م یکه کردمو جبران م ییخطا دیو با یبر
 شما. ی

 که سنگ کوب کنه؟ یکرد یبه من دست دراز یبه مامانم بگ یایب-
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 گفت: یحرص و گزندو تلخ با

 ؟یبش یبخورم تو راض یپس چه گه-

گرد و دهن بسته نگاش کردم. از جا بلند شد  یخورده با چشما کهی
خنده ام گرفت و محکم  تیو به سمت اتاقش رفت.  باز از عصبان

کردم که از خودش خارج شد،  یکار هی بی. با اددهنمو گرفتم یجلو
 که! شهیسازه نم یم لمیآخه همش ف

اتفاق افتاده بود و  نیچند روز ا نیمن فردا برم خونه بگم ا حداقل
 یتو یاومد گهیسازه م یاکشن م لمیقابل قبول تره، واسه من ف

 رم کردم. هویمن  یمهمون

 یدهنمو گرفتم، شروق چرا م یگرفت و محکم رو یام م خنده
کنه و بعد تو هر  یداره قبول م یکی یشانس آورد یحامله ا ؟یخند
و خنده ام  هیکه من گر ستین یشاد یخنده  نیا ؟یخند یهر م

وقت  هینه نه  ؟یاردوانه چ یبگم بچه  نایجا به شده. اگر به مامان ا
رسه و بعد  یو مائده م ییزن دا وشپره و به گ یمامان از دهنش م

 هم به گوش اردوان.
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 شتریب نیاثر از ا گهیباشه، د میزندگ یاز اردوان تو یخوام اثر ینم
شکمته؟ اون شب به سرعت نور از ذهنم گذر کرد،  یکه بچه اش تو

تونه انقدر پست  یم یکی یشکمم گذاشتم، چطور یدستمو رو
کنه؟ شروق؟  یبه خودش اجازه داده با من هرکار یباشه؟ چطور

 مقابل اردوانه! یب نقطه یاد ،یباش بیبا اد دیصال تو باا

 یکارو کرد که رو نیا نیهم یکرد، برا یحسادت م بیبه اد ادروان
 دیداره که کمکش نکرده ، با نهیک بیبلند بشه، از اد بیدست اد

 سکوت محض نشست. هیسرم  ی.... تویایب بیاد یزندگ یتو

 نیخواد، ا یبچه رو م بیبستم تا بتونم بهتر فکر کنم، اد چشمامو
رازو  نیبشه، انقدر ا بیاردوان به نام اد یانتقام که بچه  نیبهتر
که  یتا بسوزه، پدر یکن یمرگت! فاشش م یتا لحظه  یدار ینگه م

 یبچه رو م نیا بیوقت نباشه، اد چینداره همون بهتر که ه اقتیل
 بیاگر اد یشه، حت یناز و نعمت بزرگ م یخواد حداقل بچه ام تو

 !امیبا خودم کنار ب دیمنو پس بزنه من....من با
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برق فکرش از سرم  نیشروق....ع یشد ی....شدشمیبچه دار م دارم
 یبشم که در مقابل اردوان م یاون شهیم بیعبور کرد، کنار اد

 خواسته. بمیخود اد نوی! حاال که استهیا

منو  دیاردوان با نهیچرا زودتر بهش فکر نکرده بودم؟ اصال هم احمق
 یزنه؟ مشتامو گره کردم، حالتو م یمنو پس م نه،یبب شییکنار دا

... نمتیب یم زیر ساتم،یا یمقابلت م ؟یسوزن یمنوم یزندگ م،یریگ
مامان و سجادو  یکنم، حت ینقشه هر کار نیالزم باشه واسه ا یحت
 نهیکشم... آره ...آره هم یهم با خودم باال م ارواون یکنم ول تیاذ
بچه رو  نیمامان و سجاد و ا یزارم انتخاب من زندگ ینم نهیهم

 نابود کنه.

موجود  هی نجاست،یانسان ا هیشکمم گذاشتم  یرو دستمو
که هرجا بره  یجور م،یگر یزنده....باز سوزوند، من ازش انتقام م

 یاز من بشنوه...حرص تموم جونمو احاطه کرده بود نم نتمیمنو بب
پله استفاده کنه و  هیتونست از من به عنوان  نکهیخوام پشتم به ا

 یرفت، نم شیاستفاده کرد و پ ءسو تیصعود کنه صحبت کنه. نها
من گذاشتم  نکهیو نقشه اش بودم، ا یباز یزارم فکر کنه من مهره 
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ربط داره نه  تمیمت و شکل و معلولاز من سوء استفاده کنه نه به قا
که تونست از  یبه خانواده ام! به خود من ربط داره به خود من

 ششُ ین نیلحظه به بعد آخر نیاخالقم سوء استفاده کنه از ا
 شکمم گذاشتم( زد! ی)دست رو ینطوریا

کنم که  یبهش ثابت م رم،یچشمش م یخار تو هیمنم که مثل  نیا
برسونه  ییجا هیمنو به  بیخواستم اد یکنم، م یبه حرفم عمل م

اردوان باشه منم ازش با دل  یخواد مسئول گندا یاما حاال که م
 یاتفاق شتریب نیاز دست دادم و از ا مویمن که زندگ شم،یم رایپذ
از بچه هم ازم جدا بشه حتما  بعدبخواد  بیافته، اگر اد ینم

بچه  هیداره  دوست ابونُ یولگرد خ یکه سگا یکنه.  آدم یساپورت م
که  یبودم آدما رو از رفتار دهیشن یکیکنه از یاز خون خودشو رها نم

 هیخوام هرجور شده به من  یم بیدارن بشناس، از اد واناتیح
شده  یشم،حتبرام انجام بده که من شناخته ب یکار هیبده،  یکار

 کنار اسم خودش
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زارم خشک و  یسازم به سمت انتقامم، نم یشاه راه م بیاد از
 یگوسفند بودم تا قربان هیزارم فکر کنه  یمظلوم بسوزم، نم

 اون نامرد ناتو بشم. یآرزوها

 دمیباز بود و د مهیزدم. در اتاق ن بویجا بلند شدم و در اتاق اد از
گذاشتم. چشماش باز  شیشونیپ یو ساعد دستشو رو دهیدراز کش

 بود

 ب؟یاد-

 بله؟-

 شده. یلحنش تلخ و جد چقدر

 تو؟ امیب شهیم-

 بفرما-

 هیکه شب یاتاق اومدم و دستشو برداشت و با همون چهره ا داخل
 نگام کرد. دیبار یبه گل نشسته بود و ازش حرص و جذبه م یکشت

 ؟یقهر کرد-
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 خورده گفت: کهیاخم  با

 اومدم رگالژ بشم. قهیتو پنج دق یکرد سیدهنمو سرو-

 کرده گفتم: بغ

دونم که دو دوتا  یم ،یشناس یمنو نم یآخه تو که خانواده -
 .دهیتو روشون جواب نم یچهارتا

سرش گذاشت و رو به من به پهلو همونطور دراز  ریز دستشو
 گفت: ده،یکش

فکر  یشناس یخب حرف من نه، تو فکر کن! تو که خانواده اتو م-
که ازت  ینشینده که نظر منو نسبت به ب خودیکن، شروق نظارات ب

 .یدارمو عوض کن

 گه،با اعتراض گفتم: ینگاش کردم، داره فکر کورتاژو م یناراحت با

خاص هستند  طیشرا یتو ایندارن  یکه آمادگ ییاونا یخب همه -
گه عه حامله  ینم یزنه، کس یفکر به سرشون م نیاول از همه هم

! زن رانهیا نجایشه؛ ا یم یچ نمیرزام بب یام خب اشکال نداره م
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ات  نهیشجره به س نکهیخوره مگر ا یبد محامله بدون مرد اتکت 
من شوهرم دو روزه مرده اما االن  ،که مثال رحم اجاره دادم یبزن

اردوان  هینامزد محرم شده داشتم که شب ایهفت ماهه باردارم 
 بود و ولم کرده و رفته زن گرفته.... یعوض

 اخم کمرنگ نگام کرد و گفت: با

 .یستین طیشرا نیکدوم از ا چیه یخب االن که تو تو-

اما  مهیتصم نیبهتر میتصم نیقبول! فکر کردم؛ آره ا بیباشه اد-
 من ابهامات دارم، اول ابهامات منو حل کن.

 تکون داد و گفتم: یسر

 هینباشه  نمونیبرداشت اشتباه ب ای ریوقت سوء تعب هی نکهیا یبرا-
 .میخودمون روشن کن نیب دیبا زویبار همه چ

 باز سر تکون داد و گفت: یقبل شنیچهره و پوز با

 خب؟-
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 یعنی یعقده! اونم کتب هیبچه به نام تو باشه  نیا نکهیمستلزم ا-
 نباشه. غهیمنظورم ص

 خب؟-

 !یعقد کتب گمیخب؟ م-

که بلندت  نیتو ماش گهید هیهم کتب غهیدائم؛ ص ه؟یچ یکتب-
 نکردم قبلتو قبلتو تو دهنت بزارم.

 خورده نگاش کردم: کهی

 ؟یکن یعقد دائم م-

 خوام. یمن اون بچه رو م-

 گفتم: مشکوک

 تو پر رنگ تر از عذاب وجدانته. تیچرا؟ مسئول-

 تخت نشست: یجا بلند شد و لبه  از

 آره.-
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و آرنجا هاشو سر زانوهاش گذاشت. پنجه هاشو درهم  دیکش ینفس
 یمضطرب نگاش م یبا قلب قیبود. دق ریقفل کرده بود و سرش به ز

 و گفتم: دمیخند خت،یر یکردم، دلم فرو م

 جوشه. یدلم داره م گهیعه وا بگو د-

 شد و اروم گفت: رهیکرد و بهم خ سربلند

 ...یعنیتونم بچه دار بشم  یمن نم-

 فوت کرد و گفت: نفسشو

جز  یکس چیکس....ه چیگرفتم ه ضهیچند سال قبل سرطان ب-
مادر و خانواده و  یدرمان خبر ندارن، حت میخودم و دکتر معالجم و ت

 دوستام...

 نکهیکردم. از ا ینگاش م رهیدهنم گرفتم و خ یدستمو جلو هی
. دمیکش یگفت خجالت م یرو بهم م یحد خصوص نیمسئله به ا

 شیکرد دلم براش آت یسرطان داشت و اونو محروم م نکهیاما از ا
تونه تنها باشه؟!!! اون مشهوره،  یآدم م هیگرفت. تا چه حد 
 معروفه اما تنها..
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که حرف بزنه. نگاهش  شهیم تیکه داره اذ میدیدیشد، م یم تیاذ
خورد. آروم زمزمه  یکرد اما گردنش تکون نم یباز اطراف اتاقو رصد م

 کرد:

خواستم  یکردن، نم یهمه جا پخش م دنیفهم یاگر خانواده ام م-
 دردمو تحمل کردم. مییو...تو تنهاخودم....ت یبفهمه، تو یکس

زده بود انگار بازم درد دروونشو داره سکوب  رونیکنار گردنش ب رگ
 زد و گفت: یو رو شد. پوزخند ریاون حالش ز دنیکنه، دلم با د یم

بود که خانواده  نیکه کردم واسه ا ییمن همه کارا یدون یم شروق
اوج نگهشون دارم  یامو باال نگه دارم. اون باال ببرمشون و بعد تو

 ویکردم راد یم یدرمان یمیسال و دوماه ش کیبعدو....بعد من 
تخت  نیاز ضعف نا نداشتم از ا خت،یر یکردم و موهام م یم یتراپ
کرد که پول  یم تیزد و ناله و شکا یم گمادرم زن ام،یب نییپا

گفت  یزد و م یقبضاشو ندادم و اخطار اومده، خواهرم زنگ م
دانشگاه دخترشو ندادم و صداش کردن و آبروش همه جا  هیشهر
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 یآقت م ای یخر یخواهرتو م هیجهز ایداد که  یم غومیرفته. مادرم پ
 کنم.

پر اشک شد، تنم از حس و حالش مور مور شد، باز  چشماش
 پوزخند زد و گفت:

 یگفت چون دار یم کمیمن نا نداشتم حرف بزنم و خواهر کوچ-
ات گرفته، پول خرج کردن دردناکه داداش؟ صد یخر یامو م هیجهز

بابا  یسرم نبود و کاش من جا ینبودم کاش منتت رو میتیکاش 
. یانتظار نزار یچهار تا دونه اثاث انقدر منو تو یمردم که تو برا یم
کار کنه تا پول  دیپول نداره با ی نهچاپ خو بیکه اد دنیفهم ینم
 چیوزن کم کرده بودم، ه لویک ستیبود و ب ختهی. موهام رارهیدرب

اونا هم قبول  مه،یگریو گفتم واسه نقش باز ضمیمر دنیکدوم نفهم
 یدیبعد عمل و ناام یدونستم دردا ی! نمیسادگ نیکردن...به هم

 ای....ایگور ببرم  بهپدر بودنو  یآرزو نکهیا ایرو تحمل کنم  یبه زندگ
 رو؟ یکس یب نیا

 نگاه کرد و ادامه داد: بهم
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چرا مارو  گنیچرا من؟ اکثرا م گنیبه خدا م شهیآدما همشروق -
من االن جواب دارم،  یول یو با پول امتحانمون نکرد یپولدار نکرد

 من ندارن... یکه خانواده  هیجنبه! جنبه دار بود نعمت

اتاق نشستم، با نگاه کردن بهش فهموندم که دارم  یگوشه  هی
هم گذاشت،  ی. پلک هاشو محکم رودمیحرفشو خوب گوش م

داد که تمرکزشو به دست  یزدم و با سکوت بهش امان م یحرف نم
 چشماشو رو بهم باز کرد و گفت: ی. بعد چندارهیب

 اقدام کرده بودم. رید یاز کم شتریب کمی یعنی....یکم-

من پاره  یکه رگ به رگشو جلو یو غرور دیلرز یکه م ییبا صدا بهم
 زد گفت: یکرد و حرف م یم

کردم خب  یها شدن، فکر م سهیاز ک یکی هیتخلمجبور به -
ادامه بدم، تا قبل اون  یعاد یممکنه....ممکنه باز هم بتونم به زندگ

 به ازدواج نداشتم. یلیتما

 و نفسشو فوت کرد: دیصورتش کش یرو دست
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سرم بود  یعادت بد رو هیپول درآوردن بود که  یافکارم انقدر پ-
توش  یازیمشترک داشتن سرد کرده بود، ن یکه منو از زندگ یعادت
 که... دمید ینم

سطح  یگرفت، چهارتا انگشتشو رو شیشونیبه پ دستشو
رفت، باز پلک  یحرفش طفره م انیب یبرا د،یکش یم شیشونیپ

رو گرفت. آرنجاشو سر  یهم گذاشت و ژست قبل یهاشو محکم رو
ب زانوش گذاشت و دستاشو پشت گردنش که فرود آورده بود قال

 کرد.

زن به خاطر عمق  هیخواستم توجه من به  یتونستم...نم ینم-
رابطه  هیمجبورم به  رونمیکردم از کار ب یکه حس م یازین دیشد

احساس  ریشب ممکنه....ممکنه درگ هیدونستم که بعد  یبکنه، م
باشه باالخره  یشخص اول و دوم توخال یکه اگر برا یبشم، احساس

 ...رهیگ ینفر رنگ م هی یبرا

نگاهش به چشمم اصابت کرد و  یزیبا ضرب بلند کرد و ت سرشو
 گفت:
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به خاطر افکار  میکردم، با خود لعنت یبا خودم حل م ازمویپس ن-
تونستم تمرکزمو وصل کنم به اهدافم  یم ینطوریا ضم،یناقص و مر

 ؟یکه چ

که دندوناشو رو هم گذاشته بود و  یخفه و پر حرص درحال یصدا با
 صورتش کبود شده بود گفت:

که از عقده ها و حسرت هاشون کم کنم، از  ارمیاونا پول درب یبرا-
آه و ناله اشون کم کنم، حس نکنند پدر ندارن، شوهر ندارن که 

هست که  میمرگ هیحدس نزنه من  کشونمی یضیموقع مر یبعد حت
 ه.قبر شد یتو تیم هیام شب افهیق

 دستم باال اومد و هول شده گفتم: هی ناخودآگاه

 ....باشه اروم باش.بیاد-

 انداخت و آروم تر گفت: ریازم برگردوند و سرشو به ز روشو

به استمناء  ادمیاعت دمیسراغم اومد فهم یلعنت یماریاون ب یوقت
 یمیهم انقدر داغونم کرده که اگر از شر سرطان و درمان و اون ش
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 بایتقر دمیکنم بازم ام دایو برق دادن ها هم نجات پ یلعنت یدرمان
 ...دهیناام

 گهیسمت د هی. به دییلبشو جو یزد و گوشه  یحرص پوزخند با
 تکون داد: نیکرد، سرشو به طرف ینگاه م

 یبرم یچهار سال قبل که درمانم کامل شد و کم کم به روال عاد-
درمان منو از اون عادت دور کرده بود  یو دوره  یماریگشتم، ب

 کردم. یاصالح م نجارویا دیاما....اما من با

 اش اشاره کرد: قهیشق به

 شرکت... یاومده بود تو یمدل هی....یمدل هی....هی-

 یراه م یعصب بیشد، اد دهیشد و چشماش منم دنبالش کش بلند
خت ت یفوت کرد و رو رونیبه ب یداد، نفس یرفت و سرشو تکون م

و تند  دیینشست و باز به همون ژست خودش برگشت. لبشو جو
تر خودشو  عیخواد سر یتند شروع به حرف زدن کرد انگار که م

ببنده و بندازه  وخالص کنه و نفس راحت بکشه و دفتر خاطراتش
 ازش نکنه. یادی گهیبرافروخته و د نهیشوم یتو
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که خوب بلد بود ناز و عشوه  یدختر هیشرکت،  یمدل اومد تو هی-
 دیکنه، همه رو با اداهاش از راه به در کنه، من خود دار بودم، ناام

 نکهیوقت طرفش نرفته بودم با ا چیبودم از رابطه دور بودم، ه
که گفتم طرفش  یلیبنا بر دال یداشتم ول تیهزاران هزار موقع

، بد لباس خودم بودم، اون...اون اومد افکارنرفته بودم، من مسموم 
 کرد... یو رفتار م دیپوش یم

هم گذاشت و محکم چشماشو  یجمع کرد و دندوناشو رو مشتشو
 بست و گفت:

کنه که من در  یکار هیتونست  یکنه...م کیتونست منو تحر یم-
 کنار بزارم و هار بشم... تمویاتاقو ببندم و سمتمو و شانمو و شخص

 نگاه کرد و گفت: بهم

اون لحظه گاز  یخودمم تو یکه حت یهار بشم! کس ؟یفهم یم-
 یشدم از خودم متنفر بودم، خودخور یازش جدا م یو وقت رمیبگ
بود، داغون بود  پیرفته بودم که چ یکیکردم چون طرف  یم

 یبود که انقدر باهاش باز یکونیلیعروسک س هی هی...شبهیشب
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 دهیمن چسب بهاز دست داده و بعد  کشمیکردن که حالت پالست
 بود.

 و گفت: دیکش یرو هم نفس یحرص و دندونا با

خورد، از...از شرکت  یتن خودمم بهم م یبه اون، حالم از بو-
کرد که باز برگردونمش و بهش  یزار هیکردم اما انقدر گر رونشیب

 ریشرکت د نمیاونو نب نکهیچشم من نپلک، به خاطر ا یگفتم جلو
شروق! برام  دیلول یم د،یلول یفکرم م یرفتم اما...اما تو یم ریبه د
 و من انقدر.... ادفرست یاز خودش م یسلف

که هر آن منتظر بودم انگشتاش  دیلرز یپاش م یمشتش رو یجور
خرد بشن، نگران نگاه از دستش گرفتم و به خودش نگاه کردم با 

از آب دهنش بود انقدر که با تحکم  سیکه خ ییسرخ و لبا یچشما
 کرد. یزد بهم نگاه م یو حرص حرف م

 یمن انقدر سست عنصر بودم که...که....که شروق اونو صدا م-
 .نجایا ومدیکردم م
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 د،یپر یسر و کله اش زد، شونه هام از ضربه هاش م یسه تا تو دو
 ینگران از جا بلند شدم اما فکر کردم به من انقدر ربط نداره که تو

. سربلند کرد و رهیازم خرده بگ دیدخالت کنم، شا شیریخود درگ
هم فشرد و سرگردون باز  یشدم. دندوناشو رو رهینگران تر بهش خ
 د.یچرخ یچشماش اطراف م

شرکت  هی یبراش تو دم،یجنگ یرفت و من...من با خودم م یباز م-
کردم بالکش کردم  رونشینکنه و ب یکار گرفتم که ناله و زار گهید

ا مغز من نه! کنم، دستش کوتاه شد ام یم تیکردم شکا دیتهد
 یآدم جن هی هیشدم، شب یاستمنا م ریکردم باز درگ یفکرشو که م

رفتم...متنفر  گهید یو سراغ زن ها دمبودم و ازکنترل خارج شده بو
 هیکنه اما  یرو انتخاب کنم که به من رو م ییگرایباز نکهیبودم از ا

 شد! یکرد، انتخاب م یبه من رو م یآدم کثافت شده بودم و هرک

 سرش زد و گفت: یکف دست دو سه تا تو با

زمان به خودم  هیدختره رو فراموش کنم،  نیاون که ا یه ن،یا یه-
گرفتم، من مستعد بودم  یتناسل لیزگ یکی....از یکیاز  دمیاومدم د
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 میبودم...اوضاع وخ یمراقب م دیکردم و با یخطا م دی...نبادیو نبا
 ...میوخ یلیشد، خ

 :دیصورتش کش یرو دستشو

 یجنس یها روسیبشه...و یمبتال به هرچ دیآدم کثافت با هی-
باز بهم رو آورد... دکترم کم  میماریقاتل بهم حمله کردن، ب هی هیشب

کاتب با اون ظاهر شسته  بیصورتم تف بندازه. اد یمونده بود تو
 هی یعشوه ها ؟یتونست انقدر کثافت بشه؟ به خاطر چ یرفته م
 یمیالنفس....باز ش فیچقدر ضع ندر به داغون؟ انسا یفاحشه 
 گهی...دکترم گفت امکان بچه دار شدنت دیتراپ ویو راد یدرمان

 و امام زاده هاست. ازیوابسته به نذر و ن

 پوزخند زد: دوباره

 خواستم؟ یم نویهم-

 و پژمرده بهم نگاه کرد: دیناام

! تیبه زندگ یزد یگه نم یکرد یشعور خب ازدواج م یآخه احمق ب-
 یکردم و نم یخانواده امم شروق، خودمو مهار م یاز تخم و ترکه 
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که  یناموسم، پول به هرک یو ب یدونستم انقدر هارم، انقدر عوض
 ...نجایآوردمش...ا یم نجایدادم و ا یخواستم م یم

 تکون داد: نیتخت اشاره کرد و سرشو به طرف به

خوره، از شغلم، از  یهم مخوره، از خودم ب یحالم از رابطه بهم م-
عده اشون  هی یهمکارا ول یگم همه  یکه نم ییها یهمکارام، مهمون

به خوش دست تر، نقش پر  یتا از توش شکار کنند، هرک رنیگ یم
باشم که شرافت مندانه  ییخواد امثال اون همکارا یرنگ تر! دلم م

برگردم که حداقل بخودم، خودم  یزمان هکنند. درست ب یکار م
رسوندم در خفا و با تموم گناه و ظلمش ،خدا منو به  یم بیآس
 داد اما.... ینشون نم یبه کس بمویکرد و ع ینم انیع یکس

 اش خارج کرد: نهیاز س یبغض آلود نفس

 شینابود کردم، هم ابرومو هم شانمو پ مویتیاما خودم هم سالم-
 تکون داد و نگام کرد: نیخودم پوچ کردم. سرشو به طرف

 ؟یدیفهم-

 و تلخ گفت: نیغمگ یصدا بیسرمو تکون دادم و اد جیگ
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 منم مثل اردوانم؟-

 با سکوت نگاه کردم و آروم زمزمه کردم: بهش

 اردوان به من ظلم کرد نه به خودش.-

 همون حال نزار نگام کرد و گفتم: با

 یوقت ،یازش سوء استفاده نکرد ،یبه دروغ نامزد نکرد یتو به کس-
ازش  دشُ یام ،یدارن نونشو آجر نکرد ریبخور و نم یدونست یم

 ینامرد ،ینکرد یدزد رمردیپ هیو عشق  انیاز معنو ،ینگرفت
رو  یکس ،ینامزد سابقت ازدواج نکرد کینزد لی....با فامینکرد

 ...بازم بگم؟یو ولش نکرد یحامله نکرد

 خوره؟ یچقدر حالت ازم بهم م-

سرش  یرو لیا هیکه  هیآدم هیبسته نگاه کردم. شب یبا لبا بهش
حال شونه هاش افکنده  یجان و ب یو ب شونیو زدنش و پر ختنیر

 تکون دادم و گفتم: نیاست ،سرمو به طرف

 ....یچیه ب،یاد یچیه-
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 نگام کرد و آروم ادامه دادم:  دیناام

 رونیجونور ازش ب یکردم کل یو رو م ریباغچه اتو ز نیزم یوقت-
توش نبود   یکرم و جونور چیکه صاف بود و ه ینیهمون زم خت،یر

 نشیکرم رو اومد اما االن آباد شده زم یخاکش کل یزدن تو لیبا ب
 یادما تو یهمه  نکهیخوام بگم؟ ا یم یچ یدون یشده. م دواریام

از کارا رو  یلیکه نداشته جرات خ یخطا داشتن، اون شونیزندگ
 هیزاهد بوده که از ترس خدا عبادتش کرده  هی هینداشته و شب

 یول یزاهد نبود ب؟یعشق عبادت کنه،اد یعارف نبوده که از رو
تورو  یانقدر از خودت دور نکهیا دیکافرم نباش. خودتو ببخش، شا

.مامانم دهاکه تا حاال دوبار عود کرده نجات کامل ند یماریاز چنگ ب
که  یدونم اون یمن نم ایخدا گهیخواد دعا کنه م یم یوقت شهیهم
 یکن یو صالح م ریطلب خ یو صالحته همون بشه وقت ریخ یتو
وقتا به عقل انسان و فکرش ،کار خراب شده، داغون و تلخه؛  یگاه
 یبشه تا بدتر نشه، ما فکر م رانیو دیاما از صالح خدا با یرانیو
دعامون اجابت  یعنی مییخوا یکه ما م شهینم یچون کارها اون میکن

 خدا باهامون قهره. یعنینشده و 



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

464 
 

 :دمیکش یپر افسوس نفس

 ینم م،یکن یکه کارو خراب م مییکنه ما یخدا کارو درست م بیاد-
ما بنا بر  یکه تموم زندگ میبه اون حرف برس دیبازم با دیدونم شا

 چیه ومدیبال ها سرت نم نیقسمت و حکمت بوده البد اگر تو ا
 وقت....

 خودم و شکمم نگاه کردم و گفتم: به

که هستم  ینیرفتم بدبخت تر از ا یم دیمنم با یکرد یتقبلش نم-
 شدم. یم

 باال دادم: شونه

به  ادیکشتمش که راحت بشه ن یم دیدونم شا یدونم...نم ینم ای-
هم به خودش  یخداحافظ یلحظه  یبرا یکه پدرش حت ییایدن

 نیکدوم از کارام نکشتش ا چیسنگم بزنم که اگر ه نیگفت آخر
 بکشتش. یکی

 کرد و گفت: یبه غم نشسته نگام م یبا چهره  رهیخ بیاد
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باشه که سر  نیتو به خاطر ا یبالها یعادالنه است؟ مثال اگر همه -
 عادالنه است؟ یریراه من قرار بگ

 .میآخر داستانو بفهم دیبا د،یعدالتو د شهیاالن نم-

من باشه. حداقل از  یتونه آرزو یخوام چون اون م یبچه رو م-
کس مربوط نبوده و همه  چیبه ه میمنه..از هم خون منه. زندگ
دستگاه کارگر باشم،  هیخوام شب یپولشوُن گرفتن و رفتن، نم

ازش سوء  هیو بق رهایداره کار کنه و پول درب فهیکه وظ یدستگاه
داشته باشم که جز  یزندگ یروتو یخوام کس یاستفاده کنند، م

بفهمه نقش  ختیاگر موهام ر نهیپول محبت من و خود منم بب
نگه  ستادیقلبم ا یوقت مه،یشد نگه گر دیموهام که سف ست،ین

 نعناع بخور... یاسپاسم معده است و چا

 تلخ زدم و گفت: لبخند

 قبول؟-

 تکون دادم: دییبه تا یسر

 من. ویتو؛ با سنار ویقبول اما نه سنار-
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 جا بلند شد و به سمتم اومد. دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: از

 .قیباشه رف-

 نجایمن از ا یدستش نگاه کردم و باهاش دست دادم...و زندگ به
 یوقت فکر نم چیکه ه دیرس یخورد و به قسمت یدیاستارت جد

 کنه. دایادامه پ ینطوریا میروز زندگ هیکردم 

انجام دادم متوجه شدم که  یو سونوگراف تمیدکتر رف نکهیاز ا بعد
به هشت هفته بود که باردار  بیقر میزد یهمونطور که حدس م

 یزیماهانه نداشت بلکه خونر کلیبه س یربط یزیبودم و اون خونر
که رفتن اردوان و از دست بابا و  یبود که از سر فشار یدر باردار

تمام و کمال انجام شد و  نهیافتاده. معا قغلم روم آورده بود اتفاش
و تذکرات خاص و  یتیتقو یداروها یسر هیخوب بود.  میحال فعل

که دچار عارضه ستون فقرات و کوتاه قامت  یمن یرو برا یآت طیشرا
منو خونه امون  بیبود بعد از دکتر اد نیبودم بهم گفتن و قرارا

 برسونه.

 خونه منو رسوند و گفت: یجلو بیاد
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 .یگیبهم م شهیم یشروق هرچ-

 بشم که ساعدمو گرفت و گفت: ادهیتکون دادم و خواستم پ سرمو

رو بهم خبر  شهیم یو هرچ یزار یخودتو کنار م یدهایصالح د-
 گه؟ید یدیم

 خورده گفتم: کهی

 گفتم باشه. یبار گفت هی! بیاد-

 دنبالت. امیصبح م-

 ؟یچ یبرا گهید--

و  یریسرکار م یبگ دیبا ،یخونه باش یتو شهیاالن فکر کردم نمنه -
 گردونمت. یدنبالت و شب برم امی یمنم صبح ها م

 حرص گفتم: با

باز  یدیزنن و گوش م یباهات حرف م ی! هرچیدنده ا کیچقدر -
 .یزن یآخرسر حرف خودتو م
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سازم االن  یخودمو م یزندگ گهینفر د هی یزندگ یمن دارم با آجرا-
رو  یسکیهر ر یترسم انتظار دار یخودمم م ی هیاز سا یحت
 رم؟یبپذ

 داد و گفت: نییرو پا شهیشدم، ش ادهیپ نیماش از

 .رمیبگو بهم بگ یکرد یزیهوس چ-

 لحن معترض گفتم: با

 زنم. یسوپر من؟ الزم باشه زنگ م دیبرام خر یبعد بگم ک-

 مواظب خودتون باش.-

مقام  نیهم یبرا دیبار بود که حس کردم دو نفرم، شا نیاول نیا
رو در جان  یتونه زندگ یکه م یباالست چون تنها کس یلیمادر خ

 خودش پرورش بده .

 یو از رو ستادمیخونه ا یو به سمت در خونه رفتم. جلو برگشتم
صدا  ی. بستادهیهنوز همونجا ا بیاد دمیشونه نگاه کردم و د

 گفتم:
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 .دنتیهمه د گهیبرو د-

سجادو از پشت  یدر انداختم صدا یتو دویداد و رفت و تا کل گاز
 :دمیسرم شن

 ؟یآبج-

رفته بود  بیسجاد به ته کوچه که اد خت،یر یو قلبم هر برگشتم
 نگاه کرد و گفت:

 بود؟ یاون ک یآبج-

کردم. سجاد  یآن کپ کرده بود و فقط به سجاد نگاه م هی مغزم
 متعجب گفت:

 ؟یآبج-

 اون؟ -

 پشت سرم با انگشت اشاره کردم و گفتم: به

 .دمهیجد سیآهان اون...اون رئ-

 ابروهاشو باال داد و با تعجب گفت: سجاد
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 تورو رسوند خونه؟ ستیرئ-

 خودش رسوند. گهیبد شد د کمیآخه...آخه حالم -

 گفت: ینگران با

 حالت بده؟ چت شده؟ یآبج-

 شت و گفت:دوتا کتفم گذا نیپشتم ب یاومد و دستشو رو کمینزد

 ببرمت دکتر؟-

 نه حالم جا اومده فکر کنم فشارم افتاده بود.-

 حال دوستت خوبه؟-

 دوستم؟ آهان اون! آره خوبه.-

که سه  نیی. مامان از طبقه پامیدرو باز کرد و داخل خونه رفت سجاد
 صدامون کرد: دیرس یخورد و به خونه م یتا پله م

 د؟یشروق سجاد اومد-

 کردم و گفت: یمامان روبوس با
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 حال دوستت خوب شد؟-

 ومد؟یباال مستاجر ن یآره خوبه؛ برا-

صورتمون نگاه کردن گفتن  یچرا دو نفر اومدن برگشتن تو-مامان
 رهیآدم م دهینا م یهم اومد گفت بو یکی دیکن یاون باال رو مرغ دون
 کشه. یم ریاستخون هاش ت رتشیگ یاون تو رطوبتش م

 به مامان نگاه کردم. یناراحت با

 .گهیهمون رطوبت مغز مائده رو گرفت و رم کرد د-سجاد

 و به من نگاه کرد. دیلبشو گز مامان

کنه  ی. سجاد که کار ممیخواد اجاره بد یاصال اونجارو نم دیولش کن-
 .رمیو من دارم سرکار م

 با ذوق گفت: مامان

 ؟یکرد دایکار پ-

 آره کلفت شده.-سجاد-

 سجاد!!!-
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 خاک بر سر من!!-مامان

 نه مامان کلفت نشدم، نظارت دارم.-

 ه؟ینظارت چ-مامان

 رد گم کنه. گهیم هیهمون نظافته، هم قاف-سجاد

 سجاد!!!-

حالت خوبه؟ انگار صورتت پف  ده؟یتو چرا رنگ و روت پر-مامان
 .دمتیکرده چند روز ند

 پُف؟-

 .نمتیبب-سجاد

 شیپ زیزاره کم کم همه چ یخانواده مگه م یکاوش و جستجو حاال
 بره؟ معترض گفتم:

،مگه من  گهیحتما چاق شدم د ه؟یبابا، پف چ یولم کند یوا یا-
 پف کنم؟ کمیک

 حاال کارت کجاست؟ کدوم طرفه؟ دوره؟-مامان
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 سعادت آباده.-

 ؟یایب یبر یچطور-مامان

 داره. سیسرو-سجاد

 یبدجنس بو برده که ه نیچپ چپ به سجاد نگاه کردم، ا برگشتم
 ندازه. یم کهیت

 ؟یدار سیکارخونه است که سرو یکارت تو یعنی-مامان

و ذهابم  ابیا سیکارِ خونه است و سرو قایدق ستیتوش ن-سجاد
 داره.

 بنداز. کهیت یگم تو ه ینم یچیبسه! حاال من ه گه؛یسجاد بسه د-

 هست. nx شمیسرو گه،یبگم د نمیا یآبج-سجاد

 شده بود و باز خنده ام گرفتو مامان متعجب گفت: یعصبان

بهتون فشار اورده برم  یشما دوتا؟ انگار گرسنگ دیگ یم یوا!!! چ-
 .ارمیناهار ب
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کرد و منم  یدوستم م یناهار مامان سوال و جواب از خودکش سر
دادم و سجاد هم اون  یم لشیکردم و تحو یچرت و پرت سرهم م

تشر  هی تمیگرفت. منم با اون مدل عصبان یمنو م یها یوسط سوت
شکوه  یوقت یزدم ول یداد م هیو  دمیخند یزدم و بعد هر هر م یم

 .رفتگ یخواستم بگم خنده ام م یامو م

 ییدستشو یرفت تو نییناهار خورده نخورده تا از گلوم پا خالصه
 یباال آوردم. مامان و سجاد هم هول کرده بودن و سجاد مدام م

 یو کم میدکتر، به زور وبال قانع شدن که دکتر نر میبر دیگفت با
 زد: جیمس بیتا حالم جا اومد. اد دمیدراز کش

 حالت خوبه؟-

 براش نوشتم: فقط

 آره.-

 گفت: دیتا ده شب خواب بودم. سجاد تا منو د جیجواب اون مس از

 تهرانه؛ قطب اونوره. نجای!!! خواهر ایعــــــــــــل-
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 و گفتم: رهیطرف لپمو فشار دادم که خنده ام نگ دو

 . دمیبودم واسه اونه که انقدر خواب دهیچند شب بود نخواب هینه -

 تکون داد و گفت: یسر سجاد

 عه! واسه اونه؟!!-

 لحن و حرکاتش خنده ام گرفته بود. و مامان معترض گفت: از

خورد؛  یزنگ م یشد، گوشتم ه ینم داریزدم ب یصداش م یهرچ-
 .هیک نیپاشو بب

 کرده. یدوستت دوباره خودکش دیشا-سجاد

خنده امو گرفتم. دست  یچپ به سجاد نگاه کردم و به زور جلو چپ
زده بودن تا منم  نییپا یلیرو خ نهیوصورتمو شستم. خونه امون آ

ورم  یو لبم کم ینیگفتن و ب ی. راست منمیبب کمیبتونم خودمو 
 افهیق یورم داره ول میکن یورم نداره و ما فکر م دمیکرده بود!!! شا

 بشه؟ شتریعالئم ب نیهر روز ا نکنهعوض شده!!!  یام کم
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وقت سر  هیسجاد  نکهیا یو  برا دیچیفضا پ یتو میگوش یصدا
 ریاومدم و کمرم ت رونیب ییاز دستشو عینره سر میوقت گوش

رسوندم  ی. فقط دستمو به کمرم گرفتم و خودمو به گوشدیکش
آشپزخونه است و داره با  یمامان تو دمی. برگشتم دبهیاد دمید

 زنه. تماسو باز کردم: یسجاد حرف م

 بله؟-

 خونه اتون حافظه ات پاک شده؟ یبله؟ بله؟ دختر تو رفت-بیاد

 خواب بودم.-

بخور اون بچه جون نگرفته خشک  یزیچ یدون ،یآب هیخب پاشو -
 شد.

 خاروندم و گفتم: چشموو

 شه. ینم یزیچ-

 ؟یحالت خوبه؟ باال آورد-بیاد
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 یبرا ینگران نیدونم که ا یشد. م دهیبه روبروم کش نیاز زم نگاهم
نگرانم شده! شروق به خودت  یکیشد  بیبچه است اما...حالم عج

و  ینگران نیدونم اما زخمام با ا یبه خاطر بچه است، آره م ا،یب
 زدم خودتو جمع کن! بیانگار سر، بستن! به خودم نه یاحوال پرس

 خوبم.-

 هان؟ صدات گرفته. یچند بار باال آورد-بیاد

 بار. کیبعد ناهار -

 چیسوال پ نیکنه، به ا یم چمیسوال پ دمینم حینده! توض حیتوض
به احساسم ربط داره، به درونم که پر از  یحس هیدارم.  ازیشدن ن

 دردِ، پر از کمبود احساسه.

که همش  شهینم میکن کاریچ دیبا نمیبب ندایزنم ل یزنگ م-بیاد
 .یاریباال ب

 تحمل کنم. دیبا گه؛ید نهیهم-

 ؟یهوس کرد یزیچ-بیاد
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 نه ممنون.-

 دنبالت. امیصبح نُه م-

 .امیخودم م-

 گفتم: آروم

 ندازه. یم کهیت یسجاد از صبح ه-

بعدشم تو با  گه؛ید فهمهیماه  م نیاخر ا تیاشکال نداره نها - بیاد
 .یو مترو و اتوبوس بش یسوار تاکس یتون یکه نم تتیاون وضع

 . آروم گفتم:ادیم رونیسجاد داره از آشپزخونه ب دمید برگشتم

 من برم فعال.-

 باشه خداحافظ.-بیاد

 یبو یلیبود، اولش خ دهیچیخونه پ یتو ییبو هیقطع کردم.  تماسو
و ولز  زیجل یکه صدا ختیتوش ر یزیچ هیبود اما مامان  یمعمول
گلوم اومد. فقط  یاومد که انگار جون منو تو ییبو هی ییهویاومد و 

که مامان و سجاد  دمییدو ییدستشو یدهنمو گرفتم و تو یجلو
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رفت و  رونیانقدر عق زدم که صداش ب ازنم ام ینفهمند دارم عق م
حساس  نطوریماه گذشته هم ا هی. تو دنیمامان و سجاد هم فهم
 بود. ارمیاوج و ریاخ یبودم اما انگار دو هفته 

پر از بو بود.  رونیاون ب ام،یب رونیب ییتونستم از دستشو یم مگه
و دوباره  دیچیپ یم مینیب یاون غذا تو یکردم باز بو یدرو تا باز م

 زدم. وسط حال بدم گفتم: یعق م

 درو باز کن...در خونه رو باز کن...-

 گرد گفت: یبا چشما مامان

 یمگه؟ تا حاال بو هیچ یبو گهیرب سوخت د ؟یدار اریوا!!!! مگه و-
 رب سوخته به مشامت نخورده بود؟

 درو مامان، قابلمه رو بزارم دم پنجره بوش بره. میحاال باز کن– سجاد

 مونیراهرو دو متر یام فرو بردم و  رفتم تو قهی یو صورتمو تو سر
 نشستم. مامان و سجاد اومدن دم در و گفتم:

 سگ مرده است. یبوش بو ایخدا-
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 1سگ مرده؟!!-سجاد

 ه؟ی!! سگ مرده چ؟یمادر! تو مگه افاده داشت-مامان

نم  یبو د،یبوهارو راه ننداز نیخواد داد بزنم من حامله ام، ا یم دلم
زد...در کوچه رو باز کردم و  یو حالمو بهم م ومدیراهرو م یهم تو

 بردم و مامان گفت: رونیکله امو ب

 !میبسم هللا الرحمن الرح-

 .میبزن مروی؛ن رمیگ یاالن تخم مرغ م رمیمن م-سجاد

 آوردم تو گفتم: سرمو

 با کره خوبه. مرویآره آره ن-

 مادر؟ یعه! با کره دوست دار-مامان

نگاه به من کرد و  هینگاه به مامان و  هیمامان نگاه کردم و سجاد  به
 گفت:

 .رمیگ یباشه؛ کره هم م-

 ؟یپول دار دا،یداداش ببخش-
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 آره دارم.-سجاد

 گفت: هیرفت و مامان با گال رونیب سجاد

 کنه. یداداشت فکر بد م ه؟ییچه ادا نیدخترجون ا-

 خوره؟ یحالت بهم نم یبده، آخه چطور یلیمامان جان بوش خ-

به دماغ  ینم انقدر نبود ول یلب غر زد و داخل رفت. بو ریز مامان
 یروده گوسفند بود. دماغمو محکم گرفته بودم اما ه یبو هیمن شب
خواد شبونه فرار  یزدم. دلم م یشد و عق م یدهنم جمع م یآب تو

چسبوندم و دماغمو به بازوم  واری. آرنجمو به دبیاد یکنم خونه 
 میدار یسوزه. چه خونه خاک بر سر یم ارهمغزم د ایگرفتم. خدا

و من هم  میداد یاز دست م میداشت نویاستغفر هللا هم ،یوااا
شروق  کنه،یرمیتنگنا گ یکردم...نفسم داره تو یداشتم سکته م

 شیچند روز پ نیا ه؟یها چ یلوس باز نیخودتو جمع کن اَه؛ ا
 نشدم؟!!! ینطوریبودم چرا ا بیاد

من نگاه  ستادنیخورده باز کرد و به مدل ا کهیدرو  یاومد و ال سجاد
 و بدون پلک زدن بهم زل زده بود و متفکر گفت: رهیکرد. خ
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 کنم. یاالن درست م گرفتم یآبج-

 .زیبر ادیز کمینمکشم  نجا؛یا ارینون بزار ب یال نیبب سجاد

 زل زده گفت: یبا چشما رهیخ

 .یباشه آبج-

زدم. سجاد  یم بیخونه رفت و چشمامو بستم. به خودم نه یتو
از  شتریبگم ب دیفهمه با ینخم بود، باهوشه م یچند وقت تو نیا
 یدر موردم م ییچه فکرا یواااا یبودم. وااا بیچند روز با اد نیا

 اردوانه؟ ی! راستشو؟! بگم بچه یراستشو بگ دیکنه، شروق با

و مائده از  ییباال نگاه کردم، فکر زن دا یکردم و به طبقه  سربلند
 یمن نقشه م یذهنم عبور کرد. اون باال نشسته بودن و برا

اگر معرفت داشتن که  اره؟یمگه نون و نمک معرفت نم ختن؟یر
اگر  ایکرد،  یاگر اردوان سمت مائده اومده بود و مائده قبول نم یحت

 زاشت! ینم ییاکرد زن د یمائده قبول م

آدم هارو با معرفتشون  ایبودم خدا اون دن دهیبستم، شن چشمامو
 نشیرو با د یمعرفت و خدا هرک یعنی نیبودم د دهیسنجه، شن یم



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

483 
 

نداشتنو حاال  یمعرفت چیه یدیکافر بودن، د نیا ایسنجه. خدا یم
 ی،جلو چیبرادرم و مادرم کنم. مردم ه یجلو یآبرو دار یچطور
 !!!ردنمن حساب باز ک یکه رو ییکسا

قلبم فرو  دمویآن اردوانو پشت در د هیکوچه رو باز کردم و  در
اومده بود چقدر خوشحال  می. اون لحظه که خواستگارختیر

 ...میبود

 ؟یآبج-

 یدست شیلقمه و پ هیسجاد با  دمیهولم درو بستم و برگشتم د از
 اومد و گفت:

 .ختمیر ادینمک ز-

 دستت درد نکنه.-

 حالت خوبه؟ یآبج-

 .دهینم م یبو یلیخونه خ گهیمستاجر راست م گمیآره آره خوبم. م-

 کرد و گفت: ینگام م موشکافانه
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 .میزن یامروز فردا ککپ م گهی! پس دعه

 از خنده زدم و گفتم: یپوزخند

 همه درد استخوان داره. نیا نیهم یمامانم برا-

 ؟یدیفهم یراهرو نشست یاالن که تو-

زدم و با سر   یبود!! گاز بزرگ زیرو گرفتم، چه هوس برانگ لقمه
 جواب آره به سوالش دادم. 

 .ارمیاالن آب م ره،یتو گلوت نگ یآبج-

 لب گفت: ریز

 .دهیتا دونه جواب نم گرفتم پنج یم دیشونه با هی-

سجاد  ستم؟ی. خدا لعنتم کنه چرا خود دار ندیدهنم ماس یتو لقمه
 برگشت و گفتم: گهیلقمه د هیآب و  وانیل هیرفت و با 

 .شمیم ریس نینه نه من با هم-

 نصفه ام اشاره کردم و گفت: ی هیبق به
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 .گهیبخور د ؟یدار یسیمگه رودروا یآبج-

 ؟یو مامان چنه تو بخور من بستمه؛ تو -

 خورم؛ تو بخور. یم ریمن نون پن-

 دهنم گذاشتم و گفتم: یلقمه رو تو ته

 .رهینم نیینه نه من از گلوم پا-

 کرد گفت: ینگام م رهیکه خ سجاد

 با آب فرو بده.-

بچه چرا انقدر  نیدهنم موند و به سجاد نگاه کردم. ا یلقمه تو باز
 گذاشت و گفت: میدست شیپ یندازه؟ لقمه رو تو یم کهیت

 ؟یخوا ینون اضافه م-

 دهن پر گفتم: با

 نداره؟ یات تموم کهیت ایکوفت کنم  یذار یم-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

486 
 

 نیواسه ا م؟یدکتر نر گمیبخور نوش جونت؛ م ؟یا کهینه بابا چه ت-
 گم، معده اته؟ یاحوالت م

تکون  یمتوقف شده بود. سر دنیکردم و دهن از جو ینگاش م فقط
 داد و گفت:

 آره آره.-

 نگاه کرد و گفت: نیزم به

 .کنهیم زیآدمو چ یواسه غصه است لعنت-

 کنه. یمشکل دار م« باال آورد: سرشو»

! با غصه لقمه یدونه واااا یدونه! م یم نیداخل خونه برگشت، ا به
هم بود... مامان در خونه رو  گهید یکیرو هم خوردم، کاش  یبعد ی

 باز کرد و گفت:

 .ادیبو نم گهیتو د ایشروق؟ مادر ب-

دهنم آب جع  یبود! باز تو یزیتند و ت یجلو آوردم، چه بو سرمو
 خورده گفت: کهیدماغمو گرفتم و مامان  ی! جلویشد؛ لعنت
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 ؟یکنیم یشوخ یدار-

بود، برگشت به  ونیزیکه نگاهش به تلو دمیپشت سجادو د از
 مامان نگاه کرد و مامان گفت:

دور  یکن یم ینطوری! چرا اه؟یچه کار نیتو مادر ا ایپاشو ب ادیبو نم-
 نیا ی! واسه ماهادهیخونه بو نم ناته،یا ییاز جون ادا اطوار زن دا

 تو قربون شکلت. ایکنه ب یرفتار زشته، برادرت فکر بد م

گند گرفته بابا منم دارم به زور تحمل  یمامان؟ مامان خونه بو-سجاد
 کنم. یم

 به سجاد نگاه کرد و گفت: مامان

 فهمم. یعه!!! حتما من عادت کردم که نم-

کرد مشکل از خودشه. دو  یمامان سوخت، طفلک فکر م یبرا دلم
بودن که من به  دهیسه ساعت همونجا موندم و مامان و سجاد خواب

 .دمیداخل خونه برگشتم و خواب
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دنبالم اومده بود  بیشدم. اد داریتلفن ب یبا زور و بال با صدا صبح
شد.  یمن چشمام از خواب باز نم یدر منتظرم بود ول یو جلو

 دمیرفتم د رونیو ب دمیصبحونه خورده نخورده فقط لباس پوش
 یقفسه  ینشسته و دستشم رو نیماش یکالفه و منتظر تو بیاد
 اشه. نهیس

 باز کردم و سوار شدم و گفتم: درو

 تونستم چشماموباز کنم. ینم دیسالم؛ ببخش-

 سالم گفت و انگار حرفاشو خورد. هی فقط

رفتم  یپروژه م هیسر  دیکمربندتو ببند آالرم نده، من صبح با-
 دادم. جیبهت مس شبید

 خورده گفتم: کهی

 ؟یداد جینخوندم! مس-
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عقب گذاشت، در  یتکون داد و تا دنده رو نیسرشو به طرف آروم
ار و به عقب نگاه کردم که سجاد سو میعقب باز شد و هردو برگشت

 شد. ابروهاشو باال داد و با لبخند گفت:

 آقا کاتب!-

 خورده وارفته گفتم: کهی

 سجاد!!!-

 به من و بعد به سجاد نگاه کرد. بیاد

 من بخش اسکل مغزم چند ماه قبل سوخت. دیببخش-سجاد

 نگاه کردم و گفت: بیاز خنده زد. به اد یپورخند بیاد

 ؟یشد یبه روز رسان-

 یفرق گهیالشخور نندازه، الشخوره د ریآقا خدا آدمو گ گهید-سجاد
 .ستیمال خوب و الشه قائل ن نیب

نگاه  بیو به اد دمیو شالمو جلو کش دمیانگشت اشاره امو گز کنار
 کردم و گفتم:
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 سجاد!-

به  یبشم خودم بفهمم چ هیمن سا ای میزن یآقا باهم حرف م-سجاد
 ه؟یچ

زد و به من نگاه کرد و صاف نشست. با اخم  یباز پورخند بیاد
 گفتم:

 ؟یسرکالس بر دیتو مگه نبا ؟یچ یعنیبشم  هیسا-

 و تلخ و گفت: یجد سجاد

کنه من تخته  یکه خواهرم به واسطه اون فکر م یدرس یگور بابا-
 کم دارم.

نگاه کردم که باز  بی. به اددیجوش یو دلم م ختیر یفرو م قلبم
 عقب گذاشت و گفتم: یدنده رو

 ؟یافت یراه م یدار-

 برم سر پروژه! دیمن با-بیاد

 سجاد نگاه کردم و ابروهاشو باال داد و گفت: به
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 .شهیپس تا مقصد حتما حرفا گفته م-

 دور زد و گفت: بیاد

 .یپرس یم یداره چ یبستگ-

 ه؟یربط خواهرم به شما چ-سجاد

 بشه. ادهیپ دیادب! اصال نگه دار سجاد با یسجاد! ب-

من تابع  رتیغ یفکر نکن از من چند سال بزرگتر یآبج-سجاد
کاتب  یمثل آقا یتو هستا، من تا نفهمم ربط خواهرم با آدم یحرفا
 رم. یقدم اونور تر نم هی هیچ

 کنم؛ چند بار بگم؟ یکاتب کار م یآقا یخونه -

 و لحن مسخره گفت: یبا حالت جد سجاد

 !ستین یپس مشکل یگفت یاز اول م یجان من؟ آبج-

 نگام کرد و با اخم گفتم: یشاک

 .نیآفر-
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گرگان و مارو  یاولش رفت ی! چند روز نبودیبه تو آبج نیآفر-سجاد
 و بعد... یدراورد مارستانیبعد سر از ب یتهران یگفت یچوندیپ

 خورده گفتم: کهی

 ؟یکن یم بیتعق-

کرده  یشرف با تو باز یب هی ،ی! تو ناموس منی!! آبجب؟یتعق-سجاد
 خوام بازم ازت سوء استفاده بشه. ینم

اشاره کردم. سجاد با  بیو چشمامو درشت کردم و به اد دمیگز لبمو
 تر گفت: فیگرفته و تن ضع یصدا

به  یشما االن چه ربط یدور از جون شما ول دایکاتب ببخش یآقا-
 !!!د؟یمن دار یآبج

 رحم گفت: یتلخ و ب بیاد

 حرفات تموم شد؟-

 نگاه کرد و گفت: بیرده به ادخو کهی سجاد

 ؟یکن یتموم بشه شما شروع م-
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 گر گفتم: شکوه

 ؟یبدون یخوا یم یچ-

نه  یچونیخوام بپ یکه درست و راستِ! نه م یاون حرف-سجاد
 ستمیچون به خاک بابام قسم خوردم که مرد ن یآبج یاسکلم کن

 اگر ازت محافظت نکنم.

 گفتم: یاز لبخند زد و با دلسوز یپوزخند بیاد

 ...دایسجاد! من حالم خوبه، کار پ-

 آروم گفت: یهم اما صدا یرو یبا حرص و دندونا سجاد

 !یآبج-

 مقدمه گفت: یب هوی بیاد

 شروق حامله است!-

 زدم: غیج بایتقر

 !!!بیاد-
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 ستادهیزده به سجاد نگاه کردم، حس کردم زمان از حرکت ا وحشت
غوطه ور شدم. سجاد هر  یجهنم زمان یاون لحظه تو یو من تو

تونست  یگردو درشت کرده بود و انگار نم یچشمشو به اندازه 
کرد.  یبه من نگاه م رهینفس بکشه و رنگش کبود شده بود. خ

 :گفتم بیو با حرص رو به اد دمیشالمو جلو کش

 ؟یگیم یچ یفهم یم-

 نگه داشت به سمت سجاد برگشت و گفت: بیاد

حرف درستو بشنو و کنار خواهرت  ؟یمحافظت کن یخوا یمگه نم-
 باش.

 حرص و دندون قروچه گفتم: با

 واقعا که! تو اصال.... بیاد-

 دورگه و خش دار سجاد بلند شد: یصدا

 ؟یآبج هیک یبچه -
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اونه،  یاردوان اما اردوان گورشو بکنه که من بزارم بفهمه بچه -بیاد
 کرد بسه. چارهیهرچقدر شروقو ب

رعشه  ادیکه از فشار ز یز شده و مشتبا حرص و صورت قرم سجاد
 رو هم گفت: یو با دندونا دیکوب یبهش افتاده بود و به صندل

 داره آقا کاتب؟ یبه شما چه ربط-

 یجد یکرد و با صدا ییبه سجاد رخ  نما شیو جد ینگاه عصب بیاد
 و پر تحکم گفت:

 اردوان هستم. ییمن دا-

از حرص و خشم مشتاشو بلند کرد، سه چهار بار با داد سر  سجاد
 زدم و گفتم: یکوتاه غی. با هول و ترس جدیزانوهاش کوب

 سجاد، سجاد...نکن....قربونت برم..-

که داشت دق  یکه دستمو پس زد. از حال رمیدستشو بگ خواستم
 و با التماس گفتم: هیگر ریکرد زدم ز یم
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واده ام بعد رفتن اردوان هم اطالع ....))خونی....داداشیداداش-
 گهید یزایچ یلیخ نوویکاتبه ا بینداشتن که اردوان خواهرزاده اد

 تا گرگان رفته بودم ((  بیبودم وسراغ اد دهیرو فقط خودم فهم

 یکه انگار در درونش ها یمردونه ا ی هیو اون گر ادیاز فشار ز سجاد
 صورتش بود گفت: یرو یکرد و فقط آثار یم هیگر یها

 خدا لعنتش کنه...خدا لعنتش کنه...-

 سجاد، گوش کن. -بیاد

 داد زد: سجاد

 کشمش... یکشمش، م یمن م-

 صدا بود گفت: یکه قدرتشو چند برابر بلند یبا اون جذبه ا بیاد

بشه؟ به خاطرش جوونت بره؟  یکه چ شیگوش کن پسر! بکش-
 شه؟یاز خواهرت و خودت درمون م یچه درد

شما از خواهرم سوء استفاده کرده، مگه  یعوض یخواهر زاده -سجاد
 ریشرفمون که بره ز م،ینییناموسم که ولش کنم؟ ما بچه پا یمن ب
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که فقط خودمون مهم  میستی. مثل شماها نمیزیر یسوال خون م
 .یخوش گذرون دیگ یشما م یکثافت کار میگیم نیباشم، مابه  ا

سجادو گرفت و به سمت  ی قهی  هوینگاش کردو  یشاک بیاد
 دورگه گفت: یگرفتم و با صدا بوی. با هول ساعد اددیخودش کش

 یایواسه من، جغراف اریدرن یبچه گوشتو باز کن! گنده الت-بیاد
 یرابطه  ختم،ینگو که من خون خودمو ر رتیو از غ نیمحل نچ

به من  ادیاز دهنت درم یکه هرچ شهیمن با اون باعث نم ینسب
 گمیم یهرچ یکن یکنم خواهرته اما گوشتو باز م یدرکت م ،یبگ
سقط داره نه  یجسم طیچشم، چون خواهرت نه شرا یگیم

خواهرت  یخونه بچه  ایوسط  نیاگر ا رتتیگور پدر غ شو،یروح
 فتهیشروقم ب ،یفتیب یخواهر من که تو زندان یخون بچه  ای زهیبر
 اسمش حماقته! ستین رتیغ نیقبرستون، اسم ا ی نهیس

و برگشت صاف  دیکش یاشو با هول به عقب ول کرد و نفس قهی
بود و  رهیخ بینشست. نگران به سجاد نگاه کردم و سجاد به اد

 گفت: یشاک
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ما  ینشه آقا ول زیکثافت خواهرت ج یکه بچه  میزیباشه خون نر-
 یحرف م یدارم از چ یدون یزنه م یوسط داره له له م نیشرفمون ا

 که... یز همونزنم؟ ا

 رو هم گفتم: یحرص و دندونا با

 سجاد!!!!-

 گونه ام چنگ زدم و بلند تر گفتم: به

 سجاد!!!-

چاقو بردارم تو شکم  دیباال من با ادیشکمت ب ؟یآبج هیچ-سجاد
 سجاد؟ یگیکه به خواهرم انگ بزنه ، بزنم بعد تو االن م یهرک

بکش بکش فقط  ؟یجنگ لمیف ه؟یسرت چ یبچه جون تو-بیاد
 ؟یبلد

خرن،  یجماعت پولدار شما قانونم م یول مینه قانون هم بلد-سجاد
 پدرم؟ یبنده؟ به شعرا یها به چ چارهیدست ما بدبخت ب

 گفتم: یغصه و غم و دل سوختگ با
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 سجاد؟-

 برگشت به سجاد نگاه کرد. بیاد

 یزیتونم به چ یکنه، من جز کشتن نم یمادرم بفهمه دق م-سجاد
ندارم که به خاطرش عقلم از سرم نپره  یزیچ گهیفکر کنم چون د

 کاتب. یآقا

 با اخم گفت: بیاد

 هم حرف بزنند. هی! اَه! امان بده بقریپسر زبون به دهن بگ-

 روشو طرف پنجره کرد و گفت: سجاد

 زنند حرف هم دارن بزنند؟ یکه م ییبا گندا گهیمگه د هیبق-

بهم نگاه کرد. باز رو به  بیو ادخجالت و غصه رو برگردوندم  با
 سجاد برگشت و گفت:

در  یحق دار یاون بود طیشرا یاحترام خودنو نگه دار، هر وقت تو-
 .یموردش قضاوت کن

 ؟ییما یآبج یوص لیشما وک-سجاد
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 گفت: دیانگشت اشاره اشو باال گرفت و با تأک دیبا تهد بیاد

 مودب باشه! مودب باش!-

و  دیکش ینفس بیبهش تشر زد که سجاد ساکت شد، اد یجور هی
 با لحن اروم تر گفت:

 .یگفتم که کمک حال خواهرت بش ینگفتم که شاخ بش بهت

 .میر یشهر م نیاز ا میکن یجمع م-سجاد

کرده, عقل  تیمدل ترب هیهمه اتونو  امرزیخدا ب گه؟یخب د -بیاد
 .یزیگر ،یکل، فرار

 رو به سجاد گفت: بینگاه کردم و اد بیهه اد برگشتم

شناسنامه جاش کجاست؟ تو کدوم خراب  یپدر و ب یب یبچه -
 بچه اتکت نخوره؟ نیکه ا شونیببر یخوا یم یشده ا

اردوان  یگیشما م یول دیاون عنتر....بخش زونیآو میالبد بر-سجاد
که  میاون نامرد بش زونیآو می. برمیشناس یم گهیاسم د هیما به 
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با خواهر  یدون یاصال م م؟یبچه اتو جمع کن؟ لَنگ شناسنامه ا ایب
 کرد؟ کاریمن چ

 دونم. یم-بیاد

که نامزد  یمنو زده عقدش کرده عقد! اونم زمان ییمخ دختردا-سجاد
شروقم عقد  ایخواهرم حامله است ب میبگ میخواهرم بوده، حاال بر

 کن؟

 صورتش جمع کرد و کالفه گفت: بیاد

 زنه! یپسر حرف م نیاَه!! چقدر ا-

 زد و گفت: یپوزخند تلخ و گزنده ا سجاد

 .میکن یدم روباه م شیپ تویشکا میما هم اومد-

 .دمیبرگشت نگاش کرد و لبمو محکم گز یشاک بیاد

 شو. ادهیپ یآبج-سجاد

 رو زد و سجاد گفت: یقفل مرکز بیاد

 عــه!!!-
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کنه! انقدر  یهم گرفت داره اجرا م میدرد! ور ور حرف زد تصم-بیاد
 یزن یحرف نم شه؛یننداز گشاد م ییعقل متفکرتو به چاره گشا

دستتم به  رونیکنم ب یچشم وگرنه پرتت م یگیم یدیگوش م
 انه؟ی یدیخواهرت نرسه فهم

 گفت: تیتا خواست حرف بزنه بلند و با تحکم و جد سجاد

 یموضوع رو تو نیاالن ا نی،هم ستیاردوان ن یبچه برا نیا-بیاد
 ره،یمیشه و م یم ریراز با تو پ نیکه ا یکن یم نیجاگز یسرت جور

 .شهیحرفِ درست م نیا ؟یدیبچه واسه منه فهم نیا

با لحن  بیاول کلمه رو گفت اد یتا خواست حرف بزنه و هجا سجاد
 گفت: یکتاتوری دُ یدستور

پس با  یکن یکنم همکار یمجبورت م ای یکن یم یبا ما همکار ایتو -
چرت و پرت بار  گهیبار د هی.؛ سه میایکنار م زیهم مسالمت آم

که  گمیم یدارم جد نویزنم ا یباهات با زبون حرف نم یخواهرت کن
به بزرگترت  یتون یم یهر حرف مفت یعلم کن رتتویغ یفکر نکن

 .یبزن
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و بهش نگاه کردم. انگشت اتهام  ختیفرو ر بیحرف اد نیاز ا دلم
به سجاد نگاه کردم وباز صاف  یو تحکمش به سمت سجاد بود ول

 اتمام حجت کنه.  بینشستم تا اد

کنم  یکه کرد من جبران م یاردوان گند زد گه زد، هر غلط-بیاد
شرف  یب نیهم خونِ منه، چون من مسئول ا یچون پس انداخته 

تا چه  دونمیکنم و خودم م یم ییو هرزه بودنشم، پس گند زدا یباز
کنم. واسه من مثل خواهرت پتروس  یکارو م نیا یچ یحد و برا

 .یاریدرنم یباز

 با اعتراض گفت: سجاد

 .میریگ ینم ویکس یمن خط و مش-

 مستبد گفت: یبا اخم و صدا بیاد

خواهرت و بچه اش  یچون پا یریبگ دیبا یکن یجا م یشما ب-
 ؟یکن یوسطه؛ کجا کار م

 داره؟ یبه شما ربط-سجاد
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و برگشتم نگاش کردم. چشمامو برا ش درست کردم و  دمیگز لب
 سجاد بهم نگاه کرد و با اخم گفت:

 تو مغازه؛ شاگردم.-

 .امینم گهید یگیم یریم-بیاد

 و گفت: دیپر بیوسط حرف اد سجاد

چرا؟ خواهر زاده ات نون خواهرمو آجر کرد شما هم نون منو آجر -
خواهر  ده؟یم یمادرم و قبض و ... رو ک یدانشگاه و دوا هیکن. شهر

 باشه. یتحت مراقبت پزشک شهیهم دیمن معلومه با

رو با  نهیهمه هز نیا ؟یدیمن شعار م یبچه چرا برا-بیاد
 ؟یدیچندرغازت م

 نگاه کرد. بیبااخم به اد سجاد

 یبند یاخراج کردم، پاتو م رویدفتر من؛ ن یایم یشیبلند م-بیاد
. فکر یکن یم افتیو حقوق سه نفرو در یکن یدو نفر کار م یدفتر جا

کنم و ازت غافلم، همه رو  ینکن اردوان آتو داده و دارم جبران م
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 ریچون دارم مال و اعتبارمو ز یپام و تورو صد چشم یم یچهار چشم
 .یایب دیبا هیورندازم، ز یدستت م

 با اخم گفت: سجاد

 یاقا کاتب، پول و اعتبارت ارزان زارمیمن منت کسو رو،رو سرم نم-
 خودت...

نگاش کرد که سجاد نگاهشو به سمت من کج  یبا چنان خشم بیاد
 نگاش کردم و گردنمو کج کردم. با اخم گفت: ییکرد. با دلجو

 تونم... یمن دانشجوئم، نم-

که واسه  دمیکا رنم شنهادیزارم، بهت پ یم یبرات چارت زمان-بیاد
تونه کار کنه و تو  یسرکار چون خواهرت نم یایم ،یاریمن ادا درم

خوام ساپورتت کنم که از فکر چاقو  ی. اما میکن یدو نفرکار م یجا
هارت و  ی. جادمیبهت استقالل م ؟ی...قدرت نداررونیب یایب یکش

 ینه غرور ب ریمادر و خواهرُت در نظر بگ تیضعهورت عاقل باش و و
تو به رخ  ختنیچاقو و خون ر یدو کالم حرف حساب ه یجاتو که جا
 .یمن بکش



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

506 
 

 با اخم گفت: سجاد

 .گهیبگو التم د هوی-

! ادم یهمه جارو با حرفات پر خون کرد ومدهین ؟یستین-بیاد
 کنه؟ یزن محافظت م هیاز  ینطوریا

به  زونیآو یمن اخم و لبه و لوچه  هیانداخت و با  ریسر به ز سجاد
 شد. رهیخ نیکف ماش

 انه؟ی هیچ انیجر یمتوجه شد-بیاد

 سربلند کرد و گفت: سجاد

 خواهرمو دارم. یسرکار و منم هوا یبر یشما منو م-

 شده به سجاد نگاه کرد: یعاص بیاد

 ؟یخون یهم م یالبد مهندس-

 بعد به من نگاه کرد.  بیخورده به اد کهی سجاد

که  نهیا تیمالک نیمنه، مستلزم ا یبچه واسه  نیگفتم ا-بیاد
 خواهرت با من ازدواج کنه.
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 متعجب گفت: سجاد

 با شما؟!!!-

 چشم دوخت: بیبه من نگاه کرد و بعد به اد جیگ

 با شما ازدواج کنه؟-

کنم تو هم  یمن تورو ساپورت م یبر یرازُ به گور م نیگفتم ا-بیاد
 .یمون یکنار خواهرت م

 !!د؟یکن یم یکار نیهمچ یواسه چ-سجاد

و  ونهیادم درم هی یخواد و شناسنامه، پا یچون اون بچه پدر م-
 سقط نداره ممکنه جونشو از دست بده. طیخواهرتم شرا

کرد و با  ینگاه م بیباز به اد مهیوارفته و متعجب با دهن ن سجاد
 همون حال گفت:

 مارو؟ شمارو چه به خواهر من؟ یداداش گرفت-
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 حیتو توض یکه برا هیتراز اون یمن شخص یحساب کتابِ زندگ-بیاد
کن، زودتر همه  یمادرتو راض ح،یربط و توض یبدم بچه پس به جا

 اجرا بشه. زیچ

کرد. نگران به هردوشون نگاه کردم و  ینگاه م بیبه اد رهیخ سجاد
 سجاد به من  گفت:

 د؟یش یاومدن بچه جدا م ایبعد به دن-

 آره.-بیاد

 به من و بعد به سجاد نگاه کرد و گفت: بیاد

دونم  یکنم، م یبراتو فراهم م یمساعد طیشرا دیمطمئن باش یول-
کرده، من براتون در حد توانم  یکرده و حق خور یادیاردوان ظلم ز

 دم،یشغل بهتر به تو م هیکنم. شغل شروقو گرفت؟ من  یجبران م
دوست ندارم  یول زهیشروق و شماها بر یزارم آبرو یوسطم نم نیا

و  نهیام پس فردا اون بچه رو ببخو یاردوان مشکل ساز بشه، نم
اش از سر  هیسا دیشناسنامه بچه بزاره، بزار یاسم خودشو تو
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به  تیامن یطفل معصوم هم حداقل تو نیشورق و بچه کم بشه، ا
 .ادیب ایدن

کرد. رنگش حاال  ینگاه م بیبا دهن بازو هاج و واج به اد سجاد
 گرفت و گفت: بوینشسته بود. ساعد اد یکبود نبود و به زرد گهید

 !ختهی! داداش من اصال کرک و پرم ریمرد یلیآقا تو خ-

 تکون داد. تیاز خنده زد و سرشو به طرف یپوزخند بیاد

 که... نهیداداش اگر فکرت ا-سجاد

به  یزل زد. سر رونیبه من نگاه کرد و بعد به ب چارهیو ب مستاصل
 تکون داد و گفت: نیطرف

 آواره. ریز گمونیکرد؟ زند کاریچ شهیم گهیآخه مگه د-

 د؟یهارت و هورتت خواب-بیاد

 ؟یبرد یکجا م مویآبج-سجاد
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 ره؟یسرکار م دیمن، مگه به مادرت نگفت یخونه  ادیم تیآبج-بیاد
 یخودمو م عیبشه سر یزیچ هی هیاونجا حداقل به دفتر نزدک ادیم

 رسونم.

 شما چرا خودم هستم.-سجاد

 گفت: یشاک بیاد

 یبا صاحب کارت حرف م یریم ،یکن یم گمویکه من م یتو اون کار-
 .یزن

 آخه؛ سفته دستش دارم. شهینم-سجاد

 -کرد و صاف نشست. به سجاد نگران نگاه کرد و گفت: ینوچ بیاد

 داد آخه! یکار نم-

 ؟یسفته گذاشت ونیلیچند م-بیاد

 .ونیلیم ستیب-سجاد

 خورده گفتم: کهی

 .ونیلیدو م ی!!! تو گفتون؟یلیم ستیب-
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 کنند. یقبول نم ونیلیمغازه ابزار آالت که دو م یآبج-سجاد

 رو به من اروم گفت: بیاد

ببرمش  رمیرسونم خونه باهاش برم سفته هارو پس بگ یتورو م-
 دفتر.

 گفتم: یخجالت و شرمندگ با

 .دیببخش-

 آروم زمزمه کرد: بیاد

 بچه است. ؟یخوا یتو چرا معذرت م-

 رو به سجاد گفت: بلندتر

 ؟یچندترم -

 پنج سخت افزار.-سجاد

 ؟یگذرون یوقت م ای یخون یدرس هم م -بیاد

 زد گفت: یو گزند حرف م یو تلخ هیکه همش با گال سجاد
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 .رمیگیهم م یلیتحص فینه آقا شاگردم تخف-

تکون داد و منو خونه  یبه سجاد نگاه کنه سر نکهیبدون ا بیاد
کارگرا دارن  دمیداد اما رفتم د ینم نم یرسوندن. حداقل اونجا بو

اون  یزنند. صدا یم تیرانیکنند و ا یم یآهن کش وارید یرو
رفتم و  بیاتاق اد یرفت. تو یمغزم رژه م یدستگاه سنگ فرز رو

دورتر بود و بالشتو  اطیاون از ح اق. چون اتدمیتختش دراز کش یرو
 یمن هرچ یبرا یسرم گذاشتم و غرق خواب شدم. باردار یرو
 کرد.  یداشت که دلم از خواب غش م دیخواب شد هیبود  اوردهین

 یدونستم چه وقت یشدم زمانو گم کرده بودم. نم داریخواب که ب از
از  یپنج عصر بود. با چه هول یاز روزه. به ساعت نگاه کردم که حوال

 بیاد یخوردم و بعد برا یزیچ هیشدم و اول خودم  داریب یخواب
همه  نیو ا نجایا ارهیمنو ب ینطوریکه هم شهیشام درست کردم. نم
 بدون آب و دون بمونه... دخدمات هم بده و بع

 دمینگاه کردم و د میبه گوش ستن،یکارگرا ن دمیو د اطیح یتو رفتم
 داده: جیبار تماس گرفته و بعد مس هی بیاد
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 زنگ بزن. یشد داریب-

انگار داشت با  یتماسو جواب داد ول عیتماس گرفتم. سر باهاش
 زد و گفت: یحرف م یکی

 صبر کن؛ الو؟-

 سالم.-

 عجله و تند تند گفت: با

 ؟یسالم خوب-

 کار... نیآره، ا-

 خداحافظ. رمیگ یمن دستم بنده تماس م-

کرد.  جکتیکنم. با سجاد تماس گرفتم و ر یخداحافظ نزاشت
 ینگاه کردم و نفسمو فوت کردم. به صفحه  میمتعجب به گوش

افتاد. فکر  نستاگرامیا شنیکینگاه کردم و چشمم به اپل میگوش
برنامه نرفته بودم. با  نیبه چهل و پنج روزه که داخل ا بیکنم قر

 یم ییزایچ هیوقت  هی وقانگشتمو باالش نگه داشتم، شر دیترد
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 ؟یکنه. چرا بالک نکرد یو فکرتو مشغول م یکه دوست ندار ینیب
 .فمیبالک نکردم که فکر نکنند ضع

 نییبرات گذاشتن که قدرت و ضعف تورو تع یزی! مگه چضعف؟
. دیکوب یگلوم م یکنند؟ اَپو باز کردم.. تپش قلبم باال رفت و تو

من خارج  اریدستام از اخت د،ید یرو نم یصفحه ا چیچشمام ه
 یبودم. اسم اردوانو سرچ کردم...صدها صفحه باز شد... عکس ها

از تپش قلب باال  نگارشدن و من ا یم فیادروان پشت هم رد
 کردم. یداشتم سنگکوب م

 یکردم منو م یحس م ؟یکن ینگاه م نویا یاالن اومد یچ یبرا خب
خنده که بهش  یو بهم م دمیفهمه که من عکساشو د یو م نهیب

رو کنا رگذاشتم و به  یکنم...چشمام پر از اشک شد، گوش یفکر م
باش!  نمرده، محکم یاز شکست عشق یزدم چته؟ کس بیخودم نه

 یحت اره،یحرص و خشم بهش هجوم ب دنتیباش که با د یکس
طرف خودم بکشم؟!!!  بویبه سمت خودت بکش، اد بُ یشده اد

 مجاب من بشه؟  دیچرا با تیشهرت و محبوب نیبا ا بیاد



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

515 
 

 لب نجوا کردم رینداره...ز تیمحدود عشق

 .یاریاردوانو به زانو درب دینداره... با تیعشق محدود-

وقوع اتفاق  ندیخوام دنبال فرا یو از کجا اصال نم یدونم چجور ینم
جا  هی نکهیا یشده اندازه  یحت رمیخوام حالشو بگ یباشم و فقط م

پام  یبهم بشه و بفهمه با تموم ظلم هاش من هنوز رو رهیخ
انداختن من رو  نیبفهمه که من رو له نکرد و فقط با به زم ستادم،یا

 یفقط دوره  ی. تو نباختیستیباخت ن دمکرد. شروق تو ا یقو
 ...یرو گذروند یروزیپ یمقدمات

 گهیکنه، نه د یبه تو نم یکمک چیه تیناراحت یکردن پروسه  دوره
! به شکمم نگاه کردم. یستینفر ن هی گهیکنه، تو د یبهم نم یکمک

 یکه دار یهر ضعف و کمبود یکه هست یهرچ یمادر هیشروق تو 
 یخودت ثابت کن یهم نوع ها یبه همه و حت دیکنار و با یبزار دیبا

 فرق نداره. یوجودت با کس اتیروح! احساست و یکه تو انسان

 و گفت: دیتماس گرفت و حالمو پرس مامان

 هست؟ یتا ک تیساعت کار ؟یایم یک-
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تماسو جواب  بیهشت شب بود نگاه کردم. اد یساعت که حوال به
 .ستیاون که موظف ن گهیخودم خونه برگردم؟َََ آره د دهینم

 .گهید امیتا هشت! دارم م-

 بپرسه گفت: یشتریسوال ب نکهیبدون ا مامان

 باشه مادر منتظرم.-

 اطیبود و رو به ح ستادهیدر ا یوارد شد. ال بیخونه باز شد و اد در
 گفت:

 ...اریاداها رو واسه من درن نیبچه جون ا-

 مجدد در جوابش گفت: بیکه اد گهیم یسجاد چ دمیفهم ینم

درست  یلی...نه که امروز خیکن ینم فیتکل نییتو که واسه من تع-
 ای...بستیدفتر ن نجایکه ا یادعا دار نیواسه هم یکار انجام داد
 باال... ایباال...گفتم ب

 و بهم نگاه کرد. برگشت

 شده؟ یسالم! چ-
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 و نگاه ازم گرفت: دیبا مکث نگام کرد و نفس کوتاه کش بیاد

 سالم.-

 منتظر منه؟ اطه؟یح یسجاد تو-

 وارد خونه شد و با اخم گفت: سجاد

 ؟یحاضر یسالم! آبج-

 برمتون. یتو خودم م ایگفتم ب -بیاد

 به سجاد نگاه کرد و سجاد تخس بهش چشم دوخت. یشاک بیاد

 هان؟ یبعد گوش کن یُ ارینه ب هی دیکال با -بیاد

 ...میتون یخودمون م گمیمن م-سجاد

 بگم؟ دیساعت با هیخواهرت حامله است؛ هر -بیاد

 یناهارخور زیم یصندل یدر رو یهمونجا جلو یبا اخم و عنق سجاد
جذبه به سمت  نهیزم یول یخنث ی افهیبا همون ق بینشست. اد
 بودم، اومد و آروم گفتم: ستادهیهال که من ا
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 جر و بحثتون شده؟-

 نه تکون داد و گفت: یسرشو به معن بیاد

 ؟یچطور-

 .دمیالبد صدا زدن من نفهم دم،یآهنگرا رفتن من نفهم نیخوبم؛ ا-

کرد  یم یابیبود با چشماش، چشمامو رد ستادهیکه مقابلم ا بیاد
کنه؟  ینگاه م ینطوریزدم! چرا ا یجمله هام تپوق م نیکه ب یجور

 یتونست حرف بزنه. چشماش صدا یشد هم باز م یاگر الل م
 صدا گفت: یزنه. ب یداره اما به زبون من حرف نم ییرسا

 سرش باد داره. کمی-

بود  یناهارخور زیم یکه رو ییسجاد نگاه کردم که با ظرف ها به
به سمت آشپزخونه  بی. ادرهیکرد و معلوم بود فکرش درگ یم یباز

 رفت و گفت:

 شلوغ بود... یلیامروز سرمون خ ؟یناهار خورد-

 اومد؟ رونیسجاد از کارش ب-
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 در قابلمه رو برداشت و گفت: بیاد

 بعد برسونمتون. میشام بخور-

 .میریباهم م گهیسجاد هست د-

 نگام کرد و گفت: یبرگشت شاک بیاد

 تو؟ یبار برا هیداداشت بگم  یبار برا هی-

 خفه گفت: یصدا با

 .فتهیتنها شانسم ب یبرا یاتفاق احتمال نیکتریزارم کوچ یمن نم-

 تکون داد و ادامه داد: دییبه تا یسر

 روشنه شروق؟--

 یزمان شور م یشده به اطراف نگاه کردم. دلم برا یسکوت و عاص با
 زد. شور رفتارو عکس العمل سجاد! آروم گفتم:

نا به  یرفتار هیمرتبه  کیخوام  یآخه امروز سجاد شوکه است، نم-
 جا...
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 .میبرم دست و صورتمو بشورم، سفره بنداز بخور-بیاد

خودش  لیخوادبشنوه، دال یپره؟ معلومه نم یوسط حرف م چرا
 براش مهمه نه تو؛ سجاد صدام کرد:

 ؟یآبج-

 نشدم. کالفه بهم نگاه کرد و گفت: کشیهال رفتم و نزد به

 نه؟ ایباالخره  میگردیبرم-

 ...گهیم بیشام بخور؛ اد ایب-

 گفت: یو غصه و درموندگ یبا ناراحت سجاد

 ...یشد یمیچه زود صم ی!! آبجب؟یاد-

نفس خسته و  گردوندمیکه سرمو برم یو درحال دمیکش ینفس
 :دمیکش یبلند

 سجاد جان!-

 رفتم: جلوتر
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تنها  بینشوندم، االن اد اهیمن با انتخابم همه امونو به خاک س-
. میکه قبال بود یبشه مارو بگردونه به نقطه ا دیکه شا یا نهیگز

 یحرف م ارم،یبرم و م یخودم م گهیبهم نگو آقا م گهیم یپس وقت
 .میچشم! چون مجبور میبگ دیزنه با

داد  هیتک زیسرش گذاشت و آرنجشو به م یجفت دستاشو رو سجاد
 گفت: چارهیو مستاصل و ب

که االن  یانقدرپا داد ،یانقدر رو داد یآخه چرا به اون عوض یآبج-
 بره. شییآبرومون تو دست دا

 یحرف سجاد تنم گر گرفت، لبمو گاز گرفتم، عرق شرم رو از
 گرفته گفتم: ینشست و با صدا میشونیپ

 سجاد جان...-

 شروق؟-

چهره اش  ستاده،یبا سه قدم فاصله پشتم ا بیاد دمید برگشتم
اول به من نگاه کرد و  دیبا کنترل شد یول ینبود و شاک یخنث گهید
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 بیکه از نگاه اد دمیشد. سجادو د دهیبعد نگاهش به سجاد کش
 کوبنده گفت: یلحن یآروم ول یبا صدا بیداد. اد هیصاف شد و تک

 !د؟یریگ یچندمو م یضربه  د؟یچندبار تکرار کنم؟چند ضرب-

 یبه سجاد م یزیچ هی بیبه سمت آشپزخونه رفتم، اد ریبه ز سر
 یداد اما من صداشونو نم یکلمه جوابشو م هیگفت که سجاد 

 یسفره پهن کردم و غذا آوردم. بعد از شام راه زیم ی. رودمیشن
 سجادو صدا زد و گفت: ب،یشدن اد ادهی. موقع پمیخونه شد

 یزندگ ماتیاتفاقات و تصم نیگفتم، ا ینره بهت چ ادتیبچه؟ -
 .ستیتو ن یشخص

نگران نگاه کردم و  بیشد. به اد ادهیتکون داد و پ یسر سجاد
 گفت:

 دمیامروز که به پروژه نرس ام؛یفردا صبح هم زودتر م ام،یصبح م-
 فردا حداقل برم.

 دستت درد نکنه؛ خداحافظ.-
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 ستادهیدر ا یجلو بیاد میآخر که داخل بر یو تا لحظه  میشد اهیپ
 یباال بردم، نه عکس العمل یکرد. دستمو کم یبود و نگامون م

 کرد. یزد و همچنان نگامون م ینشون داد و نه حرف

 رو به سجاد گفتم: میخونه که شد دوار 

 دونم که... یسجاد؟ من م-

.  ختیر ینگو...ناراحت بود و غصه داشت از صورتش م یچیه یآبج-
اتاق  کیسالم کرد و به سمت کمد رفت و حوله اشو برداشت. ما 

که در نداشت و سجاد بخواد اونجا بره و تنها باشه پس  میداشت
سجاد سوخت. معلوم بود  یبه حموم رفت. دلم و جگرم برا عیسر

و صورت برافروخته اش همه  ستیحالش از اتفاقات امروز خوب ن
 کرد.  یرو اعالم م یچ

 متعجب به سجاد نگاه کرد و گفت: مامان

ساعت دهه مگه کجا  ن؟یاومد ریشده؟!! چرا انقدر د یوا!!! چ-
 ن؟یدیکه باهم رس نیبود

 فت و درو بست و مامان با تعجب گفت:حموم ر  یتو سجاد



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

524 
 

 واه!-

دهنش نگه داشته بود به  یجلو یهمونطور که مشتشو عمود مامان
 در بسته حموم نگاه کرد.

 سر...سرکار جر و بحثش شده.-

 وقت اخراجش کنند. هیول نکنه -

 .هیکرده؛ ادار دایپ یدیکار جد هیسجاد -

 گرد نگام کرد: یبا چشما مامان

دو ساله  یکیو  ستیپسر ب هیبه   ویکار نیهمچ !!! مگه؟یادار-
 دن؟یم

 :دمیکش ینفس

 .رهیگ یم شویمهندس گهیخب....خب سال د-

 باشه. یرفت؟ نکنه الک هویچطور  ه؟یکدوم اداره؟!! چطور-

 و دلواپس ادامه داد: نگران
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 یشغل تیامن نجایبا صاحب کارش دعواش شد؟ حداقل ا یچ یبرا-
 داشت.

 !!!؟یشغل تیامن-

 .میشناخت یطرفو م گهیآره د-

خواست بره صاحب  یمگه م یشغل تیامن گنینم نیمامان به ا-
 حقوقش باالتره. نجایا ره؟یکارشو بگ

 با ذوق گفت: مامان

 کنه؟ یاشم م مهیب ؟یگیراست م-

 کاتب رفته. بیاد شیدونم از خودش بپرس تا پ ینم-

 گفت: جانیپره

 هست؟ دکتره؟ یک-

 داره؟! یبه دکتر چه ربط هیکارش ادار گمیدکتر؟!!! م-

 .یِ آهان مهندس-
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مهندس!  ایدوتا شغل مهم هستن، پزشک  یمیقد ینظر مامان ها از
 ی!! سرگهیدو شغل د یمجموعه ها ریز یرفتن تو یشغل ها م هیبق

 تکون دادم و مامان گفت:

 شام. دییایب-

 من سرکارم خوردم، سجاد هم سرکارش. یعنی میشام خورد-

 گفت: جانیبا ه باز

 دن؟یغذا هم بهتون م-

خود نبود اون همه سال  یمامان باشم، ب یخواست جا یم دلم
 نی. مثبت ترنهیب یم وانویپر ل مهین شهیمنتظر بابا موند چون هم

 زدم و گفتم: ی! لبخندادیمسئله به چشمش م هیوجه 

 وقت ها. یآره بعض-

 ؟یانگار کارش خوبه آره شروق؟ چندتا همکار دار-

 همکار؟-

 ادامه دادم: کالفه



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

527 
 

 دوتا. یکی-

کار  هیدو رکعت نماز شکرانه بخون  هیشکر،  یخوبه خوبه مادر اله-
 شده. دایخودت و سجاد پ یخوب برا

 باشه.-

سوخت، هنوز لباس  یم تشیمعصوم یبهش زدم، دلم برا یلبخند
خودش غذا  یآشپزخونه رفتم و برا یتنش بود. تو یتو اهشیس
سر و صدا غذاشو خورد.  ینشست و ب نیزم یو همونجا رو دیکش

 شیرفتم لباسمو عوض کردم ونمازمو خوندم اما کل نماز فکرم پ
 بستمیاز نو قامت م گشتمیو برم خوندمیاشتباه م یبود ه بیاد

بهم بگه نمازت تو سرت بخوره  ییصدا هیهر ان منتظر بودم 
 یشدم. م ی،خالصه نمازمو خوندم و بعد نماز  سرگرم گوش خوادینم

رو  یمیخودم باز کنم که صفحات قد یبرا  دیجد جیپ هیخواستم 
بالک  ایکردن هم آنفالو  یم تمیخواستم اونارو که اذ ی. نمنمینب

 باز کنم! دیجد یپس بهتر بود صفحه  ندیکنم که ضعفمو بب
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سرچ کردم، صفحه اش  بویاول از همه اسم اد دیجد یصفحه  یتو
پستشو  نیبود. آخر نستاگرامیا دهیبرگز یعنیداشت  یآب کیت
کپشن نوشته  یتو new startعکس نوشته بود :  یکه تو دمید

 بود:

 میتصم نیبزرگتر نیکنم؛ ا یم یبه بعد بار خودم زندگ نجایاز ا-
 ...مهیزندگ

 ...حتما اون موقعشهیچند روز پ یپستش برا دمیکردم و د نگاه
 یپستو گذاشته. از رو نیگرفته بود که بچه رو قبول کنه ا میتصم

تگ  بویپست گذاشتم و اد نیصفحه عکس گرفتم و همونو اول
 یصفحه نداشتم و فقط باال یکردم. صفحه باز بود و عکس رو

 نیاکانتمم با ا یحت واسمم بود  یمعن نیصفحه نوشتم "طلوع". ا
اسم درست کرده بودم. دو سه نفر هم فالو کردم از جمله خود 

 .بیاد

 سجـــاد؟ ؟یایسجاد؟ حالت خوبه؟ چرا از حموم درنم -مامان
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 دهیسجاد جواب م نمیبب ستادمیهال ا یجا بلند شدم و رفتم تو از
 نبود. سی. در حموم باز کرد اما سرش خانهی

 سرت خشکه؟ یچ یبرا یحموم بود یواه! شش ساعته تو-مامان

 اخمو و حق به جانب گفت: ی افهیبا ق سجاد

 کردم. یداشتم فکر م-

 فکر کن مادر! رونیب ایخب ب ؟یکرد یحموم فکر م یتو-مامان

 جا هست من فکر کنم؟ رونیب-سجاد

خورده برگشت به من نگاه کرد و سجاد به سمت اتاق  کهی مامان
 رفت.

همه  یچرا جا گهید میبود نجایما از اول هم هم ن؟یچشه ا-مامان
 بود! یچ

 .گهیبهش نگو؛ جوونه د یزیمامان چ-

سرکار رفتنش و شب با  ب،یاحوال سجاد، کل کلش با اد خالصه
شدن  میباهم بحث کردم و آخر تسل اطیح یبرگشتن و تو بیاد
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من بود که سر دراز  اریسجاد هر روز ادامه داشت...از اون بدتر و
کرد و  یکار م بیاد شیبود که سجاد پ یداشت. دو هفته و اند

روز پنج شنبه بود و از  نگرفته بود. او شیپ بویروند قانون اد
 یاومده بودن. من که اون روز رو بیاد یساعت دوبه بعد  خونه 

 یزدم و رو یبودم و خودموباد م یحس و حال یوب یمود گر گرفتگ
نشسته بودن  یناهارخور زیم یو سجاد هم رو بیمبل ولو بودم. اد

داد  یم ادیگذشته داشت کار به سجاد  یها یلیمثل تعط بیو اد
 بیکردن. اد یشد و منو کالفه م یوسط جر و بحثشونم م اون یول

 گفت: یشاک

 بسته؟ یقراردادو ک نیا-

 ! امضا منه...گهیمن د-سجاد

مگه من و شرکتم تازه  ؟یسیگفت شرط ضمن قرارداد بنو یک-بیاد
 یبا من قرارداد م یهماهنگ یکه شرط و شروط بزارن؟ چرا ب میکار
 ؟یبند

 .میبزار دیشرط ضمن قرارداد با یشما گفت-سجاد
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 دینه خودمون، با میبزار دیواسه اونا با ؟یبچه! مگه تو مست-بیاد
سوم  کیاز کار و  یمیرو ن گهیسوم د کیسوم مبلغو اول کار،  کی
 کار بپردازن. لیرو بعد از تحو یانیپا

 .یشما منو روشن نکرد-سجاد

قراردادو فسخ  نیا ؟یچ یعنی یروشن گهیتو المپت سوخته د-بیاد
 .یکن یم

 م؟یفسخ کن یچ یبرا یشما که به کارت مطمئن ؟یواسه چ-سجاد

 یکه واسه من شرط بزاره، مشتر ستمین یمن دنبال مشتر-بیاد
 یزپرت گریکنم از باز یم تیکنم و ترب یم نهیدنبال منه! من مدل هز

آب  هیسازم بعد  یم رانیبرند خارج ا یبرا غیبهتر، تبل نمایس
کنه روش زده  یپر م یکه با آب لوله کش یکه بطر یدوزار یمعدن

دوم  کیخوب بود  غیکه اگر تبل بزارهمن شرط  یبرا ادیب یآب معدن
 رو؟ گهیدوم د کیداشت  یبازده ده؟یپولمو م

 زد و گفت: یپوزخند

 ...میساز یم غیباشه من گذاشتم براتون دو بار تبل-بیاد
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کرد  یدستاش گرفت و پوف ونیاز صورتشو م مهیو ن یشونیپ سجاد
 و گفت:

 دهن به دهن بشم. ارویحاال من برم با -

 گفت: یاز جا بلند شد و شاک بیاد

برات  ایب ،یهمه رو پاره کن یخواست یم یهست یتو که بروسل-
 آوردم پاره کن. سیک

 برگشت به من نگاه کرد و گفت: بیاد

 کولر روشن کن گرمته.-

 چقدر کالفه ام. ینه....واااا-

 ؟یحالت تهوع دار-بیاد

کرد. ابروهامو باال  ینگاه م بیبه سجاد افتاد که با اخم به اد نگام
 برگرده بلندتر گفت: نکهیبدون ا بیدادم و به سجاد اشاره کردم. اد

 کاره. یکجا نیکن بب دایشکالتو پ یکارخونه  یپروژه -
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روش نگاه کرد و  شیپ یو پرونده ها بیبه اد جیآن گ هی سجاد
 گفت:

 ه؟یاسمش چ-

 برگشت و بهش نگاه کرد: بیاد

 ینه اگر نه زنگ م ایگزارش کار گذاشتن  نیکارخونه شکالته، بب-
که  ییجا یریتا شب گزارش بهت برسونند. نرسوندن صبح م یزن

به  یفتیبچه م یش یم یپروژه است، کار اونجا نباشه بروسل
 جونشون.

 گفت: یشاک سجاد

 !یبروسل ایبه من بگو بچه  ایشما -

شکم همه رو سفره  یبکش یخواست یچاقو م ؟یستیمگه ن-بیاد
 رسونم. یدارم به استعدادت م یکن

 منو.. یآورد ریگ-سجاد

 سجاد!-
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 ...یستیآخه تو هر روز ن یآبج-سجاد

 طونیش یخونسرد با چشما ومدیکه به سمت من م یدرحال بیاد
 گفت: یلحن جد ینگام کرد ول

 هم برات بزارم. گهیاسم د هیکن  یچوقول-

 نگاه کردم و ملتمسانه گفتم: بیبه اد کالفه

 .دینکن بحث

 فونیآ نهیمن بش کیمبل نزد یزد و تا خواست رو یلبخند بیاد
 گفت: بیزنگ خورد. متعجب نگاش کردم و سجاد رو به اد

 باز کنم؟-

 .هیک نمیبب ستاینه وا-بیاد

 توریو به مان دیبهش رس بمیو خود اد ستادیا فونیآ یجلو سجاد
 نگاه کرد.

 .نانیمادرم ا-بیاد

 1مادرت؟!!-
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 رفت و گفت: زیهول شده به سمت م سجاد

 پاشو. یآبج-

 به سجاد نگاه کرد و گفت: یشاک بیاد

 !!؟یدار کاریچ یبه آبج-

 نگاه کرد و گفت: بیخورده به اد کهی سجاد

 .میاومدن آقا کاتب؛ ما بر نایمادرت ا-

 خونسرد گفت: بیاد

باهاشون  دیدر داره و از هر طرف بر هیخونه  نیا د؟یبر وارید یاز رو-
 .دیش یروبرو م

 اتاق. میپس بر-

بود و با سکوت  یبرگشت به من نگاه کرد، چشماش شاک بیاد
سجاد به دست  یشد و همزمان درو باز کرد. چشما رهیمحض بهم خ

 موند. رهیخ بیاد
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انقدر  فتادهین یکارتو انجام بده، اتفاق خاص نیبچه بش-بیاد
کنه  یکار م نجایو شروقم ا یتو کارمند من د،ینکن یتلق ژهیو طویشرا

فرمون فعال  نیاشکال نداره با هم مینکرده بود ! فکرشونهیفعال هم
 .شهیم یچ میتا ببن میر یجلو م

 یشال سرم کردم. دلم نم هیبه شور افتاد و از جا بلند شدم و دلم
پسر معروف من کار  یبزنه و مثال بگه خونه  یخواد مادرش حرف

رو پر  یآشپزخونه رفتم و کتر یو سر براش لخت کرده...تو کنهیم
مگه خارج نبودن؟!!! صداشون  نایکردم. نا نداشتم حرکت کنم، ا

سجاد هم  یو اون وسط صدا ودب لکیسالم ع یاومد، همهمه 
 .ومدیم

 سجاد جان تو راحت باش کارتو بکن-بیاد

 ایشصت  بایتقر انسالیخانم م هی دمیآشپزخونه رفتم و د یجلو
 دهیهم رس که بخودش دیشصت و دو ساله سرزنده و تپل و سف

ساتن گل  یروسر هیداشت وارد شد!!!  ینیبلند و پالت یبود و موها
بلند و مرتب و الک  یغبغبش شل گره زده بود و ناخنا ریدار هم ز
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بود. ابروهام با تعجب باال  ههم زد یرژ صورت هیو  یصدف دیسف
 دیبود!!! نگاهم چرخ بیرفت، تصورم از)) مادر(( متفاوت با مادر اد

 سرشون بود. یرو یقرض شونیکه شال و روسر یبه دوتا زن بعد

 بایدوم مثل مامانش تپل بود اما سبزه بود وسنشم باال بود تقر نفر
چهل شش سال داشت و زن سوم الغر اندام تر بود و  ایچهل پنج 

مرد الغر  هیاونم سبزه رو بود اما کم سن و سال تر. همراهشون 
اون  دمیفهم یهم م یکه بدون معرف اومده بود یاندام کت شلوار

 دوتا خواهراشن و اون مرد دامادشون.

