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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 روش نوشته شده بود :  ی شده بود و به سادگ  دهیچی که روبان قرمز دورش پ  یصورت کیک هی 

 تولدت مبارک   زمیزعزیدن

 ...  زدنیبرام دست م دوست هام که دورم جمع شده بودن و با خنده رو لب هاشون و

 کردم  یگرفتم و بوسشون م یتر بودن رو تو آغوشم م  کیذوق اومدم و هر کدوم که نزد سر

کرد افتاد، شک   یبود و نگاهم م ستاده یخندونش ا یکه پشت بچه ها با رو یبه خانم سلطان  چشمم
 تونه کار اون باشه  یط مفق زیسوپرا نیندارم ا

 مکث تو آغوشم گرفتمش   یتند کردم به سمتش و ب پا

   زمیتولدت مبارک عز-

   دمشینگاه قدر شناسانه بهش کردم و بوس هیبلند کردم  سرمو

 ممنونم ازتون  -

 دوست دارن   یلیاز بچه ها متشکر باش اون ها خ -

 منو چرخود سمت بچه ها و بلند گفت:   یسلطان خانم

http://www.romankade.com/
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 براش؟    میا تولدت مبارک بخونبچه ه-

 برد   کیمنو سمت ک   یشروع کردن به خوندن و خانم سلطان  همه

 آرزو کردم...  هی م،یسالگ 18از فوت کردن شمع تولد  قبل

 آرزو از ته دلم  هی

 کردن(   یتنها زندگ  یبه من قدرت بده تا محکم باشم برا ای)خدا

 نرفته بود که در باز شد...  نیدود شمع فوت شده ام از ب هنوز

  یخانم مهدو  شیپ  ایب  زیدن-

 ... دهیدونستن وقته رفتن منم رس یبود که همه م نیکه دورم پر شد، نشونه ا یسکوت

 رو تو دهنم گذاشتم...   کمی از ک کیکوچ  یلیتکه خ  هیبغض  با

تنها شدن رو بهش اضافه کرده  یاد انگار چاشن د یرو نم  شمیپ یسال ها یها ک یمزه ک  ،ینی ریش نیا
 بودن! 

 شدم    یوارد اتاق خانم مهدو  نییسر پا با

 داد باال و چادرش رو منظم کرد  یرو کم   نکشیع

   یوقتشه که مستقل بش یسالت شده و بزرگ شد 18 گهید زمیتولدت مبارک عز-

کلمست که    هینداره و فقط  یچیبودم واسم ه دهیزودتر از سنم فهم یل یکه خ یمن یاستقالل برا کلمه
    چند صد تا تله خطرناک توش داره

اتاق بهت بدن، اون  هیبوده! صحبت کردم تو خوابگاه  ی رتبت عال  یدانشگاه تهران قبول شد دم یشن-
  ی هنیهز یبرا یکمک خرج هیکردم که هر ماه  دایپ رمی خ هی ی و درستو بخون یکن یجا زندگ

 ی و کار کن  یزرنگ باش  دیبا گهیدانشگاهت بده، خودتم د

   یبله خانم مهدو-
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 خدا بهت داده   ادی راحت شد خوبه که هوش ز المی تو خ تیخداروشکر از وضع  خب

 ممنون -

 خودت برو  شیبعد یواسه کارا میرو ما انجام داد شی واسه شناسنامتم اقدام کن مراحل اول-

 تونم برم؟   یچشم، بچه ها منتظر هستن م-

 آره برو  -

 بچه ها...   شیآروم از اتاق خارج شدم و برگشتم پ  یلیخ

 دونستم...  ی لحظه ها رو م نیقدر ا دیآخرم بود با یروزا

 

 .دادمی رو انجام م یادار  یرفتم و کارها  یروز به دانشگاه م هر

 شده بود و انتخاب واحد هم کرده بودم... رفت و من همه کار هام درست   یم  شی خوب پ یچ همه

 خودش رو انداخت رو تخت منو منم با خنده بغلش کردم   هیبا گر میمیدوست صم  رها

 چته!؟ -

 :  زدی بغض حرف م با

 نگرانتم  -

 گذره...   یعمره م گهید هیجور نی نباش هم-

 جا بدبخت شدن   نیبعد از رفتن از ا دمیها رو شن یلیخ

 باز تر شد :  لبخندم

  م؟یدیرو هم د  یمگه ماها تا حاال رنگ خوشبخت-

 گذرهیدردسر م یحداقل داره روزامون ب  ینه ول-
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 زدم رو شونش    آروم

   ستی ن  یگذرد غم یچون م-

   یایبر م تی مطمئنم که از پس زندگ یهست ی تو دختر عاقل و آروم-

 ی گرگ باش دیبا ونر یب یواسه جامعه   دهیعاقل و آروم بودن تو پرورشگاه جواب م-

 بهم نگاه کرد   قیعم

  یستی ن  یطور  نیاما تو که ا-

 الزم باشه که بشم  دیشا -

  ادی اما اصال بهت نم-

 و چهرمو ترسناک کردم   دمیخند

   یحاال چ-

 :  دیخند اونم

آدم پولدار که همه  هیزن  ا یخانم مهندس   ایمثال خانم دکتر  یفقط خانم باش  ادی ! به تو مادی نه بازم نم-
 بهش بگن خانم... 

 من  یتو درباره  یکرد ییاوووو چه فکرها-

و همه دوست دارن تازه نه  دادنیبه حرف تو گوش م شهیهم گهید یفکر نکردم بچه ها ییتنها-
 !  ینه کار بد  یکرد یخالف

  نگران نباش از خدا قدرت خواستم، خدا با منه شه،یخوب و بدم معلوم م نیبعد از ا-

 وقتا بهم سر بزن   یمونم بعض  یم  ادتیبه  شهیهم-

 چشم -

 گذاشت...  الیفکرو خ  ایدن هیو رفت رو تخت خودش و منو تو  د یرو بوس میشون یپ رها



 که نداشتم یتیشخص

6 
 

نگاه کردن به  یو حت یشدن بچه ها و اومدن خانم سلطان  داریساکم رو جمع کردم و قبل از ب صبح
 پنجره از پرورشگاه خارج شدم... 

 نداشت...    یداحافظ تحمل خ دلم

 ... دی... با دیباشم، با یقو دیکنم، با   تیری رو مد اشک هام دیبا نیاز ا بعد

که   یقول دمیبا  نیکنن!؟ نکنه آخر  یم دایها تا کجا ادامه پ دیبا  نیا رون،ی آه از ته گلوم پرت کردم ب هی
 مرگ با شرافت  هیبه خودم دادم باشه!اونم 

 شدم و به سر در دانشگاه نگاه کردم   ادهیاتوبوس پ  از

 من برآورده شده   ی آرزو یدانشگاه، ول نی ها بود ا یل یخ  یآرزو

 خدا جون   ممنونم

باز   یهام در رو باز کرد و با رو یاز هم اتاق یک ی کردم  داشیخوابگاه شدم و دنبال اتاقم گشتم و پ وارد
 منو برد داخل...  

 نم نبودن و نه هم رشتم  کدوم همس چیداشتم که ه یتا هم اتاق 4

و من هم  انیم  لیاردب ز،ی :مشهد، تبر یو متوجه شدم که اون ها از شهرستان ها میهم آشنا شد با
 بهشون نگفتم...  یز ی و از پرورشگاه چ امیگفتم از قم م

تونستم بشناسم و خوشبختانه همشون سالم   یجورواجور سروکله زده بودم که همه رو م یدخترا با
 بودن... 

 کردم  یرو تجربه م دیجد  طیمح هیهام شروع شده بودن و من داشتم  کالس

برام جذاب بود اما  نیکالس درس بودم! ا کیبا پسرا بر خورد نداشتم و االن باهاشون تو   ادیز من
 بود...  نییسرم پا شهیبهشون نگاه کنم و هم زاشتیکه داشتم نم ییایح

  دیدوتا ترم با نیکنم و حاال ما ب دا یپ یدانشگاه و خوابگاه تونستم سازگار  طیهمون ترم اول با مح تو
 برم دنبال کار...  
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 کنه   یردم نم   یو کس  رمی گ یم ادیکردم راحته! زود   یفکر م اولش

ر شکن بودن که و غرو بیغر بی که گرفتم عج  ییزدم جواب ها  یرفته رفته... روز به روز که هر در  اما
تونه باشه! و مشکلم از اون   یم یافتنی دست ن یشغل خوب جز همون آرزوها هی  دمیرس  جهینت نیبه ا
 تهیکم پولو  ارانهیمن با  و دادی بهم پول نم گهیکرد د ی که هر ماه کمکم م یبدتر شد که کس   ییجا

 اومد!   یتونستم روزهامو بگذرونمو اصال دخل و خرج با هم جور در نم یامداد م

 پول کتاب نداشتم!  یشد و من حت یدوم داشت شروع م ترم

اندازه  د یداستان رو فهم یوقت  یبرام نکرد! اما خانم سلطان یکار  چیه یپرورشگاه خانم مهدو رفتم
  دمیم خرج دانشگاه بهم پول قرض داد و من بهش قول دادم که پسش

استرس گرفته  شتریبرام جذاب نبود و ب  یز یچ گهیشروع شد و من بر عکس ترم اول د دمیجد  ترم
 جامعه دووم آوردن سخت تر از حد و اندازه افکار منه!  نیتو ا دمیفهم یبودم چون تازه داشتم م

 ها...  یها...تو همه استخدام یدنبال کار بودم... هر زمان که درس نداشتم...تو همه آگه هنوز

 ... یتجربه کار  ایخواستن و  یممکن م  ریغ یکارا ایخواستن   یحضور کامل م  ایشد!  ینم اما

  می! تصمیبود نه خط تلفن   یدرست حساب میرو امتحان کنم اما نه گوش  ینترنتیگرفتم درآمد ا میتصم
 هیگرفتم تو  میداشتم! تصم یتیو نه امن دمید یتو کارخونه ها اما نه آدم درست یگرفتم برم شب کار 

 داشتم!  یخوب یخوب بود و نه از نظر اون ها من ارتباط اجتماع  پمیبشم نه ت  یشرکت منش

 بارون مونده بودم...  ریو خسته ز کالفه

 پول...  ی پارک... گشنه و ب سی خ  یرو صندل نشستم

 ... ابونی اون ور خ یدافتاد به فست فو چشمم

برگشت سمت   یو پپس  تزایشد و رفت تو مغازه با پ ادهی بلندش پ  یشاس نیاز ماش پیپسر خوشت هی
 ...  نیماش

 و کنار هم با صحبت و خنده شروع کردن به خوردن   دنیخند یپسره هم دختره م هم

 خودم  یکس  یاونا! از ب  یگرفت... نه از خوش  دلم
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 خودم قول داده بودم اشک هام رو کنترل کنم اما سخت بود...  به

مرده افتادم و به   هیحرف رفتم رو تختم مثل  یگرفتم و ب شیفرار از اون جو، راه خوابگاه رو پ واسه
 خواب رفتم... 

 کرد روم و  یزوم م  یلیکالس خ  یاز پسرا یکی  دیترم جد تو

 کردم   ینگاهش رو حس م  ی نی بود که سنگ یجور 

 ! دی دزد یکردم نگاهش رو م یتا نگاهش م  اما

 کردم!   یزد و هول م  یبود قلبم تند م کمی نزد یکرده بود چون وقت ری انگار حس من بهش تغ یول

 جلوم سبز شد!   هویترم بود که  یآخرها

 کردم   شی پسر سرمو آوردم باال و برس هیزدن  دیبار به قصد د  نیاول یبرا

به پوست   یل یصاف و منظمش خ  یمشک یکردم! از نظر من موها یبود که فکر م  یبهتر از اون  واو
 مرد کامل بود!  هیاومد! قدش بلند نبود اما  یو اندام متناسببش م یگندم

   م؟یبا هم صرف کن د یرو قبول کن  یدن ینوش هیشه   یم یخانم وال -

 گفتم :  یالک

 در خواست شما رو رد کنم   یاحترام یاما بکنم  یدگی رس یبه کار مهم  دیراستش من با-

 ممنونم  -

 آرزو داشتم برم توش   شهی که هم یشاپ یسمت کاف  میهم راه افتاد کنار

 جا   نیا امینداشتم که باهاش ب  یکه ترم دوم بودم اما هنوز دوست نیا با

   د؟یدار لی م یچ دیو اون ازم پرس  ز یسر م مینشست

 کردم کالس بزارم و گفتم:   یسع منم

 ندارم    لیم یز یچ-
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 که!  شهینم  یطور  نیا-

  دی ری دوتا بگ نیکه سفارش داد یپس از هر چ -

 ! دیمن رو دوست نداشته باش ی قهیسل دیشا-

 زدم :   فیلبخند ظر هی

 صحبت   یبرا میجا ننشسته بود نیدوست نداشتم االن ا-

 زد و گفت :   یکی خنده کوچ  هیجواب دو پهلوم  از

   ح یصح   حیصح -

 زول زد تو چشم هام  هوی

  دمیسفارش م یش یپس من دوتا قهوه داغ آت-

 ن ییبا لبخند انداختم پا سرمو

 تا که سفارش ها رو آوردن  نمونی بود ب  سکوت

   ن؟یاصال تو کالس متوجه من بود-

 فوکوس دارتون شدم!  یمدت متوجه نگاه ها هی-

 گفت :  دیخند  بازم

 ! دیانقدر حاضر جواب باش  ادینم  رتونی اصال به ظاهر آروم و سر به ز-

   گمیرو م  تیمن واقع  دیاشتباه برداشت نکن-

 بله حق با شماست  -

 دیبهم وارد کرد که پر یفنجون قهوه ام رو خواستم بنوشم که حرفش چنان شک   نمونیسکوت شد ب  باز
 تو گلوم  
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 من قصد ازدواج با شما رو دارم  -

 بود تو گلوم که هول کرده بود دهیپر یجور 

 به خودم مسلط شدم و اشاره کردم که حالم خوبه  یسخت به

 انگار بد شروع کردم  دیببخش-

 جا خوردم   کمینه فقط -

 ساده و پاک و با ثبات  ن،ی نظر دارمتون و متوجه شدم خالص هست ریوقت ز   یلیخب من خ -

 نظر لطفتونه -

کرد که به  بیمن رو ترغ نیو ا  دمیاز شما ند یا یمدت اصال نکته منف نیگم تو ا یم یواقعا جد-
 داشتن شما فکر کنم

 ن؟ یگرفت  میزود تصم کمی  دیکن  یاحساس نم -

  یرو انتخاب کردن و من برا مییدختر دا یخانواده من م  د،ینجابت رو دار یعنی من  یاصل اریشما مع -
 کنم ازدواج کنم  یکه خودم انتخاب م  یستر با ک عیخوام هر چه سر  یراحت شدن از دستشون م

 اما...-

 دم یرو به خانوادتون م نانیاطم  نیداشت من ا مینخواه  یمشکل چیاون جا ما ه دینگران نباش-

 اما...-

 ؟ یاما چ-

 م؟یبشناس  شتریرو ب گهیهم د کمی  ستیبهتر ن-

   م،یبا هم در ارتباط باش  یمدت کوتاه هی  دیباش یخب اگه راض -

 دارم  نانیکه به انتخاب شما اطم من

 فردا بهتون جواب بدم؟  شهیم-
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 بله حتما -

 کارت گرفت جلوم  هی

 برم دوستم منتظره  دیمن با دیری کارت بندس الزم بود تماس بگ نیا-

 ست ین  یبله مشکل-

 خدانگهدار -

 خداحافظ -

 رفت و من به کارت نگاه کردم  اون

 ی منتظر  نیاسی دیس

 کله گنده ها بودن نیخورد از ا یکارتش و رفتارش م  از

 خوردم...   یتو فکر و آروم قهوه ام رو م رفتم

 ! شوهر!ی! ازدواج! خونه! زندگیدوست  شنهادیپ  هیاتفاق ممکن بود! ته فکر  ن یتر یباور نکردن یعنی

 ی خدا جون ممنونم ازت مرس یوا

 زده برگشتم خوابگاه...  جانی زده و ه ذوق

 کنه با خانواده نداشتنم ینم دایپ  ی! حتما خودم براش مهمم مشکلدمیگنج یپوست خودم نم  تو

 صبح خوابم نبرد!  تا

 دادم امینظرش داشتم بهش پ ریبا چشم هام ز یکالسمون وقت نیبعد تو اول   روز

 تونم قبول کنم  یرو م  ییآشنا یمدت برا هی-

 رو لبم   ادیه باعث شد منم لبخند بلبخند آرامش بخش بهم زد ک  هیرو خوند و   امیپ اون

 داد :  امیپ
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 رون ی ب میبعد از کالس ها بر شهیم-

 جوابش رو ندادم  نیتونم بهش اعتماد کنم بخاطر هم  یدونستم م ینم

و   زیتم شهی ! البته همیکهنه و تکرار  یلباس ها نی! با اادی پسر از من خوشش ب هیبود که   ییخدا انگار
 دهیاتو کش

 تونستم ارتباط برقرار کنم  یشدم و م یم یکالس یاعتماد به نفس گرفته بودم و وارد بحث ها کمی

 که منو توش جا داده بود ومن به خودم قول دادم قدرش رو بدونم نیاس یبودم از دل  ممنون

اسفند ماه   ی ... آخرارونیب  میبر میرفتن، باالخره قرار گذاشت   رونیب  یاز چند روز مخالفت کردن برا بعد
 بودن...   دیبود تو بازار ها و همه مشغول خر ده یچی پ دیع  یبود و بو

 دوست داشتم بخرم   یهر چ  یدیو اون بهم گفت ع  میشد  کیش  یلیپاساژ خ هیوارد  نی اسی با

و خوشش اومد و   دیو مانتو شلوار د یست کامل روسر   هیبگم تا که خودش  ی ز یشد چ  یروم نم اما
   دشیخوشش اومد و برام خر شتری من پرو کردم ب یوقت

 و گفتم :  میها رو تو دستم گرفتم و از مغازه خارج شد کاور

 تونم اندازه تو کادو بخرما   یمن نم-

   نمیو گفت :شما فقط بخند چال گونه هات رو بب دیخند

 باعث شد خجالت زده بشم...   حرفش

 ناهار...   یبرا کی ش یرستوران  هی میرفت

فعال بزار   ستن ین  تیگفت اونا اولو یم دیرس یاما تا به خانواده م میزدیحرف م   ادیخودمون ز درباره
   میانتخاب هم میکه مطمئن شد نیبعد از ا

 ام   یبگم پرورشگاه  دادی من هم غرورم اجازه نم و

  یخوب زی دندونم! واقعا پول چ ر ی پول بره ز یکردم انقدر مزه  یبود! باور نم  یعال  یهمه چ نی اسی با
 بود 
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 هستم  یخوب  یلیبود که من دختر خ   نیرو ا دشیتاک شتریاز من خوشش اومده بود و ب یلیخ  نیاسی

 و بهش دل بسته بودم   دمیدیمرد کامل م هیمن اون رو مثل  و

کرد   یم د یعالمه خر هیبرام  رونیب  میرفت  یهر بار م نی اس یرفت و   یم شیداشت خوب پ یچ همه
رو خودش مطمئن بود که وضعش از من بهتره اما شک ندارم به خوابش هم   نی! ایبدون چشم داشت

 ترسوند    یمن رو م  نیباشم و ا یباشه که من پرورشگاه  ومدهین

هم در حال شروع شدن بود و من به امام زاده صالح اومدم، تنها نشسته بودم و به  دیجد سال
 رفتن چشم دوخته بودم...  یراه م یچند نفر  ای ییکه دوتا ییآدما

کنار خودم نگاه کردم و دست هام رو گره زدم به هم و چشم هام رو بستم... توهم زدم که االن   به
 بشه  لیو گرفتم و باهاش منتظرم سال تحو یک یدست 

 ... ختمیر  یخوندم و اشک م  یرو م   دیع یدلم دعا تو

 ...  ری رو از سرنوشتم نگ ن یاسی گهید یکس  یبسه ب ییبسه تنها ایخدا

 شاپ و  یاون دعوتم کرد به کاف یروز گرم بهار  هیبهار ... تو  یبه آخرا میدیدوم هم تموم شد و رس ترم

 ... دیاز خانوادم پرس باالخره

 شکل سر هم کنم  نی کردم تا جمله ها رو به بهتر ینگاه م رونیشاپ به ب  یبزرگ کاف  یپنجره ها از

  د؟یا چندتا بچه - نیاسی

 چشم هاش نگاه کردم و سکوت کردم   به

   ه؟یپدرت کارش چ ؟یشد یچ-

   نییهام سرمو انداختم پا یجواب  یشدت عرق کرده بودم و از سر خجالت ب  به

   ز؟یدن-

 پرت شد نشدم!   زیکه رو م یبلند کردم و متوجه قطره اشک  سرمو
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و   ادیسمتم که با دست اشاره کردم که ن ادیو خواست ب  ز یرو م دیبا سر انگشتش اشکم رو کش نیاسی
 به خودم مسلط شدم  

شناختمت که از ترس از دست   ی انقدرنم گهید میاز خانواده هامون بگ یزاشتیاگه همون روز اول م -
 به جونم... وفتهی دادنت ترس ب

 گرفتن دستم   یسردرگم دستش رو بلند کرد برا نیاسی

که   ستیکه مهم ن دیه من تو رو انتخاب کردم، حاال کار پدرت و چندتا بچه اک نهی! مهم اهیحرفا چ نیا-
 ارزش اشک تو رو داشته باشه! 

 رو ندارم   ی کس  چیمن ه نیاسی-

 شد   یطوالن  نیاسی  سکوت

 شدم و وارد دانشگاه شدم   صی سالم شد از پرورشگاه ترخ 18 یکس، وقت یمن تنهام و ب-

 همچنان پا بر جا بود..  نیاسی  سکوت

 کردم تو چشم هاش و گفتم :  نگاه

 جمله بود.  نیتموم دارو ندارم و گذشته من هم-

   نییسرش رو انداخت پا  نیاسی

 ! ت یباشه زندگ یطور  نی کردم ا یاصال فکر نم -

 خواستم همون اول بگم اما نتونستم -

   م؟یبخور یروح بیکه دوتامون آس  یآخر سر بگ یگذاشت-

 تر  نیک هام بازتر شد و بغضم سنگاش راه

 خودم برات مهمم  یتو گفت-

   زی از جاش بلند شد و دست هاش رو گذاشت رو م نیاسی
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  ی کرد یتو با من باز  یخانواده بودنت رو بهم نگ  یب  یدروغگو متنفرم حق نداشت یاز آدما-

 نه... -

 دفاع از خودم اون پا تند کرد و رفت...   یبرا یاز هر حرف قبل

 شکست رو انقدر زود نداشتم   نینه...! تحمل ا ختم،ی ر ی کردم و اشک م یراه رفته اش نگاه م  به

  نهینب یرو کس   ونمیدست هام گذاشتم تا صورت گر یهام رو رو چشم

جلو راهم که   شیچرا گذاشت ایاون شانس بزرگ رو از دست دادم! خدا نیاسی تونستم باور کنم  ینم
 !  شیری بگ یطور  نیا

 رو بار ها و بارها قورت دادم و به جاش قلبم ترک خورد   میگر یصدا

 ! میشده حق زندگ نیبوده که ا یمن چ گناه

  دمیکش  ینقشه م هی دیها رو نداشتم بدم و با نیپول ا ینگاه انداختم و بدتر شد بغضم، حت زیم به
 فرار کنم...  

پا تند کردم به   هویداده بود رو گرفتم و  هیبهم هد نی اس یرو که  فمیخودم مسلط شدم و دسته ک به
   رونی طرف ب

 اتوبوس شدم و رفتم....   سوار

گرفتم چون خوابگاه  شیکرد و به اجبار راه پرورشگاه رو پ یپاهام درد م  گهیقدم زدم که د انقدر
 بود  لی تعط

  دیکه منو تو آغوش گرفت رها بود و از چشم هام حال خرابم رو فهم  یکس  نیپرورشگاه اول  تو

ترم کنه و   یقو  دیشکست با نیمحکم باشم ا دیبود اما تموم شد، گذشت... با ی بد یل یروز، روز خ اون
 کنه  یمنو انتخاب نم یهستم که کس یبچه پرورشگاه هیچشم هام رو باز تر کنه  که بدونم من 
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  یوتر یکامپ یوارد به برنامه ها یمنش هیبه   ازیشرکت که ن هیمصاحبه با  ی بعد اول صبح برا  روز
  دیشانسم رو باالتر برده بود هر جور شده با  نیبار لباس هام بهتر و نو تر بود و ا نیداشتن رفتم، اما ا

 من سازگار بود  طیبا شرا شیهمه چ آوردمیکار رو به دست م  نیا

! حداقل  یا شهیش  یبا نما یبرج تجار  هیشدم به ساختمان رو به روم نگاه انداختم  ادهیاتوبوس پ  از
 طبقه بود!  20

 سالن شدم که نگهبان صدام زد :  وارد

   ن؟یکار دار یسالم خانم با چه کس -

 کارت نگاه کردم و جواب دادم : یاسم شرکت رو به

 با شرکت انبوه سازان بام گستر  -

 ، دفتر شرکت اون جاست   طبقه آخر  دییبله بفرما -

 وارد سالن شدم     دمیرس یتکون دادم و با پله ها رفتم تو آسانسور و طبقه آخر رو زدم و وقت سرمو

خونه   ن ی بب  هیطور نیها دفتر کارشون ا نیدفتر شدم! اگه ا ییبایو ز ونیقدم اول محو دکوراس تو
 شد؟!   یم  یبرج مال من بود چ نیطبقه از ا هی ایخدا یهاشون چطوره! هع

 نشسته بود، رفتم سمتش  زی پشت م انسال ی و م بایخانم ز هی

 اومدم  تونیمن بخاطر آگه ریسالم وقتتون بخ -

 مهندس مهمان دارن  یاالن آقا نیبش  زمی سالم عز-

 بله -

همه جا رو از   یشتر یرنگ سالن نشستم و با دقت ب دی سف یخوش فرم و طوس  یها یصندل یرو
  یانگار سرد یعیطب  یبود که با گل ها  دیو سف یاز طوس یسالن مکمل  یچشم گذروندم، تمام رنگ ها

بندازم از   ی ادگار یاگه قبولم نکنن ارزش داره چندتا عکس  یشد گفت حت یرنگ ها رو گرفته بودن، م
 منحصر به فرد!   ینما نیا
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 اشاره کرد که برم داخل   زی از پشت ماز اتاق خارج شدن و خانمه  دهیمرد اتو کش چند

 دادم یوارد شدم و سالم کوتاه  نییاسترس و سر پا با

 ن یسالم خوش اومد-

 مزاحم شدم  تونیآگه  یمتشکرم برا-

 د؟ یشما دانشجو هست-

 مد نظر شما کامال وارد هستم یخونم و به برنامه ها یم وتریبله کامپ -

 باال  دیاریسرتون رو ب دیخوا  ینم-

 سرمو بلند کردم و به مرد سن و سال دار رو به روم نگاه کردم و لبخند زدم:  آروم

 د ینزار یادب ی بودن منو رو به حساب ب   نییسر پا دیببخش-

 تون  یخانم  ینه اتفاقأ گذاشتم به پا -

 تر بهش لبخند زدم و گفتم:  قیعم

 نظر لطفتونه -

 د؟یندار   یکه مشکل نیو قوان یخب با ساعت کار -

 ر ی خ-

 جواب هات انقدر کوتاه دختر جان؟   شهیهم-

 کنم ینگرفتن وقتتون مکالمه رو کوتاه م یبرا-

 بودم!  دهیشما ند یر یبه سر به ز  یوقته دختر خانم  یلیبا شما برام جذابه! خ یاما هم صحبت-

 گذار باشه   ری استخدام بنده تاث ینکته برا  نیا دوارمیام-

 خانم و باوقار  یمنش ی بهتر از  یچ ،یشد داخلش وجود نداره! شما رسمًا استخدام یشک -
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 باورانه خشکم زده بود!   نا

 متشکرم!  -

 کارهات رو انجام بده   اریخانم داد  شیبرو پ شتهیاگه مدارکت پ-

کنم از اتاق   یاحترام یپشتم به مرد سن و سال دار باشه و ب یلیکه خ نیجام بلند شدم و بدون ا از
 خارج شدم 

بهم درباره کارهام گفت و من همشون رو   اریاستخدام رو انجام دادم و چند ساعت خانم داد یکارها
 بار اول به خاطر سپردم... 

عنوان  چی! به هیو جد دیجد یروز کار  هی یبهتر خودم رو آماده کردم برا هیپرورشگاه و با روح برگشتم
 رفت   یاز دست م دیکار نبا نیا

 سر کارم شدم  یراه  زی دم مرتب و تمش داری ب  میبا آالرم گوش صبح

  زیکردن خودم به سمت آسانسور رفتم و باالخره خودمو رسوندم پشت م یسالم به نگهبان و معرف با
 که به دلم نشسته بود.  یقشنگ و بزرگ 

 یپول  یب  یکار یتموم شد ب  گهیکار مال منه د نیشروع کرده بودم و شک ندارم ا  یعال هیروح با

 نداده بودم.   یو فعال سوت دادمی همه کار ها رو انجام م اریخانم داد یاساس گفته ها بر

 کارم رو تموم کردم  ار یکامل خانم داد تی و با رضا میروز کار نیبه آخر وقت اول  دمیرس

مهندس   یروز بود که آقا   یتو روال بود وسطا یرفت و همه چ یم  شیخوب پ  یل یخ میاول کار یروزا
گفتم و   ییبهشون سالم و خوش آمد گو یر ی و با سر به ز ستادمیو من به احترامش ا وارد دفتر شد

 خوش جوابم رو داد:  یاون با رو

ادامه  یو به شوخ  زی... دستش رو گذاشت رو م هیازت راض یلیکه خ  اریخانم داد  ر،ی به به خانم سر به ز-
 داد :

 باشه یکه خداهم ازت راض  شاهللیا-
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 خند جوابش رو دادمبلند کردم و با لب  سرمو

 شه یم لیتکم  د یباش یشما هم راض  -

 جا!   نیواسه هم یبر منکرش لعنت تو انگار ساخته شد-

   دمیتر کردم و دو پهلو پرس قیعم  لبخندمو

 من نباشه؟  یپس ترس از دست دادن کار برا-

 آورد جلو گفت:  یرو کم   سرش

 اصال نگران نباش  مت،یدیچسب ینه خانم واسه شرکته منه،دو دست-

 انداختم و اون هم وارد اتاقش شد..  ریحرف سرمو به ز یب

جوون به    یمرد ها نیبود و به شدت با کالس و مرتب! ع  یتو فکر مهندس، آدم خوش صحبت رفتم
 خت یر یخودش رو به هم نم ژیو اصال پرست  دیرس  یخودش م

 کردم گذاشتم سر جاش...  لی دامه کارم و زونکن رو تکمکردم به ا شروع

بمونم اما با هر    زاشتنیگرفتم همون جا هم نم یهم تموم شد و برگشتم پرورشگاه... شل م امروز
 بود که!  ابونیانداختم اون جا شبا، بهتر از کوچه خ  یبود خودم رو م  یترفند و مدل 

  ایاون پوله! انگار دن دیچسب یقوق گرفتم! انقدر بهم مانجام دادم و باالخره ح یماه کارم رو به خوب  کی
اومد خرجش کنم! اول  یدلم نم یبار بود که از ته دلم شاد بودم! حت   نیاول نیاسیرو دادن بهم! بعد از 

بمونه   یهمون جور  ذاشتمرو هم گ شی کادو گرفتم بق هی رها   یرو دادم و بعد برا  یخانم سلطان یبده
 تو کارت... 

که  یبودم، طور  یشده بود و هر روز پر انرژ  شتریواسه کار ب  میکه حقوق گرفتم انگار روح نیاز ا بعد
!!! هه فکر کن  رمی گ یم یانرژ  نمیب  یگفت تو رو م یشرکت بود م یکه مسئول حساب دار  اریخانم داد

 !رهیبگ یانرژ  یکیاز من داغون 
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 هیاز بق  شتریب یل یمهندس خ یشده بود و همه دوسم داشتن اما آقابا تمام افراد شرکت خوب    رابطم
جوون تر   یل یبود و نسبت به سنش خ  یذاشت! مرد خوب یکرد و سر به سرم م  یم یباهام شوخ 
 کرد! یبرخورد م

 مهندس منو خواست!  یبود که آقا میساعت کار یآخرا

 پر پروندس!   زشیرو م  دمیوارد شدم که د یا تهیدر زدن فرمال  با

 ؟ یو به من کمک کن   یاضافه کار بمون یتون یم یخانم وال -

 ست ی ن یبله آقا مشکل -

 نشه  نیتر از ا ری پس بدو، بدو که د-

دادم  یآقا برگه ها و پرونده ها رو م  یگذاشتم و بر اساس خواسته ها یصندل یرو رو میدست فیک
 بهش... 

و من باز هم   شیمهندس ولو شد رو صندل  یآقا اما باالخره تموم شد و دیدو ساعت طول کش حدوداً 
 رو برداشتم   میدست فیکه پشتم رو کنم بهش ک نیبدون ا

 تونم برم  یم-

 شد!  رتیواقعا، انگار د  دیببخش-

 احتمال داره قبولم نکنه و آواره بشم تمیوضع نیبا ا ی شد بگم پرورشگاه بعد از خاموش ینم روم

 رسونم   یاالن برم خودم رو م ستین  یمشکل-

 رسونمت  یم سایچند لحظه وا هینه -

 ست یدور ن  یلی خ  رمیممنون خودم م -

 سایوا گهید اریدختر جون نه ن-

کند   یل یپا بزارم و با استرس صبر کردم، اما خ ریسن رو ز نیمرد به ا ریهم روم نشد حرف پ باز
 کن  ری من امشبم رو بخ  یخدا یشد!وا  یم ریاز حد د شیب  یلیکرد و داشت خ  یهاش رو مکار
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   میتکون داد به خودش و از ساختمون خارج شد باالخره

 ادهیشم دو کوچه مونده بود به پرورشگاه بهش گفتم که پ ادهیداد جلو پرورشگاه پ  یاجازه نم غرورم
 شدم  ادهیو پ ستادیکرد که دم در خونه برسونتم اما باالخره ا  یاسرار م یو اون ه شمیم

 ر یمهندس شبتون بخ  یممنون آقا-

 ر ی شب شما هم بخ-

  د یصداش به گوشم رس  یرفت و من پا تند کردم به طرف پرورشگاه و در زدم و نگهبان اون

   ه؟یک-

   دیپرورشگاهم باز کن یمن برا-

 !؟ یتا االن کجا بود ،یخاموش -

   دیچیکارم به هم پ  دیببخش-

 خانم    دییحق ورود خروج نداره بفرما یکس  یگفتن بعد از خاموش-

 رفت   یرو مخم م یل یخ  دینگهبان جد نیافتاد به جونم! ا استرس

 آقا باز کن من جا ندارم برم  -

  شهیتونم قانون رو بشکونم برام داستان م  یمن نم-

 !  یچ یعنی-

 یاومد ی مدتم چون زود م نیا  نیشدن رو راه ند صی که ترخ  ییهم گفت اون ها یهدوخانم م-
   ینمون  ابونیدادم که تو خ یراهت م

 داخل   امیتو رو خدا بزار ب -

 جا  نیا ئسیصحبت کن با ر  ایداره برو مسافر خونه امشب رو فردا ب تینه خانم مسول -

 االن من آوارم! -
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 من مامورم و معذور  شرمنده

 بمونم   ابونیبار بود که مجبور بودم تو خ   نیبغض نشست تو گلوم، اول هی

 ...ابونی و آروم آروم قدم برداشتم به سمت خ نیهام رو دوختم به زم چشم

 کنه!  یم ری من تغ یبرا  زایچ  یلیگفت :امشب خ  یته دلم م یز یچ هی

تونستم بکنم چون   ینم  یکار  چیم امام زاده صالح، ه بر ارم یب  ریگ  نیماش هیتا  ستادم یا ابونیخ گوشه
 رها بود  شی هامم پ لیهمه وسا

آشنا خورد به  یاما چون معلوم بود مدل باالست سرمو بلند نکردم که صدا ستادیجلوم ا نیماش هی
 گوشم 

 شد پس؟    یچ یخانم وال -

 مهندس سرمو آوردم باال   یآقا یصدا با

 ! د؟یکن  یم کاریجا چ  نیا آقا شما ا-

شما   د،یبرسم طول کش یبعد یدگ یاول رو حواسم نبود رد کردم تا به بر یدگی! بر امینرفته بودم که ب -
   د؟یچرا برگشت خورد

   دییشما بفرما ستین  یمشکل-

   یبر  یخوا یکجا م -

 بغض نشست تو گلوم...  هی هوی

 و نتونستم جوابش رو بدم   نییانداختم پا سرمو

 شد    یصداش جد که

  نمی باال بب  ایب-

 نه... -



 که نداشتم یتیشخص

23 
 

 چته تو!  نمی بب  ایباال دختر جون ب  ایب-

   زهیبه چشم هام که اشکم نر دمیشدم و دست کش  سوار

 پرورشگاه مقصدت بود؟ -

 شکست دوباره...  غرورم

داخل،   دنیسخت راهم م یلیشدم و االن خ صی سالم شد و ترخ 18پرورشگاه هستم،  یبله من بچه -
 دانشگاهم که برم خوابگاه  دیرفتن، تا شروع ترم جد یندارم برا ییو من به جز اون جا جا 

 شد و گفتم :  یمهندس طوالن  سکوت

 امام زاده صالح؟   دیمنو برسون شهیم-

 خونه نگه داشت  هی ینگفت که باالخره جلو یز یهم چ باز

 بهت    دمیم دمیجا کل  نیا ای شو شبا ب ادهیپ-

 کردم   هول

   ستینه نه الزم ن-

 باشه؟   ابونی آواره خ میبمونه منش  یمن خال   یشو، خونه ها ادهیپ-

 من عادت دارم   ستین  ینه مشکل-

 م یشو بر ادهیجا، پ نیا اریهات رو جمع کن ب لیعادتت رو ترک کن فردام برو وسا-

  ستادیو بزرگ خونه ا یم یشدم و جلو در قد ادهیپ  نیماش از

 هستش...  اط ی قفل مال در ح نیا-

 شدم   یبا سنگ فرش خوش رنگ  اطیو متوجه ح  میشد وارد

 باال...    میپله رفت دوتا
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  یدر ورود  دیهم کل نیا-

 کردم...   یحرف به همه جا نگاه م   یو ب میخونه شد وارد

بوده   یجا خال نیا شهیم ینو نبودن و معلوم بود چند سال لشیکه وسا یا یمتر  80  ای 70 ی خونه
توش به کار   یا قهیکه معلوم بود سل  یو پات یقاط یرنگ ها  بیچون همه جا رو خاک گرفته بود، ترک

 نرفته بود  

 رو کن    تیجا مال خودمه راحت زندگ  نیا-

 آخه... -

   یبرم استراحت کن که فردا خسته نباش  دیشده با رمیمن د-

 رو گذاشت رو اوپن و رفت...  دیکلحرف  یچقدر تحت فشارم که ب  دیاون هم فهم انگار

 از خدا گله کردم   یکس  یب نیکردم و از ا  هیگر ریدل س هیرو مبل و  نشستم

کردم کارم رو   یم یبودم، اما سع دیو نا ام یانرژ  یب ی لیشدم خ   داریاز خواب ب میبا آالرم گوش صبح
اتاقش به   ریساعت بعد از من مهندس وارد دفتر شد و سالم داد و تو همون مس 2درست انجام بدم 

 من گفت که برم اتاقش 

 نشست و بهم نگاه کرد   زشیشدم و در رو بستم آقا هم پشت م وارد

 خوام از خانوادت بدونم  یم-

 سوالش جا خوردم!  از

 تو فکرت موندم  شبیاز د-

 شدم   ونتونیبمونم مد ابونی من تو خ دینذاشت شبیکه د نی هم ستین  یاز ینه ن-

  ؟یدار  یاز پدر مادرت نشونه ا-

 خوارگاه  ری گذاشته بودنم جلو در ش ری خ-
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 شد که مهندس گفت :  ی طوالن نمونیب  سکوت

 به خودم بگو   یداشت یکار -

 ممنونم ازتون  -

 خونه  برو سر کارت شبم برو همون-

 نه... -

 !  گهید هی!؟ خب اون خونه خال یآواره باش  ادی خوشت م-

 و از اتاق خارج شدم ...  نیی حرف بزنم، سرمو انداختم پا نتونستم

و   ییاجرا ریاتاق مد یلحظه هم استراحت نداشتم چون پرونده ها هی ی حت یآخر وقت کار  تا
  دمیجد یخودم رو به خونه  یم کار با خستگکنم، و بعد از اتما یرو مجبور بودم دسته بند یحسابدار 

  وبود رو تنم کردم    یتولدم از طرف خانم سلطان یکادو شی که چند سال پ یرسوندمو تاپ و شلوار ست
 ... ونیتلوز یولو شدم رو کاناپه جلو 

فکر،   نیهم  ییجورا  هی ،یخودت ولو بش یو راحت برا یسقف خونه باش  هی ریداشت که ز یخوب حس
لباس   نی و بعد لباس هام رو داخل ماش  دمیدیرو م الی ادامه سر یبهتر  هیدر کرد و با روح مویخستگ
مجبور نشدم دو ساعته  گهیداد و د لیخشک تحو مهیساعت بعد لباس هام رو ن کیو  ختمی ر ییشو
ر رو بغل کنم که انقد نیآب بکشم پهن کنم تا خشک بشه! خندم گرفت دوست داشتم ماش ورمبش

 مهربون بود  

 !  هیخال  خچالی دمیخودم خواستم شام آماده کنم که د یبرا

 به گوشم و رفتم سمتش  دیرس   میزنگ گوش یصدا

 شماره ناشناس بود! جواب دادم  هی

 بله -

   ؟یسالم چطور -
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 !! ن؟ی مهندس شماره بنده رو مگه داشت یسالم آقا-

   هیخونه خال  خچالیافتاد  ادمیاز رزومت برداشتم، -

 کردم که گفت :  سکوت

 اونجا   امیم گهیساعت د مین ،یاز سکوتت معلومه که گشنه موند-

 !  االن -

   یبله اگه راهمون بد-

 جا   نی! مال خودتونه اهیچه حرف نیا-

 خندش خورد به گوشم  یصدا

   امیدارم م-

نم دارم رو همون جور تنم کنم و خونه رو مرتب و   یرو قطع کرد و من مجبور شدم لباس ها یگوش
پر وارد خونه   یبعد مهندس با دست ها قهیبه گوشم و چند دق  دیدر رس یکردم و تا نشستم صدا  زیتم
 شد