 یساله مادر اردوانه، قلبم جا خال یاون زن چهل و اند دمیفهم یحت
 یکرد...اما خودمو کنترل کردم و به خودم مسلط شدم. شالمو رو

 بیبودن و مادر اد ستادهیدر ا یسرم جا به جا کردم. همه جلو
 گفت:

 ؟یخونه ام دفتر آورد یتو یکرد یکم کار م گهید-

 نه. ایکار کنه  دیبا یکیباالخره -بیاد
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 کشیکوبه! خواهر کوچ یو م رهیگ یرک و هدفمند نشونه م چقدر
که همراشون بود نگاه کرد، پس  یو غمزه به مرد ضیجلو اومد و غ

 هیاون مرد شوهرش بود! معلومه اردوان پدر نداشت، مادر اردوان با 
 به سر و گردنش گفت: تکون

بُرّه. ولله  یزبونت م یداداش ماشاء هللا زبونت زبر شده، گربه شد-
 ،یلنگه هوا نگه داشت هیتو که مارو  یول میبه تو دار دیما چشم ام

 !یزار یشرط و شروط م ،یکن یکار م هینس

حرف  یعنیمادر اردوان چشم درشت کرد  یبرگشت و برا بیاد مادر
خونسرد و آروم لبخند زد، ژست مخصوص خودشو گرفته  بینزن. اد
 یبه شونه  یزد و نگاه یبود. پوزخند بشیج یدستش تو هیبود و 

 راستش کرد و گفت:

و غالفو  یکرد زیت روینه؟ شمش یبود یکن زیسر راه چاقو ت یآبج-
تحمل  یبود برا یادی. موندم به خدا، دو هفته زمان زیشل کرد

 کردن هان؟ یزخم
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 یجا نیدیبه هم رس د؟یاَه چتونه؟ بزرگ نشد یوااا یا-بیمادراد
 د؟یزن یچرا سنگ به هم م یدلتنگ

و خم به ابروش داد که نماد  چیپ هیبرداشت و  شویروسر مادرش
 بود. جلوتر اومد و گفت: یکالفگ

 من که اصال اعصاب....-

که به  یشد. با تسل رهیخورده بهم خ کهیبه من افتاد و  نگاهش
 و محترم گفتم: یعاد یلیخودم داده بودم خ

 .یسالم؛ خوش اومد-

من به سمت هال اومد، مادرش به قد و  یصدا دنیبا شن بیاد
 من نگاه کرد و بعد اروم و متعجب گفت: یباال

 سالم!!!-

 ؟یگذاشت یشروق جان؟ چا-بیاد

 ینگاه کرد. بازمانده ها بیبرگشت و متعجب تر به اد بیاد مادر
 اومدن و به اونا هم سالم کردم. شیدر پ یجلو
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 لباساشونو... ارم،یم یاالن چا-

 .ستیالزم ن-بیاد

 دستاشو از هم باز کرد و گفت: کف

لباس خودش  ی. هرکومدنیهم ن بهیغر یو خونه  ستنین بهیغر-
 .اریب یچا ینیس هیکنه، تو لطفا  یم زونیآو

 کردم: نییباال پا دییبه تا سرمو

 چشم.-

داشت  یشتریب یکه تم مهربان یبا لحن بیبرگردم که اد خواستم
 گفت:

 بال خانم. یب-

 آن تعجب کردم اما نگاش نکردم و همزمان مادرش گفت: هی

 ب؟یاد هیک-

 خونه. ریمد-بیاد
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و مادر  دیخند یاکشن یجلوتر از هر حرف و جواب و ر خودشم
 اردوان گفت:

 داره؟ ریشما مد یعه! خونه -

سامونه،  ینداره ب ریمد یهرکس یدور و برم خونه  دمید -بیاد
امور مربوط به خونه رو  ارمیرو ب یکیگرفتم  میخشک و برهوته! تصم

 کنه. تیریمد

 خواهر دوم هم دراومد: یصدا بالخره

 .یداشت ازیخدمه ن هیآره داداش تو -

 داره. گهید فیوظا یسر هیخدمه دارم، شروق جان -بیاد

آدم  ؟یا فهیجلل الخالق داداش به سرت زده؟ چه وظ-اردوان مادر
 .رهیبد م یفکرش به جا

 بد کجاست خواهر؟ یجا-بیاد

شوهرخواهرش بلند  یشده بود.صدا یباز کوبنده و جد بیاد لحن
 صاف کرد و بعد گفت: نهیشد که اول س
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صالح مملکت خود  ست؛یکه هجده ساله ن بیبابا آقا اد یا-
 خسروان دانند.

 .ستیبله تو مملکت من اظهار نظر وارد ن-بیدا

 دوم معترض گفت: خواهر

 .میما خانواده ا ؟یگیم یچ 1نادر!!-

 با خنده گفت: بیاد

 نیا یمن جنبه  دی! توروخدا انقدر محبت به من نکنیآبج یآبج-
 همه محبت و عزت گذاشتن شمارو ندارم.

به سمت  بیاز اد ریاومدم و نگاه هر چهار حضار به غ یچا ینیس با
 من برگشت.

 .یختیر یم یسجادم چا یبرا-بیاد

 خورم نوش جان. یآقا من نم-سجاد

 برو آنتراک. کمیپاشو -بیاد

 خواد. یخوبم؛ نم-سجاد
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 گرفتم و آروم زمزمه کرد: بیرو مقابل اد ینیس

 ببر بخوره. زیچ هیچه تخسه؛ براش  نیبب-

پرونده ها فرو کرده بود.  یسجاد نگاه کردم که سرشو کالفه تو به
استکانو  لیکه گرفتم انقدر با تعد یرو مقابل خواهر دوم یچا

 رهیخ یبرداشت که مجبورم کرد به صورتش نگاه کنم. به چ
 شده؟!!!

 ؟یختیبه به هل ر -بیاد

 بله.-

 دستت درد نکنه.-بیاد

 نوش جان.-

که مثال کالفه و  دیو با صدا و منظور کش قینفس عم هیاردوان  مادر
تشکر کرد و تمام. بدون  هیمقابل نادر گرفتم و  ویشده! چا یعاص
و حراف؛ امان! به سمت  کاریو قر و غمزه! امان از زنان ب هیحاش

 اشپزخونه رفتم و تا وارد شدم خواهر دوم گفت:
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 .شیاورد یزیچ یلمیف یمن فکر کردم برا-

 میکنم، فعال هم تصم یکار نم لمیساله ف هیمهناز جان من -بیاد
 رو ندارم. یکار دیکل

 ؟یفتیاز چشم ب یخوا یچرا؟! م  -اردوان مادر

 شما؟!! ؟یاز چشم ک-بیاد

انگار! چه خبره؟ همش  یداداش شما با من چپ افتاد-اردوان مادر
 .یکش یم زهین ینوریا

 با خنده گفت: بیاد

کشن. در ضمن شما منظور و  یکنند نم یرو پرت م زهیخانم! ن الیل-
 جان حوصله کل ندارم. یمنم آبج یخوا یمقصود م

 ه؟یرانیا شییچا-بیاد مادر

بار  هی. نادر شهیبد مزه م یلیمن دوست ندارم خ هیرانیا ییوا-مهناز
 انداختم تو سطل زباله. سهیگرفت با ک

 پسندن. یم یو مصنوع یایمیبله خانم مواد ش-نادر
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 اره؟یبگم برات آب خنک ب یخوا یم -بیاد

نازک کرد و  یپشت چشم دمید یآشپزخونه م یاز گوشه  مهنازو
 گفت:

 خواد! ینه بابا نم-

 بدم گفت: صیتونستم خنده رو ازش تشخ یکه م ییبا صدا بیاد

 ...یخوا یآب خنک برات خوبه نم-

 آب خنک برام خوبه؟ یمن واسه چ-مهناز

 .گهیواسه پوست د-بیاد

 یحرص درون شیآبو واسه آت بیمنم خنده ام گرفت. اد یحت
 خواهرش گفته بود.

وقتم  یلیخ گهیزاره و د یم ریهواش خشکه تاث کینه که مکز-بیاد
 چند وقت شد؟ د،یاونجا بود

 گفت: بیکس جواب نمداد و اد چیه

 شه. یکه نم یهمه مرخص نیشد؟ ا یآقا نادر کارت چ-
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 شغلم. رییراستش....تو فکر تغ-نادر

 آقا. رهید-بیاد

 چرا؟!! ره؟یهان؟! د-مهناز

پس فردا  دیدختر شونزده ساله دار هیگذشته  یسن گهید-بیاد
 ارزه. ینم سکشیو ... نه نه به ر هیدانشگاه بعد ازدواج و جهز رهیم

 یمحکم داشت و حت دیهر کلمه تاک یرو کردکهیکلماتو ادا م یجور
به  هیجهز ی فهیکه از االن بگه وظ گهیم ینطوریا دمیفهم یمنم م
 حق به جانب گفت: عی! اما خواهرش سرییپدره نه دا یعهده 

 کارشو عوض کنه. گمیم نیواسه هم-

همه وقت سرکار  نینه؟ باالخرا گهیکارش البته عوض شده د-بیاد
 شه نادر جان؟ ینرفتن و سفر بودن که نم

 یلیخ بیخونه حکم فرما شد و بعد مادر اد یتو یسکوت هی اول
 و خارج از بحث گفت: لکسیر

 .ارهیواسه من ب گهید ییچا هیبگو -



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

547 
 

 دیبا کیمکز یرفت ؟یخور شد یسلطان چا هیشد؟ بدر یچ-بیاد
 .دیپر یاز سرت م یچا

 گفت: یشاک مادرش

 بپره؟ یواسه چ--

پره.  یاز سرت م زیچ هی یر یم یکشور هیخالصه هر دفعه  -بیاد
بار ناهار و شام درست  هی د،یپر تیبار روسر هی د،یبار چادر پر هی

 ...دیکردن پر

کرد. خنده ام گرفت، همه رو باهم تحت نشونه  یمکث هی مادرش
 . مادرش گفت:دهیاش قرار م

درآورد از من خرده  لیو سب شیکه ر دمییهللا، بچه زا کیبار نیآفر-
 .رهیبگ

 داد. یا-بیاد

بود هم  شیاحساس و حالت درون یادا یکلمه اشم که برا نیا یحت
خواد بگه آره ازتون  یانگار م یجور هیگفت.  یو خنده م هیبا کنا
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و  دیریگیکه  م هیزنم همون منظور یکه م ییحرفا قای! دقمیعصبان
 زنم. یبه احترامتون لبخند م

 لطفا. گهید یاستکان چا هیشروق جان؟ -بیاد

 .ارهیمنم ب یزحمت بگو برا یب-نادر

 نادر؟! یخور یم یچرا انقدر چا -مهناز

 متعجب گفت: نادر

 هم نخورم؟!! یخانم چا-

سر و  الیرفتم تا اول استکان هارو جمع کنم. ل رونیآشپزخونه ب از
تکون داد و پشت پلکشو کش داد و استکان خودشو برداشت  یگردن

 و بلند گفت:

چرا تک تک استکان ها رو جمع  ار،یب ینیس هیخانم؟ دختر -
 ؟یکنیم

که صاف سرجاش نشسته بود فقط  یبا سکوت و همونطور بیاد
چشماشو طرف خواهرش برگردوند و اون نگاهش...امون از اون 
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خانم  الینگاهش که چقدر حرف توش بودو از حرارت نگاهش ل
 بیجا خورد. اد دید بویو تا نگاه اد دیچرخ بیسرشو به سمت اد

 نگاه ازش گرفت و گفت:

 ؟یدیبه ما م یچا گهید یسر هیزحمت  یشروق جان؟ ب-

از لحن خواهرش چه حس  دمیفهم دمیشن بویاد یجمله  یوقت
 یانگار آب رو بیداشتم که با لحن و کالم اد یو تلخ ندیناخوشا

 رختن. آروم گفتم: شیآت

 .ارمیبله االن م-

نزاشت خم بشم  بیاومدم تا استکان هارو جمع کنم که اد ینیس با
 یرو جمع کرد و تو الیخودش و مادرش و ل یو خودش استکان ها

کارش باعث شد نادر هم استکان خودش و  نیگذاشت. هم ینیس
 گفت: الیل دمیمهنازو جمع کنه. به آشپزخونه که رس

دت جمع خودت کاراتو بکن تو که همه رو خو ؟یآورد نویخب چرا ا-
 .یکرد
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ازم کم نشد،  یزیبعدشم چ یآبج ستین نیاسمش شروق، ا-بیاد
 یکنه به مهمونا یداره لطف م ست،یکارا ن نیاش ا فهیشروق وظ

 رسه. یمن م

 با خنده گفت: مهناز

داداش. به هرحال  میایدرب یبگو ما از نگران ه؟یاش چ فهیپس وظ-
 رسه. یسرش به ما م هیتو  یانتخاب ها

 ش؟یسرش؟ سر خانوادگکدوم -بیاد

 یخواهرا بحثو به ناکجا م یبابا! خانم به ما چه! چرا ه یا-نادر
 د؟یکشون

 .ستیشلوغ ن ی فهیوظ گهیم میگیم یما هرچ ه؟یناکجا چ-مهناز

. لبمو دمیسجادم شن یخنده  یصدا یپق خنده رو زد و حت بیاد
 با خنده گفت: بیکه نخندم. اد دمیمحکم گز

 یاسم بچه اشو م یآخه ک ه؟یشروق! شلوغ چخواهرجان، شروق! -
 زاره شلوغ؟
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 با کش و غمزه و گفت: مهناز

 الیشده؟ ل یشلوغ، حاال مگه چ یگیعه!!! شروقِ من فکر کردم تو م-
 ؟یدیشنیم یتو چ

 کنه. یصداش م یشدم چ یمن اصال متوجه نم-الیل

 گفت: بیخانم همون مادر اد یبدر

 اسمش قشنگه.-

دومو که آوردم مهناز با پشت  یلبخند زدم و چا بیحرف مادر اد از
 چشم نازک کردن گفت:

مزه آب  یرانیا ی! چادیکنیم فیکه تعر هیچ نمیمن بردارم بب یکی-
 .دهیحوض م

 با خنده گفت: بیاد

 نایخب ت گه؛یبده د ایخوبه  ای ؟یزن یچرا غر م یحاال که برداشت-
 چطور بود؟
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بار  هی میافتاد داداش، ما اون همه وقت اونجا بود ادتیخوبه -الیل
 .یدیبچه رو نپرس نیحال ا

 پرسه؟! هوم؟ یبچه مگه حال منو م-بیاد

 .دیانتظار دار گرانیشما هم که همش از د-الیل

 من؟!!-بیاد

 زد و گفت: یپوزخند

 پارادوکس نگو آخه زشته. ی=آبج

 متعجب گفت: الیل

 .هیبق یداداش؟ حاشا به ادبت جلو یبا من-

 هیگرفت.  یو منم خنده ام م دیخند یخنده، اون م ریزد ز بیاد
 خنده. یاونم داره م دمیسجاد بردم و د یبرا یچا

 پارادوکس؟ یخواهر؟ برا یواسه چ-بیاد

 فحشه؟-خانم یبدر
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 .نایهمچ یه-بیاد

 برعکس. یعنیپارادوکس  ؟ینداز یداداش چرا دست م -مهناز

 اروم گفت: سجاد

 .لمندیکاتب و خانواده اش خودشون ف بیاد نیا-

 شنون. ینگو م یچیه سیه-

 وجدانه؟ یکدومشون مادر اون نامرد ب-سجاد-

 اون چاقه.-

 اردوانه. یکننده  تیقشنگ معلومه ترب-سجاد

به شام نمونده بود،  یزیعصر بود. چ یساعت نگاه کردم که حوال به
که اومدم  وهیو خانواده اش باال گرفته بود. با ظرف م بیصحبت اد

گفت که  یرو داشت م یدونم چ یوسط حرفش بلند شد، نم بیاد
رو ازم گرفت و  وهیآشپزخونه ظرف م یتوپشم پر بود. اومد از جلو

 آروم گفتم:

 .نینکن؛ برو بش-
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 من وسط حرفاش گفت: یهم با تن صدا بیاد

 بده. نهیسنگ-

با همون  بیدوخته شده بود اما اد بیچشم ها به من و اد ی همه
 نداشت اما تحکم و جذبه داشت گفت: یکه بلند ییصدا

 ییهرجا یاز من کم شد؟ هرک یزیمگه چ د؟یبه من رس یزیمگه چ-
کنه  یم شرفتیتالش خودشه. اگر درسته پ ی جهینت شهیاز زندگ
 .فتهیم نیزم یباال رفته با سر رو یادیوسط با غلط ز نیا یکیاما اگر 

 خانم معترض گفت: الیل

داداش منظور دار حرف نزن، حرفتو پوست کنده  ؟یک یعنی یهرک-
 یکه بعد همه جا بگ ستیبار منتت ن ریبزن. خداروشکر که اردوان ز

 رسوندمش. ییجا هیمن به 

 ییجا هیمن شمارو به  گمیم میش یمگه من همه جا م-بیاد
 بیبه اد رهیخ یخورده با چشما کهیرسوندم؟ که اردوانو بگم؟ همه 

 نگاه کردن و مادرش گفت:
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 ه؟یبه ما برسه؟ پسر همسا یپس ک-

 است. گهید زیمادر من! من بحث شمارو ندارم، االن بحث چ -بیاد

 وسط حرفش گفت: هوی بیزاشتم و اد یبشقاب م یتو وهیم داشتم

 شروق جان؟-

 . نگاش کردم و گفت:هیو حرص یگفت که چقدر عصب یم لحنش

 دارن تو زحمت نکش. یخودشون برم هیسجاد ببر، بق یفقط برا-

 به مادرت...به مادرتون دوره. وهیظرف م-

 زارم شما برو یمن م -بیاد

سجاد برداشتم و از هال به سمتش رفتم. تا به سجاد  یبرا بیس هی
 خورده گفت: کهیسجاد  دمیرس

 اقا کاتب؟!!-

 گفتم: آروم

 ؟یدار کارشیچ ه،یاالن مهمون داره عصب سیه-
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 واسه سر سالم هست. ست،یهست حسابش ن قرارداد-سجاد

 هال گفت: یاز تو بیاد

 شده؟ یچ-

 از جا بلند شد و گفت: سجاد

 .ستیپرونده فاکتور حساب ن یتو یهست ول یقرارداد کار-

 از جا بلند شد و گفت: بیاد

 واسه چه وقت ساله؟ ؟یچ یعنی-

 داشته. غاتیسه تا هم پروژه تبل ن،یفرورد یبرا-سجاد

 و روش کرد و گفت: ریاومد پرونده رو گرفت و نگاه کرد، ز بیاد

بگو  ه،یچ شیلیفام یحسابدار سیرئ کهیمرت نیزنگ بزن به ا-
 مشت شتر دور خودم جمع کردم. هیکو؟  شیفاکتور حساب رس

 درآورد و شماره گفت: شویگوش سجاد

 آقا کاتب... اریهستم دست یسالم....من هشرود-سجاد
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 کرد و آروم گفت: بینگاه به اد هی سجاد

 اسمشو بزار داداش... یخوا یم یشما هرچ-

 به سجاد نگاه کردو گفت: ینگاه از پرونده گرفت و شاک بیاد

 ..نمیبده من بب-

 گفت: بیداد و اد بیبه اد شویگوش سجاد

 ن؟یصاحاب فرورد یفاکتور ب نیخودت بخند...کو ا شیبه ر کهیمرت-
که نه اسم داره نه فاکتورداره. از حساب بابات  هیقرار داد به نام ک

....من مگه عالفم توام که تا فردا ؟یسه تا پروژه زد یحساب کرد
 ...ه؟یبه اسم ک ینیبب یدفتر شماره پرونده رو نگاه کن یبر

 گفتم: آروم

 قلبت.... بیاد-

 سجاد نگاه کردم و گفتم: به

 .رهیگیاالن قلبش م-
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 یهمه  دمیکه د ارمیآب ب بیاد یبه من نگاه کرد و رفتم برا بیاد
زد، آب  یرو به سجاد حرف م بیزل زدن. اد بیخانواده اش به اد

 یدکتر گفته بود جا روزیخنک آوردم و قرصاشو برداشتم. تازه از د
 یخوره که  قلبش م یبخور. االن انقدر حرص م یو نصف یکیدوتا، 

 ....رهیگ

 ینگاه م الیداره به ل یشاک بیاد دمیاومدم د رونیاز آشپزخونه ب تا
 خورده گفت: کهی الیکنه...ل

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا-

 به مادرو خواهرش نگاه کرد و گفت: متعجب

 دادم خبر ندارم. غیالبد من رفتم واسه کله کچلم تبل-الیل

رو قطع کرد، پرونده رو از سجاد گرفت  یگوش یبدون خداحافظ بیاد
 یو به سمت هال اومد. به ضرب و محکم و با خشم پرونده رو رو

با  بیو اد دیباال پر زیپرت کرد، شونه هام از برخود پرونده با م زیم
 گفت: ینییپا یتن صدا یتشر ول

 ؟یآبج یگفت یم یاالن چ یواسه کله کچلت؟ داشت-
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 گفت: بینگاه کرد و اد هیهول شده و دستپاچه به بق الیل

نرسوندم؟ بچه ات  ییمن اونو به جا ست؟یمنتم سر اردوان ن-
 یقالتاقه، اومده شرکت به اسمش قرار داد نبسته گفته خواهر زاده 

 زیت هی غیتبل هی یبرا یدون یداشته، م یغیکاتبم. سه تا پروژه تبل
! ونیلیصد م ؟یدون یکنم؟ م یاجاره م یاز شهردار ونیلیمن چند م

برداشته که  زریکه پسرت ت ییتعداد روزا یناقابل برا ونیلیصد م
 کنن. غیکنسرت نکبتش و واسه اش تبل

 گفتم: آهسته

 ...بیاد-

 شده گفت: یبرگشت و به پشتش نگاه کرد و عاص یعصب

 بله شزوق جان؟ بله؟-

کردن، نگاه کردم  یبه جمع که همه هاج و واج به ما نگاه م مضطرب
 و اروم گفتم:

 االن قلبت...-
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 گفت: یعصب بیاد

 خوان. یم نویهم نایا سه؛یوا-

 بهیخوبه غر ،یمارو بد یخب آبرو لهیحاال مگه فرارکرده؟ خ-الیل
 .یشییدا یستین

 گفت: یو شاک یبا پرخاشگر بیاد

انقدر  شمیمن دارم پاره م ،یپسرت شدم آبج ییمن گه خوردم دا-
 ُ ونیلیصد م شهیم شیکیپروژه که فقط  هیکنم بعد پول  یکار م

 چقدر پوله؟ ونیلیصد م یدونی،تو م چوندهیپ

 و خم ابرو گفت: چیبه سر و گردنش داد و با پ یباز تاب الیل

 ...یاریدرم یباز دیبد دیداداش چرا انقدر ند-

 گفت: یخانم شاک یبدر

 پولشو بده. یستین دیدبدیتو که ند-

 د؟یچرا حاال منو دوره کردمامان! -الیل
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دفتر من تا قرون آخر  ادیصفتت بگو م یبه اون پسر ب-بیاد
 خوام منتم سرش باشه. ینم ده،یحسابشو م

 با لحن محکوم کننده گفت: بیتا خواست حرف بزنه اد الیل

کشونمش دادگاه  ی. شده مگذرمیقرونم نم هیاز  ستیچون آدم ن-
 هیدفتر من از سرما ادیبهش بگو! پشتش طرف من کنه بعد ب نویا

کاتبم  بیاد یمن استفاده کنه و همه جا جار بزنه من خواهر زاده 
 1!مه؟یکار بیباهاش سالهاست قطع رابطه ام؟ رق یول

 زد: یپوزخند

ِسن زده چهارتا دختر  یدوتا عربده باال نه؟یب یخودشو در حد من م-
 شده؟ یزدن فکر کرده اب غیچهارده ساله براش ج

نگاش کردم و نادر روشو  یو مهناز شاک الیپق خنده زد و ل نادر
به  وانیباز برگشت به من نگاه کرد که قرص و ل بیبرگردوند. اد

 گفت: الیبودم. خشمشو خورد و قرصو ازم گرفت و ل ستادهیدست ا

 خب بچه است لج کرده.-
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 گر گفت: انیو عص یشاک بیاد

 در مورد اون الدنگ با من حرف نزن. یآبج-

 معترض و شکوه گو  پرخاش کرد: الیل

 یمدل هیخودته،  یاردوان جگر گوشه  ؟یگیم یداداش معلومه چ-
 است. بهیکه انگار صد پشت غر یزن یحرف م

 بهم داد و با لج و حرص گفت: وانُ یو ل دیآبو سر کش بیاد

صورتم  یکه تو جگر گوشه رو انداختم اونور همون روز نیمن ا-
بهش، قربون  یتو دهن یو جا یزد یزد و تو بال بال م یعربده م

 نه؟ ای ادتهی ادته؟ی یرفت یصدقه اش م

 خانم خونسرد گفت: یبدر

 ندازه. یسرش م ریز راداشویا نینه ا-

 خورده به مادرش نگاه کرد و گفت: کهی الیل

 که زور گوتره؟ یپشت اون یافتاد دیمامان تو باز هوارو پس د-
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دفتر  ادیمهلت داره ن یمن زورگوام؟ بهش بگو سه روز کار-بیاد
 کنم. یم تیشکا

 تحکم و حرص داد زد: با

 سجـــاد!!!-

 بله آقا؟-سجاد

مو به مو پرونده رو چک کن، حسابشو از اول محاسبه کن،  -بیاد
اگر  یبکش، حت رونیب غاتشویو عکسا  و نگاه کن و تبل لمیف ویآرش
 اونور کار زدن همه رو چک کن. یرسانه  یبرا

 .بیاد به،اقایصد رحمت به غر-الیل

واسه پسر نمک نشناسِ تو  ؟یدیام فهم بهیمن غر یآبج -بیاد
 ام، اسم کاره... بهیغر

 گرفت و گفت: الیاشاره اشو به سمت ل انگشت

داده و از من سوء  ینه اسم گذاشته نه پول ی، وقتِ یپسر تو دزد-
 کرده. یدزد یعنیاستفاده کرده 
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 گفت: ییبا پر رو الیل

من  یبچه  ،یریکه همون موقع ازش پول بگ یبود یباال سر کارت م-
 است. بهیغر شییدونست دا ینم

 هیبا حرص سرشو تکون داد و مشتاشو کنار پاش غالف کرد.  بیاد
 گفت: یدیبود و تاک بشیج یدستش هم تو

مواظب باش دور  یمواظب باش! آبج ؛ینمک نشناس یلیتو خ یآبج-
 و برتو نگاه کن وبعد نمکدون بشکن.

وسط پاکت  زیم یاز کشو بی. اددیچیفضا پ یسکوت تلخ تو هی
 هیدراورد. خواست بلند بشه که چشمش به من افتاد و  گارشویس

برداشت و به سمت تراس رفت. به جمع  گارویان مکث کرد اما س
. من به سمت اشپزخونه میبر دیدر عالمت داد پاشنگاه کرد و نا

 1خورده!! یقرص چ بیاد دنینپرس یحت نایرفتم و ا

بود و کار  بیاما انقدر حواسم پرت اد ومدیحرف زدنشون م یصدا 
گن.  یم یتونستم تمرکز کنم و بشنوم اونا چ یاردوان بود که نم
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و فقط  هیاردوان عادت به سوء استفاده داشت؛ مهم نبود طرف ک
 استفاده کنه تا خودش قد بکشه! گرانیخواست از د یم

در  یموندن، صدا یآوردم. احتماال نم رونیب ززیاز فر یبسته ماه هی 
رفتن. سجاد به  رونیاز در ب دمیاومد و از آشپزخونه نگاه کردم د
 سمت آشپزخونه اومد و گفت:

 یلیخ اروی نیبابا ا ،یتو شانس آورد دمیبه خدا االن فهم ؟یآبج-
 کرده؟!! کاریچ یدی!!! دهیعوض

 نیچقدر بدبختم که همچ رم،یکنم من چقدر حق یسجاد حس م-
 ینفر م هیانتخاب  یرو دوست داشتم، عاشقش بودم، گاه یآدم

 کنه ،خار کنه، له کنه و من همون آدمم. کیتونه اونو کوچ

 و گفت: دیزانو زد و منو به بغلش کش سجاد

خواهر  نیبازم بهتر ینتخاب داشته باشتو هر گذشته و ا یآبج-
 .یهمه کس من و مامان ،ییایدن

وارد شد. تا خواستم از سجاد جدا بشم  بیخونه باز شد و اد در
دونم چرا نگاهش  یخورده به ما نگاه کرد. نم کهیو  یشاک بیاد
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انداخت و  نییسرشو پا بیو اد دیبود! سجاد نگاهشو ند ینطوریا
 گفت:

 دفتر جالل. میر یسر م هیسجاد؟ فردا اول از همه -

 از من جدا شد و گفت: سجاد

 ؟یکن یم تیاقاکاتب شکا-

 الطلوع روز سوم! یکنم صبح عل تیو شکا ادیدوست دارم ن-بیاد

افتاد که وسط  بیخواستم به سمت آشپزخونه برم نگاهم به اد تا
 داد. یاشو ماساژ م نهیس

 قلبت درد گرفته؟-

 نه. -بیاد

 یم ،یالبد بدتر شد یدیهم کش گاریس ؟یدیپس چرا ماساژ م-
 .یبهتر بش دیشا یبکش قیچندتا نفس عم اطیح یتو یبر یخوا

مبل نشست و  یرو بینگاه نامفهوم! اد هیبه من نگاه کرد،  سجاد
 گفت:
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پسر انگار با لقمه  نیکنه ا یرحم نم یفکر کرده من احمقم، به کس-
بود و چک نکرده بود  دهیبزرگ شده. االن اگر سجاد ند ینامرد ی
همه پول ازم بره و نفهمم؟!!! چقدر از  نیوسط ا نیا دیمن با یعنی

به حسابا شک کرد، همه  دیفهمم!!! با یخورن و نم یکنار من دارن م
 خوام... یحسابدارو م نیحسابا! فردا عذر ا

سکوت و چهره  راه رفت و به سجاد نگاه کردم. سجاد هم با یعصب
 واریقندونو برداشت و به سمت د یعصب بیدرهم نگام کرد...اد ی
 ی شهیبود پرت کرد. ش یسیتابلو فرش بزرگ از دوتا زن انگل هیکه 

گفتم  یزیزدم و نه چ غیافتاد. من نه ج نیزم یتابلو خرد و تابلو رو
 تی. از عصبانادیگرفتم تا صدام درن کمدهنمو مح یو فقط جلو

گذاشت  شینیب یزد. سجاد انگشت اشاره اشو رو ینفس نفس م
 و به من اشاره کرد و زمزمه کرد:

 تو برو.-

 گفت: بیخواستم برم اد تا
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 بِ یرسه سوار اد یاز راه م یبرف کردم تا هرک ریمثل کبک سرمو ز-
 خر بشه؟

 باشه؛ بزار چک کنم. یکی نیهم دیآقا شا-سجاد

اعتماد  یهمه رو مو به مو..به کس ؛ینیب یحسابارو م یهمه  -بیاد
 میاز حساب شخص یخورد و ه یندارم، من چکام برگشت م

دخل  یگرفت ادیکارمند ز بیگفتم اد یکردم و با خودم م یپرداخت م
درآوردن واسه  یشده، آشنا باز ادیز متایخوره، ق یو خرجت باهم نم

 دارم! نیآست یتو مار... نگو من نهیینرخت پا نیهم

 یم خیکه مو به تن س یخفه و دندون قروچه ا یگر با صدا انیعص
 زده بود  داد زد: رونیکه ب شیشونیکرد، با اون رگ وسط پ

کنم.، از همه  یم تیدارم. از همه شکا نیآست یمـــــار، مــــــار تو-
 کو؟ میاشون...گوش

 یبه من افتاد، نگاه از صورتم گرفت و به شکمم زل زد. جا نگاهش
 لب گفت: ریمبل نشست و ز یبگرده رو شیدنبال گوش نکهیا

 طفلکو بلرزون. نیحاال تن و بدن ا-
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 .یآروم بش ارم؟یب یچا یخوا یم-

آب بخور رنگت  وانیل هیخوام؛ آرومم...خودت برو  ینم یزیچ-بیاد
 .دهیپر

 به من نگاه کرد و گفت: سجاد

 ؟یخوب یآبج-

 خوبم خوبم.-

و اروم  دیتکون دادم و به سمت اشپزخونه رفتم. خوبه منو د یسر
تابه گذاشتم و برنجمو شستم. تا گرما به  یرو تو ینشست. ماه

 یخورد بوش بلند شد و کار منم دراومد. تابه رو بردن تو یماه
خونه اسپند دود کردن، عود روشن کردن،  یباغچه انداختن و تو

کردم و آخر مجبور  یرو حس م یماه یعطر زدن.... نه نه من بو
خوابش  ونیزیتلو یمامان جلو میدیو د میبه خونه برگرد میشد

 برده...

آسمون ماه کامل مشخص بود،  یبودم، تو دهیاتاق دراز کش یتو
به  شتریو ب شتریگذاشتم و ب بیبه ماه بودم...خودمو کنار اد رهیخ
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 یتو یوقت گنیحکمت! م ایقسمته  نیا نکهیبردم، ا یحرف خودم پ
بعد  ییبال هی یبرسونه، گاه ریاز خدا بخواه بهت خ یمون یوا م یکار
 یرخواهیاون بال بوده اما در خ یکن یفکر م توکه  ادیدعا سرت م نیا

و  مینیب یبوده چون ما بنده ها ،مو رو م ریخ  قایخدا اون اتفاقا دق
 .میکنیرو قضاوت م زیمو! با عقل جزء خودمون همه چ چشِ یخدا پ

و خانواده اش به دست  بیاد یکه از زندگ یاون شب با اون شواهد
 یا کهیانگار ت بی. ادقتهیحقخود  قایحرف دق نیکه ا دمیاوردم فهم

اتفاقا  نیتموم ا یبود، انگار زیو اعجاب انگ بیاز خود من بود، عج
 یها ی. دوتا آدم از قربانمیریمقابل هم قرار بگ بیافتاده تا من و اد

 اردوان! یو نامرد یخواه ادهیو ز نهیحرص و ک

 :گهیافتادم که م یخسرو اریاون شعر زان ادی

 بودم که واست پله شدم. نردبوم

 که ازت ذله شدم یگیم یبرگشت حاال

 منه که پر و بالت دادم ریتقص

 دادم ادتیخودم  یبلد نبود دنیپر
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 یباال آوردم و به انگشتِ دستِ چپم  نگاه کردم. پازل ها دستمو
حرفا به رقابت با  نیاز ا شیگرفت. اردوان ب ینقشه کنار هم قرار م

 ضیمر ضه،یشده. اون مر زیو حسادت از جونش لبر صهیحر بیاد
سوءاستفاده رو کنه تا ازش  تیبکشه، ازش نها نییپا بویاد نکهیا

 .بشهیرق بیگفت که گفته اد یم بیجلو بزنه...اد

 ی!! من چطورفته؟یم عیاز دل و چشم انقدر سر یکی یچطور
تونستم دوست داشته باشم؟!! بلند شدم  یرو م یآدم نیهمچ
 هی یخوام حت یشکمم گذاشتم. نم یجام نشستم و دستمو رو یتو

با  ،یتنها واسه من ،یهست یُ تار موت به اون بره، حاال که موندن
 یلیخ دی! شابیاد هیشب دیشا یکنم، کس یتموم وجودم بزرگت م

 یبه اردوان م بیدونم که سگ اد یبشناسم اما م بویمونده تا اد
 ارزه.

 زمزمه کردم: آروم

 منو عشق منو قلب منو اقتیتو ل-

 صداقت منو اشک منو آه منو تو
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 نگو نه ینه نداشت ،ینداشت تو

 نکن، فقط برو فقط برو کیکوچ خودتو

 چشمام برو یاز جلو نمت،یخوام بب ینم

 نهیتو فقط برو که تنها فکرم هم آره

 .نهیش یقلبم م یپس از تو تو یک نمیبب تا

 ؟یآبج-

 سجاد نگاه کردم و خوندم: به

 کنم یجور سر م هی یمن که کوه غصه هام ول-

 نکنم نینفر گهیفقط بخواه از من که د تو

بغلش گرفت و  یاتاق نشست و زانوهاشو تو یورود یجلو سجاد
 نگام کرد.

 نهیتو فقط برو که تنها فکرم هم آره

 نهیش یقلبم م یپس از تو تو یک نمیبب تا
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 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف سرمو

 کردم. یدلمم امروز خال یته مونده -

 زد و گفت: یپوزخند تلخ سجاد

خداروشکر  بتشیمص یبرا دیآدم با ییوقتا هیکردم  یداشتم فکر م-
خودشم رحم  ییبه دا یحت هیعوض یلینامرد خ نیا یکنه. آبج

 هییکه از دا یپول یما به اندازه  کلیو ه ینکرده، کل خونه و زندگ
بدبختم فکرکرده خودش خرج کرده، بدتر از ما،  نیا شه،یزده نم

 .نهیا

 تکون دادم و گفت: نیبه طرف سرمو

است؟  بهیمگه غر گهیمن امروز دلم براش سوخت، بعد خواهره م-
داره اگه من بودم  ی! بازم اقا کاتب ، چه دل بزرگهیاون چه نامرد

 کردم. یرفتم در خونه اش پاره اش م یه مشبون

داره،  به  یسن چقدر احساس بزرگ نیا یسجاد نگاه کردم، تو به
 نکهیآخه بچه جون، اردوان خواهرتو نابود کرد و تو جز ا بیقول اد
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 یپاره اش م گهیم ؟یکرد کاریو شوتت کنه اونور چ یریاشو بگ قهی
 بهش زدم و گفتم: یکردم!!! لبخند

بنده خدا  نیا اد،یدنبالمون م بیسحر اد یبرو بخواب صبح کله -
اسم و  نیکاتب با ا بی. فکر کن ادمیشد شیهم انگار ما دلخوش

 .میشد شیرسم، ما دلخوش

اسنادشو اصالح کرد و مال گمشده اشو  یچرا که نه؟ االن ک-سجاد
 کرد؟ دایپ

 زدم: یلبخند

 .یقربونت برم داداش-

 با خجالت گفت: سجاد

 حالت بهتره؟ ؛یچاکر آبج-

 تکون دادم و با خنده گفت: یسر

 یزد یکه م یهر عق ؟یزن یکاتب م یحال آقا یتو یچه گند یول-
 خورد. یتکون م هیاون 
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 رفت. رونیو از اتاق ب دمیدرآورد و خند اداشو

به دو  یکیسجاد داره با مامان  دمیشدم شن داریکه از خواب ب صبح
 آشپزخونه رفتم و گفتم: یبلند شدم و تو!!! از جا ؟یکنه! سرچ یم

 شده؟!! یچ-

 سالم دختر گلم.-مامان

کشه ها، من خودمو تازه با  یمن اعصابم نم نیبب یآبج-سجاد
 کوبم ها. یم واریوفق دادم، کله مله امو به د دیاتفاقات جد

 خورده نگاش کردم و متعجب گفتم: کهی

 شده؟!!! یچ-

 .دهیکنه؛ چشمش ترس یداره شلوغش م یسجاد الک-مامان

 . گنگ گفتم: جیگ

 شده؟یخب حاال چ-

 خوشحال گفت: مامان
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 . یخواستگار دار-

نزده و  یشده بودم. انگار که حرف رهیزدم و به مامان خ یپلک م فقط
 بگه. مامان وارفته گفت: شویمن منتظرم حرف اصل

 .انیهفته ب نیدوشنبه ا یخوان برا یم ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا-

با اردوان،  مییسرم اومد، شروع سابقه آشنا یهزار صحنه تو هزاران
 !بیاد ب؟یو...و... اد میحاملگ ب،یبا اد ییاردوان، آشنا یکارا

 مامان؟ ادیب یک-

به سمت  یهاج و واج ،نگاه از من گرفت و سرش به سخت مامان
 زنگ خورد وسجاد گفت: می. گوشدیسجاد چرخ

 .میما بر-

 دوشنبه قرار گذاشتم. گمیم ه؟یچ میما بر-مامان

 ده؟یراه م یرو خواستگار یمامان؟ مگه آدم هرک یبا ک-سجاد

 زودتر ازدواج کنه چون ضربه خورده. دیشروق با-مامان
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 یمامان انقدر اصرار نکن، مگه ضربه رو با ازدواج جبران م-سجاد
 کنند؟

 گفتم: آهسته

 که هست. یخواد ازدواج کنه؛ هرک یمامان بگو نم-

سجاد گوش نده، اردوان تموم شد رفت حاال  ینه مادر به حرفا-مامان
 .هیبچه خوب دمیپسره رو من د ،یبرس تیبه خودت و زندگ دیبا

 ؟یداد صیخوبو از کجا تشخ یبچه -سجاد

 سجاد؟-

 میداده! ما تو جامعه ا صیمامان از کجا تشخ نمیبب ستاینه وا-سجاد
مردمو از کجا  ریو سر به ز یزن خونگ هیمامان  میشناس یادما رو نم

 شناسه. یم

 از تو پاره کردم پسر جون. شتریب راهنیمن چندتا پ-مامان

 خوام فعال ازدواج کنم. یمامان من نم-

 ؟یو غصه بخور ینیبب شویعروس ینیچرا؟ بش-مامان
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 با حرص گفت: سجاد

 باشه؟ یغصه بخوره؟ ک یواسه اون ازگل دوزار-

 ؟یشروق ینگو پسر! عه! تو جا یچیتو ه-مامان

 شده؟ دایاصال از کجا پ اروی نیا د،یشروق ینه شما جا-سجاد

 کرده. یها معرف هیاز همسا یکی-مامان

 کجاست؟ کارستیپسره چ-سجاد

 .نیتره هم کیفقط دو سه سال از شروق کوچ-مامان

 گفت: شتریبا حرص و آز ب سجاد

 بود که پدر خواهرمو درآورد. انیجر نیپدر هم هم یدِ اون ب ن؟یهم-

 نند؟یب یچشم م هیهمه رو مگه با -مامان

 گفت: یباز زنگ خورد و سجاد عصب میگوش

 ؟یدیجواب م یآبج-

 .میسجاد بپوش بر-
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 کنه؟ زیمردمو تم یبره خونه -مامان

 کنه، منم حواسم بهش هست. ینم زیتم-سجاد

 باد نبره. ریتو کاله خودتو بگ-مامان

 یاما خواهرمو به هرکس ستیپاره هم بشه مهم نکاله من -سجاد
 .دمینم

 ؟یدرآورد لیاُهو! سب-مامان

 خونه رو برداشت و گفت: دیکل سجاد

 م؟یتر بد کیمهده که به پسر کوچ یمگه شروق مرب-

 اردوان؟ شهیو سه چهار سالشه م ستیب یمگه  هرک-مامان

 است؟ کارهیچ اروی-سجاد

 باباش مغازه داره.-مامان

 کارهیخودش چ گمیخواد زن باباش بشه؟ م یشروق م مگه-سجاد
 است!
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 یعروس یخواد بره گفتن نامزد کنند بعد سرباز یم یسرباز-مامان
 .رنیگیم

 کفشاشو برداشت و گفت: سجاد

و سه چهار ساله  ستیب یآره خواهر من تموم عمرش نامزد پسرا-
 نیعمرشو که اون کثافت هدر داد و حاال ا میسال و ن هیمونه.  یم
 اد؟یو ب یبره سرباز اد،یبهار م نی؛بزک نب یکی

 همه سال منتظر بابات موندم. نیمن آدم نبودم؟ ا-مامان

 ؟یکن یم سهیمن مقا یالدنگ هارو با بابا نیا یدار-سجاد

سر به  د،یپسره رش ه؟یطرف آدم بد نیا یدون یتو از کجا م-مامان
 ...ریز

 !!!د؟یرش-سجاد

 من نگاه کرد و با پوزخند گفت: به

 ومدیمادر مارو، مگه به قده؟ کاش همنوع خواهرم م اریمع-
 کرد. یخوشبختش م
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خوشش  یلیخ یعنیخواد  یکه شروقو م نیا گم،ینه دارم م-مامان
 اومده.

 ؟یذار یمنت سر ما م ومدهین کهیمرت اد،یخوشش ن ادویب-سجاد

 اومد. فونیآ یزنگ خورد و همزمان صدا میگوش باز

 ؟یآبج-سجاد

 شده گفتم: یو عاص کالفه

 بشنوم. یزیخوام چ یمامان کنسل کن من نم د،یبس کن-

 یمرد معلوم بود. در م هیها قامت  شهیدر اومد، از پشت ش یصدا
 گفت: یزد و هم زمان م

 شروق؟-

 لب گفت: ریز سجاد

 نداره، خودش اومده ه؟صبرمیک گهید نیا-

 و درو باز کرد و مامان متعجب گفت: دییدو
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 ه؟یک-

 سالم آقا.-سجاد

 شروق کو؟-بیاد

 ...بیتو ج-سجاد

 یانگار شاک یول دمید ینم بویدر بود. اد یباز بود و سجاد ال مهیدرن
 بود. 

 سجاد؟-مامان

که صورتش کالفه و به هم  دمید بویسرشو برگردوند و اد سجاد
 شویسرش بود، روسر یرو یروسر هی شهیبود. مامان که هم ختهیر

 و گفت: دیجلو کش

 سجاد؟ هیک-

که  ییافکار و حرفا ینگاه از من گرفت که مسخ شده تو بیاد
بودم غوطه ور بودم. انگار هم زبونم و هم فکرم الل شده  دهیشن

 !!گه؟یم یبود. حامله ام، خواستگار چ
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 آقا....آقا کا....-سجاد

 بازتر کرد و گفت: یدرو کم بیاد

 .یخانم هشرودسالم -

پام گذاشتم و  یکردم و آروم سالم کردم. کفشمو جلو سربلند
رفت. مامان کنارم  یاهیخواستم سرمو بلند کنم که انگار چشمام س

که سجاد از هول دو پله  دمیساعد دستشو گرفتم. د عیبود و سر
راهرو اومد. مامان منو نگه داشت  یهم با سر تو بیاومد و اد نییپا

 وتا، نگاه کرد و بعد رو به من گفت:اول به اون د

 حواست کجاست مادر؟-

 اومد و گفت: نییمسلط به خودش پا سجاد

 ؟یخوب یآبج-

 رفت. جیسرمو باال آوردم، سرم گ هویاومدم کفشمو بذارم بپوشم ، -

 ….سجاد پاش-بیاد
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 گهیم یمامان چ ینگاه کردم و چشمامو درشت کردم. جلو بیاد به
 نگاه کرد و گفت: بیسر درگم به اد! مامان متعجب و ییهوی

 د؟یمحل نیشما چقدر آشناست؛ واسه ا ی افهیق-

 کفشمو صاف کرد و با پوزخند گفت: سجاد

هم هست،  گریکارگردانه، باز گه،یکاتبه د بیمامانو!!! مادر من اد-
 ؛یدیعکسشو د واریو در و د ونیزیتلو ویراد یهمه تو نیا

 ؟ینشناخت

 گفت: ییبا خوش رو مامان

 من نشناختم. دیحال شما خوبه؟!! ببخش-

 تکون داد و گفتم: نیبه طرف یسر سجاد

 پوشم سجاد جان بلند شو یم-

 اروم زمزمه کرد: سجاد

بردمت درمونگاه  یم دیسر راه با شبه،یواسه د ؛ینه بپوش آبج-
 .رنیفشارتو بگ
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 خواد خوبم. ینم-

 :دیکرد و ازش پرس یول م بویمگه اد مامان

 کنند؟ یشما کار م شیمن پ یبچه ها-

 شما برو زنگ بزن کنسل کن. م،یشونیا شیبله مادر بله پ-سجاد

 لبخند گرم زد و گفت: بیبه سجاد کرد و رو به اد یاخم مامان

 سجاد راننده اتونه؟-

که نگاهش به من بود  بیو وارفته به من نگاه کرد و اد یعاص سجاد
 اومد و آرنج سجادو گرفته بودم. یکه از پله ها باال م

 مربوط به.... یشروق کارا-بیاد

 :دیوسط حرفش پر سجاد

 منو. گه؛یمنو م-

 دفتر منه. یکارا اریآهان سجاد؟ آهان آقا سجاد دست-بیاد

 لب گفت: ریز سجاد
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 زنه. یهمه دو و چهارِشون باهم م-

 لب گفتم: ریز

 .سیه-

 آروم گفت: بیو اد میدیرس باال

 نوچ! اصال حواست هست؟ ه؟ینطوریروش ا چرا رنگ و-

 انگار. یدار یشماهم کله پز گهیصبحونه نخورده و د-سجاد

 .سیه-

 یهم خداحافظ بیگذاشت و رفت و اد یخداحافظ یکه ب سجاد
 شد. نیگفت و سوار ماش یکوتاه

 هم کنسله. هیمامان مواظب خودت باش اون قض-

هامون از پشت سرم  هیاز همسا یکیگفتم  یکه داشتم م نویهم
 هیهمسا یکه با صدا شدیم نیصدام کرد. سجاد داشت سوار ماش

هم  بی. ادستادیا نیدر ماش یاومد و همونطور ال رونیامون ب
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 ی" بود با روی"صاحب لشیامون که فام هیمن بود. همسا یروبرو
 خوش و سر زبون دار گفت:

 شروق جان سالم.-

 .یسالم خانم صاحب-

خورد انگار صورتش تازه شکفت!!! با  بیتا چشمش به اد یصاحب
 گفت: یچنان ذوق

 کاتب!!!! یآقا-

قدم به  هینگاه کردم و  بیجام تکون خوردم. به اد یتو متعجب
شد حد  یسالم تکون داد، قشنگ م یبه معن یعقب رفتم. سر

گرفت  ی! کالفه تر نگاه از خانم صاحبدید بیصورت اد یتو انویعص
 یمن اخم و منتظر و کنجکاو به صاحب هیو به سجاد نگاه کرد که با 

 گفتم: هیضدادن ق صلهیف یکرد.برا ینگاه م

 !رهیخ یخانم صاحب-
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کرد و  بینگاه به اد هینگاه به من و  هیو باز  دیخند یصاحب خانم
 گفت:

 البته قبال هم... یگرد یبا از ما بهترون م گهیشروق جان بَه بَه، د-

 به ساعتش نگاه کرد و رو به سجاد گفت: بیاد

 شد. رید نیآخ آخ بش-

 نینگاهشو ب یرو دک کنه. صاحب یخواست صاحب یقصد گفت! م از
و  بیما سه نفر چرخوند و بعد به من با چشم اشاره کرد و بعد به اد

کنه؟" تکون داد. حالم  یم کاریچ نجایا نی" ایبعد سرشو به معن
 فتم:گ عیروبراه نبود و سر

 مامان خونه است. د،یشده ببخش رشونید یخانم صاحب-

 خواستم.... ینه نه با مادرت کار ندارم م-یصاحب

 و ادامه داد: دیخند باز

 .نمیب یبگم دوشنبه ان شاء هللا شمارو م-
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نشستن. پس  نیماش یتو دمیو سجاد برگشتم و د بیسمت اد به
 یکلنجار باهاشو نداشتم و برا یبود؟!! حوصله  یصاحب یلقمه  نیا

 گفتم: نیهم

رسونه با اجازه  یمنو بهتون م یمامانم جواب و صحبت ها-
 خداحافظ.

رو جواب بده. به سمت  یخداحافظ ایکه ادامه بده  ستادمینا اصال
 یکه صاحب دمینشستم شن یکه م یرفتم و درحال بیاد نیماش

 متعجب گفت:

 وااااا !!!!-

به عقب که من نشسته  یراه افتاد و سجاد شاک بینشستم اد تا
 بودم برگشت و گفت:

 گفت؟ یچ-

 .هیصاحب یلقمه -

 ها. یصافش کن یبزن یبر یعنی-سجاد
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 به من نگاه کرد و گفت: نهیاز آ بیاد

 چه خبره؟!!!-

 کرده. دایزنه خواستگار پ-سجاد

 واسه شروق؟-بیاد

کار هم دارم...خب آقا واسه  گهید نکهینه واسه من نه ا-سجاد
 مادرم که از سنش گذشته... گهیشروق د

 گفت: یشاک بیسجاد زدم و اد یشدم و با پنجه به بازو خم

 د؟یگفت یشما چ-

مادر منم خجسته است به  م؟یبگ میخواست یم یچ گه؛ینه د-سجاد
 گهیبود!د ستادهیبابام ا یهمه سال پا نیاحوالشِ که ا نیخدا ا

 داره. نیخونش کوکائ یخجسته است، تو یادیز

نگام کرد و  نهیخنده اش گرفت و باز از آ تیوسط عصبان بیاد
 گفت:

 ؟یخوب-
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 .رنیفشار بگ هیدرمونگاه  میببر گمیآقا م-سجاد

 ؟یبلد یرانندگ-بیاد

 بله آقا.-سجاد

 شیپ یریم یدار یبردار برو دفتر پرونده ها رو برم نویماش -بیاد
سه  یگی. به جالل مدیکن یو رو م ریمو به مو ز دینیش یجالل م

 کنه. یم تیشنبه صبح دادسرا شکا

 ؟یکن یم کاریشما چ-سجاد

 دفتر. امیشروقو ببرم درمونگاه، ظهر م-بیاد

 نگاه بهم کرد و گفتم: هیبرگشت  سجاد

 خواد. یمن خوبم درمونگاه نم-

و صبح هم صبحونه  یباال آورد شبید یسرم بزن میبر دیبا-بیاد
 شده. دیرنگت سف ،ینخورد

 ها. شهیم شیوقت بچه طور هیوقت.... هیبرو  یآره آبج-سجاد
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برم  رتتیزد. قربون غ یحرف بچه رو م یوقت دیلرز یم صداش
 جو گفتم: رییتغ یداداش کوچولو. برا

 دیکن تیشکا نکهیندارم اما فکر کنم قبل ا یمن اطالعات حقوق--
که پول بده داشته  دیبه اردوان اطالع داد نکهیچندتا سند از ا دیبا

 .دیباش

 هان؟ گهیالبد آقا جالل خبر داره د-سجاد

 با مکث گفت: بیاد

 اتون بود؟ هیهمسا نیا-

شما به فکر  مییرو ول کن ما نگران مال شما هیآقا همسا-سجاد
 ؟ییما تیدرپ هیهمسا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیبچه ا-بیاد

بهم  ینگاه میسجاد زدم و سجاد برگشت ن یپنجه باز به بازو با
 کرد.
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 نیبعد ا شهیمن با شروق حمل م ی ندهیو آبرو و آ یزندگ-بیاد
 وسط نگران پول باشم؟

 و بعد به من نگاه کرد و گفت: بیخورده به اد هی سجاد

 شما؟!!! ی ندهیو آبرو و ا یچرا زندگ-

بود،  رهیبهم خ شیجا خورده از سوت نهیکه از آ بیاد یبرا چشمامو
. سجاد برگشت به دمیصورتم کش یدرشت کردم و کف دستمو رو

 من نگاه کرد و گفت:

 ؟یآبج-

 با من حرف بزن. -بیاد

 یهست که من نم یشده؟ چ یچ م،یدار ینه مگه پنهان-سجاد
 دونم.

 .یدون یم یبدون دیکه با ویتو هرچ -بیاد

 ی ندهیو آبرو و آ یدونم چرا زندگ ینه نه، نه آقاکاتب من نم -سجاد
 شماست؟
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 ... یخواهر زاده  یچون اون بچه....بچه  -بیاد

 گفت: یشاک سجاد

 یکنده نم ارامینده. من ش چیمنو پ ستمیآقا کاتب! من اسکل ن-
 تالش نکن؛ درست بگو. چمیپ

به من نگاه کرد. سجاد جفت کف  نهیبه سجاد و بعد از آ بیاد
 وش زد و گفت:زان یرو یدستاشو عصب

 آقاکاتب! با نگاهت با خواهرم بگو مگو نکن.-

 با تشر و اخم گفت: بیاد

 رهیهم م یبچه، هوار هوار نکن کالهمون تو نییپا اری! صداتو بعع
 .ترسمی!انگار من از صداش م یها بروسل

مهم تره،  یبچه براش از همه چ نیهم یبرا شهیبچه دار نم بیاد-
 ینم چکسیمادر و خانواده اش ه یرازه و حت ؟یدیرازه فهم نیا

بگه  نکهیا یبچه جا نیا یها DNA یمونه که حت یراز م یدونه. جور
بچه به اون  نیا یتار مو هی یذارم حت ی! من نمبیاد گهیاردوان م
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بچه بکشه هر  یپدر یو ب یکس ین که غصه بیا ینامروت بره، در ازا
با  یخر یسجاد، گرون م یبخر دیخرم، تو هم با یرو به جون م یراز

 گهیراز باز شد بدون د نیهر وقت دهنت به ا ،یخر یجون دل م
 .یبه اسم شروق ندار یخواهر

پلکاشو به  نهیاز آ بیحکم فرما شد. اد نیماش یتو ینیسنگ سکوت
فکر فرو رفته بود  یهم گذاشت و سجاد چنان تو یرو تیرضا یمعن

 بینجاتش داد. اد یغرق شدگ نیاز ا شدینم یا یکشت چیکه با ه
داد، خنده ام گرفت، دوتا قراضه به  یاشو ماساژ م نهیوسط س

 رو به سجاد گفت: بی. ادمیپست هم خورده بود

 رفت بخورم. ادمیقرص به من بده؛  هیدر اون داشبردو باز کن -

 نم؟یمن پشت فرمون بش یخوا یآقا م-سجاد

 بهم خبر بده. یدیرس م،یرس ینه ما االن م -بیاد

 .نیهم رهیم جیسرم گ کمیمن حالم خوبه  بیاد-

 که. ستین یحرف ره؛یگ یفشارتو م میر یباشه م-بیاد



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

596 
 

 یبرا مایسرم رفتن همان! دکتر گفته بود قد ریگرفتن همانا و ز فشار
کنه. به  یهم افاقه م یلیخوردن که خ یم یرابیس وفتهیب اریو نکهیا

 دیرس ابونی. ما هم تا پامون به خیبهتر بش دیزور هم شده بخور شا
جارو  هیوسط روز افتاد! تا  یاونم تو یرابیدر به در دنبال س بیاد
و ظرف  لونیچندتا نا یبوش بهم نخوره تو نکهیکرد. برا ا دایپ

صندوق عقب گذاشت. سجاد به خاطر  یتو تیگذاشت بود و در نها
 دست خودمون بود. نیمن با اسنپ رفته بود و ماش

 اونو بخورم؟ یوضع چطور نیمن با اآخه -

 یفضا یتو ارمیم زمیر یکاسه م هی یمن تو نیبش اطیح یتو-بیاد
و بخور. مادرم به خواهرم داده بود  ریبگ توینیباز بوش کمتره، ب
 خوب شده بود.

 خورده گفتم: کهی

 شم؟ یمن راحت م یعنیعه! واقعا -

در درونم  ی...حسیزد و حس ینینگام کنه لبخند دلنش نکهیا بدون
بودم، چرا  یلحظه م نیهم یتو دیبا قایرد شد. حس کردم من دق
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کار و  بیاد هیشب یمرد هی ینطوریهم دیراهمو گم کرده بودم؟ با
 یم ییبرد. در به در دنبال غذا یکرد و منو درمونگاه م یبارشو ول م
 بیشروق اد الینشم! شروق! واو تیو اذ نهمنو قطع ک اریگشت که و
 کنه ها. یم ینطوریواسه بچه ا

تن و روح من پر  یزخمامو ببندم، رو الشیبزار با خ ی...باشه ولباشه
 یبرخورد م یجور بیو زخم و تاوله که اردوان بهم زده. اد شیاز ن

 بیاد هیکنه که انگار نه انگار من باهاش فرق دارم. چندتا آدم شب
رفت  ادشی یاصال همه چ د،یسگ ولگرد د هیخونه  کیهستن؟ نزد

از  کمیظرف گرفت و  هی. از سوپر مارکت تگوشه نگه داش هیو 
اونجا نشست تا سگه غذاشو  یسگه برد و تا ک یبرا یرابیهمون س

 گرفتم تا به سجاد نشون بدم. لمیازش ف میبخوره. با گوش

 شد و گفت: نیسوار ماش اومد

دستمال مرطوب بده دستمو پاک کنم. طفلک  هیداشبرد  یاز تو-
 گرفتم. یپرس م هی نمیدونستم واسه ا یچقدر گرسنه بود م

 خنده گفتم: با
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 شد. یقطع م ارشمیو-

 و گفت: دینخد

کنند انگار نه انگار که جون  یم تیها رو اذ یطفل نیاز ا یبعض-
کنند، دِ ،خب مسلمون  یم یمسلمون یادعا ننیش یدارن بعد م
 دهیموجود آفر نیهوادار خدا باشه؟ خدارو نرنجونه ا دیمگه نه که با

 . میزن یم نهیکه ما سنگشو به س هییهمون خدا ی

 تکون داد: نیبه طرف یسر

 .شترهیب یلیآدما خ یسگا از بعض نیمعرفت ا-

 زدم و بهم نگاه کرد و گفتم: یتلخ لبخند

 دلت تنگ شد؟ یاوردیرو ن یمیج-

 دلش آب شد و گفت: یتو قند

 .ارمشیبرم ب دیبا ادیخوب کنار نم یآخ آخ بچه ام با کس-

 و گفت: دیخند نیریکرد. نگاش کردم که ش یفکر کوتاه هی

 .گاردشیباد شهیم یمیج ادیب ایبچم به دن-
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 و وحشت گفتم: ینگران با

 نخورتش.-

 خورده گفت: کهی بیاد

 پیکل نیا یتو یدیتو ند هیانقدر حسش قومگه گرگه؟ سگه ها! -
کنار تخت  نهیشیها تازه اونم با بچه نوزاد، کارت آسونه شروق، م

حرکتو  نیکنه ا یپره آدم ضعف م یبچه، بچه تکون بخوره اون م
 .نهیب یازشون م

 و گفتم: دمیخند

 پرستار بچه بوده. یمیانگار ج یگیم نیهمچ-

 و گفت: دیخند

 .ینیب یحاال م-

 نوزاده....-

 ادیب ایبه دن یعنیبه جونم افتاد.  یدلشوره ا هیبچه افتادم و  ادی
اومدن بچه  ایبعد به دن شهیکارت آسون م گهی!! مبیاد شه؟یم یچ
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چرا قبال فکرشو نکردم؟ تا خواستم حرف بزنم  ؟یششیتو هنوز پ
 گفت: بیاد

 ؟ینوزاد چ-

 ب؟یاد-

 یتن صدام اثر گذاشته بود. پرسشگرا نگام کرد و سر یرو مینگران
 تکون داد.

 ایبعد به دن یکه تو گفت نهیمنظورم ا یعنی اد،یب ایبچه....بچه به دن-
جدا  میکه کرد یازدواج صور یعنی....یعنی میش یاومدن بچه جدا م

 ؟یبچه چ م؛یش یم

 ؟یبچه چ-

 تکون دادم: یسر

 شه؟یم یخب بچه چ-

 خنده گفت: با

 .شهیبزرگ م-
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 شده گفتم: یعاص

 مونه؟ یزنم، بچه کجا م یدارم حرف م ینکن جد ی! شوخبیاد-

 .گهیمونه د یما م شیمونه؟ پ یفهمم؛ کجا م ینم یچ یعنی-بیاد

 کدوم ما؟ میش یجدا م-

 خنده گفت: با

 .میش یخب جدا نم-

 گفتم: یخورده و عاص کهی

هم  شیشه پ یکه نم میزنم، جدا بش یحرف م یدارم جد گمیم-
 شه. یمسخره م یلیخ میخونه باش هی یتو

دست  میتصم هیتا اون موقع هفت ماه مونده  ادیب ایحاال بچه به دن-
 میپرس یبسوزه و نه کباب، از بچه م خیکه نه س میریگ یم یجمع

 .یراحت تر یبمون یک شیپ

 لب گفتم: ریز آروم

 .یافتاد یشوخ یدنده  یرو-
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 بره. دیزنه رو دک کن نیا-

 ه؟یزنه ک-

 .یصاحب یهمون ب-

 و گفتم: دمیام گرفتم و لب گز خنده

اون که به  ؛یذار یاسم م هی یتو واسه همه چ گنیهمه راست م-
 مادرم گفتم کنسله.

زودتر سر و تهشو به هم  دیدر د یحاال خوب شد مادرت منو جلو-
 زنه. یرفت و آمد تو، رو مخ من، مته م نیا م،یاریب

 کرد و گفت: نیماش توریزنگ خورد. نگاه به مان شیگوش

 سجاده.-

آخه؟ تماسو  هیکرده. خنده ام گرفت، بچه چ ویاسمشو بچه س دمید
 از بلوتوث جدا کرد و جواب داد:

 ادیب دیبا گمی...خب؟ تماس گرفته که گرفته، من مکیالو....عل-
 گفت؟ یجالل؟...چ ای یزد یادیکنه...تو حرف ز هیتسو
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 گفت: تیعصبان با

بده جالل....الو؟ جالل صبح  ویکرده کو فاکتور؟گوش یادیغلط ز-
 صدیس ستیدو کهیدادسرا مرت یریدادسرا....نه جالل م یریم
داره شورشو  گهیزنه؟ د یپول منو خورده زر مفت م ونیلیم

مرد  هیبهتر از مادر نشو ها، لج چ ی هی... جالل واسه من داارهیدرم
هزار تومن  صدیس ستیهمه پول از من رفته دو نی...ایحساب

 یکار، پرت یو خودم که کجا هیکه، بعد من افتادم به جون بق ستین
همه، فکر کردم  نیتومن دو تومن نه ا هی ینبود بگه پرت یکیداشته. 
 یحد من به خودم انگ م نیو ذهاب کارمندا شده، تا ا ابیخرج ا

چک  زدم، چک برگشت خورد مگه تو خودت دنبال
 و تمام. تیشکا یریگذرم تو هم م ی...جالل من نم؟جاللیوفتادین

 یدونستم تو ی. مدییجو یلبشو م یرو قطع کرد. گوشه  یگوش
 نگفتم. یچیمردا بهتره پس ه یمواقع سکوت برا نطوریا

موندم تا  اطیح یو همونطور که گفته بود من تو میدیخونه رس به
حالم بهم نخوره از اول  نکهیا یبرام آورد. برا مویبا ل یرابیس بیاد
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که خوردم  ینیگرفتم و به زور و بال خوردم. مطمئن بودم  هم موینیب
 بیو اد اوردمیبرعکس تصورم باال ن قای. دقاوردمیاما ن ارمیو باال م
 گفت: یشوخ بهچند بار 

 .!یاوردیبو باال ن نیبا ا یزیاز چ ؟یتو چرا برعکس-

و اطراف منم  هیاون روز خونه موند و از حاش بیدونم چرا اد ینم
بود، فقط با تلفن و  ریکنار نرفت. انگار کالفه بود و فکرش سخت درگ

نامه  لمیف هیکرد.  یرو کنترل م یها از راه دور همه چ نیکنترل دورب
دستش بود که صد بار برداشت دو خط خوند و دوباره کنار  یهم تو

 گذاشت. آخرسر بهش گفتم:

 نامه رو بخونم؟ لمیمن برات ف یخوا یم بیاد-

 نگاه کرد و گفت: بهم

 .هیاره آره فکر خوب-

 یمرد هینامه رو ازش گرفتم و شروع به خوندن کردم. داستان  لمیف
 ضیشب که بچه اش مر هیشهرشون بدنام بود اما  یبود که تو

 شیذاشته بدنام یکه قدم م یکنه، تو هر راه یتوبه م شهیم
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 شهیم یچ نمیخوندم که جلو برم بب یبوده...من تند تند مدنبالش 
مبل  یپس سرشو به پشت بیاد دمیآن سرمو باال اوردم و د هیکه 
 یفکر م ادیداخل ب ییهوی یکیداده و با دهن باز خوابش برده.  هیتک

 .دهیخواب ینطوریزدن که ا ریبا ت بویکنه اد

 نکهیمالفه آوردم و روش انداختم. بدون ا هیجا بلند شدم و  از
 خواب آلود گفت: یچشماشو باز کنه با صدا ایسرشو بلند کنه 

 بخون.-

 خورده گفتم: کهی

 .یدیتو که خواب-

 خوندنتو دوست دارم؛ بخون.-

نامه رو برداشتم  لمینگاه کردم و به سمت مبل رفتم. ف رهیخ بهش
 اشو خوندم... هیو بق

*** 
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کنسل شده اما دوشنبه شب  یخواستگار هیقض میکرد یم فکر
رسوند.  یداشت مارو خونه م بینه شب بود و اد یساعت حوال

 مامان به سجاد زنگ زد و معترض گفت:

 .گهید نیایب میمهمون دار ن؟یکجا موند-

 ه؟یمهمونمون ک-سجاد

 اما سجاد در جوابش گفت: گهیم یمامان چ دمیشن ینم

....مامان مهمون ؟یرو کنسل نکرد یمامان نکنه خواستگار-
خواد  یکنسل؟...شروق نم میگفت یم دی...مامان!!! چندبار باه؟یک

 ه؟یازدواج کنه....عه! پس دست ک

 .میایبگو پس نم-

 .نیایما نم ایبرن  ایمامان -سجاد

 و پر جذبه گفت: یجد یبا صدا بیاد

 سجاد!-

 گفت: بیرو از گوشش دور کرد و اد یگوش سجاد
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 .میرس یزده بشه، بگو االن م شهیاز ر دیبا هیقض نیا شهینم-

 معلومه؟!!! ؟یگیم یدار یچ ب؟یاد-

 .امیمنم باهاتون م-بیاد

 ینگاه کرد. ب شینگاه کرد و بعد به گوش بیخورده به اد کهی سجاد
 گفت: بیرو قطع کرد و متعجب رو به اد یحرف گوش

 آقا درد قلبت انگار به مغزت زده.-سجاد

سجاد که جلو  یبا اخم به سجاد نگاه کرد. با نوک پنجه به بازو بیاد
 نشسته بود زدم.

 ؟یبابامون ؟ییما هیک میبگ یایآخه ب-سجاد

 سجاد!-

 !!؟ییما هیک یگینه م-سجاد

با تحکم خطاب به سجاد  بیبرگشت به من نگاه کرد و اد سجاد
 گفت:
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حل  ایب د؟یرو حل کن هیکه شما دوتا قض نمیش یمن م یفکر کرد-
 .دمیکردنتونو د

 .چوندهیمادرم پ-سجاد

 .چونهیپ یکه مادرت تورو م یهست یتو ک نیبب-بیاد

 .یانگار میبدهکار هم شد-سجاد

بودم و با  یدوتا عاص نیبرگشت به من نگاه کرد، از کل کل ا باز
 آروم گفتم: یحرص و صدا

 نی. به هر حال ادیخب بسه، بسه فقط با هم کل کل کن لهیخ-
 .بیاد یچه ب بیبهم بخوره، چه با اد دیبا یخواستگار

 فقط... م،یندار بیاد یب-بیاد

 یها م یمیحرف بزرگترها و قد ادیگفت که  یم یجد یجور هی
 گفت: یبچه ان. با لج و جد هیشب شهیمردا هم گنیافتادم که م

 !میدار بیفقط با اد-
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اشو  قهیکنار شق نهیاز آ یگفت اما وقت ینطوریام گرفت که ا خنده
لب غر زد و  ریگفته! سجاد ز یحرفو جد نیکه کامال ا دمیفهم دمید
 گفت: بیاد

 بچه بلند بگو؛ جسور باش بلند بگو. هیچ ه؟یچ-

کنم که حامله  یآقا من جسورم و فقط مراعات خواهرمو م-سجاد
 بیاست وگرنه من دهنمو با کَل انداختن باز کردن شما هم رق

 .دهیحال م یاریکم نم یهست یخوب

لب  ریشد و ز رهیمعنا دار به سجاد نگاه کرد و بعد به روبرو خ بیاد
 گفت:

 بشه. دایپ گهیالدنگ د هیامروز فردا، امروز فردا که  یخواستگار، ه-

 .مییما خودمون طرف شما م؟یکرد دایمگه ما پ-سجاد

 با حرص گفت: یشاک بیاد
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کنسل  دمیپرسصدبار ازتون  د،یخواد طرف من باش یشماها نم-
خونه اتون  کهیمرت نیا ایآررره مادرمون کنسل کرده، ب دیگفت دیکرد
 کنه؟ یم کاریچ

برش گردوند و با پنجه  بیبرگشت و تا به من نگاه کرد، اد سجاد
 گفت: یسجادو برگردوند و شاک یاش شونه 

 ؟یکن یبه شروق نگاه م یچرا ه-

 ؟یدیم ریمنم گ ! بهیکرد یبابا خواهرمه! شما انگار اتصال-سجاد

دهنمو گرفتم و به زور خنده امو خوردم و  یام گرفت و جلو خنده
 گفتم:

 یشکل نیچرا االن ا بیاد شه،یتموم م گهینه گفتنه د هیبچه ها -
 نیا یواسه زندگ ویجز تو کس تمیوضع نیهان؟ من با ا ؟یمضطرب

 .نطوریبچه ندارم، واسه خودمم هم

چپش  یشونه  یبهم افتاد، سجاد اروم از گوشه  نهیاز آ بیاد نگاه
 غروب کرده بهم نگاه کرد و گفتم:
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 نیو داغونه، ا دهیپوس شهیکنم انتخاب من هم یمن انتخاب نم-
 شوییجا هیخب  لهیحکمت خداست سر راه همه امون، خ ریمس

 گند....

 یداد چرا م یم ریاما حرفمو خوردم وگرنه سجاد گ میبگم زد خواستم
و سفره رو باز کن تا ته  ایکرده؟ حاال ب کاریچ بی" مگه ادمی"زد یگ

 شد. میعق بیشد اد یسجاد بگوکه چ یرو برا هیقض

شده  نییتع ریخب، مس لهیگند زدم، خدا تورو سر راهم گذاشت خ-
 است.

 یمن استرس مادرتونو دارم، ظاهرا انقدر هم مادر ساده و ب-بیاد
 !دیندار یزبون

 لب گفت: ریز سجاد

 .میبود دهیند شویپارگ شیآت ما-

 ؟یچ-بیاد

 سجاد!!!-
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 نگه داشت و گفت: بیاد

شروق  گمیکنم م یسره م هیکار رو  دیبه ولله اونجا حرف اضافه بزن-
 و مادرتون. دیدونیعقد منه بعد خودتون م

ما خودمونو آماده  یمادر مارو سکته بد یخوا یشما بگو م-سجاد
 .میکن

. زنگ میشد ادهیپ نیچپ چپ به سجاد نگاه کرد و از ماش بیاد
 و مامان اومد درو باز کرد. میخونه رو زد

 ؟یدرو باز نکرد فونیکه با آ یانقدر ذوق زده ا-سجاد

 گن؟یم یچ نجایا نایکنسل کن؟ آخه ا میمامان مگه نگفت-

 یخواستگار هیشنون، مهمانن حاال اومدن  یم سیه سیه-مامان
 ضرر نداره که!

 مگه به زور هم...-سجاد

. مامان میو بهش نگاه کرد میسالم کرد و منو سجاد برگشت بیاد
 خورده گفت: کهی
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 وا سالم.-

بود؟!! به مامان  ختهیتعجب و جوابش در هم آم یعنیسالم؟!!!  وا
 شده بود. رهیخ بیخورده به اد کهینگاه کردم که 

 .میامشب ما هم مهمون دار-سجاد

 با همون حال گفت: نماما

 !دییخداست بفرما بیحب-

 لب گفت: ریز سجاد

مارو نجات  دیبدار یسفارش شده مهمانو گرام نمونید یخوبه تو-
 داد.

مرد مسن و  هیکردم.  ینگاه اجمال هیو  میباهم وارد خونه شد همه
پسر الغر اندام با قامت متوسط و دوتا زن مسن و خانم و  هی

 هال نشسته بودن. سجاد اروم گفت: یشوهرش تو

 .میکاتبو آورد یخوبه آقا ه،یقشون کش-
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کردن. همون مرد  ینگاه م بیبلند شدن و هاج و واج به اد همه
 مسن گفت:

 د؟یکاتب بیاد یشما آقا ایکنم  یمن اشتباه م-

 کنم. یخواهش م دییبفرما-بیاد

خنده اش گرفت  بینگاه کرد، اد بیبرگشت با تعجب به اد سجاد
 ییخودشو کنترل کرد و مامان با خوش رو یکه تعارف زده بود ول

 گفت:

 بچه هان. یتوروخدا آقا کاتب کارفرما دییبفرما د،ییبفرما-

 از خانم ها گفت: یکی

 !!!گرن؟یشروق خانم باز-

 به مرد مسن نگاه کرد و مامان با خنده گفت: یسوال با نگران هنگام

 خانم. نیمینه س-

 نیمیکه س یهول شده به ما کرد و بعد رو به شخص ینگاه مامان
 بود گفت: دهینام
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 امم.... ه،یچ گریباز-

 گفت: بیبا مکث به من نگاه کرد و تا خواست حرف بزنه اد مامان

 .دنیمنو انجام م یشخص یشروق جان تموم امور زندگ-

 بیو به اد دیو سجاد و مامان گردنمون صد و هشتاد درجه چرخ من
شناختم خنده  یم بویکه کنار سجاد نشسته بود. نگاه اد میزل زد

خشک  دمینگاه به مهمونا کردم و د هینگاهش معلوم بود،  یتو
 ه؟یچ یشخص یکنند. واقعا امور زندگ یشدن و دارن مارو نگاه م

 یزندگ یوقت کارا یلینشه، من چون خ ریالبته سوءتعب -بیاد
 نطوریو.... ا دیمربوط به بانک، قبض، خر یخودمو ندارم مثل کارا

 .دهیانجام م نارویشروق جان ا گهید زایچ

 ابروهاشو باال داد و گفت: نیمیس

 دن؟یشروق جــّان انجام م-

به سجاد   بی. ادمیمونده بود بیبه اد رهیخ ینطوریو سجاد هم من
 نگاه کرد و سجاد گفت:
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 خب؟-

کرد. مسلط تر  یخنده اش گرفته بود اما خودشو کنترل م بیاد
 گفت:

 منه. اریسجاد هم دست-

 که ظاهرا پدر خواستگار بود گفت: یمرد

 کارگردان؟ اریدست-

 که خنده پشتش بود گفت: یا افهیبا همون ق بیاد

 ....یکارا ارینه دست-

 اروم گفت: سجاد

 ؟یشخص-

خنده و  رینتونست نخنده. زد ز گهیبه سجاد نگاه کرد و د بیاد
 گفت:

 .دمینه اونارو خودم انجام م-
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 هم که خنده اش گرفته بود گفت: سجاد

 مراعات ماروهم بکن آقا کاتب. کمی یخوا یحاال م-

خنده اشو جمع کرد به من که فقط بهشون زل زده بودم که  بیاد
صاف کرد و  یا نهینگاه کرد و س دن،یخواستگار م لیتحو یدارن چ
 گفت:

 .غاتهیو تبل نگیشرکت مدل یکارا یتو ارمیسجاد دست-

نگاه کرد، کف دستمو روبه سقف گرفتم و  تیبه من با رضا بیاد
که پشت دستم مماس با زانوم بود با چشم و اشاره  یدرحال
 یرو یزیآم طنتیلبخند ش تی" با رضا؟یگیم یدار ی:" چدمیپرس

 صاف کرد و گفت: یا نهیلبش اومد. پدر خواستگار س

کاتب مارو انقدر به  یآقا دنیسر اصل مطلب. د میخب بهتره بر-
 .میاومد یچ یرفت برا ادمونیشور انداخت که 

 گفت: عیو سر حینه گذاشت و نه برداشت صر بیاد

 د؟یا هیهمسا دن؟یآقا شازده، شروقو کجا د-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

618 
 

 اند. هیهمسا نایا ینه خانم صاحب-سجاد

 و گفت: دیبا خجالت خند مامان

 کاتب... یآقا دیستین انیشما در جر-

 .امیب انیجر یتو دیخب بگ-بیاد

 !هیچ میدون یماهم نم-سجاد

 با حرص آروم سر زانوش زد و سجاد آهسته گفت: مامان

 ان؟ یعه! خب ک-

 منه. یجان برادر زاده  یمهد-یصاحب خانم

 عمه است؟ یآهان لقمه -سجاد

 به سجاد نگاه کرد. ضیبا غ مامان

 و سه سالشه مهندس عمرانه. ستیب یمهد-یصاحب خانم

 و هفت سالشه؟ ستیمن ب یکه آبج دیانیجر یتو-سجاد

 زبون باز کرد و به سجاد نگاه کرد و گفت: یمهد باالخره
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 بله.-

 من، شما برو سراغ همسن و سال خودت. زیخب عز-بیاد

 رو به من گفت: بینگاه کردم و اد بیخورده به اد کهی

از  کتریعقل مردا کوچ گنیم میاز زن بزرگتر باشه، از قد دیبا مرد
 زنه. 

 هیتوج گهیمدل د هیآقا کاتب! حاال  یبر یسوال م ریچرا مارو ز-سجاد
 کن.

 گفت: یو پدر مهد دنیخند یمجلس تصنع حضار

 همه حرفه؛ تفاهم مهمه. نایا-

 پسرتون با شروق تفاهم دارن؟-بیاد

 نیمینگاه کرد و س بیبه اد رهیخ یخورده با نگاه کهی یمهد پدر
 گفت:

حاال حرفاشونو بزنند بعد اگر  ،یخواستگار میآقا کاتب ما اومد-
 تفاهم داشتن ان شاء هللا...
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خواهر و برادره، مادر در  نیدست ا میحاال من که زندگ-بیاد
 ..انهیجر

که چشماشو به فرش دوخته بود،  یمامان اشاره کرد، مامان درحال به
 چادرو به دندون گرفت. یو لبه  دیچادرشو جلوتر کش

 یزنم. آقا مهد یحرفو م نیندارم که ا یسیباهاشون رودروا-بیاد
 ؟یاومد یکه خواستگار یدیوجود شروق جان د یتو یشما چ

 عح!!-سجاد

 با اخم به سجاد نگاه کرد و گفت: بیاد

 نگو. یچیه-

 گفت: یشاک سجاد

 آخه. یزن یبد حرف م یلیخ-

 .سیه -بیاد

 خواستگار نگاه کرد و گفت: به

 .نمیبگو بب ریهوم؟ قشنگ سرتو باال بگ-بیاد-
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دست پاچه شده  ینگاه کرد که مهد یبه مهد صالیبا است نیمیس
 عرق بود و گفت: یپر از دونه ها شیشونیبود. پ

 ...ستیکاتب بهتر ن یآقا-نیمیس

 و پر جذبه اش گفت: یبا لحن جد بیاد

 ؟یشما مادرش-

 نه من عمه اشم.-نیمیس

 تونه صحبت کنه؟ یداماد نم -بیاد

 چرا آقا.-یمهد

 .میمنتظر-بیاد

 ماشاءهللا انگار...-یصاحب خام

سر زانوش باال برد و بدون  یدست چپشو از رو یپنجه ها بیاد
 یکه دو زانو رو یکف دستشو از زانوش بلند کنه درحال یانتها نکهیا
حرکت باعث شد خانم  نیمثل همه نشسته بود، باال آورد و ا نیزم
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نگاه کرد و  یمنتظر به مهد بیحرفشو نصفه رها کنه. اد یصاحب
 کرد و هول شده گفت: ینگاه یبه صاحب یمهد

 خب خب...خوشم اومده.-

 گفت: یتند و جد بیاد

 .انهیخوشت اومده؟ شروق با همه متفاوته، ع یاز چ ؟یاز چ-

 به من گفت: رو

 یلیکنم اما من دل یصحبت م حیکه انقدر صر دیشروق جان ببخش-
 خوام. یقانع کننده م

 ؟یخوا یشما م-یصاحب خانم

 گفت: یشاک بیاد

 خوام. یبله که من م-

 !گه؟یداره م یچ بیاد یدستم رسوندم، واااا یبه پنجه  مویشونیپ

 با پوزخند گفت: یصاحب خانم
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 اقا کاتب اما چرا؟ دیببخش-

دوتا جوونو به من داده. پدر  نیا اریمادر)اشاره به مامان( اخت-بیاد
 به من داده. ستین امرزشونیخدا ب

نگاهش به فرش بود و با  شهیسجاد نگاه کردم که برعکس هم به
 تکون داد. مامان آروم به پهلوم زد و آروم گفت: دییاخم سر تا

 گه؟یم یچ نیا-

 کنه. یم قیداره تحق-

 از خودشون؟-مامان

 وارده. یلیخ-

 زنه. یداره بهم م-مامان

 دوتا سوال خواستنشو بهم بزنه؟ دیخواد؟ پس چرا با یمگه نم-

 ایمن کوتاه  یخانومه، برا یلیشروق خانم....شروق خانم...خ-یمهد
 نداره. یتیقد اهم یبلند
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اصال قد قواره رو  ل،یبگو! خانومه که نشد دل لیدل گه،یخب د -بیاد
 هیبر پا یخواستگار نیکه ا یاریب دیبا لیدل هیکنار شما  میذار یم

 اون باشه.

 یدنبال دختر خوب بود خواهرمم شروق جّانو معرف یمهد-نیمیس
 کرده.

 کرد!!! بیمدل صدا زدن اد یرو یدیتاک چه

 نمیبهم خورده ا شید نه د، شروق دو سه ماه قبل نامزد-بیاد
 ست؟یبراتون مهم ن

خاص داره و  طیکه شرا یسراغ دختر دیهمه دخترا اومد نیب صاف
 ؟یخورد یتازه شکست عاطف

 خورن. یهمه شکست م-یمهد

 .دیناموفق داشت یآهان پس شما هم نامزد-بیاد

 نه نداشتم.-یمهد
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 یخوا یم یچطور بهیو آس ینیاوج بدب یشروق داشته تو-بیاد
 ؟یخوشحالش کن

 کنم. یم یهرکار-یمهد

 از کارا رو بگو. یکی-بیاد

بود و  یو صاحب نیمیس نیکه ب یدستپاچه به پدرش و خانم یمهد
دو سه تا  بیظاهرا مادرش بود و فقط نظاره گر بود نگاه کرد. اد

 هوا زد و گفت: یبشکن رو

 .نجایپسر! ا نجایا-

 نگاه کرد. بیبه اد یمهد

!! ؟یدنبال تقلب یکن یبه من نگاه کن به پدر و مادرت نگاه م-بیاد
 به زور آوردنت؟

 نه اقا.-یمهد

 ؟یبود دهیشروقو تا حاال د-بیاد

 بله.-یمهد
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 ؟یرفت یسرباز-بیاد

 خوام اقدام کنم. ینه اقا م-یمهد

 ؟یریزن بگ یپس چرا اومد ؟یاقدام کن-بیاد

 کنم. یبعد اقدام م میعـ....عقد کن-یمهد

خنده و همه هاج و واج بهش نگاه کردن.  ریغش غش زد ز بیاد
خنده اشو جمع کرد  بینگاه کرد و اد بیبا حرص به اد یخانم صاحب

 و گفت:

 ؟یشناس یپسر تو منو م-

 بله.-یمهد

 ام؟ یمن ک -بیاد

 گفت: بینگاه کرد و بعد رو به اد هیبه بق دیبا ترد یمهد

 .گریکاتب، کارگردان و باز بیاد-

 رفت و گفت: یمود جذبه و تلخ یرو بیاد
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 دیکرد یو تبار کش لیبعد شماها ا لممیکه من خود ف یدون یپس م-
 د؟یکن لمیکه مارو ف

 بیبه اد اریبه سجاد و مامان نگاه کردم. سجاد متعجب و هوش جیگ
 نگاه کرد.

 ؟یزن معلول دار یکه بگ ؟یکن یبعد عقد اقدام به سرباز-بیاد
 هان؟ معافت کنند؟

دست پاچه به هم نگاه کردنو مامان به گونه اش چنگ زد و  همه
 گفت:

 خاک عالم!!!-

 و جذبه گفت: یبا اخم و تلخ بیاد

 .رونیب دیبر دیپاش-

گرفت و به جمع نگاه کرد؛  بیشوکه نگاه از اد افهیبا همون ق سجاد
 گفت: تیبا عصبان

 است؟ چهیخواهر من مگه باز د؟یهست ییشما ها چطور آدما-
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 دونستم. ی!!! من تورو مثل خواهرم م؟یخانم صاحب-مامان

 یخودم هزار بار شکستم، دلم م یبود. تو بیفقط نگاهم به اد من
پرنده بودن  یکه ارزشو تو ییپرنده ها یبابام بودم، جا یخواست جا

 یبدجنس و نامرده، نامرد یلیانسان ناخلف خ نی. ادنید یم
بود که اسم خودشونو  یمخصوص اردوان نبود مخصوص جماعت

به قده؟ به قامته؟ به  ره؟به ظاه تیذاشتن. مگه انسان یانسان م
تونند اجازه بدن از  ی!!! چطور به خودشون مه؟یاست؟ به چ افهیق
نفر انقدر راحت سوءاستفاده کنند؟!!! مگه من احساس ندارم؟  هی

 ندارم؟ ایمگه من آرزو و رو

آروم  یصدا یبهم نگاه کرد، با تشر ول بیپر از اشک شد، اد چشمام
 گفت:

 ؟یکن یم هیگر یچ یتو برا-

رو  یدستمو  سر زانوهام مشت کردم. مامان با درموندگ یها پنجه
 به من گفت:

 ...دیببخش دیدونستم، ببخش یمادر من نم-
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 ینامروت نیدستم گذاشت، دلم آشوب بود. آشوبه ا یرو دستاشو
 :گهیافتادم که م یاون شعر سعد ادیجماعت اطرافم! 

 باستیلباس ز نینه هم/تیاست به جان آدم فیشر یآدم تن
 تینشان آدم

نقش  انیچه م/ینیبه چشم است و دهان و گوش و ب یآدم اگر
 ت؟یآدم انیو م وارید

 گفت: ریواگ ریوسط اون هاگ یمهد

 .ادی! من از شروق خانم خوشم مستین ینطوریکاتب ا یآقا-

 نیب یمحکم یکه گره  یو اخم لیبا همون لحن پر از خار و تذل بیاد
 ابروهاش انداخته بود گفت:

 نیاز ا شیجمع کن تا ب لتمیپسر پاشو فک و فام گهیبسه د-
 .یو شرفتو به ما نشون نداد تیشخص

 گفت: یبا پرخاشگر یصاحب خانم

 د؟یا کارهیشما چ-
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 گفت: دیبا ترد یمهد پدر

 .دی! پاشیآبج-

 باالخره به حرف اومد و گفت: یمهد مادر

 آخر و عاقبت جبر! نمیا-

 گفت: بینگاه کردن و اد چارهیبه زن ب دیبا تهد همه

 هی یزندگ یخوا یبعد م یسرباز یبر یکه پاش یستیتو انقدر مرد ن-
مرد  کمی دی!! اتفاقا برو شا؟ینر یکه سرباز یرو تباه کن گهینفر د

 ؟یطالقش بد شه؟یم یبعد چ یگرفت تِتوی  ! معافنیمنو بب ،یش
 دختر احساس داره، غرور داره هان؟ نیانگار نه انگار که ا

 یباال گرفتم و ب یکم مینگاه کردم دستامو به حالت تسل بیاد به
 صدا و خفه گفتم:

 بسه.-
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به من نگاه کرد و بعد چشم به سجاد دوخت. سجاد از جا  بیاد
 ینیریش ید و بعد جعبه پرت کر  رونیو درو باز کرد. اول گلو ب دیپر

 زد: ادیو بعد فر

 .دیبر-

گفته ما  یک ؟یدوز یو م یبر یآقا سجاد! چرا م-یصاحب خانم
 م؟یدار یقصد نیهمچ

از  میهان؟ شصت ساعته که دار میما اسکل یکرد الیشما خ-سجاد
 شهیپره، برادر زاده ات االن بلند م یرنگتون م میگیم تونیسنار

آبروتو  یگفته؟ خانم صاحب یک هویبعد  دیپته مته کرد سه،یجاش خ
تا زنگ نزدم  دیبر دیپاشو جمع کن ن،یبرم حاال بب یمحل م یتو
 .سیپل

 با تشر گفت: نیمیجلوتر از همه راه افتاد و س یمهد مادر

 از خدا خواسته بلند شد.-

بودم نه به اون ازدواج با اون  یکارتون راض نیمن نه به ا-یمادرمهد
 ره! ینم یسر زندگ نیبته. آدم که با ناله و نفر یدختر ب
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 گفت: یرو به پدر مهد نیمیس

 .ریبگ لیتحو ایراه ننداز، ب نویگفتم ا-

 رو گرفت و داد زد: یمهد ی قهیجلو رفت و  سجاد

 هم وسطه؟ گهید یکی یچلغوز پا-

جدا کردن و  یسجادو گرفتن و از مهد ،یو شوهر صاحب یمهد پدر
کردن که  یم غیج غیمونده هم ج یباق یزن ها. دوتا دنیعقب کش

دار  شیقدرت داشت و ن صدا،یبلند یکه جا ییبا اون صدا بیاد
 بود گفت: ستادهیکه کنار در ا یبود درحال

 .دییبفرما-

حد از غم باالست که من  نیدستام گرفتم، چقدر ا ونیم صورتمو
هم از دهنم  یعصب یتونم بخندم، اون خنده ها ینم گهید یحت
 هیسبک بشم اما گر دیکنم تا شا هیخواستم گر یو فقط م ومدیدرنم

سکوت محض طبق معمول در درونم حکم فرما  هیاومد و  یامم نم
پناه  ییکرد. به دستشو یم هوعسکوت منو وادار به ت نیشده بودو ا
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زدم تا حالم روبراه  یآبو باز کردم، آب خنک به صورتم م ریبردم و ش
 ...ادیبشه، نفسم باال ب

 ومد،یغر و اعتراض سجاد م یچند بار نگران صدام کرد، صدا مامان
کنه  یرسه فکر م یاز راه م یبه خودم نگاه کردم، چرا هرک نهیتو آ

تونه ازم سوء استفاده کنه؟ رفتارم اشتباهه؟ چرا  یکه م میمن اون
داره، نه چون اونم مثل  ازینچون اونم بهت  ست؟ین ینطوریا بیاد

 کنن. یاستفاده م سوءمنه از اونم همه 

حالمو  شیمشتم جمع کردم و به سرم رسوندم تا خنک یسرد تو آب
 گفت: یبود که با لحن جد بیاد نباریدر اومد و ا ی....صداارهیجا ب

 جان؟ درو باز کن... شروق

 به در تقه زد و گفت: دوباره

 شروق؟-

باز کرد و نگام کرد. نگاهش...نگاهش  مهیدرو باز کردم درو ن قفل
گرفت و انگار اون چشما از همه  یبود که دور منو م یحائل هیشب
 کنند. آهسته زمزمه کرد: یمنو درک م شتریب



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

634 
 

 دکتر. میبر-

 لب گفتم: ریز

 خوبم.-

 بشه؟ نیحالت ا دیبا شعوریب یسر هی یبرا-بیاد

لب نجوا کردم، پلکامو محکم بهم چسبوندم و کف دستامو به  ریز
 جک زدم: ییروشو

 آدمم. ستمین ی! من اسباب بازبیآدمم اد هیآدمم،  هیمن -

 آرنجمو گرفت و گفت: ریز

انگار پشت سر  دمش،ید یبود اما نم کی...مامان نزدرونیب ایب-
 بود. ستادهیا بیاد

 یچ نمیمن بب نوریا دییایکاتب....شما ب یشروق؟ آقا؟ آقا-مامان
 شد!

 .رونیب ادیاالن م -بیاد

 مامان؟-سجاد
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 شد. یدختر چ نیا نمیبب ستایوا-مامان

 یتو ه ستادهیا ییرفته دم دستشو بهیمرد غر«تر گفت: آهسته»
 بگو مامان مامان.

 شمارو جمع کرد مادر من. میبساط افکار و تصم بهیمرد غر-سجاد

 یبچه امو م ریبودم؟ من خمگه من کف دستمو بو کرده -مامان
 خواستم.

 ؟یبفرما بزن هیچ هیک اروی یبدون نکهیبدون ا ؟ینطوریا-سجاد

 رهیزودتر سر و سامون بگ دیشروق با ؟یفهم یسجاد تو چرا نم-مامان
گرفته،  توییکنه، رفته دختر دا یاون پسره دق م یوگرنه از غصه 

به اون باز  فتهیدختر ب نیچشم ا یروز هیخانواده است،  نیا یتو
 شکنه. یدلش م

سرشو به  بیمطلق نگاه کردم. اد ازیبا ن بیکردم و به اد سربلند
 تکون داد و گفت: دییتا

 ره؟یم جیسرت گ ا،یرو ول کن آرنجتو گرفتم ب ییروشو-
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 لب گفتم: ریز

و غصه  نمیخواد منو بده برم که اردوانو با مائده نب یفقط م-
 بخورم؟!!!

 .ریمحبت مادرته؛ ازش خرده نگ تینها نیا-بیاد

 کالفه گفت: سجاد

غصه نخوره  ریخواهرمو بگ ایب میبگ میکن دایدزد محلو پ ایپس ب-
 هان؟

 زبون. یدهنشه جا یسجاد! المصب اَرّه تو یالل بش-مامان

اومدم. انگار جون از  رونیب ییدرو کامل باز کرد و از دستشو بیاد
عالوه بر آرنج شونه  بیاد شد،یم یزانوم خال ریتنم رفته بود. ز

هامم در برگفته بود و سجاد وسط حرفش با مامان نگاهش به ما 
 افتاد و گفت:

 .گهید یچیه--

 برگشت طرف ما و گفت: مامان
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 خاک عالم!!!-

گرفت  بیجلو اومد و دستمو سمت سجاد دراز کردم. منو از اد سجاد
نگاه به  مین هی بیکرد. اد ینگاه م بیو مامان هاج و واج به اد
 مامان کرد و سجاد گفت:

 اسمم سجاده.-

 کالفه گفت: بیجمله گفت. اد نیا نیبرا هم امیبه من بگو ب یعنی

 بچه واسه من معرکه راه ننداز.-

 ؟ینیش یم یآبج-سجاد

 اب بده. وانیل هیآره -

 .نید یکار درست انجام نم هیتازه از صبح روبراه بود -بیاد

 شماست؟ یپس عمه ام دنبال کارا-سجاد

 ویدیکارتو انجام م یمنت گذار، دار گمیروم ایقضا نطوریا-بیاد
 .یدیواسه ثواب که انجام نم دمیحقوق بهت م

 آب اومد و گفت: وانیبا ل سجاد
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جا کردم وگرنه رکب خور  یزنم اعتماد ب یاقا من صفر تا صد کار م-
 .ستمین

و سجاد  بیاد نیبود و سرش ب ستادهیهمونطور باالسر من ا مامان
 در گردش بود.

 من حرف دارم. نیبش یخانم هشرود -بیاد

 بابا. یا-سجاد

 زهرمار! مگه من مچل افکار توام؟ -بیاد

 ...بیاد-

 گفت: یشاک بیاد

 نگو. یچیشروق جان ه-

 لبش گذاشت و گفت: یاشاره اشو رو انگشت

 .شیه-

و  دینگاه کرد. مامان وارفته باز چادرشو جلو کش دیو با تاک یجد بهم
 گوشه اشو به دندون گرفت و گفت:
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 شده؟ یچ-

مارو به چخ  یخوا یآماده کنم، م زمیقند بر نیا یتو ستایوا-سجاد
 .یبد

 انه؟ی یشیسجاد ساکت م-بیاد

 به سرم گرفتم و گفتم: دستمو

 واسه امشب بسه توروخدا.-

 یدو سالمه، مجردم و کار و بارمو م یمن س یخانم هشرود-بیاد
 ..دیدوتا بپرس نیاز ا دیدون ینم د،یدون

 اروم گفت: سجاد

 کنه. یم ینیشروق نترس مقدمه چ-

 .گهید ساکت شو د رون؛یندازمت ب یسجاد به خدا م-بیاد

 !یکن یم یچرا سر من خال یشیم یآقا تو عصب-سجاد

 وسط حرفم بپر که رشته کالمم در بره. یه-بیاد
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 به مامان گفت: رو

 خوام با شروق ازدواج کنم. یمن م-

 درجا گفت: مامان

 هـــــان؟!!!!!-

 رشته کالمت آجر بود؛ رشته نبود.-سجاد

 شوکه گفت: مامان

 ؟یکن کاریچ-

 .میازدواج کن-بیاد

 کرد و بعد رو به من گفت: یبه ما نگاه مامان

 سرکار؟ یدو روزه رفت-

منتها اردوان  م،یشناس یمن و شروق از قبل اردوان همو م -بیاد
 کرد... یادیغلط ز

 د؟یشنا یشما اردوانو م-مامان
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 میسکوت به سمت ما گرفت که ما حرف نزن یدستشو به معن بیاد
 و رو به مامان گفت:

 .میبا هم داشت یتییآشنا هی-

تونست  یمشکوک و اما سرگردون به من و سجاد نگاه کرد. نم مامان
 رو به سجاد گفت: بیبده. اد ینظر ایحرف 

 !!ش؟یاریب شهیم ؟یاریآبو م-

 اب به سمت من اومد. وانیبا ل سجاد

شروق  شرفتیپ ینه برا یسرباز یمن نه برا یخانم هشرود-بیاد
مگه  دیرس یم جهینت نیهم به ا یحساب سرانگشت هیخوام، با  یم

 نه؟

زانوشو بغل کرد و متعجب به جمع  هیگوشه نشست و  هی مامان
 نگاه کرد و گفت:

 نزد؟ یچرا شروق به من حرف-
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پشت تلفن به شما گفت "پدر  شیکه چند هفته پ یاون کس-بیاد
 دوست شروقه" من بودم.

خورد و  یجاش تکون یبه برق سه فاز وصل کردن و تو یانگار مامانو
 نگاه کرد. بیگشاد شده به اد یبا چشما رونیح

من بود چون حالش بد بود منم فکر کردم اگر  شیشروق پ-بیاد
 یسجاد م حالش خوب بشه، یدوستامون دورش باشن کم

 شناستشون.

جا خورده بود ناگهان  بیسجاد اشاره کرد و سجاد که از حرف اد به
 گفت:

 شناسم. یآره آره م-

 ریمنه که د ریافتاد؟ تقص یشد؟ اتفاقات بد تیشروق اذ-بیاد
 نیبود ا انیکنم، شروق در جر لیتعد گهیخوام د ینم یول دمیجنب

 اما بچه ها همش نگران شمان. میقرار داد انیمدت سجاد هم درجر

 ما چرخوند و گفت: نینگاهشو گنگ و دستپاچه ب مامان
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 مگه من نامحرمم؟ د؟ینزد یچرا به من حرف-

 جون گفتم: یهمون حال ب با

کرد  یکه اردوان اونطور رفتار م اینبود؛ از...از همون آخر طشیشرا-
انقدر دلم پر  دمش،یسال دوباره د هی کیبعد نزد دمیمجدد د بویاد

 یوقته م یلیخ بویبود تا باهاش حرف بزنم، اد یم یکی دیبود که با
 دمیباهاش درد و دل کردم و فهم نیهم یشناختم، برا

 که... دمیکه....فهم

 که من دوسش داشتم. -بیاد

 اروم کنار گوش من گفت: سجاد

 .دیسینامه بنو لمیف دینیباهم بش-

 به سجاد نگاه کردم ضیغ با

 بهم نگاه کرد. یبا سکوت و نگران مامان

 فقط خانواده ها موندن. م،یمادر ما حرفامونو زد-بیاد

 گه؟یم یشروق چ-مامان



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

644 
 

 نیرفت. همچ یازم م یکردم حس و حال همه چ یکه نگاه م مامانو
شده  یشد. عاص یم کهیت کهیبود که جگرم ت رهیبهم خ چارهینزار و ب

 زمزمه کردم:

 صبر کن... ب؟یاد-

 و با شکوه گفت: دیوسط حرفم پر بیاد

فردا پس فردا جعفر  یصبر کنم؟ اردوان، مهد یشروق جان واسه چ-
 .شنیم دایهم پ یو نق

 مونه. ینم نیمال خوب زم گهید-سجاد

 الل. ،یالل بش-مامان

 گفت: بیخورده به مامان نگاه کرد و مامان رو به اد کهی سجاد

. باباش تازه مرده تا نهیخوام بازم بد بب ینم ده،یبار بد د هیشروق -
 .شهیم یچ نمیتا بعد سال بب دیسر سال باباش رفت و آمد کن

 لب گفت: رینگام کرد. سجاد ز یبمب ساعت هیشب بیاد

 اوه اوه مارو نخوره خوبه.-
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سجاد هم زبون به  نیکنم، ا هیگر ایدونستم بخندم  ینم واقعا
و با تحکم و جذبه رو به من از جا بلند شد  بیگرفت. اد یدهن نم
 گفت:

از راه برسه  یکی مویمونم زندگ یمن منتظر نم یکن یم یمادرتو راض-
 خداحافظ. ره؛یبگ

 گشاد شده گفت: یوارفته با چشما مامان

 کرد!!! نیخاک عالم!!!! چرا همچ-

 خواستش. یاز قبل اردوان، شروق بچه بوده م گهیمادر من م-سجاد

 ؟یچرت نگ شهیسجاد م-

 گه،یتونه تحمل کنه د یشد خب نم ریپ اروی گمینه دارم م-سجاد
 خونه اش شده. هیداخل ریشروقم االن دوسش داره که رفته مد

 خنده، چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم: ریهر زد ز هر

 دلت خوشه. یلیبه خدا خ-

 ؟یخانه دار گن؟یم یآخه به کار تو چ یآبج-سجاد
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 رو به مامان گفتم: کالفه

 اروی ؟یتو مدبر شد دیکاتب رس بیبابا! مامان. حاال به اد یا-
سال  یگیشروق تو م گهیاومده م یمعروف و مشهوره،، چهره مل

الدنگ امشب  نیچطور واسه ا شه؟پسیم یچ نمیباباش بشه بب
 ؟یاوردیاسم سال بابا رو ن

تازه سه هفته از  رم؟یدنبک دستم بگ رهیپس چه کنم دا-مامان
 چهلم بابات گذشته.

 ؟یراه داده بود یرو واسه چ الغوزای نیپس ا-سجاد

 سر و صدا اوووه تا سر سال بابات بعد... یگفتن نامزد بشن ب-مامان

 دهنش گرفت و گفت: یجلو یمشت دستشو عمود سجاد

گفت  یمامان خون منو خشک کرد، طرف م یخجسته باز نیآخ آخ ا-
سر  ریز میکیتازه  ستاد؟یا یشم تا سر سال معقد کنم معاف ب

 داشت.
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اونه که با چوب  تشونیدونستم ن یخاک عالم! من اگر م-مامان
 کردم. یدنبالشون م

 ت؟یچوب کبر ؟یبا چوب چ-سجاد

 با حرص گفت: مامان

 .ایح ی! زبون دراز بیالل ش-

 جا بلند شدم و مامان نگران گفت: از

 شد؟ حالت بده؟ یچ-

آخرم باشه تا از  دنیدراز کش نیکاش ا یخوام دراز بکشم ول یم-
 راحت بشم. یزندگ نیا

 خدا نکنه مادر؛ خدا نکنه.-مامان

فردا پس فردا با  یدید هویکاتب ها،  بیاد نیمامان؟ ا-سجاد
 مادرش اومدآ.

 شده. داشیپ هویکه هست  یهرک-مامان

 شناسن. یچند ساله همو م نایبوده ا هوی یکن یتو فکر م-سجاد
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 ه؟یآدم خوب یکن یتو باهاش کار م-مامان

 .نیآره بابا آدم حساب-سجاد

 کنه؟ یبا شروق خوب تا م-مامان

 ادیکنه؟ صبح به صبح هم خودش م یم یچطور یدیمگه ند-سجاد
 دنبالمون که شروقو برسونه.

 با شور گفت: مامان

 یزندگ یشرف تو یاومد اون ب یعه! نوچ کاش زودتر از اردوان م-
 افتاد. یشروق نم

نگاه کردم و باز نگاهم به ماه دوخته شد.فکر  رونیپنجره به ب از
و حرفا درست  لمایف نیا یکردم، تصور کردم چقدر خوب بود همه 

 نکهیقبل ا م،یشناخت یعاشقم بود. سال ها همو م بیبود و واقعا اد
 لب زمزمه کردم: ریبود. ز یازدواج عال هیاون بود و  ومدیاردوان م

 یاز اول نبود کاش

 شد یبرات تنگ نم دلم
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چشمم اومد، اون مدل چشم ها و حرف  یاردوان جلو ی چهره
 زدنش...

 شد. ینگاه من به او نگاه تو بند نم اون

انجام داده  لیافتادم که با دل ییتک تک رفتارها ادیبستم  چشمامو
شده بود  یدرخواست ازم داشت، طور هی یبود. دنبال هر رفتار خوب

درخواست  یزیچ نکهیبدون ا دیخر یروز برام گل م هی انایه اگر احک
 کردم. یم ایمح یزیچ هیکنه من براش 

 یاز اول نبود کاش

 خورد یبه چشمت نم چشمم

 عاشقت نبودم اگر

 مرد یدل نم نینطورایا

 دهیکه خودم خر یبه انگشتِ دست چپم  نگاه کردم وحلقه ا باز
اوردم  ادیدستم کرده بودو به  مونینامزد یبودم به اسم اردوان و برا

 لیاشکم س د،یکش یکردم. قلبم آه م سهیمائده مقا یو با حلقه 
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امشبو بگو من چرا انقدر بدبختم؟  یکرد، خواستگار یم زشیوار ر
کمکم  ؟یریگیکجا دستمو م ؟یدیآفر ریتقد نیمنو چرا با ا ایخدا

رو  ایلیکنم و دهن خ دایسرا پ یتو یجا سر هیکن...کمکم کن... 
 کنند. ینبودم که باهام باز یببندم که من اون مهره ا

اروم بشم اما با افکار  یمعراج زمزمه کردم  تا کم یلب دعا ریز
خوابم برد اما اون شب تا صبح  یک دمیکه داشتم نفهم یشونیپر

 . دمید شونیپر یبشه من همش خوابا

سه روز بعدش هردفعه که  یعنیشدم و تا پنجشنبه  داریکه ب صبح
مارو سوال  بی، مامان در مورد اد میبود ییسه تا ایشدم  یم داریب
 کرد و گفت: یم چیپ

 ؟یشروق تو دوسش دار-

 بیآره. اشتباه کردم که به حرکاتش توجه نکرده بودم وگرنه اد-
 خواد. یمعلوم بود منو م

بار همو  نیگفت:" کجا اول یو م دیپرس یم دیجد یبعد سوال ها و
شد؟ چرا...اما...اگر...." به قول سجاد  یگفت؟ چ یم ین؟چیدید
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هر وقت  بویاون سه روز اد یزرنگ شده بود. تو هوی بیمامان سر اد
انگار واقعا موثر بود. تهوع من به  یبه دست بود ول یرابیس دمید

 یمنو خونه رسوند و کل بیظهر اد شنبهبود...پنج دهیحداقل رس
 کرد و گفت: برامون دیهم خر

 .امیشب با مادرم م-

 ؟یدینم یامشب؟!! خب تو چرا آمادگ-

 .گهید مینیب یروز و هرشب همو م ؟هریچه آمادگ-

 ؟یمامانت چ-

 .ستیبراش مهم ن گهید یچیمن به مادرم برسم اصال ه-

 براش مهم نباشه؟ شهیمگه م یازدواج کن یخوا یتو م-

که  نیکه دست از ساپورتش برندارم، هم یمهم هستم اما به شرط-
به هر حال  ره،یتو جبهه موافق م نهیمحدود و در خطر بب تشویموقع
 .هینطوریجوره مادر منم ا هی یهرک
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. شگاهیآزما میر ی!!آره تازه شنبه هم میخواستگار یایم یدار بیاد-
. وقت میکن یبندازه اصالحش م قیعقدو به تعو یزیچ انایاگر اح
 یم یسر سال پدرت عروس میکن یعقد م یگیبه مادرت م میندار
 شیپ یایم یول ینامزد کرد نیبگ دنیهم فهم لی. فک و فاممیریگ

 من.

 تو؟ شیپ امیب-

 من. شیپ یایب دینه بمون ور دل مادرت! معلومه که با-

 عقد کرد و برد. گهیم اد؛یمامانم صداش درم-

 ؟یحامله ا یبعد با فتوسنتز و گرده افشان-

دهنمو با دستم گرفتم و رومو ازش برگردوندم. از خجالت آب  یجلو
 آروم با پنجه اش به ساعد دستم زد و گفت: بیشدم، اد

 .میایم میامشب ما دار یگیم یریحاال فعال م ن،یمنو بب-

 دارم؟ یطیمن چه شرا یبه مادرت گفت-
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داره  ی. اصال به مادرم چه ربطستیمامانم مخالف ن گم؛ینه م-
 منه. یزندگ

و  ثیلرزه حرف و حد یبه خدا من اعصاب حرفو ندارم تنم م بیاد-
 .ادیکلنجار وسط م

باش اون بچه رو  لکسیبسازه؟ تو ر ثیجرات داره حرف و حد یک-
 زنم. یننداز. حاال زنگ م یبه خشک

 گفت: فونیشد و زنگ خونه امونو زد. مامان از آ ادهیپ بیاد

 ه؟یک-

 .بمیمنم؛ اد-بیاد

 عالم؛ شروق خوبه؟خاک -مامان

 .دیبله درو باز کن-بیاد

 شدم گفت: یم ادهیرو به من که داشتم پ بیباز کرد و اد درو
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خاک عالم ادم  گهیم یطیمادرت تحت هر شرا ؟یچ یعنیخاک عالم -
سر  یتو ایخاکو به کجا بزنه، تو سر ما  نیخواد ا یدونه م ینم

 خودش.

 گفتم: مضطرب

 ان؟یخواهراتم م بیاد-

 

 معلومه که نه.-

فرق دارم  هیالمشنگه به پا کنه ، باالخره من با بق ادیمادرت ن گمیم-
 و...

به من حرف  هیانقدر از دهن بق شهیتو فکرته که باعث تفاوت م-
 نزن.

 رو برداشت و گفت: وهیم یها لونینا

حق نداره  یبا نگاهت و غرور و عزت نفست به همه بفهمون که کس-
 مجبورشون کن. نه؛یمجزا بب هیتورو با بق
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 زیجماعت مسالمت آم نیافتادم که تا قبل اردوان من با ا نیا ادی
اومده! از آدما  نییکردم اما االن چقدر اعتماد به نفسم پا یم یزندگ

 ترسم. یم

 ترسم. یمن از آدما م بیاد-

 سر خرمنم؟ یلوله  نجایمن ا ؟یکه بترس ییمگه تنها-

گفت که دل من اون لحظه از  یچ دیداخل خونه رفتو نفهم بیاد
 گمویگرفتم و دست د نی. دستمو به کنار ماشختیحرفش فرو ر

 ایپناه بر خدا...خدا ی!!! وابی!! ادب؟یشکمم گذاشتم. اد یرو
 ...ایخدا

 لب زمزمه کردم: ریز

 و .... اَسنَدی دُ ی  اسَ ی-

 بینترل کنه. ادخدا ک جانمویمعراج رو زمزمه کردم تا ه یدعا
 رونیاز در ب بیو اد دمیزد. شالمو جلو کش یداشت با مامان حرف م

 اومد و گفت:
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کن خب!  هیبرو تو به مادرت گفتم هنگ کرده، توج ایشروق جان؟ ب-
 ؟یخوب ؟یندار یکار

 صبر باال گرفتم و گفت: یبه معن دستمو

 .یستیتا شب تو دم دستم ن ارمیهان؟ بخرم ب یهوس کرد یزیچ-

 گفتم: کالفه

 ...ستایوا بیاد-

خفه  یآرنجمو آروم گرفت و با صدا ریز بیدور و بر نگاه کردم. اد به
 گفت:

هدف مشترکمون.  یاون بچه بزار، پ یشروق؟ فکرتو رو هیچ ه؟یچ-
 یوسطه که جون و آبرو یبچه ا یکن. پا هیحاال هم برو مادرتو توج
 جفتمون بهش وصله.

 تکون دادم و بهش نگاه کردم. دییبه تا یسر

 مواظب خودتون باش.-بیاد
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حد از  نیکه تا ا یکنه، آره اونم منو، من یم تیهدا بی! ادشروق
 یکه زخمامو ببندم. حرفا و کارا نمیآب رفته و دنبال ا یخونه ام رو

 دارم. هاتیدارم....ه الیکنه. واو یم مییهوا بیاد

 در اومد و دستپاچه گفت: یجلو مامان

 شروق؟-

استرس داره. ما هشت  دیشروقو داشته باش یمادر هوا-بیاد
 .میایم

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به

 فرستم خونه. یسجادو شش و هفت م-

 ؟ینشست شیآت یآخه پسر جون تو مگه رو-مامان

منم دست دست  یخونه راه داد نیربط به ا یب یشما آدما-بیاد
 کنم خداحافظ. ینم

به کفش  یگیمرد چرا انقدر عجوله شروق؟ ر نیخاک عالم!!! ا-مامان
 نداره؟
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 مامان، از شما از من از خودش. هیعصب-

 که نشد حرف! نیا-مامان

پس  میدیکه اردوان و مائده رو د یمنو شوهر بد یخواست یمگه نم-
 از اردوان سرتره مگه نه؟ ایب فتم؟ین

 نگاه کرد: بیرفتن اد ریابروهاشو باال داد و به مس مامان

 .گرهیکاتب کارگردانه، باز بی..اره...به هر حال ادخب.-

 به اطراف کرد و ادامه داد: ینگاه

بشه؟ گفتم نه  گریقرار سجاد باز گفتنیبودن م دهیها د هیهمسا-
بگه حاال بگم دامادم شده؟  یمونه چ ی...ادم مارشهیسجاد دست

 .ادیچشمشون درم

 هی دیتکون دادم و داخل رفتم. پام به خونه رس نیبه طرف یسر
شدم و تا خود ساعت هفت که سجاد  هوشیمنو گرفت که ب یخواب

 نشدم. داریکرد، ب دارمیو غر ب دیبا تهد
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 هیبگه  ادیدون ب یکاتبه همه چ بیبخواب که اد یحاال آبج-سجاد
 .گهیخب پاشو د د؛یانجام بد دیکار بهتون سپردم نتونست

 زور چشمامو باز کردم و گفت: به

 ؟یآبج یبود کیکش شبیباختاوار! د-سجاد

 زنگ زده؟ بیساعت چنده؟ اد-

 یکیساعت هفته آقا کاتب هم دهن مارو با زنگ صاف کرده، -
 یبه گوش یکیزنه  یتو زنگ م یبه گوش یکی دهیتنوع هم م ونیدرم

 کنه. یکارو تکرار م نیباز هم ا دمیمن، جالبه هر دورو من جواب م

 راه افتادن؟-

شد زنگ بزن. فکر کنم با مادرشم  دارینه گفت شروق ب-سجاد
 .دیجنگ یداشت م

 گفتم: عیو سر دیاز سرم پر خواب

 چطور مگه؟!!-
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بار که زنگ زده بود حواسش نبود که تماس وصل شده و  هی-سجاد
جمله اشو  ینجایزد و من فقط ا یداشت با مادرش حرف م نطوریهم
و دور همه اتونو خط  رمیخودم م ای یایم ای" مامان که گفت: دمیشن

 کشم حاال انتخاب کن." یقرمز م

 گفتم: وارفته

 داد سجاد. یا-

ندارم  یسازگار یدمش گرم درسته من باهاش قطع ه؟یچ-سجاد
 یاز من بپرس نیکنم، بب یرفتاراش حال م یبا بعض ییخدا یول
 رهیمن ج گهیکاتب م بیخود اد ارهیمادرش خواسته ادا درب گمیم
 .فتنیگو دنبالم راه م ریگو تکب بیقطع کنم همه اشون اد یمال

 ...یآبج

 خفه گفت: یاومد و با صدا جلوتر

 نیا میرو دار گهیآقا کاتب از ما اوضاعش بدتره، حداقل ما همد نیا-
 داره. یاون مادرش نقش تصنع یحت یعنیرو نداره.  یچکیه چارهیب
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 .اریواسه مردم حرف درن-

 نیاز شانس گند ا نم،یب یخودم دارم هر روز م ؟یعه چه حرف-سجاد
 خودیب شه،یآرومتر گفت:( بچه اش نم یفلک زده هم )با صدا

. ستیدورش ن چکسیاست، واقعا ه هیقض ریگیانقدر پ ستین
به من اعتماد مطلق  یکس یاز ب ششم؟یمگه من چند روزه پ یآبج

 یبه خودم م اعتمادشهمه  نیبه خدا من از ا شه؟یکرده باورت م
 ...نیدر امانت بکنم. بب انتینکنه خ گمیترسم م

 آورد و گفت: رونیب بشیاز ج یکارت بانک هی

 چند تومن توشه؟ یدون یم-

کنه، اصال کارتش  یداره امتحانت م دیشا ؟یگرفت یتو چرا موجود-
 کنه؟ یم کاریتو چ شیپ

رفته  روزید شد،یپول گاز و برق شرکتو نداده بود داشت قطع م-
 بودم پرداخت کنم کارتشو بهم داد.

 کرده؟ تیاز اردوان شکا-
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 نیع یها ول هیجالل هم خوب آدم پر نی! ایا ضهیآره بابا با چه عر-
 یخواد جنب بخوره زنگ م یم نیترسه، بب یسگ هم از آقا کاتب م

کاتب جنب بخورم؟" فکر کنم ازش زهر چشم  ی:" آقاگهیزنه م
 نکهیا یکاتب برا بیاد دمیفهم یزیچ هی نیمنو بب یگرفته. آبج

 کنه یخورشون م رهیج ره،یگیآدماشو نگه داره ازشون آتو م

 و اخم نگاش کردم: دیترد با

 پس چرا اردوان جفتک انداخته؟-

 زد و گفت: یپوزخند

 ..نیمنو بب گه؛ید نیهم-

 اومد و گفت: جلوتر

قالده نبستم دست منو گاز گرفت  یگفت من واسه هرک یم روزیپر-
 ؟یچ یعنیحرفش  نیاز اردوان؛ بب نمیا

 اخم پر رنگ تر گفتم: با
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حرفش زشته  یلیکنم، خ یم نیشعورم به همه توه یمن ب یعنی-
 سجاد!

 یم ریکنند، من بودم زنج یپوست م اروی ؟یچه زشت نیعه منو بب-
 کردم قالده که سهله.

 ها. انیاالن م ؟یشیوارد اتاق شد و گفت:شروق چرا بلند نم مامان

 زنگ بزنم. هیمن -سجاد

 رفت و مامان گفت: رونیب سجاد

 یکرد انقدر زنگ زد! به خدا شروق انگار که دارم خواب م ریمارو اس-
 شه؟یهم م یشد، آخه مگه عجول یبس که هول هول نمیب

 ؟یگذاشت یمامان چا-

 ییها وهی. انصافا چه مدمیظرف چ یهم توهارو  وهیآره دم کردم م-
 زنه. یشروق دل من شور م یگرفته دستش درد نکنه ول

 واریمن ته خطم، ته خطم د شهیبدتر نم نیدلت شور نزنه، از ا-
 .دنیکش
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 رونیب یشمیپراهن بلند  هینگام کرد. از کمد  جیگنگ و گ مامان
تر نشون بده. موهامو  دهیتونست انداممو کش یم ینطوریا دم،یکش

 نهیا یکردم و به خودم تو شیآرا ی. کمختمیشونه کردم و دورم ر
 نهیآ یگذشته جا گذاشتم ادم تو ینگاه کردم. من خودمو تو

نام و  یب یخودم باشم وقت بالدر به در دن دیبا یچطور ستم،ین
 نشون گمشدم؟!!!

 زد و گفت: یسوت دیوارد اتاق شد و تا منو د سجاد

 .ادیچه بهت م یآبج-

 بهش زدم و گفت: یکم رنگ لبخند

 راه افتادن. اممم...-

 کوتاه کرد و سرمو تکون دادم. فکر

 از ذهنم عبور کرد. یزیچ هی دمتیاالن د یآبج-

 !!!؟یچ-
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 یم یغیگفت:" من تبل یم یه اروی میقرار داد بست یکیبا  روزید-
 یشده برا ینگاهش روش بمونه حت نهیب یم یکی یخوام که وقت

 دیبا یشیگفت برند آرا بیبود، اد یبهداشت یشیبرند آرا هیبار"  کی
 .رنیمجوز بگ دیسخته و با یلیکارش خ نیکنه که ا غیخانم تبل

 خب؟-

 بهم نگاه کرد و گفت: رهیخ سجاد

 کنه. غیتونه با تو تبل یم یخب آبج-

 از کجا به سرت زد؟! نیبا من؟!! ا-

 رتیشما در صورت و س ییبای" ز نکهیمثل ا یزیچ هیمثال -
 ینگاه همه رو متوجه خودت م بایتو تقر یآبج ن؛یشماست" هم

 .یکن

 منو انتخاب کنه؟ ادیم بیاون همه مدل اونجاست اد-

. طرف چندتا پروژه مختلف داده و یان اما تو متفاوت هیبق هیاونا شب-
 قایق. تو دونیزیتلو غیو هم تبل زریخواسته و هم ت یمجاز غیهم تبل
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نگاه  غوینفر تا به ته تبل هیبارم شده  کی یکه طرف گفته برا یاون
به نحو احسن  دیتفاوت با نیو ا یکنه چون تو با همه متفاوت یم

 ایلیبا سندروم تتراآم چیآچ یو کیچرا ن یدون یانجام داد. اصال م
 قایانقدر موفق شد؟ تازه اون بنده خدا که دست و پا هم نداره، دق

مات و مبهوتش بودن که  هیداشت و بق یبود که اون قدم بر م نیا
که بود  یزیاونو باالتر از چ گرانی. نگاه و توجه دشهیچطور موفق م

 کجا! نتو کجا و او یبرد، آبج یم

 تامل به سجاد نگاه کردم. با

 بگه. بیاد دیحاالبا-

 فکر بکره. نیزنم ا یمن مخشو م گم،یمن م-

 یریکه م ییکه به اردوان گفته بودم، گذر کرد. هرجا یذهنم حرف از
 یعنیشدن  غیوارد صنعت تبل ای بی...حاال با ازدواج با ادنیمنو بب

سر  قایهمون حرف به اردوان! دق یعنیدرخواست از خدا  نیهم
سالم و  هیفقط به  بیو مادرش اومدن. مادر اد بیساعت هشت اد

 خونه نشست. یو باال ردساده اکتفا ک یاحوال پرس
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 هی بیدهن مادرش زده بود، اد یرو یچسب نامرئ هی بینظرم اد به
تنش نشسته  یخوب تو یلیبود که خ دهیپوش یکت و شلوار مشک

زد و قد قوارمو با نگاهش  یلبخند پهن و راض دیبود. تا منو د
 موشکافانه رصد کرد.

. و اوردم ختمیر یو رفتم چا نهیهم تعارف کرد بش بیبه اد مامان
 یزد. مامان با خنده تصنع یحرف نم چکسیکنار مامان نشستم، ه

 گفت:

 .دیکن لیم یچا دییخانم کاتب؛ بفرما-

تموم شد و  یخورد. چا یشده چا یزیمثل ربات برنامه ر مامانش
 تعارف کرد و باز گفت: وهیمامان بلند شد م

 .دییبفرما وهیم-

کرد.  وهیشروع به پوست کندن م یاکشن خاص یبدون حرف و ر باز
برداشت و  ونُ یزینگاه کردم و سجاد کنترل تلو بیخورده به اد کهی

 خفه گفت: یمامان با صدا

 سجاد!-
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 د؟یقهر د؟یزن یبابا خوابمون گرفت چرا حرف نم-سجاد

افتاد  ادشیخانم سربلند کرد و به سجاد نگاه کرد، انگار تازه  یبدر
بود. مامان کنترلو از سجاد  دهید بیاد یکه اون روز سجادم خونه 

 گرفت و کنار گذاشت.

 خب چه خبر؟-سجاد

 نگاه کرد. هیبه سجاد عاقل اندر سف بیاد

 گهید دیانقدر حرف زد د؟یشناس یخب چند ساله همو م-سجاد
 نمونده. یحرف

 نگاه کرد و گفت: بیخانم به اد یبدر

 چند ساله؟-

 بله به شما گفتم چند ساله.-بیاد

 تکون داد و گفت: یخانم سر یبدر

 .ینبوده! از خودت خارج شد یپس اتفاق-
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چشم دوخت  بیخانم نگاه کرد و بعد به اد یبه بدر دیبا ترد مامان
 و گفت:

 ؟یچه اتفاق-

 !!گه؟یم ینطوریگفته که ا یشدم به مادرش چ رهیخ بیاد به

حرفا زده شده و بهتره قول و قرارا رو  گهیخب سجاد درست م-بیاد
 .میبزار

 ومدن؟یپدر ن-مامان

 مامان، فوت کردن.-

 دونستم. یمن نم دیخاک عالم! خدا رحمتشون کنه ببخش-مامان

برداشت و مامان متعجب نگاش  شویشده روسر یخانم عاص یبدر
 کرد.

بعد سال حاج اقا  می. کشش ندمید یم شیفردا آزما-بیاد
 .میریگ یجشن م یهشرود

 نگاه کرد و گفت: بیو منظور دار به اد نکیع یخانم از باال یبدر
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 گه؟یسال د هی-

 سال. کیکمتر از -بیاد

 اون وقت...-خانم یبدر

 .میزن یحاال مادر بعدا حرف م -بیاد

 به همه نگاه کرد و گفت: دیبا ترد مامان

 کاتب... یاقا-

 جان؟ بم؛یاد-بیاد

 .دیمدت نامزد باش هیبهتره  ؟یچرا انقدر عجله دار-مامان

شناخت بهتر  یمگه برا ینامزد م؟ینامزد باش یچ یبرا -بیاد
 ست؟ین

 شناسن. یخب خانواده ها همو نم-مامان

 .میبر یم عیسر میما رسم دار-خانم یبدر

 ع؟یانقدر سر گهید-مامان
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 مهم خودشونن. گهیشناسن د یآره، همو م-خانم یبدر

 ...دینه من با-مامان

 به سمت مامان رفت و کنار گوشش گفت: سجاد

 یزیوقت چ هی اریکنه انقدر نه ن یکاتب کار م شیمامان! شروق پ-
 یداره ها، بزار عقد کنند بمونند حداقل اونجور یمونیپش شهیم

 یازش گذشته، خواهر منم چند ساله م یپسره سن نیمحرمند، ا
 .گهیخواد د

 هاج و واج به سجاد نگاه کردو گفت: مامان

 ؟یگیم یخاک عالم! چ-

 یبعد سال بابا عروس ستن،یبچه که ن گم؟یم یچ گهیآره د-سجاد
 کنند. یم

نامزد کرده، بعد  دیبگ لتونیبه فام میکن یمادر جان ما عقد م -بیاد
 .میریگ یم یعروس یسال حاج

 .طونهیعجله کار ش-مامان
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 کرد. لیتعد دینبا ریکار خ یتو یول-بیاد

درآورد. قلبم  یمخمل یجعبه  هی بشیاز جا بلند شد و از ج بیاد
 . حلقه آورده؟!! رو به مامان و مادرش گفت:ختیفرو ر

 بزگترها من نشون آوردم. یبا اجازه -

 با خنده گفت: سجاد

 ؟یچند سال نگهش داشت-

چشمک زد. مامان که محو اون  زیبه سجاد نگاه کرد و سجاد ر بیاد
 کث گفت:با م بیجعبه بود و اد

 انتظار بکشه. دیکه جرات نداشته باشه حرف بزنه با یآدم-

از اون  کهیت هیسرم  یسرم فلش بک خورد. تو یرو دراورد، تو حلقه
 شعر اومد:

 تو فقط برو آره

 نهیتنها فکرم هم که

 پس از تو یک نمیبب تا
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 .نهیش یقلبم م یتو

 هیهم سوار بود،  یجلو اومد و حلقه رو درآورد. دوتا حلقه رو بیاد
 ادی. نیتک نگ یحلقه  هیدرشت و روش  نینگ فیرد هیبا  ینگیر

پام زانو زد و دستمو گرفت. قلبم  یجلو بیمائده افتادم، اد یحلقه 
 یو رو شد...انگار پر از موج شد، پر از تالطم شد، تپش قلبم تو ریز

اگر خوابه  ایکردم. دهنم خشک شد، خدا یگوش و گلوم حس م
 ! رمیخواب بم نیا یاالن تو نیهم

 یدستم م یانگشترو تو بیاون لحظه که اد یکردم صد بار تو حس
کردم صورت  ینگاه م بیبه اد رهیاندازه روح از تنم خارج شد، خ

که با  ییکه به سمت باال داده بود ابروها یمشک یرنگ موها یگندم
 اهیس ی هیپف دار با قرن یاون چشما یبا ضخامت کم باال یهالل کم

اون صورت  یدرشت بود اما تو بایکه تقر یامردونه  ینیسوار بود. ب
که  یاهیس شیاستخون درشت و مردونه خوب نشسته بود. ر

بده  یبه چهره اش حالت معنو نکهیا یمنظم کوتاه شده بود و جا
 آدم مد روز کرده بود. هیبه  لیاونو تبد شتریب
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مهربون  یچهره  هی به یدندون نماش چهره اشو از مود جد لبخند
 لمیلحظه ف هیاون  یبرا یکرده بود و قلب من...قلب من حت لیتبد
 شد. یو رو م ریمادرامون بود، ز یجلو

چشمام  ومد،ی. نفسم باال نمدیخم شد و پشت دستمو بوس بیاد
 یپر از اشک شد، شروق تو سرت ضبطش کن که هر وقت کم آورد

 .ارهیلحظه حالتو جا ب نیا

مملو از احساسات شده بودم. به  دمش،ید یبلند شد، تار م بیاد
اما حاال  دمید یم شویخال یانگشتم نگاه کردم، هر شب جا

چند  ستاینگو وا یچیه شی...ههیهمه الک نای...شروق انی...ببنیبب
 کنم. یزندگ یصباح

فرو  نکهیاشکامو پاک کردم. قبل ا عیخودم مسلط شدم و سر به
که  بیصورتم بشن لبخند کوتاه به اد یسیباعث خ شونیپاش

سرجاش برگشته بود، زدم و به سجاد و مامان نگاه کردم. مامان 
کارش  نیبا ا ییجورا هی بیچشماش گرد شده بود و فکر کنم اد
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بود و مثال خودشو سرگرم  اده. سجاد ابروهاشو باال ددیکالم مامانو بر
 داد. یپوست کندن، نشون م وهیم

جوابش که حاضر شد  م،ید یانجام م شویآزما یشنبه کارا -بیاد
 میخبر بد لویفام ستیالزم ن میمحضر. فعال خودمون باش میر یم

باشه شر از  یهم به خاطر مراعات فوت حاج آقا و هم عقد خودمون
 .شهیعقد دور م

 کرد گفت: یم زیتم نکشویکه ع یدرحال یبدر

چرا نذاشت سال باباش  گنیندونند بهتره بعد م لیآره خب فام-
شما هم از  امرزیوگرنه حتما پدر خداب هینطوریا رانیا یبرسه البته تو

 .رهیخداشه که بچه اش سر و سامون بگ

 کرد گفت: یکه موشکافانه به مادرش نگاه م یدرحال بیاد

 بله به هر حال رسم و رسومه.-

 زوده. یلیآخه عقد هنوز خ-مامان
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 یکنه چه تفاوت یشروق که تموم روز با من کار م د،یارینه ن -بیاد
 شما داره؟ یبرا

 به سجاد نگاه کرد و سجاد گفت: مامان

توپ دارم،  دهیا هی یبهداشت یشیآرا یاون پروژه  یآقا کاتب من برا-
 جالب بده پاداش داره. دهیا یهرک دیبه کارمندا گفت دمیشن

 ؟یشما کارمند اون بخش-بیاد

بخش  یمن با استعداد تر از کارمندا دیداره شا یرادیچه ا-سجاد
 باشم. یادار

 .میکن یحاال بعدا صحبت م-بیاد

 پوست کنده اش نگاه کرد و گفت: بیبه س سجاد

 .شهیشما بد م یبدم برا گهیشرکت د هیرو به  دهیبه هر حال من ا-

 با اخم گفت: بیاد

 ؟یکن یم دیبچه منو تهد-
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خارج شد و به سجاد نگاه کرد و  یپشت کهیدست پاچه از ت مامان
ساعدشو گرفت. سجاد به دست مامان نگاه کرد و خونسرد رو به 

 گفت: بیاد

واسه اون  ادهیما ز یآبج یرو رتتینه که غ گم،ینم یاز نظر مال-
 .گمیم

و بعد هم به سجاد چشم  بیباالتر داد و به اد نکشویخانم ع یبدر
 با اخم گفت: بیدوخت. اد

 به شروق داره؟ یچه ربط-

 زد و گفت: بیبه س یبرش یبا همون خونسرد سجاد

 .مهیام آبج دهیکاتب من ا یمنو آقا نیآهـــان، بب-

بکشم؟ بگو  رونیاز دهنت حرف ب یخوا یعنبردست م-بیاد
 .گهیتمومش کن د
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 هیکه از طرف شرکته اومده بود مگه نگفت  ارویاون  روزید-سجاد
بار توجه افرادو به خودش جلب کنه  هیشده  یباشه که حت یغیتبل
 نه؟یذهن بش یو تو

صورتش  یو همون اخم رو یفکر یریفکر کرد و با درگ یکم بیاد
 گفت:

 خب؟-

 شروق باشه. یآبج دیبا غیاون تبل-سجاد

. دیاش چسب نهیخانم چشماش باز شد و چونه اش به س یبدر
 خورده کهیکش داد و مامان  نییبه سمت پا یلباشو کم یگوشه 
 گفت:

 کنه؟ غیشروق بره تبل-

 ....دیندار یتییآشنا ینه حاال شما با روند کار-سجاد

به من نگاه کرد و به  دییجو یلبشو م یکه گوشه  یدرحال بیاد
 داد. هیعقب تک



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

679 
 

 .شهیتفاوت باعث توجه م-سجاد

 خورده گفت: کهی بیاد

 بگو. گهیبار د هی یچ ؟یچ یچ-

 !شهیتفاوت باعث توجه م-سجاد

کاغذ و خودکار  هیبدو برو  ،یداد یخوب یغیبچه چه شعار تبل-بیاد
 .اریب

در  ییبای:" زمیبگ غیتبل یتو دیبا ستیشعار ن نینه نه ا-سجاد
 کنه. یم ریجمله فکرو درگ نیو صورت شماست" ا رتیس

و رو  ریفکرش ز یرو تو یبه من نگاه کرد، انگار داشت همه چ بیاد
 کرد. زمزمه کرد: یم

 ؟یگیم یتو چشروق جان -

 گفتم: بیسجاد نگاه کردم و رو به اد به

 .یریبگ میتو تصم یهرچ-

 تکون داد: دییبه تا یسر بیاد
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 روش فکر کرد. دیبا-

کش داد و  نییلبشو به سمت پا یگوشه ها یخانم باز کم یبدر
 گهید وهیم هیابروهاشو باال نگه داشت. نگاه از جمع گرفت و 

 برداشت.

 .اریب یچا هی-مامان

البته  د؛یکش ریتصو دیرو با یچ قیدونم دق یم یمن حت-سجاد
 متفاوت تر باشه نه؟ دیبا یمجاز یفضا غیمسلما تبل

 است. گهید زیچ هی یمجاز یفضا یگردش فوروارد تو-بیاد

 فرد متفاوت باشه. هیبا  غیمخصوصا که تبل-سجاد

از اشپزخونه  یتکون داد و مامان دست خال دییبه تا یسر بیاد
 اومد و رو به سجاد گفت: رونیب

 ؟یدیبه کار چسب ای ؟یریتو دانشگاه هم م-

 .گهیدانشگاه بودم د شبید رم،ی!! معلومه که م؟یچ-سجاد

 راحت. التونیخ رهینه مادر م-بیاد
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وقت از  هیسجاد به زور و بال دانشگاه رفته  نیا بیآقا...آقا اد-مامان
 .فتهیدرسش ن

 خانم به سجاد نگاه کرد و گفت: یبدر

 .یبیاد شیپسر جون تو که همش پ-

 نگاه کرد. بیبه اد سجاد

 .گهیمن باشه د شیپ دیبا ستیدانشگاه ن یوقت-بیاد

 جا بلند شد و گفت: از

 .میفتیخب؛ مامان بلند شو، حاال از فردا دنبال کارا م-بیاد-

 فردا جمعه است.-سجاد

 .یلیتو تعط -بیاد

 نداره؟ یلیتعط یآبجآهان -سجاد

برگه  دیسراغ محضر، محضر ها جمعه ها هم بازن، با میریم -بیاد
 .میریبگ
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 با اصرار گفت: مامان

پسر جون؟ صبر کن بزار حلقه ات جا  یچرا انقدر هول بیآقا اد-
 انگشت شروق بعد حرف عقد بزن. یبندازه تو

 ندازه. یشب تا صبح با حلقه اش بخوابه جا م هی-بیاد

 به من نگاه کرد. بیشده از حرف اد یعاص مامان

 .دیاما به من حق بد دهیدونم چشمتون ترس یمن م-بیاد

 ده؟یچشمتون ترس یچ یبرا-خانم یبدر

 کنم مادر؛ فعال خداحافظ. یم فیبرات تعر -بیاد

 با همه امون دست داد و روبه من گفت: بیاد

 دنبالت. امیصبح م-

 و گفت: دیلپمو کش بیتکون دادم و اد دییبه تا یسر

 نباش. یزینگران چ-
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نداشتم که حاال  ی! من اصال صورت تپلختیقلبم فرو ر د؟یکش لپمو
و انگار لپ  دیدونه که اون لپ کش یکار بامزه باشه اما خدا م نیا

خورد و نبض شکمم شروع شد. حس  یزی! قلبم تکون ردیقلبمو کش
 یحس م بویشکممه. اون اد یتو ینبض زبون بچه  نیکردم ا یم

 کرد!!!! یم راستتن منو  یفکر موها نیکرد و ا

 تا رفت مامان دستمو گرفت و به حلقه ام نگاه کرد. بیاد

 !یانصافا چه سنگ تموم-مامان

 موز برداشت و گفت: هی سجاد

 است. ختهیترار د،یبزرگ نخر وهیم گنیم-

 سمت من با چشم و ابرو اشاره کرد و گفت: به

 کاتبه ها. بیچشم بخره، طرف اد یتو یحلقه  دیالبته که با-

 یاست وگرنه با پوست م ختهیخوبه ترار ؛یحاال خفه نش-مامان
 .یخورد
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ها  وهیم نیهم د؟یکرد دیبگو ماشاءهللا مامان، چرا انقدر خر-سجاد
 حتما شده صد تومن هان؟

آدم باورش  گمی...مدهیخر بیسجاد؟ خود آقا اد یگیم یچ-مامان
 یفکر م یواقعا عاشق شروق شده؟ شروق تو خودت چ یعنی شهینم
 انقدر عجله داره من شک کردم. نیا ؟یکن

 هی نایخواد، تازه من از ا یشروقو م یدیمامان تو تازه فهم-سجاد
 شروق دانشجو بود. دمیعکس د

! شهیخورده به سجاد نگاه کردم، داداش من داره هدر م کهیآن  هی
 تیسنخ شیلیتحص ینه رشته  نیآشنا شد وگرنه ا بیخوبه با اد

 داشت! یربط هیابزار فروش یداره نه با اون کار تو

گذاشته بود رو به اون  نویفکر کن مامان! شروق خانم ا-سجاد
 کرده بود. کهیمرت

 تکون داد و گفت: نیبه طرف یسر مامان
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کاتب،  بیاد شهیدونست؟ منم االن باورم نم یمن چه م یبچه -
خواد. شروق تو خودتم اون موقع و االن  یازدواج م یشروقو برا
 نه؟ شدیباورت نم

 نه.-

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف یسر

 یلیخ بیکنم اما....اد یرو باور نم یراستش....من حاال حاالها کس-
کار به من داد در  هی عیشده سر یچ دیفهم یمحبت داره، وقت

خودش برد، اصال  شیوجود نداشت، سجادو پ یکه کار یصورت
 ؟یچ یعنی یشخص اریدست

 .گهید شهیخودمون م یمن؛ حمال شخص یعنی-سجاد

 .ریخاک عالم! زبونتو گاز بگ-مامان

 کنم. یهمه کار م رمیگ یکاتبو سرپا نم یمن فقط آقا-سجاد

 و گفت: دیام گرفت، مامان لبشو گز خنده

 کن. کسانیبا خاک  یخودتو باال ببر نکهیا یجا-
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در برابر اون بدو بدو  دهیکه م یکه به ولله حقوق نهیمنظورم ا-سجاد
گرده و اسم  یذاره. آقاکاتب دور خودش م یمن کمه، شروقم کم نم

 کنه شروق سجاد جالل. یسه نفرو صدا م

 له؟یجالل؟ جالل وک-مامان

 خورده به من و بعد به مامان نگاه کرد و گفت: کهی سجاد

 مان؟ما یشناس یتو جاللو از کجا م-

 خورده تر گفت: کهی مامان

 آقاکاتبه؟ لیجالل وک-

 بله.-

 مامان؟ یدیجاللو کجا د-سجاد

 دستپاچه کرد و گفتم: یبه من نگاه مامان

 یعنیخونه رو نجات داد.  بیاد رنیاز بانک اومدن خونه رو بگ-
 بانکو که عقب افتاده بود داد. یقسطا

 هاج و واج به من و مامان نگاه کرد: سجاد
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 ذاشتن؟ یم دهیمزا یخونه رو داشتن برا-

 .امرزهیبودم! خدا پدر آقا جاللو ب یچه حال یسجاد اگر بدون-مامان

 خونه امونو نجات داد. بیاست؟ اد کارهیآقا جالل چ-

 گفت: الیبه من نگاه کرد و با استص مامان

 بگه. یمونه چ یآره! آدم م گهیآره د-

 هیعبرت بق یکنه وسط شهر برا کهیت کهیآدم بره اردوانو ت-سجاد
 یشد؟ تو یم یآقا کاتب نبود کار ما چ ،یکنه ها لعنت زونشیآو

 م؟یکوچه بخواب

 شونه باال داد. یبا ناراحت مامان

 منه. ریهمش تقص--

 و هول شده گفت: عیسر مامان

اومد صد برابر جبران  بیاالن اقا اد ایب ؟یدونست ینه مادر تو چه م-
 نندازه. نجایاردوانم به ا ی هیسا گهیکرد، خدا د
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بود. کاش ما هم مثل  رهیسجاد نگاه کردم و سجاد هم به من خ به
 !میبود الیمامان خوش خ

 میدنبال من اومد. باهم رفت بیاد ریاخ یطبق روال هفته ها صبح
به  نیدنبال محضر اما انگار اون سر صبح محضر بسته بود و بنابر ا

. کله میکه صبحونه بخور میدش الدیبرج م یراه بیاد شنهادیپ
فاصله  بیو من از اد ختنیصبح کوفتمون شد چون مردم سرمون ر

 ستادمیسالن ا یگوشه  هیمن بود.  یمدام پ بیگرفتم. اما چشم اد
به من بود که همون  بیاما نگاه اد رنیعکس بگ ایتا مردم امضا 

 بودم. انقدر که آخر قاطعانه گفت: ستادهیگوشه ا

لطفا  ستین ینشست خبر نجایا د،یخواهشا اجازه بددوستان -
 بیاز کارکنان آسانسورو زد و درش باز شد. اد یکی. دیاجازه بد
داد دستشو به  یاز هوادارهاشو م یکیکه جواب سوال  یدرحال

مشخص از  ی هی. نگاه همه با زاووندمیسمتم دراز کرد که بهش بپ
سمت من گرفته بود،  بهبازش که  یتا انگشتا بیاد یسرشونه 

 حکم فرما شد. یبیشد و سکوت تقر دهیکش
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و سرمو  دمیبودن. شالمو جلو کش ختهیسرم ر یرو خیآب  انگار
اومد و  شتریکنار صورتم سر خورد و پ یآوردم که موها نییانقدر پا

دستمو  بیرسوندم و اد بیصورتمو کاور کرد. دستمو به دست اد
 هوا قاپ زد و مصرتر گفت: یرو

 ...دیلطفا اجازه بد د،یهفته نکن امیا هیآخر هفته رو شب التیعطت-

به دست به سمت  یگوش تیجمع ونیکشون کشون از م منو
 لب گفتم: ریآسانسور برد. ز

 من با توام. دنیهمه د-

 آهسته گفت: یبا تن صدا یجد بیاد

 چشم همه روشن.-

 .زارنیحتما االن عکس م-

 به اتفاق صد در صد. بیقر-بیاد

 ؟یستینگران ن-
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صورتم  یکه رو یینگام کرد. تره مو بیو اد میآسانسور شد داخل
 و گفت: دیافتاده بود و عقب کش

 ؟ینگران چ--

 یجز ما سه نفر تو یبه نگهبان داخل آسانسور کردم کس ینگاه مین
به ما نکنه. از حرکت  یکرد توجه یم یآسانسور نبود. نگهبان سع

 خجالت زده بودم. چرا؟!! آهسته گفتم: بیاد

 .ادیعکسامون کنار هم ب نکهیاز ا-

 اد؟یب یپس کنار ک-بیاد

 شده گفتم: یعاص

 !!!ب؟یاد-

 خاطر گفت: شیو آسا نهیبا طمان یلیخ

سر تو نقش و نگار  یتو زیچرا انقدر همه چ ه؟یشروق چ ه؟یچ
 ی.چستین یو عکست جز من کنار کس میداره؟!! فعال نامزد بیعج

 هیوقت جز حاش چیمردم ه نیکنه؟ مردم؟ ا یتورو مضطرب م
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 ی هیو بعد حاش میدو روز نقل دهنشون یکیکنند  ینم یساختن کار
 کنند. یم دایپ دیجد

 .یتو معروف-

 مردم؟ ؟یک یبرا-بیاد

 عقب داد و گفت: یکم سرشو

 مردم؟ نیا یتو شهیسخت من م یروزا ادرسیفر یک-

 خفه گفت: یصدا با

که مردم فقط تَوَهم ذهن منن و  دمیفهم نویا مارستانیتخت ب یرو-
لحظه  نیا یتونم تو یوجود نداره. و حاال م یدر اصل جز خودم کس

 .میشیهم م ریبگم جز ما که درگ

 باز شد و نگهبان گفت: درآسانسور

 کاتب و بانو. یآقا دیداشته باش یاوقات خوش-

شونه اش گذاشت،  یدست رو بیبه احترام خم کرد و اد سرشو
 بای. تقردیکش رونمیدستمو گرفت و دنبال خودش از اسانسور ب
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داشت، قدماش بلندتر از  یقدم یمتر با من فاصله  یشصت سانت
دوام. ماراتن و آروم!  یداره و من م یقدم برم یمن بود، اون عاد

تک تک  یسرعت رو ونمنه، با هم یکف دستش مثل قدما یگرما
صداست.  یذاره و نفسم ب یپوست من اثر م یحس یسنسور ها

 اومده!!! جانیشنوم که به ه یانگار خودم م

 یهمه دب دبه و کب کبه دست شروق هشرود نیکاتب با ا بیاد
 دیکه شا ی! داستانزهیداستان شورانگ هی هیکوتاه قامتو گرفته!! شب

خداوند  یعنی یناظر اصل یباشه اما برا بیعج یانسان ها کم یبرا
هاست. همه  یلییچرا که اون شاهد خ ستین بیعج یداستان چیه
 از قبل و حال و بعد... حیتار یجنبندگان همه  یآدما همه  ی

 و نفسمو از دهنم خارج کردم. مینشست زیم سر

 ؟یخوب-

 .میتند اومد کمیآره -

 ؟یتند؟!! اها...آهان!!! آره...تهوع دار-بیاد

 واقعا خوب بود. یرابینه فکر کنم س-
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نگاه کرد و  بیخوش اومد و با همون لبخند به اد یبا رو گارسون
تفکر  ایلحظه تامل  هی یبعد بدون تعجب به من نگاه کرد. بدون حت

آدما دوست  نطوری. چقدر ادهیانگار نه انگار که تفاوت د شتریب
هستند، منو رو داد، خوش امد گفت و سفارش گرفت و  یداشتن
 رفت.

 ؟یست داشتانگشترتو دو یراست-بیاد

 گرون باشه. دیهم با یلیحلقه است! خ ست،یکه انگشتر ن نیا-

 کردم و دستمو تکون دادم: ینگاه بهش

 اما.... یباش قهیکردم انقدر خوش سل یفکر نم-

. در جواب اما دیلبش ماس ینگاه کردم و لبخند پر رنگش رو بهش
 تکون دادم و گفتم: نیسرمو به طرف

 .یکرد یانقدر خرج م دینبا ،یکرد نهیهز یلیخ-

 و با تحکم گفت: یجد

 ؟یبهم بگ یخوا یم یچ ؟یچ یعنیحرف  نیا-
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 یبدل یحت ینگیر یحلقه  هی ه،یازدواج صور نیکه ا نهیمنظورم ا-
 کنه. یم تیهم کفا

 ه؟یبدل اقتتیتو ل-

 گفت: دیجلو اومد و با تاک ینگاه کردم. کم بیخورده به اد کهی

چه  یچه صور یشیجان؛ تو زن من محواست به حرفم باشه شروق -
 انه؟ی یشیواقعا هوم؟ م

 گفتم: وارفته

سوء تفاهم  ای رینه نه سوء تعب-....ریفکر کنم سوءتعب بیاد-
. پشت میهم روشن نکرد یرابطه است که برا نیا نیقوان ست،ین

! پس ادیکاتب م اد؛ینم یهشرود گهیاسم شروق چند وقت د
. دمید یانجام نم یکنه رو رفع کوت یکه تورو به من وصل م ییزایچ

 باشه؟ الزمه تکرار کنم؟

 نگاه کردم و آهسته گفتم: بیخورده به اد کهی

 نه.-
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. دوست میکن یم دایپ مویخوا یکه م یخوبه، امروز محضر-بیاد
دربه داغون و زوال در رفته باشه؛ لباس عقد هم  یجا هیندارم 

 .میریگیم

 گشت. دیبا یلیخ یعنیگرفت،  شهینم یمن هر لباس یبرا-

 .میگرد یم-

 ...زایچ نطوریکنم، ا تیخوام اذ ینم بیاد-

که آرنج و سه تا از  یاشاره اشو به سمتم گرفت، درحال انگشت
 وارانه گفت: دیبود تاک زیم یانگشتاش رو

تونه  یحرف م نیاول به خودت بگو ا یبزن یحرف یخوا یم یوقت-
 نه. ایکنه  یعصب بویاد

 گرد نگاش کردم و گفت: یچشما با

 بهیغر هیزنم  یحرفو بهش م نیکه دارم  ا یبا خودت تکرار کن ادم-
 .شهیمن شامل م یبخش زندگ نیتر یکه خصوص هیطرف ایاست 
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چرا همش  بی!!! ادشه؟یمنو شامل م یبخش زندگ نیتر یخصوص
که  فتهیم ییزایچ ادیکنه؟ آدم  یاستفاده م یخصوص یاز کلمه 

 ممنوعه است! 

 ذهنت بشه. یتکرار کن انقدر که ملکه -بیاد

سوء  طیدارم از شرا یخوام فکر کن یمقابلمه، نم یک دونمیمن م-
 کنم. یاستفاده م

 ؟یسوء استفاده کرد میکن دیبا هم خر یباش یمیبا من صم یعنی-

لبشو  یکردم. گوشه  نییباال پا دییباال داد و سرمو به تا ابروشو
 و گفت: دییجو

تورو دوست دارم.  یاستفاده کن؛ اصال سوء استفاده گرازم سوء -
 یکن یو مدارا سوء استفاده م میمال

کردم و حق به جانب بهم چشم دوخته بود.  ینگاش م رهیخ فقط
 آهسته زمزمه کردم:

 خوام اردوان منو با... ینم-
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 و تند گفت: حیبا تحکم و صر یشاک

 وسط حرفامون؟ یاریحرف اونو م یچ یبرا-

زدم و شوک شده  یخورده نگاش کردم که پلک هم نم کهی یجور
 گفت: یقبل شنیبا همون انگشت اشاره  و همون پوز دیبودم. با تاک

 یشروق جان چون کالهمون تو یاریخودمون نم نیاز اون ب یحرف-
 .رهیهم م

حرفاش تکون دادم. صبحانم امونو اورد. دوتا صبحانه  دییبا تا یسر
 گفت: بیبا مخلفات کامل بود. تا گارسون رفت اد یسیانگل

 اما... دیشروق جان ببخش-

 سرخ شده رو از ظرفم برداشت و گفت: یها سیسوس

 بچه ضرر داره. یبرا یفست فود بخور دینبا-

 تکون دادم و ادامه داد: دییبه تا یسر

 .ارهیم یفعال شیب گنیم-

 ذوق داشت گفت: یچاشن یکه کم یخنده ا با
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فعال باشه،نشه  شیخواد داشته باشه اونم ب یبچه م هیکال آدم -
فعالند و  شیخالفکار اکثرا ب یآدما دمیکنترلش کرد فکر کن. شن

شد اون  یادم موفق م هیدادن اون  یجهش م تشونیاگر به فعال
 کرده. یم هینداشته با خالف خودشو تخل یچون جهت

 خدا نکنه.-

نه عالمت داد  یچشم و سر به معن با بیکردم و اد یاز نگران یاخم
 و گفت:

 ....ینطوریما ا ینه خدا نکنه بچه  زمینه عز-

کنه که انگار صد در صد بچه  یرفتار م یجور هی بیما؟!!! اد ی بچه
متعجب بودم اما االن که  لیکنم، اوا یاونه...انگار من اشتباه م یبرا
. دهیم تیبه من حس امن نهیبیخودمون مشترک م نیبچه رو ب نیا

حواسش نبود و  بیقلبم گذاشتم، اد یسردرگم دستمو آروم رو
بود  یآدم هیبودم که شب یدرون ریدرگ من د،یخند یزد، م یحرف م
گذشته و حال  نیکرده و من ب ریو مدرن گ یدو ورژن سنت نیکه ب

 داشتم. یدرماندگ یحس ته
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 کشیپنک یاز رو یتوت فرنگ هیجلب شد که  بیبه اد توجهم
 برداشت و گفت:

 بخور. یدوتا توت فرنگ یبخور یتون ینم سیچون سوس-

 رمیدستش نگاه کردم و خواستم از دستش بگ یتو یتوت فرنگ به
. جا خورده نگاهش کردم، دستشو دیکه دستشو  عقب تر کش

 یکارا یتعجب دهنمو باز کردم، معن یدهنم آورد و با کم کینزد
کاراش به  نیداره منو با ا بی. نادون نبودم، اددمیفهم یم بویاد

بچه رو  نکهیا یکردم برا ینم دایپ لیکنه اما دل یم کیخودش نزد
 استرس و غصه امو کم کنه؟ نکهیا یصد در صد داشته باشه؟!!!برا

! اون ؟یدرون التیکم کنه؟!!!!تما شویدرون التیتما نکهیا یبرا
 یم یعنیخودشو از دست نداده، معلومه که نداده اما.... التیتما

 شده.... نییتع یتر از مرزها کیبشه، نزد کیخواد به من نزد

بود!!! از طعمش  یا یانصافا چه توت فرنگ یول میبگذر شروق
کرده بودم و  یخامه ا کیک اریاون شب که و ادیچشمامو بستم، 

چشمامو باز  بیتوجه به اد یبود افتادم... ب یروش پر توت فرنگ
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و  نیریگشتم.هوس ش گهید یتوت فرنگ هیظرفم دنبال  یکردم تو
رفت با اعتبار  بیرفت که اد شیپ یبود... تا حد یلذت بخش
صبحانه با ولع توت  یگرفت و من جا یکاسه توت فرنگ هیشهرتش 

دادم که  یفرو م یرو با چنان لذت یخوردم و هر توت فرنگ یم یفرنگ
 یبخندتموم مدت منو با ل بیشد. اد یم لیمن تبد یایانگار به دن

 گفتم: یشدم و م یاز لذتم جدا م یکردو من گاه ینگاه م زیشورانگ

 ب؟یاد-

 یکرد و اروم سرشو تکون م یزد نگاهم م یکه برق م ییبا چشما اون
 گفت: یداد و م

 جان؟-

خواستم بگم و  یم یرفت چ یم ادمیمن با هر بار جان گفتن اون  و
حسمو در وجودم  گهید یتوت فرنگ هیبا  امیبه خودم ب نکهیا یجا

 کردم. یمتالتم تر م

دهنمو گرفتم  یدست جلو هیشد شرمنده دستمو با  یکه خال کاسه
 و گفتم:
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 شرمنده ام. یلینتونستم تعارف کنم، خ دیببخش-

 لبخند پر رنگ دست دراز کرد و دستمو گرفت و گفت: هیبا  بیاد

همه خواست اون  نایا ینخورد یزیتو که چ ؟یکنیم یچرا عذرخواه-
 بود.

کردم، دستم  ینگاه کنم به دستامون نگاه م بیبه اد نکهیا یجا
 یتو کیعروسک کوچ هی هی....شبهیدستش گم شده بودو شب یتو

 بزرگسال!! هی یدستا

محضر رو که  نیمن اول م،یصرف صبحونه دنبال محضر رفت بعد
کرد و  ینیدر عقب نش یاز ورود بیبه نظرم خوب بود اما اد دمید

 گفت:

 نه... نجایا ایب-

 یمحضر حوال هیو باالخر  میدنبال محضر بود 5صبح تا ساعت  از
بود و عقدو با  بایز ناتیکه پر از گل و تزئ میکرد دایخونه خودش پ

 داشتن. یقابل توجه اتیکردن...جزئ یم یدف همراه
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و بعد محضر  دیهم فهم بیاد یحت نویخسته شده بودم که ا انقدر
کاناپه دراز  یرو دیو پام به خونه رس میخونه اش رفت میمستق
 بیاد یشب که با صدا ازدهیشدم تا ساعت  هوشیو ب دمیکش
 شدم. دست پاچه گفتم : داریب

 شبه! ازدهی یوا-

 شب؟ ازدهیاونم تا  ؟یینجایشبته ا نیمگه؟ اول ییخب! کجا-

 بیو هنگ کرده با سکون مطلق نگاش کردم و اد رهیخ بیاد به
 داد و گفتم: یسرشو تکون

 مادرم...-

 زنگ زد من جواب دادم و تموم.-

شد  یخوام حاال که عجله ا ینم بیاد ؟یجواب داد ی.....چیچ-
 .رهیبگ یبهونه ا هیمادرم 

 حاال گرسنه ببرمت؟ م؛یایم یبش داریهر وقت ب یگفتم خواب-

 ؟یچرا صدام نکرد-
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 مادرت؟ یخونه  یصدات کنم که زودتر بر-

نگاه کردم.  بیبه اد رهیزور آب دهنمو قورت دادم و همونطور خ به
 آهسته تر و نرم تر گفت:

 .میپاشو شام گرفتم بخور-

 یصدا از جا بلند شدم و جلوتر به سمت آشپزخونه رفت. چطور یب
 !!!شه؟یم یجد ییهوی ینطوریا

 بهم کرد و گفت: ینگاه میپلو با مرغ گرفته بود، ن زرشک

 رفتم.گ نهیتو س یبرا-

 کردم. یشام درست م یکرد یم دارمیب-

صبحونه بخور  ،یباش ستیصبح ناشتا الزم ن ،یخسته بود یلیخ-
 و کالس. شیآزما میبر

 .زنیر یاونجا باز سرت م-

 م؟ینر شیکالس و آزما میکن کاریچ-

 ادامه داد: دیکه د سکوتمو
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کنم  یتموم بشه صحبت م میبد شیآزما میکن یم شیکار هیحاال -
 لمیپروژه ف هیمن فردا جلسه هم دارم، احتما  م،یسرکالس نر

 بردارم.

 ؟یستیچند ماه خونه ن یعنیاز اونا که شب.... یعنی-

 نگام کرد و با همون لحن چشماش گفت: طنتیش با

 آدم زن حامله اشو تنها بزاره بره سرکار. هیآخ آخ نامرد-

مصرفو  کباریرف انداختم. در ظ ریو سرمو به ز دمیخجالت کش ازش
 باز کردم و گفت:

 نه؟ گهید یکیپاسش بدم به  دیپس با-

 نگاش کنم گفتم: نکهیا بدون

 .یفتیب یاز کار و کاسب دینه خب تو که نبا-

 بچه هم خرج داره. گهیآره د-

بهم  طونیش یبا لبخند پهن و چشما دمیبهش کردم و د ینگاه مین
 گفت: دیشده. تا نگاهمو د رهیخ
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 کار کنه. یشبانه روز دیتازه داماد که نباتازه آدم -

گرد شد که عضالت دور چشمم  یجور هیبه ظرف غذا بود و  چشمام
 بیخورده سربلند کردم. اد کهیزنگ در اومد و  یکش اومد. صدا

 شد و گفت: یدوباره جد

 ه؟یک-

 سجاده؟-

 سجاد؟-

 جذبه گفت: با

 بشه؟ یمادرت سجادو فرستاده که چ-

 نه سوال کردم!-

 ستادهیا فونیآ یجا بلند شد و منم دنبالش راه افتادم. هردو جلو از
. نمیواضح تر بب رویعقب تر بودم تا بتونم تصو کمیو من  میبود
 برداشت و گفت: فونویآ

 ه؟ی....که؟شما؟ی....که؟یک-
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 باز کرد و گفتم: درو

 ه؟یک-

 .دمیبود نفهم یخانوم هی-

 ؟یپس چرا باز کرد-

 روشن نکردم. اطمیچراغ ح ه؛یک نمیتو بب ادیب-

 زد: ادیفر غویج غیج یبا صدا یدختر هیرو تا باز کرد  یورود در

 ؟یختیهم ر یرو یبا ک ه؟ییچه عکسا نیا بیاد ب؟یاد-

 تلخ و زهرآلودش گفت: یبا اون جذبه  بیاد

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

بود؟  یک نیبودم و جرات نداشتم جلو برم. ا ستادهیهمونجا ا من
 یادیز یآدما شیزندگ یمعلومه که تو ،یشروق بدبخت شد یوا

 همه وقت کجا بوده؟ نیهستن، اون مشهوره، معروفه....پس ا

 گفت: هیو گر غیبا ج دختره
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 کوتوله است. هیفقط چهل روز نبودم، عکست همه جا با -

ببند...مگه من سگ خونه اتم که  را،دهنتویدهنتو ببند الم-بیاد
 شیریبه من داره؟ چهل روز از دست س یچه دخل یچهل روز نبود

 هات راحت بودم. یباز

با من حرف نزن!!!!  ینطوریحرف نزن، ا ینطوریبا من ا بیاد-رایالم
 .ستمیبار مصرفت ن هی یگرایباز ستم،یدورت ن یمن اون هول ها

 با لحن پرخاشگرانه گفت: بیاد

بابات  یخونه  نجایتا خودم قطعش نکردم، ا نییپا اریصداتو ب-
 .ستین

 کجاست؟ اون کجاست...-رایالم

 ...رونیب-بیاد

رو  رایاومدم و الم رونیب یاز در ورود ومد،یکلنجارشون م یصدا
رعد و برق تلخ زده شد، حس  هیسر من  ی...انگار تودمشی...ددمید

 کردم اون منم و من مائده ام!
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زد، دومتر با من فاصله داشت،  یداشت پرپر م بیاد یدستا یتو
پاشنه  ینه نه کفشا ب،یهم قد اد دیبود و شا یدختر قد بلند
بلند داشت  یمشک یحد قد اونو بلند کرده بود. موها نیبلندش تا ا

 بایبود، ز یعیطب یامروز یو صورتش برعکس تصورات من از دخترا
چهره  یتو یمصنوع زی. تنها چبودصورتش به جا  زیو انگار همه چ

 فیو ظر یاتورینیموهاش چهره اشو م یاش مژه هاش بود، چتر
 یکرد و تو یاز حدقه دراومده به من نگاه م یکرده بود و با چشما

با لحن  دیبرگشت و تا منو د بیزد. اد ینفس نفس م بیاد یدستا
 کنترل شده گفت:

 برو داخل...-

 نه-رایالم

 زد: غیج

و بدبدخته، منو واسه  ریحق بیچقدر اد نمیبب ستاینـــــه...نرو وا-
 کوتوله... هیواسه  ؟یدور زد نیا
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 رایگرفتم. الم بویزدم و ساعد اد یکوتاه غیگردنشو گرفت، ج بیاد
دورگه و خفه  یبا صدا بیگرفته بود. اد بویاد یدستا یجفت دست

 گفت:

 خفه شو...خفه شو.-

 و گفتم: هیگر ریکبود شده بود. زدم ز رایالم

 ولش کن... بی...ادبیاد-

خورد. نفس زنان با  نیزم رایبا هول به عقب ولش کرد و الم بیاد
انگشت اتهامشو به سمتش  بیکرد. اد ینگاش م نهیحرص و ک

 گرفت و گفت:

 پاشو گمشو...-

 ؟یفروش یم یمنو به چ-رایالم

 اطیکف ح رایو الم میپله ها بود یبه سمتش خم شد، ما رو بیاد
. به امین نییمن گارد گرفته بود که پا یدستش جلو هیبا  بیبود. اد

 یجلو بینگاه کردم، چشمام اشک داشت. ساعد اد بیدست اد
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...از نجاستیا بیاد یایشکمم بود، نگاهمو به شکمم رسوندم، دن
کنه چون آرزوش در  یمحافظت م هگذره از من در برابر هم یهمه م

 گفت: رایچشم دوختم و روبه الم بیمنه....به اد

معامله ات کنم؟ اون  یو کس یزیکه با چ یمن بود یزندگ یتو کجا-
نخواستم خودت  یچیوقت ازت ه چیمن ه یکه همه جا بود تو بود

از  یزیاالن چ ،یدیرس ی. به منفعتتم میرفت یو خودت م یومدیم
 !یجزئ یتجربه  هیجز  یدست نداد

به من  بینگاهشو از اد نهینفس زنان و غصه دار و با ک رایالم
 از من قطع شد. مرایقامتشو راست کرد و نگاه ال بیرسوند. اد

وقت  نیمن به اون اتاق برسه حاال ا یبار پا هی یحت ینذاشت-رایالم
 ...یتو روان ،یضیتو مر ؟یدار ینگه م نجایشب اونو ا

 ....یتو روان« زد: غیج

،جمع  دمیوقت دست امثال تو آتو نم چیمن ه ؟یسوخت هیچ-بیاد
 .رونیکن خودتو برو ب

 زمزمه کردم: خفه
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 ب؟یاد-

 و با تحکم گفت: ستادیصاف تر ا بیاد

 زنگ بزنم؟ سیبه پل ای یریم-

 ...هی اقتتیکاتب تو ل بیاد نه،یهم اقتتیل-رایالم

زنمت، گمشو تا زنگ نزدم  یدم م یاتو م هیزنمت..د یم-بیاد
سوال  ریمملکت ز یسو هیگردن کلفتت نره که  یبابا یآبرو سیپل
 .یهست یاگر معلوم بشه تو دختر ک رهیم

 و التماس گفت: هیبا گر رایالم

 ...توروخدا تمومش نکن.بیمن عاشقتم...اد بیاد-

ندادم  یواه دیوقت به تو ام چیتموم نکنم؟من ه ویچ و؟یچ-بیاد
 .ینخواستم که وابسته بش یزیوقت ازت چ چیه را،یالم

 ...یمن مال توئه، هر وقت که بخوا زیبخوا، بخواه همه چ-رایالم

انقدر راحت عرضه  گه؟یم یدهنم گرفتم. چ یدستمو جلو مضطرب
 کنه؟ یم
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 .یمون یلنگ م یشیخودتو خرج نکن تموم م ادیپاشو پاشو ز-بیاد

 با حرص گفت: رایالم

 .یدیوقت باهام نخواب چیکه ه یستیحتما مرد ن-

 خونسرد گفت: بیاد

 ؟یریکه آتو بگ یمن خرم؟ بخواب یفکر کرد ستمیآره اره مرد ن-
 من درسامو فولم. زمیهان؟ نه عز

 و ضجه گفت: انیبا عص رایالم

 من عاشق توام. ؟ییچه آتو-

و ترحم، غرور  یبه سمتم برگشت. با حس خورد شدگ بیاد
 یکردم. با چنان گزند و تشر یو...نگاش م یشکسته، حس درمونگ

 گفت: نییپا یبا صدا

 .یذار ینم نییپله ها پاپاتو از -

 قدم به عقب رفتم. هیتشدد حرفاش  از
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بغلشو گرفت و بلندش کرد. کشون  ریرفت و ز رایسمت الم به
و شوک زده  رهیخ یبردش و من با چشما اطیکشون به سمت در ح

 یم غیج مرایکرد و ال رونیرو از خونه ب رایکردم. الم یبهشون نگاه م
 زد:

تورو من معروف  ،یاز من سوء استفاده کرد ،یکرد یبا من باز-
که منو  یبرس ییکه حاال به جا یکردم، از اعتبار من استفاده کرد

 نیو مسخره تر نیاون خنده دار تر ؟یبر گهینفر د هیو سراغ  ینینب
 .دمیکه تا حاال د هیانتخاب

و  دمیگفت که من صداشو نشن یزیچ هیخفه و تشر   یباصدا بیاد
کرد و  رونشیبا هول دادن از خونه ب بیصداش قطع شد. اد رایالم

 یکه چشماش رو بیپرت کرد و درو بست. نگام به اد فشویبعدم ک
خبر  یکردم ب یقدم به عقب رفتم، حس م هیمن قفل شده بود. 

سرش به من وصله....  هیکه  یانیافتادم جر یانیجر هیوسط  ییهوی
از پله ها  بی...اددمیخودمو در مقابل اردوان د دم،یانگار خودمو د

 گفت: زیباال اومد و با همون لحن مشدد و خشونت آم
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 برو داخل.-

 لرزوند: یباز کردم بغض صدامو م دهنمو

 خوام برم خونه. یم-

. خم شد و صورتش ستادیازم ا یفاصله کم یجلوتر اومد و تو بیاد
 مرده گفت:صورتم شمرده ش یمقابل صورتم قرار گرفت. تو

 که من بخوام. یریم یتو وقت-

 خوام برم خونه امون. یم بیاد-

 بغلمو گرفت و گفت: ریز

 .یخونه ات یتو-

 گر گفتم: انیعص

 !بیاد-

 گفت: نهیحرص و زهرآلود نگام کرد و با ک با

 شروق. یریجا نم چیه-
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 با آز دستمو ول کرد و گفت: بیزنگ اومد و اد یصدا

 کنه. ینکنه ول نمامشب تا منو قاتل خودش -

متحرص و بلند به سمت در  یبا قدما بیاز جا کنده شد و اد دلم
دونم از کجا  یکه نم یرفت و نگران نگاش کردم. نگران اطیح

باز کرد که  یبود....دنبالش راه افتادم. در خونه رو با چنان خشم
 عیسجاد پشت در بود و سر مرا،یال یچارچوب در به لرزه دراومد. جا

 گفت:

 .اواشی اواشی-سجاد

به  یگذاشت. نگاه رونیکرد و بعد قدم به ب یبه سجاد نگاه بیاد
انداخت و بعد دوباره به سجاد نگاه کرد و با  ابونیراست و چپ خ

 لحن آرومتر گفت:

 ؟ییتو-

 ست؟یمعلوم ن-سجاد
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 اطیشد و به من نگاه کرد. وسط ح مرخیعقب رفت و ن بیاد
 شرمسار شد و سجاد گفت: یبودم. نگاهش کم ستادهیهراسون ا

 داره. نیقوان شیآقا کاتب مادر من، نامزد باز-

 و گفت: دیسجاد خند خود

اما اگر  یباشه اما تا هشت شب خونه برش گردون ینامزد باز یعنی-
 سرکاره اشکال نداره تا هر وقت.

 گفت: ومدیکه به سمت من م یدرحال بیاد

 تو درو ببند. ایب-

 و گفت: دیمن رس به

 باال یایم-

 سجاد اومده دنبالم که....-

قدم فاصله ازم  هینگام کرد و همونجا سر جاش با  یشاک برگشت
 .ستادیا

 چه خبره؟-سجاد
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به  هیحوال نی. کالسشم اشیازما میبر دیسحر با یکله -بیاد
 .دیمادرت زنگ بزن بگو هست

 گفت: عیسر سجاد

 آوردم. یم ژامهیپ یگفت یم-

 تر به سجاد نگاه کرد. یشاک بیاد

خط استوا  یما کجاست؟ رو یمگه خونه  ؟یآقاچ کاتب گرفت-سجاد
 صبح وقتتون بره؛ اومدم دنبال شروق. ستیکه ن

 .ستیگفتم الزم ن یم یزد یزنگ م یخود اومد یب-بیاد

 ؟یصاحب شد-سجاد

 ؟یاعتراض دار-بیاد

 گفتم: بیبه من نگاه کرد و رو به اد سجاد

 صبح زود خودم...مادرم تنهاست، -

 بهم نگاه کرد و با شکوه گفت: بیاد
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 سر و کله بزنم، با همه... دیبا همه من با-

 قلبش...با هول گفتم: یخم شد. وا هویدو قدم جلوتر رفت و  یکی

 قلبش...سجاد....-

 ؟یشد یکاتب؟ چ یآقا-سجاد

 بکش...چندتا سرفه کن... قیعم ؟نفسیخوب بیاد ب؟یاد-

 اطیکه از درد شونه هاشوجمع کرده بود همونجا کف ح بیاد
 نشست. رو به سجاد گفتم:

 ...اریبرو قرصاشو ب-

 از کجا؟!!-سجاد

شده...قرصاشو  یشده، عصب یبه سمت خونه رفتم، عصب خودم
. هول نکن...هول نکن هیکنه ادم سالم قبل ینخورده حتما فکر م

 هی. قرص و که حرص خورده، اون دختره حرص داده ستین یزیچ
هم  بیو اد دهیسجاد داره پشتشو ماساژ م دمیآب آوردم و د وانیل
 گه: یم یه
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 نکن.-

 گفتم: یو قرصو بهش دادم و با دلواپس آب

 دکتر. میبر ؟یخوب بیاد ؟یخوب-

که مختلم کرد سرفه  دیکش ریت هی یلحظه لعنت هیخوبم بابا -بیاد
 .شمیکردم بهترم تپشم باالست. االن خوب م

 ها آقا. دهیرنگت پر-سجاد

 با چشم غره گفت: بیاد

 بهترم.-

 .یسکته نکن-سجاد

 گفت: دهیشده نگاش کرد و نفس بر یعاص بیاد

 ؟یفهم یخواهرت حامله است م-

 !ستیبه من نگاه نکرد و سکوت کرد. پس حالش روبراه ن سجاد

 دکتر. میبر-
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 نه تکون داد و سجاد گفت: یسرشو به معن بیاد

 باال دراز بکش. میمن کمکت کنم بر ستایخب آقا وا لهیخ-

دونم  ی. نممیاون شب خونه اش موند بیکه به جبر حال اد خالصه
شد، اما خود سجاد هم  یبه مامان گفت که مامان راض یسجاد چ

باعث  یخواب یب نیخوابم نبرد و ا بیاد یموند. من که از دلواپس
بلند شد  بیچهار صبح بود که اد یشد اتفاقات رو مرور کنم حوال

صداش  عیو سر ستیتخت نشست. فکر کردم حالش خوب ن یرو
 کردم:

 ب؟یاد-

 انگار انتظار نداشت. د،یآن پر هیاش  شونه

 ؟یداریب-

 حالت خوبه؟ برهیخوابم نم نگرانم

 ینطوریا نیآره خوبم، خوبم من از صبح دارو نخورده بودم واسه ا-
 شدم.
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 دارو قطع کرد؟ شهیمگه سرخود هم م-

 هیچ ایباز یقرص خورد؟ زپرت دیبا یسوم زندگ یآخه مگه تو دهه -
 من درآوردم.

 ...یتوروخدا سروقت داروتو بخور، دکتر تازه گفت حق دار بیاد-

 کرد و زمزه کرد: ینگاه م یجد بهم

 .یرفت یم یتو که داشت-

 خورده گفتم: کهی

 داره؟ یچه ربط-

 هان؟ یبه زندگ یاومد وا داد یآدم دوزار هیتا -

 .دمیدادم؟!! من خودمو اونجا د وا

 و برنده اش گفت: رهیحرص و نگاه ت با

و  نیطرف انقدر با ا ؟یتو اون ؟یکن سهیمقا دیتو خودتو با همه با-
 ؟یاون بوده به زور عمل سرپاست تو اون



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

722 
 

 عمل؟-

 ینفس بلند بیاد گه؟یبود که کدوم عملو م یعیاش طب چهره
 و گفت: دیکش

 یمن شرط و شروط نذار، دار یبرا یشیزن من م یدار-
ها هستند. اما تو حرفاشونو باور نکن؛ تو  یلیخ رای...امثال المیشیم

 .نیمنو بب

 نهفته گفتم: یبا سکوت نگاه کردم و با غرور بیاد به

و رو شدم چون  ریاما من اگر ز یبکن یو هرانتخاب یهر کار یتو ازاد-
 حس کردم منم، من اونجام و تو....

 کردن، اسم نبر! سهیاز مقا ادیم بدش

 تو....-

 تکون داد و گفت: دییبه تا یسر

 ...یآزادم به هر انتخاب-
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کرد.  یبهم حس ناشناس القا م بیخودم نبود، لحن اد دست
 نگاه کردم و گفت: رهیبهش خ

 باشن. نجایهم ا هیو بق یتو باش یعنی-

خفه  یاخم کردم و با حرص و صدا اریاخت یاتاق اشاره کرد، ب به
 گفت:

 ؟یتو غرور ندار-

صورتم بکشم تازه متوجه لرزش دستم  یباال که آوردم تا رو دستمو
دهنم گرفتم و رومو  یکردم دستمو محکم رو یکیشدم. حس کوچ

 برگردوندم.

 ؟یحرمت ندار-

 گفت: هینگاش کردم و شمرده و با کنا برگشتم

من انقدر  یحرفاتو مزه کن؛ اگر تو با غرورو حرمتت مشکل ندار-
 خونه ام هست، شرف داشته باشم. یتو یدارم که اگر زن تیشخص
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ناشناخته بودم.  ی. پر از حس هادیجوش یو م ختیر یفرو م قلبم
 و سرسختانه گفت: یدیبا همون لحن تاک

به من  دیکه کنار من، اسم من روته نبا یلحظه ا نیتا آخر ریبگ ادی-
راز  هیباش،روبروم نباش، پشتم باش...ما  میبا من ت ،یپشت کن
زنند. من  یم نیهردومونو به زم یتو عقب بکش م،یدار یحل نشدن

اردوان و... سر و کار دارم اما  را،یامثال الم  یسال هاست با آدم ها
 یکه من اون بچه رو نم یکه تو حامله نبود بود یواسه وقت نیا

 خواستم که االن حرفمون نقل نشده.

 خوام کنار تو مسخره بشم. ینم-

 نیبا تموم خشم و حرصش بالشت کنار دستشو به سمت زم بیاد
 هیحنجره اش خفه کرد. از کارش  یتو ادشویپرت کرد و همزمان فر

دهنمو گرفتم. با  یدستم جلو هیقدم هراسون به عقب رفتم و با 
 گفت: یهم و کفر یرو یدندونا

که خودتو  ییمسخره اش کنند خود تو هیبق شهیاون که باعث م-
 .یباور ندار
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صدبار از  هیهر ثان ی. جمله اشو تودنیسرم کوب یبا پتک تو انگار
..." من یخودتو باور ندار ،یذهنم عبور دادم:" خودتو باور ندار

 یخودمو گم کردم، رو گهیمنو شکوندن د ینبودم. وقت ینطوریا
 نگاه کردم. بیبه اد نشویکنار اتاق نشستم و شکسته و پر یصندل

کنه و  ینباش که پس فردا به پشتش نگاه م یآدم ا،یبه خودت ب-
 شهیخوره. من صدبار راه رفته ام برگشتم، برگشت هم یافسوس م

وقت  چیانقدر اجازه نده بهت اهانت بشه و ه ه،یریپر از غصه و دلگ
 یجواب ابله دندون شکنه! اونم دندون ست،ین یجواب ابله خاموش

 یاون جا فتهیب ادشینگاه کرد  شبه خود نهیآ یکه هر وقت تو
 دندون واسه ابله بودنشه. یخال

که  ییزدم اما نگاهش با من حرف ها داشت، حرفا یحرف نم باهاش
 شهیکردم هم یمنه، حس م یدر زندگ یدیانگار نه انگار فرد جد

 و اون گره رو گم کرده دمشید یبه اون گره داشت، فقط نم میزندگ
 بودم...
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کالس رو هم  م،یرفت شگاهیسجاد هنوز خواب بود که آزما صبح
. میو باز به محضر رفت میکنسل کرد و امضا دکتر مشاورو گرفت بیاد

. سر راه اون میدوشنبه ساعت هفت عصر گذاشت یروز عقدو برا
کت و  هی. اون میکرد رفت یم دیخر شهیکه خودش هم ییمغازه ها
و بعد از  یریو کروات ش یمشک زو بلو لهیژ هیگرفت و  یریشلوار ش

 دایمناسب عقد پ یمن هم لباس یبرا میچندتا مغازه گشتن تونست
 هیکرد.  یم جادیتوش ا راتییتغ کمی اطیخ دیکه فقط با میکن
 کمرنگ گرفتم. یصورت زهییپا یپامچو هیبند و  یریش راهنیپ

 کیش یلیسن نوجوونا بود اما به خاطر رنگ و ظرافتش خ مخصوص
انتخاب من  نایهم گرفتم ا یصورت یکفش عروسک هی ومد،یبه نظر م

کرد، هربار  یبود. تموم مدت متفکر نگام م بینبود بلکه انتخاب اد
که  ویکرد و لباس آخر ینگام م قهیچند دق دمیپوش یم یزیکه چ

 و گفت: دز  یهوا بشکن یانتخاب کرد رو

 .نهیهم-

 کردم به کارکنان مغازه نگاه کردم و متعجب گفتم: سربلند
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 ؟یگیم یچ ؟یچ-

 کنم. کاریدونم چ یسجاد گل گفته، عقد بگذره م-

 منم بفهمم؟ یواضح حرف بزن شهیم-

 سوپرمدل، صبر کن.... هیکنم به  یم لتیتبد-

 از خنده زد ادامه داد: یو پوزخند دییلبشو جو ی گوشه

 .یداره پدر صلوات یبچه چه عقل نیا-

 نگاه کردم. بیبه اد جیخورده و گ کهی

و بعد منو خونه امون رسوند.  میکار ، حلقه هارو گرفت تینها در
 نکهیاز ا میهاش، بگذر تیمامان و گله و شکا یاز حرفا میبگذر

به  ستین یکه اون هم راض بیبه مادر اد دیحرف کم آورد و چسب
منم درآورد و بعد اروم  هیکرد و گر هیهمه عجله. آخر هم گر نیا

 گرفت.
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 زویاز سر همه چ دیمامان تا سجادو د یاومد ول ریسجاد د شب
و آخرسر  هیهم غر به سجاد زد که عقدمون عجله ا یسر هیگفت. 

 گفت: یپروا و عصبان یسجاد صبرش تموم شد و بلند و ب

 گهیرن دبذاره بره خب بزار عقد کنند ب ارویکه  اریحاال انقدر نه ب-
طرف مشهور و محبوبه آدمه به منم سر و سامان داده، از شر اون 

 زیچ هیبگو نه نه نه که  یکرده حاال ه دایازگل نجات پ یسر پا یب
کن بگو بچه ات بدبخت شد.  هیکنج خونه گر نیبشه بعد باز بش

خواستو نگهش  شبید ادیکنه؟ ب یم کاریچعقد نکنه  یفکر کرد
مردم،  دهیمن که سرم به بالش نرس ؟یدوست دار ینطوریداشت، ا

 به منه؟ دتیام

 سجاد!!!-

 زنم که. یجا نم یمن خودم مَردم، زر ب گهینه د-سجاد

کرد. سجاد  ینگران به سجاد نگاه م یبا دهن باز و چشما مامان
 گر گفت: انیعص
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حال ما باشه مامان؟ بزن کال  یبارم خدا مارو نگاه کرد تو بزن تو هی-
 بره. میبش سیسرو

 !یالل ش-مامان

 با غصه نگاهم کرد و گفت: مامان

 یم یتو چ یمگه من جز  خوشبخت یبگم؟ خوشبخت بش یچ-
 خوام؟

خودمون  یتا دوشنبه ساعت پنج ظهر من همچنان خونه  خالصه
گرفته اما  یبودم که فراموش یآدم هیبودم. سرم پر از حرف بود، شب

 ...ادشهی ییزایچ هیته دهنش 

شم  یاردوان م ییکنم؟ دارم زن دا هیگر ایبخندم  دیدونستم با ینم
داشتم. از اردوان  ندهیبود که از ا یتصور نیممکن تر ریغ نیو ا

بچه رو داشته  نیکه داره رو بده تا ا ییایحاضره دن شییحامله ام،دا
 یاز جلو لمیف هی نیع زیو همه چ ستادمیعکس بابا ا یباشه، جلو

 یو بابا نم دمیدزد یکه شعراشو م ییروزا .ردک یچشمام عبور م
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 یبودن خودشو پا یکه عوض یادم عوض هی یبرا دمیدزد یم د،یفهم
 ذاشت. یم شیزندگ

بودن خودش لذت ببره اما اردوان  ینفر از عوض هیکردم  ینم فکر
از خودم از  میبرد. مشتامو گره کرده بودم، با حرص درون یم

 یگناه بابا نگاه م یصبور و ب یاردوان...به عکس مهربون و چهره 
کردم. به خاطر اون از بابام سوءاستفاده کردم، از حق خانواده ام 

 بمینص نیگذشتم و آخر هم ا نشمیاز ب دمیاز عقا امیگذشتم، از دن
 شد که بگه:

برام  یهرکار یمنو نگه دار یخواست یمگه من ازت خواستم؟ تو م-
 هیکه اگر بهت بگم باباتو بکش  ی. تو انقدر بدبخت منیکرد یم

 !یکش یمونم تو م یم شتیپ شتریشب ب

سوخجونم اط نم  یدلم از حسرت . خشم م د،یلرز یاز حرص م فکم
شکمم همگام با  ریکرد. نبض ز یجلز و ولز م ختهیسوزان و آتش گر
گفت:"مادر تو تنها  یزد....انگار به من م یزد...م یتموم احساساتم م

 به شکمم گرفتم و زمزمه کردم:". دستمو یستین
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زنمش، تموم حسرت ها  یگرم م نیزنمش. به زم یبابا به خاک م-
 یروز مقابلش م هیکرد،  اهیمارو س یای. دنرمیگ یجا ازش م هیرو 
وهم و  یکه تموم طول عمرشو تو یخبر نداشت گمیو م ستمیا

دادم.  بیکرد چون بچه اشو ازش گرفتم و به اد یزندگ یبدبخت
خورم که  یداره...بابا قسم م نهیکه ازش متنفره ازش ک یبیاد

بخشمش که حق تو و مامان  یم یوقت دمشینبخش رم،یانتقامتو بگ
 گذرم و از حق شما نه.... ی. از حق خودم مرمیو سجادو ازش بگ

 اتاق گفت: یبا هول و وال از تو مامان

 اومد....اومد....عجول هفت ماهه اومد.-

 مامان!-

که  دیپاک کردم و مامان تند تند چادرشو مرتب کرد. منو ند اشکامو
 .سهیصورتم خ

 ؟یگیم ینطوریچرا ا شنوهیم-

بچه رو دووند، خوبه  نینود ا ی قهیسجاد کجا رفته؟ تا دق-مامان
 کرد وگرنه لنگ بود. دایسجادو پ
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 شروق جان؟-بیاد

 یرزومه  یبه اندازه کاف ،ینکن ریدرگ بویقسم بخور حق اد شروق
براش  دیبا یروز زنش کی یاگر برا ی. حتیخدا دار شیپ یشلوغ
تا  دیاما...اما با ستین حیعقد االن صح نیگرچه ا یزن باش نیبهتر

به تو کرده  یلطف بیچون اد یباش شیآدم زندگ نیبهتر یتون یم
 .کردبهت نکرده و نخواهد  یکه کس

رفته بود که  ادمیخورده نگام کرد.  کهی بیاومدم و اد رونیاتاق ب از
که مثل خودم  یاز دوستان یکی شیپ روزیو د دهیاز شنبه منو ند

 یروشن تر کرده بودم و برا یداشت رفتم و موهامو کم تیمعلول
 کرده بود. شمیامروز آرا

 زد و گفت: ینیریش لبخند

 همه زحمتت نبودم. نیبه ا یراض-

 نگاه کردم. گهیطرف د هیام گرفت و به  خنده

 .یخوشگل شد یلیخ-بیاد
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و بهش نگاه کردم. به زور آب دهنمو قورت دادم و  ختیفرو ر قلبم
 بهش بگو! یزیچ هیزدم.  بیبه خودم نه

 .یمرس-

 مثل خودش! احمق

 .یشد پیخوش ت یلی......خیلیتو هم خ-

 .هیشب داماد گهید-بیاد

 .میزد میمال یخنده ا هردو

 میریدادم مادرتو ببره محضر. من و تو م نیبه سجاد ماش-بیاد
 .هیآتل

 ! الزم نبود!ه؟یآتل-

 گفت: تیتکون داد و با جد یسر

 الزمه الزمه.-

 نگاش کردم و گفت: متعجب
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 مهمه. ندهیا یبرا-

. به خودم گهیبچه رو م دمیسر و چشم به من اشاره کرد و فهم با
 نگاه کردم و گفت:

 . مامانت کو؟نهیماش یگلت و تل گلت تو یحلقه  یآهان راست-

 مامان؟-

رفت و  شیپ عیسر بیاومد و سالم کرد. اد رونیاز اتاق ب مامان
کرد که  ینگاه م بیبه اد ی. مامان با چنان تعجبدیدست مامانو بوس

 غش کنه. دمیترس

 یو من خوشبختش م شهیدخترت عروس م گه؛یمادر بخند د-بیاد
 کنم.

چقدر خوب  گه،یم الوگیو چقدر خوب د گرهیازکه کارگردانه! ب الحق
 هیگر یو با هوا هیگر ری. مامان زد زدهیقرار م ریهمه رو تحت تاث

 گفت:
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 یتوروخدا تو دهیعذاب د یلیشده خ تیاذ یلی،شروق خ بیآقا اد-
 بهش نشون بده. ویرنک زندگ

 برگشت نگام کرد و گفت: بیاد

 یباال سجاد شما و مادرمو م دییمادر...شما بفرما شهینم نیاز ا ریغ-
 رسونه محضر. 

حرف  دیگفتم شا ومدمین رونیمن از اتاق ب دمیآره شن-مامان
 .دیداشته باش یخصوص

: گهیخوندم که م ینگام کرد، قشنگ از نگاهش م طنتیبا ش بیاد
 چقدرم مادرت گوش نداده!"