 کمک دختر   ایب-

لحظه کف  کیو تو  میتا کاور رو از دستش گرفتم و هر دو به سمت آشپزخونه حرکت کرد چند
 شد! لی آشپزخونه پر وسا

 زدی نفس نفس م مهندس

 نکرده بودما دیهمه خر نی وقت بود ا یل یاوف خ-

 ن ییانداختم پا سرمو

 منو  دیشرمنده کرد-
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  گمیرو م  یک یهر ماه  نیبعد از ا ست،یدرست ن یکنه که خونه خال یباالخره آدم کارش رو نصفه نم-
 کنه  دیبرات خر

 مهندس... ینه آقا یوا-

 مبل نشست  یو رو  رفت

 دم کن بخورم  ییچا هی دمیهم خر ییچا-

 چشم االن -

 کردم و ازش ممنون بودم  یدم کردن بودم و به خوب بودن مهندس فکر م  ییچا مشغول

کردم و داخل ظرف   دایو پرتغال پ  ییکاکائو کیک هیها رو چک کردم و  دیازش تمام خر ییرایپذ یبرا
 نشستم.  یمبل تک نفر  یو رو  دمیرو به روش چ  زیم  یرو  ییبه همراه چا هاشون قرارشون دادم و

 : دینگاه بهم انداخت و با تعجب پرس  هی مهندس

 !؟یقراره بر  ییمگه جا-

 انداختم یخودم نگاه به

 برم ستیقرار ن یی نه جا-

 لباس ها تنته! ؟ نیپس چرا ا-

 حضور شما نداشتم یخب... خب... من لباس مناسب برا-

 چه خبره و بحث رو عوض کرد  دیخودش فهم که

 کنه؟  یدرست کار م یو  یآنتن ت-

 بله خوبه -

من خودم   ییبه شست و شو داره بفرست خشک شو از ی ها و پرده ها ن یرو تخت یکن  یاگه فکر م -
 کنم یحساب م
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 ست ین ی از ی شورم ن  یخودم م-

 یی نه همشو بفرست خشک شو-

 چشم-

 کرد  لیم کیتکه ک  هیرو برداشت و با   شییچا

 چطور بود؟  ییاجرا  تیری بخش مد یکارا-

 م یبود اما درستش کرد ختهیبه هم ر یل یخ-

 اون هم افتاد گردن تو یقانون بود کارا ینظم و ب  یبه شدت ب  یقبل  یمنش-

   ستین  یمشکل-

   دیخند بهم

   ستین یشده مشکلکالمت    کیاما ت یماشاهلل کمپوت مشکل -

 گرفت   خندم

 گهیبره باال د تمونیظرف  دیجور با هی گهید-

 خودم هستم نیبعد از ا-

 دمیکردم اما پرس سکوت

 براتون پرتغال پوست بکنم؟ -

 پوست بکنن بزارن جلوم  وهیدوست دارم برام م شهیآخ دستت طال من هم -

 ز یم یچنگال گذاشتم رو  هیت کندم و خورد کردم با دوتا پرتغال پوس براش

 د ییبفرما-

 نگاه به من کرد و شروع کرد به خوردن پرتغال ها... هینگاه به پرتغال  هی
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 کنم یم یاومد بهم زنگ بزن من اوک شی کار برات پ ا،یتان یبرم بر یسفر کار  هیاحتماال -

 ست ین  ینه مشکل-

 و سرش رو تکون داد  دیخند

 دایبا ذوق رفتم سر خر  کی کوچ یکرد و رفت و من مثل بچه ها یساعت خداحافظ  کیاز  بعد

  یوقت نم چیکه من داشتم ه ییای دلم خواست خوردم، آخه تو دن یو هر چ  دمیرو چ همشون
ر از ذهنم  خواد رو داشته باشم، انقدر تا حاال خودم رو سرکوب کردم که انگا  یکه دلم م یز یتونستم چ
 مزاحمم بشه یکه کس نیتونم داشته باشم بدون ا یرو م  ییزایچ هیپاک شده 

 باشه، هه خونم! زیجمعه گذاشتم آخه دوست داشتم خونم تم  یرو برا   یکار  زی تم برنامه

 شد و رفتم که بخوابم...   یانقدر خسته بودم که چشم هام باز نم  گهید

رفت و   یکار  میکس رو تا چیشده بود و ه ینظم  یدچار ب مهندس نبود و شرکت  یروز بود که آقا چند
 کرد  یآمد نم

 باالخره از مسافرت اومد و وارد دفتر شد   دیاول هفته جد اما

 لب هاش به خنده باز شد   دیمن رو د تا

 حالت چطوره؟    یبه به خانم وال-

 جواب دادم ن ییو با سر پا  ستادمیا

 به لطف شما حالم خوبه   ریسالم وقتتون بخ -

 خب خدا روشکر -

 گوشم و گفت :  کیرو آورد نزد  سرش

سر بهت    هیکنم  یم  دیخر یسر  هیپوست کنده ات رو کرده امشب  یو پرتغال ها ییچا یدلم هوا-
 زنم  یم
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 که سرمو بلند کنم جواب دادم نیا بدون

 ن یخودتونه خوش اومد یخونه -

 حرف رفت اتاقش و من رفتم تو فکر...  یب

 یکردم و به سمت خونه رفتم تا خونه رو برا یدفتر خداحافظ یاز همه بچه ها یوقت کار   آخر
 از مهمونم آماده کنم ییرایپذ

خجالت زده بودم اما  یل یرو جلوش بپوشم خ رونمیب یکه مجبور بودم باز هم همون لباس ها  نیا از
 رو... نیاس یبده  ری ندارم! خدا خ یا گهیلباس د

که  دمیدراز کش ونیتلوز یرو هم دم کردم و جلو ییگذاشتم چا زی و رو م دمیها رو تو ظرف چ پرتغال
 خوابم برد...! هوی

 شدم  داریدم گوشم ب یبا صدا که

 ز؟ یدن-

 بپره عقب یمتر  1مهندس   یکه باعث شد آقا دمیبرق گرفته ها پر مثل

 ! چته دختر! آروم باش منم  - مهندس

 دم یبهش فهمونده بودم که ترسنفس نفس زدن هام انگار  با

 و از جام بلند شدم  دم یکش قینفس عم  هی

 خوابم برد شرمندتون شدم یمن اصال متوجه نشدم ک دیسالم ببخش-

 ها رو ببر   دیخر نیاشکال نداره ا زمی نه عز-

 آوردم نشستم رو مبل...   ختمی ر ییخودش و منم چا شی تا کاور رو نگه داشت پ چند

 آوردم   یبودم برات چند تا سوغات   ادتیتو مسافرتم چون همش به -

 کاور ها رو هول داد سمتم، با ذوق گفتم :  و
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 مهندس ممنون  یآقا یوا-

 !!!  هیچ گهیاسمم رو بگو مهندس د نی!؟؟ اسم من کوروش هستش بعد از ایچ  یعنیمهندس  یآقا-

 شهیم ی احترام ی آخه ب-

 !؟ یا یاحترام  یگو چه بنه ب-

 خدا دلتون رو شاد کنه  نیخوشحال کرد  یلیچشم ممنون آقا کوروش شما منو خ -

خورم دلم شاد   یم ییچا هیو   یکن یو برام پرتغال پوست م زنمی که االن دارم با تو حرف م نیهم-
  شهیم

   دیخوب یل یشما خ-

 نه  ای یدوسشون دار  نینگاهشون کن بب -

از سر شونه   دینوار اسپرت سف  هیبود که  یو شلوار ست مخمل راهنی ذوق کاور اول رو باز کردم که پ با
 طور   نیهاش تا مچ رفته بود و شلوارش هم هم

 رو باز کردم   یلبخند بهش زدم و بعد هی

تور داشت و به  هیال کی نشیی شده بود و پا یسنگ کار  قشی یرنگ که رو یا روزهی ف کیتون هی
 شدت قشنگ بود  

 رو باز کردم...   یبار بغض نشست تو گلوم اما خودمو نگه داشتم و کاور بعد نیا

 بود که دوست داشتم بمالمش به صورتم    فیلط نیتاپ و شلوار قرمز که همچ هی

خوشحال ترم کرد   نیداشت ا یو طوس  یرنگ صورت  بیمارک دار بود که ترک یکتون هیکاور آخر  و
   زدی ن اصال کفشم مناسب نبود و پام رو مچو

 بهش نگاه کردم   یاز تموم شدن کاور ها با قدر دان  بعد

 واقعا ممنونم ازتون  -
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 که نا خواسته روون شده بودن...   ییقطره اشک ها و

قشنگ   تیکنم تا زندگ  یم هیبرات ته  گهید یزایچ یل یکه خ ستین  یز یچ نایاشک هات رو ا نمی نب-
  یبشه و لذت ببر 

  دی مقدار از حقوقم بر دار هیدونم چطور جبران کنم! حداقل هر ماه  یهاتون رو نم یخوب  نیا-

 تو فقط کارت رو خوب انجام بده حله  ستین ازین-

 حال خوب تنها گذاشت   هیدوساعت رفت و منو با  یک یاز  بعد

 ذوق لباس هام رو پرو کردم و ازشون لذت بردم   با

   یخوبه پول داشته باش  چقدر

دانشگاهم به مشکل نخورم و   یکارها  یتا برا دمیخر یقسط  دیجد یگوش هیماهم اول  نیحقوق ا با
 رو هم گذاشتم تو حساب بمونه واسه روز مبادا ...   شیبق

جا   نیاومد خونه اما مشکل ا یکرد م  یم دیحواسش بهم بود و برام هر هفته خر یل یکوروش خ آقا
پشت سرمون در اومده بود که من هنوز انقدر بزرگ نشده بودم که   ییحرف ها هیبود که تو شرکت 

 بفهممشون  

 خونم و برام پول خرج کنه  ادیب  ای دیدوست داشتم با کوروش برم خر فقط

گذشتم  یم  یمال تی ریمددر اتاق   یکه از جلو یکردم برم خونه در حال  یم  لیداشتم تعط یروز وقت  هی
 به گوشم   دیکه از عوامل شرکت بودن صداشون رس ییدو تا آقا

 با هم رابطه دارن؟!  یعن یکنه  یم  یراد زندگ  یخونه آقا دم یشن-

به   یراد قرار اون خونه رو بزنه به نام خانم وال ینه!آقا ایدونم راسته  یاما نم دم یشن ییزایچ هیمنم -
 ه داشته باشه  باهاش رابط یجاش خانم وال

 قدر بد باشه!  نیا یخوره به خانم وال  ینه بابا!! نم-
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و   دادمیخودم رو رسوندم خونه و کوروش رو تو دلم فحش م یحرف هاشون بغض کردم و با ناراحت  از
 دلم شکسته بود ییجورا هیکردم،  یم هیوقفه گر یب

کوروش! فقط چون  یکردم جلو ی سرمو بلند نم یکردن نبودم من حت یکه اونا فکر م  یاون دختر  من
 کردن  یم ییدوسش داشتم! اما اونا چه فکرها دیرس  یبهم م

فکر   دیرس ی کردم، اگه کوروش به دادم نم یفکر م میکردم و به زندگ یرو نگاه م رونی پشت پنجره ب از
 مرده بودم   یدست چند تا روان  ریکنم من همون شب تو کوچه ز

 به من نداشته باشه...  یکار  گهیکنم که د یم یبا کوروش صحبت جد فردا

 کنم!؟!  یبه کارم نداشته باشه چطور زندگ  ی اگه کار  نمی کن بب صبر

  میبا هم حرف نزن  گهید گنیپشت سرمون م یطور  نیگم که ا  یبهش م خب

   ؟یبهم کمک نکنه چ گهیو د ادیخوشش ن  اگه

 ... ندهی... به آمیبعد زندگ  یتر... به سال ها  قیو عم  قیتر فکر کردم... عم  قیکردم و عم سکوت

  سکیر هیو   دادیم ری رو تغ  میکه همه زندگ یمیرو گرفتم! تصم میزندگ میتصم نی اون جا بود مهم تر و
 گنده بود 

 مهم و سخت...  میتصم  هیگرفتم،  میتصم

و مداد  ملی کرم پودر و رژ و ر هیرفتم و   یشیرامغازه لوازم آ هیبعد موقع برگشت از سرکار به   روز
گونه هام قشنگ و  یهم نداشتم من برآمدگ یاجی! البته احتدیپولم به رژ گونه نرس گهیاما د دمیخر

 مناسب بود  

 کردم...  شیبار آرا نی اول یبازشون کردم و برا  یخونه با وسواس خاص دمیرس یوقت

  نیداشتم، با ا شیقلم آرا هی یرفته بودم و نه حت یعروس هیکه کرده بودم نه  یا یسال زندگ  19 تو
   رمی بگ ادیکردم چند بار امتحان کنم و   یکه بلد نبودم اما سع 

کرمم هم چک کردم درست نزده بودم! پاک کردم و دوباره   یو پر رنگ زدم و حت طیهمه رو غل اول
 زدم... 
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صورت بعد از  یشست شو ی ردم و خدارو شکر کردم که برابه سر صورتم آو ییآخر شب هر بال تا
 صابون داشتم    شیآرا

 و قرمز بود   دیو سف  اهیصورتم س  تمام

کامل صورتم رو با حوله پاک کردم   یرو برداشتم و افتادم به جون صورتم... بعد از شست شو  صابون
 یشد چشم درشت و ابرو ها  یکه باعث م  یدیبه خودم زول زدم... پوست شفاف و سف نهیو تو آ
   انیبه چشم ب شتریب  یلیخ  میمشک دهیکش

کردم فردا برم   یصبر م  دیداشتم ابرو هام رو مرتب تر کنم اما چون استعدادش رو نداشتم با دوست
 گذاشت    یروم م یر ی چشمگ ریچون تا حاال به ابرو هام دست نبرده بودم، قطعا اصالح تاث  شگاهیآرا

 رم رفتم سر جام...  عالمه فکر تو س هی با

رو خراب  تتیکار رو نکن شخص نی گفت ا یته دلم م یکی ! همش زدی به سرم م  یمنف یفکر ها همش
دادم  یمن اگه کوروش رو از دست م  م،یزندگ تیواقع نیخسته شده بودم از ا گهیمن د ینکن!ول 

 پول  یشد! داغون و ب  یرفت م   نیاسیکه  یمثل زمان  میدوباره زندگ 

 مغزم از کار افتاد و به خواب رفتم ...  هویفکر کردم که  انقدر

 می دوست داشتن یشیاز شستن دست و صورت و مسواک دندون هام اومدم سر لوازم آرا بعد

پشت   اهی خط س هیخوش حالتم زدم و  یرژ خوش رنگ به لب ها هیکرمم رو کامل زدم و بعد  اول
 ... میپر و مشک یدن مژه هابلند تر کر یبرا ملیر هیپلک هام زدم و در آخر 

بودم و واقعا خوشگل تر شده بودم!  یکردم و کامال راض  نهیخودم تو آ دیجد  ینگاه به چهره  هی
 مخصوصا لب هام... 

 سمت سرکار راه افتادم... به

 خراب کردم!!  ای!! ستین یعاد شمیخودم شدم! نکنه آرا  یمرد ها رو یبار متوجه نگاه ها  نیاول یبرا

 چک کردم...  گهید یصورت خودم رو با دخترها تی درآوردم و وضع فمیک رو از  نهیآ

 ذره رژم پر رنگ تر بود و تو چشم تر...  هیخوب بود فقط  میچ همه
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کار   دمیجد   تیرو شخص  دیرو عوض کنم، با تمیشخص  دیبا نیبعد از ا گهیکردم!؟ نه من د یم پاک
 کنم

 نشستم زم ی وارد دفتر شدم و پشت م  دمیجد یاسترس بخاطر چهره  یکم  با

و با لبخند بهش سالم دادم که خشکش زد و بعد از چند   ستادمیکوروش باالخره اومد و من ا آقا
 لحظه به خودش اومد 

 چه خوشگل شده! مونیبه به منش-

 ن ییانداختم پا سرمو

 نه یب  یچشماتون قشنگ م-

 بهتر شده  تی خوبه انگار روح-

 بله اونم فقط بخاطر شما -

 نکردم خانم یکار -

 تکون دادن سرش به طرف اتاقش رفت  با

 ز یاومد جلو م اریداد خانم

 !؟ ی! چه خوشگل شد زیدن-

 زدم :   لبخند

 واقعا؟ -

 ادیبهت م یلیخ  شی آره آرا-

رفتم و اون ابروهام   شگاهیبه آرا یکار هام رو کردم و بعد از وقت کار  ییو اعتماد به نفس باال یانرژ  با
 اومد   یخوشم م دمی حالت ممکن درست کرد و من واقعا از چهره جد نیرو به قشنگ تر
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رو تو    رشی تصو یشب بود که زنگ خونه به صدا در اومد و وقت 10 یها کیخونه و ساعت نزد رفتم
تونستم!  یبودم تا ازش پول بکنم! م دهیآدم نقشه کش هی  یبرا تپش قلب گرفتم! من  هوی دمید فونیآ

 بتونم   دی؟با

 ادکلن به خودم زدم و در رو براش باز کردم   هی یبرسه باال، سر  تا

 وارد شد قبل از سالم گفت :  تا

 تو خونه پخش شده!   یچه عطر قشنگ-

 :   دمیخند  بهش

 سالم بله گفتم خونه خوش بو بشه  -

 هاش رو گذاشت تو آشپزخونه و نشست رو مبل   دیارد شد و خرهم با دست پر و باز

  گهیمن آمادس د ییچا-

 کنم  یاالن دم م-

 رو دم کردم   یی آشپزخونه و چا رفتم

 چرا!؟   نیکرد دیدستتون درد نکنه باز خر-

 خانم!!  یدیخورم چه خر یجا خودم م نیا ام یرو که م دایهمه خر-

 نشستم  میشگیهم یو جا  دمیبهش خند قشنگ

 !یکرده بود ری تغ یل یامروز خ-

 جا خوردم  

 و زول زدم تو چشم هاش   نییسرمو ننداختم پا گهیبار د نیا

 خوشگل شده بودم؟  -

 بهم نگاه و گفت :  قیعم
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   یتو پر تر بش  کمی آره اگه فقط -

و بازم  با لبخندم  بهش   اوردمیخودم ن  یکم چندشم شد و تپش قلب گرفتم، اما به رو هیحرفش  از
 نگاه کردم : 

  ستمی اهل خوردن ن یل یخ-

   یش یاما بخور خوشگل تر م-

 چشم -

 پوست بکن   شتریپرتغال ب یسر  نیا-

 چشم -

 بال   یچشمت ب -

 آرامش پرتغال ها رو پوست کندم و گذاشتم جلوش  با

   دییبفرما-

  گهیودتم بخور دخ -

 کنم   یخودم پوست م یمن برا دیشما بخور-

که نگاه  ارمیب  ییبودم ، پا شدم براش چا دهیبود رو پوش دیکه برام خر  یکی همون تون جلوش
 خودم حس کردم   یرو رو  شیسرتاسر

 بپوش    یآب شهیهم  ادیرنگ ها بهت م نیچقدر ا-

   نیبرام گرفت ی قشنگ نیدست شما درد نکنه که لباس به ا-

   یخودت هم باش یسر  نیخرم اما دوست دارم ا یبازم برات م -

 ها بسمه  نینه هم-

 تنش باشه   شهیقشنگ هم یلباس ها دی با ییبایز  نیخانم به ا-
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جالت هام  خ  نیاز ا شتریرو روشن کردم تا ب  ونیرو گذاشتم رو به روش و تلوز  ییچا ین یحرف س یب
 نکنه   ینی روم سنگ

 رفت و هر بار نگاهش کردم چشم هاش رو من بود   شهیتر از هم ری بار د نیا

 رفت و من تنها شدم...  باالخره

باشه که   ی من طور  یزندگ دیزد! چرا با یتو دلم بود که داشت همه وجودمو چنگ م یبی حس غر هی
 منو ببخش...   ستم،ین نیمن ا ایطور خودم رو عوض کنم!؟ خدا  نیمرد ا ریپ هی به دست آوردن  یبرا

  یم شتریپشت سرمون هم ب یشدم و حرف ها یتر م  کی قدم بهش نزد هیاون شب به بعد هر روز  از
 شد 

بود و نسبت به   یمرد خوب  آورد،ی رو م زادی مرغ تا جون آدم ریخونمو برام از ش  ومدیهر شب م گهید
 کرد   یاز چندش آور بودنش رو کم م  یکم  نیکرد و ا یمسنش واقعا جوون تر رفتار 

 گفت   یهم م شیاز خانوادش و مسائل خصوص میتر شده بود یمیچون با هم صم  دایجد

گذرونه، از    یخوش م  ییگرده و تنها یم ایماهش رو داره تو دن  6ماه سال  12گفت که از   یزنش م  از
 گفت   یسالش بود م 34تر بود و از پسرش که طردش کرده و االن  کیسال از من کوچ 3دخترش که 

خوام و   ی بگه تو رو واسه پسرم م هویکردم که  یهمش تودلم فکر م  دمیدرباره پسرش فهم یوقت از
تو چشم هاش  شد و  یم کیداشت بهم نزد شتریروز به روز ب   یول نه،یا دنیهمه دورت چرخ نیا لیدل

احساساتم هم  ییجورا هیکرد   یخرجم م  یلی... اوال برام سخت بود اما چون خدمید یشهوت رو م
  شتریشدم و ب  یحس تر م  یکرد، من ب یکرده بود! هر چقدر اون خرجم م دایمعکوس با پول پ  رابطه

 اومدم...  یبراش عشوه م

شد و اون تمام خرج دانشگاه رو داد و بهم گفت که به خاطر کار به درسم   یشروع م  دیترم جد داشت
 خواستم شغلم رو از دست بدم!  ی لطمه نزنم، اما من نم 

که   ییکالسمون رو شوک زده کرده بودم! دخترا یپسر ها  شتریهمه دوست هام و ب دم یجد پی ت با
 و خوشگل شدم!  کردم   ریتغ  یلیگفتن که خ یبودم، همشون م ی م یصم  یباهاشون کم 
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و االن با چند ماه   شمیکوروش جون همون اول زد تو خال و گفت که تپل تر بشم خوشگل تر م  البته
 کرده بودم...  ری تغ یل یبه پوست و موهام خ یدگ یرس

شدم! چنان  نیاسیچشم تو چشم  هوی چند روز از دانشگاه نگذشته بود که تو سالن طبقه سوم  هنوز
 یبدونه به چه راه  دمیترس یمونده بود سکته کنم! نه از عشقم بهش بلکه مگرفتم که کم  یتپش قلب
 قشنگ رو ازم نداشته باشه! از نظر اون من پاک بودم...   تیاون ذهن گهیافتادم و د

 رو زد :  ششیباالخره ن یمکث طوالن  هیو با   ستادیجلوم ا اومد

 !؟  یبهتر از منو تور کرد یکی انگار -

 رو آورد دم گوشم  سرش

   ؟یکن یم یباز  یبا اون هم دار -

 رفت...   یا گهیحرف د یو اون هم ب نییکردمو سرمو انداختم پا سکوت

 حوصله کالس رو هم نداشتم   گهیدپرس شده بودم که د چنان

 صبحم رفتم سر کار...  8از کالس   بعد

  یزد و م  یهر روز بهم زنگ م  یل فروش چند تا از برج هاش،. و یبرا هیچند روز رفته بود ترک کوروش
 داره!   زیسوپرا ه یو برام  رهی م شیخوب پ  یلیگفت که کارا خ 

 !؟! هیچ زشیسوپرا نمی بچه ها ذوق داشتم واسه اومدنش تا بب مثل

 نا محسوس گفت که امشب منتظرش باشم  یل یباالخره اومد و خ  که

و مرتب کردم و خوشگل کردم و اون رژ   زی و بعد خونه رو تم شگاهیزود کارامو کردم و رفتم اول آرا منم
 قرمزمم زدم...  