 شتریاون ب دمیفهم دمیکه د بویو مادر اد میبا هم باال رفت همه
مخصوصا  اورد،یزده بود که چشم همه رو درم یرژ سرخاب هیه! عروس

 لب گفت: ریچشم مادر منو که ز

 کشه! یخجالت نم-

 مامان! سیه-
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 کنار گوشم گفت: یواشکی مامان

 باشه؟ نیسنگ دهیپسر داره زن م گهیاستغفرهللا نم-

باز کردم و باهاش  نوینشده بود. در ماش ادهیپ نیاز ماش مادرش
 زد و گفت: یکردمو لبخند تصنع یروبوس

 .یموهاتو روشن کرد یخوب کرد زم،یعز یچه خوشگل شد-

 خورده گفت: کهیزدن و سجاد  یبا هم حرف م بیو اد سجاد

 پوست گردو بزاره.. یدست مارو تو ارویآقا.  یمارو نکار-

 خنده گفت: با

 رمیگیم ابونیاز خ ویکیدست  گهیسوزه د یکوپن داره م نمیمنم بب-
 محضر. ارمیم

 ریش یدهنت بو ره؟یگ ی. بچه مگه زن میکن یم جایشما ب-بیاد
 .دهیمادر م

 و گفت: دیلبش ماس یخنده رو سجاد

 ؟یمادرو بو کرد ریشما مگه ش-
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 و گفت: دیزد و مامان لب گز یخانم پوزخند یبدر

 سوار شو. ایبره ب ی!! خاک عالم آبرو میگیم یآخه چ یالل ش-

 به سجاد اشاره کرد و گفت: بیاد

 بنداز برو. زیو یرو شنیلوک-

 بلدم بابا، شما به آقا جالل و دار و دسته اش بگو اشتباه نرن.-سجاد

 زد: یبه من نگاه کرد و لبخند پهن سجاد

 .نمیبب تویتک! خوشبخت یتک یآبج-

 .زدلمیعز-

 بهش زدم و سجاد بلند گفت: یلبخند

 ...یها تیکور بشن درپ-

 خفه و پر حرص گفت: یبا صدا مامان

 نکن. یزیآبرور میبر نیبش ،یریالل نم-
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با  بیو سجاد سوار شد و اونا رفتن. اد دیهم خند بیبار اد نیا
 خنده گفت:

دوست  یزنه ول یبچه رو دوست دارم. همش با من کل م نیمن ا-
 .هیداشتن

 رفتم: نیزدم و به سمت ماش یلبخند

 همه. هیخوبه نظراتتونم شب-

مچ  یکه برا یزیر دیو سف یگل صورت یباز کردم و حلقه  نویماش در
هم بهش وصل بود.  یو صورت دیدستم بودو برداشتم. ربان سف

 و گفتم: دمیخند

 .یمرس بیقشنگه اد یلیخ-

 مهربون زد و گفت: یلبخند بیاد

 .شهیهم بود باباش داره داماد م یمیکاش ج-

 مهربون گفت: یول یجد بیخنده. اد ریز زدم

 ؟یخند یچرا م-
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 رهیبهم خ بیسرم گذاشتم و اد یگل سرمو برداشتم و رو ی حلقه
 شد و گفت:

 !ادیچقدر بهت م-

 درآورد و گفت: شویگوش

 ثبت بشه. دیبا-

 خودتم باش.-

 اشاره کرد و گفت: نیداخل ماش به

 .میریعکس بگ نیبش-

شونه هامو  بی. ادمیگرفت یعکس م ینطوریبار بود که ا نیاول نیا
در برگرفت و من دستمو که حلقه گلم دور مچم بود و حلقه ام هم 

و فکر کنم اون لحظه  میدیدستم بودو باالتر گرفتم. هردو خند یتو
خواست که باهاش  یدو روز قبل ازم م بیکه اد میبود یمیهمون ت
من دورم  ی.  موهامیدیخند یاون عکس هردو م یبدم. تو لیتشک

بود که اصال  یسرم بود. عکس جور یگلم رو یبودو حلقه  ختهیر
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باهوش  یلیخ یاگر کس دیتفاوت دارم! شا هیمشخص نبود من با بق
 فرق داره. میکه استخون بند دیفهم یدستام م یبود از رو

و اون ده تا عکس سه تاشو  میو فقط ده تا عکس گرفت هیآتل میرفت
ازشون  بیرو هم اد گهید یهفتا لی. فامیتا چاپ کن میانتخاب کرد

کردم  یمسخ شده ها شده بودم، همش فکر م هیگرفت. من که شب
  خوابه! نمیب یکه االن م یزیچ نیا

کاتب شده باشم.  بیاد یو قانون یممکنه من زن رسم یچطور
چون  ستیمعلومه که ن ست،ین یهست اما شرع یو قانون یرسم

 .هیازدواج صور

با تعجب به اطراف نگاه کردم. . وارد که شدم میمحضر شد یراه
 هیو صنم.  ال،شهرام،عرفانیده،سهیهمه بودن. فر بیاد یدوستا
 جا خوردم که شهرام با خنده گفت: یجور

 سوزوند. لندریاوه اوه عروس سر س-

 .یچقدر خوشگل شد یوا-صنم
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شد. ضربان قلبم  یگرفته بودم اما تپش قلبم آروم نم بویاد دست
بغل کردنو با دخترا  بویو پسرا اد میفتبود. جلو ر  ینشدن فیتوص

 گفت: دهیو فر میکرد یروبوس

 دراومد. یما از عذب نیب یکیباالخره -

منو انتخاب کرده.  بی!! انگار نه انگار که ادایچقدر رله ان خدا نایا
 حال و حوصله بود گفت: یبا همون مدل حرف زدنش که ب الیسه

 بچه ها؟ ..نهدآیکه به ما نگفت هینامرد یلیخ یول-

تو که  ؟یداد ینشون م یگفت مثال چه عکس العمل یبه تو م-عرفان
 .یبکن یکار یحال ندار

 .دنیاشون خند همه

 شدم. یخب خوشحال م-الیسه

 با خنده گفت: عرفان

 .یوگرنه االن خوشحال بود یتو حال اونم ندار زمیعز-

 .دیاومد دیخوشحالمون کرد یلیبچه ها خ-بیاد
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بهم نگفته  بیشوکه شدم؛ اد دمتونینداشتم، دمن واقعا انتظار -
 بود.

 شده بود. رهینگاه کردم که با لبخند گرم بهم خ بیاد به

 .گهیبود د زیسوپرا-شهرام

 .میعقدو انجام بد یدفتر یکارا دیاریب فیکاتب لطفا تشر یآقا-عاقد

 .میایتا ما ب دینیبچه ها بش-بیاد

 کجان؟ نایپس خواهرت ا بیاد-دهیفر

 قاطع گفت: بیاد

 براشون نبوده. یمنفعت نجایچون ا زمیعز ستنیدعوت ن-

 زد و گفت: یپوزخند دهیفر

 هست. ینیریچرا خب ش-

 یزد و به سمت مامانش نگاه کرد. سجاد مخ بدر یزهرخند بیاد
کرد که   یم فیبراش تعر یدونم چ یخانوموبه کار گرفته بود و نم

 بلند شد و عرفان گفت:از جا  الیکرد. سه یبه سجاد نگاه م سرهی
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 ؟یریکجا م-

اش  هیبق نمیکرد بب یم فیداشت تعر یزیچ هیپسره  نیا-الیسه
 .میسرگرم بود شدیچ

 ...ایشروق؟ ب-بیاد

قد بلند و الغر  اریمرد بس هیدفتر انجام شد و تازه جالل اومد.  یکارا
 کیتبر هیچهل سال داشت. فقط  یبود که حوال یاندام کت شلوار

بودم.  تشیگفت و شاهد شد و رفت و من بهت زده از شخص
 یشهرام و عرفان و سجاد هم امضا دادن و همه به سالن اصل

پارچه گرفت و  هیدخترا  سمتبه  هی. مامان با بغض و گرمیبرگشت
 گفت:

 .دیقند بساب دیبر-

 کو قند؟ م؟یقند بساب-دهیفر

 در اورد و گفت: فشیاز تو ک کیدوتا کله قند کوچ مامان

 .شهیان شاءهللا بخت شما هم باز م-
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 م؟یماهم بساب شهیم-عرفان

 و تعجب به عرفان نگاه کرد و شهرام با خنده گفت: ضیبا غ مامان

 شتیشب پ هی یهرک شهیبختت باز م یتو خُر خُرتو قطع کن-
 فرار کرده نتونسته به ازدواج فکر کنه. دهیخواب

خنده و مامان با تعجب بهشون نگاه کرد و  ریزدن ز ییپنج تا چهار
 گفت:

 ؟یکرد یم غهیص-

نگه داشته بود. عرفان هم  وارید یکه از خنده صورتشو تو شهرام
 الیکرد قرمز شده بود. سه یکه داشت کنترل م یصورتش از خنده ا

 گفت: یعاد یلیخ

 کرد. ینم غهیعرفان ص ه؟یچ غهیص-

 همه با عرفان محرمند.-دهیفر

 گفت: عیخانم سر یخانم نگاه کرد و بدر یبه بدر مامان

 بهتره پسرجون. یپس تو عذب بمون-
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پوشوندن شماها  یقبال همه گناهاشونو م د،یواال خجالت بکش-مامان
 ن؟یخند یهرهر م

 نگاه کرد و گفت: هیبه بق عرفان

 یمخف میکرد انیاز شما پنهون بود که ع ستیاز خدا که پنهون ن-
 ما نباشه. نیب یکار

 رکورد زده بود. بیاد یدوستا یخوش حد

 مامان عاقد منتظره.-سجاد

 گفتم: بیبه اد آروم

 .دمیبار بخونه من جواب م هی-

حرف پشتش بود،  یکه کل یبا سکوت بهم نگاه کرد، نگاه بیاد
 که من ترجمه اشو بلد نبودم. ییحرفا

 یقد جارخونم تا خطبه ع یم نویطرف یبار قرارداد ها کیمن -عاقد
جفت شمعدان،  کیو  نهیجام آ کی. دیجلد کالم هللا مج کیبشه. 

 .یو هفت سکه تمام بهار آزاد ستیب
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 و هفتا؟!!! آروم گفتم: ستینگاه کردم. چرا ب بیاد به

 و هفتا؟ ستیچرا ب-

عقد با  یسفره  یپا یچه سن یمونه تو یم ادتیسن توئه، -بیاد
 .یمن نشست

 سعادت آباد. یدانگ خانه  میشرط ضمن عقد ن-عاقد

 شرط ضمن عقد؟-

 کنند. یمحسوب نم هیقراردادهارو جزو مهر نطوریا-بیاد

 هی بیخوام و حق اوالد.اد یخوام، حق طالق م یازت نم هیمن مهر-
. با دیکامل به سمتم برگشت که نگاه همه به سمتمون چرخ یجور

 بُراق شده گفت: یچشما

 جانم؟-

 عاقد نگاه کردم و گفتم: به

 ینم هیاز شروط و قرارداد عقد نداشتم، من مهر یحاج آقا من اطالع-
 خوام. یسکه، من حق طالق و حق اوالد م 27خوام نه ضمن عقد نه 
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 گفت: ضیخانم با غ یبدر

 !دهیو ند دهینشن یزایبه حق چ-

 حق طالق و حق اوالد از کجا اومد شروق جان؟-بیاد

 باشه؛ حقوقم. نیام ا هیمهر-

 .یشما حقوق دار-بیاد

 خوام. یحقوقو م نیکه مردساالرانه است من ا ینه اون حقوق-

 گفت: تیبا جد بیاد

 .میحقوقو ندار نیا-

 با تشر و تحکم گفت: بیشدم و اد بلند

 .نیبش-

نگاش  بیاد یوحشت زده  از لحن جد یهول نشستم و با چشما از
 کردم.

 د؟یکاتب مگه باهم توافق نکرد یآقا-عاقد
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 به عاقد نگاه کنه گفت: نکهیبدون ا بیاد

 گفت. یقرآن م یقرار بود زن ها حق طالق داشته باشن خدا تو-

 د؟یقرآن گفت شما عمل کرد یتو زایچ یلیخدا خ-

 گفت: زیدآمیتهد یبا نگاه بیاد

 ؟یشد یعه! جن میعقد یسفره  یمن سفسطه نکن پا یشروق برا-

 برسه گفتم: بیکه حرفام به گوش اد یبه حد آروم

 حق اوالد بده، بده.-

 یجانیکه مملو از حرف دلم بود و دل آشوبه و اضطراب و ه ینگاه
 شد نگاش کردم و گفتم: یم میکه باعث گُر گرفتگ

 حق طالق نده حق اوالد بده.-

 هم آروم گفت: یرو یبا دندونا بیاد

 کدوم. چیه-
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و  یدیبار دوم تاک یو نشوند. برا دیدستمو کش بیشدم و اد بلند
 و غضب آلود گفت: دیبه تهد

 کنما. یگذرم عقد به پا م ینکن از همه آبرومون م یزیشروق آبرو ر-

 خفه گفتم: یو خشم آلود با صدا مضطرب

 نکن. دیتهد-

 .نیآدم بش یمثل بچه  ن،یبش-بیاد

 حقمو بده عقدو بخونه.-

که انگار جونمو از  دیدوئ یچشماش م هیقرن یچشمام جور یتو
خوام  یزد، نم یکس حرف نم چی. سکوت محض بود، هرهینگاهم بگ

بدم  DNA شیآزما ؟یچ رهیاز دست بدم اما بچه رو ازم بگ طویشرا
اصال براش مهم  ای ره؟یو اون بچه رو بگ فتهیمن ب ریکه اردوان گ
نه  ؟یو به من بگه هر رهیرو بگ چهبخره و ب شویآزما بینباشه و اد

 کنم. سکیتونم ر ینه...نم
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کردم. خشمش صورتشو گلگون  یمملو از اشک نگاش م یچشما با
داد که استخون  یهم فشار م یدندوناشو رو یکرده بود. به حد

 یرو متحمل م یادیبود که فشار ز دایپوست صورتش هو ریفکش ز
که  دمیرس نجایهمه راهو تا ا نیشد، ا یشه. بغضم داشت منفجر م

 "نه" بشه؟ نجایا

 با اون لحن کسلش آهسته گفت: الیسه

 ده؟یطالق نده اوالد کجا ببره فر-

 .سیه-دهیفر

خطبه  د؟یزن ی؟چرا حرف طالق م دیگ یم یچ یبابا دم عقد-شهرام
 رو بخونند...

شونه هاشو منقبض کرد و به سمت باال داد و بعد آزاد  یکم بیاد
کرد. ناخودآگاه به سمت  یم تشیاز درون اذ یزیچ هیکرد. انگار 

 دار کرد: شیتلخ و ن یقلبش نگاه کردم، زمزمه ا

از همه واسه  یدونیشروق، م ینقطه ضعف گذاشت یدست رو-
 گذرم.  یخاطرش م
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 نگاه ازم برداره بلندتر گفت: نکهیا بدون

 کن. مهیحق اوالدو ضم یحاج-

 صدا گفتم: یسته و بهم گذاشتم و آه یباال اومد، پلکامو رو نفسم

 .یمرس-

 کدوم اوالد؟ ه؟یخاک عالم! حق اوالد چ-مامان

تونه حضانت  ینم بیاد یعنیاست  ندهیمادر جان اوالد آ-عرفان
 و دور باشه ازشون، منظور بعد طالقه. رهیبچه رو بگ

 گفت: هیخانم با کنا یبدر

 ه؟یچه مدل نیا ن؛یهم میبله گفت هیو فقط  میما سر عقد نشست-

 .دیبخون-بیاد

 ینشست و مشتاش سر زانوهاش گره بود. دلم داشت م صاف
خورد من داشتم  یحرص م ینطوریدونم چرا اون که ا ی! نمدیترک
 یبود ول بی! عجبهیکردم!!! عج یبه پا م هاتیام ه نهیس یتو

 نجات منه! یخواستم...اون فرشته  یخواستم، نم ینم شویناراحت
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نجوا گونه و  یگرفتم زمزمه ا یآرنجشو م ریدست ز هیکه با  یدرحال
 کوتاه و خاموش کردم:

بچه است، از دامن تو  هی نیباختم و هم ویمن همه چ ب؟یاد-
 بزارم؟ یدامن ک یتو رمیبگ

که  ینگام کرد، چشماش به خون نشسته بود اما تنها بار برگشت
آروم بشه. نه اونقدر  بینجوا بود تا اد نیبه خرج دادم هم استیس

فروکش  شیشونیچشماش و اون رگه وزغ زده وسط پ یکه سرخ
 انهیکنه اما گره مشتاش باز شد و تلخ و آزار دهنده و انتقام جو

 زمزمه کرد:

 با خودت شروق. یکرد کاریچ یدینفهم-

 یو برنده م زیکه ت یو وحشت زده نگاش کردم، با فخر نگران
 فروخت گفت:

 .رمیگ یحقو ازت م هیاز من منم  یحق گرفت هیتو -

 زده و مستاصل و متعجب گفتم: وحشت
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 !!!؟یچ-

شناسنامه ات پاک  یتا مرگت شروق! تا مرگم اسمم از تو-بیاد
 به حق اوالدت فکر کن. نیسرت فرو کن. حاال بش یتو نویا شهینم

 نیدونست و ا یم نویا بیاد ،یعصب یاز اون خنده ها دم،یخند
قبل نگام کرد و  ی هیبا حرص آروم تر از ثان شناخت. یخنده رو م

 لبخند زد و گفت:

 .یکه کرد یام از کار یتو عصب یبخند؛ منم اندازه -

 ؟یگیعروس خانم بار چندم بله م-عاقد

 با خنده گفت: صنم

 ...یگالبم آورد ،یدیگلو چ-

 ؟یخوا ینکنه بازم حق م-عرفان

عرفان نگاه کردم، شهرام که بغلش نشسته بود بهش سقلمه  به
شدم  رهیکردن، خ یزد. با سکوت به مامان و سجاد که مظلوم نگاه م

 و گفتم:
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 بزرگترها بله. یبا اجازه -

نگاه کردم که داشت حلقه هارو  بیکوتاه راه افتاد، به اد یا همهمه
 آورد. آهسته گفتم: یاز جاش درم

 .ستین یعقد شرع-

که  یعقد یحلقه موند، به من نگاه نکرد و سفره  یرو دستش
 مقابلمون بود زل زد و آهسته گفت:

 .ستمین یخوب ینکن من همباز یشروق جان با من باز-

هم گذاشتم. از حرف چند  یگره کردم و پلکمو محکم رو مشتمو
دلم نبود. با همون  یتو یزیقبلش حرصم گرفته بود وگرنه چ قهیدق

 گفتم: نییپا یتن صدا

 بچه باطله. نیپدر ا ریبه غ بهیمرد غر هیمن حامله ام و عقد با -

بود.  یسونام هیزد که شب یسرش به سمتم برگشت. لبخند بیاد
اشو  قهیزد،  رونیب شیشونیشد، دوباره رگ وسط پ یته دلم خال

 لب زمزمه کرد: ریشل کرد و ز یکم
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 ؟یازم جدا بش DNA  شیپس فردا با آزما یتون یم یفکر کرد-

خواستم حرصش  یدونم چرا مگه نم یتنم رعشه افتاد، نم یتو
 شه؟یم یپس چرا ته دلم خال رم؟یتا انتقام بگ ادیدرب

 فکرو نکردم. نیمن ا-

 تکون داد و گفت: نیبه طرف سرشو

 شروق... ؟یدیمنو سکته م یکه دار ؟یکرد یپس چه فکر-

 یرو ادهیاش نگاه کردم، شروق ز نهیو به س دیکش دهیبر نفس
 آخه زن؟ یمگه مرگ دار یکرد

 نهیب یکه بد م یرفتار کنم، اون کس هینزار با تو هم مثل بق-بیاد
 .ییتو

تر رفتم و سکوت کردم و به جمع نگاه کردم. آماده بودن حلقه  عقب
زرد بود...سجاد  یساده  ینگیر ی. حلقه میدست هم بنداز یتو

به سمت مادرش اشاره کرد، مادرش با  بیچندتا عکس گرفت، اد
 یا رهیدا مین یجعبه  هی فشیک یاز جاش بلند شد و از تو یلیم یب
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طال بود، احساساتم بهم  سیسرو هی د،در جعبه رو باز کر  بیداد. اد
 حمله کردم و شرمنده بهش چشم دوختم.

 ختهیو درهم و بهم ر ارهیداره پدرشو درم یبود نشخوار فکر معلوم
 نینگ چیبدون ه ،نهیآنچنان یلیساده بود، نه خ سیسرو هیشده. 

بو  یدرخشان هر چ نیبا چندتا نگ فیظر سیسرو هیو جواهربود 
 من دوسش داشتم. آهسته گفتم:

 ؟یچرا خجالتم داد بیاد-

 گفت: یینکرد و مامان با خوش رو نگاهم

 حاج خانم دستت درد نکنه. ب؛یدستت درد نکنه آقا اد-

 گفت: ضیخانم با غ یبدر

 .ستمیمن حاج خانم ن-

 آروم گفت:  طونیبا لحن ش شهرام

 !دادیداد ب یا-
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ام گرفته بود و محکم  هیگردن خودشو بهم داد، گر یتو ریزنج مامان
 گوشم گفت: ریبغلش کردم، ز

 دخترم شرمنده مادر شرمنده.-

 .یا هیهد نی!!!! تو خودت بزرگتره؟یچه حرف نیمامان ا-

سکه دادن، من اصال انتظار نداشتم  هی بیدا یکدوم از دوستا هر
 گفت: بیاد میاومد رونیچه الرژن!!!! از محضر که ب

 .میرستوران جا رزرو کرد میبر-

 سجاد اشاره کرد که سوار بشه. به

 د؟یخودتونو به زحمت انداخت یچرا الک-دهیفر

 سجاد؟ د،یاریشام عقدمه ادا درن -بیاد

 .دیایپشت من ب رمیمن جلو م-سجاد

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به

 .میکه برس میبر میایگفتم نه م-سجاد
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در سمت شاگردو برام  بیخودشون شدن، اد یها نیسوار ماش همه
کرد.  یزد و نگاهم نم یباز کرد اخم کرده بود و باهام حرف نم

 و گفتم: ستادمیروبروش ا

 ب؟یاد-

 بچه جا رزو کرده. نیا ستم،یمن آدرس بلد ن نیبش-

 ب؟یاد-

 نگاه کرد و گفت: گهیسمت د هی به

 راه افتاد. نیبش-

 .نمیش یحرف بزنم نم یتا نگام نکن-

 به سمتم خم شد و گفت: یکرد و با حرص کم نگام

 شروق خانم؟ یتو بازم حرف دار-

 غصه گفتم: با

 !بیاد-
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کنه؟ جمع کن خودتو  یلرزه؟ شروق چته؟ چرا قهر م یچرا م صدام
 یرفته برا ادتیکاتب؟  بیاد یبرداشتته؟ هوا؟ هوا یبابا! عه! چ

 بیوسطه....اد نیبچه ا هی یپا  د،یعاشق هم نشد د؟یکنار هم یچ
 خدا!!!! زهرخند متحرص زد و گفت: ایخدا شروق  ای...رهیاز من دلگ

 هینفر انگار شب هیهمه  نیگفتم ب یبه خودم م الیمنه خوش خ-
خودم  شیگفتم هه! به ر یگفتم...تورو م یتورو م ست،ین هیبق
 .المیخوش خ یلیبخندم خ دیبا

صداش  انهیدست من نبود. دلجو ارمیکج کردم، اخت یکم سرمو
 کردم:

 ب؟یاد-

 تکون داد: سرشو

 یشیحق؟ حق طالق و اوالد؟ هه! حاال هر وقت من مردم راحت م-
کشم؟  یمن عقب م ستین یعقد شرع نکهیا دیبا تهد یفکر کرد

 هان؟ رم؟یگ یحق اوالد بده و حق طالقم با شرع م یگفت

 تکون دادم و با هول عجله گفتم: نیبه طرف سرمو
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 یفکرو نکردم فقط گفتم که عقدمون شرع نینه نه به خدا نه، ا-
 .ستین

بودن  یاز شرع یماله بکش! چرا اصال حرف یحاال ه یگند زد شروق
 !یمامان، الل بشم اله دونم،بقولینم ؟یزد

تر  نییو با حرص نگام کرد. سرشو پا دییلبشو جو یگوشه  بیاد
 ی. با اون چهره دیجوش یسرکه بود که م گید هیآورد، دلم شب

 آروم گفت: یو صدا یعصب

کنم، شرعش  یزنم م تیمن امشب تورو شرع ؟یتو به فکر شرعش-
 ؟یچ یعنیحرفش جمع شد.  دیبا من! شونه هام از هول و ترد

نگاه کرد و  ابونیخ ی. به راستاستادیزنگ خورد و صاف ا شیگوش
 جواب داد:

 شنی....لوکمیایم دیبر گمی....ممیایما االن م دیبله؟...شما بر-
 بفرست....

 گفت: یو کفر یتشر
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غذا  دیدارم که به تو بزنم؟ بر یمن چه حرف م،یایم دیبر گمیبچه! م-
خوبه نترس داره همچنان  تی...حال آبجمیتا ما برس دیسفارش بد
 .یوجب هیسرجات جوجه  نی....بشدهیمنو سکته م

 قطع کرد و گفت: تماسو

 دست همه. یشدم مضحکه -

 یم شهیم یعصب یک یباز خنده ام گرفت، آخه لعنت تیعصبان از
شدن  یبه شرع ؟یخند یم یبه چ ره؟یگیخنده که تو خنده ات م

 امشبت؟

 صورتم گفت: یدارش مشدد تو شیخفه  و ن یبا صدا یعصب بیاد

 نخند.-

 ی. با دست چپش محکم روهیگر ریو زدم ز دیهام از جا پر شونه
 گفتم: هیبا گر دویکش نییدستشو پا یو همونطور دیکوب شیشونیپ

خوبه...من از بچه  ینطوریخوبه آره؟ ا یریبچه رو بگ یمنو طالق بد-
 نه؟ کنه و منو هند جگرخوار؟ یم یام سهم بخوام تورو کفر
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 دورگه گفت: یصدا با

کجا ببرم؟  رمیبچه رو بگ ؟یزن حساب یزن یآخه چرا حرف چرت م-
فرصت طلبم؟ ببرم بدم دست کدوم از خدا  یخواهرا ایمادرم  شیپ
 ؟یکن یچرا فکر نم ؟یخبر یب

 یتنم جا یخوردم. رو نیاز تن تو از هم خون تو زم دم،یمن ترس-
 ؟یدیکه اون بهم زده، بهم چرا...چرا حق نم هییتموم زخما

به طرفم خم شدتا صورتش مقابل صورتم باشه، با ابهت و  یتو باز
هم تر و لحنشو محکم تر و  یکه اخماشو تو نشیسنگ یجذبه 

 کرد گفت: یکوبنده تر م

 یندار یتو حق منه، هم تو و هم بچه ات، تو حق زیچون همه چ-
 .یمن شرط و شروط بزار یبرا

من از  تی. اون از عصبانمیکرد یصورت هم نگاه م یزنان تو نفس
که هنوز ازش خارج نشده بود با لحن آهسته  یگوریبا همون ف هیگر

 تر و نرم تر گفت:

 شد. اهینکن چشمات س هیگر-
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 اش زدم و گفتم: نهیمشت اروم به س با

 جبار یزورگو-

 بازتر کرد: نویو در ماش ستادیا صاف

 سوار شو.-

 نگاه کردم: نیماش یهق هق به صندل با

و سوء  رهیحرفامون سوء تعب یچون همه  میباهم حرف نزن گهید-
 تفاهمه.

 حرص از پشت سرم گفت: با

 یکن یرنگ م ویک یکوبم ها. دار یم نیماش نیستون ا یکله امو تو-
 ینگران رابطه  ؟یواسه چ ستین یعقد شرع یشروق؟ تو گفت

 ؟یشرع یجنس

 یدهنمو گرفتم، آ یمحکم با دستم جلو د،یدیبود و منو نم پشتم
 یم نویبدبخت ا ی...الل بشایب یمامان،  الل بش یشروق،گل گفت
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گوشم  کیکه انگار باز به سمتم خم شده بود نزد بیاد ؟یخوا
 گفت:

 ؟یحضانت نبود چرا گفت یهان؟ تو اگر قصدت اون فکر لعنت-

 :گفتم سیخ یسمتش برگشتم و با چشما به

 که عقد باطله. یخواستم بدون یم-

که  یهر فکر یکرد. ول یفکر م یدونم به چ یبهم نگاه کرد، نم رهیخ
افکارش برپا بود. آهسته تر با حرص  یتو یموذ یشیکرد آت یم

 گفت:

خوام  یخونند م یدوباره م تویمحرم ی غهیص ادیب ایبچه به دن نیا-
 عقد و من با تو کار دارم. یپا ینیکه تو نش

!!!! ؟یچ یعنی. دیام ترک نهیس یبمب تو هی هیاز حرفش شب قلبم
 هیدییخواد مدرک داشته باشه تا یمهمه؟ چون م تیچرا محرم

اگر پدر اون بچه نباشه. شوهر تو  یحت یداشته باشه که تو عقدش
 که بچه رو از دست بده. یریطالق بگ یباشه و تو نتون



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

765 
 

 تکون دادم. دییبه تا سرمو

 .نیبش-

آن نگاهش کردم که چشماشو از درد  هینشستم و  نیماش یتو
 محکم بسته بود. با هول گفتم:

 ؟یشد یچ بیاد یوا-

 تا ته باز کرد و با حرص گفت: چشماشو

دل من وداغ من رو  یو داغ اون بچه رو میریم یان شاء هللا که م-
 مونه. یدل تو م

 گفتم: سیخ یاز جا کنده زد، با بغض و چشما دلم

کندم  یتونستن از بچه اشون دل بکنند. منم دل م یمکاش مادرا -
خوام  یم یکردم که فکر نکن یدادم و گورمو گم م یو بچه رو بهت م
 .رمیبچه رو ازت بگ

ازم گرفت، شونه اش از درد جمع شده بود. سرفه کرد و  نگاهشو
 گفتم:
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 ؟یبکش، باز قرصتو نخورد قینفس عم-

 به عقب نگاه کردم: برگشتم

 دراز بکش. یصندل یرو کمی-

 گفت: یناخوش با

 خوبم؛ اونا منتظرن.-

 دراز بکش. کمی ؟یکن یم یحالت بده فکر چ-

قلبش  یدستش رو هیبود و  رونی. پاش بدیباز کرد دراز کش درعقبو
جلو  یصندل یبود. از رو شیشونیپ یرو گشمیبود. ساعد دست د

شده صاف نشستم  یبودم. عاص رهیبرگشته بودم و نگران بهش خ
 یم شهیش یبارون نم نم رو یو به روبرو نگاه کردم. قطره ها

قبل و خبر  انیجر ،یخواستگارروز  د،ی.جر و بحثمون ،روز خردنیبار
به  دمیکه رس یقلبش گرفت، اون وقت بیکه اد یروز م،یباردار

ذهنم  یتو زیاول، عقب تر....عقب تر....همه چ واریو اون د الشیو
 لب زمزمه کردم: ریشد. ز ین پخش مپالن به پال
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 اصال حق با تو-

 خوام بشنوم حرفاتو ینم

 تو یخودتو حت یبکش

 باشم یبهتره تا با هرک ییواسم تنها گهید

 بوم بودم که واست پله شدم نرده

 ازت ذله شدم یگیم یبرگشت حاال

 منه که بهت پر و بال دادم ریتقص

 دادم ادتیخودم  یبلد نبود دنیپر

 گنبد کبود رینبود ز یکیبود  یکی

 که عاشقش بودم اما عاشقم نبود اون

 ستیکه نگران ن دونمیم ستیبود که االن ن یکی

 ستیمن حالم بده تو قلبم ضربان ن اما
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با اردوان افتادم، لعنت به اون  دارید نیاول ادیبستم  چشمامو
 رهیگیکه خودشو دست کم م یروز...لعنت به من. لعنت به آدم

 کرده. اسیق گرانیچون خودشو با د

 هیتموم شد...االن وسط  گهیدادم، د هیتک یسرمو به صندل پس
برگشتم که  بی. به سمت ادیاینم رونیکه ازش ب یهست یباز
 شده. جا خورده و آهسته گفتم: رهیبهم خ دمید

 ؟یبهتر-

شدم،  رهیکرد. مُِصر و درمانده بهش خ یهمون سکوت تلخ نگام م با
تا نگاه ازش  دمیکش نییآهسته نگاهمو از چشماش به سمت پا

 .رمیبگ

و به  دیآسمون زد. شونه هام از صداش پر یتو یو برق بزرگ رعد
 دمینگاه کردم که د بیبه اد د،یبار یآسمون نگاه کردم. به شدت م

 مونده. متعجب گفتم: رهیهنوز همونطور بهم خ

 ه؟یچ-

 لب با لج گفتم: رینداد آهسته ز جواب
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 .یکن یبزن چرا نگاه م ایب-

 .یحامله ا فیح-

 لب گفت: ریخورده نگاش کردم. از جا بلند شد و ز کهی

 حناقه. ستیدرد ن گهید میبگ ست،یدوتا ن یکیدرد من -

حناق؟ اومد سوار شد  گهیشد و درو بست.به من م ادهیپ نیماش از
شده  یقفل شده. عاص یکه چطور دمیو تا برف پاک کنو زد روبرو د

 گفت:

 .میموند نجایا گهید یچیه-

 با اخم کمرنگ به من نگاه کرد و گفتم: برگشت

 ؟یبهتر-

 ینگاه تو نیحرفاش جزء به جزء صورتمو نگاه کرد. چقدر ا یچشما با
کرد.  یم یبه من و احساسم دست دراز اهیدو جفت چشم س نیا

کنم تا  دایخودم پ یازش رو یاثر انگشت چیه شدیکه نم یجور
 گرفته گفت: یکنم!! لب باز کرد و با صدا تیشکا
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 رونیب رویو ت یایو بعد باالسر طرف م یزن یم ریکه ت ییتو از اونا-
 ؟یگرد یم یالیو دنبال ضارب خ یبند یو زخمشو م یکش یم

 نگاش کردم: یاخم از ناراحت با

 ویریراه م یپوش یخودتو م یکه فقط کفشا ییتو از اونا ؟یتو چ-
 نکهیبدون ا ؟یکن یزنند قضاوت م یلنگ م ریمس یرو که تو هیبق

 دارن هان؟ یچه درد یو بفهم یرو بپوش هیکفش بق

 باز هم به نگاهش ادامه داد و نگاه ازش گرفتم. بیاد

خانواده ها غذا خورده بودن و داشتن به  میبه رستوران برس تا
هم  بیخوردن. اد یم وهیو م یدادن و چا یزنده گوش م کیموز

 رو به سجاد گفت: بیبراشون بهونه کرد. اد کویبارون و تراف

 ست؟یرستوران ن یتو چکسیچرا ه-

 خب کل رستورانو ررزو کردم.-سجاد

 بهش نگاه کرد و گفت: یشاک بیاد

 ؟یرزرو کرد یچ یکل رستورانو برا-
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 یم یاز قضا شوهر خواهر منم هست ،یکاتب بیچون شما اد-سجاد
 سرت کوفت خواهر من بشه؟ یرو زنیمردم بر یخواست

 با سکوت به سجاد نگاه کرد و آرومتر گفت: بیاد

 بچه. نیآفر-

 گرفت و گفت: بیبه سمت اد چوییسو سجاد

 و سالم. حیصح نیماش نمیبفرما آقا ا-

 و بعد به سجاد نگاه کرد و گفت: چییبا اخم کمرنگ به سو بیاد

 خب؟-

 تکون داد: نیبه طرف یسر

 کنم؟ کاریچ-

 متعجب گفت: سجاد

 شماست. یآقا؛ امانت گهید ریبگ-

 صورت و صداش گفت: کیمیدر م رییبدون تغ بیاد
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برو هم مادر  گم،یقبلش بهت م رمیهر وقت خواستم بگ نویماش-
 دفتر. یریخونه، صبحم م دیمنو برسون هم خودتون بر

 دستم باشه؟ نیماش-سجاد

 آره.-بیاد

خونه  رمیدانشگاه بعد م رمیصبح دانشگاه دارم اول م-سجاد
 .رمیسه چهار م یدفتر حوال رمیدارم و م یبرم نویماش

خونه؟ راه  یذار یم نویبچه مگه تو عقلت تاب داره؟ ماش-بیاد
 ؟یقرض دار

 استفاده کنم؟ نیکار شما از ماش یفقط برا دیآخه مگه نبا-سجاد

و  یحوصلگ یدر لحن و نگاهش با همون ب رییبدون تغ بیاد
 و گفت: دیبغلش کش یتو یدست هیهوا سجادو  یب ت،یجد

 نیماش نینوش جونت؛ با ا ،یحالل خورده ا ریدمت گرم تو چه ش-
 درازتر نکن بچه. متیهرجا برو فقط پاتو از گل

 اومد و به من نگاه کرد و گفت: رونیب بیمتعجب از بغل اد سجاد
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 آقا دست ننداز عه!-

 زد و گفت: یلبخند تلخ بیاد

از دوستام با  یکیبرم دفتر  دیدفتر باش، من خودم با کیتا ساعت -
 حواست باشه. میجلسه دار گریچندتا باز

کاتب، همه گزارش کارها رو برات واتس  یراحت آقا التیخ-سجاد
 کنم. یآپ م

 گفت: بیکردن و اد یاومدن و باهام خداحافظ بیاد یدوستا

 .میجبران کن-

 .میکن یما حال م یتو خوشبخت بش-شهرام

 د؟یریماه عسل کجا م-دهیفر

 کار دارم. میر ینم-بیاد

 رو به من گفت: الیسه

 مثال؟ یشوهر کرد ایب-
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 زدم و عرفان با خنده گفت: یلبخند

 ماه عسلو رفتن. نایا الیسه-

 با تعجب گفت: صنم

 د؟یعه! کجا رفته بود-

 ونزوئال.-شهرام

 و صنم گفت: میدیخند بیاد منو

 چرا ونزوئال؟!!!!-

 نباشن. هیبق هیخواستن شب یم-شهرام

 با تعجب گفت: صنم

 عه! آهان!!!-

 !وانهیدستت انداختن د -دهیفر

 تکون داد و عرفان به شهرام سقلمه زد و گفت: نیبه طرف یسر

 خوبه. یلیخ ریبگ نویا-
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 باهاش برم. دیماه عسل اول با هیآره آره واال -شهرام

 گفت: دیخند یکه م یدرحال بیاد

 شهرام. یخر یلیخ-

 کرد و گفت: یهمه نگاه به

 دست همه اتون درد نکنه.-

 رفتن و سجاد هم رو به مادرهامون گفت: همشون

 رسونمتون. یخانم کاتب من م میماهم بر-

 .میبر ایشروق ب-مامان

 شروق شوهر کرد رفت. اد؟یشروق کجا ب-سجاد

 که نکردن!! یعقد کردن؛ عروس یخاک عالم! شوهر کرده ول-مامان

هم جلو رفت و با  بیبرم. اد بیرو به من عالمت داد که با اد سجاد
کرد. مامان هنگ  یکرد و خداحافظ یمادرش و بعد با مامان روبوس

 کرده گفت:
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زنتو  ایب دیکرد یهر وقت عروس م،یرسما ندار نیما از ا بیآقا اد-
 ببر.

 و محترمانه گفت: یجد بیاد

دختر  میدون یبد م ،میخطبه خونده بشه عروسو ببر میما رسم دار-
آخر  نیتونم هم یمن م ؟یعروس یخونه پدرش باشه، گرو کش

 .میاما ما لنگ رسم عزا نگه داشتن رمیهفته جشن بگ

با سجاد دست  بینگاه کرد. اد بیبه اد رونیبا تعجب و ح مامان
 کردم و گفت: یخانم روبوس یداد و من با بدر

 .دیخوشبخت بش-

. با مامان هم یبود نه خوشحال نه ناراحت و عصبان یخنث کامال
 کرد و مامان باز گفت: یروبوس

 .یدون یتو که م ستیشروق درست ن-

 دونند. یمامان! بد م-

 بره؟ یدختر عقد کرده رو م ی! آخه کینزد یتو به من حرف-مامان
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 آروم گفت: یبا صدا یول یشاک بیاد

 شن؟یرسمتون با جشن گرفتن پسر و دختر محرم م یشما تو-

 خاک عالم!-مامان

 گفت: عیخانم نگاه کرد و اونم سر یبدر به

 گهیخونه شوهرش د رهیحاال مگه شروق شونزده ساله است؟ داره م-
 آخه؟ هیبابا خانم چه اصرار یا

 .گهیبرو د یآبج-سجاد

بعد  قهیدق. ده میکرد که ما رفت یخانم هنوز بحث م یبا بدر مامان
مشترکمون  ی! چه زود اونجا خونه می...خونه امون بودبیاد یخونه 

نکره  رییتغ نمونیب یزیانگار چ میدیبه خونه رس یشده بود. وقت
 ونیزیتلو یلباساشو عوض کرد و جلو بیدم کردم و اد یبود. من چا

 ستادم،یدر آشپزخونه ا یکرد. جلو یعوض م لبود و کانا ستادهیا
 ...ازم بخواد که باهاش باشم؟یوقت هیکنه و  یعملنکنه حرفشو 
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نه نه...رفتم لباس عوض کردم و وضو  ؟یبچه باهاش باش نیا با
ناگهان شروع به  بیاد یخونه و گوش یگرفتم و نماز خوندم.گوش

 زنگ خوردن کرد. با عجله به هال رفتم و گفتم:

 شده؟!!! یزنه چ یچرا همه با هم زنگ م-

 گذاشتم. جمیپ یدوست و اشنان، پست تو یچیه-بیاد

 پست؟!!!!-

 و گفتم: دیکش زیخاموش کرد و تلفنو از پر ویگوش بیاد

 !!!؟یپست چ-

 پست عقدمونو.-بیاد

 خورده بهش نگاه کردم و گفتم: کهی

 ؟یبه همه گفت-

 سرشو تکون داد و گفت: یجد

 مگه به مردم قرض دارم؟-
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اون عکس  دمیشدم و د بیاد جیبرداشتم، وارد پ مویزده گوش هول
 نوشته: رشیگذاشته و ز نویماش یتو

 یشد میوارد زندگ یاز وقت یحکمت ول ای یدونم تو قسمت ینم-
 زدم بانو. یدرجا م یتو نبود دمیفهم

نگاه کردم و پرسشگرا و حق به جانب نگام کرد.  بیبه اد متعجب
نوشته بودن:" دختره مدله؟  رشیها ز یلیکامنت ها رو باز کردم  خ

 نگاه کردم و گفتم: بیمانکن هاست". به اد هیاش شب افهیق

 .نندیب یم نویهمه ا-

 .نهیبب دیبه هر حال با یشییاردوان؟ زن دا یعنیهمه -بیاد

 و متعجب نگاش کردم: رهیخ

 و بفهمه... نهیاگر بب-

و با  دیجلو کش یمبل نشسته بود و باالتنشو کم یکه رو بیاد
 جذبه گفت:
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تونه بگه من  یم یچ گه،یم یچ نمیخوام بب یشروق، م ــــادیب اد،یب-
 کنم. یصورتش خال یمشت پر کرده ام تو

 ...بیاد-

 باال گرفتم: میبه حالت تسل دستامو

 یرو نقطه  ذارهیدست م ادی! اونم مبی.و...ادستای....واستایوا-
 آبروم... یعنیضعف من، 

 من؟ ایاردوان  ه؟یتو دست ک یآبرو-بیاد

 گفتم: مستاصل

 ! اگر بگه زن تو دست خورده منه...بیاد-

 آروم و کنترل شده گفت: یصدا یو حرص ول نهیک با

 خوره در مورد زن من حرف بزنه. یگ...م یلیاردوان خ-

 ختهیپاش ر یشد و جلو کهیهزاران هزار ت بیاد یانگار جلو قلبم
 هیو  یحرف هیدهنم باز شد تا با  دمیشد. با نفسم که باال کش
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جمله اش چقدر منو پر از  نی...انیبهش اعالم کنم که ا ییصدا
 تالطم کرد، پر از...پر از....احساس...آره احساس!

دهنم گذاشتم و رومو ازش برگردوندم. احساساتم  یدستمو رو هی
 به چشمام دستبرد زده بودن.

و هرجا اومد  شیدیهرجا د گم،یبار م نیو آخر نیاول یدارم برا-بیاد
 ینم ش،ینیب یازش زدن تو نم یازش بود و حرف یحرف یحت

 ش،ینیب یباره م نیکه انگار اول یجور یکن یمغزتو پاک م ش،یشنو
 ...یایم ،یباره که باهاش برخورد دار نیاول

 بهش نگاه کردم و ادامه داد: برگشتم

 داره. یکه با تو صنم یکس شیپ-

 خودش اشاره کرد: به

 نه؟یا یکه کس و کار تو و اون بچه است متوجه شد یکس-

 تکون دادم. دییبه تا سرمو

 شنوم شروق! ینم-بیاد
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که عضالتش منقبض بود نگام  یباال داده شده و صورت یابرو هی با
 کرد و گفتم:

 بله.-

تا  یگینم یچیگفتن ه ینجا،هرچیا انیحتما خواهرام فردا م-بیاد
 یبد شونویاحتمال یاحترام یجواب ب یحت یمن جواب بدم.حق ندار

کنه بزنم،  یم یاحترام یکه بهت ب یتا من با جوابم تو دهن هرک
 خراب بشه. یکس شیخوام وجه تو پ ینم

 .دمینم ینه من جواب-

 تکون داد: یسر

 آره خوبه.-

 جاش بلند شد و گفتم: از

 .یکه.... به سجاد اعتماد کرد یمرس ب؟یاد-

 .یکن یم کاریتو چ نمیاعتماد کردم بببه سجاد نه به تو -بیاد
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و زل زده بهش نگاه کردم. لبامو به هم فشار دادم، حرفش  رهیخ
اشاره  رونیبه ب بیانداختم و اد ریداشت، سرمو به ز یهزارتا معن

 کرد و گفت:

 به سرم بخوره.  ییهوا هیتو تراس  رمیم-

. دمیتخت اتاق مهمان دراز کش یسمت تراس رفت و من رو به
 دونمیکردم، دلم شور افتاده بود، نم یم لیسرم تح یاتفاقات رو تو

 یعکس العملش چ یعنیکرده بودم.  دایچرا؟ من با اردوان نسبت پ
کنه؟ مائده رو بگو...آخ جگرم خنک شد  یمنو خرد م ادیم شه؟یم

خوب شد االن تو بهتر از اردوان و  فتشروق االن اون اردوانو ازت گر 
 یکن ی...تو سقوط نمنهی. اره همیآورد تیزندگ یوگنده تر از اونو ت

. از یدیو باز از اول راهتو ادامه م یکن یگوشه استراحت م هیفقط 
 هم حسم خوبه. یلیلحاظ خ نیا

 یاون و اردوان عوض یجلو رم،یگ یحالشو م نمیمائده رو بب ستایوا
کنم که دهنشون باز بمونه.  یم یو عاشق تیزن بیاد یبرا یجور
 کار باشه. نیکنم مخالف ا یهم فکر نم بیاد
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خوابم برد اما صبح با حالت  یک دمیکه نفهم دمینقشه کش انقدر
شدم، روز قبلش اصال تهوع نداشتم اما صبح انقدر عق  داریتهوع ب

 بیخوردم اما اد کهیآن  هیرو باز کرد،  ییدر دستشو بیزدم که اد
چنبره زده بودم. با  ییبود و من باالسر روشو ییدستشو یتو گهید

 گفت: هخواب آلود و دورگ یصدا

 بکش. قینفس عم هی...یلعنت شهیچرا قطع نم نیا-

 یفرق داره....چطور تیتهوع با تهوع مسموم نینبود بگه ا یکی
 یآن تو هیو  دیدو کتفم دست کش نیب بیبکشم؟ اد قینفس عم

بهم دست نزنه  یبهش بگ شهی. شروق!!!! نمستادمیجام صاف ا
آب سردو باز کرد و مشتشو پر آب کرد و  ری....اهرم شیبگ شهینم

 گفت:

 جلو آب بزنم به صورتت. اریصورتتو ب-

 گرفتم و به صورتم آب زد. مچشو

که حالت خوب بود، چرا امروز صبح دوباره  روزید، تو د ؟یخوب-
 شروع شد؟
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 جون نگاش کردم. یو نفس زنان و ب وارفته

 ...بیاد یدونم...وا ینم-

 رو باز کرد و گفت: ییدستشو در

 .یباش ییدستشو کیاتاق برو نزد نیهم یاونور تو یخواد بر ینم-

 یاتاق رفتم و رو یجون شده بودم که قبول کردم و تو یب انقدر
 یتخت ولو شدم. تشکش بلندتر از تشک تخت اون اتاق بود و برا

 یو لحافو تا رو دمیتخت دراز کش یمن راحت تر بود. به عرض رو
 .دمیرم باال کشس

 ؟یبخور ارمیب یزیچ هی-

 ؟یندار خچالی یخوام؛ تو یم یتوت فرنگ ینه ول-

 .ارمیب ریلقمه نون پن هیشد،  یتوت فرنگ یبوته  هیاون بچه شب-

 نه.-

 گفت: قهینزد و بعد چند دق یحرف

 .یفروش وهیم رمیمن دارم م-
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 حاضر شده. دمیو د دمیسرم کش یاز رو لحافو

 ؟یبخر یتوت فرنگ یریم!! ؟یریم یدار-

 .یکرد اریو گهیآره د-

 متعجب گفت: بیاد ه،یگر ریز زدم

 !!!؟یکن یم هی!!! چرا گر؟یکن یم هیگر-

کردم، اما انگار تموم  یم هیگر یچ یدونستم برا ینم خودمم
 احساساتم منو احاطه کرده بود.

 .یبخر یتوت فرنگ یریم یدار-

 :دیسرم دست کش یتخت نشستو رو یرو

 به سرت زده هان؟ ینه؟ حاملگ یستیشروق ن یعنیامروز -

 و گفت: دیکش شتری. لحافو بدمیرو سرم کش لحافو

 .دیخلوت کن یمادر و فرزند دیتون ی. فعال مامیبخواب تا ب-
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 میتون ی. فعال؟ فعال مدمیسرم کش یجا بلند شد و لحافو از رو از
کن.  !!! چقدر لحن و رفتارش متفاوت شده! ولشم؟یخلوت کن

 یو به حلقه ام نگاه کردم. زن قانون دمیسرم کش یلحافو دوباره رو
 یخواستم اما نا نداشتم بلند بشم و ب یم مویکاتب! گوش بیاد

 منو به خواب فرو برد.  میجون

 یصورت اتیبا محتو وانیل هی دمیشدم و د داریباز ب بیاد یصدا با
 .ستادهیدستشه و باالسرم ا یتو

 جمع شده گفتم: یچشما با

 ه؟یچ نیا-

 کردم. کشیو خامه ش ریمن با ش شه،یکه نم یخال یتوت فرنگ-

 جا بلند شدم و با ولع گفتم: از

 اش خوشمزه است. افهیچقدر ق-
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مرگ! بزار دو  ی. انهیچشماش چقدر دل نش د،یخند ییخوش رو با
ازش گرفتم  وانویچقدر چشماش مهربونه. ل گمیروز بگذره، نه کال م

 با خنده گفت: بینفس خوردم. اد هیو نصفشو 

 آروم.-

 دیمغزم تول یرگه ها یو خاصش تو میبستم و طعم مال چشمامو
 بیاد دمیکرد. حس بهشتو داشتم، چشمامو باز کردم و د یم یانرژ

 به سمتش گرفتم و گفتم: وانویبا لبخند بهم زل زده. ل

 شده. یعال یلیتو هم بخور خ-

 .میبخور یکه خانوادگ هیچ وانیل هی گهید-

 زد و گفت: ی! لبخندمیخانواده ا هیحرفش مور مورم شد، االن  از

 دلت بمونه. یرو یزیچ دینبا یدار اریبخور تو و-

 کرد و گفت: یگلومو گرفته بود. اخم کمرنگ بغض

 چته تو امروز مامان شروق؟-
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لرزه، انگار که از اول بود. چرا از صبح  یدلم م گهیم ینطوریا یوا
 من عوض شدم! نگاش کردم و با خنده گفت: دیعوض شده؟ شا

شناسه، صبح رفتم  یفروشه آشناست چند ساله منو م وهیم نیا-
 .گهیبا هرهره خنده حرفشو بارم کرد د رمیبگ یتوت فرنگ

 ؟یچ-

 خنده گفت: با

 هیبخواد و  یت فرنگتونه تو ینفر م هیفقط  یآخ آخ کله سحر گهیم-
کرد و  دایبسته خوش رنگ لعابشو پ هیآقا رو زابراه کنه بعد گشته 

 داد.

 .دیببخش-

 کرد و گفت: یندیناخوشا اخم

 ؟یواسه چ-

 سحر خواسته نا به جا داشتم. یکله -
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شبم  یبچه خواسته، سه  یتو که نخواست ؟یبگ یبه ک یبه من نگ-
نه  یعنی رم،یم یکه خواست یزیمن در به در دنبال چ یهوس کن

فقط بچه رو  یفکر نکن رمیم یکه اگر خودتم بخوا نهیکه....منظورم ا
 .گمیم

. به ارهیزنه دل آدمو از جا درم یکه م ییحرفا نیجاش بلند شد؛ ا از
بره واسه  یلذت م تیاز حما یعنی یحام گنیها م تیشخص نطوریا

 نیسوار دوشش شدن چون همچ ینطوریتمام خانواده ا نمیهم
 داشته و اونا هم سوء استفاده کردن. یخلق

 

که درست کرده بودو تا ته خوردم و انگار جون گرفتم. نفسم  یکیش
باال اومد. از جا بلند شدم و تختشو جمع کردم، کت و شلوار 

 یچوب لباس یانداخته بودو برداشتم و تو یصندل یکه رو شبشوید
 یچ بیرفت اد ادمیو کاور گذاشتم.. انقدر سرگرم خونه شدم که 

که آماده  یصبحونه ا نکهیاز ا بعدهستم.  یتیچه موقع یگفته و تو
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کرده بودمو خورد سرکار رفت و من باز مشغول کارم شدم تا مامان 
 زنگ زد:

 شروق جان؟ مادر سالم حالت خوبه؟-

 تویفشار و چرب یقرص ها ؟یسالم مامان آره شکر خدا تو خوب-
 ؟یقندتو صبح چک کرد ؟یخورد

 یدخترم من مادرم م یعنی....شبیآره آره همه کار کردم؛ شروق؟ د-
نبود که تو بعد عقد  یاصال کار درست نینگرانتم و ا یلیکه خ یدون
 شوهرت. یخونه  یرفت

 من ازدواج کردم تموم شد. ؟یهست یمامان؟ دنبال چ-

 و هراس گفت: دیبا ترد مامان

 تموم شد؟ یوااا-

آوردم و بهش نگاه کردم. منطورش  نییرو پا یخورده گوش کهی
. سر و یبود بیبا اد شبیکنه تو د ی!! شروق مامان فکر مه؟یچ

 نده. ریراحت کن که گ الشویخ اریتهشو به هم ب



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

792 
 

 ریو سه و چهار ساله است و ز یمرد س هی بیمامان جان! اد-
ش قد و باال و هزارتا و چندتا مدل خوشگل و خو نیدستش چند

 بیاد ینگاه کنه تا خودشونو وسط خونه  هی بیاد هیکه کاف گرهیباز
همه جور آدم هست. فکر  یها ول نینطوریهمه ا گمیبندازن نم

حرف از رسم و رسوم  بیدا یبرا دیاوضاع من با نیا یتو یکرد
 ؟یخوا یم نویبره؟ ا نمیبشه؟ اردوان که رفت ا یبزنم؟ که چ

 نزدم. یحرف چیه لیمن به فام ینکنه ول نه نه خدا-

 هی دیبزن خب، بگو عقد کرد و بردن و بعد سال باباش حاال شا-
 .رنیبگ یجشن

 وارفته و آهسته گفت: مامان

و ختنه سورون بچه اتون  یجشن عروس دیکه شما گفت یسر نیا-
 .هیکی

 خورده گفتم: کهی

 کدوم بچه؟-
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 گفته؟ نه محاله سجاد دهن باز کنه. یزیچ سجاد

پس  گمیم رهیشوهرم از دستم م یگیم یاز شب اول عروس شد-
 .یشیفردا هم حامله م

 گفتم: یحرص تصنع با

شد ماله رو  یزن ک یکه بگ نیخبر بده، تو هم لیپس زودتر به فام-
 نگران نباش. یدیدهن همه کش

باباش مرده نامزد پس  گنیشروق من تحمل حرف مردمو ندارم م-
 داده...

 ارویزن اون  ،یحرف مردمو نشنو ریمامان جان پس گوشاتو بگ-
حق شروق اونه  گهیشدم خوب بود نه؟ که بگن آره د یسربازه م

 کرد؟ یم تیهان؟ اون راض

 سوخت. یام واقعا از حرص م نهیس

 ه؟یچه حرف نیخاک عالم! خدا منو بکشه ا-
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مردم؟ مردم  ای یحرف مردم؛ فکر من یگیحرف توئه مامان. م-
 نگفتن برادر زاده ات نون و نمک مارو خورد و نامزد من قر زد؟

خب دهن من سوخت  لهیخاک عالم! شروق! مادر آروم باش خ-
 یاتفاق شبید ،یهمه تو فقط خوشبخت باش یحرف زدم. گور بابا

 تیاذ ست،ین یعیطب تتیخب تو که وضع یعنی فتاد؟یبرات ن
 ؟ینشد

شده بودم.  یمامان عاص یاز حرفا دم،یسه تا نفس بلند کش دو
 یاز رو گهیهم گذاشتم، شروق جواب بده مادره د یمحکم پلکامو رو

 زنه. یحرف م ینگران

به غذا سر بزنم  دینباش. با یزیمامان من حالم خوبه، نگران چ-
 ؟یندار یکار

 مظلوم گفت: مامان

 نه مادر خداحافظ.-

بگم؟ خدا منو با انتخابم لعنت کنه،  یبراش سوخت. آخه چ دلم
 کرده؟ آهسته گفتم: یچه گناه بیاد
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 خداحافظ.-

 ینگاه عیافتادم. سر بیاد جیپ یتو یعکسا ادیکه قطع شد  تماس
 کریانداختم، صاف چشمم به کامنت اردوان خورد که است جشیبه پ
که از خنده اشکش  یکریاون است قایخنده گذاشته بودو دق یها

 !!!شدیتر نم زیآم نیتوه نیدراومده بودو چندتا گذاشته بود. از ا

کامنت اومده بود که گفته بودن:" به  یکامنت چهارصد خورده ا ریز
آب  یرو /د؟یچرا خند نی!/ وا ایخوشحال یلیانگار خ /د؟یخند یچ

 یبه جناب کاتب." آخ دلم م کتیتبر یجا یصدا خروس یبخند
بوس بزارم. کامنت  یهزارتا اموج یکامنت ها نیا ریخواست ز

کرده بود  یپالیاردوانو ر کامنتچشمام چهار تا شد.  دمیسجادو که د
 و نوشته بود:

 بوق بزن. دنیخند یجا-

 یپالیکامنت سجاد هم شهرام و عرفان و دخترا ر ریخنده، ز ریز زدم
 کرده بودن و نوشته بودن:
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 بیب بیدرود بر برادر زن رزمنده ببرادر زن بلند شد، یآخ آخ صدا-
 ....بیب

کرده بودن و نوشته بودن:" برادر  یپلیهمه کامنت سجادو ر دوباره
 دمیکردم که د یم نییکامنت هارو باال پا نطوری" هم؟یکاتب یزن آقا
 کامنت جداگانه گذاشته و نوشته: هیسجاد 

خنده گذاشته بود و  ی) اموجیآشغال نیقدر زر زرگر شناسد نه ماش-
 آرزومه عشقا. تونینوشته بود( داماد زرگر خوشبخت

 هیکرده و فقط  یرپال بیاد دمیدهنمو گرفتم و د یدستم جلو با
گرفتم و بعد دوتا بوق جواب  بویتشکر گذاشته. شماره اد یاموج

 کرد و گفت: یداد. باز داشت جر و بحث م

 لحظه...الو؟ جانم؟ هی ستایوا ستا،یوا-

گرفت! االن چه مرگم شده  یبه تپش افتاد، خب قبال هم م قلبم
 پس.

 سالم. ب؟یاد-
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 جان؟ حالت بده؟-

 ؟یچک کرد تویخواستم بگم گوش ینه نه خوبم م-

هوم؟ اگر  م؟یمن االن تو جلسه ام بعدا با هم حرف بزن زمیعز-
 اومد بهم زنگ بزن. شیبرات پ یمشکل

 تند گفتم: تند

 باشه خداحافظ.-

من  یقلبم گذاشته بودم. وا یکه دستمو رو دیکوب ینان مچ قلبم
 یخاک بر سرم، چقدر خوب حرف م دونمیم شم،یم نیعاشق ا

از  یحرف زد، آره..آره...واااا ینطوریمردم ا یزنه...نه نه شروق جلو
باش زن  نیلحنش خوشم اومد. خاک بر سرم خاک بر سرم سنگ

 زنه. یحرف م ینطوریو ا ذارهیبهم احترام م ادی! خوشم میحساب

خواهراش  دمیرفتم و د فونیاومد. به سمت آ فونیزنگ آ یصدا
پشت درن و مادرشون همراهشون نبود. درو باز نکردم. نه درو باز 

گفت من  بمی. تازه خود ادانیاومد ب بینکن شروق. بذار هر وقت اد
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 یبرا عی. سررهیور م شیداره با گوش الیل دمیجوابشونو بدم، د دینبا
 زدم: جیمس بیاد

 باشه؟ انیب یکنم تا تو باش یخواهرات پشت درن، درو باز نم-

اشاره  یبه گوش یو با حرص ه دهیجواب تماسشونو نم بیاد انگار
کرد. خواهر  یدرآورد و اون  هم تالش م شویکرد. مهناز گوش یم

 یبود و فقط الغر تر و جوون تر م گهیدوتا خواهر د نیهم ع کهیکوچ
 داد: امیپ بیچهره اش مشخص نبود. اد یلیزد و خ

 .امینکن تا ب ریباشه شروق جان خودتو درگ-

 میرها کردم و رفتم به کارو زندگ فونویو آ دمیکش یقیعم نفس
بشه،  عیضا بیحق اد دیعهد کرده بودم. نبا روزیبرسم. با خودم د

 نیا دیشروق اصال نبا ارم،یرو تمام و کمال به جا م یپس خانم
کرده طالقت  دیکه تهد بیاد ؟یا وانهیمگه د یاز دست بد طویشرا
گذاشته که دهن منو  هیمهر ینطوریا بیاد نیا یچه بهتر ول دمینم

تونه با  یمنو که نم ؟یدونم. اگر خودش طالق بده چ یببنده م
 بخره و از بچه ام جدا کنه. هیمهر
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 ؟یسرنوشتم شد ریگناه من اس یشکمم گذاشتم، ب یرو دستمو
 برسه. یبیذارم به تو آس ینم زم،یعز دیببخش

وابسته ات بشه و بعد....بعد  بیکه اد یکن یکاری دیبا پس
کرده که همه از  دیچندبار تاک بیباش اد اریدلبسته! شروق هوش

 یبه تو به نحوها نویا شبمید یلطفش سوء استفاده کردن حت
 ای یفرق دار هیکرده تو با بق یمختلف گوشزد کرد و گفت فکر م

 نایاز ا دیتو اعتماد کرده. با بهنه به سجاد اعتماد داره و بلکه  نکهیا
فقط شوهر  یخوا یو م یکن یتو که سوء استفاده نم ،یاستفاده کن

 یی! واستین یهست اما شرع ی. قانونیخودتو داشته باش یقانون
 داد! یکار دستمون م شبید یرو داشت یشرع نیول کن ا

که کار دستمون  ادیسرت بگو تا زبونت ب یانقدر تو ؟یگیم یه چرا
 !ادیوسط م نیا یدونه چه حکم یبده بعد خدا م

 پنج عصر بود که به سجاد زنگ زدم و تا جواب داد گفت" یحوال

 زنم. یبعدا زنگ م یآبج-
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 یکیگرفتم برم به  میقطع کرد. حوصله ام سر رفته بود تصم عیسر و
 یا شهیبدن ش هی روزهیبود، ف روزهیاز دوستام سر بزنم. اسمش ف

 بایتقر روزهیف م،یخودمون گذاشته بود نیبود که ب یاسم نیبود. ا
بدنش نداشت و همه بدنش شکننده بود،  یتو یاستخوون چیه

من  قیرف نیو بزرگوار تر نیزتریبود و اون عز شهیش نیدرست ع
 بود.

 یمیقد یخونه  هیپرستار  یشدم. تو یآژانس گرفتم و راه هی
آدم سرتاسر  نیکرد. ا یم یاطیخونه اشون خ یتو روزهیداشتن که ف

و اون  یداد، با اون بدن و قد هفتاد سانت یم یزندگ یبود بو زهیانگ
کرد. از  یبود، امرار معاش م شیجدا نشدن اری شهیکه هم یلچریو

و  دیخند یکرد. م یم یزندگ یآدم عاد هی هینبود و شب دیناام یزندگ
 یم دمشید یداشت. هر وقت م ایدن یگفتن تو یبرا یحرف
 یم بی. به خودم نهمیعرضه ا یکه چقدر ادم پست و ب دمیفهم

 یالگو روزهیف یدیباش و تا مدت مد روزهیباش و مثل ف یزدم که قو
 شد. یم میزندگ
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من ذوق کردن.  دنیخبر رفته بودم و چقدر خودش و مادرش با د یب
 روزهیگرفت و ف یم زهاشونویداشت و مادرش داشت سا یمشتر

 گفت: یکرد و رو به مشتر یم ادداشتی

پرو، قبلش حتما  یبرا ایساعت چهار بعد از ظهر ب گهیهفته د-
 .ریتماس بگ

از اتاق  یبدرقه مشتر یهم برا روزهیتشکر کرد و رفتو مادر ف یمشتر
 بهم نگاه کرد و گفت: ینیریبا لبخند ش روزهیرفت. ف رونیب

برات  یشتر یگوسفند یگاو یگفتیم پارسال دوست امسال آشنا،-
 زدم. یم نیزم

 و گفتم: دمیخند

 افتاده. ییچه اتفاقا یدون ینم-

 زد و گفت: یمطمئن لبخند

 ؟یخدا رو گم کرد-

 تکون دادم و گفت: نیبه طرف سرمو
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 گنده اش نکن. یراحت الک التیخ فتاده،ین یپس اتفاق خاص-

 یو شکننده چه روح بزرگ زیجثه ر نیا یقامتش نگاه کردم تو به
 نشسته! آهسته گفتم:

 من ازدواج کردم.-

 شد و بعد اروم گفت: رهیخورده بهم خ کهی

 .یمعرفت یدختر تو چه ب-

 تکون دادم: سرمو

 کنم بعد. فیاز اول برات تعر ستایوا-

 یبا آرامش گوش م روزهیکردمو ف فیمو به مو براش تعر رویچ همه
باهام برقرار کرده بود که انگار با هر جمله  یارتباط چشم یکرد. جور

آورد  ی. مادرش برامون چاشهیدوشم کم م یبار از رو هی گمیکه م یا
دونه  یکه م نشونهیب یالفت نیرفت. چقدر خوب بود که چن رونیو ب

 بنده! یو درو م رونیب رهیو م دهدوست دخترش اوم
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من  یده هاخن یشروع شده بود اما پا به پا میعصب یخنده ها باز
شناخت.  یکرد چون منو م یو تعجب نم دیخند یهم م روزهیف

 حرفام که تموم شد گفت:

 چقدر جالب!!!-

 خورده گفتم: کهی

 خر تو خر من؟ یجالبه؟ زندگ یچ روزهیف-

از خانواده، از وضع  م،یما آدما عادتمونه بنال ه؟یچ یدون یشروق م-
 هی م،یستین یوقت راض چی...ه کلمونیاز شغلمون از ه ،یمال

 میدیاونجاست که وضع بدترو د قایخداروشکر دق میگیکه م ییجاها
خداروشکر. دخترجون  میگیم میستیاون ن یجا نکهیا یو بعد برا

اگر  ؟یفهم یم یخدا برات معجزه کرده، تو حامله ا ؟یکار یکجا
 ؟یبکن یچه غلط یخواست یاومد م یجلو نم بیاد

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف یسر

 ابونیخ میریکاتبه، م بی! اما اون ادروزهیدونم ف یدونم؛ نم ینم-
 .زنیر یسرش م یو رو رنیگ یجنون م
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 به بازوش بچسب. یتو هم دو دست زن،یخب بر-

 قد و قواره؟ نیبا ا-

 یترسم مردم مسخره ام کنند، حس کمبود و ضعف و بدبخت یم
 یم ندهیمن خودمو گم کردم. من طاقت ندارم از آ روزهیدارم، ف
 ترسم.

 یعنیترس  ه؟یترس چ یدونی..منیننگ به تو شروق! منو بب-
 یچون خانواده ات م یبخون یتون یم ییاما تا راهنما یلیعاشق تحص

خونه  یتو ستیبا معدل ب دیمدرسه و بعد با یترسن تو هر روز بر
کنه که  یبغلت م یکی یوقت یعنی ؟یچ یعنیترس  یدونی. مینیبش

 یو تو یبش ریو خرد و خم یوفتیاز دستش ب یجا به جات کنه بترس
بهت بخوره و تو به  یناگهون یکی نکهیا ای ینابود بش هیهزارم ثان
اون نگاه  ه؟یترس چ یدونی. میو بشکن یفتیب نیزم یضرب رو

روز  هی یترس یدنبالته و م شهینگران پدر و مادرت، اون نگاه که هم
آرزو  م؟یندار ایمن و امثال من رو یکن یدنبالت باشه. تو فکر م

مادر  م؟یعاشق بش م؟یلباس عروس بپوش میدوست ندار م؟یندار
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 یول دیرس یو بهش هم م دیتون یشما کوتاه قامت ها م م؟یبش
 کنه؟ یتا با من عاشق نهیب یچندتا آدم، آددددم وجود منو م

 شرمنده و بغض آلود گفتم: یچشما با

 .روزهیف دیبزرگ یلیشما خ-

 اهامویقبل رو دمیبه فهمه شروق، من فهم یستین ینه به بزرگ-
اگر من نفهمم که  یعشق و عاشق یآروزهام خودم مهمم، گور بابا

همه آدم مجرد وموفق!  نیخودمو دوست داشته باشم ا دیاول با
اردوان ولت کرد؟  هیمتاهل! چ یمنم جزو اونام نه جزو بدبختا

و  اهایرو یفکر کرد ؟یحامله ات کرد؟ شغل و پدرتو از دست داد
 یرو داشت یزیتو از خودت اگر چ ؟یدیاروزهات از دست رفته و ترس

 شروق. یداد یوقت از دست نم چیه

 کردم: زمزمه

 ؟یچ یعنی-

 ؟یچرا اردوانو دوست داشت یدیتو اصال از خودت پرس-
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 اه کردم و گفت:و هنگ کرده بهش نگ رهیخ

 نیهم یجاست برا نیشروق، اشتباهت هم یتو دنبال نداشته هات-
که گفته بچه  یآدم معروف هیهمسر  هیاالن  ،یندار یحس خوشبخت

دارم؟ به  یحس بدبخت روزهیف یگیم یمن و بعد اومد یاتم برا
رو ول کن، اردوان ،  هیهمه حاش نیا تت،یخودت برگرد! به انسان

حاال که اوضاع  یزندگ یبرا یردا یو...به درک، چ میقد، جدا شد
 ؟یزندگ یادامه  یبرا یدار یتو چ نه؟یا

خوشنود  یبلد یچطور ؟یجنگ یم یبا زندگ یتو چطور روزهیف-
 ؟یباش

 خودیعر ب یچرا الک ه؟یخب چ گمیبه خودم م ارمیکم م یمن وقت-
فکر  ؟یبکن دیبا کاریهست تو چ نکهیاالن ا یزندگ روزه؟یف یزن یم

خدام  یایکنم اون قطره از دن یو من فکر م یدار یکن فکر کن تو چ
دامن  اهامیاز رو یلیبه خ نجای. اشکال نداره اشهیخوام و م یپس م

 یتحرک ینتونستم ورزش ها دم،ییخنک پارک ندو ینزدم، تو علفا
شروق  ایدن نی....انجایبکنم. نتونستم برقصم....اشکال نداره، ا
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 ارویو دن یزندگ گنیتوهمه، چرا م هی. شبهیو مجاز ستین یواقع
باش. دائم امتحان پس  یبزار بگذره و فقط آدم خوب ر؟ینگ یجد
جربزه امو  ایدن نیتو ا  می! داریاصل یبه زندگ میبرس میتا بر میدیم

. رمیبگ یتخت پادشاه یبعد یزندگ یکه تو دمیبه خدا نشون م
سر و  هی. نگام کن! دوتا دست و نیگرفتم شروق بب نجایا شوینشون

 نمیمشکالتمو بب یکنم حت یام که وقت نم یاطیخ هی یصورت ول
کنم مشکالتمو برام خنده دار  یتالش م دیچرا؟ خدا د یدون یم

 نگاه کن. رتکرده. به پشت س

 .دمیبزرگشو د یو کتابخونه  برگشتم

دکتر  هیکه کانال دارم با  ادهیانقدر ز میتمومشو خوندم، علم سنت-
پرواز کردن  یمن برا ؟یفهم یم دهیکنم و بهم حقوق م یم یهمکار

که اسمش  میا روزهیندارم. عاشق ف ازیبه بدن و پا و شوهر و بچه ن
اونم حاال تو  نویا یو الگو زهیکانال انگ یشهر زبون زده! تو نیا یتو
 ؟؟یچ یرفت و اون اومد، خب ک نیباش. ا یرحواشیدرگ نیبش

شد؟  بتینص یچ ؛یو کارتو خورد امرزتویاردوان و پدر خداب یغصه 
باال سرت آورد،  بویاد یخنگ دیدرست شد؟ باز خداروشکر خدا د یچ
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اون بچه  چارهی. بیاز دست بد نمیتا ا اریدرب یحاال انقدر چلمنگ باز
 شکمت. یتو ی

 غصه نگاش کردم و گفت: با

 یسر هیکنند اما فقط  یشرکت م یادیز یسربازا شهیجنگ هم یتو-
 یها و داستان ها م تیو روا خیتار یسربازا اسمشون سال ها تو

 که خوب بلد بودن بجنگن و نترسن. ییمونه. اون سربازا

 زنگ خورد و گفت: شیگوش

 ی....نه مشتری...الو؟ سالم چطوردیدوستمه، ببخش-
 یم توییحنابندون دختر دا یتا صبح داشتم لباسا شبیندارم....د

 یگی...راست مومدیختم...آره صبح اومدن بردن چقدر هم بهش مدو
 زهیچه ر نیفلفل نب زمیعز گهیبود که د یخداروشکر انقد راض

خواد بسازم؟...باشه  یم ی...آره آره گل چه مدلزهیچه ت نیبشکن بب
سازم...حاال در مورد  یواتس آپ و تلگرام بفرسته من م یمدلشو تو

 ای...امم ساعت االن چنده؟...کمیکن یاش صحبت م نهیهز
 یدید یدنبالم، راست دییای...باشه ساعت هشت حاضرم بدیهست
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به مامانم گفتم  رمیگذاشته؟....صبح که م شیهما یدکتر حشمت
 .رمیخودم م ادین

 و گفت: دیغش خند غش

...اون دفعه که رمیگ یم طیتوهم بل یباشه برا ؟یایچقدر خوب م-
من  یتو خودت برا گفتیمنو دعوت کرده بود م یخود دکتر حشمت

 ...یا زهیانگ

 یعنی هیچ یزندگ یانسان بدونه رسالتش تو هی نکهیا دیدونیم
شاد باشه!  نکهیا ه،یدونست رسالتش چ یم روزهی. فیخوشبخت

 شیباشه و عاشق خدا و خودش باشه. به صورت آرا دیو ام زهیانگ
داد  یم تیمرتبش نگاه کردم. انقدر به خودش اهم یکرده و موها

کنه اون  یعطرش آدمو مست م ی. بودهیبه خودش رس ینطوریکه ا
کرد.  ینکرده بود، بال داشت و پرواز م تشیخودشو محدود به معلول

 گهیکه م یذاشت اون حواش ینم  یمن مطئنم روح بلندش حت
 بمونه. نیزم یبراش رو
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نشه؟ محاله به خدا محاله  یزن نیعاشق همچ یمرد  شهیم مگه
 زن روح داره، روح بزرگ و شاد و مقدس! نیجون ا

 وسط حرفاش گفت: روزهیف

 ناله.... یفقط م ام،یمن نم یاریبه خدا اونو ب دیسع یییا-

 و گفت: دیخند

 خداست.... نینفر هیشب هیناراض یاز همه چ یلیخدا وک یدینه د-

ادم از محبت  هیعاشق نشه؟ هرچقدر  یکس شهیشروق مگه م آره
 یکس نکهیاز ا چیو...ه یباشه، از عشق، از پول، از سالمت ریس

که همه  هیهمون آدم روزهی. فشهینم ریدرکش کنه و اونو بفهمه س
زاره. مطمئنم  یروش م شیراه حل ها رو پ نیکنه و بهتر یرو درک م
 نویا داشت روزهیحرف با ف مهه نیکه پشت خطه و ا دیاون سع

 بود. تماسو قطع کرد و گفت: دهیخوب فهم

 سنتورمه. یمرب دیسع-

 ؟یزن یمگه سنتور م-
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بهش گفتم  یموسسه کنسرت بزار یتو مییخوا یم یکار یبه کجا-
 انقدر استقبال کرد البته من تازه سه تا آهنگ بلدم بزنم.

 و ادامه داد: دیغش خند غش

انقدر اعتماد به نفس دارم شروق اون سه تارو  دیبه قول سع یول-
و  ایکنم ب یکنسرت موسسه احارش م یزنم و تو یبه نحو احسن م

 .نیبب

ها مستند  یا شهیاستخون ش یخواد از رو یم بیحتما؛ اتفاقا اد-
 بسازه.

 قدرت و صالبت گفت: با

دست و پا دار لنگ درازِ ناشکر  یآدما نیما از ا نهیبب ادیب اد؛یب-
 .میچقدر توانا تر و موفق تر

 روزه؟یف-

 تکون داد و گفتم: نیلبخند سرشو به طرف با

 خورم. یبهت غبطه م-
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 یغبطه نخور انتخاب کن. من انتخاب کردم خوشحال باشم و زندگ-
کن مثل  یزندگ نیبش نه؟یکنم، تو هم انتخاب کن! االن وضعت ا

 موش کن.آدم و گذشته رو فرا

 هم قفل کرد و ادامه داد: یتو دستاشو

اونا تورو انتخاب کرده،  نی. به همه بگو که ببیبچسب به اد-
 ی. برازیغروب غم انگ هیباش نه مثل  بایطلوع ز هیبدرخش! مثل 

 روح مهمه. ییعقل و توانا ست،یدرخشش اندازه مهم ن

 تکون دادم و گفت: دییبه تا یسر

از ما گرفته که معلول  یزیباشه خدا عادله، اگر چ ادتیشروق -
سالم داده به جبران  یفراتر از اون آدم ها ییزایبه ما چ میشد

باش.  یقو رینگ دهیناد توییتوانا ؟یدی. فهممونیجسم تیمعلول
القا کن  هیاز بق شتریب بیبه اد نویو ا ریتر از قبل! سرتو باال بگ یقو

اگر اون زن معلول باشه  یهستند حت یقو یاچون مردا عاشق زن ه
 باشه. بایاما ذهنشون ز

 اشاره کرد و گفت: شیگوش به
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حرف قشنگ  هی نیعالءالد لمیف یباش. تو یپس قو ؟یدید ن؛یبب-
رستوران  هی ایزد که من حفظش کردم و تو هم حفظ کن. گفت:"دن

و تو  رنیگ یگارسون ها هستند، سفارش م هیبزرگه و کائنات شب
موش مرده  هیاز منو  یتون ی. تو مارنیاونا برات م یدیسفارش م
شده سفارش  لیبوقلمون گر هی یتونیو م ارنیو اونا م یسفارش بد

و چه  یهست یتو ک ستیرستوان مهم ن نیا ی. براارنیو باز م یبد
 یخوا یرو که م ییفقط به تو غذا ،یو از کجا اومد یهست یشکل
 ؟ی" متوجه شددنیم

 سرمو تکون دادم و گفت: رهیخ یچشما با

 ادیم دیآماده باشم سع دیمن ساعت هشت با زمیخب عز لهیخ-
 دنبالم.

 یخونه. بهش هم خبر ندادم، رو ادیم بیبرگردم اد دیآره منم با-
 زنه. یبچه حساسه بفهمه غر م

 خنده گفت: با



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

814 
 

 یتو به گارسون چ میدون یرو مادر بچه هم حساسه، ما نم دیشا-
 !یسفارش داد

 !روزهیف-

 ابرو باال داد و گفت: طونیلبخند ش با

 !میخوب هست یخوردن غذاها قیانتخاب کن ما ال ییخوب غذا-

 یتو یخونه شدم. تموم راه به حلقه  یکردم و راه یخداحافظ ازش
کنند فکر  یکه نگاه م رونیکاتب؟!!! از ب بیبودم. زن اد رهیدستم خ

 نیآدم به ا هیو خاصه که تو زن  زیانگ جانیکنند چقدر ه یم
 شهیاست. من هم گهید زیچ هی هیبطن قض یتو یول یبش یمعروف
گذره. به شکمم نگاه کردم.  یم بیسر اد یتو یکه چ زونهیدلم آو

اونو جلوتر از خود من  بیدارم که اد ویکس هیمن...من از وجودم 
 صاحب شده.

شب بود. تا از  قهینه و چهل و پنج دق یحوال دمیبه خونه رس یوقت
و در  نگهیپارک یجلو نیماش یتو بیاد دمیشدم د ادهیپ نیماش
نگام  رهی. سرش به سمت من برگشت و خشهیداره باز م نگیپارک
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 یریبا درگ کیسالم و عل یشد و ب ادهیپ نیکردو متعجب از ماش
 گفت: یفکر

 ؟یکجا بود-

 سالم...-

 خورده گفت: کهینگاه کرد، راننده  یو راننده تاکس نیماش به

 کاتب؟!!! بیاد-

 ادهیپ  یخودشو ول کرد و به سمت من اومد. از تاکس نیماش بیاد
 به ساعتش نگاه کرد و گفت: بیشدم و اد

 ربه به ده شبه! هی-

 گفت: یشاک بیکه راننده بود کردم و اد بینگاه به پشت اد هی

 انه؟ی یفهم یم یحامله ا-

انداختم.  ریگذاشتم و سرمو به ز مینیب یاشاره امو اروم رو انگشت
 برگشت به پشت سرش نگاه کرد و راننده با شور گفت: بیاد

 رم؟یتونم باهاتون عکس بگ یکاتب م یآقا-
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 و درو بست و گفت: دیبدون جواب به راننده منو عقب کش بیاد

 کنند تو هم سر دسته شو. یم تیهمه کم اذ ام،یبرو خونه تا ب-

دوباره  اطیبه سمت خونه رفتم. در ح ریز جواب و همونطور سر به یب
 رهینگاه کردم که بهم خ بیشد. برگشتم به اد یداشت بسته م

 بود.

 کنم. یبرو تو باز م-بیاد

 پولشو درآورد و گفت: فیبه سمت راننده برگشت و ک بعد

 چقدر شد؟ هیجناب کرا-

 …هیچه حرف نیا ییسرور ما ییکاتب شما بزرگ ما یآقا-راننده

از سرم  روزهیف ینگاه کردم. حرفا زمونییپا یرفتم و به باغچه  داخل
 گذر کرد...

تل زدم. رژ  هیو  ختمیلباسامو عوض کردم و موهامو دورم ر رفتم
که  دم،حداقلید نهیا یقرمز زدم و به خودم عطر زدم. خودمو تو

 خاص داره... یبلندم جلوه ا یموها
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در اومد  یم بشه صداسمت آشپزخونه رفتم و غذا رو گذاشتم گر  به
 صدام کرد و گفتم: بی. اددمیو سفره رو چ

 اشپزخونه ام. یتو-

در  یجلو بیدستگاه گذاشتم. اد یرو پر آب کردم و رو یکتر
 یکرد و بعد به گاز و بعد به کتر زینگاه م هیآشپزخونه اومد، اول 

شد. انگار خشمش فروکش کرد  رهیدست من و آخر به خودم خ یتو
 و آهسته گفت:

 ؟یبه مادرت سر بزن یرفته بود-

 دوستم. شینه رفته بودم پ-

 وقت شب... نیدوستت؟ ا-

. ارهیرفتم تا منو به خودم ب ست،یدوست ساده ن هی! اون ستایوا-
 یدونستم کجا یانقدر پشت هم اتفاق افتاد که نم زیهمه چ
 .ممیزندگ

 ؟یاالن به خودت اومد-
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 تر نگام کرد و قاطع گفتم: اریتر و هوش مشتاق

 کنم. کاریچ دیهستم و با یچ یدونم کجام و برا یآره االن م--

 کرد و گفت: یکمرنگ اخم

 کار؟یچ-

 !نیکنم فقط هم یزندگ-

 یینگام کرد، با فکرها میمتفاوت و مال یباز شد و با حس ها اخماش
به  یکرد. سر یآورد و اماچهره اشو متفکر م یکه اخم به صورتش نم

 تکون داد و گفت: دییتا

 .امیدست و صورتمو بشورم ب-

 مادرم رفت؟ یخونه  یعنیسجاد رفت خونه امون؟ -

 نداره. یکار نجایا گهید گه؛یحتما د-

 خواهرات تماس گرفتن؟-

 تخت گذاشت و گفتم: یکتشو رو بیاومد. اد فونیزنگ آ یصدا
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 ؟یبود یمنتظر کس-

 .هیفکر کنم بدونم ک ینه ول-

 ؟یک

 اومد و گفت: رونیاتاق ب از

 خواهرام.-

 فونویآ بیخواهراشن. اد میدیرفتم و د فونیبه سمت ا بیاد دنبال
 برداشت و گفت:

 گه؟ید نیایم یمیسه خواهران ت-

 درو باز کرد و رو به من گفت: بیگفت و اد یزیچ هیجلو اومد و  الیل

 .یگینم یزیتو چ-

 دونم. یم-

 دمید یبودم، م ستادهیا بیعقب تر از اد یرو باز کرد، کم یورود در
جلوتر رفتم  یشدن کم کینزد یلیخ ی. وقتانیجلو م ییکه سه تا

 گفت: هیبا لبخند و کنا بی. ادستادمینا بیکنار اد یول
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 سه تنفگ دار!-

 ندارم. یشوخ یداداش حوصله -الیل

 هک کردن؟ جتویاست؟ پ عهیشا ه؟یاخبار چ نیداداش ا-مهناز

دستشو  بیجلوتر اومدم، نگاه سه تاشون به سمتم برگشت. اد باز
لگنش چسبوند که از نظر  یدور شونه ام گذاشت و منو به کناره 

 ینطوریبار بود که ا نیاول نیمن بود. ا یبا حد شونه  یمواز یقد
 گرفت، محترمانه گفتم: یمنو در بر م

 .دیسالم خوش اومد-

شد که انگار  دهیکش بیسه تاشون چنان هماهنگ به سمت اد نگاه
 .دهیم تمیبه نگاهشون داره ر یکی

بود و با  رهیبا آرامش بهشون خ یول ینگاه کردم، جد بیاد به
 یم بیکه اد یزد. مدل یصورتش باهاشون حرف م یها کیمیم

 یبلد نبود. کم چکسیصورتش حرف بزنه ه یتونست با اعضا
شد؟ هنگ  ی:"چیعنیبه سرش داد که  هیزاو هیو ابروشو باال داد 

 "د؟یبگ نییخوا یم یچ د؟یکرد
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 وارفته گفت: کهیکوچ خواهر

 ؟یکرد کاریداداااااااش چ-

 با تحکم گفت: بیاد

 مهواره حواستو جمع کن متوجه حرفات باش.-

ادا و اصول  دیحد در ق نیتا ا یعنی ستاد،یصاف ا عیسر مهواره
. خواهرا قد و دیکنار رفت و منو با خودش به کنار کش بیبود؟!!! اد

 گفت: بیمنو نگاه کردن و اد یباال

 د؟یمون یدر م یجلو-

 گفت: ومدیکه داخل م یدرحال الیل

 ؟یکرد هیچه کار نیداداش ا-

 گفت: یو تحکم یبا همون لحن جد بیاد

 کدوم کار؟-

 است؟ عهیهمش شا ای یازدواج کرد-مهناز
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 نکیع دیبا یانگار پا به سن گذاشت د؟ینیب یشروقو نم یعنی-بیاد
 .یبزن

 من اشاره کرد و گفت: یبه قد و باال الیل

 .نهیزنت ا-

طبق معمول تن  یدورگه ول یچنان با تشر و خشونت و صدا بیاد
که دل من از جا دراومد. صورت به صورت  دیبه خواهرش پر نییپا

 بود گفت: خواهرش با انگشت اتهام که به سمتش گرفته

! به انتخاب من یآبج یکن یدرست با زن داداشت صحبت م-
داشت که  یمن خواه یحرمت برا ی. تو زمانیآبج یذار یاحترام م

 .یمن احترام بذار یبه زن و بچه 

مغز همه  یدهنم گذاشتم ،گفت...لو داد. تو یدستمو آروم رو هی
 خورده گفت: کهیفرو کرد. مهناز وارفته و 

 بچه؟!!!-

 رو به مهناز و مهواره گفت: بیاد
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 به شما دوتا هم گفتم.-

به  یقدم عقب تر رفته بود ونگاه سرسر هی بیکه از حرکت اد الیل
 من کرد و گفت:

 ؟یکه به ما خبر نداد میبود بهیما غر-

 داخل خونه برگشت و گفت: بیاد

 صالح ندونستم.-

 وارد خونه شد و گفت: بیدنبال اد الیل

مراسم عقدت نباشن؟ تو برادر  یخواهرات تو یصالح دونست-
 .یینور چشم ما ؟ییما

 رو به من گفت: رتیپر از ح یبا چشما مهناز

 ؟یحامله ا-

 از وسط خونه با تحکم گفت: بیاد

 مهناز!-
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به سمت خونه پا تند کرد که  یجور هینگاه از من گرفت و  مهناز
غرب پرت شد. با هول و  یکیبه سمت شرق و  یکیکفشاشُ از هول 

 ال گفت:

 داداش حامله است؟-

 ؟یداره آبج یبه شما ربط-بیاد

 که حامله است؟ یدیدخترو د نیا یداداش تو ک-مهناز

 ؟یشنو یسوال منو نم-بیاد

کرد. نگاه ازش گرفتم و  یدر بود و با اخم نگام م یهنوز جلو مهواره
 گفتم:

 داخل. دییبفرما-

حرص منو  یخوا یبا حرص کفشاشو درآورد و وارد شد. مثال م مهواره
 !!!؟یاریدرب

 ش؟یریحامله شده که بگ عیسر-مهواره

 گرفتن؟ ینطوریتورو ا-بیاد
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قدم  هیکه من  دنینفس باال کش ههیو ش غیسه تا خواهر با ج هر
 بیفقط اد نارویعقب رفتم. همون بهتر که ازشون دور باشم! ا

 بلند گفت: تیو عصبان هی. مهواره با گالفهیحر

 ؟یکن یبه خاطر اون حرف بار من م رتتیبه غ نیداداش آفر-

 گفت: یبا خشونت و لحن کفر بیاد

 نییسقف پا نیمن داد بزنم ا یدون یم نییپا اریاوال که صداتو ب-
 تتیمن اون شوهر درپ نییپا اریسرت پس صداتو ب یرو ادیم
دنبال سوراخ موش بگرده. دوما اون نه و  یبزن غیکه ج ستمین

کنار   یتو وقت یبرا رتمویشروق؛ اسمش  شروقه. سوما من غ
 یستادیمن وا یرو یتوو  یدیراه مدرسه هرز پر یگذاشتم که تو

کنم" پس  یباهاش فرار م ی:" عاشقشم، اگر منو بهش ندیگفت
 نزن. رتیواسه من حرف از غ

به سمت مبل رفت و نشست و رو از  یگر انیبا اخم و عص مهواره
 و مات شد! شیبرگردوند. خب نفر اول ک بیاد
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 نیا م؟ییخوا یتورو م یداداش! داداش ما مگه بد-مهناز
 .یعقدش کرد نیاالن حامله است؟ واسه هم یعنی...یعنیدختر....

مامان و  یسه ماه قبل عقدش کرده بودم، عقد ثبت نبود جلو-بیاد
مگه شروق و  نجایا دیکه اومد ینه اون روزمامانش ثبتش کردم وگر 

 .دیدیداداششو ند

 هاج و واج گفت: مهناز

 خونه رو بکنه؟ یاومده کارا یمگه نگفت-

 گفت: الیرو به مهناز و ل بیاد

 دیبا یچ یشروقه منم شوهرشم؛ برا یخونه  نجایگفتم؟ ا نویمن ا-
اون  یرسه ول یبه خونه اش م یکنه؟ هر زن یخونه رو م یبگم کارا

 کنارشه. نیکنه بگه واسه ا یمرد غلط م

 مگه تو عقلت کمه پسر؟-الیل

 پر افاده و غرور  گفت: یصدا با

 کردم. یم دایدخترو پ نیمن بهتر یگفت یم-الیل
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کرده  دایکن که اگر پ دایپسر نمونه ات زن پ یتو برو برا یآبج -بیاد
 دونند. یکرد بگه خانواده ام نم یزن عقد نم یواشکیاالن  یبود

 متعجب و با انکار گفت: الیل

 اردوان زن گرفته؟!!! گهیم یاردوان؟!!! ک-

 .نیبرو بب دمیآدرس م گم؛یمن م-بیاد

نگاه کرد و بعد به مهناز چشم  بیبه اد رهیگرد و خ یبا چشما الیل
 گذاشت و گفت: شیشونیپ یدوخت. پشت دست چپشو رو

 ...یوا یوا-

 و مهناز گرفتنش و مهواره با هول گفت: بیوا بره اد نکهیا قبل

 ..ی...ابجالیل یآبج-

دونه قبلش چه غلطا  ی. خدا مرهیجلوتر از من اون رفته زن بگ-بیاد
پسر  نیا نیبرو بب یمن چرتکه بزن یزندگ یتو نکهیا یکه نکرده، جا

 یچه گه بیاد نکهیا یبپا یکنه فقط شد یداره م یناخلفت چه غلط
 خوره. یداره م
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 نگو فشارش باال رفته. یچیداداش، توروخدا ه-مهناز

 آب و ابغوره آوردم. کمیاز آشپزخونه  رفتم

 ؟یفشارتو آورد یقرصا-مهناز

 گفت: بیکرد و اد یم هیباالسرش گر مهواره

 قرص همراهت باشه؟ دیبا یدونیتو نم-

 ب؟یاد-

 برگشت نگام کرد و گفتم: بیاد

 .ادیبهش بده حالش جا م کمیآب با آبغوره است -

 دستت درد نکنه.-بیاد

 گرفت و گفت: الیدهن ل یجلو وانویل

 .ادیبخور حالت جا م-

برگشت نگام کرد و به سمت آشپزخونه رفتم. مهناز آروم  مهناز
 گفت:
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 کنه که حامله است؟ مانیتونه زا یداداش مگه م-

 انه؟ی یکن یول م-بیاد

زن گرفت  بیبه خدا مامان گفت اد ،ییداداش!!! تو برادر ما-مهناز
 یچیمامان چرا ه ؟یبه ما بگ دیاز کار افتاد! تو نبا یکیمغز من 

 دلم صدپاره شد. دمینگفت؟ عکستو د

 نم؟یبب یلباس داماد یکه داداشمونو تو میما آرزو نداشت-مهواره

 شه؟یحرمت سرتون م د؟یهان؟ ادب دار د؟یشماها اخالق دار-بیاد
 یم یحرمت یب دیچشم من دار یمن به زن من جلو یخونه  دیاومد
 .دیکن

 .دیپول کرد هی یشما مارو سکه  م؟یگفت یچ-مهواره

 البد حقته؛ فکر کن خب حرف بزن.-بیاد

 آدرس خونه اش کجاست؟-الیل

 .یحالت بر نیالزم نکرده با ا-بیاد

 .یکن یحتما تو اشتباه م رم،یبا راننده م-الیل
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 شروق جان؟-بیاد

 گفت: بیاومدم و اد رونیآشپزخونه ب از

 ه؟یاسم زن اردوان چ-

 نگاه کردم و با چشم عالمت داد حرف بزنم: بیاد به

 مائده.-

 با تو داره؟ یچه نسبت-بیاد

 .مهییدختر دا-

 :دیکش ونیش الیل

 تو بوده. یتوئه؟ پس همه اش نقشه  ییدختر دا-

از هول دست و  الیشورش کرد که ل الیچنان با تشر به سمت ل بیاد
 با تشر و جذبه گفت: د؛یهوا پر یپاش رو

نگو، مرده شور اون پسرتو و زن و  یچیساکت باش ه ی! آبجیآبـــــج-
 یهرچ یکه نر یآبج رونیمن برو ب یببرن. پاشو از خونه  شویزندگ
 .یدیاز چشم خودت د یدید
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 گرفتم و گفتم: بویشده ساعد اد هول

 ؟یکن یم کاریچ بیاد ب؟یاد-

 به من نگاه کرد و گفت: تیهمون عصبان با

 نگو؟ یچیمگه نگفتم شما ه-بیاد

 یم رونشونیب یدار ؟یگیم یچ یفهم ی! میهست یتو عصبان بیاد-
 آروم باش. نی!! بشیکن

 کاسه اس؟ هیتو دستت با اردوان و مائده تو  -بیاد

 خورده گفتم: کهی

 ؟یچه کاسه ا نم؛یبچ سهیدس یکس یمن؟!!! من غلط بکنم برا-

بود و مهواره  دهیکه رنگش پر الیشونه هامو گرفت به سمت ل بیاد
 بودن گرفت و گفت: الیو مهناز هم بدتر از ل

نه؟ بعد منم از نظر  دنیمن و  اردوان نقشه کش یبا شروق برا-
 خرم که االن شروق زنمه و حامله است هان؟ یآبج

 خب. لهیداد! خ یداداش توروخدا اروم باش ا-مهناز
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خالدون  هایزنه که ف یم یحرف هی ینطوریا شهیهم الیهناز، لم-بیاد
 یدارم اندازه موها غمبرویکنه. من سن شتر پ یآدم جلز و ولز م

مخ شماها  یدستم بوده بعد شروق گولم زده؟ نه تو ریسرم زن ز
 مخ من بره؟ یکه تو رهیم

 گفتم: یدلواپس با

 ب؟یاد-

 مبل اشاره کردم: به

 .نیبش-

 حرص نشست و گفت: با

 نشستم. ایب ایب-بیاد

 باشه آروم باش. ره؛یگیقلبت درد م-

 ره؟یقلبش درد بگ-مهواره

 پوزخند زد و گفت: بیاد
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 یتو یخبر ندارن که تو منو خر کش کرد نایاوووو. قلبش! ا-
فقط پول  نایتا روبراه بشم، خبر ندارن ا یباالسرم بود مارستانیب
 گور باباش. بویخوان خود اد یم بویاد

 و دست پاچه به ما نگاه کردن و مهرواره گفت: رونیتا خواهرا ح سه

 داداش؟ یک ؟یک-

 !ادیچون اصال بهتون نم د،یشماها نگران داداشتون نباش-بیاد

 رو به من گفت: الیل

 ...دیاردوانو د یاست؟ ک کارهیچ ه؟یک تییدختر دا-

قطع رابطه ان. ما هم تازه متوجه  شییبا خانواده دا نایشروق ا-بیاد
 نسبت دارن. میشد

 ؟یچ یعنی-الیل

 یاز شروق پ یوجود نداره الک یصنم و نسبت چیه نکهیا یعنی-بیاد
 .دیکن یکه منو کفر دینباش یزیچ

 دوستن؟ ایعقدش کرده  ؟یدیتو با چشمات د-الیل
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 نگاش کرد و گفت: یشاک بیاد

نه؟ که اگر  ستیکه برات مسئله ن یخانم انـــقدر مدرن شد الیل-
گرفته باشه و برده باشه باهاش هم خونه  ویکیپسرت دست  انایاح

 بشه؟

 دوستن. دیکه شا نهینه منظورم ا-الیل

 خواهراش نگاه کرد و گفت: به

 نه؟-

 یو اون بچه ات به من چه ربط یدونیدونم تو م یمن م الیل-بیاد
 زنم. یداره حرف م

 کار. نیا یکه اونم رفت پ یگرفت یتو خونه مجرد-الیل

 گفت: یشاک بیاد

 بخوره؟ دیخورم اونم با یمگه من هر ..... م-

 گفت: الیو ل دنیو لب و لوچه برچ خواهرا

 دست تو بزرگ شده. ریکه باال سرش نبوده بهش خط بده، ز پدر
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چند  یحاال که گند شد دست آموز من بوده، تو نبود ؟یجد-بیاد
موفق شد بدون منت تو؟ بدون کمک تو...تو  یگفت یوقت قبل م

باد کدوم طرف  نیبب یتو..هان؟ حاال الگوش شد من؟ خوبه؟ آبج
 غش کن. یوزه تو اونور یم

 داد و گفت: یواسه من چشم و ابرو اومد و سر و گردنشو تکون الیل

 کنم؟ پسر جوونه... کارشیچ یگیتو م-

 گر و پرخاشگر حرفشو قطع کرد: انیعص بیاد

برم  یخبر عقد کرده. من نره خر مادرمو م یب یکیرفته  گمیم-
 سرخورده؟ نیاون آست ارم؛یعقد م یو پا یخواستگار

عقدت کجا  ؟یبا شروق خانم سه ماهه که هست یمگه نگفت-الیل
 بوده؟

مبل نشست. آرنجشو گرفتم و با  یجلوتر رفت و لبه  کمی بیاد
 و گفت: دیکش رونیحرص دستشو از دستم ب

 هان؟ یاومده خواستگار یه به تو گفتم مامان کمن مگ-
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 بیکرد و لباشو جمع کرد و رو برگردوند. اد یباز به من نگاه الیل
 محکم گفت:

من  یپسرت بکش یوسط کثافت کار مویمنو زندگ گهیبار د هی-
 و شما. دونمیم

اش  گهینگاه نکرد اما چشماشو گرد کرد. دوتا خواهر د بیبه اد الیل
 کیو  الینگاه به ل هیو  بینگاه به اد هینشسته بودن و  یهمونطور

قد و قواره امو با چشم  دنیرس یکردن وتا به من م ینگاه به من م
 یکردن دست پاچه م ینگاه م بیگرفتن و بعد که به اد یاندازه م
 شدن.

 بلواتون تموم شد؟-بیاد

 ...گمیداداش؟ م-مهواره

 کرد و گفت: ینگاه میمن ن به

 ؟یحاال راست گفت گمیم-

 با اخم گفت: بیاد
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 و؟یچ

 بچه!-مهواره

 با حرص و تمسخر گفت: بیاد

 .دیشما گفتم که منو شروقو از هم جدا نکن یغاینه از ترس ج-

 به مهناز نگاه کرد و کش اومد و آهسته گفت: مهواره

 ؟یزن یحرف م ینطوریداداش چرا ا-

شد؟ زن اون شوهر لوال سرخرمنت گشت و گزارش تموم -بیاد
کن  یهم زندگ قهیثبت نام کرده! بگو دو دق بینگرفته، تور اد

 .انهی یجربزه دار نمیبب

 .میداداش خب همه رفته بود-مهواره

 دیکن یم خودیندارن؟ ب یهمه برن! شوهر شماها کار و زندگ-بیاد
 و بعد من بفهمم اونا هم دنبال شما راه افتادن. دیگیبه من دروغ م

 ینی. با سختمیر یه سمت اشپزخونه رفتم و چاجا بلند شدم و ب از
 یوسط دعوا کردن از جا بلند شد و بدون تقاضا بیاومدم و اد یچا
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گذاشت. باز به اشپزخونه  زیم یرو ازم گرفت و رو ینیمن س
هم درست کردم که  یکوکوسبز هیخودمون  یبرگشتم و کنار غذا

باشه. تا اونا حرفاشون تموم بشه من کوکو و  یشام همه کاف یبرا
 ساالد هم درست کردم.

 اومدم و گفتم: رونیآشپزخونه ب از

 جان؟ بیاد-

 شد. رهیحرفشو قطع کرد و با سکوت بهم خ بیاد

 .دیایب دمیشام چ-

 خواهراش نگاه کردم و گفتم: به

 دییبفرما-

 بلند شد و گفت: بیاد

 .دیپاش-

 .میبود ومدهیشام ن ینه ما برا-الیل

 .دیاریادا درن دیپاش-بیاد
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 .هیناقابل زیچ نییایدونستم م ینم دیببخش-

زدو آروم  یبهم با محبت نگاه کرد، دلم از نگاهش وول وول م بیاد
 گفت:

 دستت درد نکنه.-

 ینگاه کردن. برا زیآشپزخونه اومدن و به م یزدم و همه تو یلبخند
شام خورشت آلو درست کرده بودم و کوکو هم اضافه شده بود. 

ها واسه  تینصف عصبان دنیشروع به شام خوردن کردن فهم یوقت
 بوده، به هرحال ساعت دوازده شب بود!!!! شونیگرسنگ

 یکرد و رفتن. داشتم ظرفارو جمع م شونیراه بیشام هم اد بعد
 آشپزخونه اومد و گفت: یتو بیکردم که اد

 ق جان؟شرو-

 کردم و گفتم: نگاش

 بخور. زهیم یقرصت رو-

 اگر خواهرام حرف نامربوط زدن. دیببخش-بیاد
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 نه.-

 زدم: یتلخ لبخند

 نزدن. یحرف-

 اومد و گفت: جلو

 شورم. یظرفارو ول کن من م-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یشور یتو م-

 خنده اش گرفت و گفت: خودشم

 .ییظرف شو نیماش یذارم تو ینه م-

نشده  زیقبل قابلمه هارو گذاشته بود تم یذارم؛ دفعه  یخودم م-
 بود.

 زن اردوانه اشتباه کردم. تییگفتم دختر دا یم دینبا-

 نه.-
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 کردم و ادامه دادم: سربلند

 انیع یبه زود یمونه؟ همه چ یماه پشت ابر م یکن یتو فکر م-
 .دنیپس چه بهتر که از دهن خودت شن شهیم

 زد: یتلخ لبخند

 بهم خورد.حالت باز -

 و گفتم: دمیخند

 خواستم. یم ینه توت فرنگ-

 و گفت: دیخند

 جان. یا-

 سمت شکمم نگاه کرد ادامه داد: به

 هست. یکه چ دیفهم ارتمیاز و شهیم یحت-

 زدن. زمزمه کرد: یحرفش مور مورم شد، چشماش برق م از

 نشم خوبه. وونهید ادیب ایدونم، عاشق دخترم... به دن یدختره م-
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 ایدونستم بخندم  یشد و من نم رهیهمون برق چشماش بهم خ با
 ینگام م رهیدهنمو گرفتم.خ یدستم جلو هیخودمو نگه دارم. با 
 دهنم برداشتم و حرفو عوض کردم: یکرد. دستمو از جلو

از کجا  تویو کارگردان یگریباز نیتو استعداد ا دمیمن فهم ب؟یاد-
 .یدار

 تکون داد و پرسشگرا نگام کرد. نیبه طرف یسر

 .لمهیمامانت! مامانت خود خوده ف-

 و گفت: دیو غش غش خند بلند

 .یمنافع کن ریدرگ هیآره...مامانمو فقط کاف-

 اومده بود؟ یراحت خواستگار یچطور-

و دور همه اتونو خط  رمیخودم م ای یایم ایکردم، گفتم  دیتهد-
 یکارو بکنه من راض نیا کردیکرد و فکر م یو زار هی. گرکشمیم
 یگذاشت منم عصبان نیبه ناله و نفر دهیجواب نم دیاما د شمیم

 شدم و گفتم دختر مردمو حامله کردم ول کنم؟
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انداختم، جلوتر اومد و  ریبهم نگاه کرد، از خجالت سرمو به ز رهیخ
 ینشست. . وا یصندل یروم رو شیتپش قلب من باالتر رفت. پ

کنم؟ رومو برگردونم؟ نگاش کنم؟ تکون نخور! تکون نخورم؟  کاریچ
 بهش کردم و گفت: ینگاه میکال مغزش سوخت؟ ن دیمنو د گهینم

 یمونده رو پاک م یشروق جان؛ از ذهنت اونچه که از اردوان باق-
 .یکن

چشماش تمنا خونه کرده بود. نجواگونه  ینگاه کردم، انگار تو بهش
 گفت:

که مطمئن  یو تکرار کن یرسازیخودت تصو یخوام انقدر برا یم-
 اون بچه از منه. از خون منه از رگ منه. یبش

 یکنم؟ من بچه نبودم و مفهموم حرفا یساز ریکنم؟ تصو تصور
دونستم. تنم از خجالت حرفاش گر گرفته بود، سرمو  یخوب م بویاد

 انداختم. جفت آرنج هامو با دستاش گرفت و گفت: ریبه ز

 .شیشناس یهرگز نم ش،یدیار هرگز ندکه انگ یجور-

 زمزمه کردم: آهسته
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 .یقبال بهم گفت-

 تر گفت: یدیتر و مصمم تر بهم نگاه کرد و تاک قاطع

از  یکه مطمئن بشم همه چ گمیانقدر م گمیهر روزو و هر شب م-
 رفته. ادتی

ام احساس سوز  نهیقسمت سمت چپ س یشد، تو یدلم خال ته
برده بود و شکونده بود که  یکیبود، دلمو  یدلم خال یکردم، جا یم
که  ستین یاز احساساتم قلب زیلبر یوقت هیدلم خال یجا ینطوریا

 بلرزه....

 شیپ رشیکه تصو دمید یم بویاز اشک شد، اد زیلبر چشمام
شدم که  یبچه ا هی هیشد.شب یچشمم لحظه به لحظه تار تر م

کرد  تتیاذ یداده؟ کس ریبهت گ یک گهیباباش اومده تو مدرسه و م
 بیخودمو لوس کردم! اد دمیو من تا بابامو د ارمیبگو دمارشو درب

حواسم نبود...حواسم  منکرد و  یم قیخلقو داشت بهم تزر نیا
 ختیسازه. اشکم فرو ر یم گهیشروق د هیداره از من  بینبود که اد
 و گفتم:
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 بود؟ دهیخند یعکسو که گذاشت یدید-

 بخنده!-

 خورده و منزجر گفتم: کهی

 بخنده؟ به من؟-

برنده  هیکنه اولش که  یخنده، فکر م یبه تو نه! از حرصش م-
 میریبردن که برنده باشه. صبح م ینداره برا یزیاست اما اردوان چ

از تو  یعکس کامنت هی ریز یسازم که وقت یم یدفتر ازت آدم
 .یتو وقتتو تلف کن یمردم باشن بکوبنش نه حت نیگذاشت ا

! نکنه من شهییسکوت نگاش کردم و اشکم خشک شد، اون دا با
از  یزیچ بیاد ب؟ی. انتقام ادبیانتقام اد ی لهیام..وس لهیوس

 دیشروق. پس چرا با رهیدست نداده که بخواد به خاطرش انتقام بگ
 در مقابل اردوان بال و پر بده؟ شیزندگ دیبه آدم جد

 به خاطر من؟ ایبه خاطر توئه  نی!!اب؟یاد-

 و قاطعانه گفت: حیو صر عیسر
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ذارم  یو من پدرش. نم یکه تو مادرش یبه خاطر بچه امون؛ بچه ا-
بچه امون  یروز به زندگ هیواسه  یحت یکنه که خدشه ا یکار یکس

 یشروق، کس یخوامش! تو انتخاب من یکه من م یوارد بشه. بچه ا
 که به تو اهانت کنه به من کرده.

 کرش نگاش کردم و زمزمه کردم:از تف رونیح

 ؟یمنو بکش یخوا ی....میخوا یم-

 نگام کرد و با اخم گفت: جیگ

 بکشم؟!!!-

هارو  یسیشروع کردم! خودم راهشو باز کردم تا تمام رودروا خودم
کرده بودم که داشت  شنهادشیکه از پ یکنار بذاره، از شدت ذوق

و  دیخند یم بیکرد. بغلش کردم، اد یم یمن عمل یایو رو تین
وجه  چیخواستم اون لحظه به ه یدستاشو دورم حلقه کرده بود. نم

 گفتم: یتند م تندنگاه کنم و فقط  هیقض ی گهید

فراموش  تویوجه لطف و بزرگ چیممنونم...ممنونم... به ه بیاد-
 کنم..ممنونم. ینم
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کرد. ورقش برگشت! دفتر  رییمن تغ یاون روز زندگ یفردا از
بخش  یبود و من با کارمند ها افتهیشرکت سازمان  بیاد غاتیتبل
 دنیو با د ستادنیا یم بیاد یمختلف اشنا شدم. همه به پا یها

 یحت بیاد یو پر جذبه  یکردن اما مدل رفتار جد یمن تعجب م
 داد اونا تعجبشونو ابراز کنند! یامان نم

احاطه کرده و من همچنان کنارش  بویاد غاتشیساخت تبل گروه
منم باورم  یکرد که گاه یم یهمه رول باز یجلو یجور بیبودم. اد

گفت  یکرد و شروق جان م ینگاهم م یواقعا عاشق منه! جور شدیم
گفت:" شروق  یداد م یم ینظر یلرزوند. هرجا هرک یکه دل آدمو م
 "ه؟یجان نظر تو چ

عمق جونم  یتو روزهیف یاآوردم، صد یچلمنگ هارو درنم یادا منم
 بیکرد:" خودتو باور کن!" من باور کرده بودم که همسر اد ینجوا م

 یرو باز ینقش زن یو بد یبه خوب ادیز ایکاتبم پس پا به پاش کم 
ام  دهیو پوس هودهیبه افکار ب دیعاشق اون شده. نبا بیکردم اد یم

! به نمیکردم، من ا یم اسیق یخودمو  با کس دیدادم، نبا یراه م
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بازنده  هی هیتونم بکنم؟ شب یم کاریمن چ نهیا تیوضع روزهیقول ف
 هم نوعان خودم؟ یالگو برا هی ایباشم 

به  نشیب هیکرد. حاال  لیتکم مویبعد از ساعت سه اومد و ت سجاد
 بیاد نمیکاتبه و واسه هم بیهمه داده شد که سجاد برادر زن اد
شرکتو بهم  یپسر همه  نیا ومدهیکاتب حرفشو انقدر قبول داره و ن

 .کشهیم رونیو مو از ماست ب ختهیر

 یچهره  یعنی دیجد یخبرا دنید یبرا گهید یبخش ها یکارمندها
 ومدنیم یلمبرداریمختلف به سالن ف یکاتب به بهونه ها بیزن اد

 بیکه اد ییکرد و بازجو یکه سجاد بارشون م یا کهیو هر دفعه با ت
 رفتن. یکرد، م یم

ساعت  کیبعد  ستیآرت کاپیاول گرفته شد و نظر م کاپیم تست
 یبخش بود که عکاس پروژه ها چندتا عکس برا تیانقدر رضا میو ن

و سجاد اختالف  بیتست گرفت تا طراح ها طرح ارائه بدن. گرچه اد
و  شدنیگرفت که همه ساکت م یانقدر باال م ینظر داشتن و گاه
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 هیهردو  شدیو دست آخرم معلوم م ومدیدوتا م نیا یفقط صدا
 زنند! یحرفو م

محصول  هیاز  یزریادامه داشت تا باالخره ت یروز ستیکار ب روند
 یب یبود. چهره ا زریاون ت یمن رو یآماده کردن که چهره  یشیآرا
با لبخند  یول شیآرا یدار و با هم در ظاهر ب میگر یو چهره  شیآرا
 شماست" ییباینوشتن:" تفاوت شما ز رشیو ز تیرضا

 اون شعار من بهتر بود.-سجاد

 دادن. ریبه اون گ-بیاد

 آقا. یکنم، شما هول یم یریگیخب من که گفتم پ-سجاد

ماهه رو دستمونه تو به خاطر شعارت چند روز  هی ارویسفارش -بیاد
 شد؟یچ ایمجاز غیتبل ؟یمعطلمون کن یخوا یم گهید

 از اعضا گفت: یکیرو به  سجاد

 ن؟یکرد تیرو اد یا هیشصت ثان لمیف-

 شخص جواب داد: همون
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 مونده. هیدییبله آقا فقط تا-

هم خودم بعد  گهیبار د هی اریکن، نه نه ب یسجاد اونو اک-بیاد
 ..نمیبب تیاد

 مبل ولو شده بودم نگاه کرد و نگران گفت: یبه من که رو بیاد

 شروق جان؟-

 یافراد معمول یدر جثه  یمن زودتر از باردار یجثه  یبرا یباردار
پاهام  یزاشت و مخصوصا رو کمر و پاهام به خاطر کوتاه یم ریتاث

 ینیمشکل راه رفتن داشتم ،لنگ زدنم محسوس شده و حس سنگ
 هیاز حالت تک یشده بودم. به سخت یداشتم. وارد سه ماه خرده ا

 خارج شدم و گفتم:

 خوبم خوبم.-

 اق من استراحت کن.ات یبرو تو-بیاد

 صحنه گفت: یمنش

 .میریبگ گهید زودیاپ هی دیکاتب با یآقا-
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 ساعت آنتراک. مین-بیاد

 سمتم اومد و آروم گفت: به

 ؟یشد تیاذ-بیاد

 یچا هی رمیبودم م ینطوریکرخم، از صبح ا کمینه نه خوبم فقط -
 بخورم روبراه بشم.

 صدا کرد و گفت: یکیکرد و  سربلند

 .اریب یاستکان چا هیواسه خانم کاتب -

کرد.  یکرد قلبم راهشو گم م یمنو به اسم خودش صدا م یوقت
خودم  نویکرد منو دچار وهم کرده بود! ا یم یکه سرکار باز ینقش

 کردم، باز به سمتم خم شد و گفت: یحس م

 ؟یتهوع دار-

 جان خوبم. بینه اد-

 کار کنسل کنم ببرمت خونه. یگور بابا-بیاد
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حالم بد باشه بهت  بیاد گمیهستم روبراه ترم به خدا م نجاینه ا-
 .گمیم

سرم  یزد، دستشو نوازش وار رو ینگام کرد و لبخند کمرنگ نگران
صاف شد و به سمت  دهیتا چونه ام ادامه داد. از حالت خم دیکش

دور و برمون  یکنه؟ االن که کس یم ینطوریسجاد رفت. چرا ا
زنه. نفسم به  یدهنم م ینگاه کن داره تو! دل منو دل منو ستین

دستش بود و  یدسته کاغذ لوله شده تو هیشمارش افتاد سجاد 
 یاون کاغذ تو یکرد و ه یبحث م یکیداشت با  یدونم سر چ ینم

 داد. یدستشو تکون م

هوا در رفتن و  یکاغذا از دستش رو هویبود و  ستادهیمن ا کینزد
با چماق  یکیحال خودم بودم و انگار  یصورت من خورد. من تو یتو
از اونور  بیو اد دمیپق خنده رو شن یسرم زد، به وضوح صدا یتو

 بلند گفت:

 سجاد! خاک تو سرت بچه!-

 هول شده گفت: سجاد
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 ؟یشد یچ یآبج ؟یآبج-

 جلوتر اومد و گفتم: بیاد

 نشده. یزیخوبم؛ چ یچیه-

 بویشد سجاد دستشو کنار گونه ام نگه داشت و اد کیتا نزد بیاد
 نگاه کرد. متجب به سجاد نگاه کردم و گفتم: رهیخ

 ؟یکن یم نطوریچرا ا-

 که در بره؟ یلول کرد یچ یورق گالسه رو برا-بیاد

نگاهشو به سمت  بیزل زده بود. اد بیبا دهن بسته به اد سجاد
زد و  صورت من بود کشوند. دستشو پس یدست سجاد که رو

 به سجاد نگاه کرد. یشاک

 ؟یخوب یمگه نگفت یآبج-سجاد

 با حرص گفت: بیاد

 ه؟یچ یدون یمرض! مرض م-

 .شهیدرست م میبا گر-سجاد
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 گونه ام گذاشتم و گفتم: یرو دست

 شده؟ یچ-

 قرمز شده. کمی-سجاد

زنند و  یدارن م یچه گند ینیبب تیاتاق اد یتو یبر شهیم-بیاد
 ؟یچشم من نباش یجلو

تا شبم از اونجا  رمیبا سر م ؟یکن یاره داداش چرا سوال م-سجاد
 .امینم رونیب

و  دیصورتم کش یدست رو بی. اددنیخند یم ایدور و بر ی همه
 گفت:

 زد. یچشمت م یحاال تو-

 آهسته گفتم: متعجب

 نشده. یزیچ بیاد-

 عقب برد و کالفه زمزمه کرد: کمیبه خودش اومد و سرشو  انگار
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 یسلمان ؟خانمی.... خانم سلمانشهیکنند درست م میآره آره گر-
 گروه بود، به سمتمون اومد و گفت: ستیآرت کاپیم

 کاتب؟ یبله آقا-

تست  یصحنه  هیدرست کن  نویصورت خانم کاتب قرمزه ا-بیاد
 .میبر

***** 

نگاه کرد و بعد به من چشم دوخت. با  بیبه اد ضیبا غ مامان
 حرص آروم گفت:

تابوت  یزنگوله پا عیاز دستت بره؟ سر یدیترس هیچ ؟یهول بود-
 .یساخت

 حوصله به مامان نگاه کردم و انار هارو از پوست جدا کردم. یب

بدم؟ بگم عقد کرده  یرو چ هیو در همسا لیحاال جواب فام-مامان
 د؟یریبگ یسر سال عروس دیخواست یم نطوریحامله است؟ ا

 رم؟یگ ینم یمگه من گفتم عروس-بیاد
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 .بیاد-

 !رهیبودم جواب مامانمو نده تا بحث باال نگ گفته

 رم؟یگ یمگه نم گمینه من م-بیاد

 .ریاره اره دوبارم بگ-مامان

 شه؟یم یآره مگه چ-بیاد

 کافر؟ یها یخارج یلمایف گذره؟یم یمغزت چ یپسر جون تو-مامان

 و گفت: دیخند بیاد

 .شنیکافر عقد کرده بچه دار م یها یخارج

 که کافر. گمینه من م-مامان

 نگاه کردم و با خنده گفت: بیشده به اد یعاص

 شروق جان. میزن یحرف م میدار-

 کنم؟ برم سقط کنم؟ کاریمامان من حامله ام چ-

 گفت: یبا اخم و تلخ بیاد
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 ه؟یچه حرف نیا-

 باالتر از گناه؟ تیجنا ه؛یالتوب عل یاستغفرهللا رب-مامان

حالل  یشماست؛ به خاطر حرف مردم نشست ریمادر تقص-بیاد
 .یکن یخدارو حروم م

 حروم کرد؟ یجاش نبود ک گمیمن م-مامان

جواب  ستیدوست دخترم که ن م،یشد یآقا زنمه چه گرفتار-بیاد
 پس بدم.

 کن من مادر زنتم. ایاستغفرهللا خاک عالم؛ مرد ح-مامان

 .دیکن ریخ یو دعا دیبگ کیمن انتظار دارم تبر-بیاد

 عروسش حامله است؟ دیفهم یکرد وقت ینطوریمادر شما ا-مامان

 چرا نکنه؟-بیاد

 .دیهست ییاروپا یلیولله به خدا شما خ-مامان

 خدا گفته حالل و تمام.-بیاد
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 گفت: ضیبا غ مامان

 ؟یمسلمون شد گهیشما االن د-

 خونم کافرم؟ یچون نماز نم-بیاد

 کارا خدا اول زبونت باشه. یان شاء هللا که تو-مامان

 .دیهست شما نگران نباش-بیاد

 نگاه کردم. با اخم نگام کرد و گفت: بیشده و کالفه به اد یعاص

خواد  یبده من تو نم اد،یبه شکمت فشار م نیانقدر اونطور نش-
 .یدون کن

 انداخت و گفت: بینگاه به اد هینگاه به من و  هی مامان

 یطور هیکنم، االن دور از جون  یپاشو مادر پاشو خودم دون م-
 گردن من. فتهیم شهیم

دورتر شد  بیاد دیبلند شد. مامان تا د بیزنگ در اومد و اد یصدا
 گفت:
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خانواده ات  یبه فکر آبرو دیتو با ستین یچیکه مرده نگران ه نیا-
 ؟یگفت یم یکرد چ یم یکار نیمن؛ دخترت همچ ی. تو جایبود یم
االن زنگ  نایا ؟یداد یم یچ لویجواب فک و فام ؟یکرد یم کاریچ
و  یتو ازدواج کرد ادیاز ما بپرسن اما خبرش که ب یحال هی زننینم

کنند  یدارن. حاال فکر م یدست از سر من بر نم گهید یحامله ا
 ....یازدواج کرد یکه انقدر عجله ا ینکرده تو حامله بود ییخدا

چارچوب در.  دنیلرز یاومد و بعد صدا واریدر به د دنیکوب یصدا
 مرد اومد که گفت: هیداد  یصدا

 ...ییدا-

به در  یزیچ هی دنیکوب یصداش در نطفه خفه شد و باز صدا بعد
اومد. به مامان نگاه کردم و با هول از جاش بلند شد. دل من...دل 

تا مغز  دنشیکش ریت یاز جاش کنده شد که جا یمن....جور
 هیمثل  نانیحدس و اطم نیود. اردوانه!!! اب دایاستخونم هو
 یصداش تو یقلبم طور ششد. تپ یم دهیسر من کوب یدارکوب تو

 داد. مامان وارفته گفت: یگوشم بود که کوبشش مغزمو تکون م
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 ...بی....ولش کن....ادبی....ادبی...ادیواااا یا یوااا یا-

 یجا بلند شدم اما جون نداشتم حرکت کنم. اتاق دور سرم م از
با  عیشکمم گرفتم و به سرعت نور تمام وقا ی. دستمو رودیچرخ

چند صدم  یتونستم تو یچشمم عبور کرد انگار م یاردوان از جلو
 .نمیآنچه که سرم اومده رو بب یهمه  هیثان

فکر  نهیبب بینباش! اگر حال تورو اد فیزدم ضع بیخودم نه به
از کنترل خارج  ینطوریکه ا یکنه واسه اردوان ضعف کرد یم

 نیتو ا یکس ام،یبه خودم ب دی...دستمو به سرم گرفتم، بایشد
و  ی! انقدر عوضبیاد ی...بچه بهیاد یبچه  ست،ین بیجز اد یزندگ

از دست داده!  ویبفهمه چه کس مزار  یاردوان که هرگز نم اقتهیل یب
نشو. خودتو نشون بده  میبچه اش و از دست داده...شروق پاشو قا

کنه واسه اردوان عقب  یفکر م ی! تو نریبفهمه با اون بیتا اد
 .ادیفکر به سرش ب نی. نزار ایدیکش

رها کردم. سرمو باال  وارویبه در برسم د نکهیگرفتم و قبل ا واروید
که  دمیشن یقلبمو م یخرده ها ی....صدادمیشن یگرفتم، م
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 یکردن. فکر م یم نیکرده بودن و اردوانو ناله وار نفر امیمعترض ق
دادم که من  یم بیهم به اد ی!!!! چه شعاردمیکردم بخش

از صالبت به صورتم  ی. نقابدمکر  یهم نم هیگر یبخشنده ام و حت
 زده بودم.

 یا نهینگاهش به من افتاد که با سر و س بیبا اد یزیگالو وسط
درنده و  وونیح هی هیکنم. شب یبهش نگاه م روزیپ یصاف و چهره 

نگاهش به سمت من  یاز رو بیزد. اد ینفس نفس م یزخم
 بیشدم. اد رهیخ بیبه اردوان نگاه کنم به اد نکهیا یبرگشت، جا

به  ینگاه مین یحت نکهیا ونخورده بود، بد کهیمن  دنیآن از د هی
 اردوان بکنم گفتم:

 نجاست؟یا یچ یبرا رون؛یبندازش ب بیاد-

پس زد که حرف بزنه  بویداد زد، غرش کرد، با حرص دست اد اردوان
. لبه دیلباسشو از عقب کش بیکه اد ادیب نییو خواست پله هارو پا

 خفه گفت: یخورد و مامان با صدا نیاول با باسن زم یپله  ی

 ابوالفضل! ای-
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 من از ته دل گفتم: اما

 .شیآخ-

 خش دارش گفت: یبا صدا بیاد

 .ستین هیتسو یجا نجایا رون؛یبرو ب-

 م؟ییسراغ دا یرسه رفت یاز من بهت نم یدی....دهیچ-اردوان

شد و  رهینگاه کرد و بعد به من خ بیوارفته به اردوان و اد مامان
 گفت:

 !!!ییدا گهیم شه؟یی!!! دا؟ییدا-

 زد و گفت: یزهرخند اردوان

 درآورده. یباز یات الش زهیدختر پاک ؟یدونست ینم-

 و گفت: دشیکوب واریاشو گرفت و به د قهی بیاد

الدنگ، با زن من درست صحبت کن! دهنتو گل  کهیخفه شو مرت-
 .یریبگ ادیحرف زدن  رمیگ یم



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

863 
 

 یچشم هم شدن و اردوان انگار که از لحن پر جذبه  یتو چشم
 برد، نفس سوزان گفت: یحساب م بیاد

 گرفته. نهیاون گولت زده چون از من ک ییدا-

 ؟یخورد یچه گه یدون یپس م-بیاد

 هاج و واج رو به من گفت: مامان

 د؟ینامزد بود نیبا ا دونهیدونه؟ م یاردوانه؟ م ییشروق!! دا-

 داد زد: یمامان تکون دادم. اردوان عصب یبا همون حرص برا سرمو

 یداد یتوئه دو دست یزندگ نیا ست،یحساب رقابت ما ن نی! اییدا-
 کوتوله که حروم کنه. نیبه ا

حرکتو  نیدهنش زد، اردوان که انتظار ا یبا پشت دست تو بیاد
 گردنش فرو رفت و مامان با حرص گفت: ینداشت سرش تو

 یبچه  یبازم زندگ یاومد ینشد ریکردن س یخدا ازت نگذره، از بد-
 یشعرا ،یتو که همه جوره ازش سوء استفاده کرد ؟یزیمنو بهم بر
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و از اسم و رسم شروق سوء استفاده  یدیمنو دزد ی چارهیشوهر ب
 قار قارتو همه بشنون. یتا صدا یکرد

 گفت: یبا لحن بد اردوان

 .یریپ یگیم یتو چ-

و هول  بیرو بزنه اردوان با داد اد یتو دهن نیتا خواست دوم بیاد
 داد و گفت:

 نکن نکن...احترامتو نگه داشتم. ،یــــینکن دا-

 به خون نشسته گفت: یدورگه و چشما یبا تشر و صدا بیاد

 یب  کهیمرت یبکن یخوا یم یچه غلط نمیاحتراممو بزار کنار بب-
 چند منه؟ یبگ نجایا یشعور اومد

پشت دستاشو باال برد و با لحن و تن پر  بیتا داد زد اد اردوان
 گفت: نییقدرت اما پا
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فکر نکن چهارتا دختر  کهیمرت نییپا اریدهنتا، صداتو ب یزنم تو یم-
)به سر تا ینیکه ا یتا وقت یزدن آدم شد غیچهارده ساله برات ج
 .ینبرد تیاز انسان ییبو چیپاش اشاره کرد( ه

 تر آورد و گفت: نییصداشو پا اردوان

دور  هیکه مصرف دهیرس ییخوب مغزتو شستشو داده، کارت به جا-
 .ییدا یدار یبرم نیزم یمنو از رو یانداختن

چپ  یشونه  یپرت کرد و تو نییبرداشت و از پا ییدمپا هی مامان
دست  ریگردن اردوانو گرفت و فشار داد. اردوان ز بیاردوان خورد. اد

 تا خواست حرف بزنه گفتم: دیخند یم بیاد

 نیواسه هم یبدبخت یاون که عادت داره استوک مصرف کنه تو--
. یدستت اومد باهاش مثل خودت رفتار کرد ریجنس اصل ز یوقت

 نیزم ،یاز حسادت کر شد ،ینه؟ از حرص کور شد یکور شد
 میزندگ یتو تییدا ،یبهت امان ندادم که کنارم بزار یحت ،ینزاشت

بود فقط پا بند تو مسخ تو بودم، از بند که ازاد شدم به اصل خودم 
زمان و وقت و  یکه اصله برگشتم، متاسفم برا یبرگشتم. به کس
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 یکه هستم م یینجایگذاشتم، اگر از اول ا مینادون یکه پا یزندگ
 بودم االن...

 هول داد و گفت: بویاد اردوان،

دلش  مییدا یپوت، فکر کرد یل یبه تو نگاه کنه ل ادیم یبرو بابا ک-
 ؟یدید نهیآ یبرات سوخته، عاشقت شده بدبخت؟ خودتو تو

 ؟یشد یانقدر عوض یدهنتو ببند اردوان تو ک-بیاد

که آمار منو به  یو بدبخت شد یانقدر عقده ا یتو ک ییدا-اردوان
 .یدیمادرم م

تو همه مونو  یها یکثافت کار یبه قبات برخورد؟ بو ه؟یچ-بیاد
 مسموم کرده.

با لحن تلخ و  بیتا خواست به من نگاه کنه و حرف بزنه اد اردوان
 گزنده گفت:

 !نیمنو بب-
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افتاد که گردنش قرمز بود، رگ وسط  بیآن نگاهم به اد هی
من  یخواد بترکه. برا یزده بود که انگار م رونیب یجور شیشونیپ

! حرف منه! ستیخوره؟ االن که حرف بچه ن یحرص م ینطوریداره ا
 یمثل سپر بال ینطوریا یاونو به مادرشم بدم وقت یخوام حت ینم

 یشعور تو یاردوان ب نیا اردوان،قبل  نکهیکنه. از ا یمن رفتار م
 ؟یگیم یبه خودم دارم...شروق چ یبود حس انزجار و بد میزندگ
 دونم... یدونم...نم ینم

 داد و هوار گفتم: وسط

و هرجا  ینیش یکنم که هرجا م یباهات م یروز گفتم کار هیبهت -
بهت قول  شتریب نی! از اینیمنو مقابلت بب یشنویو م ینیبیرو م
کنم، االن پشت  مونتیرسم که از حرفت پش یم ییبه جا دم،یم

 شنیکیعکس منه! تو همراه اپل ابونیخ یزرهایت یرو یفرمون
 اردوان... سایوا ینیب یاز من م یغاتیتبل لمیبه ف یریکه م یعموم

 صیحر یبا چشما رهیبهم خ ختم،یچشمام ر یقدرت کالممو تو تموم
 کرد. ینگاه م
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منه که  یزندگ یتو بیاد ره،یگ ینم بیاول راهه، انتقامو اد نیا-
هم از تو هم از اون مائده خائن.  رم،یگینفس بکشم. انتقامو من م

 د،یراه خودتونو گم کن یکه حت یکنم جور یبا حسادت کورتون م
خودته، ازت ممنونم  یپر از انعکاسه و حاال نوبت برگشت کارا ایدن

ارزشو با  یسنگ ب کهیت هیتا فرق  میبه زندگ یگند زد یکه اومد
 بیبودم. اد دهینفهم یبش میتو وارد زندگ نکهیالماس بفهمم. قبل ا

 یزخما یخواستمو داره. اما جا یم  میکه از زندگ یتموم اون مفهوم
 ریاما تا پ یشیدرست کشوند، تو که از مائده جدا م ریتو منو به مس

بودنت  صیحسادت و حر نیابا  ینیب یم تییمنو کنار دا یبش
چرا؟  یدونیم یشینم تییوقت دا چیتو ه ؟یبکن یخوا یم کاریچ

به خودتم  یتو حت یهم مهربون و عادله ول وونایبا ح بیچون اد
 .یکن یرحم نم

 زدم و گفتم: یپوزخند

و اونور بالکم کن! فردا  نوریو ا نستاگرامیحاال برو بازم از تلگرام و ا-
 گوگل سرچ کن! یاسممو تو
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 برگردوندم و اردوان با حرص گفت: رومو

 یخودتو باال م یمن دار یی! با اسم دایستین یچیشروق تو ه-
 .یکش

 .رونیبرو ب-بیاد

 چون اون خواسته؟ یکرد تیاز من شکا-اردوان

الدنگ خرج  یتو یبرا یچ یمن برا ونیلیم صدیشعور! س یب-بیاد
 کنم؟

خونه وام گرفت بدون باز  نیمرد خوره داره از ا نیخوره داره؛ ا-مامان
 رونیب نجایمارو داشتن از ا ادتهی بیقسط! آقا اد هی یپرداخت حت

 نداختن؟ یم

 !یبدهکار ونیلیم صدیاز س شتریپس ب-بیاد

و  زونیخواست نکنه..انقدر آو یم ره؟یمگه من گفتم وام بگ-اردوان
 با من بودن باباشم بفروشه. یبدبخت بود که حاضر بود برا
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آخر اردوان  یاون جمله  یبه اندازه  یحرف و کار چیو ه زیچ چیه
که  یدر و از حرف یهمون اتاق ب یحال منو خراب نکرد. رفتم تو

بالشت کرده  یپاره بود، سرمو تو کهیکه ت یاردوان زده بود و از دل
پدرمم بهش فروخته بودم!  یزدم. من حت یبودم و زار م

پا  ریرو داشته باشم ز یعوض نیا نکهیا یمن...من...من همه رو برا
 شهیجونم ر یجهنم تو شیآت هیشب یمونیگذاشته بودم، حس پش

 دوئوند. یم

 گهیاون اون د مونهیکه از خشم قتل کرده و حاال پش میآدم هیشب
شکمم گذاشتم  یقاتله، عمق فاجعه و درد من انقدر بود! دستمو رو

آخر اردوان به  ریدردونه من ت زیعز نیبره ا ادمیچقدر تکرار کنم تا 
 یکه م یمن خودمم به اردوان فوروخته بودم عشق در حال مه،یزندگ

 کنه اگر....اگر انتخاب درست نباشه. لیذل تونه یتونه عزت بده م

بابامو فروختم خونه رو فروختم شرفمو فروختم، تنمو  من
آدمه آخه؟ چرا؟چرا  نیالدنگ بمونه؟!!! ا نیا نکهیبرا افروختم...

از خودم حرصم گرفته بود، از خودم  ؟یکرد ینطوریشروق با خودت ا
 حجم از حماقتم! نیمتنفرم به خاطر ا
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اون حس و حال بودم تا حالم بدشد. به خاطر فشار باال  یتو انقدر
 یبستر مارستانیب یکرده بودم تو دایپ میباردار طیکه بنا بر شرا

 شدم.

دلم فرو  دمید بویاد دهیکه باز کردم چهره نگران و رنگ پر چشمامو
 دستمو گرفته بود و با هول گفت: خت،یر

 شروق؟ شروق....-

بودم،  مارستانیاورژانس ب یکردم. تو یبه اطراف نگاه م جیگ هنوز
که ما  ییدور از فضا یول ومدیحرف م ی. صدادمیفهم یخوب م نویا

 گفتم: جیبا همون حال گ .میبود

 ب؟یاد-

 .نمیوضعو بب نیخوام بازم ا یبرم گرگان! نم یبرمت، م یشروق م-

 گرگان؟ ب؟یاد-
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خفه  یو غصه است و صدا یاوج نگران یزد تو یم ادیکه فر یصورت با
که از فشار  شیشونیو گردن قرمز و رگ وسط پ دیلرز یکه م یا
 زده بود گفت: رونیب

من باشه،  یزندگ یبچه تو نیکه ا دمیرو م ایبهت گفتم همه دن-
 .دیمنه...ام دیام

کرد، قلبم با نگاهش  یزد، سوسو م یچشمام دو دو م یتو چشماش
 چسبوند و گفت: شیشونیدستامونو به پ یشد. گره  یمنقلب م

من  دیاگر ام ده،یم یمنو تکون دیرسه ام یاز راه م ی. هرکدمونهیام-
 .شمیوقت درست نم چیه گهیبشکنه من د

 یداستان نگاه م رونیباز مونده بود، انگار دارم خودمو از ب دهنم
 یبراش رقم م یخودش داستان یکه خدا داره با دستا یکنم. شروق

نداشت!  یریاش ازش تصو لهیوقت تو مخ چیزنه که شروق ه
 سربلند کرد و گفت:

 گرگان. میریصبح م-

 فرار؟-
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 من در امان باشه. یزندگ یشه ولکه هست با یهرچ زیگر ایفرار -

 یتهرانو بزار شهیمگه م یبرداشت یینمایپروژه س ،یکار دار نجایتو ا-
 ؟یو بر

و پنجه هاشو  دیرها کرد و از جا بلند شد، نفسشو باال کش دستمو
 موهاش فرو کرد و گفت: یتو

 من انداخته. یزندگ یتو یتنش هی یکی نمیبب امیهر دفعه ب-

تکون  یکس دویام نیزارم ا یمن مراقبم...مراقبم، نم بیاد ب؟یاد-
 بده.

شونه اش  یا هیاز زاو یرخ برگردوند با ضعف و شکستگ مین سرشو
شد.  رهیبهم نگاه کرد. دستمو به سمتش دراز کردم و به دستم خ

 تر از تصور من دستمو گرفت... عیسر

نه زمان و نه تصور ادما سر از احساس و قرار قلب  ییوقت ها هی
وقت از تن هم  چیکه انگار ه یجور م؟یشد کینزد ی....کارهیدرم

تمام نگاه  ی. وقتمیاون لحظه هردو حس کرده بود نویا م؟یجدا نبود
 عبور کرده بود. مونیفکر یها و حواس ها از مرزها
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 هیموند، بعد اون سجادو  شمیمامان چند روز پ صمیاز ترخ بعد
خواد  یدونستم م یرو آورد. م یمیما گذاشت و رفت ج شیشب پ

 گارد درست کنه.

هم قرض گرفت و  گهیدوپا داشت دوپا د دیرو د یمیکه ج مامان
سگ  هی یمیکشت. گرچه ج یمیگذاشت رفت اما سجاد خودشو با ج

 یقتشد اما و یبود و با صاحبش فقط مچ م زینویگارد از نسل مال
 دیچسب یکرد و بهش که م یفقط نگاهش م شدیم شیسجاد نزدک

 :فتو گ دیترک یکرد که زهره سجاد م یپارس م

 ؟یبابات هیداداش به اعصابت مسلط باش چرا شب-

 سجاد!!!-

. سجاد دستاشو دیغر یکرد و م یپارس م یمیو ج دیخند یم سجاد
سگ باهوش بود که  نیا یباال گرفت، اما به حد میبه حالت تسل

دو متر دورتر از من  یکیرفتم  یخونه نبود هرجا من م بیاد یوقت
شدم آهسته  یم شینزدک ینشست و مثل نگهبانم بود. وقت یم
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هر  بیفهمه حامله ام، اد یمدونستم که  یم د،یکش یزوزه کوتاه م
 گفت: یروز بهش م

 ؟یمراقب دخترمون بود ؟یپسرم؟ مواظب شروق بود-

 گفتم: یهر دفعه م من

 ؟یزن یدختره که انقدر قاطع حرف م یدون یتو از کجا م-

 دختره! ؟یمیکنم مگه نه ج یحس م-بیاد

 میرفت یسونوگراف یکرد. انقدر گفت که وقت یپارس م هیهم  یمیج
و از ذوق بوس  یکم مونده بود دکتر سنوگراف بیگفتن دختره!!! اد

 گفت: یکنه. تند تند با ذوق و خنده م

 کردم... یمن حس م ؟یدید ؟یدید-

 

بچه  نیداد که انگار از ا یم یکرد و به منم انرژ یذوق م یجور بیاد
شد جمع کرد، به  یاز منم سهم داره، خنده اشو نم شتریب یحت

کاراش منو  نیداد. ا ینیریمادرش زنگ زد و خبر داد و کل دفترو ش
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 بیکرد و اد یوجودم بود مطمئن تر و معتقد تر م یکه تو یبه بچه ا
شناخت، رفتارش با  یسر از پا نم گهیانگار د یافبعد از اون سونوگر 
احساسات  نیکه هر روز ا یتر شده بود جور یمیمن گرم تر و صم

سرم  یخودشو تو یکرده بود و هوا مییرسوند. هوا یمنو تا لبم م
 انداخته بود.

ترس و  بیداشتم اما رفتار اد دیو ترد دمیترس یهوا م نیاز ا اول
 کرد. رونیاز دلم ب دویترد

بودنو دعوت  دهیکه هنوز همه اشون منو ند یروز کل خانواده ا اون
 ای یخواست من آشپز یرستوران رزو کرده بود، نم هی رونیکرد. ب

فرستاده بود و قرار بود ما  شنیهمه لوک یبرا بیکنم. اد ییرایپذ
 .میجدا بر

مخمل  یبلند مشک راهنیپ هیچهار ماه و دوهفته ام بود،  من
رنگ که دورش خز داشت و شال  یکت شتر هیبودم با  دهیپوش
موهامو باال  یگرفته بودم و کناره ها ادی می. از گروه گریمشک
موهامم دورم  هیشده بود. بق فتیو دو چشم و ابروم انگار ل دمیکش
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مژه هام باال  یزدم که همه  ملیو انقدر ر دهی. خط چشم کشختمیر
کردم و به  لیخودمو تکم شیرژ قرمز ارا هیو فر خورده باشن، با 

 نگاه کردم. نهیآ یخودم تو

! هیو هم روح افهیشروق دوماه قبل فرق داشتم. هم از نظر ق با
پوزه اش  ریدر اتاق نشسته و دستش ز یجلو یمیج دمیبرگشتم د

 بود.

 ؟یمیج-

 بلند کرد و گفتم: سرشو

 خوبم؟-

 رهیاولش و بهم خ ینگام کرد و باز سرشو برگردوند سر جا یمیج
اومد، پالتوش رنگ  رونیب یرسم پیت هیاز اتاقش با  بیشد. اد

بودم. وسط راه چشمش بهم افتادو  دهیبود که من پوش یکت
 زدم و گفتم: ینگام کرد؛ لبخند رهی. خستادیسرجاش ا

 خوبه؟-
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با اون برق  بیهال رفت. اداز جاش بلند شد و به سمت  یمیج
 چشماش گفت: یتو طنتیش

 رفتن کنسله؟ ینطوریا زم،یعز-

 انداختم و اهسته گفتم: ریو سرمو به ز دمیخجالت خند با

 .یواا یا-

 اومد و گفت: جلو

 من بکن. یکارا برا نیاز ا ؟یچرا انقدر خوشگل کرد-

 بهش انداختم: ینگاه میگونه ام گذاشتم و ن یدستمو رو کف

 .مینکن بر تیاذ بیاد عه-

 کجا؟ گفتم کنسله.-

 و گفت: دیو خند دمیخند

 .یلوند شد گهید یلیخانم شما خ-

 از حرفش گرد شد وبا خنده گفتم: چشمام
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 ؟یگیم ی!!! چبیاد-

خواد ببوسه؟ شوهرمه! اما  یم خت،یر یسمتم خم شد، قلبم هر به
گردنم به  ریکردم که ز یجور هیرخ  می! سرمو نستین یشرع نیا

 کتریشونه ام مماس شد اما  بدنم هنوز روبروش بود. اول که نزد
 یگوشم م یخودمو تو زیانگ جانیه ینفس ها یصدا یشد حت

 گذاشتم. مه یپلکمو محکم رو د،ی. سرمو بوسدمیشن

...سرمه....سرمه...مشتمو محکم گره کرده بودم تا دیبوس
که حواسم  شد یادکلنش باعث م یاحساساتمو کنترل کنم، بو

داد، لبش  یقدرت خودش قرار م ریبهش پرت بشه. مغزمو تحت تاث
 سرم بود. یو کف دستش هنوز رو

که ذره ذره  یینفس ها یبود، صدا ستادهیبستم، زمان ا چشمامو
دستش  دم،یشن یکرد به گوش جان م یم یجیدر خودش ه جانویه

 یاز کنار سرم سر خورد از کنار گونه ام عبور کرد، قلبم جور
با  یزد که انگار تا حاال نوازش یام م نهیس یکش تو ادیضربانشو فر
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چونه امو  ریو ز دیام رس چونهبود. دستش به  دهیاحساس ند نیا
 انگشتاش لمس کرد. ونیم

 یاون لحظه م نویحس تموم بشه، ا نیخوام ا یوقت نم چیه
باز  ریدم نفس گ هیخواستم، چشمامو با  یخواستم! بدون اغراق م

 یکردم، لبشو رو یکه آزاد بود حس م یکردم نفساشو کنار گونه ا
 یگونه ام چسبوند،گرم، با نبض، نرم و مملو از احساس....احساس

 .ردک یام زندون نهیس یکه اون دمو تو

 ینگاه م سرش دور نشد و فقط لبشو جدا کرد، اون بهم د،یبوس
کردم که مژه  یزد حس م یپلک م یبود که وقت کمیکرد، انقدر نزد

که  ییخوره، از جا یاز من تکون م یاندک یفاصله  یهاش تو
به لبم...قلبم چنان فرو  کیتر اومد، نزد نییپا کمیبود  دهیبوس

 کردم: هزمزم بویاسم اد زششیکه با ر ختیر

 !!!بیاد-

نجوا رو با  نینجوا گونه بود اما ا  یزمزمه  هیتر از  واشی یحت صدام
دست بکشه. لبشو  شیبود باعث نشد از قانون شکن دهیشن نکهیا
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خواست  ی. دلم مدیلبم کش یبرداره آروم تا گوشه  نکهیبدون ا
و مملو کرده، چشمامو تا  زیبزنم که چطور منو لبر ادیاحساساتمو فر

خفه،  یبا صدا ام،یبودم تا به خودم ب بستهمحکم  شدیکه م ییجا
 کنه گفتم: یداره مارو نگاه م یانگار که کس

 ! نه...اشتباهه.بیاد-

زد و  یام چسبوند، لبشو جدا کرد، حرف نم قهیبه شق شویشونیپ
دستاشم، تنم گر گرفته، قلبم  ونینداشت...هنوز م یعکس العمل

خواست نگاش  یزنه. دلم م یلبم داره نبض م یگر گرفته، گوشه 
چشماش  اهیس ی هیبه قرن تیو بدون محدود رهیکنم، صاف و خ

 بایاون ز یچشما دنیدجز  یزیچ اینگاه کنم و فکر کنم تو دن
غرق  نیحد غرق در عواطفم بودم و من هالک ا نی...تا استین

 بودم. یشدگ

ام  نهیافتاد که اون دمو از س ادمیانگار  د،یچیگوشم پ یتو صداش
 یپر افسوسش تو یزمزمه  یازاد کنم، نفسمو ازاد کردم و صدا

 :دیچیگوشم پ



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

882 
 

 .یدون ی...نمیدون یشدم نم ریدرگ-

 شمیابر یکالف نخ ها هیباالخره برگردوندم چشمامون شب سرمو
حرف از دهنم  یکردم اما نفسم جا یهم گره خورد. دهن باز م یتو

 یچشما یگشت. تو یام برم نهیشد و سوزان تر به س یخارج م
با تموم امواجش بود، پر از  اهیس یایمن در یکه برا یمعمول اههیس
منه که در به در  یچشما هیبار قرن نیکه حرف توش بود، ا ییهوا

 چشماشم تا حرفشو از چشماش بخونم.

 ام چسبوند. ناباور و عجوالنه گفتم: قهیباز به شق شویشونیپ

 واسه بچه...-

 هی هیو من شب دیکشیصورتمو بو م د،یچیدورم پ شتریب دستاش
 دمیترس یخواستم از آغوشش فرار کنم چون م یم یوحش یآهو

 انهیگرفته و دورگه، نجواگو یبشم. با صدا یعاشق شکارچ یاشتباه
 گفت:

 تو....تو....بچه نه، تو....-
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 یوقت ست،یاردوان ن هیدلم پاره شد. من؟!! مدل نگاهش شب بند
 یتو بینبود! اد ینطوریگفت عاشقتم چشماش ا یکه اردوان م
 هیداره...شب تیبرق خاص، صالبته، قاطع هیبرقه،  هیچشماش 
 لمیو کارگردانه...نکنه ف گریباز هی بیترسم. اد یاما م ستیاردوان ن

 یتو یهمه چ اره؟یبه دست ب ویکنه که چ یباز لمیکنه؟ ف یم یباز
 .رهیازت بگ یکه کس یجز خودتو ندار گهیخودشه! تو د یدستا

 و ناباور و غصه دار گفتم: عاجز

 مویشونیجون تر پ یشکستن نداره. ب یبرا ییقلب من جا ب،یاد-
 که مقابلم بود چسبوند و گفتم: شیشونیبه پ

 ....توروخدا.بینکن اد-

 کیکه داشت خواست لبشو به لبم نزد یذات تیجسارت و قاطع با
 یبا درد روح شیاون جو حساسه دلبردگ یتو یلیم یکنه با تموم ب

چرخوندم. نفسه اش به  یبه اون لحظه داشت صورتمو کم ازیکه ن
دستاشم، قلبم  ونیشد، هنوز م ریخورد. اشکم سراز یگونه ام م
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دستارو باز کنه من  زنده  نیاکوبه،  یام م نهیمحکم خودشو به س
 رم؟یم یم ادیز جانیاز ه ایمونم  یم

 و گفت: دیامو بوس قهیباال تر آورد و شق یکم سرشو

 .ستیرسمش ن نیا یشروق خانم ول یامان گرفت-

کردم و بهش چشم دوختم، چطور انقدر به خودش  سربلند
 یکنم اما اون ذره ا یم زشیو ر شمیمسلطه؟من دارم ذره ذره آب م

انقدر  ،یباره که انقدر ضربت نیاول نیقطع نکرد!!! ا تشویاز قاطع
نشده  کینزد یکرد ول یشد! قبال هم چند بار اشارات کیبهم نزد
گم نکرد، کنترلشو  احساساتشوهم  هیصدم ثان کی یبرا یبود...حت

 ...نیاز دست نداد! اما منو بگو...منو بب

 که بم شده بود گفت: ییتر با صدا آهسته

حقوقم  یاما سال ها وقت هست که باهات پا میاالن وقت ندار-
 .نمیبش

و آروم رهام کرد. ابروشو باال داد  ستادینگاش کردم و صاف ا رونیح
 و گفتم:
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 ؟یمنو بکش یخوا یم-

 شروق.... نجامیا دمتیاول که د-

 اش گذاشت و گفت: نهیس یقفسه  یرو دست

 هیبار  نیآخر دی! شاگمیقبلو م ی قهیچند دق نیشد، هم یحال هی-
حال شدم و  نیا دمیخواهر دوستمو د یبودم که وقت یبچه مدرسه ا

هزارم  یو ممنوعه! تو یبه خودم گفتم چقدر خوشگل و خواستن
رومو  دیبار حق منه چرا با نیا یاومد ول الوگید نیبازم هم هیثان

بار  نینزنم و فراموش کنم؟!!! ا دستبرگردونم؟ چرا دور بشم و 
 .ستیدرکار ن یممنوع بودن

 یمیش کرد. جاتاق نگاه کرد و صدا رونیبه ب بیپارس کرد، اد یمیج
 زمزمه کرد: بیو اد ومدین

 .ادینم نینکنه دزد اومده ا-

 یولو شدم. به خودم تو نهیمقابل آ یصندل یهال رفت و من رو به
 یچرا الک گه؟یم یالک گه؟یم یچ بیخوابه؟!! اد نینگاه کردم، ا نهیا
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 اطیاز ح ییکمکم کن. صدا اای.....خدای!!!! خداگه؟یبگه؟ چرا پس م
 رفتم و گفتم: اطیسمت ح. به ومدیم

 شده؟ یچ ب؟یاد-

 شد. رید میسوارشو بر ایبوده، ب یزیچ یفکر کنم گربه ا یچیه-

 ینجواها اریاما معلوم بود که بس میزد یرستوران باهم حرف نم تا
 .شهیدر درونمون منفجر م هیبمب هر ثان هی هیکه شب میدرون دار

کنه  ینگام م دمیگرفتم. فهم بویدست اد میدیرستوران که رس به
 یکل خانواده اش م داریکردم تموم استرس د یاما اگر نگاهش م

 یم گهیداد طرف د یبهم م بیکه احوال اد یطرف و استرس هیرفت 
 در گفت: یرفت!!! نگهبان جلو

 ریاوردن سگ ممنوعه هست ....مد نجایاما ا دیآقا کاتب منو ببخش-
به ما رسوند و خودشو  ییبا خوش رو بیرستوران قبل از جواب اد

 گفت:

 جناب کاتب؟خانم؟-
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 ادب تکون داد و سالم کرد و گفت: یبه نشونه  سرشو

 داخل! دییبفرما د،یچشم ما گذاشت یقدم بر رو واقعا

بزارم، قبال باهاتون  نیماش یتو ای نجایتونم سگمو ا یمن نم-بیاد
 صحبت کرده بودم.

 ...دییبله بله بفرما-ریمد

 اشاره کرد. آهسته گفتم: vipسمت  به

 م؟یآورد یم ویمیج دیبا-

 ماست. یاز خانواده  یجزئ یمیج م،یآورد یم دیآره با-بیاد

رو دوست  یمی! من جستیکار درست ن نیا ب؟یتو رستوران اد-
 کنم اوردنش جا داره. یفکر م یدارم ول

خوام در مورد عضو  یمهمه شروق م یلیمن خ یامشب برا-بیاد
 حرف بزنم. میمهم زندگ

 بود و ادامه داد: رهینگاه کردم اما به روبروش خ بهش
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سگ با  نیباشه، نگاه من به ا یمیامشب ج یخواستم برا یم-
 که کارم اشتباه بوده. ینکن بهم بقبولون یشماها فرق داره سع

دونه که کارش  یکردم. حرف از قبولوندن زد چون خودشم م سکوت
 !نهیبش یخواد لج کنه و حرفش به کرس یم یاشتباهه ول

خانواده اش اومده بودن به عالوه  یهمه  میکه شد vipسالن  وارد
فشار دادم که  بویدست اد یاردوان و مائده!!!! جور ی....به عالوه ی

 کاریچ نجایلحظه جا خورد! اردوان و مائده ا هیحس کردم از دردش 
 خی! دستام دیلرز یکنند؟!! شروق محکم باش، تنم از داخل م یم

 شکمم شروع شد. ریکرده بود و دوباره اون نبض ز

من...هر  یفهمه، دختر کوچولو یاز همه حال منو م شتریبچه ب نیا
 ینبض آرومم م نیاون با ا ارهیام که منو به درد م یاحوال یوقت تو

! ایکنه که من اونو دارم... شروق! به خودت ب یم یاداوریکنه و بهم 
 ی...مادر بچه یمادر هی ،یزن متاهل هیتو االن  ،یمسلط باش دیبا
 ...بی...ادبیاد ی! بچه بیاد

 :دیچیتو گوشم پ بیتذکرات اد یصدا
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 .شیدیانکارش کن که انگار تا حاال ند یجور-

دوتا دستش  یمن رو یپا یجلو یجور یمیج دم،یکش یبلند نفس
خواست به همه بفهمونه که مراقب من و  ینشسته بود که انگار م

 تر از من به خودش اومد و گفت: عیسر بی. ادبهیاد

 همه اومدن! م؛ییتنبال زبانیسالم...سالم...ما از اون م-

 .دیخوش اومد یلیخ یسالم به همگ-

من لبخند گرم  یمن زوم بود. ول یرو بیاد یخواهرزاده ها نگاه
کنار من  یمیتا قدم برداشت ج بیزدم و تمام! اد یو سرسر یتصنع

. میکرد تا با همه دست بد یمنو دنبال خودش همراه بیاومد، اد
 به خواهر اردوان اشاره کرد و گفت:

هم داره که گفتم ساکن  گهیخواهر د هیبزرگ خانواده،  یترمه نوه -
 .ناستیاون ت کهیمکز

اسم  انیدادم که انگار من درجر یگوش م بیبه اد جانیبا ه یجور
به دختر شونزده هفده ساله  بی! ادستمیاردوان ن یو رسم خواهرا

 اشاره کرد و گفت: یبعد ی
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 هلن دختر مهنازمون.-

 کرد. یاونم دست دادم که مثل ترمه بهت زده منو نگاه م با

 خوشبختم من شروقم.-

 گفت: میمال یبا خنده  بیاد

 .ییبگن زندا دیبا-

 گفتم: یخوش مشرب با

 مگه عهد بوقه؟ بیول کن اد-

 گفت: طنتیبا ش بیاد

 ام. یمن تعصب-

 اوه اوه.-

 به دخترا گفتم: رو

 .دیصدا کن دیهر جور راحت-

 گفت: بیو اد میدیاردوان و مائده رس به
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 کنم؟ یمعرف ای یشناس یخب مائده خانومو که م-

 خنده گفتم: با

 شناسم! شما؟!! ینه! نم-

کرد که  یبه من نگاه م یانگار هنگ کرده بود با چنان شگفت مائده
موجود  هی هیشب یزینداشته ومن چ یتا حاال با من برخورد ایگو

 با خنده گفت: بی. ادمییفضا

قرار گرفته مائده جان شمارو  یشروق چون تحت فشار باردار-
 ییکنم؛ مائده دختر دا تیفراموش کرده و من مجبورم مجدد معرف

 شماست!

مسخ  یآدما هیکردم. مائده شب یو با مائده روبوس میدیخند هردو
انجام بده، تپش  یدونست چه عکس العمل یبود. نم رونیشده و ح

قلبم انقدر باال بود که نفسامو بلند کرده بود اما خودمو با تموم 
 یکنترل م بیدستمو با دست اد یکردم. لرزه  یقدرت کنترل م

معترض  ادیفر هیکه پشتش  یندزد،لبخ یلبخند م بیکردم. اد
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 نایکه " ا زیجمله نفرت انگ نیمحکم و کوبنده با ا ادیبود، فر
 خائنن!"

 کردم لبخند پهن بزنم: یاردوان نگاه کردم و سع به

 شناسم. یرو م یارچیع یمن اقا-

که  یبا آرامش بیکرد. اد یحناق شکل نگامون م یبا سکوت اردوان
 گفت: هیدونستم تصنع یم

 ها دورت جمع شدن. یتیسلبر گهیخب د-

خنده امو اون لحظه خرج کردم تا نفرتمو  نیباتریز دیو شا دمیخند
افتاد که  ادمیبار باز  نیچندم یبرا  یبه اردوان نشون بدم! منته

 یتیبرام اهم گهید دمیبخش یو اگر م دمیمن اردوانو نبخش
 نداشت!

خودشو جمع کرد و  عیسر یبه لبخندم شد ول رهیآن خ هی بیاد
 گفت:
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حرف  گهید نیا ؟یمیاز کنار شروق...ج نوریا ای؟بیمی...جمینیبش-
 .دهیمنو گوش نم

 ؟یسگ چرا با خودت اورد-خانم یبدر

 پسرمه ها.-بیاد

 ؟یدییخودت زا-خانم یبدر

 و گفت: دیخند بیاد

 تنه. هیآره -

 بکنم؟ یصحبت هیداداش اول من -الیل

 و با لبخند پهن گفتم: دیکش رونیمن ب یرو برا یصندل بیاد

 .زمیممنونم عز-

 ؟یبله آبج-بیاد

که  هیخبر یو برا بهیدعوت اد نیکه ا میدون یخب همه م-الیل
 من... یبهمون بده ول خوادیم
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 گفت: یو ناراض دیکش یشده نفس یعاص

 خانواده بکنم.. یبرا یاعالم رسم هی دیقبلش با-

کس وسط رقصش تکون  چیه دهیسر و گردن تکون م الیکه ل انقدر
و  یدیچرا انقدر سر و گردن تکون م گهیخب حرفتو بزن د دهینم

 ؟یکن یپشت چشم نازک م

 اردوان و مائده نامزد کردن. ؛یداداش شما که خبر دار-الیل

و بعد به  یمیبه ج یدستمال کنار بشقابشو باز کرد و نگاه بیاد
موضوعو با نگاهش اعالم  یتیاهم یخواست ب یکرد. انگار م الیل

لبشو به سمت  یتکون داد، گوشه  یابروشو باال داد و سر هیکنه. 
 رهیخ بیبه اد یهم مضطرب و عصب الی. لدییداد و کوتاه جو نییپا

 بود.

 د؟ینامزد کرد دیمگه عقد نبودن؟ جدا شد-بیاد

 همون عقد کرده. یعنیجان نامزد  بیامم نه اد-

 با خنده گفت: بیاد
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 م؟یمن و تو نامزد یعنی-

 گفت: بیو مادر اد دمیغش غش خند من

 .یسرت بود که االن بابا نبود یاگر نامزد تو-

 نداده بود! حیتوض یمن کس یبرا-بیاد

 کرد گفت: یکه کنترل م یبا صدا و لحن یتر ول یعصب الیل

 نه داداش عقد نکردن.-

!  گمیم یمن چ هیمائده نگاه کرد، مائده به من زل زده بود تا ببن به
 ایکنم  یمن دهن باز م نهیمائده به دهن من چشم دوخته بود تا بب

 گفتم: یالقلب ینه. با قص

 مامان من عقدشون رفته ب د. یول-

 یچون مامان نرفته بود و م دیحرفم پر یتو قای...دقدیپر مائده
 تونست انکار کنه. با عجله و حرص گفت:

 بوده. تیعقد نبوده شروق جان! محرم-

 آرامش گفتم: با
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 عه!!! عجب!-

 و گفت: ختیآب ر یمن کم وانیل یتو بیاد

 گم. یخوندنو م تیهمون موقع محرم م؟یما کجا بود-

 داداش....-الیل

به اردوان  بیساکت شد. اد الیابروهاشو باال نگه داشت و ل بیاد
 زل زده بود. زینگاه کرد که با حرص به م

 ه؟یرسم ک نیا ؟یزن گرفت یواشکی-بیاد

 با جسارت گفت: اردوان

 رسم تو!-

 زن گرفتم؟ یواشکیمن گفته  یرسم من؟ ک-

 .هیواشکیفکر کرده  یآخه اردوانو نگفته بود -خانم یبدر

شد دست همه رو از  یم گریباز هیسوپراستار ، هی دیبا بیاد مادر
 یکنه ها!!! آدم خنده اش م یم یچه بلبل نیبست. بب یپشت م

 !رهیگ
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 مگه مادر من خبر داشت؟ خاله ها خبر داشتن؟ یمامان بدر-اردوان

خبر دار  تییبه صالح دا هیمهم منم که خبر داشتم بق-خانم یبدر
 شدن. یم

 مهم مادرم بود که خبرداشت.-اردوان

 عه! مادرتو که من باخبر کردم.-بیاد

دوسه تا پارس  یمی. جدنیزد و همه پر زیم یرو یدو دست اردوان
 گفت: تیبلند کرد و اردوان با عصبان

کنم؟ به قبات  کاریحاال چ ؟یقاتل بروسل یگرد یم یدنبال چ-
 برخورده؟

 خانم با تشر گفت: یبدر

زنه، نکبت!  یداد م شییسرجات! شاشش کف کرده سر دا نیبش-
 .یخبر زن گرفت یکه ب یتو شکر خورد

 یخواست بپرم بدر یدهنمو گرفتم تا نخندم. دلم م یجلو محکم
!!!! اردوان رنگش عوض شد هیخانومو دوتا ماچ کنم؛ چقدر زن باحال
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و آرنج اردوانو  دیلبشو گز الیخانم نگاه کرد. ل یو با اخم به بدر
 زیبا لحن مسالمت ام بیبشونتش.اد زیخ میگرفت که از حالت ن

 گفت:

 !دیمهمه؛ لطفا خرابش نکن یلیمن خ یامشب برا-

 .میهارو آوردن و غذا سفارش داد منو

من  یزندگ ینعمت بزرگ تو هیبه مناسبت وجود  یدورهم نیا-بیاد
 و شروقه.

 یکیبود. انگار  هاتیدلم ه یزدم اما تو یگرفت و لبخند پهن دستمو
چقدر سخته پدر بچه ات چند  د،یکش یداشت به دلم ناخن م

اونور تر نشسته باشه اما انقدر رذل و پست باشه که تو  یصندل
 یا بهیو بعد پناه به مرد غر یازش دور بش یبا خار یمجبور باش

 و اون همه کس بچه ات بشه! یاریب

شروع شده  میعصب یزد و من باز خنده ها یبه گلوم چنگ م بغض
از همه  شتریخنده هارو ب نیبهم کرد، اون مدل ا ینگاه بیبود، اد

 دستش فشرد و گفت: یشناخت، دستمو محکم تر تو یم
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که صاحب  فتادهیمن ن یزندگ یاتفاق خاص تر تو نیفکر کنم از ا-
 دختر بشم... هی

 یتو اریاخت یکرد. ب یچنان ذوق داشت که دل منو پرپر م بیاد خود
انقدر  گهید یکی یذهنم گفتم:" بگردمت که با بچه  یپتو

 !"فیمهربون، باشرف...شر ،یخوشحال

 عه! دختره؟-خانم یبدر

 و ادامه داد: دیخند

 چشمت روشن.-

 زد و اروم گفت: یخانم نگاه کردم که لبخند مفتخر م یبدر به

 .یکن یپدر بودنو حس نم یتا دختر دار نش گنیم-

 شوهر مهناز با خنده گفت: نادر

 هیدختر  میخودمون یصالح بدونه ول یمبارکه، خدا هرچ بیآقا اد-
 است. گهید زیچ

 .دیو هلن خند دیهلنو کش لپ
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 .میکاش پسر بود! ما پسر کم دار یمبارک باشه ول-مهواره

 یمن دو شبه از ذوق نم شم،یکه ناراحت م ینگ ینطوریاصال ا-بیاد
 خوابم.

 د؟یوا! مگه نازا بود-خانم یبدر

 خورده به هم نگاه کردم. کهی بیاد منو

 نازا بودم؟-بیاد

 یم یحاال اسمشو چ ؟یکه نازا باش ییزا یمگه تو م-خانم یبدر
 د؟یبزار دییخوا

 یبگه مگه تو تیجنس د؟یمگه شما تازه ازدواج نکرد دیببخش-مائده
 اول.... یهفته ها

زل زده بودم که بلند شد  یمیداد، منم از به ج یجواب نم چکسیه
نگاه کردم.  بیپام گذاشت. سرشو ناز کردم و به اد یاومد سرشو رو

حرف با لبخند پهن به مائده زل زده بود. به مائده نگاه کردم که  یب
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اردوان نگاه  دست پاچه به جمع و بعد به بیاد یدیاز لبخند تهد
 کرد.

 .زمیعز -بیاد

کرد، زل زده بود.  ینگاهش م یهنوز به اردوان که عصب مائده
 با اونه. بیمتوجه نشد که اد

 مائده با توئه.-مهناز

 نگاه کرد. بیهول کرده به اد مائده

 هان؟ ؛یانیشما که خودت وسط جر گهید-بیاد

 زل زد. زیبه م یجمع کرد و عصب زیم یمشتشو رو اردوان

 ؟یچند وقته نامزد-بیاد

 دورگه گفت: یبا صدا یعصب اردوان

 !ییدا-

 خوام روشنش کنم. یم-بیاد
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 یم یو بعد با اردوان زندگ مینامزد یگیبود که تو م نیا بیاد منظور
 !!!یکن

 پارس کرد. یمیرو آوردن و ج غذا

 .میبرات غذا سفارش داد دم،یچشم به تو هم م-

سفارش داده بود،  یومینیطرف آلم یرو تو یمیج یغذا بیاد
 غذاشو جلوش گذاشت و مهواره گفت:

 ه؟یکه بچه چطور شهیمشخص م یغربال گر یتو-

 بیچنباتمه زده بود نگاه کردم. اد یمیج یکه جلو بیسمت اد به
اصال از  یعنیشد.  ریو هدف گ زیباال داد و نگاهش ت یابروهاشو کم

 گفت: حی!!! گزنده و صرومدهیسوال مهواره خوشش ن

 ه؟یچ منظورت

 هوا گرفتم و تا دهن باز کرد گفتم: یمنظور مهواره رو رو من

 مثل من نباشه. یعنی-
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زد که من در جوابش همون  یبا نگاه سردش لبخند تصنع مهواره
کارم باعث شد همون لبخند مسخره اشم  نیلبخند رو هم نزدم و ا

 جمع کنه و طلبکار بهم زل بزنه.

 شروق خانم؟ دمیپرس یخب آره! سوال بد-مهواره

از جاش بلند شد، مهواره گردن جلو داده بود و طلبشو ابراز  بیاد
 یتو دیصاف نشست و ترد ب،یکرده بود که با بلند شدن اد

 یپشت یدستاش رو ستاد،یسر من ا یباال بینگاهش نشست. اد
 جواب خواهرشو بده گفتم: نکهیبود و قبل ا میصندل

 شنوم. یم هیو هفت ساله کنا ستیمن ب-

 قاطعانه و مصمم گفتم: د،یهمه به سمتم چرخ سر

 یبوته فکر کردن به خاطر تفاوت من م یو ب فیضع یاز آدما یلیخ-
بهش زده  شونیعرضگ یاز سر ب هیکه بق ییتونند بهم سنگ ها

 بودن، بزنند.

نگاهش  نکهیبا ا یشد که حت صیو حر زیاردوان انقدردرنده و ت نگاه
 کردم ! یکردم هم حس م ینم
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! من هر تهیقد مالک انسان دیاز امثال شما قد بلندها فکر کرد یلیخ-
 خودم داشتم. یبرا یجواب هیبار 

که لب و دهنشو جمع کرده بود و متحرص با عضالت  یدرحال مهواره
کرد تا حرفم تموم بشه و  یکه منقبض کرده بود نگام م یصورت

 قشرق به پا کنه، بهم زل زده بود.

 نمیبب بیوجود داشت که من آس یگرفتم که هر وقت علت ادیمن -
 !تمهیشخص یزمان ارتقا یعنیناراحت بشم  ای

 شتریخاطر ب یشونه هام قرار گرفت و با تسل یرو بیاد یدستا
 گفتم:

 اوج گرفتنه. یگرفتم هر سقوط نشونه  ادی-

خانم  یو پوزخند کمرنگ نگاه کردم و بعد به بدر نهیاردوان با ک به
 کمیزل زدم. سرمو  دهیکرد داره بهم گوش م ینگاهش اعالم م که با

 آوردم وبا لبخند کمرنگ گفتم: نییپا

کنار خودم  ارویگرفتم آدمارو قضاوت نکنم اما بشناسم! بعض ادی-
 پس بزنم و ببخشم و فراموش کنم. اروینگه دارم و بعض



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

905 
 

 زدم: ینیمائده نگاه کردم و لبخند آروم و مت به

 بدم! صبور باشم! ارویموقع جواب بعضو صبر کنم سر -

 کردم: دینادر نگاه کردم و تاک به

 صبور!!-

از  یکیکه  شهیو متوجه نم خندهیبه راه رفتنم م یاگر کس ادگرفتمی
خودش  ریعارضه همثال من کوتاه بودن پا و مشکل لگنِ ،تقص

بار آوردن بهش نگفتن انسان ها متفاوتن و  شعوریاونو ب ستین
 مصلحت خداست ستیتفاوت اگردرجسم باشه حقارت ن

 به مهواره دوختم و ادامه دادم: نگاهمو

زارم قد من  یوقت نم چیمن بود ه تیاز اقل یاگر دخترمون بچه ا-
هست،  یو نفهمه که ک نهیبب بیزخم بخوره و ناراحت بشه، آس

قدرت انسان  گمیدم. بهش م یم ادیبهش از اول بالغ بودنو 
 .نجاستیا

 ام زدم: قهیشق به
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 استخون هاش! یبلند ینه تو-

 زدم: یپهن لبخند

 که... نهیداره، مهم ا یچه جسم ستیمهم ن-

چاق رو به  یفرو کرد و لبه  یاز ماه یا کهیت یخانم چاقو رو تو یبدر
بد و دلخراش درست کرد انقدر که  یصدا هیو  دیکنار بشقاب کش

 خانم سربلند کرد و گفت: یهمه صورتشونو جمع کردم. بدر

به سر منه مادر  یمهم عقله! مثال شما که لنگاتون دراز بود چه تاج-
 د؟یگذاشت

 حرفاست؟ نیوا!!! مامان! االن وقت ا-مهناز

 باشه! یبود که االن راض یراض یمامان ک-الیل

 قیال هرچه قیخال-خانم یبدر

 و گفت: دیخند بیاد

 !دیخالصه کالم نگران خودتون باش-

 .ستیخوبه پسر ن-اردوان
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نفسم حبس شد،  ی!!! حتدیقلب من کش یچاقو رو یکی انگار
 گفت: بیپلکامو رو هم گذاشتم و اد

 رون؟یب میبر ایجواب بدم  نجایا-

 داداش!-الیل

 به اردوان بود، نگاه کردم. رهیکه خ بیاد به

 نگو. یچیه بیاد-

 یسر هیکه پسرن دچار  یینوه ها گهیخانواده م نیا خیتار-بیاد
کردم که دختر  ازیچقدر نذر و ن یدون یشن، نم یم یاختالالت مغز

 بشه.

 .یکن یم یداداش دستت درد نکنه آبرو دار-الیل

. بچه ها کم سن و ستیخوب ن یپنهان کار یبالخره آبج-بیاد
 سالن.

 لب گفتم: ریز آهسته

 ر؟یبگ دهیناد یگفت یکش نده مگه نم بیاد-
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 خودم جواب داد: مثل

 تو گفتم. یبرا-بیاد

آخرتر جواب  یهرک ؟یکن یم یتخس حاضر جواب یچرا مثل بچه ها-
 بره آره؟ یبده م

 شد فحش داد و بالک کرد. یکاش م-بیاد

 تر نجوا کردم: آهسته

 درست کنم. یتو و خواهر زاده ات جنگ نیخوام ب ینم-

دونم کدوم  یاون درست کرده! خودش! نم ،یدرست نکردتو -بیاد
 نباشه. نیکه دلم انقدر سنگ رمیبگ دهیگناهشو ناد

 صاف کرد و گفت: یا نهیبا سرفه س الیل

 .انهیدونم درسته  ینم دمیشن یزیچ هیداداش؟ آ.....آ....داداش -

 نگاش کنه گفت: نکهیبدون ا بیاد

 یو حواش  عهیخانواده شا یوگرنه ما تو یدیحتما درسته که شن-
 مضحک!!! یها یحواش م،یندار
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 ؟یکرد تیشما از....از اردوان شکا-الیل

 .نجاستیدونم چرا االن ا ینم یآره ول-بیاد

 خورده گفت: کهی الیل

 !هیشوخ هیکردم  یآره داداش؟!!! من همش فکر م-

ظرفش گذاشت و بعد دستاشو به هم  یقاشق چنگالشو تو بیاد
که  زیم ینقطه  نیگذاشت. صبورانه از باالتر زیم یقفل کرد و رو

 که روبروش بود نگاه کرد و گفت: الینشسته بود به ل

 د؟یباشه؟ که شما از پشت به من بخند یشوخ شهیهم دیچرا با-

 د؟یبه شما خند یداداش ک-مهناز

 دخالت نکنه! یلطفا کس-بیاد

 ؟یردک تیاز پسرت شکا یداداش اردوان مثل پسر خودته رفت-الیل
 تو بزرگ شده. یدستا ریبچه ز نیا

 ابروهاشو باال نگه داشت و گفت: بیاد

 هوم؟ ینسبت منفعت گنی! بهش منطوریکه ا-
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شده  رهیبه ظرف غذاش خ انیاردوان نگاه کرد که با خشم و عص به
ان ته دلم  هیبه اردوان چشم دوخته بود.  یبود. مائده با نگران

گر گرفت که در نطفه خاموشش کردم، واقعا اردوانو دوست  یشیآت
عالقه  زانیشروق؟ م یکن یم لیتحل وی. چدمیداره!!! از نگاهش فهم

! البته دستش درد نکنه وگرنه دیسف چشمخائنتو؟ دختره  لیفام ی
! از حماقتت یکن یشخص منفور زندگ نیبا ا یخواست یتو چطور م
 چقدر؟!!!!! ؟یمونیچقدر پش

 ...یکشوند یحداقل به حرمت مادرم کارو به داداگاه نم-اردوان

 نگاه کرد و گفت: بیکرد و با جسارت به اد سربلند

 کاتب! بیاد-

 بیکنه که خب اد یفکر م شهیهم یبود ول انیجر یمادرت تو-بیاد
اردوان!  یکرد یبار بد حرکت نیا یبخشه ول یکنه و م یم دادیداد و ب

 اسم کارت....

 کرد و گفت: یبا هول به دامادشون نگاه الیل

 داداش....داداش اردوان بچه است...-
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 دهن منو باز نکن. یآبج-بیاد

 خانم ساعد دستمو گرفت و آروم گفت: یبدر

پول  هیشروق دهن شوهرت چاک و بست نداره االن همه رو سکه -
 یکار هیخوندن دامادارو گرفت.  یکرکر یجلو شهیکنه و بعد نم یم

 کن.

 نگاه کردم و زمزمه کردم: بیبه اد راننگ

 !بیاد-

 بغل تو بزرگ شده... یپدر بزرگ شده، تو یاردوان ب-الیل

 خانم زمزمه کرد: یبدر

 اَه. دیکن یکوفتمون م شهیکه هم دیبه قول مادر تو الل ش-

 هم و حرص گفت: یرو یبا دندون ها بیاد

 !!! دهن منو باز نکن.یآبـــــج-

 گوشم گفت: یخانم اروم تو یبدر
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 نزده. یدامادا حرف بد یتا جلو ریدختر جلوشو بگ-

بهت  یبچه منو بندازن زندان؟ چ یکرد تیشکا یداداش! رفت-الیل
 من؟ یآه من؟ اشک من؟ ناله و زار رسه؟یم

 تا ازجاش بلند شد مچشو گرفتم و گفتم: بیاد

 نگو. یچیه بی! ادبیاد-

 کرد گفت: یکه کنترل م یسمتم خم شد و با خشم به

 .یمون ی! طرف من مینکن، زن من فیکث یخودتو وارد باز-

 گفتم: عاجز

 جمع حرف نزن. ی! تومیرونیب بیاد-

 و گفت: دیکش رونیگر دستشو از دستم ب انیو عص رهیخ

 .سیشروق ،ه سیه-

شده بود و بعد به  رهیخانم نگاه کردم که نگران به ما خ یبدر به
از نظر  یلیمستط زیطول و عرض م بیسمت دختراش نگاه کرد. اد

 گذروند و گفت:
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 .دهینم یسوار گهید دیکه سوار بود یآخره! خر ستگاهیا-

 گفت: یخانم از جا بلند شد و عصبان یبدر

منه، مرده شور  یبرا تونیخونه خراب شهیکه هم رهیمادرتون بم یاله-
بچه، شنگول و منگول و حبه انگور  یاقبال منو ببرن که جا

 بز تر. یکیاز  یکیدم،ییزا

حرف بزنه و  بیدهنم محکم گرفتم که نخندم. نذاشت اد یجلو
 کرد و رفت. تیخودش همه رو ترور شخص

 ؟یریمامان؟ مامان کجا م-مهواره

 خانم رفت.  یبلند شد و دنبال بدر مهواره

ام؟ بچه تر که بود دعوا  فهیلطف من شده وظ ؟یچندبار آبج-بیاد
 یم هیپسرت د یشدم من جا یمن واسطه م ومدیم سیکرد پل یم

کرد من  یکردم. دختر بلند م یم یپسرت عذرخواه یدادم من جا
:" پدرش یگفت یو م یکرد یم هیشدم چون تو ناله و گر یجوابگو م

ن صفر منو با دوستاش به فنا یداداااااش" تصادف کرد و ماش ییتو
سرده داداش دست و پاش شکسته اف یاری:" به روش نیداد گفت



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

914 
 

پوکر  زیبده" رفت سر م شتریخدا بهت ب یاست تو مثل باباش
به سرش زد و به اسم و رسم من گند زد  یپولدار ینشست و هوا

 یهلوفدون یکاتبه!" اومدن بردنش تو مییگفت:" دا یبس که م
 یو تو یکرد هی" باز گریانداختنش گفتم:" بزار اونجا بمونه آبج

خدا از  یاری:" درش نیو گفت یکرد نمیو نفر یصورت من نگاه کرد
 " یدیبرت داره که کم پسرمو نشونم م نیزم یرو

 جلوتر خم شد با خشم ادامه داد: به

 ال؟یل ادتهی-بیاد

شده بود.  بیاد خکوبیم دیپر ترد ینگاه کردم که با چشما الیل به
کرده؟ به خاطر  نینفر بویخواد برم موهاشو بکشم، چرا اد یدلم م

بودم؟ به اردوان نگاه  نیخدا منو لعنت کنه عاشق ا ش؟یپسر عوض
 ینگاه م بیبه اد یبه خون نشسته و عصب یبا چشما یکردم، جور

 یکرده بود و اون دنبال کارا ییآبرو یب نیا یبرا بیکرد که انگار اد
 بوده. ازش متنفرم...متنفرم... بیاد
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پامو  ریز نیصاحابمو گروع گذاشتم، ماش یب شیرفتم ر-بیاد
نداده بودم و  رونیبدم چون اون سال کار ب لیفروختم تا پول وک

 پول نداشتم.

 بوده!!! شیضیسال مر حتما

صورتم داد زد و  یدستت درد نکنه تو یاومد و جا رونیب-بیاد
 نیخودمو بکشم؟ ب یخواست یم یاوردین رونیگفت:" چرا زودتر ب

قربون صدقه  یدهنش بزن یتو نکهیا یجا الیکارا بودم" تو ل تیجنا
تو هم گند به  یجا یب یها تینه؟ حما ای ادتهی یابج یاش رفت

داشت و تو  یپول برم بمیاز ج یمن؛ وقت یپسرت زد و هم به زندگ
 ....ونیلیم صدیپدر نداره" امروز س اری:" به روش نیگفت یم

و  دمیدادشو شن یوقت داد نزده بود اما اون شب صدا چیه بیاد
 هیترکوند، چقدر  یمنو م یاستخون ها یانگار داداش داشت حت

 یتو یباشه؟ انگار ارتعاش صداش حلزون یتونه بلند و قو یم ادیفر
 لرزوند. یگوش رو هم م
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که من  یونیلیم صدی... سدیدزد یازم نم ونیلیم صدیس-بیاد
 براش جون کندم.

صورت  یرو یزد و رگ ها ینفس نفس م بیبود، اد دهیهمه پر رنگ
کردن. پرسنل رستوران پشت در  یو گردنش داشتن پوستشو پاره م

به داخل  یا شهیاز در ش فیبودن و دست پاچه و بالتکل ستادهیا
 کردن. اروم گفتم: ینگاه م

 توروخدا بسه... بی....ادبیاد-

 یادیفر نیعمرم همچ یتو دیلرز یمن نگاه کرد، دستام م به
 یمیخودشو جمع و جور کرد، ج دیکه حالمو د بیبودم، اد دهینشن

 شد. یکرد و ساکت نم یهم داشت پارس م

 دختر رنگش رفت...آب بخور... نی....ایوا یا-مهناز

 خدا همه اتونو لعنت کنه...-بیاد

 و با هول و لرز گفتم: ختیر وانیل یتو آب

 ...می...برمیخوام بر ینم-
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 گفت: یشاک بیاد

 خـــدا؛ آب بخور... شه،یآب بخور، االن حالت بد م-

شونه اشو جمع  هیکرد و  یدهنم گرفت، قلبش درد م یجلو وانویل
 یدارم سنگکوب م ایخدا تازه روبراه شده بود!!! خدا یکرده بود. وا

 یمیآروم رو به ج یبا صدا یول یعصب بی....ادرهیکنم؛ قلبش نگ
 گفت:

 بسه! یمیج-

 به من اروم تر گفت: رو

 ؟یخوب-

تکون دادم، مهواره تا از در وارد شد، هاج و واج به جمع نگاه  سرمو
 کرد. از جا بلند شدم و دست پاچه گفتم:

 ..می...برمیبر-

 .ستیخانمت حالش خوب ن د،ینیچند لحظه بش بیآقا اد-نادر

 خوبم؛ خوبم آقا...-
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فقط برو  رهینم نییپول تو زهر داره پا دم،ینترس پولتو م-اردوان
 .دمیچک م ریپس بگ تتویشکا

 .رهیرنگ بگ دتیچشم سف دیکاش که زهرش عمل کنه شا یا-بیاد

 برداشت. زیم یاز رو چویسو

 !!!یریگ یداداش پس م-الیل

 !!!گن؟یم یچ نایهمه هوار زد ا نیا بیاد

 نشنون گفت: هیکه بق یآروم طور اردوان

 خواد به گورش ببره پوالشو حرومزاده. یم-

 نیگاز گرفت، درد ا یفوالد یقلب منو با دندونا یکی....انگار انگار
هم گذاشتم و  یکرد انقدر که پلکامو رو اهیتموم جونمو س یدگیگز

به اردوان  نهیکرد. با ک یداشت آماده باش نگاهم م یمیباز کردم. ج
 گفتم: یمینگاه کردم و اروم و با حرص به ج

 .رشیبگ-
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به من  دیبا ترد بیزدن. اد یم غیبه اردوان حمله کرد. همه ج یمیج
 رفت و داد زد: یمینگاه کرد و به سمت ج

 نه! یمیولش کن، ج یمیج ؟یمیج-

 برگشت نگام کرد و بلند گفت: بیاد

 شروق!-

 که از حرص نم دار بود نگاه کردم و اروم گفتم: ییبا چشما بیاد به

 ولش کن.-

ولش کرد و براش پارس کرد و عقب اومد. اردوان از درد  یمیج
 دیبه من نگاه کرد و با تهد هیجون شده بود. مائده با گر یدستش ب
رو هم به جون اون  یمیکه ج دیشدم. ترس رهیبهش خ
. ستادیدوتا دستاش ا یبه سمتم اومد  و کنارم رو یمیبندازم!ج
ز درد عاجز و ا کهبه اردوان  نهیو با ک دمیسرش کش یدست رو

 یم یزیچ هی یبود، نگاه کردم.. هرک رهیدرمونده شده بود و بهم خ
 گفت و به اورژانس زنگ زدن.
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 گفت: هیبا گر الیل

 بشه؟ ینطوریکه ا یآورد تویسگ وحش-

 جواب دادم: بیاد یجا

 هم گرفتش. یمیکرد ج نیآقا اردوان توه-

 رو به من گفت: یبا ناله و عصب اردوان

 مامان... رنینم نایچرا ا-

بودئ! من چقدر کور بودم که اونو  کیو کوچ ضی...چقدر حضچقدر
خواد مادرش  یمامان! م گهیو پشم م شیبزرگ کرده بودم!!! با ر

 یداد، بند قالده  یاشو ماساژ م نهیوسط س بیازش دفاع کنه، اد
نگاه کردم. هنوز دلم شور احوال اونو  بیرو گرفتم و به اد یمیج
 که رنگش زرد شده. زنهیم

چشماشو که همراه با  دیبود، ترد دیهنوزم چشماش پر از ترد بیاد
گفتم:" چرا  یو ته دلم م دمید یبه خودم م رهیتعجب بود خ

تو چرا انقدر  شه،ییباشه اون دا یشروق هرچ ؟یعمل کرد یاحساس
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تا اردوان  فحش داد تو به دفاع از  ؟یش یاحساسات م میزود تسل
 "؟یکرد ینطوریباهاش ا بیاد

که فقط خودم ازش خبر داشتم به سمت در  یبا سرافکندگ جلوتر
که  دمید یا شهیدر ش ری. از تصووومدیهم کنارم م یمیرفتم ج

پالتوشو برداشت و دنبالم اومد. اردوانو ول کرد؟!!! برو برو  بیاد
 !ادیداره پشت سرت م یدینکن که از در د عیضا

 گفت: غوشیج غیج یش دار اما صداخ یبا حرص و صدا الیل

 ؟یریم یمنو ناکار کرده دار یسگت بچه  ؟یریم یداداش دار-

نگاه کرد و با همون  الیبرگشت به ل بیو اد ستادمیجام ا یتو من
 همراه کالمش بود گفت: شهیکه هم یتیجد

از کار پسرت قلب من گرفت  یوقت شه،یباز بمینترس، ننه من غر-
 هان؟ ال؟یل یتو کجا بود

 از هم باز کرد: دستاشو

 چند منه؟ ستمیبا-بیاد
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 اشو باال داد: چونه

حلقمو و با خون  کیمنو پاره کرد، درست نزد یسگ چونه -بیاد
از دست پسرت نه خون اومده نه  اد؛ینشستم تا اورژانس ب یزیر

حنجره  یرو یمیگاز ج یشاهرگشه پس.... مواظب باشه جا کینزد
 .هیتینزاره، به هر حال سلبر ریتاث شییطال ی

 برگرده، من برگشتم و اردوان با داد گفت: بیاد نکهیا قبل

 کاتب؟ بیاد-

! برگشتم و با دلشوره به گهیدهنتو ببند د یلعنت خت؛یر یهر قلبم
 یکه ساعد دستشو تو یاردوان نگاه کردم. اردوان با حرص در حال

 بغل گرفته بود گفت:

که حکم داره؟ هر گاز  یدونیکنم تا سگتو بکشن؛ م یم تیشکا-
 خالص! ریت هی یگرفتگ

کشن؟  یزد. م یدهنم م ینگاه کردم، قلبم تو یمیبه ج نگران
رو بکشن به  یمیچشمام به سرعت نور پر اشک شد. بکشن؟ ج
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 یبا حرص و تلخ بیاد ره؟یمن گفتم اردوانو گاز بگ نکهیخاطر ا
 گفت:

 یکنم تو یپرتت م یکه هست یاردوان؛ از هر نقطه ا یکنیغلط م-
 قعر قعرا.

کاتب!  بیاد یستین گهیاما د یزمان بود هی ،یستین یعدد-اردوان
 یزدم. نم رونیاز در ب یمیبا ج انیگر ره،یبحثشون باال بگ نکهیقبل ا

...خاک تو سرم چرا حرف مفت زدم؟ رهیبم یمیخوام به خاطر من ج
 بیام دستور دادم!!! به اد نهیخاطر ک حرف باد هواست! من به

که االن  یکن یگفت حرومزاده... به تو چه به تو چه که دخالت م
 رو بکشن؟ یمیج

وابسته شده بودم.  یمیجدول نشستم، تو اون مدت به ج ی لبه
کنه مخصوصا سگ  یم جادیروا ینوع وابستگ نیبدتر یخونگ وونیح

کردم.  یم هیم و زار زار گررو بغل کرده بود یمیبا محبته. ج یلیکه خ
 یلیمن خ ی هی. انگار از گردیکش یکوتاه م یهم زوزوه ها یمیج

 ناراحت بود.
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 شروق؟!!!-

 بود نگاه کردم. رهیبهم خ رونیکه ح بیاد به

 ؟یرو بکشن چ یمیگرگان، بگو مرده...اگر ج میرو ببر یمیج-

 ؟یکن یم هیگر-

 .یمیدنبال ج ادیزنگ بزن به عموت ب-

 کنه. تیکنه شکا یغلط م-

بوده سند  نیهم دورب vipهم شاهدن تو  هیکنه بق یم تیشکا-
 .کنهیم یتو هرکار یناراحت یداره. اردوان برا

 با لحن کنترل شده گفت: یول یشاک

 رتش؟یبگ یگفت یمیبه ج یچ یتو برا-

 گفتم: هیگر با

خواد با خودش به گور  یچون به تو گفت حرومزاده، گفت پوالشو م-
 ببره.
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 بهم نگاه کرد و گفت: یاز ناراحت یبا اخم بیاد

 ؟یجدول نشست یبا اون شکم حامله رو یچ یخب پاشو برا لهیخ-

 کشن. یرو م یمیج-

 کارو نداره. نیجرئت ا-

شم که به  یم وونهیمن د ؟یرو بکشن چ یمیداره. ج بیداره اد-
 خاطر من کشته بشه ها.

 .دییدو نیماش یتو یمیباز کرد و ج نویعقب ماش در

 گروع گذاشتم جواب داده. شیواسه توله سگ مردم ر-

 سر به سمت رستوران اشاره کرد، منظورش اردوان بود. با

 نباشه؟ یبعد واسه سگ خودم حرفم سند-

فقط اون شب  یآروم شدم ول یکم بیحرف اد نیشب با ا اون
 داد. یفکرم آزارم م یتو یمیاسترس کشتن ج

 یمیاردوان نبود و ج تیاز شکا یگذشت و خبر یاز پس هم م روزها
از  چکدومیبه ه گهید بی. ادمیبرد ینم ییروز جا یرو هم تو
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که اردوان و مائده دوباره  دمیشن یکرد و حت ینم یدگیخواهراش رس
دعوت نکرد. پول  بویاد ال،یهمراه جشن بوده اما ل نباریعقد کردن و ا

چند ماه  نایگرفته بود!!! انگار نه انگار که ا جشننداده بود اما  بویاد
ساعت بعد  هیداد؛  یم یقبل عقد کرده بودن. اردوان همه رو باز

 بیخواست به اد یم ینطوریما اومد ا یخانم خونه  یجشن بدر
 بفهمونه که طرف اونه!!!

 خنده اش گرفت اما خودشو کنترل کرد و گفت: دیتا مادرشو د بیاد

 یم شتریشده بود ب شتیلباس و آرا ی نهیهمه هز نیحاال ا-
 .یموند

 بود. شیادیهمونم ز-خانم یبدر

 نکهیا یبه من نگاه کرد. ابرومو باال دادم به معن طنتیبا ش بیاد
 حرف نزن!

 عاقد عقد خوند؟-بیاد
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که دست  نایعقدکنون بود، عقد خوند اما از ا گهیآره د-خانم یبدر
زنند. من تورو گرفتم من تورو  یحرف م یفارس یفارس رنیگیهمو م

 بردم خوردم تموم شد.