بود تا موقع دانشگاه رفتن  دهی مارک و خوشگل برام خر یعالمه لباس ها یاومد و باز هم   باالخره
گرفت اما    یهم برام م  ر یچند دست ست لباس ز یمشکل لباس نداشته باشم و البته بماند که هر سر 

  یعنیگرفت  یم شتریدست ب  هی یکه هر سر  نیبزنم، اما هم یشد دربارش حرف  یم من هنوز روم ن
 شدن بهم بود! کی نزد دنبال
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 به هم  میشد و دست داد وارد

 به به خانم خوشگل ما -

 :   دمیخند

   ادیبهتون م   دتیجد  پیشما هم ت یخوش اومد-

 ا؟ جوون پسند شدم؟  -

 ... شهیه صبرش واسه داشتنم تموم مدار گهی د یعنی نیهاش دو پهلو شده بود و ا حرف

   زتیسوپرا نمیگرفت سمتم ا کیکوچ یجعبه  هی

 ممنون  یوا-

 بازش کنم که دست گذاشت رو دستم، صبر کن فعال   خواستم

و رو مبل   زی پوست کندم و گذاشتم رو م وهیبراش م   میشگیرو مبل و منم طبق عادت هم نشست 
 بهش نشستم   کینزد

 ساعت!؟   هی ایطال! ؟ کهی ت  هیتونست باشه!؟ احتماال  ی م یچ یعنیرو به جعبه بود،  چشمم

 تمرکزم رو جعبست   دید

 نه؟  یصبر کن  یتون  یانگار نم -

 ابروهامو انداختم باال که جعبه رو داد دستم   یز ی عشوه ر با

 صبر کن   گهیکم د هی-

 !! اطیجلو در ح  میرو گرفت رفت دستم

   رو باز کرد وگفت در

 جعبه رو باز کن  -
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گرد شده نگاه کردم به چشم  ی! با چشم هادمید نی ماش  چیسو هیذوق در جعبه رو باز کردم و  با
 هاش که گفت : 

  ه؟ینیبه نظرت چه ماش -

 بود!!  دهیخر نیمن ماش یدهنم باز مونده بود! اون برا رتی ح از

به در خونه بود چراغ هاش   کیکه نزد دیسف  206دکمه باز شدنش رو زدم  یرو برداشتم و وقت چیسو
 روشن شد  

بار کوروش رو بغل کردم و اون    نیاول  یزدم و برا  یفیخف   غیدستم گذاشتم رو لب هامو ج جانیه از
 باز کرد    اقیهم دست هاش رو با اشت

   دمیکه تا حاال د ی هست یمرد نی ممنونم کوروش تو بهتر یوا-

   دیشدم و گونم رو بوس جدا  ازش

 خودم    ریناقابل واسه دختر سربه ز هیهد هی-

 لبخند قدر شناسانه نگاهش کردم که گفت :  هی با

  ؟یسوارش بش یخوا  ینم-

 نگاه کردم  دمویو با ذوق نشستم داخلش و همه جاشو دست کش نیتند کردم سمت ماش  پا

 هم در اون سمت رو باز کرد ونشست   کوروش

  ؟ینامه دار  یمبارکه، حاال گواه-

  ستمینه اصال بلد ن -

سال   4کار رو کرد  نیسوار نشو، پسر من ا ومدهینامت ن   یفردا برو ثبت نام کن و تا گواه نی پس هم-
 دنبال کارهاش بودم  

 واقعا!؟ -
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 خالف و ممنوعه   ین و کار کنه واسه دردسر درست کرد یآره برعکس من اون سرش درد م -

 باشه!  یطور  نیخوره پسرتون ا  یاصال بهتون نم-

 ساله جدا کرده از من  10فرق هامونه که راهش رو   نی بخاطر هم-

   ره؟یمادر و دخترتون هم نم شیپ-

 فقط با من مشکل داره  دهیچرا واسه اونا جونشم م-

 آخه چرا!؟  -

 بگو از کادوت خوشت اومد؟   الیخی ب  ه،یداستانش طوالن-

 ذوق گفتم   با

 شما   ی مهربون  یل یدوسش نداشت!!؟ خ شهیمگه م-

 تر شدنمونه   یمیکادو واسه صم هی نیا ه؟یحرف زدنت چ یرسم گهید-

 عشوه گفتم :  با

 بهت بگم کوروش جون؟   نیبعد از ا یعنی-

 :  دیصدا خند با

   یآره پس چ -

 باز هم ممنون ازت    زمیچشم عز-

   ارمی یها رو م نیبرات بهتر از ا-

 کردم خوب تو نقشم برم و با ناز بهش نگاه کردم   یسع

 برات   شمیم نیمنم بهتر-

 رو گونم...    دیانگشت اشاره دست راستش رو کش پشت
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 خونه؟   میعوض شدن جو گفتم :بر واسه

 برداشت کرد! چون گفت :  گهی د زیچ هیانگار اون  اما

 جا زشته   نیا آره-

  میخونه پرتغال بخور می بود بر  نینه منظورم ا-

  دیو دستش رو کش دیخند

 فقط  میپرتغال بخور میباشه بر-

 رو زدم و رفتم داخل...  نی شدم و قفل ماش ادهی شد و من هم پشت سرش پ ادهیپ اون

 باختم  یبه احساسم م دینبا  یکردم *"،ول  یم یشده بود احساس نا امن شتریب استرسم

 آورد!  یبود، چون اصال به روم نم  تیبود که اون واقعا با شعور و با شخص نیا شانسم

به  یکردم، وقت شییدر راهنما   یکه کوروش خواست بره و من تا جلو نیخوب بود تا ا یچ همه
 ...!نییپا ختی نو و قشنگم نگاه کردم، تمام وجودم ر نیماش

له له شده بود!!! از   نیداغون شده بود! ماش نیماش  یه جاها و کاپوت و صندوق و... هم شهیش  تمام
 گفت :  یزدم که کوروش اول منو هول داد تو و جد غی ترس ج

 تا نگفتم در رو باز نکن -

ربع گذشته بود که باالخره کوروش در رو   کیدونستم چه خبره!  یپشت در بسته مونده بودم و نم  من
 باز کرد 

 سرکار تا بهت زنگ بزنم  ایدر خونه رو قفل کن فردا ن-

 در رو بست و رفت  یخداحافظ  یب و

 کرده بود!؟ چقدر من بد شانس بودم  نمیبا ماش  یکار  نیهمچ  یوجدان  یب  کدوم

 برگشتم خونه و ولو شدم رو مبل...  ونی و گر دیام نا
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 و نخواست من بفهمم هی دونست کار ک  یگفت کوروش م یم حسم

شب باشه و حاال گند شده بود رو به فردا  نی تونست بهتر ی رو که م  یاون شب الیفکرو خ  یکل با
 رسوندم و صبح به کوروش زنگ زدمو بعد از چند تا بوق جواب داد : 

 جانم؟ -

 ؟ یسالم خوب -

 ؟ یتو چطور -

 شد؟  یچرا اون طور  نیبد ماش یل یخ-

 شد و باالخره گفت:  یطوالن سکوتش

 خونه رو به جاش بزنم به نامت؟  یسرت دوست دار  یفدا-

 ! ؟یچ-

 !؟ هیغصه ات چ دمیفراموش کن برات کادو خونه رو م نمی داستان رو کال فراموش کن، اصال ماش نیا-

 واقعا؟   -

 فقط تو خوب باش  زمیآره عز-

 دوست دارم  -

 گه ید یمهربون -

  شم؟یپ  یایشب م-

 سکوت کرد و با فاصله گفت :  هوی

 زنم   یبهت زنگ م -

 تو گوشم ...   دیچ یممتد پ یبوق ها یصدا و



 که نداشتم یتیشخص

45 
 

 دوش گرفتم آماده شدم برم کالس، اما بد جور ضد حال خورده بودم و اصال حوصله نداشتم  هی

 روز رو تموم کردم و کوروش بهم زنگ زد اون

  ؟ی جان خوب   زیسالم دن-

   ستمینه خوب ن-

 بدم   هیخوام خونه بهت هد ی سرت اشکال نداره م یبابا فدا یا-

 خوشگل بود  یل یخ نی اما ماش-

  یباش یرو فراموش کن، البته بگما، دختر خوب   نیماش  گهید یخوشگل هست  یخودت به اندازه کاف-
 نامت باش   یخرم تو فکر گواه  یبرات م گهید یکی

 چشم -

   ری شبت بخ نمتیب  یفردا م-

   ر یشب بخ -

داغون  نیدرباره ماش لکسیرو قطع کرد و من رفتم سر جام تا بخوابم، کوروش انقدر راحت و ر یگوش
  زایجور چ نیبچش رو شکوندن! هه انقدر پول داره که ا یزد که انگار اسباب باز   یشده حرف م

 که! شهینم  شی حال

 صبحم رو تموم کردم و به سمت شرکت رفتم  8بعد کالس    روز

رفتارش با من محترمانه نبود و با    یکس گهیشده بود و د  یمنو کوروش علن تیم یصم  گهید ییجورا هی
من   یزندگ تی کدوم از اون ها از واقع چیآوردم چون ه  یخودم نم یکه آزار دهنده بود اما به رو نیا

 ...  وفتمیدونستن اگه کوروش رو از دست بدم، تنها از پا م  یخبر نداشتن، نم

   نییو سرمو انداختم پااشک تو چشم هام جمع شد   باز

 مرد سرم ناخودآگاه اومد باال   هی ی بم و جد یبا صدا که

 تو رو!  نمیبب -
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حس خشونت تو وجود مرد مقابلم بود! و   دیکه به مغزم رس یحس  نیسرمو بلند کردم، اول یوقت
 وقت   چیکرد ه یمتاسفانه حس من اشتباه نم 

بود که منو به خودش   نشیجمله سنگ  نیاهفت رنگ مرد رو به روم، و  یموندم تو چشم ها مات
 آورد...  

 جا!؟   ن ی! تو چرا راهت افتاده اابونیتو خ  رنی!؟!؟ خرابا که میفسقل یتو -

   ستمیتونستم رو پاهام با یم یحرفش غرورمو به لرزه درآورد که به سخت چنان

 رو آورد جلو تر...   سرش

 منتظرتم   نییآخر کارت پا-

و اون منو با همون حال تنها گذاشت و از دفتر خارج شد؛با هول و  دیچرخ یبه حرف نم  زبونم
 زده پا تند کردم اتاق کوروش و در رو بستم    وحشت

 کرد   یبا تعجب بهم نگاه م اون

 شده؟!!  یچ-

 منتظرمه!  نییزد و گفت آخر وقت پا   یبد یپسره اومد بهم حرفا هی... هی-

  دیکش  قینفس عم هیچشمش رو بست و  کوروش

 برمت نگران نباش   یآخر وقت خودم م -

 !؟  هیکوروش اون ک-

 کنم برو به کارات برس  یدرستش م ستیمهم ن-

 و همه رفتن کوروش اومد سمتم  دمیبه آخر کار رس   یکار هام رو انجام دادم و وقت الی فکرو خ با

   ؟یمتوجه هست یکن  یافتاد تو دخالت نم  یاتفاق  م،هریپاشو بر-

   ستین ی کنارم مشکل  یباشتو -
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به نامت و خانم خونت   زنمیخونه رو م میمشکل رو حل کن نیا میغول مرحلست بتون  نیقربونت برم ا-
 کنم   یم

و    رونیب می از ساختمون اومد م،یعشوه براش اومدم و دستش رو گرفتم و با هم سوار آسانسور شد  هی
شد!! چنان محکم  دهیکه دستم کش نمیکوروش رفت نشست پشت فرمون، من درو باز کردم بش

 کوروش بلند شد   یتونستم خودمو نگه دارم که صدا یشد دستم که نم یم دهیکش

 صبر کن   نی! شاهنیشاه-

  اومد سراغم و دستش رو چنان گاز گرفتم دمیجد یپسرشه! اون موقع اون رو دمیفهم نیگفت شاه  تا
 کنه و داد بزنه    که مجبور شد دستم رو ول

 توله سگ انتر  -

 رو به پسرش بفهمونم گفتم :   تمونیمی که صم یبهش جور   دمیدست کوروش رو گرفتم چسب تند

 صبر کن  -

 رو به روم   یپسر وحش  یجلو سادمیتمام وا تی جد با

 یبنداز   یتون یما نم نیب یکارا فاصله ا نیمن عاشق کوروش شدم با ا-

 که از شوک حرفم سکوت کرده بود!  کوروش

من   یکنه! ول کمی ت کهی کرد! انگار هر آن احتمال داشت ت یداشت نگاهم م انهیاون بد جور وحش  اما
  یم فشی حر ییدونستم دوتا یم  دیالبته بع  رم،ی کرد پشت کوروش سنگر بگ ی آماده بودم تا اگه کار 

 ! میشد

 اومده!!!  ایر هار به دنبودن تو چشم هاش پر رنگ بود ! انگا  یوحش

 دستش رو گرفت جلو من   کوروش

 نشو   زیمزاحم دن گهیمسائل، د نینداره ا یاصال به تو ربط نیشاه-
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بگه! آخر کم آورد و    یدونست چ یکرد و نم یدر حال انفجار به کوروش نگاه م تیبا عصبان  نیشاه
 رفت.   دیراهش رو کش

 وش  خودمو انداختم بغل کور دم ینفس راحت کش هی

   دمیترس یل یخ-

 از خودش جدا کرد   عیپشتمو منو سر دی دست کش هی کوروش

 ادهیجا آشنا ز  نیا زیدن-

 وجب چه صد وجب...   کیخواستم، من که آب از سرم گذشته، چه   یرو م  نیا قایدق منم

 سوار شد و منم نشستم و به راه افتاد...  کوروش

 که کوروش شکوندتش   نمونی بود ب  سکوت

 هم منو   یهم خودت رو به دردسر انداخت یکه زد ییکل کل نکن، با حرف ها  نیاصال و ابدا با شاه-

 و با ناز جواب دادم :   نییانداختم پا سرمو

 من دوست دارم بهت وابسته شدم  -

   یتگف یبه خودم م یبگ نی که جلو شاه نیحرف رو ازت نداشتم اما کاش قبل از ا  نیانتظار ا-

 !؟ دیفهم یم دیاون نبا یعنی-

 دختر جون   یتونم بگم که گند زد  یمن پدر اون پسرم و م-

   نمونیذارم اون فاصله بندازه ب  ینم سادمیمنم سفت و محکم وا -

 رو تکون داد   سرش

کردن اون رو   وونهید ییتو توانا ، یزن  یکلمه باهاش حرف نم کی یفقط به حرفم گوش کن حت  زیدن-
 نگران کنندس نیو ا یدار 

 ترسم  ینم  یمن از کس-
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 به گونه هام   دیو دست کش  دیخند کوروش

 معشوقه خوشگل و دردسر ساز   هی-

 داشتن اما با ناز نگاهش کردمو اخم کردم  یکه دست هاش برام حس بد نیا با

 خوام از دستت بدم    یفقط نم ستم یمن دردسر ساز ن-

 إ! -

 ش  شد چهر  یجد هوی

  یتا آخر عمرت از نظر مال  ینبود. من در هر صورت  یبگ ن ی که احساست رو به شاه نیبه ا  یاز ین  زیدن-
 کنم  یساپورتت م

   یباش شمیمن بهت وابسته شدم، دوست دارم هر روز و شب پ  ستینه بخاطر پول ن -

 و زول زد تو چشم هام و سکوت کرد   ابونیکرد گوشه خ  پارک

  ؟یگ ی و دروغ م  یکن یرا تو چشم هام نگاه مچ یتو که منو دوست ندار -

 کردم!  هول

 کنارتم آرامش دارم   ینه! نه من واقعا دوست دارم وقت -

 تر شد   یتو چشم هام طوالن  سکوتش

 به نامت   زنمیپس با من باش منم اون خونه رو م-

 حالت غصه دار گفتم :  با

 من؟   شی پ یای همش ب شهیم-

 رو مهار کنم   نیاگه بتونم شاه-

 خواد بکنه!؟   یم  کاریچ   سر جات نی دونه بزن در گوشش بگو بش هینکن!  یشوخ -
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 و گفت :  دیخند

 مو   چشیو من پ ین یب  یتو مو م-

 تونم بشناسم؟  یچندوم م چی رو تو پ  نیاالن شاه-

 آخر، هرگز   چیزودتر از پ-

  ؟یرو ول کن بگو که تو هم منو دوست دار   نیشاه-

 واسه من!    یفی و دوست نداشت! اما حتو ر شهیمگه م-

 خواد    ی!؟ من دلم تو رو میف یچه ح-

 کرد وبه راه افتاد...  سکوت

رو مبل که کوروش زد به   میکردم و هر دو خسته و کوفته افتاد یم  یکه من توش زندگ یخونه ا میرفت
 بازوم  

 بزار   ییچا هیپاشو -

  هیکوتاه و   نیآست  رهنیپ هیلباس هامو عوض کردم و    گذاشتم و رفتم تو تک اتاق خونه و ییچا هی
سر خوشکل زدم تا موهام   رهیپشتم و دو تا گ ختمی رو ر  میبلند و مشک  یو موها  دمیشلوار تنگ پوش

 کردم   دیبه خودم کردم و رژم رو تمد نهینگاه تو آ هیرو صورتم،  ادین

  یابونیخ  یکه مزاحمت ها یخوشگل تر شدم طور  یل یکنم خ  یساس م اح تم،یشخص  ری از تغ بعد
 شده بود برام...  ادیز  یلیخ

 میبگردم بدون بلند کردن سرم مستق یطور  نیمرد سن و سال دار ا هیجلو  دمی کش یخجالت م  چون
که به گردنم خورد   یحس نفس  هویبه خودم مسلط بشم که  کمی  ییرفتم آشپزخونه تا به بهانه چا

 باعث شد بترسم و فنجون ها از دستم پرت بشن! 

که دست  ی داشت طور  یرو فرم  کل ی سانت از من بلند تر بود و نسبت به سنش ه 10حداقل   کوروش
جور   هیو  نیخورده شده...گذاشتتم زم یانداخت دور کمرمو بلندم کرد گذاشت اون ور فنجون ها

 زد اما خودش رو نشکست .   یم ادیتوش فر یار ترهم و دلسوز که انگ یجور  هیخاص نگاهم کرد! 
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 حواست کجاست؟  -

 فنجون ها رو شکستم   دیببخش-

   تی مشک یموها نیکرد با ا یداغون م یفنجون رو ول کن خودت دست و پات رو داشت-

 انداخت و رفت تو سالن   یتا پام رو نگاه سر

 کرد   یم ین یسنگ یل یرو اندامم خ  نگاهش

 و رفتم کنارش رو مبل نشستم   ختمیر  ییجور کردم و دوتا چا رو جمع نیزم

 کرد  یم نییچشم هاش از نوک انگشتم تا فرق سرمو باال پا با

 به خودش اومد   هوی

 قشنگن!  یل یموهات خ-

   دمیمحکم تکون دادم و خند موهامو

 رو برام خوند :   یبا آرامش شعر  که

            بر بادم یبر باد مده تا َنَده زلف

   ادمیبن یمکن تا نکن ادیبن ناز

        مخور با همه کس تا نخورم خون جگر یم  

 ادم یمکش تا نکشد سر به فلک فر سر

           دربندم یرا حلقه مکن تا نکن زلف

 بر بادم  یرا تاب مده تا نده  ُطره

 

 کرد  یلبخند آرامش بخش بهم نگاه م  هی با
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  ییچا نمی و بتونم راحت تر جلوش بش امی در ب ایاون حس خجالت و ح نگاهش باعث شد از نیهم
 م یبخور

 شت یپ  امی شرکت خودم م این گه یبه نظرم د- کوروش

 وابسته کوروش بشم  نیاز ا شتریو ابدا دوست نداشتم کارمو از دست بدم که ب اصال

 خوام بمونم تو خونه ینه من کارمو دوست دارم نم -

 ترسم کار بده دستت  یرو آروم کنم بعد م ن یبزار شاه  زینه دن-

 بزنه  یب یتونه بهم آس  ینم  یحرف هام کس نیمن نترس تر از ا-

 شرکت  ایجان گوش کن به حرف من ن   زیدن-

با خودم    تشیمسئول ارهیبه سرم ب  ییبال نی شاه یترس  یرو از من نخواه اگه م نیکوروش جان ا-
 گه ید

 ش به موها دیکرد و دست کش سکوت

 بدوش  یگ ینره تو م  گمیمن م-

 رو گرفتم تو دستم وفشار دادم دستش

 سم یمیدوست داشتن تو وا یمن پا-

 گفت :  یال یخ  یرو باز کرد و با ب دستش

 یچقدر دوسم دار  نمیبب شمیپ  ایب -

تکه پرتغال گرفتم   هیکار، اما رفتم و کنارش نشستم و با چنگال  نیچقدر سخته ا  اوردمیخودم ن یرو به
 طرفش 

 من قرار داد یهم پرتغال رو گرفت و دستش رو دور شونه ها اون
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 فیظر ی تا انگشت ها یشونیپ  یشدس! از برآمدگ ی! تموم اندامت انگار طراح ییبای تو واقعا ز زیدن-
 پاهات! 

انقدر  شهی م جادیکه برام ا ییکه مزاحمت ها ینم! طور ک ری تونم تغ یدونستم انقدر م یخودمم نم-
 بره باال!

 ابرو داد باال نگاهم کرد هی

 !؟یدیتو که بهشون محل نم -

 :  دمیخند

 بر قرار کنم  ونیتونم با آقا ینم  ینه کال ارتباط خوب-

  فیحتو واقعا  زی دن دنات،یو خجالت کش ای هات! ح یر یرفتاراتم! اون سر به ز  نیاما من که عاشق ا-
 !یشد

 نزدم  یآه از ته گلوم در اومد و حرف  هی

واسه داشتنم از  ستین یاج ی کنم و اصال احت ینم  یپشتت رو خال نیاما من بعد از ا - کوروش
زنده باشم   یمعشوقه باش و من تا وقت هیبرام  یباش  ی ! فقط اگه خودت راضیاحساساتت دروغ بگ 

 ذارم  یبرات کم نم   یچیه

تونست احساسات و رفتار منو درک کنه و خودش   یبود، راحت م ت یمرد جا افتاده و با شخص  هی اون
 برس و از احساساتت دروغ نگو  تی گفت که با من رابطه داشته باش و به زندگ یداشت بهم م

 من باز بهش دروغ گفتم :  اما

 اما من واقعا عاشقتم، بهت وابسته شدم  -

 ره، احترامش رو نگه دار من که بهت گفتم دروغ نگو  دا گاهیجا ،یعشق حرمت داره خانم-

 شد   زونیآو اری اخت یام ب  چهره

   ؟یکن یدروغ نگم ولم نم  یعنی-
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 تو موهام    دیو دست کش دیخند

 نه کوچولو  -

 که سرمو با دستش بلند کرد و گفت :   نییانداختم پا سرمو

 گمید یک ی من عاشق  م،یکن یمن و تو فعال معامله م-

 زده نگاهش کردم   رتیح

 !؟ یعاشق ک -

 هام، زنم، مادر بچه هام...  یعشق جوون -

 !؟دیواقعا!؟پس چرا با من موند-

 کشه!!   یم گار یبار متوجه شدم اون س  نیاول یبرا

در آورد و گذاشت رو لب هاش و با فندک خوشگل و گرونش   گارینخ س ه یکتش  بیداخل ج  از
 روشنش کرد

شده   ریروز قرار شد من ببرمش مهد، چون د هیسالش بود  6 یه وقتک میداشت گهیپسر د هی - کوروش
 هیکه پسرم نشسته بود  یشد و به شدت از سمت یچ  دمیلحظه نفهم  هیبود سرعتم و بردم باال و 

و همه جا رو خون   میونیلیچند صد م نیماش یآهن ها کهیت  یمحکم زد بهمون، بچم موند تو نیماش
   برداشت

از  دمیله شده د یتو آهن ها یدلم اون طور  زیخراش بر نداشتم و بچمو، عز هی  ینشد حت  چمیه من
 دیانگار از منم گذشت! شا گهیخودش گذاشت تو خاک، د   یکه زنم پسرمو با دست ها یاون روز 

  34 نیزنه! االن شاه یباهام حرف نم  ی! حتمیبا هم ندار یساله که رابطه ا  10باورت نشه اما ما  
اون روز به بعد انقدر جو خونه داغون شد که اون هم از من فاصله گرفت با اراذل و اوباش   از الشهس

 رحم   یپسر ناخلف و ب هیروزاش روگذرونهد و االن شده  ابونای تو خ

 شده اون  میزندگ لیکنه و باهام مهربونه، حاال دل یبغلم م شهیدخترم دوسم داره و هم اما

 کوروش ادامه داد  یول نییپا ختیر یاشکم ک  دمینفهم اصال
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خواهرش رو در حد مرگ   یبه شدت رو مادر و خواهرش حساسه تا حاال دو نفر از مزاحم ها  نیشاه-
 زده

 !! یییچ-

 کدوم رو نتونستن بندازن گردنش  چیالدنگ و التش و ه یها قیخودش نه دادتشون دست اون رف-

 ! دیداشته باش  یپسر  نیتونم فکر کنم شما همچ  یاصال نم -

   میکنترلش کن میهم نتونست گهیشد و د یطور  نینبود بعد از شهاب ا یطور  نیا-

  ه؟یدخترتون اسمش چ-

رابطه خراب منو مادرش و   نیکه افتاد ب یقشنگ و احساس یاهایرو  یساله با کل 16دختر   هی دایش-
 اون برادر اراذلش  

 بود!   یشیشمینوادشون کوضع خا  یلیتونستم بزنم خ   ینم یچون حرف  کردم سکوت

 و بامزه گفت :  دیخند

 من؟  ای یتو بدبخت تر -

 بدبخت بودم اما االن تو رو دارم  -

   یو عشق و احساس شده بودم، اما تو همش رو دوباره روشن کرد یجنس یرابطه ها   الیخ یمن ب-

   دارمیروشنم نگهش م -

 رو گذاشت گوشه ظرف پرتغال و گفت :   گارشیچشمک بهش زدم که س هی

 مال تو   نیماش هیخونه و  هیتو مال من،  -

  میمن دوست دارم عقد کن-

 و بحث رو عوض کرد   دیخند

 حرف بزنم تا کار نداده دستمون  کمی  نیبخورم برم با شاه اریب گهید ییچا هی-
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 دار بهش نگاه کردم  معنا

 شب بمون -

   دیام رو کش گونه

 بدت بهم کم بشه  بزار حس کمی-

 برداشت پرتغالش ادامه داد  یانداخت برا یکه دست م یجور  همون

  میبعد ازم بخواه با هم باش-

 مثل خودش بحث رو عوض کردم  منم

  ؟یعاشق خانمت شد  یچطور -

 بده من برم   ییچا هیکنم االن  یم  فیبرات تعر  شتیکه اومدم پ گهیشب د هی-

 :  دمیخنده پرس با

   د؟یخور  ینم یا گهید زیو پرتغال چ ییشما به جز چا-

   دیخند

 هم نخواستم من رفتم  ییباز نکن بچه اصال چا  ویسر شوخ -

   دمیجاش بلند شد که منم مثل اسپند پر از

 کردم بخدا   یشوخ -

 گفتم : هیرو برداشت به راه افتاد که دستش رو گرفتم با حالت گر کتش

   دیببخش-

 لبخند بهم زد و گفت :  هی

 برم   دیافتاد با ادمی  ینگران نباش ناراحت نشدم، کار مهم-
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 ن ییرو ول کردم و سرمو انداختم پا دستش

 باشه پس خدانگهدار  -

   ریمواظب خودت باش شبت بخ -

 و تنها شدم و خودمو انداختم رو مبل...    رفت

! اول بلند شدم و ظرف ها رو  میاومد به گوش  امیپ هیربع از رفتن کوروش نگذشته بود که   کی هنوز
 رو برداشتم   میجمع کردم و شستم و دستم خشک کردم و گوش

 شدن   خیتنم س  یداشت که تمام موها یمتن هی اما

و   رونی بسرت رو از پنجره پرت کنم   یترس یتو خونه نه؟ کوروش جونتم که رفت! نم  یی) االن تنها
 کنم به بابام  خراب*" خانم؟(   هیبدنت رو هد

 گفتم : دمیچطور به کوروش زنگ زدم! تا صداش رو شن دم یتپش قلب گرفتم که اصال نفهم چنان

   رونیکنم ب ی گه سرت رو از پنجره پرت م یبرام فرستاده!! م  دیتهد ام یپ  نیشاه-

 راحت بخواب  نمیشاه ش ینگران نباش من پ-

 ترسم    یکوروش من م-

  یبهت گفتم که گند زد -

 نگاه کردم   میبه گوشم و با شوک به صفحه گوش دیبوق رس  یصدا

رو به   نیماش هیخونه و  نیا دیمن با آوردم،ی جلوش کم م  دیخود دار بودم، نبا  دیبودم اما با دهیترس
 .  آوردمی دست م

 ... ینشستم رو مبل و فکر کردن به همه چ الیفکر و خ یکل با

 که شروع کردم و به هدفم برسونم...   یکار  دیکه با دمیرس  جهی نت نیبه ا  آخرم

 گرفتم...  شیکالس هام رو تموم کردم و راه شرکت رو پ صبح
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انجام بدم و خداروشکر   یباز اومد قبل از اون حرکت نیشرکت همش چشمم به در بود که اگه شاه تو
 ! ومدیو البته خود کوروش هم ن ومدین

 ستادیا کی و ش متیگرون ق یو لباس ها یعسل یزن با چشم ها هیبود که  می ساعت کار یها وسط
 جلوم و زول زد تو چشم هام! 

 :   دمیلبخند ازش پرس با

 تونم کمکتون کنم؟  یم نیخوش اومد-

 منو اون زن!  نیما ب ستادیو ا کوروش با سرعت وارد شد و در رو بست هویباز فقط نگاهم کرد! که  اما

 چرت و پرت گفته   نیمهرناز شاه-

 که زنشه و آماده شدم واسه دفاع از خودم که زنش گفت :  دمیفهم

 اول منو طالق بده بعد برو رو تخت باهاش   ی! ولیدار  یخوب  قهینه سل-

 به موهاش و جوابش رو داد   دیدست کش ختهیبه هم ر کوروش

 رفته؟   ادتی میفتطالق گر شیسال پ 10ما -

 شده بود اما خودش رو نشکست   نیکوروش بغضش سنگ زنه

 نامرد   سادم یاما بخاطر بچه هات و آبرومون پات وا-

باهام، حاال   یچقدر محتاجت بودم و سرد شد یدونست یقدر حق من بود!؟ تو م نیبه نظرت هم -
 برام!؟   یزن نبود یوقت یبگ یکه چ یاومد

 آروم و بغض دار زمزمه کرد   زنش

خورد نکن، من هنوز    ییدختر هرجا هیمادر بچه هات رو جلو  نیاز ا شتریب میزن ی خونه باهم حرف م-
 با تو حرف دارم  

   دمیشنوم اما شن  یکرد من نم یکوروش گفت و رفت، فکر م   کیها رو آروم نزد نیا
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 داد زد سر همه کارمند ها و رفت تو اتاقش...  هیاز رفتن اون کوروش  بعد

 ساعت گذشته بود که رفتم در اتاقش رو زدم و وارد شدم   دو

 بود   زی رو م  سرش

   رونی اصال حوصله ندارم برو ب زیدن-

 جلو صورتمو بردم جلو صورتش   رفتم

   ختمیرو به هم ر  یکه همه چ دیببخش-

 به چشم هاش   دیرو بلند کرد و دست کش  سرش

باالخره بتونم حرف دلم رو بهش   ی باعث شد ،یخاکسترمون رو باد داد  ریز شی بود آت ختهیبه هم ر-
 بزنم  

 بد؟   ایاالن خوب شد -

 کنه   یم ری داره تغ یدونم فقط همه چ ینم-

   ؟یاز دستم ناراحت -

 لبخند کم رنگ نگاه کرد تو چشم هام   هی با

 پر دردسرم   یوقه نه معش-

 زدم که گفت :   لبخند

 هامون دوسش دارم اما اون نه  یخانمم رو؟ هنوز هم مثل همون جوون  یدید-

 رابطتتون رو خراب تر کرده!   نیو هم یو انجام نداد یکرد یم دی با یکار  هی دیخب شا-

 من  ی کنه فقط بخاطر آبروش مونده تو خونه  یاون اصال منو حساب نم-

 برم نه؟   ین دارم مکه م ییآبرو-
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! من مثل مهرناز فکر  رهی و بخندن نم  نیرو بب تی که منتظرن داغون شدن زندگ یی آبرو با حرف آدم ها-
 مثل تو تا باهاش خالء هامو پر کنم  یک یدارم به  از ی کنم، من واقعا ن ینم

 حرف اومد تو دهنم  هیاز ته دلم  هویکه  نیینزدم و سرمو انداختم پا یحرف 

   دیشما هم منو دوست ندار  یحت-

 شد و منو بغل کرد  بلند

 من دوست دارم   زمی نه عز-

 و کوروش داد زد  میاز هم جدا شد عیو ما سر دیما رو تو اون حالت د نیدر اتاق باز شد و شاه هوی

 در نداره؟؟  یاتاق لعنت  نیا-

 هم داد زد:  نیشاه

 کشم  یم شی اتاق رو به آت  نیمن ا-

رو آماده   یرو پرت کردم سمتش و دوم یبرداره سمت من که زونکن رو برداشتم و اول  زیخ  خواست
 کردم که بزنمش  

 د یمن و کش یبسته شده  یبخواد کوروش به خودش بجنبه دست انداخت به موها تا

زدمش که کوروش اونو ول کردو اومد زونکن    یزدن تن تن م  غیبا زونکن محکم زدم بهش و بدون ج  
  یمحکم زد تو گوشم که  جن دهیدونه کش هیاز فرصت استفاده کرد و  نیو شاه  دیرو از دست من کش

  سشکمش که باالخره ولم کرد و جمع شد تو خودش،کوروش داد زد ب ریتر کرد و منم با زانوم زدم ز
 د یکن

 و داد زدم   نیشاه یزول زدم تو چشم ها  تی با عصبان اوردمیمن کم ن اما

  یمنو کوروش چ نینداره ب  یربط  چیکس و کارم؟؟ به تو ه  یب یمنو بزنه فکر کرد یحق نداره کس -
 هست 
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  تی ریو کوروش اسم بخش مد رونیب  میاز اتاق اومد دست گذاشت جلو دهنم و پا تند کرد و کوروش
 گفت :   عیاومد سر یمراد یآقا یرو داد زد و وقت   ییاجرا

 چش شد! نیشاه نیبرو بب-

کوروش منو رسوند خونه   نمونیحرف ب  یو ب میرفت داخل اتاق و ما هم سوار آسانسور شد عیسر اون
 و خودش هم رو مبل نشست و سرش رو گرفت تو دست هاش 

 دم کردم و اومدم کنارش نشستم و موهاش رو نوازش کردم  ییچا

 یهمه چ شهیدرست م -

 گفت :  یرو آورد باال و جد  سرش

 کل کل نکن؟   نیبهت نگفتم با شاه-

 ن ییانداختم پا سرمو

 از خودم دفاع کردم فقط -

و   ین یب یم  بیجلوش کمتر آس یصدا باش  یو پلنگ ها رو داره هر چقدر آروم ب  ری خصلت ش  نیشاه-
من   ،ین ی ب یم  بیآس شتریب یو باهاش کل کل کن  یکن یشتر یبر عکس هر چقدر جلوش مقاومت ب 

 نگو، اون وقت تو...   یچیحرفم نزن ه  یحت  نیگفتم؟ گفتم با شاه یبهت چ

 ترسم   یمن ازش نم-

 و سرش رو تکون داد :  دیآه کش هی

 تو خطرناکه   یبرا نیکه شاه نیچقدر سخته فهموندن ا-

 رو برداشتم از سرمو موهام رو مرتب کردم   یو آوردم و روسر  ختمیر  ییتوجه به حرفش دوتا چا یب

 چرا پسرت به خودت نرفته پس!؟  -

 هاش رفته  ییاون به دا ادهیخشونت تو وجودش ز  کمی یک یاون ژنت-
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 هام گرد شد و دست گذاشتم رو دهنم و گفتم  چشم

 هاش موندن!!!   ییهع هنوز دا-

 :  دیخند

 من خواهرشون رو   یاون ها االن عاقل شدن، وقت گهینه د-

 !  یدیدی و م ی بود دیخواستم با یم

 ذوق گفتم :  با

  ؟ی کن  فیبرام تعر شهیم-

اون موقع   دمش،ید ایبار کنار در نی اول م،ینجات بود قیکه انقالب بشه منو مهرناز با هم غر نیقبل از ا-
بود که از من کار بکشه   نیدنبال ا یبابا ه  یبودم ول یسالم بود و فقط دنبال خوش گذرون 19ها من 

ست هامو  منم دو  سازهکه قرار بود ب یبرج  یمنو مجبور کرد که برم شمال دنبال کارها نی و بخاطر هم
 یو با دوست هام خوش م میروشن کرده بود شی آت ای روز لب در هیشمال،  میجمع کردم و رفت

 چادر زدن  هیما  کیکه اونم با دوست هاش اومدن و نزد میگذروند

چشممون افتاد دنبال اون ها، مهرناز   ینفر  5تا دوست، خالصه  4و اون ها  میتا دوست بود 5 ما
تنش بود و   یژوپ ارغوان ینیم هیتر بود و چشم منو گرفت   کلی توشون از همه خوشگل تر و خوش ه

خوام، دوست هام   یبه دوست هام گفتم من اونو م آورد،ی به چشمم م شتری پوستش رو ب  یدیسف
  رشیتنها گ  ایکنن تو در یمکم مواقعا خوشگله بهم گفتن که ک دنید یوقت ی کردن ول مسخرماول 

تا   ای که بره تو در میخورده باهاش حرف بزنم و مخش رو بزنم! همه منتظر بود هیو بتونم  ارمیب
 نقشمون شروع بشه  

 :   دمیپرس یکنجکاو با

 بود!؟   ینقشتون چ-

 لبخند زد و سرش رو تکون داد :  هی اونم
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حواس   تارشیبا گ  شی از بچه ها کنار آت یکی هاش، تا مهرناز رفت تو آب  یباز  وانهید نیو ا هیجوون -
از اون ها کم کم جدا  رمویتو آب، من مس میرفت گهید  یتا 3تا دختر رو پرت کرده بود و منو   3اون 

کردن به   روع خودمو رسوندم اون ور مهرناز و دوست هامم رفتن دورش کردن، اونا ش   یآب ریکردم و ز
  یمکی بود قا دهیتوجه بهشون رو آب خواب یکردن و مهرناز ب  یم تشیاذ ی ه مزاحمت واسش و

شد و من خودمو انداختم  یبهش زد که اون عصبان  یادب  یحرف ب هیکردم که دوستم  ینگاهش م
 وسط و سر دوست هام داد زدم 

   د؟یش  یمزاحم خانم م د؟؟یکش یخجالت نم   د؟یکن یم  کاریچ-

 داد زد :  تی با عصبان مهرناز

   دمیتا به حسابتون نرس  دیبر دیمتون گمشه-

 از دوست هام گفت :  یکی

   میشیگم م ییآب دوتا  نیهم ری جا ز نیهم-

 دوستم گفت :  یکی اون

   میگم ش ییتا 3نه -

 جه زد سمتش و گفت:   ریش  هیدوستمم  یکی اون

 با هم جووون   میآخ که گم ش-

مثال دوست هامم افتاده  ایدر ق یوسطو مهرنازو بغل کردم و شنا کردم سمت عم  دمیجا من پر اون
 کمیکه اون  دمیکرد منم پس بزنه!! اون جا بود فهم یم  یو سع دیبودن دنبالم، اما اون اصال نترس 

   ستین گهید یخاصه و مثل دخترا

کرد و شنا کرد   سمتم اما چپ چپ بهم نگاه ادی ولش کردم که  خودش ب قی عم  یجا هیقصد تو  از
 م یفرصت نداد حرف بزن یسمت ساحل، حت 