 نگاه کردم. بیام گرفت و به اد خنده

 باشه. یعرب دیمن که قبول ندارم عقد با-یبدر

عقدو از  خیعقد بودن، تار نایمن ا زیخوندن؟ عز ییایآر-بیاد
 .دیمائده بخون یشناسنامه 

 نمیبب رمیبگ اونو یاوه ولم کن بابا حاال برم شناسنامه -خانم یبدر
 ای مینبودن به من چه اصال! تموم زندگ ایبودن  اینه؟  ایعقد بودن 

 کشمش بچه هام. یتو ایفالکت گذشت  یتو

 اومده؟ کیهم از مکز نایت-بیاد

 یداداشش بود؛ اون شوهر ب کدونهی یعروس گهیآره د-خانم یبدر
 هم اومده بود. تشیترب

 ؟یبا اون چرا لج شد-بیاد
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:"مادر بزرگ چاق گهیم یکینه عل ینه سالم دهیمنو د-خانم یبدر
نبود بگه پدربزرگ  یکیسازه."  یبهت م رانیا یها، آب و هوا یشد

 یرو یچ نهیگرده بب یگرده م یهم م الیل ؟یدید نهیا یخودتو تو
 بچه هاش برداره. یمونده برا نیزم

 خانم به من افتاد و گفت: یبدر نگاه

 یدخترجون اعصاب برا دیتوئه، ببخش لینبود عروسه از فام ادمیآ -
 ذارن. یمن نم

 و گفتم: دیخند بیاد

 اشکال نداره.-

 خانم گفت: یعروسکشو آورد بهم داد و بدر یمیج

 پدرسگ. یریگیدهنت م یعه عه! عروسک بچه رو چرا تو-

 عروسک خودشه.-بیاد

 کنه؟ یواه! مگه بچه است عروسک باز-خانم یبدر

 و گفت: دیخند بیاد
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 کنه. یم یباز گهیسگه د-

 نگاه کردم و گفتم: یمینگران به ج دل

 کرده؟ تیشکا یمیج یبرا بیمامان؟ار....اردوان از اد-

 انیاز اون جر ؟یپرس یسوالو از همه م نیا یمن! چرا ه زیعز-بیاد
 رو بکشن تا حاال کشته بودن. یمیج انیدوماه گذشته اگر قرار بود ب

 خدا نکنه.-

 .دمیکش یمیسر ج یرو دست

پس گرفته بود اونم  تشویشکا بیاگر اد-خانم یبدر
خواد  یکنم البد م یم تیاگه گفته شکا گمیم دا،ی....شاتیشکا
 بکنه.

 نگاه کردم: بیبه اد شیدلم پاره شد. با تشو بند

 !بیاد یوا-

 خانم نگاه کرد و گفت: یبه بدر یشاک بیاد

 ؟یگیم ینطوریبابا چرا ا یمامان! ا-
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 مادرش درشت کرد. یبرا چشماشو

 راحت. التی...نه خادی ینم ومدهیتا حاال ن یول-خانم یبدر

 اد؟ینم یک-

 سگ. یها یشکارچ-خانم یبدر

 خنده و از جاش بلند شد و گفت: ریزد ز بیاد

 تیاردوان جرئت نداره بره شکا ؟یدار نانیخانم شما به من اطم-
 دست من داره. . چکارمیدونه من پدرشو درم یکنه چون م

 ونه؟یلیم صدیواسه همون س-خانم یبدر

 ونیلیصد م ینامزد یپس فرداست، جا نیهم شونیکیمهلت -ادب
 کرد. یپاس م

 کنه. یاردوان وضعش خوبه پاس م-خانم یبدر

ها پول از پاروش باال بره ما که  یهودی نیان شاء هللا که ع -بیاد
 مارو هم نزنه. بیج یول میستین لیبخ

 چشم غره رفت و گفت: بیخانم به اد یبدر
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 ؟یزنت گذاشت یتو عار و ناموس واسه ما جلو-

 و به ساعت نگاه کرد و گفت: دیخند بیاد

 خونه کاشته! یساعت چنده منو از سه بعد از ظهر تو نیبب-

 گفت: بیو اد دییدو یمیاومد، ج فونیزنگ ا یصدا

 .دییدو یمیانگار خودشه که ج-

 براتون؟ زمیبر یچا گهید یکیمامان -

 شروق؟ برات سخت شده االن شکمت بزرگه؟-خانم یبدر

فشار  یسخت که شده چون ما ستون فقراتمون مشکل داره باردار-
 کنه. یبه کمر و لگنمون وارد م یادیز

 تکون داد و گفت: نیبه طرف یخانم سر یبدر

 دونم. یآدم که نم-

 گفتم: متعجب

 !و؟یچ-
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 مبل نشست و گفت: یجلوتر اومد و لبه  یکم

بچه ناخواسته بوده وگرنه  نیحاال ا هو،ی شهیکه حامله م-خانم یبدر
 یرفت یم یبش تیقرار بود اذ ینطوریا دیشما اول ازدواج کرده بود

 .دیکرد یرحم اجاره م

 از حرف دست پاچه شدم و ادامه داد: کمی

عقد  یرو تو الیکرد من خودم ل یفکرشو م دیبا بیاد-خانم یبدر
اون  یتو یحاال بگو حامله کرد گهیفکرن د یله شده بودم، مردا بحام
 یداشتم نه اون پول خونه و عروس هیخانواده ها نه من جهز یپول یب

تازه اون موقع همه  م؟یکرد یم دیداشت نه کوفت داشت چه با
 ،یفس منو زد که چرا عقد کرده با پسره بود هیبودن مادرم  یتعصب

نکرده حامله  یگفتن تو عروس یکه م دنیفهم یمحرمه و شوهرمه نم
 یاون که رو گهیبودن د دهیبودم که همه فهم اریمن انقدر بد و ؟یا

 بود. دهیسرم نَر...دهپ بود کالغ دم بر

 و گفت: دمیخند آروم
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 بیاد ی. وقتبویمن درک کردم، تورو درک کردم نه اد-خانم یبدر
 یگفتم من عقد بودم اونطور  دمیگفت حامله است خودمو جا تو د

به  نیکه بعد ناله و نفر ستیبنده خدا عقدم ن نیبا من کردن ا
 .فتهیمن م یجون بچه 

 کنه؟ نینفر بویتونه اد یم یک-

 .گهید نهینفر نیا-خانم یبدر

 من و خونه اشاره کرد و ادامه داد: به

ره سرکار، سگ  یزاره خونه م یسگ م هیزن شش ماهه بارداره با -
 کنه؟ زائوئه؟ یم کاریچ

 و گفتم: دمیخند

خونه ور  نهیبش شهیکارگردانه، قرارداد بسته نم بمیمن خوبم اد-
 دل من.

 داشت. یخب خودشو نگه م-خانم یبدر

 انداختم. ریسرمو به ز خجول
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شد از چشماش زد  غمبریگذاشت گذاشت سن نوح پ-خانم یبدر
 .یوگرنه تو االن حامله نبود گهید رونیب

 !بیاد چارهیمادرش قهقهه نزنم؛ ب یدهنمو گرفتم که از حرفا یجلو

 هم هست. یپدر خوب ه،یمرد خوب بیمامان! اد-

 تکون داد و گفت: یسر

 که االن شش ماهته. یداد صیتو تشخ نویخب آره ا-خانم یبدر

 مامان!!!!!-بیاد

 گفت: یبرگشت و شاک بیاد یبه سمت صدا سرمون

 آخه؟ یگیم یچ-بیاد

اومدن دنبالت  هیزنونه است، چ یتو رو سننه حرفا-خانم یبدر
 ؟یبر

 برم سر... دیبا-بیاد
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ور بچه ات به خودت  هی نتتیزنت بب نیبش قهیدو دق-خانم یبدر
قسمت اول  یکاشت و داشت و برداشت فقط تو یبره حداقل. تو تو

 ؟یبود میسه

دهنمو گرفته بودم تا  یدستم جلو هیبه من نگاه کرد، با  بیاد
 رو به مادرش گفت: ینخندم. شاک

 رو نگو زشته! ییزایچ هیمامان! من پسرتما -بیاد

من دو ساعته روضه خوندم  نکهیبگه؟ زنت؟ ا یپس ک-خانم یبدر
 هم هست. یخوب یبابا بیاد گهیدلش آب شده م یقند تو

 زد بهم نگاه کرد. یکه برق م ییبا چشما بیاد

 .دیبود یخط فکر هی یمعلومه هردوتاتون کال رو-خانم یبدر

 رو به من گفت: بیاد

 تو تا من حاضر بشم. ادیبه سجاد بگو ب-
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تراس  یپله ها یجا بلند شدم و به سمت در رفتم. سجاد رو از
 یبود و سجاد حرف م ستادهیا یورود یکه جلو یمیبود. ج ستادهیا

 .دیغر یم یمیزد و ج

 ؟یخوب ؛یسالم آبج-سجاد

 ؟یمیحاضر بشه؛ ج بیتو تا اد ایداخل؟ ب دیایسالم چرا نم-

 کنارم اومد و گفتم: یمیج

در  یجلو یبدو بدو اومد دم در حاال اومد یتو اومد دیتا فهم-
 .یایکه داخل ن ستادهیا

 اروم گفت: سجاد

 به باباش. یحسن رهیتره به تخمش م-

 و گفت: دمیاشاره کرد. لب گز یمیج به

من  یتونه تحمل کنه نه ب یمنو م ختیشوهرتو نه ر نیبابا ا-سجاد
منو تنها  نیبب ام؟یآخه امروز جمعه است! من با تو کجا ب مونهیم
 بره توالته. یکه با خودش نم ییجا
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 و گفتم: دمیخند

 چقدر هواتو داره. نیانصاف نباش، بب یسجاد ب-

زد، اخم  یبه خودش نگاه کرد، انگار داشت با خودش حرف م سجاد
 کرد و گفت: یپر رنگ

 اون که آره.آره -

 کاپشنشو تکون داد و گفت: ی کناره

 ارهیپدر مارو در م ست،ین شیسجاد چهار پنج ماه پ نیوگرنه ا-سجاد
قالده  یواسه هرک گفتیکه م فتمیم نیا ادیرسه.  یخوب م یول

 نبستم دستمو گاز گرفت.

 نگاش کردم و گفت: وارفته

لطف  گمیهمش به خودم م رهینم رونیحرفش از گوشم ب-سجاد
 خودت باشه. میگل یکنتور داره، گفته دست و پات تو بیاد یها

کس تا حاال بهش رحم  چیناراحت نباش به خدا ه بیسجاد از اد-
 .دهیخورده که چشمش ترس ینداشته از خود
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 تکون داد: یسر

اومده بود  کهیدونم. چند وقت قبل اون مرت یدونم م یم-سجاد
 یجر و بحث م بیو اد نیتدو میدفتر، من حواسم نبود داشتم با ت

سر من  یقوم تاتاره و دفترشو رو نیا گهیکردم، شوهر تو هم نم
 بیسن منو دارن من داشتم با خود اد یهمشون شش تا زه،ینر

 یپوزخند که عوض هیبا  وانارد دمیکردم، برگشتم د یم دشونیتهد
کاتب  بیداد گفت:" سگ اد یصورتش نشون م یتو شتریبودنشو ب

همه شروق...فکر کن  ی!" جلویکن یم یواسش پاسبون ی!داریشد
 گفت. نویهمه ا یجلو

 نبود؟ بیاد-

دونم  یانداخته، نم یکه مارو هم از زندگ ادینه بابا دفتر نم-سجاد
وقت زوالش در نره منم  هیبه دفترش بچسبم که  ایدرس بخونم 

 تنگ اردوان بچسبونه.

 اخم و حرص گفتم: با

 ؟ینداد شعورویتو جواب اون ب-
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 یدوست داشت یلیخ هیزبونم ؟ گفتم چ یچرا ندادم؟ مگه ب-سجاد
خواسته  یتورو م دیشا ارشم،یمن دست ینشد نه؟ ول یسگش بش

 یجا هیحق امضا دارم، حاال برو پارستو  نجایمن ا یسگش کنه ول
 بکن. گهید

 گفتم: دمویخند

 .نیآفر-

 سجاد؟-بیاد

 بله آقا؟-سجاد

 ییچا هیتو  ایبچه؟ ب یتو؟ چرا انقدر ادا اطوار دار یومدیچرا ن-بیاد
 .میبخور بعد بر

 دیمن فردا امتحان دارم با میبر دینه آقا شما دست بجنبون-سجاد
 برگردم درس بخونم.

 خونه تنها نباشه. یاوردیمادرتو م-بیاد

 دوخت. یبچه م یداشت لحاف تشک برا-سجاد
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 با درد دست و پاش. هیآخه چه کار-بیاد

 خوره. یها بهش برم ینگ یچیه بیاد-

 .فتهیبنده خدا به زحمت م خرم،یخودم م گمیمن م-بیاد

 .گهید هیسمونینه آقا س-سجاد

جهاز به  یعنی یمون سیبود، در اصل ه میقد یبرا یسمونیس-بیاد
دادن تا  یداشت سر بچه باز م یدادن و اگر کم و کسر یدختر م

 .رهیبگ یداماد الل مون

 ام گرفت و گفتم: خنده

 .یزن یوااا چه حرفا م-

 مراقب باش. ؟یمیج-بیاد

 پارس کرد و با محبت نگاش کردم و گفتم: یمیج

 .یفهم یقربونت برم که تو م-

 مامان خداحافظ.-بیاد
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زد  یو لبخند کوتاه دیدوتا کتفم کش نیمن نگاه کرد و دستشو ب به
 و گفت:

 خداحافظ.-

خواست بگم نرو، کار و بارتو ول کن و خونه بمون اما مگه  یم دلم
. کاش ادیبره وب یکنم که زود یخواد خداحافظ یدلم نم شه؟یم

 روشن نشه!! نشیماش

استراحت به اتاق من  یخانم به هوا یو سجاد رفتن و بدر بیاد
کرد اتاق  یمنه و فکر م یدونست اونجا جا یرفت اما خودش که نم

 یخونه رو م یسرگرم بودم و آروم اروم کارا یمیجمهمانه! منم با 
 کردم.

آن  هیکردم که  یمرتب م بویروشن بود و داشتم اتاق اد ونیزیتلو
 غیتبل یبود که برا یا هیثان یس غیتبل هیافتاد.  ونیزینگاهم به تلو
اون  ATM یدستگاه ها یکه حت یبانک خصوص هی یخدمات بانک

اون بانک چهارتا  یداشت. من برا نیمخصوص معلول گاهیبانک جا
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معلوم  ادیها چهره ام ز غیتبل یبعض یکرده بودم و تو یباز غیتبل
 نبود.

 کرد. یکیپارس بم و کوچ هیکرد و  ینگاه م ونیبه تلوز یمیج

 منم؟ قربونت برم پسر باهوشم. یدیفهم-

 یمیج نمیهم یبودن و برا یاز نژاد فوق العاده باهوش زهاینویمال
 یکنه. شام درست م میرو به ما تفه یتونست همه چ یانقدر م

 کردم: یرو زمزمه م یشعر هیکردم و اروم 

 کشه یقد م یادم ک یدونیم

 کشه یهارو خط م یدور بعض یوقت

 شدم زایچ یلیخ الیخ یب

 بشه یباختم قطع نکهیا قبل

دستاش گذاشته بود و به من  ینگاه کردم که پوزه اشو رو یمیج به
 کرد. ینگاه م
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تو رو نداشته  هیشب یکیکه  یتا زمان ؟یتو مراقب من و دخترم-
 ایدخترم هم به دن ی. وقتیهست یدونه که تو چه نعمت یباشه نم

 اومد مراقبش باش، باشه

 خانم اومد: یبدر یسرشو بلند کرد و صدا یمیج

 ؟یزن یحرف م یبا ک-

 و گفتم: دمیخند

 .یمیبا ج-

 .یگیم یفهمه تو چ یکه نم نیدخترجون ا-

 افتاد و گفت: ونیزیبه تلو نگاهش

 !ییعه شروق تو-

گلوش  ریبود. به ز یبرند روسر هی غیکرد، تبل یدقت نگاه م با
 مند محو زد و گفت: تیلبخند رضا هیداد و  یغبغب

 یتابلو بزرگا تو نیاز ا م،یبود رونیبا دوستام ب شیچند روز پ-
 عروسمه. نیاتوبان بود که روش عکس تو بود. به دوستام گفتم ا
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 زدم و گفتم: یلبخند

 بود؟ ضد آفتاب؟ یچ زریت-

 چرم بود. غینه تبل-

 و گفت: ختمیر یتکون دادم و چا یسر

بود.  رانیاون وقت ا نایتازه دفتر زده بود، ت بیاد شیچند سال پ-
 ببرتش. غاتشیسر تبل بیانقدر اصرار کرد که اد

 خنده و گفت: ریز زد

 بیصاحب اون برند رفته بود دفتر ادکرده بود که  یانقدر بد باز-
مزخرف و بده؟  غیچرا تبل دیآورد هیگریچه باز نیکه ا دادیداد و ب
داشت با  انیجر بیکرده بوده. اد دییمعاونش تا ره،یمد ینگو جا

 اون برند.

 و گفت: دیکش یبلند نفس

گرد و خاک کرد، بچه راست  نایبا ا بیاد شیخوب شد دوماه پ-
! امروز الیکردن مخصوصا ل تشیاذ یلیخواهرا و بچه هاشون خ گهیم
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کدوم به من نگفتن  چیآخر ه یشکست، تا لحظه  الیدل منم از ل
 دهیبچه رفته کادو خر نینزد، ا یهم حرف بیشمارو دعوت نکردن، اد

دهن  یتو الی. عه عه چرا لنکردنداده به من بعد نگفت دعوتش 
پس فردا به  دمیکنه؟!! من از تو خجالت کش یبچه هاشو نگاه م

 از خواهرات؟ نمیا یگینم بیاد

 پرسه! یام گرفت. داره از خودم م خنده

خانم صالح ندونسته ما  الیبگم؟ البد ل نوینه مامان! من چرا ا-
 خواسته جبران عقد مارو بکنه که دعوت نبودن. دیشا ای میباش

 بود که اون باشه؟ یتو عقد شما ک-

 .گهیانتظار داشته د-

 یپاش نم ینداشتم اردوان رو نارویجشن ا یمن که حوصله -
به خدا  ؟یخور یچرا م یبگو تو که جنبه ندار سته،یتونست وا

 یتو یمردم حالل و حروم سرشون بود. به احترام بزرگتر کس میقد
تونه  یبزاره نم بیاد یخواد جا پا یکرد اردوان م یجمع خطا نم
 کرده بود. یالک یبپاش و زیچه بر یدون یکنه، نم یهمش خطا م
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 اسیق بیچون با اد دیخانم نداشتم شا یبدر یبه حرفا یاحساس
 یتیبرام اهم نیهم یشدم و برا یم شیارزش یکرد و متوجه ب یم

 انتیمن گرفته همون که به من خ ییدختردا ینداشت که جشن برا
 یبرا دیجشن با نیکرده! حس حسادت و غبطه نداشتم که بگم ا

 .شدیمن گرفته م

 یسرم با خودم حرف م یزد و من تو یحرف م نطوریخانم هم یبدر
و جونم انگار از تنم رفته  دمیافتادم که از خواب پر شبید ادیزدم. 

 دهیانقدر ترس بیاد یوصدا زدم. طفل بیبود. به زور و بال از اتاقم اد
 یکرده بود و م ریبار پاش به فرش گ هیبود که تا به اتاق من برسه 

شربت  هیبخوره، هول کرده بود. بهش گفتم برام  نیخواست زم
 درست کنه چون قندم افتاده بود.

آبو شکست، دست پاچه  ی شهیشربت درسته کنه و زد ش رفت
کرد. حالم که جا  یکرد و اون بدتر هول م یهم پارس م یمیبود، ج

 گفت: یاومد شاک
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 ؟یشدم چ ینم داریاگر ب نهیمن خوابم سنگ ؟یخواب یچرا جدا م-
اتاقم  نیا یبشم تو کیمن بخوام بهت نزد ه؟یچ ایمسخره باز نیا

 ...شمیم کینزد یباش

 هیدهنمو با  یگفت و من قد به قد آب شدم. فقط جلو نویا بیاد
هم ول  بیدستم زل زده بودم. اد یتو وانیدست گرفته بودم و به ل

 گفت: یبدتر م یکرد و ه ینم

 ای ؟یمن بخواب شیپ یایب یترس یم یدختر چهارده ساله ا ه؟یچ-
 ؟یباز حامله بش یحاملگ یتو یترس یم

 خورده نگاش کردم و گفتم: کهی

 ب؟یاد یگیم یچ-

شد  یبود، کامال از نگاهش و مدل حرف زدنش م یعصب بیاد
 !هیداد که چقدر عصب صیتشخ

پس  ،یایاونجا ب دیتو که آخر با ؟یمن بخواب شیپ یایپس چرا نم-
 .یکه به جات عادت کن ایاز االن ب
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کردم.  یکوتاه م ییسرم نجوا یکردم و تو ینگاش م رهیفقط خ من
خواهم بود؟ با  بیبعد با اد م؟یکن یبعد بچه دوباره عقد م یعنی
تمام و کمال خواهم داشت؟!!!  ییزناشو یمن با اون زندگ ب؟یاد
 گفت: یکاتب؟!!! شاک بیاد

 شروق؟ یکن یتعجب م یاز چ ه؟یچ-

 تکون دادم: نیآروم به طرف سرمو

 .یچیه-

خوام بچه رو  یرفت که م یم نیبه سمت ا عیسر بیذهن اد چون
 نیو با کوچکتر میباهم مچ بود ی. تو هر حال تا هر حدرمیازش بگ

 رفت. یم هیقض نیمن ذهنش طرف ا یمخالفت ودور

 .یخواب یاونجا م یایو م یکن یپس جمع م-

 !بیاد-

 تر با اخم نگام کرد و گفتم: یشاک

 من...من خوبم...-
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 ؟یشد چ یوحش هویبخوابم اگر  ششیبرم پ میستیما عقد ن بابا
 گفت: دیگر و با تهد انیعص

 اونجا! یایم گمیم-

 سمت اتاقش اشاره کرد و گفت: به

 یمن م شیپ یایحالت چطوره؟ م دمیخوبم؟ مگه پرس یگیتو م-
 .یخواب

اشو گرفتم. چنان با انزجار و  گهیسر د هیتا برداشت  بالشتمو
 نگام کرد که بالشتو ول کردم و گفت: فیتخو

 بلند شو.-

 .ستین یما عقدمون شرع بیاد-

 اروم گفت: یاهتمام و حماس و گزند طرفم خم شد و با تن صدا با

 خوام؟ یمگه گفتم االن ازت رابطه م-

از  میصاف و مستق توریمان یضربان قلب رو یخط ها هیشب نگاهش
خط ضربان قلب  نیرفت و ا یچشم چپم به سمت چشم راستم م
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و هم از منظورش! سرمو  دمیمن بود که هم از حرفش خجالت کش
 بندازم گفت: نییتا خواستم پا

بخواب موقعه اش که برسه  ایخوام، ب ینم یرابطه ا چیاالن ازت ه-
 .میکن یباهم صحبت م

که سرسام دارن بهش نگاه کردم.  ییآدما هیو سرگشته، شب رهیخ
همه  یتکون داد؛ تو نیبه طرف یجسور تر و سلطه گر و طلب کار سر

اعتماد کنم که  بیتونستم چشم بسته به اد یلحظه ها م ی
هزارتا  دیرس یم هیقض ینجایبه ا یاما وقت نهیزم یآدم رو نیبهتر

 اومد: یفکر به ذهنم م

 یخواد در ازا یم ینطوریخواد ا یخونه اشم و بچه رو م ی+چون تو
 ایبچه از من سوء استفاده کنه. سوء استفاده؟ بعد به دن ندهیآ

 ستیکه اسمش سوء استفاده ن دیبش یاومدن بچه اگر عقد شرع
 ! اگر....اگر بخونه.هیشروق! روابط زن و شوهر

 هوسه. ی+حرفاش از رو

 +نکنه مثل اردوان باشه!
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خواد فقط منو تجربه کنه؟ چون براش جالبم؟ تفاوتم جالبه؟  ی+م
 مگه پسر بچه است؟

 تونه عالقه باشه؟ ی+واقعا م

 کنه که من نفهمم. ینقش باز یجور هیتونم  یم گرهی+اون باز

 داره؟ یتونه باشه؟ چه رفتار یم یچطور ه؟یبودن چطور بی+با اد

 ؟یباشم چ یسرگرم هی+اگر من 

 مچمو گرفت و گفت: بیجور واجور بودم و اد یغرق فکر ها من

 تخت فکر کن. یرو میبلند شو بر-

تر نگام کرد و به سمتم  یاما دستمو ول نکرد. شاک دمیکش دستمو
کردن؛ با  یم ییرونما یکی یکیسرخ  یچشماش رگ ها یخم شد، تو

 شیشونیپ یتو بینگاه کردم، اوج خشم اد شیشونیبه پ دیترد
 فت:شد! اروم گ یم دایهو

 سرته؟ یتو یچ-

 خورده گفتم: کهی
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 .یچیه-

 اتاقم. یایبا من م-

خواستم نوع رفتارمون با هم خدشه  یاما نم دمیترس ینم بیاد از
 دار بشه مسلط جواب دادم:

که  ستین یکار درست ستین یکه عقدمون شرع یتازمان گمیمن م-
 .امیمن ب

 کنه؟ یم نییرو تع هیقض نیداره درست بودن و نبودن ا یک-

 خورده نگاش کردم، منتظر و مصمم نگام کرد و مصمم تر گفت: جا

 هوم؟-

 خدا! نیقوان-

 .ایب ست؛یاز تو حالل تر و از من حالل تر ن گهیخدا م-

 و گفتم: دیباز کش مچمو

 ؟یتو با خدا حرف زد-
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 دلت خواست بکن. یآره گفته هرکار-

 شده گفتم: یو عاص دمیعقب کش دستمو

مثل حجاب  یتو موضوع دیمن مهمه؛ شا یباش! برا یجد بیاد-
 مهمه. زایچ نطوریکنم اما ا یکوتاه

 گفت: یبرزخ یچشما با

 بشه شروق؟ یبشه؟ چ یمگه قراراه چ-

 .یچیامشب ه-

 نیبه زور از ب د،یکش ینگاش کردم، با حرص نفس م تیقاطع با
 شده اش گفت: دیکل یدندونا

خوام به  ینه به خاطر تو چون نم ،یچیه ادین ایتا اون بچه به دن-
که چهار ماه و  یبرسه وگرنه فکر نکن با گوسفند طرف بیبچه ام آس

 .نهیو تورو خواهرش بب یور دلش باش یخرده ا

!!! اگر صبح به؟یکردم. اد یخورده نگاش م کهیو  رهیخ یچشما با
 یاما صبح شده، االن هم فکر م بهیاد یکردم حرفا یشد باور نم یم
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ترسم! چرا؟!!! فکرمو به  ی! ازش نمبهیتونم باور کنم اد یکنم نم
 کنه. یم ریدرگ یراحت

و ازجا بلندم کرد و دنبال  دیتر از قبل دستمو گرفت و کش راحت
 نگام کنه گفت: نکهیخودش به اتاقش برد. بدون ا

 برو باال تخت.-

بخوابم و خودش سر تخت  واریبود که من سمت د نیا منظورش
تخت  یکنه! رو یم یوراثت ینطوریا یاجداد نیبخوابه.مرد غار نش

 یپتو رو بلند کرد و رو یباشه؟!!! با چنان عصبانت میرفتم. پتو بکش
که از فکرش تا صبح  دیو پشت کرده بهم خواب دیجفتمون کش

ه کردم، ناباوران یاتاق نگاه م بهکردم.  یخوابم نبرد و فقط نگاش م
حرفاش امان داد و  یکاتبم؟ به من سه بار تو بیاتاق اد یبود!!! تو
 گفت:

 االن نه، االن نه، بعد بچه! -

 !گمیم یمن چ ایمن؟!!! من! خدا ؟یگیم یتو چ گه؟یم یچ بیاد

 اومدم و گفت: رونیب قمیخانم صدام کرد و از افکار عم یبدر
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 کنه. یپارس م یدر ه یرفت جلو یمیزنگ زدن ج-

 خت،یر ی. قلبم هردمید یرو نم یرفتم اما کس فونیسمت آ به
 یم ابونیخ یکردم تو یکرد که اگر درو باز م یپارس م یجور یمیج
کرد. به ساعت نگاه کردم،  یپشت اون در بودو پاره م یو هرک دییدو
 برداشتم و گفتم:  فونویشب شد؟!!! ا ازدهی یک

 ه؟یک-

اومد، قلبم انگار از جا کنده شد،  فونیآ یپشت در بود جلو اردوان
اش  قهیدور  ونیبود. پاپ ختهیصورتش برافروخته و موهاش بهم ر
 فونیآ نیبه دورب یجان هی هیباز شده، کت تنش نبود، آشفته شب

به  یجور د،یدیاز دستم افتاد انگار منو م فونیکرد. آ ینگاه م
 یآدما هیانداخت. شب یبه تنم م شهزل زده بود که رع نیدورب
 حمله شده بود. یتو کیریستیه

 ینگاه کردم که دو دست یمیکرد به ج یمتفاوت م یپارس ها یمیج
 خانم دستپاچه گفت: یکرد. بدر یزد و پارس م یبه در م

 شروق؟-
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 مامان!-

به  د،شروقینگاه کرد. رنگش پر فونیسمتم پا تند کرد و به آ به
 چیو اردوان ه یهست بی! به خودت مسلط باش، تو زن ادایخودت ب

اومده  یچ یتونه به تو داشته باشه، اصال برا ینم یکاره است! کار
 ست؟ین بیاد یوقت

کردم مسلط باشم و صدام  یو سر جاش گذاشتم و سع فونیآ   
 نلرزه ، گفتم:

اومده؟ سر  یچ یاردوان هم مسته؛ اصال برا ست،یخونه ن بیاد-
چشم؛ هروقت  یاومد قدمش رو بیمن و شما داد بزنه؟ هر وقت اد

 چشم. یکه نرمال بود قدمش رو

 خانم دستپاچه گفت: یبدر

  نجاست؟یا یولش کن، االن واسه چ یآره آره تو هم حامله ا-

 زد: یدر زدنش اومد که داد م یصدا

 ...یــــــــــــــی....دایــــــــــیدا-
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عشق  نیبه ا دیبودم و شا بیمدافع اد لینبودم، وک گهید خودم
 گفتم: دیلرز یکه از حرص م ییبرداشتم و با صدا فونوی! اگنیم

 ستیخونه ن تییزنم. دا یزنگ م 110به  ی. نرنییپا اریصداتو ب-
 گرفت. یدهنتو م یجلو ومدیوگرنه م

 .یریکه حال منو بگ یشد مییزن دا یشروق؟ رفت-اردوان

 حاال. ستاینه اون که مونده وا-

بود.  رهیخانم نگاه کردم، هنوزم با هول و هراس بهم خ یبدر به
 یدستمو جلو گه؟یم یاردوان چ یعنیتکون داد  نیسرشو به طرف

 نگه داشتم و گفتم: فونیآ یدهنه 

 یخونه  نجایدونند ا یکنم بره، سر و صدا نکنه همه م یبزار راض-
 کاتبه. بیاد

 .رهینم لیذل ن؛یآره آره آفر-خانم یبدر

 بود انگار منتظر دستور بود! ستادهیپام ا یجلو یمیج

 پوت. یلیل یستین یچیتو ه-اردوان
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 اومد باهاش حرف بزن. تییهر وقت دا-

 ؟یهست یدونه ک یم مییدا-اردوان

 دونه. یم یکه فکر کن یزیاز هر چ شتریآره نگران نباش ب-

جک زده بود و سرش  فونیزد، جفت دستاشو دو طرف آ یزهرخند
 بود و گفت: ریبه ز

 یچون تورو آدم حساب نم شهیگرفته نم ینطوریشروق حال من ا-
 کنم.

 آره معلومه.-

 خانم نگاه کردم و گفتم: یبدر به

 یبه تابلو ها خوب نگاه کن بعد م ینیش یم نیپشت فرمون ماش-
 .ییکجا یفهم

خانم فکر کنه  یکه گفتم بدر یبود اما طور یغاتیتبل یزرهایت منظور
تابلو  یاز کلمه  نیهم یراهنماست و برا یمنظورم پالکارت ها

 و عقب رفت و گفت: دیاستفاده کردم! اردوان بلند خند
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 .یستین یچیتو ه-

 اومد و گفت: جلوتر

 .ییزن...زن دا ،یچیه-

 ؟یهست یتو چ-

 تو. یآدم معروفم، معروف و مشهور تر از شوهر زپرت هیمن -اردوان

 حاال برو به مراسمت برس. یخوبباشه تو -

 ؟یمائده رو عقد کردم...هان؟ تو گفت یتو گفت-اردوان

زنگ بزنم و آبروت بره؟ مشهور معروف  سیبه پل ای یریاردوان م-
 اره؟یدرت ب ادیب بیاد شه؟یم یچ رتتیبگ سیپل

 جک زد و گفت: فونیجلو اومد و دستاشو دو طرف آ باز

همه از  دمیباش که آلبوم جد نیا ادیامشب تا صبح  ،یهشرود-
 باباته اما همه رو به نام خودم ثبت کردم. یشعرا
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باز  یمیمحکم سرجاش گذاشتم و بهش زل زدم. ج فونویزد، آ قهقهه
چشمام اشک حلقه زده بود من اون شعرا رو بهش  یپارس کرد، تو

 شعور.... یداده بودم، من...منه احمق...من ب

 خانم نگران صدام کرد: یبدر

 شروق؟-

 . دست پاچه گفت:ختینگاه کردم و اشکام از چشمام فرو ر بهش

 گفت؟ یشد؟ چ یشده؟ چ یچ-

بابامو  یاردوانو بزرگ کرده؟ شعرا یخانم دخترت با چه نون یبدر-
 به نام خودش...به نام خودش... دهیدزد

اومد  یهم دنبالم م یمیرفتم. ج بیو به سمت اتاق اد هیگر ریز زدم
 یتخت نشستم و ها یو درو بستم. رو ستادیدر اتاق ا رونیاما ب
نوشت، با عشق به  یکردم. اون شعر هارو بابا با عشق م هیگر یها

ناپاک اردوان به جهنم  یمادرم...مملو از عشق ناب و پاکه که با صدا
 ...رهیم
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 ی...صدامو مدیاز کارم ببخش مونمی...پشدی....بابا ببخشدیبخش بابا
که سر خاک بابام خشک  یی...تموم اون اشکادیببخش انه؟ی یشنو

پشت در اتاق زوزه  یمیزدم. ج یشده بود تو شب هوار هوار م
 خانم چند بار در زد اما درو باز نکردم.. ی...بدردیکش یآروم

برداشتم و  شیمیقد یتک تکه لحظه هام افتادم، اول از شعرا ادی
بود گفت همه  ساحره که انگار منو جادو کرده هی هیبعد اردوان شب

داره و  یکدوم خوبه و چندتاشو برم نهیشعرهارو براش ببرم بب
 .دهیم رییتغ

بهم  گهیکه دفترو گرفت و د رمیگیم شیدارم آت مونم،ی...پشخـــدا
خواست  یبود که بابا م ییبزرگ پر از شعرا دیسر رس هیپس نداد...

شعرارو  یخواست اسم کتابو "فائقه" بزاره. همه  یچاپشون کنه. م
 شتریافتادم جگرم ب یکه م نایا ادیبه عشق مادرم گفته بود. 

 یخواد جا یکرد که م یم یناآروم چنانشکمم  ی. بچه توسوختیم
 دلم حرف بزنه.
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و  شونی. پرختیوارد شد. قلبم فرو ر بیاتاق باز شد و اد در
 گفتم: هیبرافروخته با گر

چقدر رذل و پسته که از  دهیم رونیبابامو به اسم خودش ب یشعرا-
 گذره؟ یمنم نم یمرده  یبابا

 دست پاچه گفت: بیخانم از پشت سر اد یبدر

آروم باش به خودت و اون  ،یدختر تو حامله ا رهیگ یاالن قلبت م-
 بچه رحم کن.

مادرش سکوت  یعنیبرگرده باال گرفت  نکهیدستشو بدون ا بیاد
هم باز کرد. وسط تخت اتاق اومد و درو بست. دستاشو از  یکنه. تو

فکر  چیکردم. بدون ه یم هینشسته بودم و گر شونیبا حال زار و پر
 نیامن تر نیاومدم و به آغوشش پناه بردم و ا نییپا یا زهیو انگ

 من بود. یایآغوش دن

آغوشش نگه  یخم شده بود تا منو تو بیقد من کوتاه بود اد چون
 یم هیبودم و گر دهیتخت نشست و من هنوز بهش چسب یداره. رو

 پاش کشوند. خواستم ازش جدا بشم اما نزاشت. یکردم. منو رو
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 یتونستم تو یبغلش جا بده...نم یتا راحت تر منو تو دیبوس سرمو
 شدم. یم وونهیفکر کنم، داشتم د یزیاون لحظه به چ

 یندازم جلو و مانعش م یذارم...سجادو م ی...نمزمیباشه عز-بیاد
 شم.

کارو نکرده  نیوقت ا چیکنار شکمم گذاشت. تا اون موقع ه دستشو
شونه اش چسبونده بودم.  یامو به جلو قهیبود، مورمورم شد، شق

آن قطع  هیام  هیتند تر گرفت. گر تمیکه ر دمیقلبشو شن یصدا
دستش بود، دستش  ینگاه کردم. حلقه ام تو بیشد و به دست اد

شکمم اروم  یتو یچه . بشتدا یکیکوچ یشکمم بود، لرزه  یرو
 قطع شد. بیتکون خورد و نفس اد

کرد و گره کور  دایپ یکردم و چشمام با چشماش تالق سربلند
کرد تا حرف بزنه اما دهنش  یمن شده بود، دهن باز م هیخورد.شب
شد و من...قلب من  یشد و جاش چشماش سرخ م یبسته م

 نیا دنید یاما دلش برا ستیبه پا کرده بود، اون پدرش ن اهویه
 گفت: یبچه رفت... به سخت
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 ...نجاستیخوره، ا یتکون م-

شکمم  ینم دارشو به سمت شکمم کشوند. دستشو آروم رو نگاه
کنم و  لینگاهشو تحل ینزاشت حت نباری. سرشو باال آورد و ادیکش
محاصره  بایچارچوب دستاش و لبش منو خلع صالح کرد و چه ز یتو
 کرد.. یم

 یک دمیگرفتم. نفهم یداد و من دم م یبود که بازدم م بیاد نفس
اش مشت شده بود اما چنان تب و  نهیس یدستم رو یپنجه ها

 یانداخت. م یکه قلب منو به شور م دیکش یتاب قلبشو به رخم م
و شدت بوسه اشو کنترل کنه اما فقط اول  جانیخواست اندازه ه

 یبه لبم هجوم م زیانگ شورو  یهر شروع آروم بود و بعدش تهاجم
کردم. در درون خودم از  یهجوم استقبال  م نیاورد و من از ا
 کردم. یم یفروپاش میاستکبار درون

احوال به  یشونیو دلواپس نگاش کردم،با پر دمیعقب کش سرمو
زد.  یرقم م دیکرد و عاجز و متهم تر شروع جد یچشمام نگاه م
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خودتو  یداد. شروق!!! جلو یدست چپشو از کنار شکمم تکون نم
 !!!ریبگ

لب هامون گذاشتم، کف دستم  نیلرزونمو ب یدستا ،یتمام ناتوان با
لبش بود و پشت دستم رو به لب خودم. با خجالت نگاهمو به  یرو

 مویشونیتموم نگاهش تمنا بود...تمنا...تمنا... پ دم،یسمتش کش
و از تنم انگار روح من د،یپشت دستم گذشتم، کف دستمو بوس یرو
امو  گهیگردوند. کف دست د یبرم همو دوباره ب دیکش یم رونیب

 ...یچیزد نه من...ه ینه اون م یحرف چیکنار گونه اش گذاشتم. ه

گرفت. موهامو  یو با نگاهش منو از خودم م دیعقب تر کش سرشو
و  دیگونه ام کش یاز دورم کنار زد و پشت انگشتاشو نوازش وار رو

نگاهمو بهش  نیو مظلوم تر نی. معصوم تردیلبم کش یشصتشو رو
 ینگاهشو بهم دوخت... سرشو کم نیدوختم و محافظ و امن تر

و نفس من  دیکش ی. نفس مردموهام فورو ک یتر آورد و تو نییپا
 رفت. یو حواس من جلوتر از روح از تنم م دیکش یرفت. بو م یم
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اون لحظه جز عشق  یا دهیعق چیدر درونم متزلزل بود، ه یچ همه
 یزیچ ریتونستم باز نگه دارم که مبادا تصو ینداشتم. چشمامو نم

گردنمه و نفسش که داره  یدر اطراف، حواس منو از لبش که رو
دستش  یکنه، پرت بکنه. پنجه  یم داریمنو ب یقلب به کما رفته 

 بود.. فتهانگشتام بود...تنش گر گر  نیب

 رونیدستمو از دستش ب یپنجه  ومد،یداشت از پا درم قلبم
به  ستاد،یگردنم ا یگونه اش گذاشتم. لبش رو یو رو دمیکش
 خفه گفتم: یبا صدا یسخت

 ...یفراتر بر نی...از انیاز ا ب،یاد-

بود مغز  نمونیکه ب یحس کشش د،یعقب کش یکم سرشو
نه  ادیتونست به خودش ب یهردومونو مختل کرده بود، نه اون م

من! چشماشو محکم بست و باز کرد، نفسشو محکم از دهنش 
پاش بلند بشم . نگاهشو با چشمم  یخارج کرد. کمکم کرد از رو

 یلحظه  شدونستم که برا یکرد، حالش روبراه نبود، م یروبرو نم
 . آروم گفت:هیسخت
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چند  یول ارمیاب ب وانیل هیبرات  دی....بادیدراز بکش با نجایهم-
 .یصبر کن دیلحظه با

بود  ستادهیدستم بود و رهاش نکرده بود. کنار تخت ا یتو دستش
 گفتم: دیکرد. با ترد یبه تخت نگاه م رهیو خ

 ب؟یاد-

بهم نگاه کرد. نگاهش از صورتم به سمت شکمم سر خورد و  عیسر
 گفت:

 ست؟یوقت مال من ن چیچرا مال من ه-

 گفتم: رونیو ح وارفته

 !!!بیاد-

هال خاموش بود و  یرفت. چراغا رونیرها کرد و از اتاق ب دستمو
 عیسر یمیرفت و ج اطیبود. به سمت ح دهیخانم خواب یانگار بدر

عاشق شده...عاشق  بی. اددیدر دراز کش یاتاق اومد و جلو یتو
 قلبم گذاشتم  عاشق منه...عاشق منه... یشده...دستمو رو
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قبلو مرور کردم،  یو لحظه ها دمیدراز کش یتخت به سخت یرو
 رونیداشت از دهنم ب جانیمرور...مرور....مرور... قلبم از شدت ه

االن از  یکن یم یدار کاریبدبخت! چ یزد. عاشقه؟ تو عاشق شد یم
تب دارم  یگونه  ی....دستمو روای...خداای! خدایکن یحالت غش م

 یگرفتم اومد منو پر از هوا یم عذابابام  یگذاشتم، داشتم برا
 خودش کرد!

نبودم! البد اون عشق نبوده...فقط  ینطوریوقت برا اردوان ا چیه
قد بلند جاذبه داشتم و  ،یآدم معمول هی یبود که برا نیا جانیه

حس  شهیم بیاحوالو فقط با اد نی....اگهید یمعمول یزن ها هیشب
 کرد! یکرد، تجربه کرد.... زندگ

نقطه غصه  نیتر ضیاوج غم تورو با عشقش به حض یتو شهیم
تونه با همه حسش عشقشو به تو القا کنه، مثل  یبرسونه م

 ...یبا خشم و امشب با دلدار شبید

*** 
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که پروژه  التیو تعط دیع یبود، قرار بود برا دهیاز راه رس بهار
شهرام  یعنیبود با دوستانمون  لیپنج روز تعط یبرا بیاد یینمایس

 .میرو عرفان و سجاد و سه تا دختر، گرگان ب

داشتم و حرکت برام سخت بود اما خودم  میهشت ماه و ن من
. انقدر میبر م،یحال و هوا عوض کن نکهیا یاصرار کرده بودم برا

که از هفت صبح که راه  میو استراحت کرده بود میستادیوسط راه ا
 !!!میراه بود یهنوز تو  میافتاده بود

سرسبز اطراف که اسمش چهارباغ بود نگه  یاز روستاها یکی یتو
 .میتا دوباره استراحت کن میداشت

 کنم منم حامله ام. یمن حس م-عرفان

 عرفان نگاه کرد و گفت: یبه شکم برجسته  شهرام

انقدر که نگران  ؛ییگرگان بزا یمن نگرانتم تو تو ،یتو که پا به ماه-
 .میستینگران شوروق ن مییتو

 گفت: دیکش یم گاریبود و داشت س ستادهیکه دور ا دهیفر



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

970 
 

 تو نگران شخص خودت باش.-

رو باز کرد و  یپتو مسافرت بیخورده به جمع نگاه کرد. اد کهی شهرام
 و گفت: دیخند

 شهرام؟ یکرد کاریچ-

 رو دورم گرفت و گفتم: پتو

 .یمرس-

 دیبگ لویدل دیکن یبا من قهر م یوقت گمیبابا من صدبار م-شهرام
 ...نم.یکدوم غلطم لو رفته به خودم م دونمیمن نم

 و صنم با حرص گفت: میدیجز صنم خند همه

 .یکن یم ادیغلط ز یدون یخوبه خودت هم م-

جون دعوا زن و  دهیواسه تو با من قهره، بابا فر دهیاُ...فر-شهرام
 ؟یکن یتو چرا خودتو خراب م گهید هیشوهر

 د؟یشما زن و شوهر-عرفان

 انه؟یشده  یفراموش کنه چ میما مخ بزن یزار یتو م-شهرام
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از نظر تو شهرام آدم  یدیصنم جان! تو چند بار از من پرس-عرفان
 نیکنم بازم نظر خودته. بابا تو ا ینم دشییمن گفتم من تا ه؟یخوب

ات بود  قهیمن حداقل...حداقل سه چهار تا ر...دم تو سل یجمله 
 ؟یچرا متوجهش نشد

 یو شهرامم خودش م دمیخند یو مشکممو گرفته بودم  ریز من
 گفت: ختیر یم یو رو به عرفان که داشت چا دیخند

 بده انقدر حرف نزن. یچا-

که قراره  بیبه نوبت اول از همه شروق چون دو نفره بعد اد-عرفان
 شهیدچار جراحت بشه . به هر حال داره بچه دار م یتحتان هیاز ناح
روز به خواهر زاده  یپر! یدهه نود ی. اونم بچه هاستین یکم الک
چرا  یمگه کرم دار گمیکرد م یم یخونه امون خط خط یوارایام که د

کرم دارم اما  لویمن دو ک ییکرم؟ دا گهیم ؟یکن یم ینطوریا واروید
 ؟یدیفهم یاز من نپرس کرم دار گهیپس د یکرم دار لویک یتو س

آدم  نایبدم! ا یوجب بچه رو چ هیبه جان بابام مونده بودم جواب 
 بشن مارو بخورن. یاومدن بعد از بلوغ زامب نایخوارند ا



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

972 
 

 شهرام بلند گفت: خت،یر یهارو با حوصله م ییدونه دونه چا عرفان

انگار شعبه  زهیر یم یگرفته چا افهیق نیبده همچ یچا هی! یهو-
 .میزد خی گهیبده بابا د ویمک دونالد زده؛ چا

صنم جون غلط کردم تو تو اول برو صورت صنمو ببوس بگو -عرفان
 بدون تو بودم. یمهمون

 پس؟ یتو گفت یعوض-شهرام

 گفت: بیو اد دنیخند همه

 .نیدیرو لو م گهیهمد ادینه خوشم م-

سنجاق به  نیسجادو که ع ،یحرف نزن متاهل گهیتو د-شهرام
 .میآتو ازت ندار گهید یخودت زد

 صنم داداشتو بفرست سرکار شهرام.-الیسه

 .میجا ندار گهید میجذب کارمند کرد دیما قبل ع-شهرام

 .گهیبوده که منو نبرده د یمهمون یتو یجان کس الیالبد سه-صنم

 شهرام نازک کرد. یبرا یپشت چشم صنم
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 مردونه بود. یبابا اون مهمون-شهرام

ِ  یصنم مهمون یوااا یوااا-عرفان  .یها بوده بدبخت شد یگ

 خنده اش گرفته بود و گفت: شتریو خود شهرام ب میدیخند یم ما

 ؟یحرف نزن شهیم شعوریب-

 آروم رو به من گفت: بیاد

 هی نایا الیهان؟ تا باغ سه م؟یبر یخوا یهست م ییدستشو نجایا-
 ساعت راهه.

 م؟یر ینم الیو یامشب تو-

 زد و گفت: یلبخند

 دعوت کرد نشد رد کنم؛ اشکال نداره؟ گهیبرمت، د یصبح م-

 .ختیمحبتش فرو ر یزدم و دلم برا یلبخند

 .گهید میر ینه فردا م-

 گفت: هیآرنجمو گرفت و رو به بق ریز بیاد
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 .ییدستشو میما بر-

 ن؟یخوا یکمک م-سجاد

 ؟یریسرپا بگ بویکمک بخوان؟ اد یچ یتورو برا-شهرام

 .دنیاشون خند همه

 کنه. یبه شروق کمک م بیاد گه،ید گهیراست م-دهیفر

 با خنده گفت: سجاد

 .دیریگ یشماها حرف بزنه انقدر سوژه م یترسه جلو یآدم م-

 گفت: بیکه اد ومدیداشت دنبال ما م یمیج

 باشه. یمیبمون؛ سجاد؟ حواست به ج یمیج-

 سوت زد و گفت: سجاد

 ....ایب م؟یج-

 .دییبه سمت سجاد دو یمیج

 ؟ینشد تیاذ ؟یخوب-بیاد
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ها به خاطر من پدرشون دراومد، االن دوازده  یطفلک نیا یمن نه ول-
 .میراه یساعته تو

خنده و دست انداختن همند  یطفلک ها که همش تو نیا-بیاد
 هم بهشون خوش گذشته. یلیخ

 تنمو ازم گرفت و گفت: یپانچو بی. ادمیدیرس ییدستشو یجلو

 ؟یخوا یکمک نم ؟یتون یم-

 زده گفتم: خجالت

 جان. بینه اد-

نکن،  تیگناه داره نداره خودتو اذ نکهیبه خاطر ا زمیشروق؟ عز-
 کمک. امیب

 تونم. ینه م-

 و کالفه گفت: دیسرم کش یرو دست

 نداره سختته. یتوالت فرنگ نجایباشه من پشت درم صدام کن. ا-
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زدم و داخل توالت رفتم. واقعا سختم بود. به زور و  یلبخند خجول
 هیکه  دمیومد. انقدر ترسا ریت یبال کارمو کردم و تا بلند شدم صدا

درو باز کرد و با وحشت و هول دستپاچه  بیبلند زدم. اد غیج
 گفتم:

 بود... یبود؟ چ یچ-

 دستپاچه تر از من گفت: بیاد

 ؟یخوب-

 بود؟ ریت یبود؟ صدا ریبود؟ ت یچ-

 ...ستایجنگله نترس، وا نجایباشه هول نکن؛ هول نکن ا-

 با وحشت گفتم: د،یلرز یم دستام

 یکو؟ سجادو صدا کن....وااا سجاد-

 وباز گفتم: هیگر ریاز هول و ترس زدم ز وومد،یداد م یصدا

 سجاد کو؟-
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...نترس، ستین شیزیلباستو درست کنم، سجاد چ ستایوا زمیعز-
 نترس خانومم.

اومدم و با وحشت صدا  رونیب یی. از دستشودیترک یداشت م دلم
 زدم:

 سجاد؟-

کرد.  یدعوا م یکیجا جمع شده بودن و شهرام داشت با  هیها  بچه
و  ستادیسرجاش ا بیسجاد انگار نشسته بود، از جا بلند شد، اد

ارگان  هی نیبود ماش نیماش هینگاش کرد، چشمش به  رهیخ
 بود...سجادو نگاه کردم که دست به سرش گرفته بود.

 بود؟ یچ یصدا-

 .نوریا این یآقا...آبج-سجاد

 کهیآرنجمو گرفت و نگاش کردم، صورتش کبود شده بود.  بیاد
 خورده گفتم:

 ...بیاد-
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زنند.  یداد و هوار م یبچه ها دارن سر چ دمیفهم یبودم و نم هول
 یمیافتاد که ج نیلحظه به زم هینگاهم  د،ییسجاد به سمت من دو

 یبا پتک تو یکیافتاه بود. دلم از جاش کنده شد، انگار  نیزم یرو
تو مغزم فلش بک به رستوران خورد و حرف اردوان  عیسرم زد، سر

 زدم: غیج یچطور دمی....نفهمشتنرو ک یمیاومد. ج ادمی

 ....یمی....جیمیج-

از بغل گوش من نعره زد...نعره...نعره....من  بیگرفتم و اد سجاد
و  یاز زندگ یکردم. اون قسمت یرو صدا م یمیزدم و ج یم غیج

کرد و به خاطر حرف من به  ید، از من دفاع ممن بو یخانواده 
 اردوان حمله کرده بود...

 یمیاز دست داده بودم. ج زمویطرفم اومدن و من انگار عز دخترا
دادن.  یو شهرام و عرفان هولشون م بیو اد دنیکش یم نیزم یرو
 یو دلبستگ یزد. وابستگ یپدر بال بال م هی هیبدتر از من شب بیاد

چون همه وقت کنارم بود و  شتریمن ب دیبود و شا یلیخ یمیبه ج
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چون سال ها کنارش بوده و بزرگش کرده. سجاد  شتریب بیاد دیشا
 داد زد:

 ....ینکن حامله ا یآبج ؟یآبج-

هول داد و  بویاد یکیزد، دستمو به شکمم گرفتم،  یبزرگ شین درد
 زدم. غیبه درخت خورد....درد دوم و ج

 بچه... ب؟یاد ب؟یاد-دهیفر

زده به من نگاه کرد. از درد لباس سجاد و صنمو که دو  رتیح بیاد
باز هول شده بود، هول که  بیچنگم گرفتم، اد یطرفم بودنو تو

کنه. به  کاریچ دیبا دونستیکرد و نم یدست و پاشو گم م شدیم
 خورد. نیسمتم اومد و زم

 یشهر...االن به بابام زنگ م میگرد یهول نکن هول نکن برم-الیسه
 .فتهیزنم؛ امروز ش

 گفتم: هیگر با
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 رهیرو کشتن...من کشتم، من گفتم گازش بگ یمیمرده؟ ج یمیج-
 من گفتم.

 دستش دراورد و گفت: یصورتمو به احاطه  بیاد

 عشقم اروم باش...باشه؟ آروم باش. ستیمهم ن ست،یمهم ن-

!!! اسه؟یقابل ق یزیزدم. مگه دردش با چ غیو ج دیچیتنم پ یتو درد
 رو به سجاد گفت: بیو سجاد بلندم کردن و اد بیاد

 رو ببرن. یمینزار ج دهیفر ن،یایب الیتو و سه-

... اون بغض کرده بود و دیلرز یصداش از بغض م د،یلرز یم صداش
 زدم: غیکردم. ج یزدم و خودمو سرزنش م یمن زار م

رو کشت...کشت....تا  یمیکار اونه...ج بیاد ب؟یکار اردوانه...اد-
 رو بکشن... یمیاومدن ج نجایا

 رفت. یشد و نفس من م یم شتریب درد

دردت  یشیم ینگو، عصب یچی...توروخدا همیزندگ زم،یعز-بیاد
 .شهیم شتریب
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 !ستیکنم حواست ن یم ینگه دار من رانندگ بیاقا اد-سجاد

 هست هست؛ شروق جان؟-بیاد

 گفتم: هیگر با

 یدر اتاقمون م یجلو ومدیم ؟یسپار یم یمنو به ک گهیجان؟ د-
 کرد. یمنو نگاه م دیخواب یرفت، اونجا م یم بیاد یوقت دیخواب

 .ارمیپدر اردوانو درم-بیاد

 کار اردوان نباشه. دیشا-الیسه

فحش  بیچون به اد رهیگفته بودم گاز بگ یمیکار اونه، من به ج-
 داده بود.

 داشت؟ کاریزبون بسته چ نیبه ا خدا لعنتش کنه-الیسه

 !! االن فکرشو نکن؟یآبج-سجاد

کاش  د،یفهم یگفتم م یم یمثل بچه ام بود...هرچ شه؟یمگه م-
 رتشیگفتم بگ یشدم نم ی...کاش الل مبیشدم اد یالل م

 خـــــدا...
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 شروق؟ شروق جان....آروم باش...-بیاد

 قهیدق هیمن هالک شده بودم. دردم به هر  میبرس مارستانیبه ب تا
راه به پدرش که پزشک بود زنگ زده بود و تا  یتو الیبود. سه دهیرس

کمتر از  یبا برانکارد منتظرمون بودن. تو دمیدیرس مارستانیما به ب
 داد. نیکردن و دکتر دستور سزار یسونوگراف قهیدق ستیب

و سجاد  بیادکه  دمیفهم یسخت بود، م یلیهوش اومدنم خ به
 یاما نم دمیشن یدخترا رو هم م یسرم هستند و صدا یباال

 یصداهاشونو م کمیهر دفعه که  بیتونستم چشمامو باز کنم. اد
 کردن..." یحس م یب دیکردن؟ با هوششیگفت:" چرا ب یم دمیشن

 پلکامو باز کردم، به شدت کسل و خواب آلود بودم. یزور ال به

 ؟یشروق جان؟ خوب-بیاد

جون تکون دادم.  یشده بود. سرمو ب دینگاه کردم، رنگش سف بهش
فراموش کرده  زویبچه نبودم و مغزم هنگ کرده بود. همه چ ادیاصال 

 یدونستم ک یشناختم اما نم یو سجادو م بیبودم و فقط اد
 هستن.
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 !ستیخوب ن میآقا حال آبج-سجاد

 ؟یزن یچرا نفوس بد م ؟یدون یتو از کجا م-بیاد

 که درد داشت. یبگه بچه ام کو؟ با اون وضع دینبااالن -سجاد

 ستیکامل ن اریشدن هنوز هوش ینیداروها چ-بیاد

 .گهیحالش بده د-سجاد

 گفت: یعصب بیاد

 که سکته کنم؟ یگیبه من م یخب بده برو دکتر صدا کن چرا ه-

 دستاشو باال گرفت و گفت: میبه حالت تسل سجاد

 دهن دکترو صاف کنم. آقا! تو آرامش خودتو حفظ کن من برم-

 با اخم نگاه از سجاد گرفت و دوباره نگران رو به من گفت: بیاد

 خانم شروق خانم، خانوم من...-

دستمو گرفت  بیحالم نداشتم. اد یرو یبستم و تعادل یم چشمامو
 و گفت:
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 ادته؟ی مانتیزا یبرا میشروق جان؟ اومد-

 لیدل یشکمم گذاشتم. ب یو رو دمیکش رونیاز دستش ب دستمو
دست  بیهنوز روم بود. اد مانیانگار احوال قبل زا ه،یگر ریزدم ز

 پاچه گفت:

 جان؟ ؟یشد ی...چزمیعز زم؟ینه نه،عز-

 گفتم: هیگر با

 بچه ام مرد؟ مرد؟!-

نه نه خدا نکنه دخترمون زنده است حالش خوبه فقط چون زودتر -
 دستگاهه. یاومده تو

 دستگاه؟-

پلکمو  یبود. به زور ال یمزخرف شد چه حال یبسته م یه چشمام
 باز کردم و گفتم:

 ؟یدستگاه چ-

 سجاد اومد که گفت: یصدا
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 ماکروفر.-

 با لحن خشن گفت؟ بیخنده اش گرفت. اد خودش

 اد؟یب یمثال دکتر بگ یهــــــــــه؛ رفت-

 .امیگفت برو من م-سجاد

بخش زنانه.  نجایا دنیم ریگ انیاالن م ستیدر نا یتو جلو ایب-بیاد
 راه دادن. الیمارو به خاطر پدر سه

 نمش؟یزارن برم بب یم ستمیمن پدر بچه ن گمیم-سجاد

 بده. ریش ارنیفکر کنم بچه رو ب یدونم ول ینم-بیاد

 گفتم: یاومده؛ به هوش باش و بپرس. به سخت ایبچه به دن شروق

 ب؟یاد-

 جان؟ جانم؟-بیاد

 اومده؟ ایبچه به دن-

 خاص گفت: یشور و ذوق با
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 اومده. ایآره؛ آره به دن-بیاد

 ادمیپشت هم به  یرو کشت...همه چ یمیاردوانه...ج ی بچه
و سجاد با ذوق لبخند زدن. پرستار  بی. چشمامو باز کردم و ادومدیم

 چک کرد و با ذوق گفت: تمویاومد و وضع

 لیبچه رو تحو دیبر دیکاتب؟ حالشون خوبه فقط االن با یآقا-
 .دیریبگ

 اره؟یمگه پرستار نم-بیاد

بخش کمه و اکثرا رفتن  یو پرستار تو لهیامروز سال تحو-پرستار
شه  یآوردم. م یوگرنه م ستمی. من پرستار اون بخش نلیسال تحو

 م؟یریلطفا با هم عکس بگ

 یبار بود که به طرفدارش جواب نیاول نیجواب پرستارو نداد ا بیاد
 داد و به جاش گفت: ینم

 .ارمیخواهرت بمون من برم بچه رو ب شیسجاد پ-

 تا رفت پرستار گفت: بیاد
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 !رهیگ یواااا !! چه خودشو م-

جواب  یعکس خواست ریواگ ریشما وسط هاگ رهیگ ینم-سجاد
 .دهینم

 سجاد نگاه کرد و گفت: یبه سر تا پا پرستار

 یتو یادیز یواقعا خواهرت زنشه؟ به هر حال هنرمندا آدما-
 .شوننیزندگ

 زنشه بله؛ خب؟ انمیجر یکه من تو ییجا تا-سجاد

 خورده با اخم و تعجب به سجاد نگاه کرد. کهی پرستار

 دیوفتیوقت از کار ن هی گمیم لن؟یبخش تکم نیا یپرستارا-سجاد
 .نید یم سیبه ما سرو یلیخ

 گفت: ییبا ترش رو پرستار

 ادب. یب-

 رفت. رونیاتاق ب از

 سرم. ریبالشت بده بزارم ز هیسجاد؟ -
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 .یاریباال م یبخور دی. آب هم نبامیدکتر گفت فعال ند یآبج-سجاد

 غصه گفتم: با

 شد؟ یچ یمیسجاد؟ ج-

 هی. ستیاالن وقتش ن یول یناراحت یلیخ دونمیمن م یآبج-سجاد
 یلی! کار خیجسم تیوضع نیاونم با ا یزن حساب یدییبچه زا

تو و  یرو دوست داشتم مسلما برا یمیبوده. منم ج یسخت و بزرگ
مرده، االن هم مهم تر از  گهی....دگهیسخته اما د یلیخ بیاقا اد

 دخترته. یمیج

 بغض گفتم: با

 مرد. یمیسجاد به خاطر من ج-

به خاطر تو  یحاال هرچ ارهیپدر اردوانو که درم بیآقا اد ،یآبج-سجاد
 ...مرد.گهی. ولش کن مرد د نیقوان ای

 .یگیچقدر راحت م-
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و حجله سر کوچه  مهیبپوشم؟ خ اهیکنم تا چهلمش س کاریچ-سجاد
جالل بدبختو  بیو آقا اد میبابا! ما که دعوامونو کرد یاتون بزنم؟ ا

از دهنش دراومد  یبه کار گرفت و به اردوان هم زنگ زد و هرچ
. یآورد ایبارش کرد. تو هم سر سگتون بچه اتو چهل روز زودتر به دن

 ناقص بشه؟ یانسان واقع هیسگتون  یبچه ناقص بشه خوبه؟ برا

 .ریخدا نکنه زبونتو گاز بگ-

بچه خوبه  یپرس ی. نه میآخه شورشو درآورد یمنو! آبج نیبب-سجاد
 یمیج یگیم یبعد به هوش اومد یچیه اههینه س دهینه سف

 !یاریسرت که شد؛ حرص آدمو درم یفدا شد؟یچ

 .دیبچه امو داشت یراحته که شماها هوا المیچون خ-

نکن  یاشتباهه اما ناشکر تیدلسوز گمیمن نم یآبج نیبب-سجاد
ما به قول مامان در رحمتشو باز کرده، به خدا من باورم  یخدا به رو

. به ولله! درسته که من مونهیزندگ یکاتب واقعا تو بیاد شهینم
کنم اما واقعا انسانه! واقعا انسانه ها...من  یباهش کل کل م یلیخ
 یکیچرخم چون به خدا هنگم، بچه  یم رشام دو فهیاز وظ شیب
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 نی...ببنیکنه انگار بچه از خودشه، بابا ا یذوق م نیاست ا گهید
 نکن زهرش نشه. یاوقات تلخ ه؛یواقعا آدم خوب نیا یآبج

اومد. دلواپس  یدست خال بیغصه و لبخند نگاش کردم و اد با
 گفتم:

 ب؟یبچه کو اد-

 یبخش نوزادان چون بچه تو یتو ادیب دیمادر با گنیم-بیاد
 دستگاهه.

قلبم...قلبم انگار جون دوباره  دمشید یبخش شدم و وقت یراه
 ایتا اونو به دن نمیزم یمن رو دمیگرفت، همون لحظه بود که فهم

بود دست و  یقلبم جار یتو یسرو المتنه هیو مراقبش باشم.  ارمیب
خاص  یسرخ و پف کرده اش و اون بو ی افهیکوچولوش، ق یپاها
لمسش کردم  یبود. وقت ایرو هی هیکه داشت...همه اش شب ینوزاد

 یاون لحظه تو ی. تودیروزگارم از سر و قلبم پر یها یتموم تلخ
 !بیاش اد گهیطرفش دخترم بود و طرف د هیمحور بود که  هیسرم 
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صورتش بود اما  ینگاه کردم، ماسک رو بیکردم و به اد سربلند
 با بغض گفتم:. آروم دیخند یچشماش م

انسان از من  هیآوردم؟ چقدر خوشگله!  ایمن به دن نوی! ابیاد-
 مجعزه است. نیا اایمتولد شده! خدا

 شونه ام گذاشت و گفت: یدست رو بیاد

 .میزود براش اسم انتخاب کن یلیخ دیبا-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 !یبچه ا نیتو بزار؛ تو پدر ا ؟یدوست دار یتو چ-

 یشدن که ناخودآگاه لبخند رو یو نگاهش پر از حس بی....ادبیاد
 رو بهش دادم و آهسته گفت: ایحرفم دن نیآورد. انگار با ا یلبم م

 من بزارم؟-

 خوام به همه بگم اسمشو پدرش گذاشته. یآره توبزار، م-

 شد و آهسته گفت: رهیانتها خ یچشمام نامحدود و ممتد و ب یتو

 خوام. یم از خدا یجز شما دوتا چ گهیمن د-
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 زدم و آروم گفت: لبخند

َ  ی)دُر-نی  دُر میزار یاسمشو م-  (.نی

 دخترم نگاه کردم و زمزمه کردم: به

 من. یکوچولو زی! عزدیمثل مرار ن؟یدر-

*** 

دونستن که من بچه رو هشت  یم بیتمام افراد طرف اد بایتقر
تا اردوان شک  یتنها کمتر از زمان واقع یعنیآوردم  ایماهه به دن

 کردم. مانیکرد که من شش ماهه زا ینکنه اما مامان فکر م

بچه تموم  یراه انداخت! به اسم سور برا یچه سور و سات بیاد
کرد تا انجام بده  یزیبرنامه ر دادنویانجام م یعروس یکه برا ییکارا

 ینداشتم و فقط شنونده  یهمکار چیبچه بودم ه ریو من چون درگ
 .دادیبچه انجام م یچهل روزگ یبودم که برا ییکارا

 کارت دعوت...  وه،یم ک،یکرده بود، شام، ک هیباغ کرا هی
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 نجایدونستم که تا ا ینوشت نم یکه داشت کارت ها رو م یشب اون
بسته از  هیبا  بیدادم که اد یم ریش نیرفته. داشتم به در شیپ

 اومد. ورنیاتاق ب

 ه؟یچ نای: ابیاد-

 کارت دعوته.-

 خورده گفتم: کهی

 ؟یکن یشلوغش م یدار نهمهیچرا ا ؟یکن یم کاریچ یدار-

 اومده. ایبچه ام به دن زمیعز-

تر  فی. لطدیلرز یکرد دلم م یرو بچه اش خطاب م نیدر یوقت
 گفتم:

 بود بهتر نبود؟ یخانوادگ یجان ممنونم اما اگر دورهم بیاد-

 نه بهتر نبود.-

 ؟یکن یمقابله به مثل م یبا کس یدار بیاد-

 گزند گفت: با
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 ؟یک یعنی یبا کس-

 ناراحتش کنم گفتم: نکهیاز ا نگران

که  یهست یعصبان یمیبه خاطر ج ،یهست یتو عصبان بی! ادبیاد-
 یمیو ج یریغرامت بگ ینتونست ،یکن تیاز اردوان شکا ینتونست

به خاطر حرف من مرد،  یمیمرده من هم ناراحتم چون ج یالک یالک
 کنم. یخودمو ببخشم و از تو عذرخواه یدونم چطور یواقعا نم

 باز کرد و گفت: یرو با حرص درون بسته

 و حسادت اردوان بود. نهیواسه حرف تو نبود، واسه ک-

 خودتو مقابلش قرار نده. ب؛یاردوان...اردوان با تو لج کرده اد-

 با اخم نگام کرد و گفت: بیاد

دم خونه ام  ادیخواد بخوره؟ ب یم یهر گه ستمیپس وا ؟یپس چ-
کنه و  یاحترام یتن و بدن زن حامله امو بلرزونه؟ سگمو بکشه؟ ب

 گهیبعد آخرشم خواهرمو به جونم بندازه که چکشو برگشت نزنم؟ د
 بهش بکنم شروق جان؟ دیبا یچه خدمت
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ا ترسم. به خد یمن م بیاومده، اد نی! درمیستیما تنها ن ب؛یاد-
نداشتم اما االن حاضرم  یترس چیه نیقبل از در ب،یترسم اد یم
به افکارش  یخدشه ا شهیبچه هر روز که بزرگ م نیا یول رمیبم

 وارد نشه.

 .شهیوارد نم-

 جشن عقدش! یبه تالف یگریجشنو م نیا یدار-

نبود.  یاز اخم و تلخ یشد و خبر رهیبهم خ ینگاه کرد، فقط جد بهم
 نیو در بیکارت عکس من و اد یاز کارت هارو برداشت، رو یکی

خورده به کارت ها نگاه کردم  کهی. میبود که چند روز قبل گرفته بود
 و گفت:

 سر سال. یبه جا نیا رم،یگ یم یبه همه گفتم سر سال عروس-

 !!!بیاد-

 ؟ینگو، دِ! تو چرا با من ساز مخالف شد یچیشروق ه-

 !دهیهنوز که سر سال نرس-
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 چیتو ه یاومده و رو ایکه بچه به دن نهیاشکال نداره، االن مهم ا-
 .تینس یاحکام

گرد و جا خورده نگاش کردم. سربلند کرد و با همون  یچشما با
 گفت: تیجد

 بله شروق؟-

 عقدمون؟ ای یبچه؟ عروس ه؟یبالخره هدفت چ ؟یگیم یچ بیاد-

 یداشت یکنم، ناخوش یاومدن بچه صبر م ایبهت گفتم تا به دن-
که  شهیم یکنم و بعدش اون یم یصبور نیدر یتا چهل روزگ یاک

 .میتوافق کرد

 دینگاه کردم، چرا ترد نیبه در م؟یواقعا عقد کن د،یو دلم لرز دست
باشه؟  شتیپ بیکه اد ستیشروق؟ مگه تو از خدات ن یدار

ترسم،  یاز خدام نباشه؟ من عاشقشم اما م شهیچرا...چرا مگه م
خوام  یخواد، م یشمارو م یهردو نی! درینفوس بد نزن چه ترس

 ایوجدانش باشه  ریدرگ امخو یمنو دوست داشته باشه، نم بیاد
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به خاطر بچه منو بخواد؛ خودش اون شب قبل رفتن به رستوران 
 .ستیگفت که به خاطر بچه ن

نوشت،  یکرد و اسم م ینگاه م شیکه به گوش بیبه اد دیترد با
 شدم. رهیخ

 جان؟ بیاد-

 بهم کرد و گفتم: ینگاه مین

 ب؟یاد-

 و مستاصل گفتم: دیشده نگاهشو باال کش یعاص

 ؟یمنو...منو دوست دار-

 دیزهره ام ترک د،یپر نیدر یگلو یتو ریش هویجواب بده  نکهیا قبل
 نگاه کردم. بیام گرفتم. باهول به اد نهیس ریاز ز عیو سر

 ب؟یاد-

زدم و  نیمن دستپاچه شده بود و به سمتم اومد. پشت در مثل
 گفتم:
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 ...بیاد یوااا بیشد؟ اد یچ رمیجان مامان...جان....بم-

 بده من.-

 ازم گرفت و پشتش زد و گفت: نویآهسته در د،یلرز یم دستام

 یشد؟ چ یگلوش؛ آره بابا؟ جان دخترم...چ یتو دهیپر رینترس ش--
 شد قربونت برم؟

آروم پشتشو ماساژ داد.  بیکه اروم شد اد نیخت،دریفرو ر قلبم
زده از  رتیشد خجول و ح دهینگاهش از چشمام به تنم کش

رخ  میگذاشتم. سرمو ن انمیعر مهیبدن ن یجسارتش دست رو
 کردم و زمزمه کرد:

 هیشروق،از نظرمن ما  ییعقدو قبول نداره تو نیما ا نیکه ب یاون-
 .یمتارکه کرد و تو االن با من میبار عقد کرد

خورده نگاش کردم. با همون جسارت به چشمام زل زد و هول  کهی
 زده لباسمو درست کردم و گفتم:

 ب؟یاد هیمتارکه چ-
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تخت  یتو ،یاتاق من یتو ،یمن یخونه  یکه تو تو یعنیمتارکه -
و  یکن یم یمنو عصب یبهت دست بزنم، دار یزار یاما نم یمن

 کنه. یبهونه هاتو مغزم رد م

 زده نگاش کردم و شونه هام عقب تر رفت و گفت: رتیح

 ؟یافتادم که متعجب یگفتم از مرد ه؟یچ-

 نه!-

 ؟یتجربه ا یب-

 نه!!!-

 یتلخ هی یشماره معکوس برا یعنی نیابروش باال رفت و ا یتا هی
 وتشر.

 ؟یپسند یتو منو نم-

 متعجب تر و عجله گفتم: یچشما با

 ترسم. یتو....من از تو م بینه نه!!! نه من...من نه اد-

 کرد و گفت: یجیاز گ یاخم
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 ؟یترس یاز من م-

 یفهمم و درک م یسرته رو بگو، من م ی! بهم اونچه که توبیاد-
...بگو....بگو اما ازتهیبگو واسه...واسه ن ن،یکنم. بگو واسه در

 راستشو بگو...

 صورتشو منقبض کرد و آروم با صورت جمع شده گفت: عضالت

 ؟یمگه دوست دخترم ؟یگیو پرت مچرا چرت -

 بغض گفتم: با

ترکه،  یاز عشق ندارم، دلم داره برات م یخوب یمن خاطره  بیاد-
 قاب مقابلمه. یجونم االن تو

 اشاره کردم و ادامه دادم: نیخودش و در به

داره؟  یچه احساس بیاد گمیبه خودم م بیاما...اما اد-
 اون...اون....

 آوردم.  یشد اگر اسمشو م یم یعصب بیبه اردوان بود. اد منظورم
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 یمرد چیه ی...حرفایبا من کرده که از عشق بترسم...حرفا یکار هی-
 رو باور نکنم.

 تکون داد: نیبه طرف یکرد و سر یمیمال اخم

با نامزد  ؟یکن یم سهیمقا یمنو با ک یدار ،ی!!! زن من؟یگیم یچ-
که منو با اون  یسابقت؟ من باعث شدم تو به خودت اجازه بد

 ؟یکن سهیمقا

 شده و مستاصل ساعد دستاشو گرفتم و نگران گفتم: هول

 ...تو....تو از خودت بگو...ستاینه...نه وا بیاد-

 یکرد م یاخم م یکرد، انگار وقت یرصدگر و جستجوگر نگام م هنوزم
 قلبش گذاشتم و گفتم: یتر منو درک کنه. دستمو رو قیتونست دق

باشم و چه نباشم  نجایراستشو بگو، چه من ا یبگو ول نجایتو از ا-
 بگو...

 رنگ تر اخم کرد انقدر که حرفمو خوردم. پر
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کنه؟  یزندگ یتونه با کس یهم م یقلب ریغ لیتما یمگه آدم از رو-
 .یزن یم یحرف نیکه همچ یتون یالبد تو م

 نه.-

 شده نگاش کردم و ادامه دادم: مسخ

شدم  یبه بعد اگر از تو جدا م ییجا هینه! من نه...من از -
من  بیاد یدار یواسه ادامه نداشتم تو همه چ یدیام گهی....دگهید

 نیواسه من و در گهید یهست اما تو نباش یهم نباشم همه چ
 .ستین یچیه

 نگاهش گفت: یهمون تلخ با

حرف و تهمت ناروا بهم  هیشب  هی هیشهرت؟ کاف یعنی یهمه چ-
شهرت و پول  هیوارد بشه تا شهرت زودتر از همه ازم جدا بشه، قض

 هیبر و رو دارن و  یلیکه خ یینایا ؟یدیخوشگل د یزنا هی! شبنهیا
 نیارزه! به ا یخدا نم نیاشون به نفر افهیکنند و ق یشب تب م

 نیکه در زیهمه چ گنیلحظه م نیشروق، به ا زیهمه چ گنینم
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من  ،یزن یو منو صدا م یکن یکنه و تو به من نگاه م یم سرفه
 .دهیگلوش پر یتو ریو پشتش بزنم و بگم نترس ش رمیبگ نویدر

 و عاجز گفتم: خجول

 تیهر وضع یمن تو ،ینزد یوقت از احساساتت بهم حرف چیتو ه-
 هیبچه، من  هیبا اون گذشته و وجود  یزنم! حت هیباشم  یگاهیو جا

 .بیزنم اد

دستم  یو عقدم تو ینامزد یدستام نگاه کردم، جفت حلقه ها به
 بود.

 ....یکنه وقت یبهتر از چشمام کار م یلیگوشام خ-

قلبم  ینگاه کردم، گره اخمش باز شده بود، دستمو رو بهش
 گذاشتم و گفتم:

 بشنوه. یوقت رهیگیآروم م-

 .ستمین یشروق من آدم هوار زن-

 نگاش کردم. وارفته
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 یک نیداره؟ چشماتو ببند...باز کن بب ییچه صدا یطبل تو خال-
 !یدار تیچقدر اهم یک یبرا یفهم یبعد م شتهیپ

به  دهیچسب نیجا بلند شد و به سمت اتاقمون رفت. تخت در از
شروق خانم بازم نگفت دوست دارم!!!  یدیتخت خودمون بود. د

جمله باشم؟ چرا انقدر براش سخته؟ زنا  نیمنتظر ا دیچقدر با
 به دروغ!! یجمله ان حت نیا دنیق شنعاش

کارت  هیتختش گذاشت و اومد بق یتو بیبود و اد دهیخواب نیدر
 هارو نوشت و گفت:

لباس  هی. امیاگر بتونم خودم م د،یلباس بخر دیفردا با مادرامون بر-
 بخر! دیسف

 نگاه کردم: بهش

 .هیعروس نیا بیاد د؟یسف-

 .یبهش نگاه کن یداره تو چطور یبستگ-

 گل و تاج و....-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1005 
 

عکس  نکهیقبل ا عیصورت پر جذبه نگام کرد و سر کیمیهمون م با
 نشونم بده گفتم: یالعمل

 دوستم بدوزه برام. شیخوام برم پ یمن م-

 یسخته بر نیبده برو بدوز، بهتر با در یهفته ا هیتونه  یاگر م-
 .یردیبازار و مغازه هارو بگ

 کنم. یپس دوستمم دعوت م-

 نگام کنه گفت: نکهیا بدون

 براش کارت ببر.-

دستم  یتو وهیپر پوست م یها یدست شیپ ستادم،یخونه ا وسط
خوام به خاطر اردوان  یشده بودم. نم رهیخ بیبود و مردد به اد

به من اخم  بیخشک بشه. اد ایکنه و سرد و  رییتغ یروابطمون حت
و  شهیم یفصل بهاره که ابر یآسمون تو هیکنه اما اخمش شب یم

 .شهیم یآفتاب عیسر

 کرد و بهم نگاه کرد و گفت: سربلند
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* 

نیلوفر قائمی به قلم  شروقاز شما مخاطبان عزیز متشکریم که رمان 

 دانلودرو فقط و فقط بصورت قانونی از طریق سایت باغ استور  فر

تهیۀ رمان ها و کتاب های رایگان از مرجع اصلی انتشار  کردین و

 واستون مهمه.همانند آثار فروشی 

اگر اینطور نیست خواهش میکنیم به چرخه ی انتشار غیرمجاز این 

حداقل یک سر به صفحه ی نویسنده رمان پایان بدین و همین االن 

به تیم  در سایت باغ استور بزنین و نظرات و نقدهاتون رو مستقیما

اصلی برسونین تا به بهتر شدن آثار بعدی ای که قراره به دستتون 

مک کنین، جدای از این توی سایت مذکور میتونین با برسه ک

 جدیدترین رمان های دیگر اعضا آشنا بشین.

* 
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 جان؟-

. یپرس یبال. ولش کن شروق گور خود اردوان سوال م یب جانت
 نی. ببشهیتلخ م بیبه توچه! کام اد انه؟یاردوان چکشو پاس کرد 

کالمش بمونه. جان گفتنش کار دستم داد و ته  یمحبت تو نیا دیبا
 صدام انگار ناز داشت:

 ؟یاز من ناراحت ب؟یاد-

رو درآوردم  یزن یادا هیده پانزده ثان یمن برا دیزد و شا یگرم لبخند
تو  یاریشوهرش نگرانه! ادا؟!! نه شروق تو ادا درنم یکه از ناراحت
دستشو به سمتم . یزاریازت ناراحت باشه ب بیاد نکهیواقعا از ا

 دراز کرد و گفت:

 .نجایا ایب-

. هیدونستم مقصودش چ یگذاشتم،م زیم یهارو رو یدست شیپ
. فتمیبغلش ب یاز عمد تو هویکه  دیدستشو گرفتم و منو انقدر کش
کاتبه؟!!  بیاد نمیمنم؟ ا نیزدم ا بیخنده ام گرفت و به خودم نه

 ت:و گف دیگوشم برد و کوتاه و محسوس بوس ریسرشو ز
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از سرت دورش نکن و  گمیبهت م یزیچ هیشروق خانم! خانم من -
باعث شد که تو فکر  یگوشت کن که هر وقت و هرجا هرچ ی زهیآو
. اگر قرار یفتیحرفم ب نیا ادیهست  یزیمن و خودت چ نیب یکن

من نه  ،یرفت یم ارتیز یتو الیدر و یهمون لحظه جلو یبود تو بر
 یزارم و نه باهاشون زندگ یهمه وقت م نیموقت ا یادما یبرا

 ندازم و نه.... یمشترک راه م

و مشتاق به دهنش زل زدم، لباشو از هم  دمیعقب تر کش سرمو
 .ختیباز کرد و قلب من جلوتر براش فرو ر

 .ستیروزا ن نیکردم، من...نقلم حرف ا یم رشینه احساس درگ-

 کنار زد و گفت: موهامو

 دمید یتوقع کنارم موند یو ب یخرجم کرد من از اون لحظه که مرام-
 تونم... ینم گهیکه د

 ؟یتون ینم ویچ بیبگو اد و؟یچ ویتونه؟ چ ینم

 تونم دل بکنم! ینم-
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دستش  یدست چپش که حلقه ام تو یباال اومد، پنجه ها نفسم
 انگشتام فرو کرد و گفت: نیبودو ب

گم دوستت دارم  یکه راه برم و بگم عاشقتم، نم ستمین یمن آدم-
 ....رمیم یخوام، م ینم ویزندگ گهیاما....بدون تو و اون بچه د

دهنش گذاشتم و نگران بهش چشم دوختم. مجنون و  یرو دستمو
لبالب، پر از احساس بود، چشماش  ز،یکرد، لبر یپر خواسته نگام م

لباش  یکه کفش رو یمرکز کشش و جذبه. لبمو پشت همون دست
 لبش نشست. یو لبم رو دیکش نییپا بود گذاشتم. دستمو

 کیموز میما بود ونیتموم اونچه که م د،یزمان و مکان در هم تاب باز
 piano quartetآهنگ  هیاز نفسامون بود که شب یزیدل انگ

 یم یو به همون موثر یموتسارت( بود. به همون آروم-موزارت)
 داد. یو منو تحت کنترل خودش قرار م دیبوس

لمس  مو،ینوازش زندگ نیدستاش بهتر ونیکه م یگوشم درحال یتو
 کردم خوند: یم

 قلب من باش سلطان
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 کاش یا یباش

 قرارم یکنارت ب در

 سپارم یبر تو م دل

**** 

 روزهیف یخونه  نیمنو با در بیزنگ زدم و اد روزهیبه ف صبح
 یازیپارچه داشت و ن یاتاق کارش کل یتو روزهیرسوند. معموال ف

 خونه اشون شدم. یراحت راه الینبود پارچه بخرم پس با خ

شدم مادرش جلوتر اسپند دود کرد و  روزهیوارد اتاق ف نیبا در یوقت
 با شوق گفت: روزهیف

 .یمادر شد شهی! شروق باورم نمیخدا چه فرشته ا ی! وانمشیبب-

 هپروتم. یمن خودمم تو-

 ماست. کیخدا بزرگتر از افکار کوچ رون،یب اینه از هپروت ب-

 شد؟یم یاومد چ ینم میزندگ یتو بی! اگر ادروزهیف-

 .ومدیحتما بهترش م-
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 خورده بهش نگاه کردم و گفت: کهی

کمشه! تو مطمئن باش اگر  مانیاز ا کشهیم یهرچ زادیآدم زم،یعز-
بزرگ بنده اشو به حال خودش  یشد خدا ینم تیوارد زندگ بیاد

 ینماز م یگرفتم، وقت ادی میاز زندگ نویکرد. شروق من ا یرها نم
 ؟یگیم یاول صحبت با خدا چ میخون

 تکون دادم و ادامه داد: نیبه طرف یسر جیگ

 نیهللا اکبر. حاال بش یگی! میخون یتو که نماز م ؟یزن یم جیچرا گ-
 هللا اکبر. یگیفکر کن چرا اول صحبت با خدا م

 نگاه کردم. روزهیبه ف رهیخ

نباش، خدا بزرگتر از مشکالت و  ایمسائل دن ریانقدر درگ یعنی-
 مسائل توست. شاکر باش و حواستو جمع کن.

 تکون دادم و گفت: یسر

 کنه نه؟ یحال م یکل یلینگیف نیکاتب با ا یآقا-

 و گفتم: دمیبوس نویدر
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 .رتشیگ یدارم و بغل م یزارمش اون برم یآره تا م-

 دونه؟ یاردوان م-

 نه.-

 .میاگر ما صالح ندون یحت ادیب شیپ رهیخ یتوکل به خدا هرچ-

 ؟یچ یعنی-

خدا بال سرمون آورده  میکن یو ما فکر م فتهیم یاتفاق بد هی یگاه-
 یعال ی جهیافتاد نت یاگر اون اتفاق نم میفهم یاما بعدش م

 صالح خدا! گنیم نیاومد و به ا ینم رمونیگ

 نگاش کردم و گفتم: رهیخ

 .یدار یبزرگ یلیتو روح خ روزهیف-

 و گفت: دیخند

 ؟یدیخودتو م ریکردم. ش یجبران جسممو م دیبه هر حال با-

 آره.-
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 سالمه؟ یعنینداره؟  یمشکل-

قبال متلکشو  بیخوب بوده خداروشکر، خواهر اد یفعال که همه چ-
 انداخته بود که بچه مثل من نشه.

 یبه تو چه، تو کار خدا دخالت نکن، اون صالح بنده  یگفت یم-
 دونه. یخودشو بهتر م

 دیبگم؛ خداروشکر مادرشم برگشت گفت بچه با نویمونده ا نیهم-
 .دمییانگور زا یعاقل باشه وگرنه من شنگول و منگول و حبه 

 و گفتم: دمیخند

 گفتا. یدختراشو م-

 و گفت: دیخند روزهیف

خوب  سه؛ینامه هاشو بده مادرش بنو لمیکاتب بگو ف بیبه اد-
 ها. هینیکمد

تو و آقا  یبرا یکیکارت دعوت برات آوردم. دوتا هم آوردم  یراست-
 .دیسع
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 .دیغش غش خند روزهیزدم و ف یلبخند

 هم برا خانواده ات. یکی-

 معروف دوستم. یپز بدم که من با آدما یکل دیزنگ بزنم سع دیبا-

 ذهنم بود گفتم. یکه تو یو براش از لباس دمیخند

هاش  نیکه آست دیپراهن سف هی. دیسرعت نور آخر هفته رس به
باغ بود و چون مختلط بود  یبلند بود دوخته بودم. مراسم تو ریحر
توربان  هیشال  یبشه و من به جا یگفته بود ممکنه رسانه ا بیاد
لباسم که  ی قهیبود که با  دیسرم کردم که روش پر از مروار دیسف

که برنزه کرده  یصورت یبژ هم رو میبود ست بود. گر یدوز دیمروار
 بودم نشسته بود.

 ششیکه پ یشگریچهره ام شناخته شده بود، خانم آرا یتا حد چون
دنبالم  شگاهیاز آرا نیبا در بیباهام عکس گرفت. اد یرفته بودم کل

 گفت: یفقط م بیسر گرفت. اد یاومد و چه همهمه ا

 ترسه. یم ...بچهسیخانما آروم..ه-
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. دامنه دمید نهیا یبار خودمو تو نیآخر یجا بلند شدم و برا از
بود. بلند و دنباله دار  ختهیمتعهد ازش آو یها ریلباس کلوش و حر

 بیداد. به سمت در رفتم و اد یقدمو بلندتر نشون م ینطوریبود و ا
 گفت: دیتا منو د تیجمع نیاز ب

 من. یوا یا-

 کارم گفت: کاپیو م دنیخند همه

 .یداد یرونما م دیکاتب با یآقا-

 چشمش گذاشت و گفت: یدست آزادشو رو بیاد

 رو چشمم.-

 بیدرآورد و بهشون داد. به سمت اد یدوتا تراول پنجاه بشیج از
 و آهسته گفت: دیرفتم و خم شد سرمو بوس

 من. یبایز-

کرد.  یخطابم م ینطوریاز حرفش بند اومد، بغضم گرفت که ا نفسم
 .میدستمو گرفت و از در خارج شد
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 متعجب گفت: بیو اد هیگر ریزدم ز میشد نیسوار ماش تا

 شد؟ یچ

 کردم و گفتم: نگاش

 .هیخوشحال ی هینه نه؛ گر-

 یم هیگر یو موقع شاد یخند یم تیتو موقع عصبان امرزیپدر ب-
 ؟یکن

 و گفتم: دمیخند

 .ونتمیخوب مد یروزا نیا یمن...من برا بیاد-

 گرفتم و گفتم: دستشو

 .تهیزندگ یکه تو یاز هرکس شتریدوستت دارم، ب-

 و گفت: دیبوس دستمو

 منم؛ هردوتاتونو.-
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دار که  نیتور نگ هیبغلش بود اشاره کرد. به سرش  یکه تو نیدر به
کنارش پر بود زده بودن. دلم براش ضعف رفت و بغلش کردم و 

 گفتم:

 تورو انقدر خوشگل کرده؟ یک-

رفته سخت افزار من موندم! اصال  یچ یبچه برا نیا !شییدا-
 استعداد نشکفته داره.

 نگاش کردم و گفت: متعجب

و  یکار جد هیهست اال  یآدم، آدم هرچ نیا گم،یم یبه خدا جد-
 نگاه کن. نویدر یسخت افزار. ناخنا یسرسختانه مثل مهندس

 ناخن هاش نگاه کردم و خنده ام گرفت. ناخن هاشو الک زده به
 بود.

اسمش چهار  هیکاره رفته قلمو گرفته که سرش نازک باشه چ هی-
بچه  نیا یصفر؟ سر صفر؟ با اون الک زده براش. انقدر با سر و کله 

دوتا  یو هراز گاه ومدیدر نم یآورد که صدا نییور رفت، باال برد پا
 شد. یزد و ساکت م ینق م



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1018 
 

 و گفتم: دمیخند

 مامانم کجا بود؟-

 .شگاهنیآرامامانامون که -

 شگاه؟یآرا-

 خط آورد. یمادرم، مامانتو تو-

 :دمیخند-

 !یگیم یالک-

 با خنده گفت: بیاد

 کنه. یبه جان خودم! االن مامانتو داره از راه به در م-

 رو به مادرامون سپرده بودم. نیخوبه سجاد بود، در-

 کنم. یحاال براش جبران م کشهیزحمت م یلیبچه خ نیا-

سجاد  نیهم یبرا م،ینیب یمحبتتو ما م بیاد ؛یتو جبران کرد-
 چرخه. یانقدر دورت م
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حساب من و اون  دم،یامو انجام م فهیزن و دخترم وظ یمن برا-
 بچه جداست.

 گهیکنه و م یوقت سجادو به اسم صدا نم چیدونم چرا ه ینم
 بچه!!!

و کارگردان و  شهیاون همه هنرپ شدیباورم نم م،یدیباغ رس به
و...اونجا حضور داشته باشن. من خودمم، خوده خودم!!  یمجر

 کیهست، نه ف ایدن یاصل تو یکیکه ازش فقط  یهمون شروق
هستم که  یکنم تماما اون کس یم دیتقل یهستم و نه از کس یکس
 رشونوی! مسرنیگ یم زهیانگ ندیمنو بب یاز هم نوع هام وقت یلیخ

 یو به رو رمیگیپس به خاطر اونا و دخترم سرمو باال م دنیادامه م
 یکه م یکس یکنه، به رو یکه متعجب نگام م یاون یهمه، به رو
 یکنه؛ لبخند م یو سرور نگام م قیکه با تشو یکس یخنده، به رو

زنم چون من به  یلبخند م میاگر اون جلوتر اردوان و ببن یزنم. حت
 .و راه روشن مقابلمه دمیرس مقصدم
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عکس  نیخبرنگارا هم اونجا بودن، از در م،یهمه خوش آمد گفت به
خودمون هم بودن و به اصرار جداگانه ازم عکس  میگرفتن. ت یم

 گفت: یشاک بیگرفتن. اد

 .دیاصال امروز فکر کار نباش-

 کمونیک یکردن. رو یدوباره شروع م دنید یدور م بویتا چشم اد اما
که دعوت  ییخواننده ها نیبهتر کیبود، موز بیعکس عقد من و اد

 یراست م بیشد. مادرامون هم اومدن، اد یشده بودن زنده اجرا م
که  یدر حد یگذاشته بود ول ریمامان تاث یگفت و مادرش واقعا رو

 با ساپورت بپوشه. امنکت د هی بیمثل مادر اد

و سجاد جلوشو گرفت و آرومش  هیگر ریزد ز دیمنو که د مامان
خارج شد،  یهارو جمع کردن . مجلس از حالت رسم نیکرد.دورب

بود،  دنیکه اهل رقص یمتعجب شده بودم، در باغو بستن و هرک
که  الیل یاول نشسته بودن  حت بیاد یاومد وسط و. همه خواهرا

مهناز و مهواره هم به  عدخورد. اما ب یانگار داشت خون خودشو م
 جمع اضافه شدن.
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و  الیو سه دهی. فرمیباهم وسط رفت به مادرش داد و نویدر ب،یاد
 یم ایدونه اون وسط چ یصنم و شهرام و عرفان هم اومدن و خدا م

. وسط اون همه شور نگاهم میدیرقص یو م میدیخند یگفتن و م
نگاهش  یگشتم، انرژ ینفر شد، دنبال نگاهش م کیمتوجه نگاه 

آن نگاهم  هیکنار رفت و  دهیفر ،به سرعت نور کالفه ام کرده بود.
 ...دمیبهش افتاد...د

 یمشک یشلوار پارچه ا ،یمشک راهنیپ ،یبود، با لباس مشک اردوان
بلند  یمانتو هیو مائده کنارش بود و  ختهیو درهم ر دهیژول یو موها
رنگ و رو رفته سرش کرده بود و  یچهارقد طوس یروسر هیو  یمشک

دست اردوانو گرفته بود. اردوان به من زل زده بود، رنگ صورتش 
بهم زل زده بود که انگار من صحنه  یجور داد یخبر از سر درونش م

در همون حد سخت،  نهیکرده اشم. در همون حد پر ک زیاعدام عز ی
سرد دور  یاقلبم سواخ بود و هو یجا هینخوت و چرک آلود... انگار 

 گرفت. یقلبمو م

 یخانم از جاش بلند شد و قدم برداشتو انگار عمر من جلو یبدر
بغلش بود و به سمت  یتو نی. درشدیچشمم با هر قدم اون کم م
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. دیآن چشمام تار د هیرفت.  یبود م شیچهار قدم یاردوان که تو
 به سرم حمله کرد: هیدو سه ثان یهزاران هزار حرف تو

 بندازه. نیاز قصد زم نوی+ نکنه در

 +نفهمه؛ نفهمه پدرشه.

 +نکنه بچه امو خفه کنه.

 ؟ی+اگه بو ببره باباشه چ

 .نهی+اون پدرشه...اون پدر در

 شروق. کشهی+خون م

 صدا کن. بوی...ادبی+اد

 بره؟ یاردوان م شی+چرا بچه رو داره پ

 صدا کن. بویاد یکو؟ لعنت بی+اد

از اردوان  دیاردوان بزرگ بشه، نبا یدستا یتو دی...نبادینبا نی_در
 ببره. ییبو
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 است. نهیو پر ک ی_اردوان عصب

 اومده؟ یچ یدعوتش نکرده برا بی+اد

سر  ینداده تالف وبیگفت خواهرش امان خواسته پول اد بی_اد
 نکنه. نیدر

 داره. ی+با لباس آماده باش نشستن نکنه نقشه ا

شد.  نیم دونیم هیمن سرم شب دیخانم به اردوان رس یبدر تا
ساعد دستشو انقدر محکم  عیگشتم، کنارم بود و سر بیدنبال اد

و نگام کرد. چشمام و تمام صورتم به  ستادیگرفتم که از حرکت ا
 یبه سمت ادروان م نویخانم در یمعطوف بود که بدر یاون لحظه ا

تونستم صحنه رو  یم یهم حت بیبرد. بدون نگاه کردن به اد
نگاهش  بیکه اد نیاسلوموشن بود، هم یتجسم کنم، انگار رو

انگار جون از تنم رفت و  دیدنبال نگاهم رفت و همون صحنه رو د
 گفت: یعصب بیاد

 کنه... یکار م یداره چ-
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داشت که به مادرش برسه انگار داره  یبلند برم یقدم ها یجور
 کشه. یبا تحکم قدم هاش به رخ م تشویعصبان

 آرنجمو گرفت و گفت: دهیفر

 شروق؟-

 ؟یخوب د؟یچرا رنگت پر-سهال

 شروق؟-دهیفر

 نشد و گفت: یزیبرگشت اما متوجه چ دهیفر

 کو؟ بیاد-

 رو به صنم گفت: الیسه

 ...عرفان؟ عرفان.نیبش نجایا ایب ار،یآب براش ب وانیل هی-

 به سمتمون اومد و گفت: عرفان

 شد؟ شروق؟ یچ

 کو؟ بیاد-الیسه
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 صدا کنم. بویاد-عرفان

 ...بیعر...عرفان....اد-

 !؟یآبج-سجاد

 کتشو گرفتم و گفتم: ی قهیبا هول  د،ییبه سمتم دو سجاد

 دست اردوان...بدو....بدو... نیدر-

 سرشو برگردوند و گفت: سجاد

 کنه...کجا نشسته... یم کاریچ یدست اون عوض-

 قلبم گذاشتم و گفتم: یرو دستمو

 ...ارهیسر بچه ام م ییبال هیبرو.....برو االن -

رو  یمیج ست،یکه ن یروان اروی گهیشروق! د ؟ییچه بال-عرفان
 ه؟یچه حال نیکشه! ا یبچه رو که نم گهیکشت د

 اومد و با هول گفت: شهرام

 . سجاد کو؟میرد داده بدو بدو جمعش کن بیعرفان! اد-
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 یسرش حرف خودش و نگران یبه من نگاه کرد، انگار تو رهیخ عرفان
منو مقابل هم قرار داد. نگاه از من گرفت و با شهرام به سمت  یها
 رفت. بیاد

 کنه کثافت. یهمه جا زهرمون م ره،یفقط کاش اردوان بم-دهیفر

خوردم که سه تا دخترا دست پاچه  نیزم یشدم و با چنان حال بلند
 گرفتنم. 

 نشده. یطور ایشروق؟ شروق زن به خودت ب-الیسه

ماهشه.  هیه ام اونجاست...بچه ام فقط بچ د،یترک یداشت م دلم
 بچه ام اونجاست...

ام  نهیس یتو مهیاومد. نصفه ن یکنم نفسم باال نم هینداشتم گر نا
 مونده بود.

نترس بابا، عه! چرا اردوانو غول  ارمشیم رمیم رم،یمن االن م-دهیفر
 ! نترس.تیهمه جمع نیا یتونه بکنه تو ینم یغلط چیه د؟یکرد
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اومد. دستام لرزون و عاجز با  نیتا بلند شد سجاد با در دهیفر
 دراز کردم. نیبود به سمت در دهیکه ترک یبغض

 پاشو. یآبج م،یبر دیبچه ها بلندش کن-جادی

 اورد؟یسرش ن ییبده...بده...بال نویدر-

 و صورتش کبود شده بود. دیلرز یم تیسجاد از عصبان یصدا

 .یبلند شو آبج اره؛یسرش ب ییخورد بال یگه م-سجاد

 بلندم کردن. الیو سه صنم

 ...قربونت برم، مامان...مامان قشنگم.نمشیبب نم،یبب-

کرد. دست و بدنشو  یخم شد و نشونم داد که داشت غرغر م سجاد
 نگاه کردم.

تا بحث باال  میکرده بر دایپ یلفظ یریدرگ بی! آقا ادیآبج-سجاد
 .ومدهین

 شروق. ای...بایب-دهیفر
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 یکه کرده بودم تنم لمس شده بودم، کمرم به شدت درد م یهول از
خودمون  نیبود. سوار ماش ختهیبدنم بهم ر ستمیکرد، انگار همه س

اومد. کرواتش باز  یبه زور جالل و شهرام و عرفان م بیاد م،یشد
تا نگاهش به من افتاد، شهرامو که مقابلش بود  بیشده بود. اد

 :فتپس زد. به سمتم اومد و گ

 شروق؟-

 امو از سر گرفتم و گفتم: هیگر

 .میبر بی...ادبیاد میبر-

 خوبه؟ نیدر-بیاد

 .دیبر میمن و آقا جالل هست د،یآقا خوبه...خوبه شما بر-سجاد

 کن، بهت گفتم بسپار راهش ندن. رونیاون کثافتو ب-بیاد

 گوش نکرده. یکس یمن سپردم ول-سجاد

 .نهیمن ا لیبه ولله که عزرائ-بیاد
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 ینکن سکته م فیخونتو کث ؟یخور یچرا م خودیمرد حرص ب-جالل
 .فتادهین ینکرده و اتفاق ی. کاریکن

 با تشر گفت: بیاد

چشم  یجالل جلو فته؟یب یتا اتفاق نینداخت زم یبچه امو م دیبا-
رحم نکرده به بچه ام رحم  وونیمن بعد پنج ماه سگمو کشت، به ح

 کنه؟ یم

آوردن.  یم نگیو ترمه و مائده، اردوانو به زور به سمت پارک الیل
مادر  ینبودم ول فیبغلم محکم گرفتم، ضع یتو نویدر

 اومد! یسرم م ی...هزارتا ترس تودمیبودم...ترس

 برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و رو به سجاد گفت: عرفان

 برو. یزن یچرا فک م بیاد گهیسجاد...سوار کن برن، برو د-

 زد: غیج الینگاهش به اردوان افتاد، ل بیاد

 .ارمیاسمتم نم گهید ،یستیداداش من ن گهیتو د-
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. ستادنیزد که همه اشون ا ادیفر یجور هیبلند....بلند؟  بیاد
 ینعره م یحالت تهاجم یتو بیگرفته بودن و اد بویعرفان و جالل اد

 زد:

 .یبش کیزن و بچه ام نزد یوجب هیشکونم اگر به  یقلم پاتو م-

 شدم و گفتم: ادهیپ نیهول از ماش با

 ....بیاد-

 برگشت نگام کرد و با تشر گفت: تیهمون عصبان با

 سوار شو.-

به زور به سمت  بویسوار شدم.اد عیاز جا کنده شد و سر دلم
بود و  ینگه داشته بودن، عصب نایاردوانو مادرش ا دن،یکش نیماش

 از خشم صورتش قرمز شده بود و داد زد:

 ،یهست یعوض هیکاتب، تو  بیاد ادیاز دستت برنم یکار چیه-
 زنمت.... ی....منیزنمت زم یم رمیگیمواظب باش آتو ازت م

 گفت: نیدر ماش یاز ال بیاد



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1031 
 

 .یبخور یخوا یم یمثال چه گه-

 .ینیب یحاال م-اردوان

 خونه اتم. ی....اردوان صبح با مامور جلوارمیصبح مامور م-بیاد

 گفت: غیو ج هیبا گر الیل

 .ـــــــبیبرت داره اد نیزم یخدا از رو یاله-

کردن. از  نیسوار ماش بویدعواشون شد و اد الیو مهواره با ل مهناز
قفسه  یاشو باز کرد و رو قهیزد،  ینفس نفس م تیشدت عصبان

سرش  ییبال هیمردم،  یاشو ماساژ داد...داشتم از ترس م نهیس ی
هم کوتاه  نیاون حالش حرف بزنم...در ی...جرات نداشتم توادین

 یدادم و بهش پستونک م یم ونشتک یکرد و ه یم هیکوتاه گر
 گرفت. یدادم اما آروم نم

 لب گفت: ریز بیو اد میاومد رونیباغ ب از

 خواست. یم نویکرد...هم یزیشد، آبرور یزیآبرو ر-

 ا...اد.....-
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 نی. درشدیکه تن خودم از صدام مور مور م دیلرز یم یجور صدام
 گفت: بیو اد هیگر ریزد ز

به  کشه؟یو به دست وصورتش دست م رهیگیمنو بغل م یبچه -
 زنه؟ یمن م یدست به بچه  یچه حق

 یمنو قبض روح م ینگو دار یچیتوروخدا نگه دار...ه بیاد ب؟یاد-
 ؟یشنو ی...عشقم...عشقم...میکن

 مین بیکرد. اد یم هیبه شدت گر نیدستشو گرفتم. در ساعد
 گفتم: هیبهم کرد و با گر ینگاه

 نگه دار، توروخدا... نیتورو جون در-

قلبش  د،یکردم، منو به آغوش کش یم هیگر یها یداشت، ها نگه
و  دمیاشو بوس نهیس یزد. وسط قفسه  یم رونیداشت از دهنش ب

 گفتم:

 ...توروخدا...بیجونه من...جان...آروم باش توروخدا اد-

 و گفت: دیکش ینفس بلند بیاد
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 بده آروم بشه.. ری...باشه...آرو...آروممم...به بچه شزمیباشه عز-

کنار  پیلباسمو جمع کنم تا ز ریتونستم حر یو نم دیلرز یم دستم
 قهیدستشو جلو آورد و لباسمو باز کرد. شق بیشونه ام باز بشه. اد

خور. سرمو  یم ریش نیاش چسبونده بودم و در نهیامو به س
 و گفت: دیبوس

 یصدمه ا نیزارم به در یبشه، نم کیبهتون نزد یزارم کس ینم-
 بزنه.

 گفتم: هیگر با

 .میبر نجایاز ا م،یبر بیاد-

 ....سیه-

 و زمزمه کرد: دیسرمو بوس باز

 نده. ریش هیبا گر-

 بهش نگاه کردم و گفتم: د،یاش کش نهیس یقفسه  یرو دستشو

 قلبته؟-
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 خوبم. خوبم-

 داروهات همراهته؟-

 خوبم؛ نترس. نیباش نیشورق خوبم، تو و در-

 . اشکامو پاک کرد و گفت:دیبار یگوله اشکم از چشمام م گوله

 بود. مونیروز زندگ نیامروز بهتر-

 .ادیم نیاز پولت بگذر، اردوان سراغ در م،یبر رانی...از امیبر بیاد-

 کرد و گفت: اخم

از پول بگذرم که شک کنه؟ اردوان  ن؟یسراغ در ادیب یاز کجا سر چ-
 یتو گهیگند د هیبا من در رقابت و حسادته، از پولم بگذرم  شهیهم
 زنه. یم میزندگ

ازشون دور  شه؛یکنه دلم پاره م یم نی! خواهرت که نفربیاد-
 دور بشم فقط. م،یبش

منو ببره. من محترمانه گفتم لطفا  یآبرو یاومده بود به هر نحو-
بهم نداد.  نویخواست داستان درست کنه و در یبچه رو بده. م



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1035 
 

کرد وبچه رو ازش  یخوند. منو عصب یکر یگفتم و ه یچندبار ه
که زهر ات آب شد دست من  یدیبا پول خر نمیا هیچ گهیگرفتم. م
 فکر کردم اون منظورش پدر بچه است بعد ه؟یک یبچه  نیباشه؟ ا

حامله  یتون یخودش که تو اصال نم الیخ یکنه تو یفکر م دمیفهم
 لمیتو هم ف یو اون حاملگ میبچه از پرورشگاه آورد میرفت ،یبش

بگو  ییتونه بزاد دا یپوت که نم یل یگفت اون زن ل یم یبوده. ه
 ف. کثافت حر یکرد لمیو همه رو ف ینوشت دیجد ویبه همه سنار

 زد. یم بهیمشت غر هی یمفت جلو

رو  نیبود که من در ینطوریسرم هزارتا فلش بک خورد، پس ا یتو
 تی! ازم نهاشمیکرد من حامله نم یحامله شدم چون اون فکر م

 هیو  ستمیکرد خب من انسان ن یسوء استفاده رو کرد چون فکر م
 یلغات نه برا نیا یواقع ی. به معنینصفه آدمم؟ کثافت عوض

تونه  یفقط م یآدم عوض هیرفت؟  شیتا کجا پ فشیفحش! فکر کث
ارزش قائل  یکس یبرا ینطوریسوء استفاده کنه، ا یکیاز  ینطوریا

 نباشه.
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ذارم دستش به تو برسه  یوقت نم چینگاه کردم، ه نیدر به
توروهم داغون کنه، مائده رو  یتونه زندگ یم یدخترم. اون حت

خبر داره، از همه  یتوئه، حتما مائده از همه چ ییبگو...اون دختر دا
به سوء استفاده  میتصم یوقت یاردوان حت ن،یخبر داشت اال ا یچ

کرده،  یازم سوء استفاده جنس بازممن داشت  طیو شرا تیاز موقع
کنه چون از نظر خودش من  یریحد نخواسته جلوگ نیتا ا یحت

 شدم!!! یحامله نم

همه  یوجدان...واقعا ب یابرو، ب یشرف، ب یب ز،یهمه چ یدزد ب دزد،
کنم. به خاطر  یم تیبابا ازش شکا یشعرها یبه خاطر دزد ،یزیچ
 امی...بزار جنگ بشه من کوتاه نمامیجمع کوتاه نم یحرفش تو نیا

 .رمیگیو حق بابامو م

رفت و  یبود و راه م داریسمت خونه ب هی بیشب تا صبح اد اون
بابا  یشعرا انیر. آخر هم به سجاد زنگ زدم و جگهیطرف د هیمن 

رو گفتم. انقدر سرم داد و هوار زد که صداش گرفت. من فقط الل 
 یکردم چون حقم بود. سکوت کردم تا هرچ یم هیشده بودم و گر

روم  یکردم. گوش یسکوت م دیخواد بگه چون خطاکار بودم و با یم
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 یزنگ زد و گفت که فردا نم بیساعت بعد به اد کیقطع کرد و 
 یدونم چ یکرد و آخرسر نم یم شییهم بازجو بی. ادادیتونه دفتر ب

شد و اروم  رهیبا سکوت به من خ بیگفت که اد یبا داد م بیبه اد
 گفت:

 یانتظار یاز کس شهیاون مگه م یبا کارا گهید یباشه... نه حق دار-
خواد  ی...نه نمدیبر دییایدارم ب ینگه م نویداشت، من صبح در

راحت تره، االن  المیخ ینطوریدارم...بچه جون ا یخودم نگهش م
 یتو تیخوره افتاده به جونم و فقط جرم و جنا نیاردوان ع یکارا

مادرامون...  یبزارم حت یکس شیپ نویدرتونم  ی....نمادیسرم م
زنم صبح دادسرا باشه...دشمنت  یخب...جاللو زنگ م لهیخ

 خب خداحافظ. لهیشرمنده اشکال نداره....خ

 نگاه کردم و گفت: بیبه اد پرسشگر

 دارم. یبزار من نگهش م نیدر یبدوش برا رتویصبح ش-

 غصه نگاش کردم و گفتم: با

 کرد؟ یاحترام یسجاد ب ب؟یاد-
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نه بچه! دلش پره من االن خودم کوه دردم، انگار دارم دست -
 نیببندم ته ا زیهم چشمامو به همه چ یهرچ رم،یگ یخودمو گاز م
 خورم. یخون خودمو م شه،یتن من وصل م یه جنگ به پار 

مبل نشسته  یکه رو بینعنوش گذاشتم و به سمت اد یتو نویدر
 بود، رفتم. کنارش نشستم و بغلش کردم:

 !!اد؟یکنند؟ چطور دلشون م یم تیچرا تورو اذ ب،یاد-

دستشو دورم حلقه کرد و منو به پهلوش چسبوند و سرمو  هی
 :دیبوس

 .نهیکه مزدم ا دیلنگ یکار من م یجا هیالبد -

 نیبه خاطر آرامش تو در گه،یکشور د هی میبر م،یبر نجایاز ا ب؟یاد-
 .یآرامش باش یتو تو یول امیمن هرجا م یتو بگ

کرد. سرمو  یم نیینگاه کرد، انگار داشت حرفامو باال و پا رهیخ بهم
 اش چسبوندمو گفتم: نهیبه س
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 نیا بیاز دست بدم. اد نویدر ایتو  نکهیاز ا دم،یترس یلیامروز خ-
رابطه  نیا یکه اردوان تو یروابط فقط جنگ و دعواست، تا زمان

 اهیبزنه، حسادت و نخوت جون اردوانو س نیخواد تورو زم یاست م
 لیدل یخوام حت یاونه . نم هیمائده هم شب دیدونم شا یکرده،نم

من  یاردوان برا ایخوام فکر کنه اون  ینم نکار مائده رو بپرسم چو
خوام دورشون کنم  یخودم مهمه، م یمن زندگ یدارن اما برا تیاهم
 نیقوان یرو ایدن نیرسه چون ا یوقت به تو نم چی! اردوان هبیاد

که خدا گذاشته، اون هر چقدر هم بره جلو بازم  ینیاستواره! قوان
 یازش گرفته و باز برا آدمو هی یچون زندگ فتهیو ته چاه م رهیفرو م

 نیبه جون تو که جون من و در فته،یبه جون تو م یافتادگ نیا
 .یهست

 و آروم گفتم: دمیکش ینفس

طمع آلودشه،  یداد، اون دچار گرسنگ رییتغ شهی! اردوانو نمبیاد-
 .میدور بش دیما با

 داد و ادامه دادم: هیسرشو به مبل تک پس
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ه دستشو گاز گرفته بود نگ یمیپنج ماه قبل از مرگ ج کینزد-
خطرناکه،  یلیکه کوفتمون کنه، اردوان خ دیداشت تا شب ع

 یکه تو یکنه، با نقاط ضعف تو هرچ یم یبا ابروت باز شهیهم
 یتا به نحو ادیم یریگیکه م ییتو هست، تو تموم مراسم ها یزندگ

فکر  هی بیکرده، اد شخراب یداد یخرابش کنه، هرجا که مهمون
 بکن تا ازمون دور بشه. یفکر هی میر یاگر نم یبکن حت

*** 

. جالل هم اومده میسجاد دنبالم اومد و باهم به دادسرا رفت صبح
روند  یو حدودا دو سه ساعت میرو انجام داد تیشکا یبودو کارا

 میت هی دمیو د می. با سجاد به خونه برگشتدیانجام کارها طول کش
 بیکنند. قبال اد ینصب م ریو دزگ نیخونه هستن و دارن دورب یتو
 فرق کرده بود. تینبود اما حاال وضع زایچ نیو بند ا دیق یتو

 ریرفت، انقدر فکرش درگ یراه م اطیح یبغلش بود و تو یتو نیدر
بود که متوجه حضور من و سجاد نشد، نگران به سجاد نگاه کردم، 

 سجاد بهم نگاه کرد و آروم گفت:
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 حال بندازه. نیرو به ا چارهیب نیخواد که ا یم نویاردوان هم-

 گفت: بلندتر

 آقا؟-

 به سمتمون برگشت و متعجب گفت: بیاد

 د؟یاومد یک-

 گرفتم و گفتم: بیاز اد نویدر

 ؟یخوب بیسالم؛ اد-

 د؟یکرد تیشکا-بیاد

 آره آقا کار تمومه.-سجاد

 ساعتش نگاه کرد و گفت: به

 م؛یقرار داد ببند هی دیبا گهیساعت د هیدفتر  رمیمن م-سجاد
 ن؟یایم
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آماده باشه. زنگ بزن  میگذاشتم ت یکار میاره ساعت ده تا-بیاد
 شروق خونه تنها نباشه. نجایباال ا ادیب یکی

 ستاد،یا یمبصر باالسر همه م نیافتادم اگر اون بود ع یمیج ادی
 بود. چقدر دلم براش تنگ شده... قیرف هیسگ نبود،  هی یمیج

 یچک اردوان رو دمیسمت خونه رفتم، داخل اتاقمون شدم و د به
اجرا نذاشته بود.  بیتوالت مونده و مهلتش گذشته اما اد زیم

 ایکنه؟ خدا یم نتینفر یمرد! بعد خواهرت اونطور یچقدر رئوف
 یرو م یبچه پدر نینگهش دار، ا نیدر یمن نگهش دار، برا یبرا

 .هخودش بش هیخواد که خوب باشه و شب

بار غم شده بود و حرف  هیخانم اومد، شب یظهر بود که بدر یحوال
و  شدیم رهیداد و با غصه به من خ یزد و فقط سر تکون م ینم

در  یساعت بعد مامان اومد، جلو کیرفت.  یم نیقربون صدقه در
وقت سر دلش باز  هیکردم که  دیبار به مامان تاک نیهزارم یبرا

از  بیاد یبوده چون هنوز خانواده  مننشه و بگه اردوان قبال نامزد 
نگاه به  هی دیمامان به خونه رس ینداشتن. پا یاطالع انیجر نیا
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خانم درجا  یداد. بدر یسالم خشک و خال هیخانم کرد و  یبدر
 گفت:

 د؟ینیب یمنه؟!! از چشم من م ریتقص-

 یمامان م یکیبه دو کنند!  کهیدوتا باهم  نیکم داشتم که ا نویهم
 خانم! یبدر یکیگفت و 

زن  ن؟یوفتیعقب ن نیریگیم شیآ خاک عالم؛ دست پ-مامان
منو  ینوه  یچ ینوه ات مشکل داره برا یدون یتو که م یحساب

 ؟یبر یم ششیپ

ببرم  دهیتا حاال ند نویمن فکر کردم آدمه گفتم در-خانم یبدر
 کنه. ینطوریخواد ا یدونستم که م ینشونش بدم چه م

. آقا یزیچ یدوا درمون یدکتر شیبه دخترت بگو ببرتش پ-مامان
آدم افتاده؟ به ولله  نیا اهیدل س ریکرده گ یچه گناه چارهیب بیاد
رگ وسط  سته،یا یپسر دور از جون قلبش م نیگفتم ا شبید
 .دیترک یداشت م شیشونیپ

 و گفت: هیگر ریخانم زد ز یبدر
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 .رهیمادرش بم-

 ....رهیپسرشو بگ یجلو نکهیا یخانم هم جا الیل-مامان

خانم  یبه مامان دادم و بدر نویاومد. پستونک در فونیزنگ آ یصدا
 ساکت شد و گفت: هیوسط گر

 ه؟یک-

 .انیسجاد االن نم بویدونم اد ینم-

 خورده گفتم: کهیو ترمه ان.  الیل دمیو د ستادمیا فونیآ یجلو

 خانم و ترمه هستن. الیمامان؟ ل-

 خانم با هول گفت: یبدر

کرد اومد جبران کم  نیمنو نفر یکم بچه  شبیاومده؟ د یواسه چ-
 خواد. یکنه؟ نم یکار

 اومد و گفت: جلو

من خودش  یبچه  د؛یچشم سف ،یخواد درو باز کن ینم-خانم یبدر
اش بگه  نهیبال و پرش گرفت که بزنه به س ریو سه تا بچه هاشو ز
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پسرش  نمیمن دست زده؟ باز نکن، بره بب یبسوزه به بچه  جگرش
 رسونه. یبهش م یریچه خ

خانم گرفت و به  یمامان نگاه کردم که با حرص نگاهشو از بدر به
خانم به  یزدن. بدر یو ترمه هنوز زنگ م الیرفت. ل نیسمت در

 سمت هال رفت و گفت:

دراومدم. کاله بده کاال بده دو قورتو  نایخاک بر سر من که پشت ا-
بده، پول تو  لیبده، خرج تحص هیزیباال بده. خارج بفرسته،جه مین
خرت  بیاد دیبگ دیاری....که حاال دم دربرهیبده خونه جدا بگ یبیج

 به چند من؟

 زدم و نوشتم: جیمس بیاد ی! برادنیحداقل فهم نارویا خوبه

بود گفت درو باز نکنم و  نجایدر اومدن و مامانت ا یو ترمه جلو الیل-
 وقت نرن دفتر سر و صدا کنند، زنگ بزن بسپار. هیمنم باز نکردم، 

 جواب داد و گفت: بیبعد اد قهیدق چند

 باشه به مامانم بگو بمونه.-
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نشستن. شام  الیسر یمادرا برقرار شد و پا نیکم صلح ب کم
پر از  نستاگرامیکسپلور اچک کردم، کل ا مویدرست کردم و گوش

هارو  جیبود. کپشن دو سه تا از پ نیو در بیمن و اد یعکسا
 خوندم که نوشته بود:

مونه،  یم یگل مس یکاتب درست مثل محاسبه  بی+انتخاب اد
به خودش جلب کنه و  یشتریب یگرفته که توجه ها ویکیرفته  یعنی

 زریکه ت دیشناس ی" رو می"شروق هشرود گهیهمه حتما د
 همه جا هست. غاتشیتبل

 باز کردم و نوشته بودن: نویدر یاز عکسا یکی

و مدل  دنیمدل لباس پوش ی! قشنگ از روندهیآ گریباز ای+مدل 
 یهستن)چندتا اموج ایمعلومه که مامان و باباش ک دنشیخواب

 قلب(.

 عکس دونفر امون نوشته بودن: هی ریز
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اما من شخصا  زهیکاتب واقعا تعجب برانگ بیانتخاب اد نکهی+ با ا
 یباطن دیداد عشق با ادیما  یکنم چون به همه  یبهش افتخار م
 !یباشه نه ظاهر

از خودم بود و  یعکس تک هیزدم و عکس بعد رو باز کردم که  لبخند
 نوشته بود:

کاتب  بیاگر شوهرش اد یعنی! غاتیمدل تبل ی+ شروق هشرود
 داشت؟ یتیمعروف نینبود بازم همچ

که  یدر مورد شهرت افتادم و لبخند زدم، لبخند بیاون حرف اد ادی
 گرفته بودم. ادی بیاز اد

**** 

از حقوق ............ هر کس تمام  تیقانون حما 23طبق ماده -یقاض
 دیبه نام خود پد یحت ایرا به نام خود  یگریاز اثر د یقسمت ای

استفاده و عرضه کند به سوء  ایپخش  ایآورنده بدون اجازه او نشر 
 شود/ یمجازات م یبیحبس تاد
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محکم و محکوم کننده  یکرد و قاض یپرخاشگر بیبه سمت اد الیل
رو سرجاش نشوند. اردوان با صورت به خون نشسته به من  الیل

 و جسارت بهش زل زده بودم.  یکرد و من با غرور و تلخ ینگاه م

و شش ماه حبس  کسالیفرزند قاسم به  یارچیاردوان ع یآقا-یقاض
 .شنیمحکوم م

 باز از جا بلند شد و رو به من گفت: الیل

 یداغ بچه امو به دلم م یخدا داغ بچه اتو به دلت بزاره که دار-
 .یزار

پرخاش  یکیبه  یخشونت نیبار بود که با چن نیاول میتو زندگ دیشا
تا  بیساکت موند؟ اد شهیکرد مگه م نیبچه امو نفر یکردم ول یم

 ادیقلبم فر یخواست دهن باز کنه، من با تموم اون حس نفرت تو
 زدم:

 یجامعه داد لیدزد تحو هیخانم ساکت شو؛ فقط ساکت شو... الیل-
رشد کنه و  هیباال داده و با آبرو و پول بق گهینفر د هی یکه زحمتا

که  یکرد نیانقدر نفر ؟یکن نیو نفر یبزن غیج یبعد فقط بلد
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طاعون شده به جون همه افتاده، اگر  هیخودت و پسرت شب یزندگ
ک بچه  یکرد کاریچ نیخودته، بب زخرفم تیترب جهیزندان نت رهیم

 ات دزد از آب دراومده.

 نیا یتو یبازومو گرفت تا منو عقب بکشه و ساکتم کنه، حت بیاد
 یکبود شده داره از خواهرش دفاع م تیحالم که خودش از عصبان

 یرو نگاه م الیکنه؟ با همون حس خشم که ل یکت مکنه؟ منو سا
سرم جمع شده بود  ینگاه کردم. انگار تمام خونم تو بیکردم به اد

 هر آن ممکنه بتکره. مو فشار مغزم باال رفته و سر 

 بلند شد و بلند و متحرص گفت: اردوان

 یشعرا یبه من داده وگرنه من جا نیقربان، تموم شعرارو خود ا-
 از کجا بدونم کجاست؟ نویا یبابا

من  یبعدشم بابا ره؛یم یزیچ یهاش پ یمگه دزد بنا بر دانستن-
 کنه. میچهل متر خونه کجا شعراشو قا یتو
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...با همون احوال یباباتو مگه اومده که شعرا یاردوان خونه -الیل
خواست ارومش کنه نگاه کردم. چشمم به  یکه ترمه م الیبه ل یقبل

 آروم گفت: بی. اددیپرمائده افتاد که رنگش 

 شروق!-

 با خشم نگاه کردم. دوست ندارم از اونا دفاع کنه. بیاد به

 حرفا همه زده شد و سند و مدارک هم آورده شده. نیا-یقاض

 گفت: الیخواست ختم جلسه رو اعالم کنه سجاد رو به ل یقاض تا

 .میاز پسرت رو کن گهیپرونده د هی دینذار-

 خفه شو بابا.-اردوان

 بلند گفت: یقاض

 آقا ساکت باش؛ حرمت دادگاهو نگه دار.-

 اردوان نگاه کرد و گفت: یچشما یتو سجاد
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اون بند  یخواننده شد؟ شعرا یچطور زتیهمه چ یپسر ب-
جواز گرفت؟ آهنگساز ها براش درو باز کرن؟ جواب  شیتنبون

 خواهرم و پدرم بود. یتماسشو دادن؟ همش از سر صدقه 

گفت که سجاد با خشم  یزیسجادو سرجاش نشوند و بهش چ جالل
 خطاب به سجاد با تحکم گفت: بیفرو خفته ساکت شد و اد

 سجاد! بسه.-بیاد

 نگاه کرد و گفت: بیبه اد سجاد

چرا بسه؟ چرا پنهان باشه؟ اردوان از خواهرم سوء استفاده کرده به -
 .دنیدوسش داره با مائده نقشه کش نکهیاسم ا

 نقشه نداشتم. من-مائده

من  ،یتو با اردوان بود یتمام مدت نامزد ؟یتو نقشه نداشت-سجاد
اردوان احمق  ،یاردوان داد ادیتو  نویا یذارم حت یقرآن م یدست رو
 حرفاست. نیتر از ا

 ببرنت... رنیبگ انیب گمیآقا م-یقاض
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 معترض گفت: جالل

 سجاد! انقدر حرف نزن!-

 گفت: یکرد. سجاد رو به قاض یوارفته به اردوان و مائده نگاه م الیل

 یما زندگ یباال یماست! طبقه  ییآقا اون)اشاره به مائده( دختر دا-
 یمن و نون کارمند یکردن چون خرج خودش و مادرشو حمال یم

نمک نشناس دوست پسرشو  یدختره  نیداد، بعد ا یخواهرم م
 کرد و گفت: الیبود اورد....رو به ل ارشاد یسر راه خواهر من که تو

بره سراغ اون)اشاره به  یارچیوگرنه چرا اردوان! اردوان ع-سجاد
 مائده(.

 زد: غیج یباز طهیبا حرص و سل مائده

 میخواهر کوتوله و ن یدهنتو ببند، پس فکر کرد یسجاد عوض-
 داشت؟ یتو رو نگه م یوجب

 گفت: یبا لحن بد سجاد
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 دمیکش رونیو بم شما دوتا رو ب ریمائده من زدهن منو باز نکن -
 .ادیباال نم گهیسرت د رهیآبروت م

مائده رو ساکت کرد و به سجاد با نگاهش گفت که ادامه  ،یقاض
 سجاد گفت: یجا الیبده. ل

 ؟یدون یم یچ-

مامان، معلومه که اردوان باالخره از شروق  گهیداره شعر و ور م-مائده
 اون کجا و اردوان کجا. شد؛یجدا م

 نه؟ یزن یانگار توهم زا م ؟یمال یلیتو خ-بیاد

 .دینظم دادگاهو به هم نزن دیساکت باش-قاض

سجادو بشنوم.  ینشستم و تمام من گوش شد تا حرفا سرجام
دونه که انقدر ساکته و  یم ییزایچ هیدونستم سجاد  یم شهیهم

 زنه! یحرف نم

با خواهر  نکهیقبل از ا یبودن، حت اردوان و مائده قبال باهم-سجاد
رونه و  یکاتب، اردوانو از خودش م یمن نامزد کنه، اون موقع آقا
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 یتو یخوب تیکشه چون شروق موقع ینقشه هارو م نیمائده ا
 یداشت، پدرمو م یلیخواهرمو خ یهوا یقبل سیاداره داشت و رئ

تونست  یقائل بود. شروق م رمپد یبرا یادیشناخت و حرمت ز
باشه و اردوان و مائده رو به ارزوهاشون برسونه. اردوان  یخوب یرتپا

 بود! گریباز هیفقط 

 گفت: یعصب بیاد

 سجاد بسه.-

 .یباش رونیب یتون یآقا م-یقاض

 کنند؟ یم فیتموم شده چرا دارن تعر انیجر نیقربان االن ا-بیاد

. دیلرز ینگاه کردم که دست مشت شده اش سر زانوش م بیاد به
وارفته بود و ترمه متعجب به  الیسرخ و برافروخته بود، لگردنش 
 گفت: بیرو به اد یبود. قاض رهیسجاد خ

 جرم مشخص بشه. نیا فیتکل دیبا-
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نداره، آره  قتیچرت و پرتا هم  حق نیمن نامزد شروق بودم ا-اردوان
 شناختم. یکردم اما قبل شروق اصال مائده رو نم انتیمن خ

 دارم. من مدرک دارم، عکس-سجاد

 نگاه کرد و ادامه داد: یقاض به

 زاشت. یداشت که عکساشو با اردوان اونجا م جیپ هیمائده -سجاد

 ؟یدار جویاون پ یتو چطور-یقاض

 انداخت و گفت: ریسر به ز سجاد

 هک کردم آقا.-

 گفت: عیبه سجاد نگاه کرد و سجاد سر یشاک جالل

اون موقع که با خواهرم  یکشم ول یهر چقدر که مجازاتش باشه م-
 یاما من که م دید ینامزد بود بهش شک کرده بودم، خواهرم نم

 کنه... یاز محبت خواهرم سوء استفاده م یداره چطور دمید

به  یبد یبا صدا یکه صندل یجور هیاز جاش بلند شد،  هوی بیاد
نگاه کرد،  بیسجاد برگشت به اد د،یعقب رفت، شونه هام باال پر
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تونست  یو رو شد... نم رینداشت...دلم براش ز ندیتحمل شن
 دایصورتش هو یآزار تو نیشد و ا یم تیبشنوه!!!! داشت اذ نارویا

کرد.  ینگاه م بیکه با لذت به اد فتادآن نگاهم به اردوان ا هیبود. 
 !!!ضیمر ی کهیمرت

 زیکنه. اردوان لبر ینم ریو حق اهیمثل حسادت جسم آدمو س یچیه
رفت و  رونیب بیبود. اد بیاز حسادت و رقابت ناجوان مردانه با اد

 سجاد ادامه داد:

 یتموم شد که اردوان به واسطه  ییاونجا قایتموم نقشه دق-
اونا  قیتونست از طر یو م شناختیرو م یادیز یآدما تشیمعروف
که شروق باشه  یتونه مهره ا یخودش برسه، پس حاال م الیبه ام

کردن  لیکارو هم کرد! خواهرمو از ارشاد تعد نیرو حذف کنه که هم
پدرمو گرفته و به نام خودش  عرش یو کارشو از دست داد و دفترا

که  یصمد یکه اقا میشعرارو ثبت کرده و خونده، ما شاهد آورد
شناسن و اصال اون دفترو پدرم به  یپدر منو م یآهنگسازان شعرا

 نشون داده بود. یصمد یآقا



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1057 
 

تکون داد، به مائده با تموم حرصم نگاه کردم که از  یسر یقاض
 از جاش بلند شد و گفت: هوی. دییجو یناخنشو م یحرص گوشه 

 کنم. تیشکا نیاز ا جمیهک پ یخوام برا یمن م-

 گفت: یمحل یبا ب یقاض

 نداره. یاون به من ربط ینترنتیا میبرو بخش جرا-

عروستون قبل  د،یبه داشته هاتون اضافه کن نویخانم ا الیل-سجاد
پسرت  نکهیا یکرده و برا یادیبا اردوان ازدواج کنه غلط ز نکهیا

شما و سرزنش  یها نیمورد خطاب نفر یبدبخت تر نشه و اشتباه
 یتو سقط کن من عقدت م گهیبهش م رهیکاتب قرار نگ یآقا یها

اول عقد بعد سقط وگرنه  گهیم هیافعمن مار و  ییکنم چون دختر دا
کاتبم  یتو دفتر آقا ی. مائده حتگمیرو م یهمه چ تییبه دا رمیم

کاتب اون  یو هوار کرده اما از شانس شازده ات آقا غیاومده بود و ج
 یرو م هیکاتب دهن مائده و بق بیاد لیروز دفتر نبوده و جالل وک

 نرسه. یزیچ بیبنده تا به گوش اد

 کرد. دییسجادو تا یجالل نگاه کردم که با سر حرفا به
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 هیقض نیاز ا یاطالع یبودن و کس ماریدوره ب هیکاتب  یاقا-سجاد
 یلمایدونسته؛ البته مدارک هست،ف یم لشینداشته و فقط وک

 .شهیمداربسته دفتر ثبت و ضبط م نیدورب

 یزیر ینقشه ها پ نیگرده؟!!ا یبه چند سال قبل برم انیخدا جر ای
 نهیخورده به جالل و بعد به مائده که با حرص و ک کهیشده بوده؟ 
از  زیو لبر یشده بود نگاه کردم. اردوان باصورت برزخ رهیبه سجاد خ

 کرد. یخشم و آز به مائده نگاه م

و  دمیدفتر د کیجالل_من به اردوان فقط خبر دادم که مائده رو نزد 
کاتب اون وقت حالش  ینزدم، آقا یکردم به آقاز کاتب حرف شیراض

خواهر زاده اشو واسه  یتونسته گند زن ینم گهیخوب نبود و د
 کنم  یریشگیخواستم پ یبار جمع کنه، من م نیهزارم

نقشه  یزیاما طرح ر هیخوب گریکه گفتم اردوان باز ییاز اونجا -سجاد
 هیکه قض شهیکنه و اردوان هول م یم دشیمائده تهد ست،یبلد ن

امسال  ایپارسال  یعقد برا یاصل خیکنه و تار یلو نره، عقدش م
 .ستین
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 زد و گفت: یپوزخند

که تا االن سه بار عقد کردن  دنینقشه کش زیانقدر ر یعنی-سجاد
 عاقد! هیاونم با 

 بدم. لتونیتونم تحو یمن مدارک عقدو دارم م-جالل

 کدوم دفتر خونه است؟-یقاض

 .رهیاشاره کرد که مدارک دفترخونه رو از جالل بگ شیبه منش رو

انجام شده که از دوستان  یداراب ندایسقط توسط خانم دکتر ل-سجاد
 کاتب هستند. یاقا

 شیشناخت، اما نگفت که اردوان و مائده پ ی!! اون اردوانو مندا؟یل
دونسته که مائده با تو نسبت داره؟ اون  یاون رفتن! از کجا م

 پولشو گرفته و کار انجام داده.

 بیاز اردوان به خاطر اد یداراب ندایچرا اونجا برده؟ چون ل-سجاد
 گرفته و از دوستان اقاکاتب بوده . ینم یکاتب مبلغ
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 یثبت شده اما منش نهیهست به اسم معا شیپرونده پزشک-جالل
پرونده است، برگه  یزده و تو ونیلیمطب فاکتور به مبلغ هشت م

هشت  ای تیبرگه رضا نهیمعا ینامه هم هست. البته برا تیرضا ی
اما  رهیگ ینم نهیهز یداراب ندایاردوان فکر کرده ل رن،یگ ینم ونیلیم
شده و چون حساب ها اون  یکاتب کسر م یاز حساب آقا نهیهز

 کنم. یسال با من بوده مبلغو پرداخت م

 اردوان نگاه کرد و ادامه داد: به

نداشته  یپول ثبت انتقال نکهیا یبرا یمتاسفانه دکتر داراب-جالل
و  دمیبهشون م یو من پول دست ادیکاتب م یباشه به دفتر آقا

 یروز هی ادیدرب یارچیکه از اردوان ع یزیدونستم هر چ یچون م
 لمیصحنه عالوه بر ف نیبابت ا شهیکاتب دردسر م یآقا یبرا

با ثبت صدا هم دارم که  لمیف هیمداربسته اتاق خودم  نیدورب
 .دنیکاملو م حاتیدارن توض قایدق یخانم داراب

 و گفت: رهیمدارکو از جالل بگ یاشاره کرد تا تمام یرو به منش یقاض

 نفع داره. یذ میجرا یلیخ هیقض نیا ایگو-
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سوخت، چقدر راحت ازش سوء  یداخل اومد، دلم براش م بیاد
 من! نیکردن درست ع یاستفاده م

 هی دیکنه! پس با یوضع زندگ نیتونسته با ا یمائده که نم-سجاد
 کرده. یخودشو ساپورت م یکه زندگ دهیکش ینقشه م

 دمیرستوران افتادم اون وقت که د یمائده تو ینگاه ها و رفتارها ادی
 دهیکش ینقشه م دیکردم واقعا اردوانو دوست داره! آره با یو فکر م
بهتر برسونه و من چقدر  یخودش و اردوانو به مقصد یکه زندگ

 !.ایاحمق بودم خدا

 زیر یبا چشما جینگاه کردم، گ بیو به اد دمیصورتم کش یرو دست
 الی. لدهیماجرا رس یکرد تا بفهمه به کجا یشده به سجاد نگاه م

 نکهیا یداشت که حرف بزنه و نه رو نویا یبود و نه نا دهیرنگش پر
مونده بود! به ترمه نگاه  رهینگاه کنه. به دهن سجاد خ بیبه اد

 رهیگونه اش گذاشته بود و به جالل خ یکف دستشو رو هیکردم که 
 لیدادگاه تحو یبود که داشت تند تند مدارک و پرونده هارو به منش

 داد. یم
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سال داشتم  کی کیداخل اومد...بعد نزد ییدا اتاق باز شد و زن در
 ی! موهادهی. چقدر چاق شده، چقدر به خودش رسدمشید یم

 ییدا یوقت دهیمرتب و خوب پوش یتاتو کرده لباسا یبلوند، ابروها
 یفقط م گهیما ساکن شده بودن ما د شیفوت کرده بود و پ

به  د،یرس یلباس و... نم هن میخرج خورد و خوراکشونو بد میتونست
 یهم نم یو تنوع طلب یبه خوش گذرون د،یرس ینم یسفر و مهمون

تو خفقان عقده ها و آرزو هاشون مونده  یادیز یو سال ها دیرس
 بودن.

وقت وسع  چیه دیدارن، شا یادیز تیروح بلند و ظرف ایبعض
وقت از خودشون  چینرسه و ه یو تفنن یحیتفر یایبه قضا شونیمال

 شونیو حرمت درون تیو شخص تیاز بعد انسان یعنیخارج نشن 
که هست مائده  یقلبشون کم نشه اما هرچ بتیخارج نشن و از ه

 اونا نبودن.... هیشب ییو زن دا

چون  دمیکش یکردم! نقشه م یاونا بودم خطا م یاگر منم جا دیشا
منو گرفتار  یآبروشون گرفتار اردوان بود! همونطور که اردوان آبرو

دونست نقشه  یمائده سوخت، نم یکرده بود...اون لحظه دلم برا
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خودشو از دست بده اما منو از شوهرش  یاش باعث شد بچه 
فکر  نیبه ا یسوخت وقت یشتر میدختر کرد. دلم براش ب هیصاحب 

 یو اون استرس عمل ختهیهمه نقشه ر نیاردوان ا یکردم که برا یم
 کردن نقشه هارو داشته.

خواسته برسه و حاال  یکه م ییتا به اون آروزها ستادهیهمه ا مقابل
بفهمه اردوان با من فقط در ظاهر نبوده بلکه...بلکه کار انقدر باال 

 وسط هست. نیبچه ا هیگرفته که 

شده بود که نگاهشو  جیسجاد انقدر گ ینگاه کردم، از حرفا بیاد به
نگاه کردم که مائده  یی. به زن دادییدو یپاش م ریز نیزم یرو

هر  ییکرد و زن دا یم فیرو براش تعر یداشت تند تند همه چ
 کرد.  یم یفاحش رییلحظه صورتش تغ

هم  نیپرونده سقط جن یرو مجدد اعالم کرد و برا ییحکم نها یقاض
 یبه پاشد اما درون من سکوت یدادگاه همهمه ا یزمان اعالم کرد. تو

 ند اردوان منو به خودم آورد:بل یمطلق شکل گرفته بود تا صدا
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آدم  ؟یشد زیکاتب عز بیاد شیپ اتیبا فضول یسجاد! فکر کرد-
بهتر از خودش نباشه همه  یکس نکهیا یکنه؟ اون برا یحسابت م

 کنه. یپاش له م ریرو ز

 گفت: یبا خونسرد سجاد

ندارم.  یازیکاتب ن بیخوام باشم به اد یکه م یاون نکهیا یمن برا-
 .یارچیمن مشخصه ع ریراه و مس

بود و فقط  دهیچسب شینگاه کردم که بدتر از من به صندل بیاد به
 کرد. اردوان با حرص گفت: یبه سجاد نگاه م

 .رونیب امیمنتظر باش ب ست،ین یسال عمر کی-

 .میما منتظر ینمون ادیبده اون تو ز مهیجر یتونست-سجاد

 و دوسه تا با کف دستش به پشت سجاد زد و گفت: دیخند جالل

 دادگاه حرف بزنم. یامون بده من دو کلوم تو-

 بود. یحساب شخص هیتسو-سجاد
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 یآب م الیبه من چشمک زد، به ترمه نگاه کردم که داشت به ل رو
توجهمونو  ومدیکه به سمتمون م ییزن دا یکفشا یداد. صدا پاشنه 
با اون صورت با اون صورت پر حرص و نخوت  نکهیجلب کرد و قبل ا
. پشت به من و ستادیبشه، سجاد مقابلش ا کمیو اتهام زن نزد

سجاد که  یلحظه به قد وباال هی ییدا زنبود.  ییو رو به زن دا بیاد
 گفت: یاز پارسال بلندتر شده بود نگاه کرد و جا خورد و عصب

 مونه؟ یماه پشت ابر م یفکر کرد-

گرفتم و  بویهول کردم و دست اد ه؟یمنظورش چ ختیر یهر قلبم
 سجاد گفت:

 هی. ییکشم زن دا یم رونیماه ها از پشت ابر ب هیبق ادیتا ماه درب-
. دیچشمامون نباش یکنم جلو یرو م ریخاکو ز یدستمه ه لیب
 یورو م ریدختر و دامادتو ز یزندگ یآفت زده  یباغچه  نیا شتریب

اشک  یکنم که جواب تک تک قطره ها یکارو م نیکنم و انقدر ا
 یو نمکدون شکوندن تقاص بد ننمک خورد د،یخواهرمو پس بد

 .رمیگ یداره که اونم من ازتون م
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 آروم گفت: بیاد

 سجاد!-

اون شعرارو خواهرت خودش به  یدون یخودتم خوب م-ییدا زن
 .فتهیزندان م یاردوان داده و االن به ناحق تو

 نه بابا؟-سجاد

 رو به من گفت: یتصنع زویبرگشت با لحن تمسخر آم سجاد

 یگناهو تو یب یچرا زودتر نگفت ؟یخودت دفترو داده بود یآبج-
 .میزندان انداخت

حوصله  یسجاد زد و سجاد ب ی نهیس یبا حرص به قفسه  ییزندا
 نگاش کرد و گفت:

گفت شعرارو به  میگفت شعرا رو به نام خودت  بزن؟ آبج میآبج-
 فتمیداره، م گهیپرونده د هیبفروشه؟ دامادت  گهید یخواننده ها
به حال  یوا هیباشه  دهیکه خر یبابام و هر خواننده ا یدنبال شعرا
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 یم مهیمونه و انقدر ازش جر یاردوان براش دارم و انقدر اونجا م
 .نیدو تا دوباره همونجا برگر  رنینم اتاقتونو بگ یکه  بتونم بو رمیگ

سجاد سربلند کرد و به اردوان که کنار سرباز  د،یرنگش پر ییدا زن
کرد، حرف  یم هیبود و داشت با مائده  که گر ستادهیدر اتاق ا یجلو
 زد گفت: یم

 اردوان؟ اردوان به سمتمون برگشت و سجاد گفت:-

 کن.. دایتو زندان آدم پ-

 سجاد!-بیاد

خواد  ینگاه کنم، م بیباعث شد به اد بیو حالت لحن اد تحکم
 نگاه کرد و گفت: بیسجاد به اد ره؟یسجادو بگ یجلو

قطره اشک  هیمرگه  شیکاتب من نوکرتم، نوکر اما پ یآقا-
 شمیخواهرم منم خوره م دیاتاق بشه تهد نیا یتو یخواهرمم، هرک
اگر اون  یحت رم،یچشمش م یو تو شمی. خار مفتمیو به جونش م

 به خود خواهرم وصل بشه. کیآدم از دور و نزد
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و هم به  بیبه دو تا منظور اشاره کرد، هم به خود اد نامحسوس
کنه.  یم داینسبت پ نیدر ایو بازم با من  نیاردوان پدر در نکهیا

 خطاب به اردوان گفت: رهیبگ بینگاه از اد نکهیسجاد بدون ا

 یمورد عالقه  وونیگلستان ح یجنگل ها یزمستون پارسال تو-
و خواهر  یخراب کن دشویکه ع یچشماش کشت یخواهرمو جلو

 .یکن تیمنو اذ یحامله 

 زد و گفت: یزهرخند اردوان

که انقدر سنگ  شهیخرفت اصال مگه خواهر تو حامله م کهیمرت-
همه مثل خودتون اسکلن؟  نیفکر کرد ؟یزنیم نهیبه س شویحاملگ

 ...ای هیپرورشگاه ایاون بچه  دوننیهمه م گهید

 اشاره کرد و گفت: بیسر به اد با

که بچه اشو قبول کنه  ارهیب ویک دهیدوست دختراشن، د یبچه -
 است. نهیگز نیخواهرت بهتر دهید
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کرد ناراحت  یفکر م ینطوریاردوان ا نکهینگاه کردم، از ا بیاد به
خودش  یبچه  نیکرد که در یبه مغزشم خطور نم یعنینبودم، 

 باشه! بهتر...بهتر!

 بگو. شهینم یکاتب! رسانه ا بیبگو اد-اردوان

 یاز جاش بلند شد، من م بیتا خواست حرف بزنه، اد سجاد
سر و گردنش بفهمم که  یشو سرخ یشونیتونستم از اون رگ پ

 منو برداشت و با تمسخر گفت: فیک ه،یچقدر عصب

 .دیاردوان فهم میبدبخت شد-

 یهم نم بیو بعد به من نگاه کرد. اد بیخورده به اد کهی سجاد
 داشته باشه. یا گهیخواست اردوان جز اون فکر مسخره اش فکر د

 همه رو کالفه کرده. نیدر میپاشو بر-بیاد

به اردوان بده، به هر  دویدیکه بچه خر یآدرس اون مغازه ا-سجاد
 .فتهیسال ازت عقب ب هیحال قراره 
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جواب سجادو نداد و بلند شدم و از جالل تشکر کردم. رو به  بیاد
 سجاد آروم گفتم:

 .نیبشه به خاطر در یزیچ ریگیخوام پ یکشش نده، نم گهید-

 هیامسال تو  دیروز مبادا، ع یآتو داشته باشم برا دیمن با-سجاد
رو  نجایجفتک بندازه ا یشرکت کرده که نگه داشتم وقت یمهمون
قماش  یسر هیها  یتیسلبر نی. ارهیجا نم چیه نینب بویکنم. اد

با اون، اون  رهیم نی. ارنیم یفیکث یها یدارن مثل اردوان که مهمون
هر  یهم استفاده کنند. به هر حال تو یترق یراتا از روابط ب نیبا ا
و اردوان جز  ارنیرو درم یها هستند که گند همه چ یسر هی یشغل

 .ارمیدرم ایچ یمن از اون مهمون نیاوناست، حاال بب

 ؟یدون یتو از کجا م-

 زیر یسرم تلنگرها یو حق به جانب و منتظر نگاش کردم. تو نگران
جسورانه نگام کرد و مچشو گرفتم و  یخورد. سجاد با سکوت یم

 گفتم:

 ؟یدونیتو از کجا م ؟یکن یم کاریچ یسجاد دار-
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 بودم. یاون مهمون یمن خودم تو-سجاد

چارچوب من قدم بردار، سجاد  ینگفته تو بیسجاد مگه اد سجاد!!!-
 .یبش یزیچ یبخاطر من آلوده  خوادینم

ذارم  ینکردم، فقط رفتم آتو جع کنم، من نم ییمن خطا یآبج-سجاد
داره که به  شیبره، هر وقت اسا نیینامرد پا نیا یآب خوش از گلو

 نرسونه. یبیآس نیتو و در

نکن،  یزیخاطر اردوان خودتو گرفتار چسجاد جون من، مرگ من به -
 .یپس خودتم گناهکار یاگر تو اونجا بود

 اریمن دست یو وضع که اونجا نبودم، آبج افهیق نیمن با ا-سجاد
کاتب و برادر زن  بیکاتبم، سنم کمه اما به اسم اد بیاد یشخص

خودمو  یخونند. منم آدما یبودن همه دار و دسته اش حرفمو م
 بیمقابل خود اد یبره حت رمیخوابم که آب ز ینم ییدارم. من جا

. هنوز که مائده اون روز اومده هروحشم خبر ندار  یکاتب، اون حت
اردوانو که  یلحظه چک ها نیخبر نداره که هم یبود دفتر و االن حت
 .هیبانک دست ک یداده بود بذارم تو
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با  دم،یآن از سجاد ترس هیخروشان نگاش کردم.  یخورده با قلب کهی
 و گفتم: دمیکش نییخفه لباسشو گرفتم و به سمت پا یصدا

 یاونو ترک نم یباشه ول یهم از اردوان عصبان یهرچ بیسجاد! اد-
 شیداشت که اردوانو ب یکنه. وسط دادگاه منو داشت ساکت نگه م

 نشه. تیاذ نیاز ا شتریاز اندازه نکوبم، خواهرش ب

 یتونه درک کنه. م یحسو خوب م نیکاتب ا بیاد یخب آبج-سجاد
 یکارو م نیخواد از خواهر و خواهر زاده اش دفاع کنه؟ من دارم هم

 کنم.

 یاتو م ندهیآ بیکنار اد ی. تو دارستمین یسجاد نکن من راض-
به شرط  دهیذارتت کنار قبال هم گفته بود که بهت بها م یم ،یساز
 خودت باشه. میگل یپات تو نکهیا

 !یآبج-سجاد

 دستش درآورد و گفت: یبه احاطه  صورتمو
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 بیاد یتموم حساب کتابا ،یحرفارو بزن نیا نکهیا یبرا رهید یلیخ-
کرده اما من  کاریدونه با اعتمادش چ یدست منه و خودشم نم یتو

 ..رمیکنم. دانشگاه نم ینم اهیتو و نه خودمو س ینه رو

 آروم گفتم: یاخم و تشر و صدا با

 ؟ی!!! واسه چ؟یر ینم-

 !سیه-سجاد

 به پشت سرم کرد و گفت: ینگاه

سر و صدا کرد و گفت من  یکل دیفهم یوقت بی. آقا ادرمیفعال نم-
. گفتم واسه یگفت انصراف بد یبه مادر و خواهرت قول دادم ک

تونستم به  یواسه شما نذارم مجبورم فعال نرم نم یکم کار نکهیا
ذاشتمش که بدونه تا  یتو آمپاس م دیمن با یهمه کارا برسم. آبج

 و اعتماد بده. عتبارچه حد متعهدم، تا به من ا

 خفه گفت: یجلو آورد و با صدا سرشو
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که شوهر توئه،  بهیکه دشمن اد یمرد ،یدار گهیبچه از مرد د هیتو -
شوهرته که فقط جلوش هارت و پورت  یاز قضا اون آدم خواهر زاده 

 نیا نم؟یکنار بش یدکنه. من به چه اعتما یعمل نم یکنه ول یم
 ادیم DNA شیدرصد شک کنه با ازما هیروزگار اگر  یفردا  کهیمرت

 نیدارم. ا یاون موقع برم ین آتوهارو برایسراغتون، من تموم ا
 تیو محبوب ییخواد اموال و دارا یخواد بشه م یکه پدر نم یعوض
 .رهیبگ بویاد

 یباهم حرف م الیو ل بیبه پشت سرش نگاه کرد که اد برگشت
 زدن.

و زمان حواله اش داده داره  نیرو خواهره به زم وونهید نیبب-سجاد
فروشه.  یخودشم به اردوان م نیدر یآدم برا نیکنه. ا یاونو اروم م
قاتل ارامشش و هر وقت  شمیم ستیذارم. اردوان تا ن یاما من نم
دهن باز کنه دونه دونه کاراشو  نکهیقبل ا دیفهم نیدر لیبه هر دل

 گمیبهش م ستا،یمائده هم دارم وا ی. برامزن یدهنش م یتو
 .هیچه طعم انتیخ
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 ...یسجاد...داداش-

 گرفتم و خواستم ببوسم که نذاشت. با بغض گفتم: دستشو

نکن که بدتر  یکار ؟یمتیاما به چه ق یدیمنو نجات م یزندگ یدار-
به ولله  نیباشه آتو جمع کن اما به خاطر در م،یاز اردوان و مائده بش

باخبر بشه و  نیدونستم از وجود در یاگر اردوان انسان بود من م
گفتم اما اردوان  یداره. بهش م تیبراش اهم نیدر یخوشبخت

 ی! زندگبهیاد ن،یجلو بزنه و االن پدر در بیاد زخواد ا یکوره، فقط م
اما سجاد توروخدا مائده رو  سر بشه. بیکنه تا از اد ینابود م نویدر

از سر افکار  اناتیجر نینقشه ها و ا نیا یبه جون من ننداز، همه 
من...اون اگرم از وجود  یمائده است. حساب مائده باشه با خدا

به خاطر خودش. به  گهینم دوانوقت به ار  چیباخبر بشه ه نیدر
 یسقط شده  یبچه  یو پا ونهیمن درم یپا هیسمت قض هیهرحال 

 .ونتمیمن مد یاون...گوش کن....داداش
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تا من قد بکشم،  یتو سال ها کار کرد ه؟یچه حرف نیا یآبج-سجاد
همه  یناموس من یمن یآبج فمه،یوظ ره؛ینم ادمیبدتو  یمن روزا
 کنم. یم یهرکار نیبه خاطر تو و در یکسم

 نشست و بغلش کردم و گفتم: کنارم

 ه؟یچکا دست ک-

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 .الیسه-

 ال؟ی!!! چرا سهال؟یسه-

رو ازش دارم به ارزش دو  یزینترس در عوضش وکالت چ-سجاد
 بیروز مبادا دستشه، اد ی. چک ها براانهیبرابر چک، جالل درجر

زنه اما  یزنه و فقط بلوف م یوقت برگشت نم چیاون چک هارو ه
دهن  یکنم و هر هزار بار تو یمن  از اون چک ها هزار بار استفاده م

به عقلش برسه  یزارم حت ین بشه، نمیدر ریگیزنم اگر پ یاردوان م
 قرار داره. انیجر یکه کجا
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دستم نگه داشتم و مغزم هنگ کرده بود. با  هیدهنمو با  یجلو
 گفتم: دیترد

 ال؟یچرا سه-

 بدم. حیتوض دیرو که نبا یهمه چ یآبج-سجاد

 سه تا به بازوش زدم و گفتم: دو

 ؟یدیفهم یحق غلط اضافه ندار یهم بکن یسجاد هر کار-

 شد و معترض گفت: بلند

 مگه من بچه ام؟ یآبج-

 .دیجلو اومد و آرنج سجادو گرفت و کش مائده

 اووو چته؟-سجاد

انگشت اشاره اشو مقابل صورت سجاد گرفت و با حرص و  مائده
 دندون قروچه گفت:
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همه  یدیکنم، آره خوب فهم مونتیکه پش یکن ینکن کار یسع-
 رونیو اردوان ب نیدیم تیکار من بود پس از من بترس. رضا یچ
 وگرنه... ادیم

هوم؟ مشتاقم غلطتو  ؟یبکن یخوا یم یوگرنه چه غلط-سجاد
تا بذارمت  یانقدر آتو ازت دارم که منتظرم حرکت بزن نم،یبب

 .یباش دیکه با ییاونجا

 از پشت سر مائده گفت: ییدا زن

حاال واسه ما دم  یشد یم میپشت چادر مادرت قا روزیگمشو تا د-
 ؟یدراورد

شدم  یم میمن همونم که پشت چادر مادرم قا قایآره آره دق-سجاد
شما  یحاال من جا دم،یرو د زایچ یلیاز اون پشت خ نیهم یبرا

 بستم که پس فردا جا داشته باشم برگردم. یبودم دهنمو م

پدر و مادر من بهتون پناه  یجا و راه نداشت یشما وقت ییزن دا-
 رسم نمک خوردن و نمکدون شکستن نبود. نیدادن. ا

 کرد. یم هیهمچنان گر الیبه سمت ما اومد و ل بیاد



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1079 
 

 نمور. یاتاق دوازده متر هیتو  ؟یچه پناه-ییدا زن

 با تاسف سرشو تکون داد و گفت: سجاد

 .میبر یآبج-

برات  هیبق تتیبه خاطر وضع نکهیشروق ازت متنفرم، از ا-مائده
و حق  ستیکه حقت ن دنیرو م ییزایکنند و بهت چ یترحم م

 هیسهم ا،یحقوق و مزا ،یشغل دولت شه،یم عیامثال من ضا
 تتیشوهر کردنتم از موقع یبرا یاون، تو حت نویدانشگاه، محبت ا

دور  یه مشت آدم ترحمیسراغ تو؟  ومدیم یوگرنه ک یاستفاده کرد
 ....زریت یعکسات رفته رو یخودت جمع کرد

 تا خواست حرف بزنه گفتم: سجاد

 نگو. یچیه-

 ؟یکه چ یدیگوش م اتیبه چرند یواستاد ایشروق ب-بیاد

بهش بگو دلش  ؟یکن یفرار م یچرا دار ات؟یکدوم چرند-مائده
 شهیچون اردوان ولش کرده بود. تو هم شیبرات سوخته که گرفت
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 یکوتوله  هی یبارم دلت برا نیو ا یاردوانو پاک کرد یها یخراب کار
اون بچه هم  ،یباهاش ازدواج کن یطرد شده سوخت و مجبور شد

 یکه جلو دیکرد یباز لمیاز کجا اومده، انقدر هم ف ستیمعلوم ن
بده تا دستت رو  ریمن ش یجلو ی، جرات دار یداد ریخانم ش یبدر

 .یبشه عقده ا

 یعقل ییبدبخت نارسا. یضیمثل اردوان مر یضیمائده تو مر-سجاد
نبود  هیسهم یگیم یکه تو دار یاسم اون ه؟یکدوم سهم ؟یدار

! خوبه در و یخوندیدرس خونده بود، تو هم م زهوشانیشروق تو ت
که گند  دیبه پست هم خورد ضیتخته جور شدن! دوتا حسود و مر

به دست  وینگاه کن! چ خودت. به هیخودتون و بق یزندگ یتو دیزد
بوق  یرسانه ها تو یهمه  یزندان و تو یاردوان افتاد تو ایب ؟یآورد

 کنه. یباهاش کار نم یآهنگساز چیه گهیو د شویکردن دزد

مائده عوض شد و هول زده به مادرش  یصورت و حالت چشما رنگ
 نگاه کرد. بیو بعد به اد
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و پاش و  ختیر یجا دیدو سال نگفت یکی نیا یحداقل تو-سجاد
پنت  یرفتن تو دیخودتون بخر یجا برا هیسفر و عقد کردن هاتون 

کردن اونم نه رهن کامل با  هیهوس فرشته خونه دوتا خونه کرا
مائده حسادت عقلتونم از کار انداخته هفت  هیچ یدونی!! مهیکرا

خوب،  نینه؟ ماش گهید نهیهم یفکر کرد دیهشت تا کنسرت داد
البته  د،یتموم شد که بشه  باز قد علم کن گهید یخوب...ول یخونه 

به هر حال  یستیو تو پاش وا ادیب رونیاگر تا اون موقع اردوان ب
 .یدار هیهفتصد تا مهر

 گفت: یشاک بیاد

 سجاد!-

 .نیفکر نکرده؟ بب نیبه ا یآقا؟ فکر کرد هیچ-سجاد

 کرد، نگاه کرد و گفت: یمائده که با حرص نگاش م به

 مادرم. یخونه  یباال یطبقه  میبرت گردون دمیتو بمون من قول م-

 نرویا اتیچرند یستادیمائده وا ایان شاء هللا ب یخفه ش-ییدا زن
 .ایب ؟یگوش بد
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 تونست کنترلش کنه گفت: یکه نم یبا حرص و خشم مائده

 ادیو م میخر یزندانم م نیا شه،یتموم م یروزا به زود نیسجاد! ا-
 .رونیب

 فکر کن من بزارم.-سجاد

 .یبکن یتون مین یغلط چیو تو هم ه دمیانجامش م-مائده

 صورت مائده گفت: یجلوتر رفت و تو سجاد

خواهرم  یها هینکن مائده، من شب تا صبح کابوس گر دیمنو تهد-
گفت :" دل دخترم  یکه م نمیب یبابام موقع مرگشو م هیو گر

 ریشکست" منو حسادت کور نکرده اما انتقام چرا! بزار استخونت ز
که اگر به من باشه  امرزمیخدا ب ییدندونم بمونه به حرمت دا

 استخونتم....

شونه اشو گرفت که عقب بکشتش  بیسجادو گرفتم. اد یبازو ریز
 بود ادامه داد: ادیدورگه تر که از حرص ز یو سجاد با صدا

 کنم؛ حواستو جمع کن. یم رونتیب-



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1083 
 

 نگاه کرد وبرگشت رفت. بیاما خشم به من و اد دیبا ترد مائده

 نیدر ؟یکارا رو خراب کن یخوا یبچه؟ هان؟ م یکن یم کاریچ-بیاد
 ؟یفکرشو کرد ؟یچ

 اقا کاتب.-سجاد

تعجب نگاش  یبا کم بیصاف کرد و به ساعت نگاه کرد. اد لباسشو
 کرد و سجاد گفت:

کنم،  یهستا که خواهرتو عزادار م اهینبود انقدر دلم س نیاگر در-
 یکارو نم نیهست ا نیچون در ینخوره ول ایخواد بهت بر بخوره  یم

 ریمن نوکر توام چون گوشتم ز گمیکنم. آقا صد بار گفتم بازم م
 نیکردم و ع یکردم و کارگر یدندونته نه چون نون خورتم من حمال

روز از جا  هیمثل ما باالخره  ییآدما یدون یخودتم خودتم خوب م
شما واسه  تیکنند، شغل و معروف یو قد علم م شنیبلند م

 یهوا نکهینوکرتم واسه مرام خودتو و ا گمیخودتون اما من اگر م
همون قدر که نوکر توام به خون خواهر زاده ات  یول یخواهرم دار

که  یتا زمان ولرزه  یم نیواسه در شهیور دلم هم هیتشنه ام چون 
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کنم. خواهر زاده  یرادار عمل م هی هیشب شهیرازه من هم هی نیدر
پول کمتر بده من  یصدتا تک تومن ییجا هیاگر به اشتباه  یات حت

 ....ایندازمش اونجا  یبفهمم م

 تکون داد: سرشو

 یتار مو هیکنم تا مبادا  یبوق و کرنا م یکنم و تو یم دیتهد-سجاد
دست اردوان  یبرسه و تو شگاهیبه آزما نیپر ناخن در هیو   نیدر
 نیباعث سقوط آدماست. اگر قراره ا شهیکاتب راز هم ی. آقاادیب

 یعوض اد،ین شیپ یراز عوض بشه تا سقوط نیواسه ا یکیوسط 
نوکر توام  گمیبازم م یداستان من ول نیداستان من، کثافت ا نیا

 کاتب. یآقا

زد  و به من نگاه کرد و  یبه سجاد بود پلک محکم رهیکه خ بیاد
 گفت:

 هیخواد خودتم برو امالک  یم ریش نیشروقو برسون خونه در-
بعد زنگ  نیخوام. برو عمارتو بب یکاخ م لمیف یعمارت باغ دار برا
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بود به من زنگ بزن.  ی. اکندیبرن بب یو صدا ریتصو یبزن بچه ها
 دفتر رو هم... یحقوق بچه ها

 زدم؛ صبح زدم اومدم.-سجاد

 به سجاد نگاه کرد و گفت: رهیآن خ هی بیاد

 خواهرمو ببرم خونه اشون.باشه، من -

خفه  یبا حرص و صدا بینگاه کرد واد بیبه اد یجور هی سجاد
 گفت:

 نگاه نکن. یزنمت به خدا؛ منو اونطور یبچه م-

 خطاب به من گفت: رهیبگ بینگاه از اد نکهیبدون ا سجاد

که بچه  یهست ییاون پدرا هیداره. شب ادیآقا کاتب کار ز ا؛یب یآبج-
 یول یمردم تو سر بچه زد یمردمو شکونده، جلو شهیاشون ش

دست روت بلند کردم  دیباباجون ببخش یگیکنار و م شیدیکش
 .یکرد یدورت بگردم فداتشم تاج سرم کار بد

 .یبد ادیدرس  ستیبه من الزم ن-بیاد
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 تکون داد و گفت: یسر سجاد

 .یبش ریاز سن شما گذشته که درس پذ گهیمن غلط بکنم؛ آخه د-

 .میبر سجاد!-

 گفت: دیبا تهد بیاد

 سجاد مواظب حرف زدنت باش.-

 ؟یترس یاز قالده ها م هیچ-سجاد

 رفته. ادشیجا خورد، البد حرف خودش  بیاد

و برگشته  یقالده نبست یکیبه گردن  یکن یباز فکر م یدار-سجاد
طرفت  یقالده هرک یمن ب یکن یدستتو گاز گرفته؟ داداش اشتباه م

 تونن؛یشما همه خود یطرفا نهیمشکلم ا یکنم ول یپاره اش م ادیب
 .ایب یآبج

کرد. تمام طول  ینگاه کردم که هنگ کرده به سجاد نگاه م بیاد به
 یروز ادیزد.  یخورد و با تلفن حرف م یسجاد زنگ م یگوش ریمس

منت و اصرار من  یافتادم که اردوان تازه اسمش گل کرده بود. با کل
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در وقت ورودش سجاد با  ی. جلونمشیشام اومده بود تا بب یبرا
 کرد کنترل کنه گفت: یم یسع رونشکه در د یپوزخند و حرص

 بد شد. ینطوریا میکرد یپله ها فرش قرمز پهن م یرو یگفت یم-

 یلبشو کم یگوشه  هی لیم یو ب زونیآو یبا لب و لوچه  اردوان
خواست بگه که  یم کارش نیکش داد که مثال لبخند زده و با ا

که  یستیبدتر در حدم ن ایندارم  توییچرت و پرت گو یحوصله 
بعد جلوتر اومد و کف دستشو  نمت،یب یم زیبهت جواب بدم! ر

 و گفت: ادشسجاد گذاشت و به عقب فرست ی نهیس یرو

 برو کنار.-

اون خونه بود. چقدر اون روز از برادرم  یکه سجاد آدم اضاف انگار
باهاش شد. با  یرفتار نیکه به خاطر من همچ دمیخجالت کش

نزنه  یخواستم که حرف یکردم  با نگاهم ازش م یخجالت نگاش م
از حماقت  یمونیحس پش نیکه اردوان بمونه. شروق....چقدر ا

مهره  هیبود و تورو شب نشستهسوزانه...تموم مدت مائده باال سرت 
 ؟یکرد یاردوان تب م یداد و تو برا یم یباز ،یباز هی یها
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و  دمیصورتم کش یرو یتب نبود، من دچار وهم بودم. دست نیا نه
 یبودم؟ سجاد با کس دهیفوت کردم. چطور نفهم رونینفسمو ب

 و گفت: دیپشت خط بود خند

' 

وقت  یگیشد:(امروز تو به من م ی)لحنش جدکهیکوچ ایداداش دن-
بهت  یزاره و حت یو سرکارت م دهیجوابتو م میندارم فردا منش

 یخودیب یکه من وقت ندارم، من وقت با ارزشمو صرف آدما گهینم
 زدن؟ یکردم خودشونو به کر یصداشون م یکنم که وقت ینم

کردم انتخاب اشتباه من سجادو از  ینگاش کردم. حس م متعجب
که کرده که اگر  یبه کس لیکه بود و تبد یپسر آروم و سربه راه

 شین ایمار  هی هیاون راه نره شب یشده  نییتع یخط ها یرو یکس
 .دیکنه. ته دلم لرز یبا قدرت تنه اش خفه اش م ای زنهیم

 !...آهان آهان...یشد عمو؟ وقت که نداشت یچ-سجاد

 و گفت: دیخند ینم میسجاد قد هیبود و شب یجور هی د،یخند
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 گهیسال د هی ستیمن ن ییکه هستم مقصد نها یینجایعمو تازه ا-
کاتب  بیکه اد یهمون قالده ا نی...آره اتفاقا امینیب یباز همو م

 برام بسته.

 خورده بهش نگاه کردم و گفتم: کهی

 ؟یگیم یسجاد چ-

 فرمون باز کرد و گفت: یصبر کن رو یبه معن دستشو

به خاطر  یارچی. اردوان عیکن یم گمیکه من م ویگوش کن! کار-
که  ییها جیزندان افتاده، تموم اون پ یتو یهشرود اسریآثار  یدزد
تک تک کامنت  یپا ینیش یخبر بشه، م نیپر از ا دیدستته با ریز

خودت  یمن، بابا یکه انگار بابا ی. جوریکن یم ادیداغشو ز ازیها، پ
. یایکاتب ب بیزارم که دفتر اد یوقت م براتبوده و در عوض منم 

به  ریوالغ یشیبعد از اون وارد عرصه م یاگر استعداد داشته باش
 .یدینشون من م نجایعرضه اتو از ا تیخودت ربط داره اما تو نها

 زد و گفت: یلبخند
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که  یخوا یخبر من برات جذب فالور داره نم نیدوست من هم-
 هیثان هیچون  دمیشماره کارت بهت بدم هان؟....خودم نشر خبر م

االن  نی...از همادیکنم که ازشون بدم م ینم ییوقتمو تلف آدما
خوام تا شب نشده  یبزار م جیپ هی یساعت تو میخبرو بزار...هر ن

 یشکرت ها، همه ریمد یهمه با خبر بشم. تموم اسپانسر ها، همه 
 تیی. تویفرست یتک تکشون اخبارو جداگانه م یآهنگسازها. برا

 ...خوبه..هیمجاز یبوک بزار و هرجا که رسانه  سیف یکن رو

 خورده نگاش کردم و گفتم: کهیتماسو قطع کرد،  یخداحافظ بدون

عمل  ایماف هی!!! چرا شب؟یشد ینطوریسجاد!!!!! سجاد!!!!! تو چرا ا-
 ما انعکاس داره. ی!!! سجاد کارا؟یکن یم

من از  یآبج یول استیپر از ماف ییها طهیح نیآره خب همچ-سجاد
 یخوب شناختم و به واسطه دورمو  ی. من فقط آدماستمیاونا ن

دفاع  مونیکنم تا از زندگ یم فیخودم رد یآرزوهاشون اونارو برا
 کنم.

 بهم کرد و ادامه داد: ینگاه مین
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از تو گرفت، من از اون  ویاردوانه. اون همه چ یانعکاس کارا نیا-
مائده  هیسر قض هیباشه چون  زارمیاما.... ته مونده اشو م رمیگیم

 .نهیسرش شوهر توئه که االن پدر در هیاست و 

 ساعد دستش گذاشتم و گفتم: یرو دستمو

 اهینزار قلبت س ره،یقلبتو بگ یسجاد نزار حس انتقام جلو-
 یاما خدا یکنیدفاع  م نیاز من و در یدار دونمیبشه...من م

 .میخور یم نیزم میکن یچیسرپ نیباالسرمون قانون منده. از قوان

 تکون داد و گفت: یسر

 نگران نباش. یحواسم هست آبج-

دلم براش پر  دمیبغل مامان د یتو نویو تا در میدیخونه رس به
 ام گذاشتم و گفتم: نهیس ی. دستمو رودیکش

 ؟یداریمامان؟ من قربونت برم تو چرا ب-

تا االن دوبار زنگ زد که  بیدادم. اد رشویشد و ش داریتازه ب-مامان
 شد؟ یزنگ بهش بزن، چ هی انهی یدیرس
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 .دنیبراش بر میسال و ن کی-

دو سر داره. خدا به راه راست  نیبگه، نفر یدونه چ یآدم نم-مامان
 کن. تشیهدا

جواب داد  عیرنگ زدم، بوق اول که خورد سر بیتلفن خونه به اد با
 و گفت:

 مامان؟-

 شروقم.-

 آروم گفت: یبا صدا یول یشاک

 یتو یواسه قشنگ ؟یدیتلفنتو جواب نم یچ یشروق جان؟ برا-
 ؟یزار یم فتیک

 .دمینشن دیببخش-

 نگران شدم. دیتا برس دیطول کش یلیخ-

 ؟یخواهرتو رسوند-

 کنه. یم هیگر یلیخ الیدر خونه اشونم، ل یآره جلو-
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 با لحن کنترل شده گفتم: یگر ول انیعص

 .دهیبدم هم سجاد نم تیمن رضا دم،ینم تیمن رضا بیاد-

 زمزمه کرد: آروم

 دونم. یم-

 گفتم: شیحرص از رئوف با

کرد و صدبار تورو تا  اهیمنو س ی! اون اردوانه؛همون که زندگبیاد-
باز  الیسرت آوده حاال با دو قطره اشک ل ییمرز سکته برده و هر بال

 ؟یبگذر یاز هر حق دیتو به خاطر عواطفت با ؟یشد ییحاتم طا

 ...یوقت 

اتاق خوابمون رفتم  یمامان حرف نزنم. تو یجا بلند شدم تا جلو از
 و درو بستم و گفتم:

به  نویکه در یکنم اون روز یفکرم یکن یرفتار م ینطوریا یوقت-
که اون پدر  گهیچون عواطفت م ستیدور ن یاردوان ببخش
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 نیدر یهست و از نظر تو اون حق داره که برا نیدر یدوئولوژیا
 .یکن یبدبدخت م نویکنه و بعد هم من و هم در یپدر

 و تلخ گفت: یلحن جد با

کنم.  ینم یکار نیوقت همچ چیه نیمن با در ه؟یچه فکر نیا-
که نقطه ضعف من اون بچه است. من فقط گفتم  یدونیم یتوم

 !یحرفمو به کجا کشوند نیکنه بب یم یتاب یب یلیخواهرم خ

 بلند گفتم: یحرص و تلخ با

 گهیکه وسط دادگاه از ته دل م یاون خواهر یدلم برا یذره ا یحت-
اون لحظه هم  یسوزه. تو حت یدلت بمونه، نم یداغ بچه ات رو

 .رهینم ادمی نویا بیاد ،یبهش نگفت یچیه

شما  ؟یپر یم بیقطع کردم. شروق چرا به اد یخداحافظ یب تماسو
چند وقت همش دعواتون  نیشد اما ا یوقت دعواتون نم چیه
کنه، خواهره  یم هیخواهرم داره گر گهیباعثشه! داره م بی. ادشهیم

 گهیخنگ م بیاد نیسوء استفاده کرده باز ا بیعمرش از اد یهمه 
 خواهرم!
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باهم جر  یسر هر بهونه ا ریماه اخ هی یبه تختمون افتاد، تو نگاهم
 ی غهیمن! هنوز ص یبود و گاه بیمقصر اد ی. گاهشدیو بحثمون م

همش جر  یدوماهشه. از بعد اون مهمون نیمجدد خونده نشده و در
خوام  ی. نمبهیاد ی، مدام سر اردوان تو خونه  شهیو بحثمون م

 .شهیخواد...اما...اما دعوامون م ینمناراحت کنم، اونم  بویاد

 ادیزل زدم.  نیچنگ دستام گرفتم و به تخت در نیب موهامو
ود. ب دهیتخت خودمون خواب یبغلم و رو یتو نیافتادم، در شبید

از خواب به  یمن بود. وقت یهم رو بیدستم دورش بود و دست اد
 ی. وقتدیدلم لرز بیاد نیدیشدم با د داریب نیدر یخاطر نق نق ها

 رونیب یو همونطور با لباسا داومده بو بیاد میبود دهیما خواب
 بود. دهیکنارمون دراز کش

 رفتم. مامان نگران گفت: رونیعوض کردم و از اتاق ب لباسمو

 شده؟ یزیشروق؟ چ-

بمون تا شب  نجاینگران نباش. سجاد گفت هم ستین یزینه چ-
 .ادیدنبالت ب
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بار زنگ زده.  زدهیس بیاد دمیدراوردم و د فمیاز ک مویگوش
 یعکس گذاشته. عکس برا هی بیاد دمیباز کردم ود نستاگرامویا
انگشت  نی. درمیبود دهیبغلم هردو خواب یتو نیبود که در شبید

بود! فقط  یدهنشه. چه عکس قشنگ یمنو گرفته و پستونک تو
 یعکس معلوم بود. تو یتو نیدر شتریاز من معلوم بود و ب یمین

 کپشن نوشته بود:

ساعت سه صبح خسته از  یقاب! وقت هی یمن تو یایتمام دن-
 .شونینیب یو م یایسرکار م

گرفت. چرا باهاش بد حرف زدم؟ مرد مهربون من، دستمو  بغضم
دهنم گذاشتم و باز به عکس نگاه کردم. تلفن خونه پشت سر  یرو

زدن  یزنگ م بیاد یخواهرا ونیساعت درم هیخورد و  یهم زنگ م
 هی. به همشون ارمیب رونیکنند اردوانو از زندان ب یتا منو راض

 جواب دادم و گفتم:
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پدرمو دزده و فروخته و به نام خودش همه جا پخش اردوان اثر -
خاطرات پدرمو به  یببخشم؟ پدر من مرده و اون همه  یکرده، چطور
 باد داده.

نبودم قهر کرده بودم و اصال بهش زنگ  لیما نکهیهم با ا بیاد با
 زینزدم بگم خواهرها و خواهر زاده هات منو کالفه کردن! تلفنو از پر

خونه  یخانم جلو یجواب ندادم. بدر چکسیبه ه گهیو د دمیکش
 امون اومد تا درو باز کردم گفتم:

 دیبا ارمینم رونیاما من اردوانو از زندان ب یخوش اومد یلیمامان خ-
 تقاص پس بده.

 ؟یتو نامزد اردوان بود-خانم یبدر

کردم.  یقلبم م یتو یبود. حس سوزش خاص واریگچ د نیع رنگش
زد. رنگ از لبشم رفته بود.  یچشمام دو دو م یمادرش تو یچشما

بود تا حرف  دهییشده بودم. انگار دو شونشیتازه متوجه احوال پر
گرفت و جلو اومد. مامان هول زده  وارویراستو از من بشنوه. در و د

 صدا کردم :
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 خانم...مامان... یمامان؟ بدر-

 خانم وارفته گفت: یهول زده اومد و بدر مامان

 شنوم؟ یم یخدا....چ ی.اخدا... یا-

نقشه بود، من عاشق  هی یخانم، مامان...مامان...همه چ یبدر-
کنم.  فیهست، بزار تعر نیدونه که االن در یم نویا بمیاد بم،یاد

که به  یاگر....اگر به عشق ،یدیاگر خلل د ،یدید یناحق ییاگر جا
 .رمی. به خدا مرمیدارم و م یبچه امو برم یدارم شک کرد بیاد

چارچوب در وارفته  ینگاه کرد و تو سمیخ یخانم به چشما یبدر
 اومد و مامان گفت: نیدر ی هیگر یبود. صدا

 یزیچ نیا ،ی...پاشو زن حسابیتو برو بچه رو آروم کن. پاشو بدر-
مادرو بلرزونه. حرف پشت همه  هیتن  یزندگ نیا یکه تو ستین
 یزنه. دخترت که پسرش تو یکجا داره اون حرفو م یک نیاما بب ادیز

که عروسته و نوه  یدختر ایشوهر من  یشعرا یزندانه به خاطر دزد
 ...یپاشو بدر زه؟یریتو اشک م دیترد یراو ب دهیم ریاتو داره ش
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دادم. مامان تموم  یم ریبغلم گرفته بودم و بهش ش یتو نویدر
 یبودمو برا دهیکه امروز فهم ییزایکرد و منم تمام چ فیتعر اناتویجر
قبل تر از  بویاضافه کردم اد نکهیکردم به عالوه ا فیخانم تعر یبدر
 یهمه  انیجر یتو شهیهم بیشناختم و گفتم اد یم اناتیجر نیا

 .میدیبه هم رس ریمن بوده که د شتباهماجرا ها بوده و ا

مدام نق  نیاومد. در بیشب بود که اد میو ن ازدهی یحوال ساعت
امروز بود که با اون حال  یکرد، حتما واسه حرص و جوش ها ینق م

بغلم گرفته بودمش و  یداده بود دل درد گرفته بود. تو ریبه بچه ش
 یآورد که باز صدا یداخل م نشویداشت ماش بیبردم. اد یراه م
 سجاد بود. ربا نیاومد و ا فونیزنگ ا

نگاه کردم.  رونیبه ب یدر ورود شهیباز کردم و از پشت ش اطویح در
خورده به ساعتش و بعد به سجاد  کهیشد و  ادهیپ نیاز ماش بیاد

 گفت: یشاک بیباز کردم و اد ینگاه کرد. درو کم

 ؟یکجا بود ؟یتو االن اومد-

 بودم. رونیآقا! سالم! راستش پدر با دوستام ب-سجاد
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 با باخم نگاش کرد و گفت: بیاد

 بار من نکن حواستو جمع کن ها. کهیت بچه؛

 کرده. ریگ اطیحواسم هست، در ح-سجاد

 یجکشو درست کنه. دار ادیکار زنگ بزن بگو ب ریبه تعم-بیاد
 من همش سرکارم. ینیبیم

 یدار لمیسر ف یریخودت م ستم،یفوتبال ن نیمن که سر زم-سجاد
 .یزیر یسر من م یرو یو وحش یاصل واناتیجنگلو با ح

 شد جنگل؟ گهیهللا به تو د کیبار-بیاد

 ویکیدر جنگله. زده دماغ  یجلو یبه ولله با اون اژدها-سجاد
 .میبود یشکونده تا االن با جالل کالنتر

 اشاره کرد و گفت: موتیر به

 .فهیضع شیباطر نمیا-

 ؟یپس چرا به من زنگ نزد-بیاد

 حلش کردم.-سجاد
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 رونیبا دوستام ب یگیپس؟ م یگیدروغ م یبچه واسه چ-بیاد
 بودم؟

 حل شد. گمیم-سجاد

دادم  یبغلم تکون م یتو نوی. درنمشونیتراس رفتم تا بهتر بب یتو
 . در بسته شد و سجاد گفت:ادیدر ن یتا صدا

 ؟یجان من حال کرد نیمنو بب ن،یآقا بب-

 گفت: یشاک بیاد

چرا به من زنگ  ؟یباش یکالنتر یوقت شب تو نیتا ا دیچرا تو با-
اضافه بخرم؟  یمن تورو بردم شرکت که واسه خودم نگران ؟یزن ینم

 یو االن مادر و خواهرت بفهمن از چشم من م یدانشگاهتو ول کرد
 ،یریم یکالنتر یمن تو ی. بعد تا نصف شب واسه کارمندانندیب

از من سرت به  شتریکه ب یخوا یم یچسجاد؟  یکن یم کاریچ یدار
 منه؟ یزندگ

 گفت: بیچشم تو چشم اد سجاد
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خواهرم و  یکه جا یآقا فقط به شرط دمیانجام م شترمیالزم باشه ب-
 بچه اش امن باشه.

 ه؟ی! منظورت چ؟یمگه تو ناامن-بیاد

 . ادیخواهرم و بچه اش ن یکه اردوان حوال نهیمنظورم ا-سجاد

 یهمه زندگ نیبچه اش؟ واسه من بچه اش بچه اش نکن، در-بیاد
 .یمنه الزم نکرده به خاطر خانواده ام به من باج بد

خودم دوست دارم  ستم،یدورت ن یناتو یمن آدما نیآقا بب-سجاد
 انجام بدم. ینطوریکار ا

 هیو تمام. بق ینُه شب در دفترو بسته باش دیتو با گمیم-بیاد
جا  یخبر از من قدم ب یداره؟ چرا ب یبه تو چه ربط یجانب یکارا
 یافتادن تو از اون ور؟ جالل ب یور بوم م نیهمه از ا ؟یدار یبرم

 ده؟یشعور چرا به من خبر نم

 نگه داشت و گفت: بویدرآورد و سجاد دست اد شویگوش بیاد
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 نیمن بهش گفتم. امروز اعصابت سرجاش نبود. قلبتو واسه در-
تونم حلش کنم  یکه م یمسائل یتو ستیالزم ن م،ییخوا یم

 خودتو....

سرشو  د،یبغلش کش یدستش گرفت و تو هیگردن سجادو با  بیاد
 و گفت: دیبوس

و دو سالته گنده  ستینزن، تو همش ب تیبچه...بچه انقدر از زندگ-
تونم  یمن نم ادیسرت م یچ هیوقت  هینکن.  ادیبهت نم یالت

 جواب خواهرتو بدم.

سجادو  ب،یو هردو به سمت تراس برگشتن. اد هیگر ریزد ز نیدر
 رها کرد و آهسته گفتم:

 سالم.-

 .میبر ادی. به مامان بگو بیسالم آبج-سجاد

 بغلم تکون دادم و گفتم: یرو تو نیدر

 بخور. یچا هیباال  ایب-
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 گفت: ومدیکه از پله ها باال م یدرحال بیاد

 بابا؟ جانم... زیعز یکن یم هیشده گر یچ ؟ییبابا؟ بابا-

بهم کرد. جواب سالممو نداده بود؛  ینگاه میازم گرفت و ن نویدر
 قهره؟ رو به سجاد گفت:

 دفتر. امیخوام خودمم ب یبمون. صبح م نجایباال هم ایب-

 کالفه سرشو خاروند و گفت: سجاد

 .میراحت تر مینه بر-

 با اخم گفت: بیاد

 باال. ایب اریدرن یادا باز-

 دیبه سمت خونه رفت و دنبالش راه افتادم. تا مادرشو د بیاد
 متعجب گفت:

 .یینجایدونستم ا یمامان؟ سالم! نم-

داد و  یبود و تکون م ختهیر نیدر شهیش یتو یزیچ هیخانم  یبدر
 گفت:
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 نی. ایخبر ندار یچیخونه از ه یایو زود م یزن یانقدر که زنگ م-
 .یسرت بچه نوزاد دار ریوقت اومدنه؟ خ

 هم داخل اومد و سالم کرد. سجاد

 ؟یدار یوقت شب نگه م نیبچه رو چرا تا ا نیا-خانم یبدر

 بچه؟ دیگیبابا من اسم دارم چرا بهم م-سجاد

 .امیزنه نم یم نویسجاد تو برو من دلم شور در-مامان

 .نجاستیمادر ا رهیسجاد نم-بیاد

 خانم گفت: یبه بدر رو

 ؟یدیبهش م یدار هیچ نیمادر ا-بیاد

 نباتم بندازم. کهیت هیبده  یعرق نعناست خوبه براش. بدر-مامان

 ضرر نداره؟-

 نگران گفت: بیاد

 شده مگه؟!!! یچ-
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 داره. یقرار یکنه ب یدلش درد م-خانم یبدر

 به من نگاه کرد و گفت: یبرگشت شاک بیاد

 بچه درد بکشه؟ دیبا ؟یزن یچرا زنگ نم-

 دل درد داره. گهینشده که مادر؛ بچه است د یزیچ-مامان

 داد دل درد گرفته. ریکرد به بچه ش یم هیگر یظهر-خانم یبدر

 بوده. ینه نه واسه ناهاره، سرد-مامان

 نگام کرد و گفت: یبا اخم از ناراحت بیاد

 ؟یواسه چ هیگر-

 اومده بود؟ یکس-سجاد

 متعجب گفت: مامان

 !!!؟یک-

 ندادم و دست پاچه گفتم: چکدومویه جواب

 زنه. یم غیج ینطوری. درد داره ادمیمامان بدش خودم بهش م-
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 گفت: یعصب بیاد

 دکتر. مشیبپوش ببر-

بهم نده  نویکه آرنجشو باال آورد تا در یحوصله درحال یخانم ب یبدر
 گفت:

من چهارتا بچه بزرگ کردم همه اشونم  دن؛یچه بچه ند یوااا یا-
 دل درد داشتن خوب شده.

برن، االن حالش خوب  یواسه دل درد که بچه رو دکتر نم-مامان
 دمر بخوابون. ی. بدرشهیم

 دخترم. شهیاالن...االن جان مامان؟ االن خوب م-خانم یبدر

خواستم بزنم  ینشده بود و هنوز پر بود. بهونه م یاز ظهر خال دلم
 نیتا دلم سبک بشه، بهونه ام دست اومد و به بهونه در هیگر ریز
کرد و  یرفتار م یپر بود که باهام اونطور بیکردم. دلم از اد یم هیگر

داد و تلخ و پرخاشگر حرف  یسرباال جواب م ایداد و  ینم ایجوابمو 
و همه  هیگر ریرفتارو ازش نداشتم. زدم ز نیزد. من تحمل ا یم
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اومد  رونیمتعجب نگام کردن. سجاد لقمه به دست از آشپزخونه ب
 و گفت:

 شد؟ یچ-

 ؟یکن یم هیوا!!! تو چرا گر-مامان

 .گهیکنه د یدلش درد م-

 خانم به مامان نگاه کرد و گفت: یبدر

 هیگر گهیزنه د یبچه داره نق م نیمادر. ا یدرد دار شتریتو انگار ب-
 کنه. ینم

شد و  رهیخانم به رفتنش خ یبه سمت اتاقمون رفت. بدر بیاد
 بعد به من نگاه کرد و گفت:

 د؟یدعوا کرد-

 آره ظهر قبل تو...-مامان

 مامان!!-

 برو. میدار ینگه م نویبرو به شوهرت برس، ما در-خانم یبدر
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 کنه. یکجا برم بچه ام دلش درد م-

نندازه؛  ییجدا نتونیآروم شد برو اتفاقات امروز ب-خانم یبدر
 یدیکرده، ند ریگ زاشیعز نیب بمیباشه. اد تیحواست به زندگ

همه  نیساده است وسط ا یاومدم؟ فکر کرد یمن با چه حال یظهر
 ؟یریطرف حقو بگ یآدم بخوا

 با من قهر کرده.-

نده گ کالشونیشن فقط ه یشروق! مردا که بزرگ نم-خانم یبدر
کنه؟ برو سنگاتونو با هم وا  یوگرنه مگه بزرگسال هم قهر م شهیم

بچه  هی. شما دینزار بمونه و تلمبار بشه. از کاه کوه نساز دیبکن
 .دیدار

وقت شب سر کار بوده، حاال  نیآره مادر اونم خسته است تا ا-مامان
 .شهیم نیدل چرک یکن یمحل یتو هم ب

 با دهن پر جلو اومد و گفت: سجاد

 ؟یآبج-
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 از جا بلند شد و به سمت سجاد رفت و گفت: عیسر مامان

 آروم آروم. یخفه شد ،یالل ش-

 بابا من شام نخوردم.-سجاد

 ؟یخور یدار م یپس چ گه؛یمنو بخور د ایب-مامان

 من همه رو بخورم. ایشام خورده؟  بیآقا اد-سجاد

به  یترک یکه م یقابلمه بخور هیکنار انداخته،  ایتورو در-مامان
 به ما رحم کن. یکن یخودت رحم نم

 گفت: یشاک سجاد

 ؟یکن یم تیمامان چرا ترور شخص-

 خانم با سر به اتاقمون اشاره کرد و گفت: یبدر

 برو. زیهم ساکت شده، برو...برو عز نیدر ایب-

 ششیباره دارم پ نیزد، انگار اول یجا بلند شدم، قلبم تند تند م از
اما دلم جلوتر از من  ینکرد یگفت نرو تو که کار ی!! غرور مرمیم
 اون اتاق بود.  یتو
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دستشه و باال تنش برهنه  یتو شرتشیت دمیاتاقو باز کردم و د در
 نیتخت در یتخت نشسته بود و آرنجشو لبه  یاست. لبه 
 گورشمیاز ف یداده. حت هیبه ساعدش تک شویشونیگذاشته و پ

 که چقدر خسته است. دیفهم شدیم

 ؟یشام خورد ب؟یاد-

 گرفته و خسته گفت: یصدا با

 ندارم. لیم-

 ...هیبرات  ره،یگ یباشه درد م یمعده ات خال-

 خت،یر ی. قلبم هرنمیتونم بدنشو بهتر بب یکرد، حاال م سربلند
و نگام همش  تونستمیخواستم فقط به خودش نگاه کنم اما نم یم
خدا چرا  ید؛ اشده بو زونینام یخورد. نفسم کم یتنش سر م یرو

 منو مرگ گرفته؟ با همون صورت پر از اهتمام گفت:

 ؟یتو به فکر من--

 و دستپاچه گفتم: انهیلحن آروم و دلجو با
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 ه؟یچه حرف نیا بیاد-

اومده و گرفته  شبید نیکه از من و در ییعکسا ادی ناخودآگاه
افتادم و دلم براش غنج رفت. ضعف رفت. عضالت دور چشمشو 

 گفتم: یمنقبض کرد و با همون حالت قبل

آره؟ به  یگذرم از من ناراحت یگفتم از حقم نم نکهیبه خاطر ا-
نجات دادم حاال به خاطر من از چهار  شویهمه زندگ یگیخودت م

 ...بیگذره. اد یخط شعر نم

 ام گذاشتم: نهیس ی قفسه یرو دستمو

 یم ؟یکه از دست دادمش بگذرم.ازم ناراحت یتونم از حق ینم-
که از منه از خودم   یتونم. هرچ یاما نم یدونم انتظار دار یدونم م

 .ستین گهیحق پدرم بوده نه من! بابام د نیاما ا ریبگ

 بپوشه. شرتشویو از جا بلند شد تا ت دیکش ینفس بیاد

 یهست یحرف بزن، عصبان ؟یکه با من قهر کرد یمگه بچه ا بیاد-
 قهر نکن. یول یبش هیداد بزن حداقل تخل
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 و تنش کرد و گفت: دیکش نییپا شرتشویت

حرمت  یهست یعصبان یبرعکس تو که وقت زنم،یمن سر تو داد نم-
 .یدار یرو نگه نم یچیه

خورده نگاش کردم، خواست به سمت در بره که جلوش  کهی
 و گفتم: ستادمیا

کنند؟ داد زدم؟ بد  یم مینون و حلوا تقس تیعصبان یمگه تو-
داره هر  میحلش کن بی. ادمیکن یحلش م د،یحرف زدم ببخش
 .شهیشب دعوامون م

 چشماش نگاه کردم: یو مستاصل تو نگران

 بزاره. ریروابطمون تاث یخوام اتفاقات اطرافمون رو ینم-

 خفه گفت: یصورتم با صدا کیتر آورد و نزد نییپا سرشو

 ینم ییکه به خاطر افکارت به جا یکدوم روابط؟ همون رابطه ا-
 ش؟یرسون

 خورده و شوک زده گفتم: کهیو  وارفته
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 ؟یکرد یتو از من چه برداشت بی!!!کدوم افکار؟!!!!! ادب؟یاد-

و غم داشت  تیو عصبان یکه ناراحت ییو با چشما ستادیا صاف
 نگام کرد:

 هیسرم  یسرمه. فرار از من! از تو تو یبرزگ تو یفرار هیاز تو -
در  یتون یکنم تو م یفکر م یو ظالمانه است. گاه قینخواستن عم

. یاز همه ظالم تر باش یتون یم یمنبع آرامش من باش نکهیا نیح
کنن،  یقلبت فرو م یتونن لبخند بزنن اما خنجر تو یکه م ییاز اونا

 یبود دهینبود، اگر تو از اردوان صدمه ند نیدر رکنم اگ یدارم فکر م
 تو بودم؟ یزندگ یمن کجا

 یخوبه نم دمش،ید یوا رفتم. تار م نیزم یدر و رو یجا جلو همون
 دیدر موردم انقدر بد و ناگواره که با بیخندم! کدوم خنده؟ نظر اد

 جهینت نیبه ا یچطور گه؟یم یکنم. داره چ هیخودم خون گر یبرا
 کنه؟!!! یرفتار م ینطوریکردم که ا کاریمن مگه چ ده؟یرس

 قوا گفتم: یازم برگردوند و رفت سر تخت نشست. آروم و ب روشو

 ؟یزن یحرف م یبا ک یمن شروقم! دار بی!! ادب؟یاد-
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 نداد، به زور از جا بلند شدم و گفتم: جواب

 به خاطر خواهرت.... ؟یزن یحرف م ینطوریچرا ا بیاد-

من و  یزنه وگرنه به احتمال قو یبار داد م هی یداد!!!! خوبه سال یا
تونه  ی!! چرا انقدر صداش بلنده؟ مگه چقدر ممیشد یکر م نیدر
متر باهاش فاصله  هیحنجره صدا داشته باشه؟ من همش  هی

زنه؟!!! سرم داد نزده بود که اونم زد!  ینعره م ینطوریداشتم چرا ا
کم مونده منو از خونه  الینه، به خاطر لیاالن وقت اعتراض به ا

 دارم. یکس و تنهام. چقدر حس خردشدگ یکنه، چقدر من ب رونیب

تونستم از جام تکون  یکه زده بود تنمو چنان لرزوند که نم یادیفر
 گفت: یداد و م یزد ادامه م یکه م یبخورم و اون به عربده ا

 الیبه ل کاریمن چ اره،یرو وسط حرفمون م الیتو باز لنگ ل گمیمن م-
 یچرا تورو با سجاد م نهیخواستم اردوان جزا بب یدارم؟ من اگه نم

خواهرمو بکشم؟  یدادگاه؟ انتظار دار میایفرستم دادسرا؟ چرا م
. یگرفت یکنم؟ حق پدرتو خواست ستیاردوانو سر به ن یانتظار دار
 یانقدر نگو خواهرات، من دارم در مورد تو حرف م ال،یانقدر نگو ل
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تونم  ینم نیکه به خاطر در ییتو ،یگرفت مویندگکه ز  ییزنم، تو
 یم یمنو روان یوادارت کنم، دار یتونم به کار یبخوام، نم یزیچ
که هر بار  ییتو گم،ی. دارم از رفتار تو میاریخودت نم یبه رو یکن

. یشیحرف اردوان ازم دور م او آخر ب یکن یمنو به جون به سر م
 یاون ربط نویمن و تو به  خواهرام و اردوان و ا یخصوص یزندگ

که به زور وسط عقد ازم حق و حقوق  یی! تویینداره. مشکل من تو
ساله هر  هیتو که  ،یکن یکوفتم م مویروز زندگ نیو بهتر یخوا یم

که  االن. یریم یداشته باشم که ک نویاسترس ا دیبا هیروز و هر ثان
 ...یریکه بچه رو ازم نگ هست همش چشم دنبالتون باشه نیدر

گرفته و آروم  یچشماش غلتان خون بود. با صدا د،یلرز یم صداش
 گفت:

تو  یخوا ینم نویچون من بهتون وابسته ام اما تو ا ،یریخودتو نگ-
 منو....