اما اون ها جمع کردن و رفتن!  مینشست شی تو ساحل و دور آت میرفت میخورده جمع کرد شکست
اون موقع مهرناز نصف وجودمو برد با   ینداشتم! ول یتا اون موقع به عشق تو نگاه اول اعتقاد دیشا
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  دبو ختهیجور به هم ر نی! همنمشیتونستم دوباره بب یتونستم بهش فکر نکنم و نه م  یخودش! نه م
 ! دمشیخودمون د یمیقد یکه تهران تو محله 

  ادیرفت و افتادم دنبالش و خونشون رو  ادمی یهمه چ گه ید د،یدم ع یها دیخر یبود بازار! برا اومده
  یبعله بابا معتاده و داداش هاش همه اراذل و اوباش ول  دمیفتم و آمار خانوادش رو گرفتم و فهمگر

 مادرش خانم بود 

 نگاه بهم بندازه و جراتمو جمع کنم برم جلو...   هیتا که  ستادنیکارم شد هر روز سر کوچشون ا خالصه

و چادر مهرناز و چادر مهرناز افتاد! مرده از قصد پا گذاشت ر هی هویو  رونیروز با مامانش اومدن ب هی
چطور جرات کردم بپرم جلو گنده الت محلشون! خالصه که  دمیشدم که اصال نفهم  وونهیچنان د

 ...  مارستانمیب دم یچشممو باز کردم د

 و منم خندم گرفت    دیخند کوروش

 بغل تختم  گهیم   کنه و مامانش داره ذکر صلوات یمهرناز داره نگاهم م دمیچشم باز کردم د-

   زنهیمهرناز داد م هوی

 به هوش اومد!  -

 شکر شکر    ایگفت خدا یبا ذوق م مامانشم

داداش هاش اومدن و مادر و پدرم   مارستانیدردونه خانوادشون شدم و باباش اومد ب  زی که عز خالصه
 و باالخره کتک خوردنم ارزش داشت   دنیاون ها رو د

  نیا ستیخورن و مامانم گفت در شان من ن   یبه درد ما نم نایاون جا شد که پدرم گفت ا کلمش
  کمیخونه کوچ هیعروسم باشه! مهرناز هم کم کم از من خوشش اومد و بهم گفت که حاضر باهام تو 

و  ر مونیجا رو اجاره کردمو زندگ   هیپس اندازه خودم  ی خانوادم زدمو با پول ها دیکنه، منم ق  یزندگ
کردن و   ی م تی اذ یلیما قشنگ بود، دلمون خوش بود فقط داداش هاش خ   ی... زندگمیشروع کرد

 و زندان دنبالشون بودم   همش تو پاسگاه

   ؟یرفت یچرا شما دنبال کارهاشون م-
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تو جمعشون کن، منم دلم  ستی گفت اونا پدر باال سرشون ن یخواست و بهم م یچون مهرناز ازم م-
اتفاق باردار شدن مهرناز   نیگرفتم، قشنگ تر یبندازم و دستشون رو م نیاومد حرف مهرناز رو زم  ینم

 گفت پسره!  یبهم م یحس هیو   اد،یب  ایدل تو دلم نبود به دن یعنی!! زدمیاز ذوق خودمو م نیبود! بب

ما باز کرد و خانوادم اومدن  یات خوب رو براها و اتفاق ی اومد خدا در همه روز  ای به دن نی شاه یوقت
خونه داد به دستم و گفت که    دیو باالخره مهرناز رو عروس خودشون دونستن و پدرم کل دنشید

 کنم،   تیریمن مد نیشرکت رو بعد از ا

مهرناز رو آوردم سر کار و اون ها کم کم سر عقل اومدن و  یدرست شد و من دوتا برادرها یچ همه
دارن،   یخوب یو ساختن و کم کم قدرت گرفتن و االن زندگ دنیخر نی خودشون و چند تا زمرفتن شهر 
  زحمت یخواست و با کل  یدادم از بس که دلم دختر م  ین یری اومد کل شهر رو ش ای به دن یدخترم وقت 

بود و من تو کسب و   یپر روز   یلیاون هم خ میاریب گهیبچه د هیکنم  یتونسته بودم مهرناز رو راض
زد شرکت ما، مهرناز پسر دوست بود، دوست   یحرف اول رو م گهیتر شده بودم و د یقو یل یکارم خ
قبل با من   از  شتریب  یلیپسره خ  دی شهاب رو باردار بود و فهم یوقت  م،یداشته باش گهیپسر د هیداشت 

 یدوست داشت. همه چ ترشیب ن یرو از شاه یخودش بود و اون ته تقار   یخوب شده بود، شهاب کپ
باعث شد ما رابطمون   نیبه مشکل و شاه میخورد نی خالف و اشتباه شاه ی خوب بود که با کارها

 افتاد...  ییکه قرار شد من شهاب رو ببرم مهد و اون اتفاق کذا  یسرد بشه تا روز  کمی

   دیآه کش هی کوروش

منو حساب   گهیمهرناز د یجونش به مادرش بسته بود و وقت  نینشد، شاه  یما زندگ  یزندگ گهید-
ساله شده اراذل و اوباش و   10 نی کرد و تو ا یخودش زندگ ینکرد، اون هم مارو ول کرد رفت و برا

 ما رو جلو همه برده  یآبرو

 بهم نگاه کرد :  کوروش

 بود   نیهم-

 کوروش رو بغل کردم   یسر دل سوز  از

  یسال ب 10خواد  یدل م یل ی!؟ واقعا خینی جلو چشمت بب  یطور پسرت رو اون  ی چطور تونست-
  ی بازم عاشقش باش یول ینی زنت رو بب یتوجه 
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 از دستش دادم  شهیواسه هم گهیبا اتفاق امروز فکر کنم د-

   دیببخش-

باالخره   شه،یتر م دهیچی که هر روز داره پ مهیکالف سر در گمه زندگ  نیمشکل ا  ،یستینه مشکل تو ن -
 شکست   یم  وارید نیا دیجور با هی

 کوروش زنگ خورد و جواب داد   یگوش

 جانم  -

- ... 

 شدم!   یبدم اما متوجه حرف هاش نم صی تونستم تشخ  ی دخترونه رو م یصدا

 !؟  یک-

 رفت!   یخداحافظ  ی تند بلند شد و کتش رو برداشت و ب کوروش

 خره جواب داد ساعت بعد بهش زنگ زدم و بعد از چند باز زنگ زدن و جواب ندادن باال 1

   ستیخوب ن تشیاصال وضع  م،یمارستانیداشته و االن تو ب یفعال بهم زنگ نزن مهرناز سکته قلب زیدن-

 خدا! چرا؟   ای-

 شده   یطور  نیکه از شرکت رفته ا نیبعد از ا-

 من... من... -

   یستیمقصر تو ن -

 رو قطع کرد و من همون جور شوک زده مونده بودم!  یگوش

تا بچه داره رو از راه به در کنم که االن   3رو که  یمردم!؟! چطور تونستم مرد یم با زندگکرد کاریچ من
 باشه!؟! مارستانیزنش رو تخت ب

 شد و از خودم متنفر شدم...   نیتو گلوم سنگ بغض
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 داستان * یراو ری*تغ

   نیشاه

 و ولو شدم رو مبل   مین یتو ب دمیو کش  زیرو م   ختمیرو ر نی کوکائ

و  دنیکه مونده بود و همش رو کش ییها ن یو ژاله دو طرفم نشستن و افتادن به جون کوکائ سارا
 کنارم ولو شدن 

 وارد سالن شد   دیسع

 کجاست؟   تی گوش نیشاه-

 خاموشه  دونمینم-

 کجاست   ن یشاه  دیبابات منو نمود از بس زنگ زد پرس-

 شده مگه؟  یچ-

   ت؟ یشچه بدونم! کجاست گو -

 باال رو تخت   -

 رو آورد داد دستم  یرفت گوش دیسع

 گرفتم و تا زنگ خورد جواب دادم ویهمون حالم گوش با

 ه؟یچ-

 شدم  زیخ  میپروندو ن  مویکال همه چ دایش هیگر یصدا

 دا؟یچته ش-

 مارستانهیکرده ب یمامان... مامان سکته قلب-

 !!یچ-
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 اد ی)...( بابام داره م   مارستانیب  ایب  نیشاه-

که  ختمیبه هم ر ی! جور دهیرو د یاومد که مامان امروز اون دختر نکبت ادمیرو قطع کردم و   یگوش
 به خون اون دختر تشنه شدم!  گهید

 و گفتم :  دیخونه رو انداختم سمت سع د یمکث کردن کل بدون

 درو قفل کن  رونیب  زشونی بر-

  ی... اون جا نم مارستانیشدم گاز دادم سمت ب   نیسوار ماشگه  یم یچ دیسع نمی بب نستادمیوا گهید
 خودم رو آروم نگه دارم تا به وقتش،   دی فحش کش کنم با دای تونستم بابا رو جلو ش

 هیکنه و گر یکه از پنجره داره مامان رو نگاه م دمیرو د  دایشدم و رفتم اورژانس و ش  مارستانیب وارد
 کنه یم

 رو تو بغلم گرفتم و موهاش رو نوازش کردم  دایش

   شهیمامان حالش خوب م زم یآروم باش عز-

 جوابمو داد  دهیبر   دهیبر یبا صدا دایش

 شد   یطور  ن یداداش مامان چرا ا-

 کنم فقط تو آروم باش   یدرستش م-

رو هول دادم کنار پا   دایفوران کرد و ش  تمیعصبان 100از صفر تا  هویو  دمیبابا رو د دایپشت سر ش از
   گرفتم قشویتند کردم طرفش و 

کنم، تو   یم  زونی آو خیتو و اون... زاده رو با م  ادی سر مادرم ب ییگرفته؟! بال تیری معرکه گ یر ی سر پ-
 سال ولت کرده 10 یندار  اقت ی تو ل دیمامانم فهم  ؟یتو شوهر  ؟؟یمرد

 : تموم قدرتش زد تو گوشم و داد زد  با

 حد خودت رو نگه دار بچه  -

 رو قورت دادم و آروم گفتم :  حرصم
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وگرنه تاوان  ادی سر مادرم ن ییتو برو دعا کن که بال  یکنم، ول  یحساب م هیمن با اون دختر تصو  -
   رمیگ یمرگ شهاب رو هم ازت م

 کنارش رد شدم که برم اما اون دستمو گرفت و داد زد :  از

  ؟ید یفهم یبش  کیبه اون دختر نزد یحق ندار -

خارج    مارستانیو از ب دمیلبخند کج بهش زدمو دستمو کش هینبود!  یخواست که شدن یم زیچ هی
 پناه بردم...   نمیشدم و به ماش

رو ندارم! سرمو گذاشتم رو فرمون و   نیش کردم تعادل روندن ما یحالم خراب بود که احساس م انقدر
   دیزنگ زدم به سع

 گفتم :  یحال  یاز چند تا بوق جوابمو داد و من با ب  بعد

 )...(  مارستانیب  یایب  یتون  یم دیسع-

 شده؟   یچ-

 ندارم    یرانندگ طیمنو ببر خونه، شرا مارستانی جلو در ب ای ب  یتون یکنم اگه م  یم فیتعر-

 اومدم  -

  ممیتصم نیفکر کردم، اول  یر یکب ی ا تیوضع نیرو قطع کردم و چشم هام رو بستم و به ا یگوش
   تشیوضع شهیم  یمامان چطور   دمید یم دیبابا هم با یاون دختر هرزست، و برا ینسخه  دنیچ یپ

  اوردم،یبه زبون ن یز یکرد از اتفاقات افتاده چ یاومد و منو رسوند خونه اما هر کار  دیسع باالخره
ساعت   12هوش شدم و   یبه تختم انگار ب  دمیتموم اتفاقات بود. تا رس یخانواده باال یره آبروباالخ 
شد   یم حس  یحال و ب یبودم انقدر ب  یطور  نیشد هم  یوارد م ی! هر موقع بهم فشار عصبدمیخواب

  دم یخواب یم یطوالن یساعت ها  دیبدنم که با

ترم کرد! جواب دادم  اریهوش می گوش یاز اون آشوب تو سرم کم شده بود که صدا کمیپا شدم  یوقت
 تو گوشم   دیچی پ دایش یکه صدا

   نشی بب  ایداداش مامان رو آوردن بخش ب -
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 واقعا!؟ -

 گذشته  ری آره دکتر گفت بخ-

 وروجک یخوش خبر باش -

   دمیکش قی نفس عم هیتو گوشم و  دیچی خندش پ یصدا

   یمنتظرتم داداش-

   مارستانیرفتم به سمت ب  یزدم و پر انرژ  کی پ  هیدوش گرفتم و صبحونم رو خوردم و  هی

 به مادرم، جون و عمرم  دم یآمار اتاقش رو گرفتم و باالخره رس  دایش از

 کردم که با بغض گفت :  بغلش

 !  ی مشکالت منو بابات نکن  یوقت خودت رو قاط  هیپسرم -

 گفتم :  رهیکه استرس نگ نیسکوت کردم اما واسه ا اول

 نه نگران نباش  -

  میکرد و به هم لبخند زد بوسم

 بغلش کرد   دایموقع بابا در رو باز کرد اومد تو اتاق و ش همون

 مامان حالش خوب شده   ییبابا-

باال سر   دست گل بزرگ اومد  هی با   ستین  زشمیاتفاق به چ نیکه انگار ا یو جور  دیبهش خند بابام
 مامان 

  ؟یسالم خانم بهتر -

 نگم اما نتونستم  یز یکردم چ یسع یل یپشت کرد به بابا و چشم هاش رو بست! خ مامان

   ایتابوتت رو بساز ب  ی!؟ برو برو زنگوله پا یباز به سکتش بد یاومد-
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 با صورت قرمز شده از اتاق خارج شد که مامان دعوام کرد    بابا

 !؟  یفهم  یبات دخالت نکن نمبهت گفتم تو کار منو با-

 و نامرده!؟    حی اون انقدر وق یدخالت نکنم وقت یچطور -

 با حرص گفت :  دایش

 نکرده  انتیشده و بابا به مامان خ  یدرمورد بابا درست حرف بزن، شک ندارم اشتباه-

 رو خراب کنم و بحث رو عوض کردم   دایافکار قشنگ و بچگانه ش نخواستم

   میبخور  اری گرفتم ب وهیآب م-

از   دیبار جد هی. رمی بگ  لیاز خوب شدن حال مامان، رفتم مغازه تا پارچه هاچ رو تحو نانیاز اطم بعد
 من بودن   یمدل ها تو مغازه  نیتر دیبود و االن جد  دهیرس هیترک

 رو تموم کردم و آخرش شب رفتم خونه   کیبوت یکارها

 کنم فعال...  دشیسر بزنم و تهد  رهی سر به اون دختر خ هیداشتم فردا  برنامه

و باالخره خانم   ادیو منتظر شدم تا ب   شرکت خودمو رسوندم اون جا یقبل از شروع ساعت کار  صبح
اومده بود خودش   زایچ  نیبود! البته با هم  کلی نکنم خوشگل بود لوند و خوش ه ی انصاف یاومدن، ب

 رو واسه پول بفروشه... 

 ت سمت آسانسور...اون وارد سالن شد و رف  اول

 تا در آسانسور باز شد اون رفت داخل و منم رفتم توش...   اد،یتا آسانسور ب  ستادمیا

دفتر   یعنیآخر  یکه زده شده بود طبقه  یبخواد به خودش بجنبه در بسته شد و تنها طبقه ا تا
 شرکت بود! 

 کرد   یوحشت زده نگاهم م یرو محکم تو بغلش جمع کرده بود و با چشم ها فشیک

 جلوش و دست گذاشتم باال سرش و خم شدم روش...   رفتم
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 پرت کردم اون ور   دمیرو محکم از دستش کش فشیک

 نکردم و گفتم :   یزد اما توجه  غیج

 ورت داشته!؟    ابوی  ؟یپرون یلگد م-

 شکمش...   ری دستم رو چند بار آروم زدم ز کف

   ؟یار یپول در ب یخوا  یم نیبا ا-

اون دختر سرکش اون روز نکرده   هیبودم جواب بده اما ترس تو چشم هاش اصال اون رو شب منتظر
 بود! 

 به چشم هاش...  دمیشکمش آروم آروم آوردم باال و رس  ریرو از ز دستم

پرو   یاگه بازم بخوا  ایکنم،  یهات رو م  یلگد پرون  ی و فقط تالف نروی بابام برو ب یاز زندگ ای نیبب -
بمونه، به جون مادرم جرواجرت    ادشیکنم که از منبع درآمد فقط  یباهات م  یکار  هی ،یار یدرب یباز 
   وفتیکنم با من در ن یم

 تا آروم زدم تو گوشش  دو

   ؟یاوک نمتی جا نب  چیه گهیفردا د-

 جواب نداد *"  بازم

 موش زبونت رو خورده؟ -

 ام *" و سرش رو آورد ...  20به طبقه  دمیرس یم میداشت گهید

 

  دتشی نگاه به دختره کرد و کش هینگاه به من  هیآسانسور باز شد بابا در رو با سرعت باز کرد و  در
   رونیب

 تمام   ستی خانم ن نیمن و ا نیب  یچ یه گهید نیشاه-
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   هیگر ریزد ز یسبوند به بابا و الکدختره خودش رو چ اما

 کرد   دیکرد منو تهد ت ی کوروش اون منو اذ-

زد که انتظار    یزد! اما باز هم حرکت  غیکه ج  چوندمیپ یشدم که دستش رو گرفتم و جور  یحرص  چنان
 نداشتم!!  

 عقب   دمیزد تو دهنم که از درد کش یا ی مشت فن چنان

 سرش داد زد :  بابا

 دختر!!   یکرد کاریچ-

 سرش رو دونه دونه بکنم که بابا جلومو گرفت و داد زد  یبردارم موها  زیخ خواستم

   ایبر تو اتاق من درم ن  زیدن-

 جلومو تو چشم نگاه کرد   سادیسر وا  ری خ یدختره  اما

 به من دست نزن  گهید-

 منو به زور هول داد داخل آسانسور و طبقه همکف رو زد   بابا

  واریداد به د هیکرد و تک  در بسته شد ولم تا

 بهت گفتم تو کار من دخالت نکن  -

 داد زدم  یعصب

  یدستش رو واسه من مشت م ارم،یسر مادرم؟؟ من پدر اون دختر رو درم یار یدخالت نکنم که هوو ب -
 کنه!؟!؟  

 ندارم   ی باهاش کار  گهیمن اشتباه کردم و د ستیما ن نی ب یچ یه  نیشاه-

هنوز تو شرکته!؟! بغل و بوس    یواسه چ یکنه!؟! اگه کار ندار  یم کاری تو خونت چ یاگه کار ندار -
 ... یکه کشت یبچه ا هیتا بچه و  2با  یکش  یپدر! خجالت نم دمید ادیهاتون رو ز
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 رفت   ادمیزد در گوشم که درد مشت دختره از  چنان

 !؟! یار یپسر خوبارو درم یادا یشد جلو راه من سبز هویکه حاال   یبود یدهنتو ببند تا االن کدوم گور -

 نیحساب پس بد دیبشه جفتتون با تی با خودت کار ندارم اما مادرم اذ-

 در آسانسور باز شد پا تند کردم و از بابا دور شدم   تا

   دمیو به کارهاش رس  کیبوت رفتم

بودم!  دهیند شویجور نیکرد! دختر ا ی درد م یل یمشت دختره و ماساژش دادم،خ یگذاشتم جا دست
هام   یراحت  نیمرد متاهل به ا یبرمش، پا گذاشتن تو زندگ  یکنم تا خود مرگ م یاما من آدمش م

   ستین

  یمامان خوبه فقط مشکل روح  یزدم و متوجه شدم که حال جسم مارستانی سر ب هیاز کار هام  بعد
 داره

سر که معشوقه بابام شده  رهیواسه دختر سرکش و خ  بیع  ینقشه کامل و ب  هیخونه و  رفتم
 ... دمیکش

 * زی*دن

 لرزوند   یدلم رو م  نیکرد و ا یصحبت م  یجد کوروش

شرکت   هیو خودم تو   یرو کن   تیو زندگ  یتو اون خونه بمون یتون یما تموم شد،. تو م نیب یهمه چ-
  خی رابطه از ب نیا دیو با هیکاف نی هم ما نبود، اما نیب یکنم، درسته رابطه خاص   یبرات کار جور م گهید

 وبن زده بشه 

 بغض تو چشم هاش نگاه کردم   با

 خوام از دستت بدم    یمن نم-

و   یاون خونه هم تا هر وقت که ازدواج نکرد ت،ی زندگ ی کنم برو پ یم زیهر ماه به حسابت پول وار-
 کن  یتوش زندگ یخونه اجاره نکرد ای
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 کوروش من بهت وابسته شدم -

 نشده که از کنترل بره   ر یهنوز هم انقدر د یاما من اشتباه کردم ول یتو خام بود  رهی م ادتی-

 نه کوروش...!-

 پشتش رو کرد به من  کوروش

 جا رو ترک کن   نیاالن ا نیهم-

 کو...-

 نگو  یز یهم چ گهیبرو و د  زیدن-

 رورمو له نکنم!غ نیاز ا شتریبگم تا ب ی دونستم چ ینم گهید

بود تو گلوم که  نیذاره! چنان بغضم سنگ یخواد ولم کنه، اونم منو داره تنها م  یم  نیاسیمثل  اونم
... میکس ی جنگ از سر ب  هیو شکست خورده از  نیدونستم چطور قورتش بدم که خفه نشم! سنگ ینم
  ادهیپ شتمرو دا یاضطرار  یبرداشتم نموندم که آسانسور برسه، با تند کردن پاهام همه پله ها  فمویک
دونستم طبقه   ینم  یپا گرد! حت یخوردم تو  یرفت و سکندر   یاهیچشم هام س هویرفتم که  یم

 چندمم!؟! فقط حالم خراب بود 

طبقه رفتم   3ه همکف رو زدم و  تا پاهام گرفته بود و به زحمت خودم رو رسوندم به آسانسور و طبق دو
 و در آسانسور باز شد نییپا

  19کنم! من تو سن  هیبلند گر یجا و تو خودم جمع بشم و با صدا هیخواست برم  یدلم م فقط
 موندم   یو تو همون پرورشگاه م شدمی !؟ کاش بزرگ نم دمیبه کجاها رس یسالگ

داشتن واسه راه  ششونیرو پ یک یکه  ییرفتم و از تموم آدم ها یها راه م ابونیو آواره تو خ  ادهیپ
 بگن دوست دارن...! متنفر شدم    یکه الک نیا یو حت دنیرفتن... حرف زدن... خند

 نیشد ا یتموم م  دیتونست آرومم کنه! با یبود که م یتنها راه حل  یخراب بود و خود کش حالم
!؟ خدا یچ ی!؟! اما برایکه منو ساخت یتو بود نیا ایکردن! خدا ینداره واسه زندگ یچی که ه یانسان
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 آه هی! تمام سوال ها و جواب هام شد  ؟یبهش بد ی که زندگ  نیبدون ا یدیآفر یچرا؟ چرا بنده ا
 و سکوت...  قیعم

خوردم   ز یدادم بهش و از حجم فشار روم ل  هیخونه و در رو بستمو و تک  دمیرس یدربست  نی ماش هی با
 ... نیافتادم رو کف زم 

قهوه  یدرشت که رنگ ها یل یسگ ژرمن خ هیکه  دمیو د  نیشاه هویکنم   یتا خواستم بغضمو خال اما
  دیکه به سرم رس  ی!! از ترس و وحشت تنها فکر رونیاومد ب واریو روشن داشت، از پشت د رهیت یا
 یرو خواستم فشار بدم صدا رهیبود که خودمو بکشم باال و در رو باز کنم و فرار کنم اما تا دست گ نیا

و داد شروع کردم به کمک خواستن... چنان ترس تو   غی به گوشم!! با ج  دیرس  رونی قفل شدن در از ب
انجام   یا گهیر دبتونم کا دیشا دیبه فکرم نرس  یفقط به باز شدن در بود و حت دمیجونم بود که تنها ام

 بدم! 

فاصله اش رو با   نیرفت شاه  یم  لیحنجرم تحل  دیچقدر من صدام بخاطر ترس و ارتعاشات شد هر
 کرد...  ی من قدم به قدم کم م

 لحظه چنان سگه بازوم رو گاز گرفت که دردش تموم جوونمو گرفت   هی تو

نداشت!! انگار   دهیبزنم فاپسش  زدمی دستمو ول کرد روون پامو گرفت! هر چقدر دست و پا م سگه
شدم که افسار   نیلحظه چشم تو چشم شاه هیشده بودم و تو  وانهیدهنش قفل شده بود!!! از درد د

 راستش  یزانو نشست و آرنج دست راستش رو تکه داد به ساق پا هیعقب و رو  دیسگه رو کش

 کنم   یم  یدو برابر تالف  شهیشد دوتا چون من هم تی کیالبته  ،یکه گرفت یبخاطر اون گاز اول  نیا-

 یها کی که تا نزد میبلند مشک  یو دست انداخت به موها دیجاش بلند شد و شالمو از سرم کش  از
 انتهاش رو بسته بودم...   کیکش قرمز کوچ ک یکمرم امتداد داشت و من بافته بودم و با 

 کف سرم   یوهابه م  دیتو دست هاش و رس دتشونیچ یموهام پ  یانتها از

جور شده    نیمواد مخدر ا ایاز الکل  ایقرمزش که  یصورتش کرد و با اون چشم ها کینزد صورتمو
 بود، زول زد تو چشم هام... 
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مادر و اون    یبزنه! حقت مرگه اما چون پا بیچند بار بهم آس یکه تونست یبود یکس  نیتو اول  نیبب -
  نیدارم تاااااا آخر یمرغوب زدمو انرژ  نیاالنم کوکائ ،یبا عذاب جون بد  دیپدر هوس بازم وسطه، با

 پارت کنم   کهی نفست ت

 زحمت تونستم بگم  به

 بخدا  ستین ی چیه گهیمنو بابات د نیب-

  دمید  ادیقبال که بود! نبود! بغل و بوستون رو که ز-

 نبود   یچ یما ه نیب-

 بخاطر دروغ شاخ دارت   گهید هیتنب هیخب -

  نمیبه شکمم و قفسه س انهیمشت زد تو شکمم که نفسم قطع شد!! وحش یر خواستم حرف بزنم جو تا
 پرتم کرد وسط سالن و محکم خوردم به مبل و جا به جا شد!   دویزد! موهامو کش یمشت م

تو   دیچ یضربه زد که صداش پ نی برداشت و چند بار رو زم  زیشالق از رو م  هیاما اون  دیکش  ریت  کمرم
 گوشم... 

  نیصحبت کردن شاه یوم رو با تمام وجودم حس کردم اما بعد از اون رو...صداضربه اول و د درد
که   دمیفهم نویرو درک کنم اما ا د یرس یکه به گوشم م یی تونستم صدا یبه گوشم! به زحمت م دیرس

  دهیپشت خط کوروش بود. شک ندارم اون نجاتم م

  چیه گهیهم هست که د یکار اون تمومه دنبالش نباش، پرورشگاه-

 ... 

  ؟ی پسرت رو لو بد یبر  ؟ یکن  کاری چ یخوا یم-

 ... 

 اون دختر حقشه-

 ... 
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 رفته!؟!   ادتونینکنه بوس و بغالتون  هیقبال که بوده! چ-

 ... 

 فراموشش کن -

 رو قطع کرد   یبازم و گوش مهین یبرگشت سمتم و نگاه کرد به چشم ها نی شاه هوی

 اصال بدنتو مورچه کوچولو؟   یکن  ی! حس م؟یبه هوش اومد-

!  دمیمطلق نفهم یجز فلج   یچیشروع کنن به کار کردن اما من ه میعصب یها  امی باعث شد پ حرفش
 تونستم تکون بدم  یچشم هام رو هم نم یحت

رو محکم برد باال و زد به کتفم که  شی خال شهیش دوی*"که دستش بود و تا ته سر کشیدن ینوش شهیش
 و دوباره از هوش رفتم...  رونیاز ته گلوم اومد ب  ریز یصدا  هیتو بدنم که باالخره  دیچی پ یچنان درد

 پلک هام رو از هم جدا کردم...    یتو گوشم و به زحمت کم دیچ یبلند چند تا آدم پ  یخنده ها یصدا

   دنیخند یمرد جلو چشمم نشسته بودن و فقط م  چندتا

 دوتا زد تو گوشم که چشم هام باز تر شد  شونیکی

   میپاشو پاشو هنوز باهات کار دار-

 رفت... یاهیضربه محکم خورد به کمرم کخ از درد چشم هام س هی هوی

جون   نیشاه  یست و پاهاد ریبرام افتاد! و چند روز ز یشد! چه اتفاق  یدونم چ یبعد از اون نم گهید
 دادم...!  

همون نور    زد تو چشمم که دوباره بستمشون!  دیچشم هام رو باز کردم چنان نور خورش یکم  یوقت اما
باز کنم! آره   شتریکردم ب  یبار چشم هام رو سع نی! ادیتو بدنم جوش دیانگار انعکاس شد به روحم و ام

که منو جادو   ودب  ظی! انقدر حسم به اون صحنه غلدمیرو د  نیماش  هیبود و تو اون نور  دینور خورش 
 با عذاب ذره ذره خودمو بکشم سمتش...  یکرد که به سخت

 ...دمیخدارو شن یبود! اما انگار صدا یک یکه صدا دمیچقدر رفتم! ند دمینفهم
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 کرد...  قیشد و آرامش رو به تمام وجودم تزر  دهیچیکه دورم پ  ییها دست

هم بزارم و اشک رو از گوشه   یپلک هام رو رو یبار تونستم چشم هام رو راحت تر باز کنم و حت نیا
کردم! انگار مغزم فقط با چشم هام ارتباط داشت و   یرو حس نم یچ یچشم هام دفع کنم! اما هنوز ه

 گفت!  یبهم نم یا گهید زیچ چیه

 شد  کی بهم نزد  دیخانم با روپوش سف هیرنگ رو به روم باز شد و  یقهوا در

 ا یدن نیدوباره به ا یسالم خوش اومد-

 بودمش!  دهیکه تا حاال ند نیشناختمش با ا  یکردم! انگار تموم عمرم م  ینگاهش م فقط

 رو صورتم   دیرو کش دستش

 زم ی عز هیخوشحال باعث  نیو ا رهیم  شیکردم بهتر داره پ یکه من فکر م  یاز اون  تی وضع-

 تو صورتم! دیچ یحرف بزنم که درد پ خواستم

 فکت هنوز کامل جوش نخورده ارینه نه به خودت فشار ن -

 جلو چشمم... ادی که سرم آورده بود ب یی و تمام بالها نیحرفش باعث شد شاه نیا

 به دست هام  دیباال سرم نگاه کرد و دست کش  توریبه صفحه مان دکتر

 ست ین دنیواسه ترس یچیه گهیتموم شده د ی همه چ زمیعز آروم باش آروم باش-

 منظم شد... تمشیکه کم کم قلبم ر یدستش انگار تمام آرامش ممکن بود! طور  یو گرما صداش

 زنم یاما بهت سر م رمیمن م-

 هوش شدم... یرفت و من چشم هام رو بستم و انگار ب  دکتر

دست   ریکردم کجا هستم و از ز یدرک م  شتریبار ب نیچقدر گذشت که چشم هام باز شد و ا دونمینم
 اون جالد ها تونسته بودم جون سالم به در ببرم!
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کردم... انقدر آه و   یبدنم حس م یهام کمتر شده بود و درد رو تو تمام سلول ها یحس  یبار ب نیا
 کرد و رفت...  قیتو سرومم تزر  زیچ هیمد پرستار او هیجون داشتم که   یو ب  فیضع یناله ها

 هم چشم هام بسته شد... باز

 هیکه مرده اما  یکس هی هیشب  ایشد  یبرام کات م  یهمه چ هویشده بودم  لمیف هی یسکانس ها هیشب
و دوباره زنده    رمی م یسالم شد من دارم م 18 یمرد... البته از وقت یشد و دوباره م  یلحظه زنده م

 ... شمیو دوباره زنده م  رمیم  یدوباره م شمیم

جهنم، بهشتش کجاست؟   نی!؟! ایدونیچرا زنده موندم!؟ خدا چرا مرگ رو هم حق من نم واقعا
 کجاست؟ خداش کجاست!؟!  اشیدن

  نمشونیب  یم یچندتا آدم رو بخاطر سپردم و وقت  یتخت افتادم اما چهره  نی چه مدته رو ا دونمینم
و   زدنیاومدن باال سرم باهام حرف م یزن و دوتا پرستار که هر موقع م هیمرد و  هی رم،یگ یم یژ انر

   دادنیم هیبهم روح

  ی تونستم گردنم رو تکون بدم و پاهام رو حس کنم! اما هنوز نم یاز درد هام کم شده بود و م باالخره
 بخورم چون فکم رو عمل کرده بودن  یز یچ ا ی تونستم حرف بزنم و 

 جون نداشتم پاهام رو بلند کنم!  یاستخون، حت هیپوست و   هیبودم  شده

بودم، اما هنوز هم رو تخت افتاده بودم و فقط دلم خوش بود   داریب یشتر یب یمدته  که ساعت ها  هی
از پرستارها زنه فوق   یکی یاون ها من رو نجات داده بودن! به گفته  ایکه گو  یبه اومدن زن و مرد
  رستارهبودم، پ  یکه من االن داخلش بستر  یمارستان یب ئس یبود و همسرش ر مان یتخصص زنان و زا

  مارستانمی ب  یها نهیافتادم وگرنه هز یخانواده ا  نیهمچ هی ریشانس آوردم که گ یل یگفت که خ یم
بودم اما گچ  دهید بیدونستم چقدر آس یخراب...! نم  یوضع جسم نیبا ا دیکش  یسر به فلک م

فکم رو هم   گهید یهفته  کیگفت  یراستمو رو تازه باز کرده بودن و دکتر م  ی دست راستم و آتل پا
 عمل بشه!  دی باز هم با  ایخوبه  تشیکه وضع  دهیم صیکنه و تشخ  یم یبررس 

  ایخورده بودم و   یوقت بود نه حرف زده بودم و نه تکون یلی گذشت و خ یرو همون تخت م   روزام
بودم به مرده متحرک شدن! فقط چشم هام و  دهیخورده باشم! از مردن و زنده شدن رس یز ی چ یحت

 ارتباط برقرار کردن جون داشتن...  یابرو هام برا
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کوروش اما   یمرد هم سن ها هیکه جون من رو نجات داده بود اومد و کنارم نشست!  یمرد باالخره
نگاه  یرنگ، وقت یبود و پوست صورتش گندم  یاون، موهاش جوگندم یو خوش پوش ینه به جوون 

! انگار وجود اون مرد دمیدیو پر برکت رو توش م یکردم به صورتش انگار چند هکتار گندم پر روز  یم
 محبت و بخشش داشت   هکتارها

 و لبخند زد بهم    دیکش لپمو

فکتم  شاهللیا گهید یهفته  کی هیبهتر شده دختر گلم،  یل یهستم، حالت خ ی کرامت یسالم من آقا-
   یرس  ینرمال م تیو به وضع شهیدرست م

 جواب دادن بهش چشم هام رو محکم رو هم فشار بدم و باز کنم   یتونستم برا فقط

! من پشتتم تا تو یکه برات افتاده بگ یو برام از اتفاقات یر ی و جون بگ یدوست دارم زود خوب بش-
   یر یحقت رو بگ

 شد  ریکه اشم از گوشه چشم هام سراز  دیرو بوس میشونیناز کرد و پ  موهامو

 !  ستین هیمعصوم گر یچشم ها نیا حق

   نشیگذاشت رو قفسه س دست

   رمی گ یروز انداخت م  نیکه تو رو به ا یبه شرافتم قسم حقت رو از کس -

کوروش هم پشتم در  یبا اون خانواده ثروتمند طرف شد! حت شهینشست تو گلوم... مگه م بغض
 ! ومدین

   یکرامت  یآقا یزده شد و خانم دکتر هم وارد اتاق شد و زد رو شونه  در

   ش؟یانداخت هیگر یچ ی!؟! براانیک-

 دوتا دستش رو برد باال   یکرامت یآقا

   رمی تقص یمن ب-

   دیبوس موی شون یدکتر اومد پ خانم
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 ت چطوره؟ حال   زمی سالم عز-

 تخت رو رفت برداشت و نگاه کرد  نییپا پرونده

 بشه   یاوک دیخوبه و فقط فکت با تیخب خدارو شکر همه چ-

  ستادیاومد کنارم ا دوباره

 دادنته؟   یانرژ  یجان به جا  انی خب ک-

  دیدست خانم دکتر رو گرفت و بوس یکرامت یآقا

 کارهاش هستم  یو پ رمیگ ی من فقط گفتم که من حقش رو م یستاره -

 صورتم آورد و گفت :  یدکتر صورتش رو رو به رو خانم

 شمارم، سنت هر کدوم بود چشم هات رو ببند    یم 15من از   نیبب -

بازشون  ی کرامت یآه آقا یچشم هام رو بستم که با صدا 19به   دیشروع کرو به شمردن و تا رس اون
 کردم  

 سن؟!   نیگذشته بهت تو ا یبرات دخترم، چ  رمی بم -دکتر  خانم

 گفت :  یکرامت یحاکم بود که آقا  نمونیب  نیسنگ سکوت

 ؟ یخانوادت چ-

 سرمو به چپ و راست تکون دادم آروم

 ؟ یدوست ؟یلیفام  -دکتر  خانم

 هم سرمو تکون دادم باز

 ؟ یواسه پرورشگاه یکرامت یآقا

 ...دنیرو فهم  زیار جفتشون همه چکه از گوشه چشم هام رفت انگ یاشک با
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 نباش  یچی نگران ه  -یکرامت یآقا

 دختر خوشگل و ناز دارم  هیمن دختر نداشتم، اما حاال  -دکتر  خانم

 کردم  یجابه جا م نشونی رو ب نگاهم

 ... دمیرو شن   یخداحافظ یهام رو بستم و فقط صدا چشم

آروم آروم شروع کنم به  دیکرد و گفت که با دایپ نانیهفته گذشت و دکتر از گرفتن فکم اطم کی
 شروع کنم  یتکون دادنش و با غذا نرم و آبک

و دست هام رو ماساژ   نشستی مادر کنارم م  هیاومد باال سرمو مثل  یوعده خانم دکتر خودش م هر
تا به   دادیم  هیکه جون نداشتم اما اون بهم روح نیکرد که خودم غذام رو بخورم، با ا  یو کمکم م دادیم

 و دوباره از نو شروع کنم  امی خودم ب

 !میخورد یآورد با هم م یوقت ها غذاش رو م  یبعض  یو حت زدی بهم سر م  روز هر

کردن و عروس هاش که   یم یزندگ ایگفت که االن تو استرال یهاش م  از دوتا پسر هاش و نوه اون
براشون اما فاصله   شهیگفت دلش تنگ م یکانادا، م می مق  یها یرانی از ا یکیبود و اون   یلیبرز  یکی
 کنم ی م  قیتزر یو انرژ  هیو االن من بهش روح دهی بهش م  شتریو ب  یر یو پ  ییو حس تنها ادیز

تونم مرخص   یبودم و باالخره خانم دکتر بهم گفت که م  یبستر  مارستانیهفته شد که ب  3 حدود
 بشم!

نگاه ها توش   ی! همه یغصه بخورم که باز افتادم به دور زندگ ایخوشحال بشم  دیستم بادون ینم
  یکاش م چاره،ی کنن و همه بگن ب فیها تعر یلیبود،. فکر کنم داستان منو به خ یترهم و دلسوز 

 ....ردیم

قدرت راه   یدست مانتو شلوار و شال برام گرفته بود و به کمک پرستار تنم کردم،  حت هی یکرامت یآقا
کردن دست هام! لباس به تن نشستم رو   نییاز چند قدم رو هم نداشتم چه برسه باال پا شتریرفتن ب
 ...  یصندل

و   یکرامت یمنتظرم نبود، آقا  رونیاون ب  یز یچ یعنیکه مرخص شده بودم نداشتم  نیبه ا  یحس چیه
 سر پناهم  ید بگم من بش  یروم نم گهیبودن د دهیزحمتم رو کش یخانم دکتر هم به اندازه کاف
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  دیبلند سف یشاس نیو سوار ماش   میخارج شد مارستانیاز ب  یکرامت یاومدن دنبالم با کمک آقا باالخره
   میخانم دکتر شد

 ... شهیدادم به ش هیو سرمو تک نشستم

رو  یخاک مرده ا یچیه گهیکرد. د یحرکتم م  یآروم و ب  شتریتو وجودم هر روز ب  یافسردگ احساس
  یدو نفره  یخوشگل و نه آدم ها  نیماش نیکرد! نه ا  یشده بود رو پاک نم   دهیکه تو وجودم پاش

 ...رونیب

شدم   یوقت ها اصال متوجه نم  یلینبود و خ  یمتفاوت  ز ی قطره اشک از گوشه چشم هام برام چ گهید
 کنم!   یم هیدارم گر

 در رو برام باز کرد  یکرامت  یو آقاداخل  میرفت نی و بزرگ و با ماش  ییالی خونه و هیبه  میدیرس

   دتیجد یبه خونه  یخوش اومد-

 شدم و خانم دکتر دست انداخت دور بازو هام  ادهیپ  نیلبخند از ماش هی با

 استراحت کن   کمیببرمت تو اتاقت  ایب  زمی عز-

  یاتاق واسه خودم داشته باشم و هر جور دوست داشتم نگهش م هی!؟! چقدر دوست داشتم اتاقم
 داشتم، بدون مزاحم... 