 :شدیآروم و اروم تر م صداش
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گرگان هم  ی. اون شب تویخواست یمقابله با اردوان م یتو منو برا-
و من فکر  یاومد میزندگ یتو نیهم یبرا ،یاومده بود نیهم یبرا

تونم کنارش نفس راحت بکشم که  یکه من م یکردم تو...تو همون
 کردم... یخواد، من فکر م یمنو واسه خودم م

 یو م ستادهیقبر ا هیزن بود که باال سر  هی یناله  هیشب دم،ینال
 یقطع کرد.اشک از چشمام فرو م بمیاد یصدا یکه حت یناله. ناله ا

 هیکرد.  یم شتریب یو ته یقلبم حس سرد هیو هر صدم ثان ختیر
" و یدیاز دست م بویاد یزد:" دار یسرم هوار هوار م یتو ییصدا

با  ی. به سختدیکش یدرد م یبه صالبه  وجمله داشت تموم من نیا
 اون دهن خشک و حال ناخوش گفتم:

 ادامه...ادامه نده...-

کرده بود. هق  رینفسم گ یام تو هیاومد، انگار که گر یباال نم نفسم
 صدا گفتم: ی. برهیگیو نفست م شیزیبر رونیب یتون یکه نم یهق

 ...ادامه نده...ستهیا یقلبم داره م-
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بهم برسه دستمو به  نکهی. به سمتم اومد و قبل ادیپر رنگش
خودم از حرکت دستم متعجب  یآن حت هیسمتش دراز کردم. 

بدن قلب  نیشدم، انگار تحت فرمان عقلم نبودم! االن سکان دار ا
 .دی. دستمو پس زد و منو به آغوش کشدهیمنه، قلبم داره دستور م

 یتو یمنو از خودم گرفت. همه چ بیتن اد یباال اومد و بو نفسم
 دمشیکه د یپس خورده بود و فقط همون لحظه ا بیسرم قبل اد

ز ذهنم عبور کرد. تمام تک تک اون نگاه ها، حرفا، آغوش ها، بوسه ا
جر و بحث ها،  نیها از سرم به سرعت نور عبور کرد. تمام ا

کنار  بیآغوش دورم. اد نیاز ا نکهیا یها...برا یو دور یالک یدعواها
که معترض بود اما تمنا  یو زمزمه وار با لحن دیفک و گردنمو بوس

 داشت گفت:

...همه یحق ندار ،یکن غیهمه وقت از من خودتو در نیا یندارحق -
 .یمنو محدود کن یایبهت ندادم که دن یخواست یکه م یزیاون چ ی

 تر کردم و گفتم: کیخودم نزد سرشو
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خوام.  یکه تورو نم یاگر بهم تهمت بزن رمیمی. ممرمیمیمن م بیاد-
تهمت ....من  هی یحرف باشه به اندازه  یبه اندازه  نیاگر ا یحت
خوام  یباشه. دل دل نکردم، فقط نم نمونیب یخوام فاصله ا ینم

 دیبا من باش، با هر ق بیاد گمیباشم که من بهت م یاون کس
 که هست. یشرط

 گفت: جیاز بغلش جدا کرد و گ منو

 چرا؟!!! آخه چرا؟!!!-

 باال دادم: شونه

حداقل  دیمن شروع کننده باشم، تو با خوامیدانما، من زنم نم ینم-
فقط  تیمحرم نی...انیکه ا یدونیتو م ،یایبار سمتم ب نیاول یبرا

 ...بیپس سرم هنوز پر ابهامه که نکنه اد یمن تو ه،یقانون

 دهنم گذاشت و گفت: یرو دستشو

 من عاشقتم شروق. ؟یتون یم یچطور-
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 یتو ونشیو با هق هق نگاش کردم و سرگشته و پر دیترک بغضم
 چشماتم نگاه کرد. با همون حال گفتم:

 باختم. یمن تموم جراتمو م یاوردیوقت به زبون ن چیچون ه-

 دیقرار شدو. دوباره منو به اغوش کش یو ب زیلبر یآروم ول نگاهش
 و گفت:

من  یایاز دن یمیکه ن یمطمئن بش ؟یچند بار بگم که مطمئن بش-
 ام شروق. رونهیو...من االن یکرد کونشیو االن کنف یهست

که  شهیجسور م یزن وقت هی. دمیکش رونیاز آغوشش ب سرمو
 یم یاون زندگ ی. بشنوه که عشق حوالنهیبب نکهیاز ا شیبشنوه ب
مردو  هی یحت یتون یم نهیبب یقلبش، احساسش، وقت یکنه، حوال

نکنه  افتیدر نانویاطم نیاما اگر ا ارهیاز حرارت عشقش از پا درب
 سوزه. یفقط از درون م

نکردم چون مطمئن  اسی...با اردوان قیبا کس بویلحظه ها اد اون
وهم  هیمن و ادروان  نیعشقه اما ب بهیمن و اد نیب یزیبودم که چ
خودم بود  یذهن من بود! ساخته ناباور یکه ساخته  یبود. وهم
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بت ساختم و فکر کردم حاال  هیچون خودمو بارو نداشتم و از اردوان 
 عشق! یعنیکه اون مقابل من هست 

من هست که چون خودشونو باور  هیسقف خدا چقدر آدم شب ریز
که  ییآدما ستن،یکه در حدشون ن شنیم ییندارن هم سطح آدما

و مقام و ثروت و قدرت  گاهینبردن وگرنه جا تیاز انسان ییبو
نخواهد کرد مگه به معجزه!  رییاما ذات هرگز تغ شهیبدست آورده م

 یکس ستیبود که مهم ن نیادادم  یم ادی نیبه در دیکه با یزیچ
اگر قرار  ینه ول ای رهیگیپارتنر قرار م ایعشق  هیمقابل به عنوان 

 نه جسمتو. نهیب رتتویروح و س نه،یخودتو رو بب دیگرفت با

اونو عشق  یتونیهست و م یکه طرف مقابلت کس یمطمئن شد اگر
 یم نیگزیجا گهید یزود تورو با کس ای ریبدون که د ریو الغ یصدا کن

بدم اون ساخته  ادی نیبه در دیاحساستو نداره. با اقتیکنه پس ل
 دیو باورش کنه با نهیاونو بب یکس نکهیدست خداست، قبل ا ی

خودش باشه که از اون حس  عاشق یو جور نهیخودش، خودشو بب
درونشه. منظورم  یو بفهمند چه گوهر انیوجد ببه  گرانید یدرون

 .ستین یخودپرست ای ییخودستا
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وجود  یرو تو یاون قطره ا یعنیعاشق باشه  نکهیاز ا منظورم
انسان  هیگناه  نیبزرگتر دی. شاهیاله یایکه از درد نهیخودش بب

و فکر  رهیبگ دهیخودشو ناد یهتک حرمت خودشه چرا که وقت نیهم
 یدر اصل داره به ذات اله ضهیعبس و حض یو موجود زهیکنه ناچ

 گرده. یبرم متعال یکنه که به خدا یم نیخودش توه

 دیبا دمیتوسط افکار خودم و اردوان پوست انداختم تا فهم من
 بیاگر اد دیعاشق باشه. شا بیتا اد امیاز همه به خودم ب شیب

تفاهم تجربه بود. حتما  نیهم یکرد برا دایمنو جلوتر از خودم پ
حکمتو رها نکرد چون منو  ایکه قسمت  دیمن رس ی جهیاونم به نت

 ! دید یخودش م ی نهیا

 یاتمام حجت بود. حت هیلبم نِشوند شب یکه رو یبوسه ا نیآخر
اوج عشق و احساس هم تا اون حد مسلط به  یتونست تو یم

شوکه بودم و با  یبالش برگردوند، کم یباشه. سرشو رو تشیجد
نگاش کردم. خواستم از روش بلند بشم که نگهم داشت و  دیترد

 گفت:
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. باشه یکن یقاط گرانیخودمونو با د نیخوام مسائل ب ینم گهید-
 شروق؟

 یبه خواهراش و اردوان بود که ازشون گفته بودم؟!! سر منظورش
 تکون دادم. 

 خوام اصال در موردشون بشنوم! ینم-

ره بلند بشم جفت بازوهامو نگه داشت تا تکون خواستم دوبا تا
رونم که کش اومده بود صورتمو  ینخورم. از فشار دستاش و کشاله 

 جمع کردم و گفت:

قراره پدرمونو  ادیکه اردوان از اون تو درب میدون یهردومون م-
شروق.  میکه من و تو پشت هم باش رهیبه کنار م یاما زمان ارهیدرب

که متعلق  یسرت و فکرت و باورت و هرچ یتو  شهیهم یامشبو برا
تن من سرد شده  ایکه  یشیتو از تن جدا م یبه توئه نگه دار. زمان

. میبرس نجایبه ا نکهیبدون ا میباهم بود کسالیخودت.  ایباشه 
نه  گهیو هم من اما از امشب و به بعد د یفرصت بود که هم تو بر

 انه؟ی یماست؛ قبول دار نیب نینه من چون در یریتو م
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 یتشعشع هید، حرفاش خوب بود اما  زینگاهش دو دو م یتو نگاهم
انداخت. زمزمه وار  یصدا و کالمش بود که دل منو به شور م یتو

 گفتم:

 ؟یبگ یخوا یم یچ ؟یگیم یچ بیاد-

رو باد هوا نباشه. من  یزندگ نیخانواده و ا نیا دیخوام بگم با یم-
 نیخانواده ام ا یاگر پا یرو از دست بدم. حت  نیتو در خوامینم

اتفاق ها هم  نیبدتر یخوام مطمئن باشم که حت یوسط باشه، م
 کنه. یمارو از هم جدا نم

 کردم و گفتم: بغلش

 خوام. ینم نیاز ا ریمن که غ-

 به آغوشش فشرد و گفت: منو

 شروق گوشت به من باشه.-

 کردم و آروم گفت: سربلند

 خودشه. یبچه  نیفهمه که در یباالخرپپ ماردوان -
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 و گفتم: ختیر یهر قلبم

 از کجا؟-

 گفت: کالفه

 نویکه داره ا یکه با زن دیدادگاه فهم یتو یدونم ول یدونم، نم ینم-
 فهمه. یم

 مائده چرا منفعت خودشو به خطر بندازه؟-

تونند به منفعت  یمائده و اردوانن نم هیکه شب ییچون آدما-
 تونند فقط به ضربه زدن فکر کنند. یخودشون فکر کنند. م

نقشه ها کار مائده  یهمه  گهی. راست مدیتپ یشورشگر م قلبم
 یم ریکنه و تاث ی! در سکوت نفوذ مارهیدرم انویجر یبوده، البد تاتو
 کشه! با وحشت و مضطرب گفتم: یزاره و نقشه م

خوام اردوان  یدستاشون باشه، نم یتو نیخوام در یمن نم ب؟یاد-
کشه. من  یوقت از اردوان دست نم چی. مائده هنهیبب ونویدر یحت
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 یدستا یتو نیاگر در دمیچشماش د یرستوران عشقو تو یتو
 مائده...

 از روش بلند شدم و گفتم: کالفه

 .میبر رانیاز ا بیاد-

 م؟یفرار کن شهیهم یبرا-

تو  نیب نیدر ه،یبه چ یبزرگ بشه و بفهمه چ نیکه در یوقت یبرا-
 دیستین اسیکنه چون قابل ق یاردوان بدون شک تورو انتخاب م

 .میبر ادیاردوان از زندان ب نکهیقبل ا

تخت نشست و بهم  یتنش کرد. لبه  شرتشویجاش بلند شد و ت از
 شدم و گفتم: کشینگاه کرد، مالفه رو دورم گرفتم و نزد

به نام  ویتموم اونچه که دار یتو حت رم،یگیآتو م گهیسجاد م ب،یاد-
هم براش مهم  نیدر یبزنه و حت شیخواد ن یاون م یادروان بزن

 .ستین

 دونم. یم-
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کشه، داره هر روز  ینفس م رونه،یکه اون ب میراز بزرگ دار هیما -
خوام  یاردوان و مائده نم ای. از من و تو ارتریو هوش شهیبزرگتر م

مدت اردوان چه  نیا یپر تنش باشه. نگاه کن تو طیمح نیا یتو
 سرمون آورده. ییبالها

 نیتونم به ا یدارم، نم یکار و زندگ نجایفکر کنم شروق. من ا دیبا-
دفتر بزرگ دارم که  هیو برم،  رمیاز جا بلند شم و راهمو بگ یزود
 کارمند توشه. یکل

ت و آمد رف ی. تو خودتم تومیگرد یدفترو جمع نکن، ما که بر م-
باش تموم امور دفترو از راه دور چک کن، سجاد و جالل هم هستند. 

 کنند. یمارو هم از جدا م نای! ابیاد

دستم دارم، هنوز نصف کاراش مونده عالوه بر اون  یینمایکار س-
 دهیها هنوز به اتمام نرس شهیمستند استخوون ش

زندانه وقت  یباشه! تا اردوان تو یخوا یدونم زمان م یدونم. م یم-
و فتنه از مائده است! اردوان  رونهیچون مائده ب ادینه ز یول میدار

 .گرهیباز هیفقط 
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کرد.  یو هراس از چشماش عبور م یبهم نگاه کرد، نگران رهیخ
اومد و بعد دوتا تقه به در زده شد و مامان  نیدر ی هیگر یصدا

 گفت:

 خواد. یم ریبچه ش نیشروق مادر ا-

 اومدم مامان.-

فرو  یقیفکر عم یتو بی. اددمیاومدم و لباسمو پوش نییتخت پا از
بودن و  دهیدادم. همه خواب ریش نیرفتم و به در رونیرفته بود. ب
 .زدیمبل چرت م یمامان رو

 برم برو بخواب. یاتاقمون م یتو نویمامان من در-

 د؟یکرد یآشت-مامان

 آره مامان جان تو برو بخواب.-

که  ریخورد. س یم ریتند تند ش نیدر د،یرفت سر جاش خواب مامان
کردم و به اتاق سرک  یباهاش باز یشد انگار چشماش باز شد، کم

فکر بود. غذاشو براش گرم کردم و اومد  یهنوز تو بیکه اد دمیکش
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بغل کرد و به سمت تراس  نویسکوت مطلق غذاشو خورد و در یتو
 درکار نبود. ی. امشب خوابدم کردم یرفت. ظرف هارو شستم و چا

با شوهرم؟  ،یگناه کرد یالک یالک د،یعقد کن دیحتما با شروق
بهش بگم؟ خدا  نویا یوسط چطور نی! حاال اینه شرع  یشوهر ثبت

پشت  ویهمه زندگ نیسخته شروق...ا م،یبشه بر یراض بیکنه اد
 سر گذاشتن و رفتن سخته.

. ستادمیتراس ا یا شهیش یجا بلند شدم و رفتم پشت در ورود از
 یرفت مدام بوسش م یکه راه م یبغلش بود و درحال یتو نیدر

لب نجوا  ریز ییزایچ هی بیچرت و خواب بود، اد یهم تو نیکرد. در
تونم بگم که آروم  یم یزد. چ یکرد و انگار با خودش حرف م یم

 شهیداشته باشه؟ هم شیآسا کمیآدم  نیکنم که ا کاریبشه؟ چ
 !نیهست و حاال من و در یزیچ هی ریدرگ

معلوم  دیخارجم که بر شه،یم دایهو یهمه چ میبمون رانیا اگر
نداشته باشه  تیفعال بیو اد میچشم که نباش یجلو یول شهیم
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 یاطالع یو به کس میمونه. اگر مادرامونم هم ببر یاردوان دورتر م
 ؟یچ میر یکه کجا م میند

 یاما جلو هیرفتن فکر خوب رانیاز ا ؟یکن یفکر م ییایچرا رو شروق
 یول رهیگ ینم یچیرو ه هیقض نیا ی! جلورهیگ یرو نم هیقض نیا
خوان  یم ینباشه چطور رانیا نیکرد. اگر در یزمانشو طوالن شهیم

و  میگرد یبرم دیعقلش رس نیهر وقت در رن؟یبگ DNA شیآزما
کنه، فرهنگ غرب  یفرق نم نیدر لبه حا ادیاگر هم برمال شد ز

که شده  ی...هر طورمیبر دیرو بهتر قبول دارن. با یفرزند خوندگ
 ...میبر

مدام تکرار شد،  یادیز یاون شب روزها و شب ها و هفته ها افکار
در طول  یگاه م،یزد یدر موردش حرف م بیهر روز و هر روز با اد

برد. سه ساعت در  یشبانه روز فقط واسه زنده بودن خوابمون م
شد.  یروز صرف فکر کردن م ی هیو چهار ساعت خواب و بق ستیب

زنه و  یشاخه برگ م یو کل ادیدرم یکه هرجا بکار هیدروغ تنها بذر
 .میدروغ راز مانند گفته بود هیما 
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نداخت و  یهفته دو روز جنگ راه م یتو الیزندان بود، ل یتو اردوان
کرد تا  یم یزیآبرور یمجاز یفضا قیتونست از طر یمائده هم تا م

سه  یتا دست برداشت. تو میکن یم تیجالل گفت ازت شکا نکهیا
 رمیشده بود و من ش دیسف بیاد ی قهیشق یماه و ده روز موها

 کینزد نیچون در میدکتر رفت مانخشک شده بود و به اصرار ما
 شد. یمادر گرفته م ریاز ش یزود نیبه ا دیشش ماهش بود و نبا

از خودش  نیرفت، در یبغلش گرفته بود و راه م یتو نویدر بیاد
 بوس کرد و رو به دکتر گفت: نویآورد. سر در یصدا در م

 یامکانش هست برا میچند وقت استرس داشت نیا یلیما خ-
 استرس باشه؟

 نگاه کرد و گفت: بیکه زن مسن بود به اد دکتر

هم  یحتما اطالعات خوب دیساز یم لمیهمه ف نیکاتب شما ا یاقا-
 .دیدار

 بغلش جا به جا کرد و گفت: یتو نویدر ب،یاد

 من جسارت نکردم.-
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 تیدر حال محکوم رمجازیسقط غ انیهنوز سر جر یخانم داراب-دکتر
 هستن.

 خانم بنده داره؟ ریبه ش یربط نیاالن ا-بیاد

چقدر کوبنده و تلخ با  دم،یلبمو گز ینگاه کردم و گوشه  بیاد به
 گفت: بیو اد هیگر ریزد ز نیزنه! در یدکتر حرف م

 جان بابا؟ جان؟-

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .هینداره اما درس عبرت خوب ینه ربط-

معترض شده  بیکردم به اد یبه دکتر نگاه کرد، فکر م جیگ بیاد
 کرده! دکتر از جا بلند شد و گفت: ریانگار تقد یول

 خشک شده؟ رتیکنم، چند وقته ش نهیهاتو معا نهیس دیبا-

خورد  یم ریتا ش نیقبل در یکامل خشک نشده اما از دو هفته -
طعمش عوض شده،  ای...ایاومد  ینم رمیکرد، انگار که ش یم هیگر

عوض  رمویوقت طعم ش هیخوردمو محدود کردم که  یکه م ییغذاها
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 هیمشکل نداشتم و بعد هر دفعه انقدر بچه گر نینکنه. من قبل ا
 شد. ینم ریخب س یول میداد یم رخشکیکرد که ش یم

 ام کرد و گفت: نهیمعا دکتر

 ات زخم شده بود؟ نهیس-

 بهتر شده. یلیآره االن خ-

دهنش  یآورد و تو رونیب نویپستونک در فمیک یاز تو بیاد
 گذاشت و گفت:

 خطرناکه دکتر؟-

 و گفت: دیخند

 ؟یک یبرا-دکتر

 !!! زخم ها خطرناکه؟گه؟یخانم د یبرا-بیاد

نخورده زخم ها  ریشد، بچه ش یکه خوب نم اگر خطرناک بود-دکتر
 کردن. دایبهبود پ

 بگررده؟ رشیدارو بخوره تا ش دیبا-بیاد
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 بده. شیازما دیبخوره با دینبا یچینه نه ه -دکتر

 نگاه کردم و گفتم: بیاز جا کنده شد. به اد دلم

 سرطان؟ یبرا-

 متعجب گفت: دکتر

 .یدختر خوب؟ تو احتماال باردار هست هیسرطان چ-

 :میباهم بلند گفت  بیو اد من

 باردار؟-

هول  بیو پستونکش هم از دهنش افتاد. اد  هیگر ریزد ز نیدر
 شده گفت:

 شه؟یخانم دکتر؟ مگه م م؛یجان جان با تو نبود-

برداشت و  نیزم ینگاه کردم. پستونکو از رو بیو به اد دیخند دکتر
 بزاره که بلند گفتم: نیخواست دهن در یم

 بشورش.-
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 حواسم پرت شد. ست؛یآخ آخ حواسم ن-بیاد

 اشاره کرد و دکتر گفت: دیخند یدکتر که م به

ممکن  یباردار یده ریکنند تو دوران ش یفکر م نیاز والد یلیخ-
 اما ممکن هست؛ چرا نشه! ستین

 ؟ینباشه چ یاگر باردار-

 یلیخ ای رینخورده؟ چون طعم ش ریچرا بچه ش یدون یم زمیعز-دکتر
مثل تهوع،  یندار یتو عالئم باردار ن،یریش یلیخ ای ایشور شده 

عالئم شروع  نیپس ا نیو از ا یداد یم ریاستفراغ چون تا حاال ش
 کلتیبهت نداده هنوز س یات نشونه ا انهیماه کلی. اگر سشهیم

 .یمتوجه نشد نیهم یبه حالت اول برنگشته برا

 یم ودیکه عقب و جلو پر مانمیمن فکر کردم حتما....حتما به خطر زا-
 ماه نشدم! نیشدم ا

 نگاه کردم و وارفته گفت: بیاد به

 !!!!؟ینشد-
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شش ماهشه!!!  نیخوب شده؟!! من حامله ام؟!!! در بیاد یعنی
 به دست آورده؟!!! شویسالمت بیاد

 با هول جلو اومد و گفت: بیاد

 رونیاتاق ب نیحرف از ا نیتونم بهتون اعتماد کنمم که ا یدکتر م-
 ره؟ینم

 نگاه کرد و گفت: بیبا لبخند به اد دکتر

 بشه؟ یبره که چ رونیب-

 هیتخل سهیک هیداشتم و  ضهیدکتر من چند سال سرطان ب-بیاد
 ...گهیو مسائل د یوتراپیو راد یدرمان یمیشده بود. به خاطر ش

لک لک ها  نویدر گهینگاه کردم، االن دکتر نم بیخورده به اد کهی
کرد و  یدکتر به من نگاه گه؟یداره م یچ گه؟یبراشون آوردن؟ چرا م

 گفته. یچ بیشد. انگار تازه متوجه شد اد رهیخ بیبعد به اد

 من بهتون اعتماد کردم.-بیاد

 و دکتر گفت: میو مضطرب به دکتر نگاه کرد نگران
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که  ی.بله شما به خاطر اتفاقاتضشهیمر نیراحت دکتر ام التونیخ-
چون اسپرم فعال  دیقادر به بچه دار شدن نبود گهید دیگفت

انجام بده اما االن چند سال گذشته  یکه بتونه عمل لقاح دینداشت
هستند که با  ایلیهست. خ یدرمان یمینه  ش یوتراپینه راد گهیو د
 یکنند. خداوند برا یم یگوش و... زندگ هی ایو  هیکل هی ای ضهیب هی

دوتا در بدن قرار داره؛ چرا که نه پسرم؟ من به احتمال  نایاز ا نیهم
هم  شیبدون ازما یهمسر شما باردار هستند و حت گمینود درصد م

 بدم. صویتشخ نیا تونمیم

زد و  ی. دکتر لبخندمیکرد یهاج و واج به دکتر نگاه م بیو اد من
 گفت:

که االن  یبچه نشون داد نیخودتونو به ا تیآقا کاتب البد حسن ن-
 .دیش یم گهیفرزند د هیصاحب 

 به من نگاه کرد و دستپاچه رو به دکتر گفت: بیاد

 د؟یسیبنو شویآزما شهی....مشهیم-
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با عجله منو به سمت  بیبرام نوشت و اد شیبا لبخند آزما دکتر
 نویدر گهیزد. نکنه حامله باشم و د یبرد. دلم شور م شگاهیازما

 کردم.  یبغلش بود نگاه م یتو نیکه در بینخواد!!! مدام به اد

تر  عیزد تا سر یسرم حرف م یبند باال هی بیدادم و اد شیآزما
. آخرسر دنیخند یهم م شگاهیآزما نیبدن و مسئول شویجواب آزما
 گفت: شگاهیدکتر آزما

 .دیتر بد عیسر دیکاتبو آماده کن یجواب آقا یبچه ها-

 درآوردم و گفتم: فمیاز ک نویدر ریش شهیکنارم نشست و ش بیاد

 بدم. رشیبده من ش-

 رو ازم گرفت و نگران گفتم: شهیش

 ؟یاگر حامله باشم چ بیاد-

 .یبش وهیو ب ستهیبا یاحتماال قلب من از خوشحال-بیاد

 دستشو گرفتم: مچ

 ؟یگیم یخدا نکنه چ بیاد-
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 خوب شده باشم؟ شهیم یعنی-بیاد

 گفتم: مضطرب

 ؟یدوست دار نویاگر...اگر حامله باشم تو بازم در بیاد-

 خورده نگام کرد و گفت: کهی

 گهید یبچه  شهیدوباره بچه دار م یوقت یک ؟یعقلتو از دست داد-
 کنه؟ یاشو فراموش م

 پر از اشک گفتم: یبغض و چشما با

 .یزار یکم نم نیدر یتوروخدا قسم بخور برا بیاد-

 خفه گفت: یبا صدا یجاش جا به جا شد و شاک یتو

 ه؟یشروق؟ هان؟ بچه ک هیک یبچه  نیدر-بیاد

 گفتم: سیخ یصدا با چشما یب

 تو.-

 نه؟ یخراب کن یخوا یمارو م یایقبل اردوان خودت دن-بیاد
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 زاشتم گفتم: یمچ دستش م یرو مویشونیکه پ یدرحال زانیر اشک

 .یرو برگردون نیتو از من و در مرمیمینه من م ب،ینه نه اد-

 سرم گذاشت. یپاشو بلند کرد و رو نیدر

 .میپاشو بر-بیاد

 سر بلند کردم و گفتم: متعجب

 ؟یجواب چ ؟یچ-

 خفه گفت: یجلوتر آورد و آورم با صدا سرشو

 هرمون هات به مغزت زده. ؛یمطمئن شدم که حامله ا-

 دهن بسته و حرص نگاش کردم و گفت: با

 یشبونه داشت نیسر در ،یشیحامله م یچطور گهید دونمیم-بیاد
 .یرفت یم یزاشتیم

 دمیاومد. برگشتم د نیخنده در یبعد  صدا یبگردوندم وکم رومو
خنده. دلم غنج رفت و  یکنه و اون هم م یصدا نازش م یداره ب
 گفتم:
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اشون  هیاگر بفهمند....اگر اردوان و مائده بفهمند حامله ام فرض-
 .فتهیدل اردوان م یو تخم شک تو شهیباطل م

 نگام کرد. یبا سکوت تلخ بیاد

مائده  نکهیرفته، قبل ا شیدونه اردوان تا...تا کجا پ یمائده نم-
 .شهیبفهمه خود اردوان دست به کار م

و  دمی. گرفتش و لپشو بوسادیبغلم ب یخودشو کش داد تا تو نیدر
 گفتم:

 .میریبگ میتصم دیبا ب؟یاد-

 اومد و گفت: شیبا برگه آزما دکتر

 .گمیم کیکاتب تبر یآقا-

بلند شد جوابو از  بیو اد میاز تعجب به هم نگاه کرد بیاد منو
 دکتر گرفت و گفت:

 مثبت بود؟-

 بله مثبته.-دکتر
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 زد و با دکتر دست داد و گفت: یلبخند پهن بیاد

 .دیآماده اش کرد عیممنون که سر-

 زد و به من نگاه کردو گفت: یلبخند دکتر

 خانم کاتب. گمیم کیتبر-

ازم گرفت  نویدر ب،یدلشوره گرفتم. اد یخوشحال یشدم و جا بلند
 و گفتم:

 یتونم بگم چقدر برا یانقدر استرس منو گرفته که نم بیاد ب،یاد-
 خوشحالم. یاز هرچ شیتو ب یسالمت

 رفت و گفت: یفکر یریحالت درگ یتو باز

 ای میبخند میدون یاست، نم هیما هم نس یخوش میحاال پاشو بر-
 .میکن هیگر

 نگو. یفعال به کس گمیم ب؟یاد-

 نگام کرد و گفت: متفکر

 بفهمه. یکس دیآره نبا-
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 یمن به سجاد و مامانمم نم م؛یگیبعد م میریبگ میبزار اول تصم-
 گم.

 یفکر کنم اما گاه میتونستم به بادردار یمضطرب بودم که نم انقدر
 یذوقش فرو م یلباشه. دلم برا یرو یکه لبخند کج دمید یم بویاد
 بیاون بود! اد یحرف بچه باشه حرف سالمت نکهیاز ا شیب خت،یر

بغلش گرفت و با قدماش  یتو نوینرفت و باز در رونیاز خونه ب
 یخورد و باز ریبغلش ش یتو نیکه در درکرد. انق یخونه رو متر م

زدم  یصداش م یکرد که هرچ یفکر م قیعم یکرد خوابش برد. جور
خونه اومد و ازش امضا گرفت و  در یمتوجه نبود. سجاد هم جلو

 رفت.

عصر بود  یاز دسترس خارج کرده بود. حوال شویخونه و گوش تلفن
 که مامان زنگ زد:

 خوبه؟ نیدر ؟یشروق؟ مامان؟ خوب-

 د؟یچه خبر شما؟ خوب میسالم مامان؛ آره خوب-

 بود. نجایمادر شوهرت ناهار ا زمیخوبم عز-مامان
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 .دیشد اقی!! خوبه با اهم اب؟یمادر اد-

 و گفت: دیخند مامان

 .هیاون تنها من تنها چاره چ گهید-

 خب. نجایا نیومدیم-

 .دیخونه اتون نبود میزنگ زد-

 .میداشت یادار ی....کاراکمیآره -

 یپا یرو نیو به سمت هال رفتم. در دمیسوپ کش نیدر یبرا
 یدستش بود و داشت رو یتو یاسباب باز هینشسته بود و  بیاد
عکس  چیگوشه زل زده بود و ه هیهم به  بیزد و اد یم بیاد یپا

با اشاره دستم  بویگذاشتم و اد زیم ینداشت. ظرف سوپو رو یالعمل
 صدا زدم و به پاش اشاره کردم.

 ؟یزن یچرا م یآ یآ-بیاد

 کنه. یآ یآ بیزد تا اد یو م دیخند یم نیدر

 خنده. یقربونش بشم م یاله-مامان
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 دادم و گفتم: بیسوپو به اد ظرف

 بهش بده. نویا-

 خونه است؟ بیاد-مامان

 آره.-

 یلنگه گوشواره ات تو هیبود که تو  دهیخانم خواب د یبدر-مامان
اون  یگیو توام م یگوشت کرد یلنگ تو هیچرا  گهیگوشته؛ بهت م

شروق گوشواره  گهیم بیبه اد ادیو بعد م یلنگه اشو گم کرد یکی
کنه و  یدست م بشیج یتو بیاد .میکن دایپ ایاشو گم کرده ب

 .ودهمن امانت ب شیگم نکرده پ گهیم

زاشت و اونم  یم نیدهن در یقاشق تو هینگاه کردم که  بیاد به
. ختیر یم بیلباس خودش و اد یکرد و همه رو رو یتف م رونیب

شده  یزاشت. عاص یدهنش م یو باز قاشق تو دید ینم بیانگار اد
 نیگرفتم. تازه توجهش به در بیدستمال برداشتم و به سمت اد هی

 جلب شد. کاسه سوپو ازش گرفتم و مامان گفت:

 گوشت با منه؟-
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 .رهیآره خب ان شاء هللا که خ-

 .میدیخواب د ریتعب یبچه دختره، تو رشیگوشواره تعب-مامان

 تکون داد. هیچ ینگاه کردم و سرشو به معن بیخورده به اد کهی

 !ینکنه حامله ا-مامان

 دیدون ینم دیکار یها، شما دوتا مادرا ب یشد ینه مامان!!! خرافات-
 د؟یزن یخواب ورق م ریتعب دینیب یحاال خواب م دیکن کاریچ

 خب. لهیمادر خ یشیچرا ناراحت م-مامان

لباسش من برم عوض کنم بهت  یرو ختهیسوپ ر نیمامان در-
 زنم. یزنگ م

 گفتم: بیقطع کردم و رو به اد تماسو

 .دهیهم کرده؛ خواب د یمادرت جلوتر سونوگراف-

 اونجا بوده؟-بیاد

 تکون دادم: دییبه تا یسر
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 گمی. مکارکردهیتو چ کلیبا خودش و ه نیبب ستایاصالحواست ن-
 ...نیدر دونهیکه م نیهم گه؟ینم یدکتره به کس بیاد

 شده گفت: یعاص

باورش  یجار بزنه؟بگه ک یچ یازش گذشته برا ینه بابا؛ زنه سن-
اردوان تا کجا  لیوک هیزنگ به جالل بزنم قرار بود ببن هیبرم  شه؟یم
 رفته. شیپ

اتاق رفت و با  یاز ساعت هفت که تو بیازش گرفتم و اد نویدر
شام صداش کردم! بعد  یشب که من برا میجالل حرف زد تا نه و ن

 یدادم و خوابوندمش. دست رو ریحموم کردم و ش نویشام در
 حامله ام؟ بیاز اد نباری. واقعا ادمیکش یشکمم م

و بعد از ظهر فرداش  میافتادم که با هم بود یشب نیاون اول ادی
دلم سر  یافتادم. تو م،یعقد خوند یو دوباره خطبه  میمحضر رفت

بود" و حاال واقعا  بیخطبه به خدا گفتم:" کاش واقعا بچه ام از اد
داشته باشم!  یکردم حس و حال متفاوت ی!!! فکر مبهیبچه از اد نیا

 میدومو رفت یفهمم. خطبه  ینم یزیکه چ شمیتشواما انقدر پر از 
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بهش  بیبرامون خوند و اد یدیس هی ارتیز یگرگان همون روستا تو
 گفت:

 هیخوام  یدهن شما برام برکت داره، عقد ما وسط جنجال بوده م-
 راحت بشه. المیتا خ دیشما خطبه رو بخون گهیبار د

کرد ما تازه  یفکر م چارهیب دیبود و س الیو یمادرامون تو شیپ نیدر
کردم و  الی!!! واقعا دهنش برکت داشت! انقدر فکر و خمیعقد کرد

 خاطراتو مرور کردم که خوابم برد.

 شدم: داریب بیاد لیپر تعج یصدا با

 شروق جان؟ شروق بلند شو.-

بغلش بود با هول  یتو نیکه در بیاد دنیباز کردم و با د وچشمام
 گفتم:

 تب داره؟ هیچ-

 خوبه؛ پاشو. نینه در-

 ؟یشده؟ چرا بچه رو بغل کرد یپس چ-
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با سجاد  نویتو و در دیشده بود بغلش کردم، شروق من با داریب-
 .امیخودمو انجام بدم و ب یبفرستم تا کارا

 از خواب گفتم: یجیخورده با گ کهی

 !!؟یچ-

 ،یبر نیتورو بفرستم با در عیسر دیبا شه،یاردوان امروز فردا ازاد م-
 فرستم تا هواتونو داشته باشه. یسجادم م

 کجا؟!!!!-

 د،یبر عیسر شهیکه م هییارمنستان، فعال تنها جا دیبر دیاول با-
کنم اومدم دنبال  یم فیرد نجارویا یمن کارا دیاونجا ساکن بش

 .یمرکز یکایآمر میکه بر فتمیکارامون م

بچه شش ماهه بدون تو برم  هیمن با  بیاد ؟یمرکز کایچرا آمر-
 ارمنستان؟
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مدت  نیتو ا یلیگرده. خ یسجاد هست؛ من که اومدم سجاد برم-
 یفعال برا شهیم یجور نشده ول کایآمر یکارا یکردم ول نییباال پا

 .دیارمنستان بمون یسه ماه تو

 اقدامه فورسماژور. نیآخر یبرا یریگیسه ماهه م زایو یتو گفت-

 یول کایآمر میخواستم بر ی. من مهیاضطرار تیاالن همون وضع-
من  م،یخواستم آواره بش یداشتم. نم دیدست دست کردم و ترد

 چیغربت اما ه یکه آخر خانواده ام برن تو دمیهمه زحمت نکش نیا
. جالل فتهیاردوان ب ریگ نیدر یوسط زندگ نیکردم ا یوقت فکر نم

. اردوان داره آزاد یتو حامله ا و مهیوخ تیوضع دمیکه زنگ زدم د
 رونیب ادیخرن، ب یاما دارن زندانشو م یدونم چطور ی. نمشهیم

کنه و هم منو، من و تورو  تیکنه که هم تورو اذ یتموم تالششو م
فهمه تو واقعا حامله  یاردوان م. دهیعذاب م نیفقط با گرفتن در

کتاب سر  بحسا هیبفهمه و بعد با  نویزاره که ا یو مراقب م یشد
خودش باشه. اره شروق  یممکنه بچه  نیفهمه که در یم یانگشت

 خواستم قبول کنم اما االن....االن.... یاما من نم یتو بهم گفت
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 تکون داد: نینگام کرد و سرشو به طرف نگران

 .یکن یباهام همکار دی....باشهینم ینطوریشروق ا-

 دستم دراوردم و گفتم: یو نگران صورتشو به احاطه  دلواپس

 ترسم. یم ییمن بدون تو تنها ا،یتوام ب بیاد-

دور باشه.  نیخوام در یفقط م زارم،یمن که تنهاتون نم زمیعز امیم-
جشنواره است و  گهیزارم. ده روز د یفروش م یخونه رو صبح برا

کار ندارم. از سرم که رد بشه  گهید رهیو مستندم مجوز بگ لممیف
هفته  نیا دی. فقط باامیدفترو سامان بدم م یخونه فروش بره کارا

 .دیشمارو رد کنم بر

همه  ترینگاش کردم و هزاران فکر از سرم عبور کرد و ت مضطرب
" اما جرات نداشتم بگم چون ؟یچ ادین بیبود:" اگر اد نیاشون ا
شده بود و االن انقدر  یعصبان نیبه خاطر در یکاف یاندازه  صبح به

وقت  چیکرده. ه داریبود که منو نصفه شب ب دهیمضطرب و ترس
که  یپدره! پدر هیواقعا  گهیاالن د ونبودم چ دهیند ینطوریا بویاد

 حسرت بوده و االن آرزوش محقق شده. یسال ها تو
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و من  یکن یچیازش سرپ یتون یکه نم هیاجبار تنها حاکم دیدون یم
که  یتن به غربت بدم، به خاطر بچه ا نیمجبور بودم به خاطر در

داده بودم که پشت  بیکه به اد یو به خاطر قول  میراه داشت یتو
 یگاه یفرار کنه ول قتیتونه از حق ینم یآدم چی. همیهم باش

 انسان بشه.  هیسوزان  زمیتونه انقدر نامرد باشه که ه یم قتیحق

اردوان بود، تقاص  یتقاص کارا میما، فرارمون، پنهان کار یکارا دیشا
 یذره ا یکرده بود، حت بیکه به اد یکه بهم کرده بود، ظلم یظلم

 سوخت. یدلم براش نم

انقدر  دیکه اردوان پدرشه اما اون روز با دیفهم یم نیدر یروز هی
که از  میوقت به اردوان نگفت چیه یچ یبالغ باشه که درک کنه برا

 و من استفاده نکنه. بیاد تیبه عنوان ابزار آزار و اذ نیدر

 نی. امیفرودگاه شد یراه رانیخروج از ا یروز بعد با سجاد برا سه
کرد. ساعت  یم هیکابوس بود، مامان همش گر نیسه روز درست ع

و قرار بود وسط روز اردوان آزاد بشه، حس  میپنج صبح پرواز داشت
لحظه اردوان،  یبرا یحت میخواست یو نم میغیت یلبه  میکرد یم
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برسه و بخواد اقدام کنه. حس  هنشبه ذ یو فکر بنهیب نویدر
 کنه. یرو داشتم که داره از دشمن فرار م یسرباز

باز هم دچار تپش قلب باال شده بود. از سه روز  بیاد میما بر تا
نفس داشت. صدبار  یقبل دوباره حمله بهش دست داده بود و تنگ

 میبا عجز و التماس راض بیخواستم برم اما اد یشدم و نم مونیپش
 گهید یمیبود و ن بیاد یپا رانیا یاز جان من تو یمیکرد. انگار ن یم

مادر  میبردم. تموم دلخوش یبچه ها بود که با خودم م یهم پا
 یداشته باشن. مادرم انقدر ب بویاد یو جالل بودن که هوا بیاد
سفرشو انجام بده  یبهش قول داد جالل کارا بیکرد که اد یم یتاب

چند روز  یشده برا یبفرسته حت شمونیکه در اسرع وقت اونو پ
 م.یکامل نداشت داریو د یچون ما اصال فرصت خداحافظ

 میچرا انقدر انقدر عجله دار دنیپرس یخانم مدارم م یمامان و بدر
بود که اردوان داره ازاد  نیبهشون داد ا شدیکه م یو تنها جواب

 ینم بیو اد رهیخواد انتقام حبسشو ازمون بگ یو حتما م شهیم
از سمت من بوده  تیبرسه چون شکا نیخواد دستش به من و در

گفته بود تموم رابطه  بیفرسته. اد یمداره منو با سجاد  نیهم یبرا
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ه، کار بمون نیا یکه تو یکنه چون تا زمان یکارشو قطع م یهنر یها
رقابت ها  نیهم یباهاش خواهد داشت و تو فیاردوان رقابت کث

بود چون  یمادرامون منطق ی. برارهیسر من و بچه اش به باد م
 همن بود و حاال که مشخص شد تیحبس اردوان به خاطر شکا

 .میبود که دور باش یعاقالنه ا میمنه پس تصم یاردوان نامزد قبل

شد و به باور مامان بال و پر داد تا  یخانم راض یاز مامان، بدر جلوتر
 کم بود.... یخداحافظ یقبول کنه اما سه روز برا

 کهیکنم انگار ت یخداحافظ بیخواستم از اد یم یفرودگاه وقت یتو
دونستم مامانو  یکردن. م یاز جان منو زنده زنده از بدنم جدا م یا
ن چون مجوز گرفت ادیم یفرسته اما مطمئن نبودم که خودش ک یم

کردم  یم هیداره. انقدر بلند بلند گر یپروسه طوالن هی لمیو اکران ف
 هیگر ینطوریوقت ا چیگوشم بود. ه یها تو عتخودم سا یکه صدا

 نکرده بودم!!!

 بیبه اد یشتریب ازیچون مادر شدم دلم نازک شده بود و ن دیشا
شش ماهه بدون شوهرم  یبچه  هیداشتم. من حامله بودم و با 
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گوشم با بغض  یتو بی!!! فکرشم ترسناک بود. ادرم؟یغربت م یتو
 مردونه گفت:

رو  یشروق همه چ ینطورینکن ا ام،یبه خدا م امیم زمی...عززمیعز-
 یمادرامونم م گهیدوماه د یکی. میشیاونور بدبخت م امیم زارمیم

 شهینم میما دوتا بچه دار ام،یفرستم. بزار بمونم با دست پر ب
 .میرفت؛ ما باهم حرف زد یدست خال

 گفتم: هیگر با

 نیترسم از ا یکنم؟ م کاریمن چ یایزنه....ن یدلم شور م بیاد-
خواد  یم یگردم، هرچ یگردم. به خدا برم یبرم یاین بیاد ،ییتنها

 .امیبشه من م

تو و بچه هارو ول کنم؟ خونه فروش بره و  شهیمگه م-بیاد
 جشنواره رد بشه اومدم.

شده من تموم  تیمادرت. قلبت باز اذ شینمون برو پتنها خونه -
 توئه. شیفکرم پ

 خانم گفتم: یبه بدر رو
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کنه  یم یسهل انگار گرهیتنها نزار. قلبش باز درد م بویمامان، اد-
 خوره توروخدا حواستون باشه. یدارو نم

زارم به آقا  یساعت م میمادر حواسم هست رو گوش-خانم یبدر
سپرم نگران نباش، تو فقط حواست به خودت و بچه  یجالل هم م

 باشه.

 و گفت: دیسرم و گونه هامو بوس بیاد

. فقط شهیدرست م یتوئه، نگران نباش همه چ شیمنم فکرم پ-
درسته، چند ماه تحمل  یدست اردوان به شما دوتا نرسه همه چ

بچه ها  دینبا م،یرس یبه آرامش م گهی. دشهیم فیرد یهمه چ یکن
 باشه؟ ندیبب تیا آزار و اذمثل م

 دستش درآورد و گفت: یبه احاطه  صورتمو

 باشه شروق؟-

از مامانم گرفت. چشماشو بسته بود و  نویتکون دادم و در سرمو
 ستیبچه از اردوان ن نیا یکن یکرد. شروق؟ اشتباه م یبوسش م

نکنه بازم توهم  ی...تو قبال سر اردوان توهم عشق زده بودبهیاز اد
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مثل پدر خونده  ست،یدور ن بیاحساس اد نیا نه؟یکه پدر در یزد
بود و  سیخ بیاد ی....چشماشهعشق پدر به دختر  نیا ستین

کرد. صورتش برافروخته بود و رگ  یداشت خودشو کنترل م
زد.  یدورگه و لرزون حرف م یزده بود. با صدا رونیب شیشونیپ
 نم دارشو پاک کرد و گفت: یبا عجله به سجاد داد و چشما نویدر

تا  دی...زود باشدایزارم بر ینم شمیم وونهی...االن ددیبر گهید دیبر-
 نشدم. مونیپش

از همه  شتریب دیبغلش گرفت، شا یتو بویاد یخانم بازو یبدر
 گفت: هیکرد. مامان با گر یدرک م بویاحساس اد

چشمم به تلفنه. خبر بده  زونهیمن دلم آو د،یخبر بد یدیمادر رس-
 بهم دورتون بگردم.

 و قربون صدقه امون رفت. دیبوس نویچند بار من و در مامان

 ؟یهست ینگران چ ؟یگیمامان چند بار م گهیباشه د-سجاد
 .ستیکه ن گهی. قاره درانهیا یکوچه بغل نیارمنستان هم

 ؟یشروق؟ چطور میکنار با تیبا دور یآخه من چطور-مامان
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 بغل کردم و گفتم: مامانو

 .یاینگران نباش؛ زود م شمونیپ یایم ادیب زاتیمامان و-

 االن پرواز شماست. گهید دیبر-بیاد

 کردم و گفتم: یخانم هم خداحافظ یبدر با

 دیقرصاشو بخوره ها...به آقا جالل سفارش کن د،یباش بیمواظب اد-
 بشه. یعصبان دینشه ها...نزار شیوقت طور هیمامان، 

خودم  شیزارم و پ ینگران نباش، مادرتم تنها نم-خانم یبدر
 باشه. نی. تو حواست به درارمشیم

 سه تاشون نگاه کردم و گفتم: به

 دوستون دارم.-

به  اریاخت یباز به سمتشون برگشتم. ب میدو قدم که دور شد یکی
 . محکم بغلم کرد و بلندم کرد و گفت:دمییدو بیسمت اد

 من. یزندگ ،یعاشقتم...عاشقتم زندگ-
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 یبابا خوبه خداحافظ یا گه؛ید ایب میمون یاالن جا م یآبج-سجاد
 .دیکرد

 اومدم و گفتم: نییبغلش پا از

 .ایزود...زود ب-

 یکردم و سجاد هم فقط غر م هیچقدر گر مایهواپ یدونه تو یم خدا
خودمون مارو  یانگار که از خونه  م،یدیزد. بالخره به ارمنستان رس

 یتنها ول کردن. چه حس غربت خاص بهیغر یآورده بودن خونه 
کردم، به  یتحمل م دیکرد...اما با یم هیداشت که آدمو وادار به گر

 ....بیاد طرخاطر بچه ها...به خا

ازش داشتم و نه زبانشو بلد  یکه نه شناخت یکشور یتو اقامت
 یو باردار کیکوچ یبچه  هیوحشتناک بود مخصوصا با  یلیبودم خ
بردم اما من  یبه سمت افسردگ شدیکه باعث م بیاز اد یو دور

 .ارمیتونستم به خودم اجازه بدم کم ب یدوتا بچه داشتم که نم

 یتو م،یهتل ساکن بود یتو میاول که ساکن ارمنستان بود یروزا
 یگرفتم. سجاد هم سرش تو یغم بغل م یشستم و زانو یاتاق م
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اونم به خاطر خودمون نا به سامان  یبود، زندگ یلب تاب و گوش
 نیو درسش افتاده بود! با حال نزار و غمگ ی. از زندگمیکرده بود

کنه تا از  دایکرد خونه پ یداشت تالش م ینگاش کردم که چطور
 .میهتل بر

 سجاد؟-

 کرد و گفتم: سربلند

 .یمن شد یزندگ ریکه انقدر اس دیببخش یداداش-

 با اخم گفت: متعجب

جزء مهم  نیدر ،یمن یمنه، تو زندگ یزندگ نیا ؟یگیم یچ یآبج-
قراراه جاللو  بیاد ؟آقایانقدر ناراحت یچ یبرا مهیزندگ یآدما نیتر
اگر  یهر کشور یو تو میخر یبه خونه م عیبفرسته. سر نجایا

بهت اقامت  عیسر یباش دیداشته باشه و عضو مف یگذار هیسرما
 .دنیم

 م؟یبمون نجایمگه قراره ا-
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از دوستاش که  یکیبا  گهیرفتن سخت تر شده، جالل م کایاالن آمر-
 میکه بر کنندیاست دارن تالش م هیتو ترک یالملل نیب لیاونم وک

 .میزمانو از دست بد میتون یاما ممکنه نشه، ما نم

 .میشناس ینه فرهنگشونو م مینه زبانشونو بلد نجایآخه ما ا-

 ومد و گفت:جا بلند شد و به سمتم ا از

آدمو  هیکنند،  یعادت م یآدما به همه چ م،یگوش کن ما آدم یآبج-
کنه. مهاجرت  یگند لجن عادت م یبه بو یوسط گندآبم بنداز

به جون  نیهارو به خاطر در یهمه سخت دیبا نیبه خاطر در میکرد
 گرفته. بیکه اردوان از تو و اد هیآرامش نیدر اقتیچون ل م،یبخر

 تخت خواب بود نگاه کردم و سجاد ادامه داد: یکه رو نیدر به

وقت دست  چیسنگمون. ه نیمن تموم آتوهارو گذاشتم واسه آخر-
ها و تنش ها دور  زیاز استرس و گر دیسه اما با رینم نیاردوان به در

به شرط  ستین یحقمونه. ارمنستان کشور بد نیچون ا میباش
کاتب اگر حرفه اشو از دست  بی. اد میما جربزه داشته باش نکهیا
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بچه قبول کرد که پدرش  هیتورو با  یانتخاب خودشه، وقت نیا دهیم
 مطمئن باش. دهیرو به تن مال یهمه چ یباشه پ

کنم تو زندانم.  یدونم اما حس م یحرفارو م نیا یسجاد من همه -
 ؟یچ ادین بیزنه اگر اد یدلم شور م

 و گفت: دینگام کرد و بعد خند متعجب

 ی. جونش براستیحرفا ن نیقرون اهل ا هی بیمحاله اد یآبج-
 ؟یآبج هیچه فکر نی! اادیکه ن نجای. مارو فرستاده ارهیدر م نیدر
فرستاد؟ خب  نجایکنه چرا مارو ا یبود پشتتو خال ؟قراریشد وونهید
همه جون و جگر  نیکرد! ا ینم نهیهمه هز نیا یگفت هر یم رانیا
 یزده بود من بهت نگفتم نم گزن شبیزاشت. جالل د ینم

 .یخواستم نگران بش

 و دست پاچه گفتم: ختیر یهر قلبم

 شده؟ یچ-

 نشده. یزیچ ؛یهول نکن آبج-
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 و ترس گفتم: دیترد با

 قلبش گرفته؟-

حالش خوبه. اردوان از زندان دراومده رفته خونه اتون  ینه نه آبج-
مادرش  یهم خونه نبوده و انگار خونه  بیکرده و آقا اد یزیآبرو ر

بود و  یمجاز یصفحه  یگرفتن و تک و توک تو لمیبود. مردم ف
کرده و خالصه نزاشته  تیبه شکا دیجالل همه رو جمع کرده و تهد

شبکه من و تو فرستاده و نشون  نیا یتو یکیبفهمه اما انگار  یکس
 کرده. یهوار هوار م یدادن اردوان چطور

 و گرد شده بهش نگاه کردم و گفت: رونیح یچشما با

 من حاضرم قسم بخورم کار مائده بوده فرستاده.-

 .نمیبده بب تویسجاد گوش-

در  دهیبگم؛ د نویخواستم ا یبشه؟ م یکه چ ینیحاال ولش کن بب-
شدن.  زیخانم و باهم گالو یبدر یخونه باز نشده رفته خونه 

خانمم از خونه  یو دامادا جداشون کردن و بدر بیاد یخواهرا
 کرده؛ هم اردوان و هم مادرشو. رونشونیب
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 گونه ام چنگ زدم: به

 چطوره؟ توروخدا سجاد راستشو بگو. بیحال اد-

 خوبه به خدا. یاالن خوبه نترس آبج-

بوق  نیزنگ زدم. با اول بیبرداشتم و به اد مویشدم گوش بلند
خواست خودشو  یمثال م یجون بود ول یتماسو باز کرد، صداش ب

 بشاش نشون بده و من نفهمم.

 جان خانم؟-

ام هراسون شد و تند  هیاز گر بی. ادهیگر ریزدم ز دمیصداشو شن تا
 تند گفت:

خوبه؟ بچه  نیشده؟ در یشروق؟ شروق جان؟ شروق جان چ-
 خوبه؟ شروق...

 و تعجب گفت: تیبا عصبان سجاد

اون بدبخت  ؟یکن یم هیگر یزن یکه زنگ م یا وونهی!!! مگه دیآبج-
 سکته کرد. ایاون سر دن
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 گفتم: هیگر با

 ؟یخوب بیاد-

 رو ازم گرفت و گفت: یگوش سجاد

 هیالو....الو سالم آقا...خوبن خوبن آقا...نه بابا من دهنم سوخت -
گفتم.....آخه دوباره  شبویپر هیکرد، قض مونمیزدم پش یحرف

 یخواستم بگم اگر م ی...میچ ادین بیاد گفتیمضطرب بود و م
 یشد و مقابلش نم ینم زیکه با اردوانپپپ دوباره گالو ادیخواست ن

 ...یگوش ی....گوشستادیا

 گفت: بیبه سمتم گرفت. ازش گرفتم و اد لمویموبا

 شروق جان؟-

 گفتم: یتاب یهمون ب با

 جان؟-
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من  ؟یهست یبه ولله به خدا حال من خوبه. شروق نگران چ زمیعز-
شروق من بدون تو  ام؟ین یترس یبمونم؟ م یک دیبه ام گهید رانیا

 ؟یواسه چ ؟یبمونم واسه ک رانیو بچه هام ا

 حالت بد شد؟ ؟یرفت مارستانیب ب؟یاد-

بودم و االنم حالم خوبه. من تموم عشق و  یساعت بستر هیکال -
خود دار  یباشه. تو حامله ا زونینفرستادم که دلم براتون آو دمویام

و  ی! شروق جان من فرستادمت که دور باشیهست یباش. تو قو
از  یدار ینطوریا د،یکه در امان باش ینباش کی. نزدینیاردوانو نب

 ؟یکن یخودت و بچه ها محافظت م

غربت هالک شدم. بدون تو  نیا یدو روز تو نیا یمن تو بیاد-
 .کیکوچ یبچه  هیوضع و  نیبدون مادرم، با ا

 من.... یباشه؟ باشه خانوم؟ خانم من، زندگ امیآخر ماه سه روز م-

 گفت: یکردم و م یم هیهق گر هق

. امیو م یزنم به همه چ یجان؟ جان؟ شروق؟ نکن...نکن گند م-
در  یخواست یکه تو م هیها یا شهیمستند از استخون ش لمیف نیا
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درخواست  نیبسازم و صداشونو به همه برسونم. ا لمیموردشون ف
کار  نیبهشون کنار بزارم. اونا به ا نموید یخوام ادا یتو بوده، نم

 .امیم سهدارن بزرا به ثمر بر  دیام

 دونم. یدونم م یم-

 گم. یم تویحاملگ ؟یبه سجاد گفت-

جا که  هیسرم خورده به  ستم،یو خودمم ن جمینه نتونستم انگار گ-
 ترسم. یم یلیمن خ بیتعادلمو از دست دادم. اد

پول هست.  یکاف یسجاد به اندازه  ؟همراهیترس یم یاز چ-بیاد
 امی. آخر ماه که بدمیبشه من چند ساعت بعد اونجام قول م یهرچ
 یجالل هم م ارمتون؛یم رونی. از هتل بمیریگ یجارو م هیاونجا 

روبراهه  یهمه چ یول مهیاالن اوضاع مهاجرت وخ اد،یفرستم ب
رو درست  یباشه من همه چ تمن راح الینترس، تو آروم باش خ

 کنم. یم

 یرو یاز استرس کار و زندگ یسوخت، چه بار یم بیاد یبرا دلم
کنه و  دایاردوان از رازمون بو ببره و مارو پ نکهیدوششه، استرس ا
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 نینه ا اره؟یبهش فشار ب گهیطرف د هیو افکار من از  یتاب یحاال ب
 ظلمه شروق. آهسته و آروم گفتم: گهید

هر روز و هر ساعت  م،یش. ما منتظرتمراقب خودت با بیباشه اد-
 .هیو هر ثان

 تو هم مراقب خودتون باش.-

 قطع کردم و سجاد گفت: تماسو

بنده خدا از  نجایبرسه ا نکهینکن قبل ا یکار هی ؟یآبج یراحت شد-
چه  یآبج ؟یزیر یفرت فرت اشک م یدست تو سکته کنه، زنگ زد
اردوان رفته بود، بابامون  ،یبود یا یبه سرت اومده؟ تو که زن قو

و به من و  یکرد ینم هیگر ،یرفته بود، کارتو از دست داده بود
 ...یداد یم دیمامان ام

و  بیاالن اد یرو از دست داده بودم ول یسجاد اون موقع همه چ-
 دوتا بچه دارم.

 کرد و ابروهاشو باال داد و گفت: یجیاز گ یاخم سجاد
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 دوتا؟!!!-

و ناباور  جیآورد و گ نییصورتم به سمت شکمم پا یاز رو نگاهشو
 گفت:

 !!! هه!یآبج-

 زد و گفت: دیبا ترد یپوزخند

 خوب شده؟ بی!مگه اقااد؟یحامله ا یآبج-

متفاوت و ذوق تکون دادم تکون دادم و سجاد باز  یبا احساس یسر
. به دیبود و دست به کمر شد و خند یزد که از  خوشحال یپوزخند

 نگاه کرد و گفت: گهیسمت د هی

بهت نساخته که حالت چند بار بهم  نجایا یمن فکر کردم آب و هوا-
 !!؟یدار اریخورد! و

نگاش کردم و به سمتم اومدم و منو به اغوش گرفت و  خجول
 گفت:
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کردم آقا کاتب بچه دار  یمبارکت باشه من فکر م یآبج-
 اقاکاتب خوشحالم. یسالمت یبراتون برا شه،خوشحالمینم

از  یزیانگار چ یول میکرد یفکرو م نی....خب....ما هم همخب-
 .ستیرحمت خدا دور ن

زودتر قبل آزاد  نکهیبود؟!!! ا نیپس اون همه اصرار واسه ا-سجاد
تموم  نکهیا یبود؟!!! برا نیهم یارمنستان برا میایاردوان از زندان ب

 افکار اردوان نقش بر آب بشه؟

 یکرد برا ینم کیاردوان از ما دور بود و خودشو نزد ن،یسر در-
اما حاال دنبال آتو و  اوردمین ایمن به دن نویکنه در یفکر م نیهم

کنه و واقعا بفهمه که من حامله ام همه  یگریبهونه است و اگر پ
 اودم،ین ایتهران به دن نوی. من درشهیتلنگر روشن م هیبراش با  یچ

تونه  یو خب... فکر اردوان م میبا بچه اومد هوی و میما گرگان بود
 یبچه  نیسر ا یمائده ول ایمصداق درست باشه از نظر خودش 

 .میدور باش دیداره، با نهیتوش شکمم اردوان ک
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و  دیهم کش یاتاق راه رفت. اخماشو تو یدست به کمر تو سجاد
 زمزمه کرد:

ده باشه چون مائ کیخواست که به تو نزد ینم نیتازه سر در-
و  یبود شیزنه و تو هم نامزد قبل هیکرد و به هرحال  یمهارش م

اردوان با هر  یاما االن....آره...آره آبج یهرچند از  نظر مائده سور
 کنه. یخال بیاشو سر تو و اد نهیتونه ک یم یزیچ

تخت نشسته  یتکون دادم و سجاد به سمتم اومد. من لبه  یسر
 پام زانو زد و گفت: یبودم و سجاد جلو

تر  فیهر چقدر تو ضع ،یباش یهم آدم موفق نجایا دیتو با یآبج-
ازت  دیبا ده،یو مائده بهش پر و بال م شهیتر م ریاردوان ش یباش

 دور باشن.

 قابل هضم شده. ریغ یغربت برا ت،یوضع نیا یسجاد! تو-

 هیمن  گه،یهم آدمند د نای! ایانقدر به غربت فکر کن دینبا یآبج-
کنه. من  یاون کمکمون م میکن ریترجمه دارم. هرجا گ شنیکیاپل
 هر سه تاتون هستم. شیپ
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 و دستشو گرفتم و گفت: دمیبغض خند با

مجبور  دیشا م،یهمه جارو بشناس دیما پوستمون کلفته، پاشو با-
به مرور  م،یبر طیبه مح دی. بامیباش نجایا یادیمدت ز میبش

 ادیزبانو راحت تر  میباش طیمح یتو یوقت رم،یگیم ادیزبونشونو 
 .میریگیم

 .میداشت یاز زبون ارمن یتیذهن چیوقت ه چیآخه ما ه-

 .میریهتل اطالعات بگ رشیاز پذ دیکالس، با میبر دیبا-

بود اما  یعیطب ریامر غ هی میکن دایپ یسازگار عیسر میبخوا نکهیا
 دیتر از من فهم عیسر یلیمن خودمو نبازم خ نکهیسجاد به خاطر ا

 به خودش مسلط باشه. دیبا یکه چطور

 یبرا نینگاه کن و ا نیبه در یشد دیگفت هر وقت ناام یم سجاد
 نیاول میگرفته بود میبود. همون طور که تصم زهیانگ نیمن بزرگتر
بود که کالس ثبت نام  نیا انیو جالل و ب بیاد نکهیاقدام قبل ا

تا  میتبار بودن بر یرانیکه ا یمهاجرت یاز شرکت ها یکیو به  میکن
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 شهیم یچطور میو بدون میبهتر بشناس انوکمکمون کنند ارمنست
 . میچند ساله اقدام کن یحت ایاقامت چند ماهه و  هی یبرا

ما  یبرا رویمس نیاون شرکت با جالل کانتکت شده بود و ا لیوک
که  یمهد کودک یپنج شش ساعت تو یبرا نیکرد. در یراحت تر م
همون شرکت بود،  یمجموعه  ریو ز یبخش خصوص هیمتعلق به 

 زبانو هر روز شرکت کنم. یتا من بتونم کالس ها موندیم

و جالل  بیاد م،یما به ارمنستان اومد نکهیو هفت روز بعد ا چهل
موند تا  یم شتریسه روز اومده بود اما جالل ب یبرا بیاومدن. اد
 کنند. هیتهمناسب برامون  یخونه  هیبتونند 

رو به سجاد دادم و  نیدر دم،ید بویاد نکهیفرودگاه به محض ا یتو
حد بهش  نیتا ا شدی. خودمم باورم نمدمییدو بیبه سمت اد

 بی. اددمیخند یکردم و هم م یم هیدلبسته باشم. از ذوق هم گر
 یکه بو بهیکردم وطن من آغوش اد یمحکم بغلم کرده بود، حس م

 گفت: یر لب میفقط ز بیاد. دهیو ارامش م تیامن

 من.. یاومدم، زندگ یدیاومدم...د یدی...دزمی...عززدلمی...عززمیعز-
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جلوم زانو زده بود تا بتونم بغلش  بیگردنشو گرفته بود و اد محکم
 کردم: یکنم. مثل خودش زمرمه م

 بدون تو مردم..مردم... بیاد-

 از بغلش جدا کرد و گفت: منو

! به خاطر همه امون، به یایبرم ینگو. تو از پس همه چ نویا گهید-
 خاطر جفتمون، به خاطر بچه هامون...

 بچه رو ول کرد. دیتا شوهرشو د ؟یدیبچه رو ول کرد د-سجاد

دست گرفت و تکون  هیبا  نوی. سجاد دردمیپاک کردم و خند اشکامو
 داد و گفت:

 .دینیمنم بب-

ازش گرفت و  نویدر عیبراش ضعف کرد و سر بیو اد دیخند نیدر
 . جالل با خنده گفت:دییکل سر و صورتشو بوس کرد و بو

 عمو؟ باباست؟ هی! کادشهی بویچه اد نیبب-

 جالل دست دادم و گفتم: با



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1175 
 

 .دیآقا جالل سالم؛ خوش اومد دیببخش-

بهم  بیخوشحال شدم اد یلیمبارکه خ یراست د،یزنده باش-جالل
 گفت.

 زده موهامو پشت کردنم فرستادم و گفتم: خجالت

 ممنون.-

 کرد و گفت: یبا سجاد روبوس بیاد

 ؟یبروسل یچطور-

 چطور بودن؟ نایمامان ا م؛یچاکر-سجاد

 .انیم گهیاحتماال ده روز د-بیاد

 د؟یچک پول خونه رو پاس کرد مالک جد-

بود. من  یصراف ی. سفر عقب افتاد بابت کارامیآره انتقال داد-جالل
خونه  یهم صحبت کردم. ان شاء هللا کارا یشرکت مهاجرت لیبا وک
 دینبا گهید کارویآمر یسر اقامت. اقامت تو میبر میبکن نجایرو ا
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 یرو بررس یهمه چ نجامیکه من ا یمدت یفعال بهش فکرکرد. حاال تو
 حرف زد. قیشه دقیکنم. االن نم یم

 .میریاومدنتون جشن بگ یبرا میبخور زیچ هی میآره اول بر-سجاد

بردارم،  بیتونستم چشم از اد ی. نممیرستوران شد یراه ییچهارتا
. میهم ارزش دار یبهمون ثابت کرده بود که چقدر برا مونیانگار دور

هشت  یهم تو نیزاشت. در ینم نیزم نویدر قهیدق هی بیاد
زد تا  یباهاش سر و کله م بیبود. اد شینیریبود و اوج ش یماهگ

که  میزد یی. حرفامیشهرو باهم گشت و میبگه بابا. چقدر عکس گرفت
 دلمون به هم قرص بشه.

و سجاد و  میاتاق بود هی یتو نیو در بیهتل من و اد یتو شب
 یبود و مدام رو دهیکنارم دراز کش بیگرفتن. اد گهیاتاق د هیجالل 

 نیچشمام نمدار شده بود، ا یول دمیخند ی. مدیبوس یشکممو م
باشه؟ همونطور  ینطوریا دیبا طیحسرت بود، چرا شرا یکاراش از رو

باشه  زیمادر لذت بخش و خاطره انگ یتونه برا یدوران م نیکه ا
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تونه با ارزش و پر خاطره باشه و  یپدر هم به همون اندازه م یبرا
 داد. یروزا رو از دست م نیداشت ا بیاد

 و گفت: دمیسرش کش یرو دست

چشمامو  یوقت م،یچه حال یتو میازتون دور یوقت یدون یشروق؟ نم-
. هر روز و هر وقت شتونیپ نکهیا نم،یب یم امویبندم انگار رو یم

ضبط شده  یکنم، به اون صدا یبه عکساتون نگاه م شمیدرمونده م
خواد  ی...انگار خدا مدمیو قان قونش گوش م نیدر ی هیاز گر
 حسرت باشم. یمن تو شهیهم

 یدرست م زویبازم، ما همه چ ینگو من خودمو م ینطوریا بیاد-
بچه  یو برا شهیخاطره م هیروزا  نیرسه که ا یروزم م هی م،یکن

 هامون هم عبرت.

 وگفت: دی. منو به آغوش کشدیکرد و سرمو بوس سربلند

وقت از دهنشون  هیخوام  ینم ،یدونند که حامله ا یمادرامون نم-
 ،بهتره. میخواهرام بفهمند. فعال نگ ایبپره که اردوان 

 چه؟یپ یاردوان به دست و پات م-
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 و گفت: دیکش ینفس

 ادیب الیداره که ل جهینت نجایکنه اما فقط تا ا یداره تموم تالششو م-
 گهیگفت دو سه ماه د یاعصابمونو خرد کنه و بره. مادرم م

 کنه. یمدت سرگرمش م هی انیجر نیحاال هم شهیعروس

 د؟یمستندت به کجا رس لمیف-

 یزیچ هیبرات  روزهیف ی. راستتهیو اد نیتدو یمرحله  یتو-
 فرستاده.

درآورد و  ییپاکت قطور و طال هیچمدونش  یجا بلند شد و از تو از
 بهم داد. 

 نامه است؟ ه؟یچ نیا-

توش بودم. به جلدش نگاه کردم  کیکتاب کوچ هیباز کردم و  پاکتو
دعا دور شده بودم،  نیوقت بود از ا یلیمعراجه. خ یدعا دمیو د
خوندم اما روزگار و مشغله  یدعا رو م نیا یلیتنگم خ یروزا یتو

بود، بغض  هیهد نیبهتر نیا دیاش منو ازش دور کرده بود، شا
 فرشته؟ هی ؟یهست یتو ک روزهی....فروزهیگلومو گرفته بود، ف
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 با لبخند گفت: بیاد

 ؟یخوند یم مارستانیب یکه تو هییهمون دعا نیا-

 یرو دمیلبخند و بغض سرمو تکون دادم. کتابچه رو باز کردم و د با
 اولش نوشته: یصفحه 

ذره گرده  هیهر چقدر مشکل تو بزرگتر باشه بازم در برابر خدا از -
خودتو باور  ؛یباش که تو خدا رو دار ی. پس قوزترهیهوا هم ناچ یتو

 کن و توکل کن.

حس کردم  د،یدوباره بخش یرویچندتا جمله انگار به من ن نیهم
نگاه  بیرگ هام شروع به گردش کرد. به اد یخون منجمد شده تو
 بود؛ آهسته زمزمه کرد: رهیخ روزهیف یکردم که به نوشته 

نفهم و نادون  نطوریماها هم ؛یچ یعنیدونند خدا  یفقط م نایا-
اون  یرو شتریب یهر چ م،یگذرون یلذت م یب مونویندگز  میدار

فهمم که ما انسان ها چقدر  یم شتریکنم ب یمستند کار م
که خودمون مشکل نداشته  نیهم م،یچقدر خود پرست م،یخودخواه
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بهشون فکر  یو حت میریگ یم دهیرو ناد هیبق ه،یبرامون کاف میباش
 .میکن یهم نم

 نگاه کرد و گفت: بهم

 ییاونا یسر هی. میما سه جور آدم دار دمیمستند فهم نیبا ا-
و قلبشون  کیدارن اما روحشون کوچ یهستن که جسم بزرگ

دارن اما روح و قلبشون بزرگ  یکیدوم جسم کوچ یتره، سر کیکوچ
دارن و هم روح و قلب  یسوم هم جسم بزرگ یو روشنه و اما سر

 ؟یدید دویشروق تو سع د؛یمثل سع یروشن

اومدن که  رید ایاومده بود اما گو میکه گرفته بود یاون جشن یتو-
 .میاردوان و مشاجره امون شده بود ریماهم اون وقت درگ

. از اون آدما که دمیند رشویانسانه که من نظ هیتونم بگم  یفقط م-
 کنند، نسل به نسل. یم ادیسال ها در مورد معرفتش ازش 

 :دمیگونه اش کش یزدم و دستمو رو یلبخند

 مثل تو؟ یعنی-
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 ....دیو سرمو بوس دیخند

**** 

و  یدوران باردار یتو بیکوتاه با اد یو روزها بیاد یب یها یروزا
گذشت و من هر روز اون کتابچه  یپشت سر هم م مینیغربت نش

 یخوندم و بعد دعا یم روزهیف یکردم و جمله ها یدعا رو نگاه م
 هیچون تو  یباش یقو دیگفتم با یخوندم و به خودم م یمعراجو م
 .یباش یخانواده ات قو یبرا دیبا ،یمادر هیهمسر و 

تونستم زبان  یم بایاز گذشت هشت ماه و چند روز من تقر بعد
بهتر  یلیرو صحبت کنم و امور روزمره امو بگذرونم. سجاد خ یارمن

 زد چون وارد بازار کار شده بود. یاز من حرف م

شروع  یو برا رنیشرکت تونسته بودن اقامتومونو بگ لیو وک جالل
زده  روان،یا یعنیارمنستان  تختینسبتا بزرگ وسط پا یکافه  هی

خودش تموم  صیاون کافه با سجاد بود که به تشخ تیریبودن و مد
 دایمن زبده پ یکاف هی نکهیبودن مخصوصا ا یرانیکارکنان اون کافه ا

 یتو یکرد. جور یم یرو با اون ط یکافه دار رکرده بود که تموم امو
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که صبح تا شب من و سجاد اونجا  میکار سرگرم شده بود نیا
و کمک  میرفت یاونجا م میتنها نباش نکهیا یبرا نی. من و درمیبود
 کردم. یم

 یدرست کرده بودم و برا یو فارس یارمن غاتیتبل جیپ هیکافه  یبرا
کافه  یهم تو نیدادم و در یدستورات طبخ غذا رو م یگاه غاتیتبل

 .شدیدست به دست همه م

 یها دهیا یکل ومدنیخانم هم هر وقت م یمامان و بدر نیب نیا در
کنارمون و وجود  یها یرانیکردن. کافه و ا یدادن و کمک م یخوب م

مادرامون که تا اقامتشون مدام در رفت و آمد بودن باعث شدن کم 
 ادیبود که  یزبان شتریب ریتاث. اما میعادت کن دیکم به کشور جد

 رونیخودمونو از آب ب میگل یتا حد میونستت یو م میگرفته بود
 ییبود که خلق و خو نیها ا یبارز ارمن یها صهیاز خص یکیم،یبکش
 رانیها تو ا یارمن تیاقل نکهیها داشتن   به خاطر ا یرانیبه ا کینزد
غم غربتو  نیداشتنو ا یرفتار خوب یلیها خ یرانیبا ا کردنیم یزندگ

 .دادیکاهش م
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و امور  ومدیبار ارمنستان م هیروز  یس ای ستیهر ب بایتقر جالل
اما هنوز  ومدیباهاش م بیهم اد ینظر داشت، گاه ریرو ز یحقوق

آخر  یبه روزا یخارج بشه. هرچ رانیبه طور قطع نتونسته بود از ا
کردم گرچه از  یم بویاد یتاب یب شتریشدم ب یتر م کینزد یباردار

 یلیبودن حامله ام و خ دهیفهم درامونمما گهید میوسط باردار
پر کنه.  تونستینم بویاد یکس جا چیبودن اما....ه ادرسیفر
اقامت سه ماهه  هیکه مادرامون اومده بودن تونستن  یسر نیآخر
من  یاز باردار بیاد یکدوم از خوهرا چیو تا اون موقع ه رنیبگ

 نداشتن. یاطالع

 مارستانیتونم از فردا ب یبودم که دکتر گفت م یباردا یروزا نیآخر
تخت نشسته بودم  یبست و من رو یبشم. مامان ساکمو م یبستر

گرد  یدهنش و اون چشما یبا پستونک تو نی. درختمیر یو اشک م
کرد. پستونکشو درآورد و به سمتم  یو متعجبش به من نگاه م

خنده ام  هینکن.. وسط گر هیپستونک بخور گر ایب یعنیگرفت 
 گرفت.

 .یکرد یبچه رو هم عاص ایب-مامان



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1184 
 

 اتاق اومد و گفت: یتو ریش شهیخانم با ش یبدر

 .ییبزا رهیوسط دردت بگ نیکن که حاال هم هیانقدر گر-

 یاعصاب اون پسر رو هم خراب کرد یبگو، زنگ زد نویهم-مامان
 زائوئه. بیانگار اد

 بیبعد اد رمیم مانیزا یکه من دارم برا دیستیشما متوجه ن-
خوام تنها  ینم اد؛یبار م کیکه هر چهل و پنج روز  بینباشه؟ اد

 باشم.

 خانم گفت: یرو به بدر  نیدر

 ...ییییماما ه یبد-

 خانم بغلش کرد و گفت: یدرآورد، بدر هیگر یادا

 کنه؟ یم هیفدات بشه؛ گر یبدر-

 پستونکشو  درآورد و گفت: نیدر

 هام)مامان بخوره( ماما-

 خواد. یمامانتو از پستونک گرفتن مامان جان؛ باباتو م-خانم یبدر
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 .دنیو مامان غش غش خند خودش

 .دیستیمن ن یشماها جا-

گفت  یمگه االن باهاش حرف نزد گه؛ید ادیمادر م-خانم یبدر
همه  نیپره؛ بعد ا یم یمشتر ادیمعطل فروش شرکته، اگر االن ب

 خوب اومده. یمشتر هیوقت 

اتاق  یتو یخوام وقت یم ادیاالن ب اد،یخوام ب ینم مانمیمن بعد زا-
 منتظرمه. رونیب بیراحت باشه که اد المیعملم خ

همه آدم دورته، سجاد گفته فردا  نیا ؟یریتنها م یمگه دار-مامان
 یکار و زندگ گهیهم که خوبه عزبه د چارهیاون جالل ب رهیکافه نم

 .نجاستینداره همش ا

فروش جالل  یبرا دی! مگه نباومدیم دیکه با بیهمه اومدن اال اد-
 ومده؟یهنوز ن بیباشه؟ پس چرا جالل اومده و اد بیاد شیپ

 خانم به هم نگاه کردن. یو بدر مامان
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مونده  بیاد گهیالبد کارا رو کردن د میاریما که سر در نم-خانم یبدر
 .رهیپولو بگ

که پول با خودش  شهیمرحله داره؛ نم یکل یبره صراف دیپول با-
 .ارهیب

چِل  گهیبابا؛ ما از دست شما جوونا د یا میدون یمادر ما که نم-مامان
 .میشد

 .ادیب ین ین-نیدر

 و دستشو به شکمش زد: دیخند

 .ین ین-

 چشمت روشن باشه. اد؟یداره م یمادر قربونت بره؛ آبج یاله-مامان

 م؟یباش مارستانیب دیساعت چند با-خانم یبدر

 هشت صبح.-

 از جا بلند شدم. یپاک کردم و به سخت اشکامو

 پس؟ یریکجا م-خانم یبدر
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 اتاقم دراز بکشم. یبرم تو-

اومد، دستشو دراز کرد و  نییخانم پا یاز بغل بدر عیسر نیدر
 گرفت و به سمت من اومد و دستمو گرفت. رشمیش شهیش

و  یکن مانیتا تو زا مینگه دار نویدر یدورت بگردم؛ فردا چطور-مامان
مونه  یبچه وابسته است نم نیا گهیدارن د ی. حتما نگهت میایب

 مونه؟ یکه؛ م

 داره. یسجاد نگهش م-

هم  نیو در دمیتخت دراز کش یبه سمت اتاقم رفتم و رو نیدر با
. دمی. آروم سرشو نوازش کردم و موهاشو بوسدیکنارم دراز کش

تنگ  بیاد ی. دلم برادیترک نگام به حلقه ام افتاد و دلم دوباره
 ادیخوام کنارم باشه.  یخوام، م یوجود اونو م شتریشده، از همه ب

بار بهم  نیاومد، اونجا اول ایبه دن نیافتادم که در یزمان
به  مونویقیمشترک حق ی...دارم بچه ادیخوام ب یگفت"عشقم" م

 یمادرامون هستند ول نکهیکنم و با ا یم یکس یحس ب ارم،یم ایدن
 کنم. یم یکس یحس ب ستیکه ن بیاد
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کردم  یمعراجو زمزمه م یلب باز دعا ریو ز ختمیر یصدا اشک م یب
عروسک آورد و کنار شکمم  هیبلند شد و رفت  نیتا آروم بشم. در
 گذاشت و گفت:

 ....ین ی....نین ین-

شد.  یم کهیت کهیزد و من بدتر دلم ت یشکمم حرف م یتو یبچه  با
 .نهیبب نویحرکات در نیکجاست تا ا بیاد

 ؟یعروسک براش آورد-

 :دمیسرش کش یرو دست

 .گهید ادیفردا م-

و  دیصورتم کش یبود، دست رو یمهربون یبچه  یلیخ نیدر
 . بغلش کردم و گفتم:دمیبوس

دلم براش تنگ شده؛ اگر  یلیمن خ اره،یبه خدا بگو بابا رو ب نیدر-
 ؟یچ نمینب بویو اد رمیبم

 هق کردم و گفتم: هق
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خوام  ی...منیدلم براش تنگ شده در رم؛یم یم دنشیبا حسرت د-
 زم،یتورو بهش بسپارم دخترم، عز نمش،یخواهرت بب مانیقبل زا

 بسپارم. بیجون مامان..تورو به بابا اد

 یخانم تو یکرد. مامان و بدر یم هیو بلند گر هیگر ریزد ز هوی نیدر
 بغلش کرد و گفت: نویاتاق اومدن و مامان در

 شد مادر؟ یشده؟ چ یچ-

 اشکامو پاک کردم و گفتم: عیسر

 دونم! ینم-

 گفت: یخانم شاک یبدر

به  ،یانداخت هیبچه رو هم به گر یکرد هیانقدر گر یزن حساب-
 .گهیبس کن د ایخودت ب

پاک  نویدر ی. مامان چپ چپ نگام کرد و اشکادمیمحکم گز لبمو
 کرد و گفت:

 بچه بدم. نیآب بده به ا وانیل هی یمادر...قربونت برم، بدرجان -
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 یبرا رمیبم یبهشون زل زدم. اله یرفتن و با ناراحت رونیاتاق ب از
زنگ بزنم و بگم  بیبه اد دی...باهویشد  یبچه ام چه حال ن،یدر
زنده نمونم.  دیشا ستین یعیبهش بسپارم، من بدنم طب نویدر
 بسپارم. بیبه اد نویدر دیبا رم،یبم مانیزا نیدر ح دیشا

خاموش  نیخاموش بود! ا شیزنگ زدم اما گوش بیبغض به اد با
ام منو خفه کرد؛ بغ کرده  نهیس یتو نیبغض سنگ هی هیبودن شب

 آزرده چشمامو بستم. یبا دل

اعصابشو خرد  یخاموشه؟!!! از صبح ده بار زنگ زد شیگوش چرا
خاموش کنه من حامله ام، دارم بچه اشو به  وی. حق نداره گوشیکرد
بده و  یتونست حداقل االن بهم دلدار یمن تنهام! م ارم،یم ایدن

حاال  مان؟یبرم اتاق زا نیدرد سنگ نی. حاال با اارهیدلمو به دست ب
داغم به دلت بمونه  رمیخدا کنه بم یدکه انقدر ازم خسته ش

 ....بیاد

 نیا یفت سنگدل، من همه معر  یپر از اشک شده بود. ب صورتم
وقت  چی! ه؟یتنهام بزار ینطوریروزا رو به خاطر تو تحمل کردم که ا
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دروغ بود؛  تیتموم عشق و عاشق ،یکرد کاریکه با من چ رهینم ادمی
 حرفات دروغ بود. یهمه 

رفتم و به عکسامون نگاه کردم.  میروشن کردم و به گالر مویگوش
 رانیا یکه تو ییعکسا م،یارمنستان گرفته بود یکه تو ییعکسا
 کی یتو نیاومدم در ایکه با به دن یعکس جشن عروس م،یداشت

 بیاون س ریتصو ابون،یخ یتو یتوت فرنگ کیاون ک ریروز بود، تصو
 م...یو تخم مرغ که باهم خورد ینیزم

 لب زمزمه کردم: ریز

 معرفت. یب یمن یایتو دن-

زد حالش  یحرف م مونیاردوان از نامزد یدادگاه افتادم که وقت ادی
جشن عقدمون که به  یتو ی. حتیبد شد، اون موقع عاشقم بود

از هم دور شده  یاما از وقت یهم عاشقم بود یخاطر من دعوا کرد
 ییروزا نیبه خاطر عشق بود...متنفرم از ا شدیو دعوامون م میبود
 .ستمیانقدر برات مهم ن گهیکه د
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 یم سی. براش وختیو اشکام از چشمام فرو ر دمیامو بوس حلقه
روشن  مویشنوه. گوش یاون صدامو م رمیاگر هم بم ینطوریزارم و ا

و مملو از بغض بود  دیلرز یکه م ییواتس آپ با صدا یکردم و تو
 ضبط کردم: سیبراش و

 انه،یدونم من زنده ام  ینم یدیگوش م سویو نویا ی...وقتبیاد-
 نیدر ح یو احتمال هر خطر ستین یعیکه من بدنم طب یدونیم
 یتاب یاصرار داشتم و ب یلیبرام هست. اگر خ مانیزا

بود که  یبار نیآخر دیشا نمتیبود که بب نیا نی...برایکردم...برا
 عشقم... دمتید یم

آروم بشم و  یضبط برداشتم تا کم یهق کردم و دستمو از رو هق
 دوباره صدا ضبط کنم.

خواستم ازت بخوام اگر بچه  یبهت بسپارم، م نویخواستم در یم-
 نیدر ب،یاومد و بازم من نبودم...اد ایامون ان شاء هللا سالم به دن

بره که اون باعث  ادتینکنه  ،یتوئه نکنه ازش رو برگردون یبچه 
 یدوسش داشته باش، حت شهیمثل هم م،یشد ما عاشق هم بش
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 یبهت م نویباش، من در شتهمنم بچه هامونو دوست دا یجا
 سپارم....

 تا بغضمو قورت بدم و ادامه دادم: دمیکش ینفس

 یمن اونم به تو م اد،یم ایسالم و زنده به دن یبچه امون که اله-
 سپارم...

 یسوخت...چقدر دلم آغوششو م یحلقه ام نگاه کردم، دلم م به
 خواد.

نبودم. از  یوقت قبل تو عاشق کس چیکه ه دمیمن با تو فهم بیاد-
ازت ممنونم.  یمنو به خودم دوباره برگردوند ،یدیخود منو د نکهیا

روز داستان  هیبشم، دوست داشتم  ریدوست داشتم کنار تو پ
رو ازت  یمردونگ یادیز یتا مردا یداد ینشون م ایبه دن مونویعاشق

...من....من عاشقتم، بیباشه اد ادتی ودمنب گهیاگر د رن،یبگ ادی
پدر  نیمراقب خودت باش. تو بهتر یلیخ ،یکما درآورد تو دلمو از

بهت گفتم  ادتهی. دونهیتورو باباش م نیخوشحالم که در ؛ییایدن
! میداستان یکجا نیاالن بب م؟یفهم یآخر داستان عدالت خدارو م
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با تو  نکهیخرم به خاطر ا یبه جون م مویکه داشت ییمن تموم زجرها
دلم  یلی...من خبیآوردم.. اد ایدنکردم، با تو بچه هارو به  یزندگ

 ....دمتیبرات تنگ شده عشقم؛ اگر ند

پتو کردم  ریکنار گذاشتم. سرمو ز مویو گوش هیگر ریزدم ز یها یها
نرمال و ظاهرا  یکردم تا صبح شد. حالم از نظر جسم هیو انقدر گر

بود،  نیخوب نبود. قلبم سنگ میروان یحال روح یخوب بود ول
 یو دل شکسته بودم. همه شاد و خوشحال بودن و م دیناام
 یبیاد شیو تمام افکارم پ دمیفهم یمن حرفاشونو نم یول دنیخند

 شمیم یدونست من ساعت هشت صبح بستر یم نکهیبود که با ا
 بهم زنگ نزده.

 کردم و با بغض گفتم: یخانم روبوس یمامان و بدر با

 .دیباش نیمواظب در ومدمین رونیاتاق ب نیاگر از ا-

 ه؟یچه حرف نیخدا منو مرگ بده ا-مامان

زبونتو  ؟یزن یم هییچه حرفا نیدختر ا ؟یایدرن یچ یبرا-خانم یبدر
 !ریگاز بگ
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 .دمیاز سجاد گرفتم و بوس نویدر

ها،  یباش  یخوشگل مامان؛ مواظب خودت و بابا و آبج ،یمامان-
 من... یدختر قو

هان؟  یشد وونهیشوهرت د دنیبه سرت زده؟ از ند یآبج-سجاد
 حی. مطمئن باش صحمانیزا یریم یدار ؟یریجنگ م یآخه مگه دار
 .یو باال سر شوهرت و بچه هات یایو سالم م

 بیهست، اد بیحواستون به بچه ها و اد دیتوروخدا بهم قول بد-
 .دیتنهاست، هواشو داشته باش یلیخ

افتاد و منو به آغوش  هیبودم. مامانو آخر به گر دیپر و ناام دلم
 و گفت: دیکش

ترکه مادر. خدا  یحرفارو نزن من دلم م نیباشه دخترم ا ارتیخدا -
 پشت و پناه خودت و دخترت.

داشتم و  یاومد و منو به اتاق عمل بردن. خودمو نگه م پرستار
به  نهیک بیتونستم از اد ینکنم. نم هیدادم تا گر یبغضمو قورت م

 یحلقه ام تو یخال یشکسته بود. به جا یلیو فقط دلم خ رمیدل بگ
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کنار خودم تصور کردم،  بویدستم نگاه کردم. چشمامو بستم و اد
کردم.  یسرم تداع یحرفاشو تو بوستم، یتصور کردم بغلم کرد، م

 که بهم کرد: یابراز عالقه ا نیاول

 .ستیکه بهت دارم به خاطر بچه ن یمحبت-

کنم، با تو بچه هارو  یتو زندگبا  شدیمرد کاش م ی...بردیبرد دلمو
راز  ؟ی... شروق پس راز چرمیبغل تو بم یبشم و تو ریبزرگ کنم و پ

 !!!ن؟یدر

 نیباشه که در یروز دیاما اون روز حتما با شهیفاش م یروز هی راز
عاقل و بالغ باشه که حرف منو بفهمه چرا نزاشتم اردوان براش 

که از همه سوء  تهیمسئول یکنه. اردوان انقدر ظالم و ب یپدر
مائده رو  ستمیمطمئن ن یکنه تا به اهدافش برسه حت یاستفاده م

هم سوء  نیخواستم از در یانه. نمیداره  ینگه م شهیهم یبرا
داره،  بیکه به نبست اد یاستفاده کنه و به خاطر حسادت و رقابت

 اونو آزار بده.



 شروق  نیلوفر قائمی فر
 

1197 
 

شده...  رید یلیخ گهیگفتم، د یم سیو یتو بیبه اد نارویا کاش
ناگهان همه  یعنینه،یمرگ هم دیلحظه بود، شا هی یتو یهوش یب
 افتاده... یچه اتفاق یفهم یو نم شهیخاموش م یچ

 :دمیشن یم یداریخواب و ب یتو نویدر یصدا

( من یخواب ی)میتاب ی( چرا مگهی)ددهیشو د دالیماما؟ماما؟ ماما ب-
 ین ی( نیری)میلی( می)نگفتی( مگه ندوفتدارمی)بدالمیب
 (؟یاری)بیالیب

 مگه نگفتم مامانو بوس کن غر نزن؛ بابا؟ ن؟یدر-

باز کردم. اومده بود...انگار  دم،یکش یکه باال م یبا نفس چشمامو
 ختیاشکام فرو ر دنشیگرفتم و چشمامو باز کردم. جلوتر از د روین

 :دمیو نال

 ب؟یاد-

 زم؟یجان؟ جان عز-

 ؟یاومد-
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سرمو  دم،ینال یهم نداشتم اما م هیجون گر د،یبوس مویشونیپ
 و گفت: دیچندبار بوس

 ام؟ین شدیمگه م-

 تونستم اسمشو صدا کنم و اون سرمو نوازش کنه و بگه: یم فقط

 .رمینم گهی. دشتونیاومدم پ گهیاومدم، د گهید زمیتموم شده عز-

 بیاد یها یگذار هیچون سرما مینشد کایوقت ساکن آمر چیه ما
رو از  گهیارمنستان انقدر خوب جواب داد که فکر کشور د یتو

 شمونیسرمون انداخت. مامان هم اقامت دائم گرفت و با سجاد پ
 خانم مدام در رفت و آمد بود. یموندن اما بدر

ارمنستان، اردوان و مائده به افکار  یاومدن درسا تو ایبه دن با
رفت؟  رانیدامن زدن که "چرا پس تا دوباره حامله شد از ا مشونیقد

 بچه رو هم ازپرورشگاه آوردن." نیپس معلومه که ا

 نیکه اردوان از در یاما تازمان شهیکه افکار پوچ باالخره پوچ م درسته
. میزد یو لبخند م میکرد ینبرده بود ما در جوابشون سکوت م ییبو

 رانیا یتو گهیاصله گرفته بود و دهنر ف ی طهیاز ح بیبه هر حال اد
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 عهیشا بیاد یخواد برا یتونست هر چقدر که م ینبود و اون م
 درست کنه.

روز مبادا نگه  یاردوانو برا هیسجاد تموم مدارک و اسناد عل گرچه
شد...چه زود و  یم دایهو یروز همه چ هیداشته بود اما....بالخره 

 !ریچه د

 فر یقائم لوفرین
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