! میشد یو سلطنت کیبزرگ و فوق العاده ش یقشنگ و سرسبز، وارد خونه  اطیو از ح  میآروم رفت آروم
به چشم هام برق انداخته بودن که اصال حال بدم   یو نقره ا  ییقرمز و طال ی رنگ ها  بیچنان ترک

 رفت   ادمی

 :  د یدکتر خند خانم

 قشنگه؟ -

   یل یخ-

 نه!؟  ای یدوسش دار  نمیتا بب نی حاال اتاق خودت رو بب-
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 اتاق خودم؟  -

 اتاق تو مال خود خودت   زمیآره عز-

طبقه بودن خونه رو بهم نشون داد و از اون جالب تر آسانسور   3پلکان گرد و بلند که  هیبه  میدیرس
  !میداخل خونه که ما سوارش شد

طبقه سوم   یتو  یشخص یو طبقه دوم اتاق کار و ورزش و آشپزخونه و اتاق ها ییرایطبقه اول پذ-
 هستش 

 تا در شدم   7و متوجه   میو خارج شد ستادیطبقه سوم ا تو

تو اتاق مهمان رو آماده کردم چون   یو حمام دارن و من برا یبهداشت   سیجا سرو نیا یهمه اتاق ها-
   یاز همه بزرگ تره و راحت تر باش

 اومد رو باز کرد  یرنگ به شدت به چشم م ییطال واریرو که تو د یسوخته ا یقهوا ییطال در

از دختر   ییرایو مرتب و آماده پذ زی هاش و پرده هاش تم یاتاق شما، همه رو تخت نمیا دییبفرما-
 گلمونه

تخت افتاده بود نگاه  یبه تخت بزرگ و پنجره باال سرش که نور آفتاب از اون جا رو  و  میاتاق شد وارد
 سمت چپ اتاق...  یسر تا سر  یها یوار یکردم و از اون جا با کمد د یم

 دکتر در کمد ها رو باز کرد   خانم

لباس   و نجایهات ا فیجاست... کفش. ک   نینه! اما لباس هات ا ای یدوست دار  قمویدونم سل ینم-
 جا...   نیا رتیز یها

 منه!؟  یهمش برا -

   زمیآره عز-

 واقعا ؟ -

 واقعا  -
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 مکث بغلش کردم  یتو گلوم و ب  نشست بغض

 خودم نداشتم   یاتاق برا هیموقع  چیمن ه-

  یدار  یتو همه چ  نیبعد از ا-

 خودش جدام کرد و بهم نگاه کرد   از

 مامان و بابا   یحت-

   دیرو بوس میشونیپ

 من برم ناهار رو آماده کنم ریبرو دوش بگ ا یبخواب  ای-

 جا مال منه! نیاتاق خارج شد و همه اتاق رو از نظر گذروندم و باورم نشد ا از

 به تخت نرم و راحتم...   دمیکش دست

 تونم حاال حاال ها از روش پاشم   ینم  گهیتخت د نی رو ا وفتمیبود اول برم حموم چون اگه ب  بهتر

که توش    یمتیخوشگل و گرون ق یو بزرگ و با سنگ ها  کیش  یلیحموم خ  هی ز کردم، حموم رو با در
ماه بود که حموم   1دوش... االن  ری کندم و رفتم ز یکار شده بود رو به رو شدم و لباس هام رو به سخت

 و مرتب کنم   زی و خودم رو تم ستمی کردم سرپا با یتالش م دینرفته بودم و با

دفعه اول، تن پوشم که سرخ  یبودم برا یهم راض نیتونستم خودم رو بشورم... ، اما به هم یسخت به
 و افتادم رو تخت...   ستمینتونستم رو پام با  گهیو د دمیرنگ بود رو پوش 

 ...  دمیبودم که تا چشمم رو هم افتاد خواب فیضع انقدر

 در اتاقم چشم هام باز شد   یساعت گذشته بود که با صدا چند

   زم؟ی عز  ز؟یدن-

 رو تخت و تن پوشم رو مرتب کردم   نشستم

   دییبفرما-
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 دکتر اومد داخل   خانم

   زمیعز یخوب -

  دنی جمع کنم واسه لباس پوش یتا انرژ   دمیخواب کم یبله دوش گرفتم و -

 گم  یم نو یبا غصه دارم ا دیفهم

رو آماده کنم لباس   غذات نییپا  رمی نباش من م یچی مثل روز اول نگران ه ی ش یم گهیچند روز د-
 ا ی بپوش ب

 و تن پوشم رو برداشتم...  نهیجلو آ  ستادمیرفت و من بلند شدم لباس هام رو از کمد برداشتم و ا اون

 کردم به خودم...   نگاه

صورتم... اندام الغر و  یخشک... رد اشک از گوشه چشمم تا انتها یقرمز... لب ها یها چشم
 ...فمی نح

که   گفتنیم ایمرگ هم سهم من نبود! خدا دیدونم!؟! شا یمن زنده موندم!؟ جوابش رو خودمم نم  چرا
 !؟ کو پس؟چرا من زندم؟یحق نشست یتو جا

 نیی و لباس هام رو تنم کردم و با آسانسور رفتم پا دمیکش قیآه عم هی

 و منتظر من بودن   زیو دکتر نشسته بودن سر م یکرامت یآقا

 غذاتو بخور  ای_دخترم ب یکرامت یآقا 

 انواع ساالد ها نگاه کردم  گویو م یو به ماه زیسر م نشستم

 ی بخور  دی همشو با -دکتر  خانم

 عقب   دمیکردم و کش یر ی تکه برداشتم و تا دو قاشق خوردم احساس س هیدوست داشتم  یل یخ یماه

  ی بخور  دیبا-دکتر  خانم

 لقمه گرفت جلوم   هی و
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ساالد گرفت    یکرامت یخوردم، اما پشت سرش آقا یدستش رو پس بزنم و گرفتم و به سخت نتونستم
 طرفم! 

 گرفت طرفم  گویخوردم که خانم دکتر م ساالدم

 خانم دکتر من اصال جا ندارم  -

 خانم دکتر ابروهاش رفت باال و گفت :  هوی

 !؟!  یگ یکه به مامانت م هیوا! خانم دکتر چ-

 مردم!  یم که داشتم متو گلو دیغذا پر چنان

دوست   شهیهم پدر تو هستم ستم،ین  یکرامت یمنم آقا  نیآروم باش دخترم بعد از ا  - یکرامت یآقا
 تو داشته باشم  ییبایدختر به ز هیداشتم 

 !  شهیکه از آسمون اومده بودن کردم! مگه م  یینگاه به بابا کینگاه به مامان... و  هی

 بابا بغلم کرد  که  نییچشمم افتاد پا یگوشه  اشک

   زمی غصه هات تموم شد عز گهید-

   یر یبال رو سرت آوردن بگ نیکه ا یی تا تو حقت رو از اون کسا میپشتت - مامان

  هیباشم!  دهیخواب د  دمیترس  یداشتن! م یداشتم، حس خانواده داشتن، حام یخوب   یلیخ  حس
 نداشته باشه   قتیها حق نیبشم و ا داریخواب که قرار ب 

 و گفتم :   نییانداختم پا سرمو

آرزوم بود خانواده داشته باشم و خدا شمارو داده بهم و ممنونم ازش، اما... اما... اون  شهیمن هم-
  رمی کنم بتونم حقم رو بگ  یپولدار و قدرتمنده، فکر نم  یل یبالها رو سرم آورده خ نیکه ا یکس

 به پات   وفتنیکه ب  رمیبگ   چنان حقت رو یپس هنوز منو نشناخت-بابا 

 ! یتموم داستان رو به ما بگ میاما ما ازت انتظار دار - مامان



 که نداشتم یتیشخص

89 
 

 بلند کردم و نگاهش کردم   سرمو

 رفت   یزدم تا ازش پول بکنم!؟ آبروم م  یرو م  رمردیپ هیروم بشه بگم که داشتم مخ   چطور

 نگم؟  شهیم-

   میکمکت کن میتون  یکه نم  یطور  نیا-بابا 

رو   یدنبال کار هاش؟ اون موقع همه چ میبر گهیچند هفته د هی شهیم  ست،یمن هنوز حالم خوب ن -
 گم   یبهتون م

رو    تتیتونه کمکت کنه، ما مد نظرمونه وضع ینم  ادیز یپزشک قانون  یطور  نیاما ا  زمی باشه عز-مامان
 و کمکت بشه!  نی بب

 بابا کرد و دوبار به من نگاه کرد   ینگاه به چشم ها هی

  نیتو ماش متیبزار میما خواست یتو رودت تا مرز پاره شدن رفته بود! فکت کامال شکسته بود! وقت-
 تونه راست راست تو شهر بگرده؟  ی م یجونور   نیدست و پاهات داغون بودن! چطور همچ

 رفت   ینم  نییاز گلوم پا یچ یه گهیتر شد و د نی سنگ  دم،یکه کش ییدردها یادآور یاز  بغضم

  یادآور یبا   یبلند شدم و پا تند کردم سمت اتاقم و خودمو انداختم رو تخت، حت  زیحرف از سر م  یب
 که سرم اومده بود! ییشد چه برسه بال ها  یوارد م  یبهم شوک عصب نیاسم شاه

بدبخت بودم که مجبور شدم  من چقدر یدیبود؟ تو که د  نیجواب گناهم چرا انقدر سنگ ایخدا
   ؟یازم گرفت  نیکنم، چرا تاوان گناهم رو انقدر سنگ یکار  نیهمچ

 پدر مادر و خونه!  نیبود داشتن ا ییایوارد اتاق شد. واقعا رو دمیاتاق زده شد و مامان جد در

 کنارم   نشست

و    یمون حرف بزنکامل باها تیتا تو حالت خوب بشه و با رضا  میزن ینم  یدربارش حرف گهید زمی عز-
   میکمکت کن یبزار 

 کردم و بغضمو شکوندم   بغلش
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کنه با من؟ گناه من مگه  یطور   نیچطور اون مرد تونست ا رم،یحق  یل یخ چارم،ی ب یل یمن... من خ-
 چقدر بزرگ بود؟  

  یو خودم برات از اول م رهی م ادتی یداره، همه چ یو بلند یپست شهیهم یزندگ  زم،یآروم باش عز-
 سازم  

خوند و   ی بچه هاش م یگفت برا یکه م ییکرد و الال ی و موهام رو نوازش م  دیتخت کنارم خواب  رو
 برام خوند...  

   دمیقشنگ بود که واقعا به آرامش رس انقدر

تو   ماه گذشته و من جون 1کرد حالم خوب بود! االن  قیبهم تزر   ییاون لحظه که آرامش رو با الال از
 لبخند نشسته رو لبم   ه،یبغض و گر ی بدنم برگشته و به جا

روز   هیرسن که احساس شاهزاده بودن بهم دست داده بود! هر هفته  یهوام رو دارن و بهم م انقدر
  ی گرفت و منو خوشحال م یمتنوع م یها لیگشت و گذار و مامان برام تن تن لباس و وسا میرفت یم

 رو متوجه شدم   نیو حاال که رنگ و روت برگشته ا  یگفت تو واقعا خوشگل یکرد، بهم م 

   ارمی رو در ب نی گرفتم که دنبال حقم برم و پدر شاه میبود تا که تصم  یعال یچ همه

 روز بودم که دوتاشون باشن   هیناهار بهشون بگم و منتظر  زی داشتم سر م میتصم

 گفتم : میکرد یجور که شروع م  نشستم و همون  زیو سر م د یاون روز رس باالخره

  رمی بگ نی گرفتم که حقم رو از شاه میمن تصم-

رو به باد   زیخواستم م یبهم دست داد که م یرو گذاشتم تو دهنم چنان حالت تهوع ا  ینیزم  بیس تا
   سی به طرف سرو  دمییدو عی بدم و سر

 معدم رو باال آوردم  که مامان در رو زد  اتی محتو تمام

   ؟یخوب   ز؟یدن-

 آره فکر کنم مسموم شدم-
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 ؟ یخورد یمگه چ-

 فالفل -

 ! ؟یخورد فیفالفل کث  یخوب و سالم، رفت یزایهمه چ نیا-

 خوب عادت کنه! یغذاها نیکردم معدم انقدر زود به ا  یفکر نم-

  زی و برسم سر م  رونی ب امیمامان باعث شد من ادامه ندم و تا خودمو جمع جور کنم ب  سکوت
 به گوشم دیصداهاشون رس 

 ینگرفت   شیمگه آزما-بابا 

 گرفتم، اما انقدر وضع جسمش خراب بود که اصال حواسم نبود دوباره چک کنم-

 احتمالش هست؟  یعنی-

 کنم!   یکم، نه فکر نم  یل یخ-

 ! اوردمی ازشون سر در ن یز یو چ  دمیهاشون رو کامل نشن حرف

 حالم خوب شد  -

 پا شد رفت  زی سکوت کرد و بابا از سر م مامان

  یکه خورد  هیبخاطر فالفل  ادیاحتمال ز - مامان

 ؟ یگفت یم یپس به بابا چ-

 بود  گهیموضوع د هی-

 واقعا؟ -

   زمیآره عز-

 غذام و مامان هم کنارم نشست  هیخوردن بق یزدم و نشستم برا  لبخند
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 ؟یدانشگاهت اقدام کرد یبرا-

 نی بله ممنون که گذاشت-

 درس بخونه و افتخار کشور باشه  دی بوده با یدختر که رتبه کنکورش انقدر عال  هی-

 دم یو خم شدم گونش رو بوس دمیخند

 ارم یخوام هم زمان با درسم کار کنم و خرج خودمو در ب   یمامان؟ م-

که دوست   یدنبال کار برو  یر یگ  یاعتماد به نفس م یطور  نیوقت فکر پول رو نکن اما اگه ا چیه-
 یدار 

 ران؟ یا انیم یعاشقتونم، پسراتون ک -

  یکردم همشون عالقمند شدن برا یو تو رو بهشون معرف  میزد  یحرف م ی ر یکه تصو یسر  نیا-
 باشن  رانیا دیع یفکر کنم برا انی ب دنتید

 دهیحس داداش داشتن بهم غرور م   یحت-

 تو دستش فشار داد دستمو

 لذت ببر  تی از زندگ نیسالته بعد از ا 19دخترم تو تازه -

 به شما  ونمیو همش رو مد-

 ما هستش  راتیما نه خدا، خداست که باعث همه تغ-

 باشم  ی خوام که بتونم براتون دختر خوب  یاز خدا م-

 قربونت برم من -

 و جمع کردم و مامان رفت مطبش...  میرو خورد  ناهار

 استراحت کنم...  کمی ظرف ها رو شستم و رفتم باال  منم
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کنم   یفکر م ندهیبه آ  یوقت  و باعث شد لبخند بزنم، دیبهم رس   یحس خوب هیو   دمیتخت دراز کش رو
  ایرو انجام بدم، خدا تمیدور از شخص یبخاطر بقا هر کار  ستمیمجبور ن  گهیچون د شم،یم دواریام

  یدیممنون که صدام رو شن 

 

  نیو شاه م یکن مینامه تنظ تی شکا هی میبر ندهیدانشگاهم درست شد و با بابا قرار بود هفته آ یکارها
 دادگاه ...  می بکشون یرو با هر نحو

دادگاه بود که قبل از صبحونه رفتم لباس هام رو بپوشم برم   میکه با بابا بر نی روز قبل از ا کی قایدق
خودمو رسوندم به   یدر پ  یپ یخورده بودم برگشته بود تو دهنم و با عق ها یدانشگاه که انگار هر چ

 یی دست شو

در   یی! تا خواستم از رو شوستمیتونستم با  یحال شدم که رو پاهام نم ی همه رو باال آوردم! انقدر ب و
 باره حالت تهوع بهم دست داد و دوباره باال آوردم  دو ام،یب

 حال خودمو رسوندم به تخت ...   یشستم ب  صورتمو

 چند تا سنگ! به زحمت زنگ زدم به بابا..  ریکردم! انگار موندم ز یم  ینیسنگ  احساس

 جواب داد زمزمه کردم  تا

 خونه من حالم بد... ایبابا ب -

 چشم هام بسته شد  هوی

 نگران بابا و مامان...  یشدم و نگاهم افتاد به چشم ها داریشد ب  دهیصورتم پاشکه به  یآب  با

 دخترم؟   یخوب-بابا 

 نشستم سر جام   آروم

 بره   یاهیانقدر باال آوردم که باعث شد چشم هام س هوی خوب بودم -

   ؟یاالن خوب  - مامان
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 آره االن کامال حالم سر جاشه  -

  مین یبه ب  دیرس  ییچا یبو

 تشنمه  یلی! دلم خواست، فکر کنم خ اد؟یم  ییچا یمامان چه بو-

 نگاه به هم انداختن و مامان از کمد مانتوم رو برداشت و آورد سمتم   هیو بابا  مامان

  میپاشو پاشو بپوش بر-

 کجا؟  -

 گم   یپاشو بهت م-

 ... میو راه افتاد میشد ن یسوار ماش ینفر  3و   دمیهام رو پوش  لباس 

 طبش نگه داشت و قفل در رو باز کرد جلو م  مامان

 داخل   میکمکم کرد و رفت  بابا

 بخوابونش رو تخت  - مامان

 زد نه مامان!  یبابا حرف م  نه

 شده!  یچ-

 لباست رو بزن باال  -

 رو رو شکمم جا به جا کرد...  یرو شکمم و دستگاه سونوگراف ختیبردم باال و ژل ر رهنمویپ

   دمید یرو نم  توریمن صفحه مان  یول ستادیهم کنار مامان ا بابا

 شده؟  یز یچ-

نگذشته  قهیچند دق کینگاه کردن!   یمامان و بابا به هم نگاه کردن و دوباره به صفحه سونوگراف هوی
 بود که دوباره مثل قبل به هم نگاه کردن! 
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  دی کن یبه هم نگاه م یطور  نیشده! چرا ا یچ-

 اه کردن... و دوباره به هم نگاه کردن! دوباره به هم نگ و

 قهیدق 40گرفت و حدود  یزد و عکس م   یدکمه ها رو م یزدن و مامان ه  یکدوم حرف نم چیه
 تو گوشم...!  دیچ یضربان قلب پ یصدا هویگذشته بود که باالخره 

 به صورتش...   دیدست هاش گذاشت رو تخت و بابا دستش رو کش یسرش رو رو مامان

 چه بامزه!   اد؟یقلبم از شکمم م یچرا صدا-

 ضربان تند تر شد!  یسر  نینگاه حرف دار بهم کرد و صدا قطع شد و دوباره شروع شد، اما ا هی مامان

 زدم و گفتم :   لبخند

 !  ادیضربانم از شکمم م یصدا  رمیم  یمامان نکنه دارم م-

 ... یو گفت وا شی شونیبابا با کف دستش زد به پ هوی

 دوبار دستگاه رو جا به جا کرد و دوباره صدا اومد...  مامان

   د؟یزن یمامان چرا حرف نم -

 نگو  یچی فعال ه س،یه-

 کردم! نکنه قارو قور شکمم بود!  یشدن فکر م یکه قطع و وصل م ییکردم و به ضربان قلب ها سکوت

 مامان؟ شکمم نفخ کرده؟ -

  دیکش  قینفس عم هی مامان

 کن...  کامل به حرف هام دقت -

 شد و باالخره حرف زد  یطوالن  مکثش

   یتو باردار -
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 ی چ... چ... -

   نیبش  پاشو

    نی شکمت رو بب یها عکس

 اول رو گرفت جلوم عکس

   یکی-

 رو نشون داد  یدوم

 دوتا  -

 ... یسوم

 سه تا  -

 عکس آخر رو گرفت جلو چشمم  و

 چهارتا  -

 کنه!   یم یکردم داره باهام شوخ  یم  فکر

تا ضربان قلب سالم با تعداد ضربان نرمال   4نرمال وجود داره، و  یر یداخل رحمت با جاگ سهیتا ک  4-
 وجود داره... 

 و ادامه داد   دیکش  قینفس عم هی دوباره

 *" در حال رشد هستن  نی تا جن 4 -

چشم هام بسته شد و افتادم رو   هوی حرف هاش رو تونستم بفهمم،  ینگاهش کردم و وقت فقط
 تخت...  
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همه  دهی چ یهامون پ خنده یکنم و صدا یم یکه دارم باهاشون باز  دمیدیب چندتا بچه رو مخوا تو
حد و اندازش رو حس   یتونستم لذت ب  یتو خواب م یبود که حت  ادیز ونمونیجا... انقدر عشق م

 اومد سمتم و بغلم کرد و داد زد  دییدو شونیکیکنم... 

 مامان... -

 ه بود چشم هام باز شد و چشمم افتاد تو چشم مامان... که تو سرم اکو شد یمامان یصدا با

 بود که خودمو انداختم بغل مامان   نیبغض تو گلوم سنگ چنان

  ستی تا بچه که معلوم ن 4بود!؟ مامان من با  یچ  یبدبخت نیتو سرم شده! ا یمامان چه خاک-
 تا بچه تو شکم باشه!؟  4 شهیکنم؟! اصال مگه م کاری تا بچه رو چ 4کنم؟ من  کاری چ هیپدرشون ک

 موهام رو نوازش کرد   مامان

تو ژن تو  اد یاحتمال ز ستیدست ما ن گهیکه چند تا نطفه بسته بشه د نیا زم،ی آروم باش عز سیه-
 طرف مقابلت بوده  ای

   رهیگردن بگ دیتازه باباش هم با  میبزرگه، ما هم که هست خدا

  یباال سرم، حتما منو بچه هام رو م دمیکه د یخالف و داغون یون مرد هاو ا  نی شاه یآور  ادی با
 کشن!

 ! ه؟یک نایدونه پدر ا یم  یک م؟یری بگ ویک قهی -

   دیبلند تر ترک  بغضم

 شد؟!   یطور  نی پس ا یمن سالمم!!؟ چطور  یمامان تو گفت -

که موقع  ن یشد، و ا  یتکرار م دیبود اما انگار با  یدخترم آروم باش، من گفتم تست ازت گرفتم و منف -
نباش هنوز زمان سقطش نگذشته  یچ یکه! نگران ه ستیدست ماها ن گهیچند تا*" د یسلول میتقس

 کار نداره.  شتریساعت ب کی

تا بچه رو بکشم!   4 یش هام! چطور تو گو  دنیچی کلمه سقط رو آورد انگار تمام ضربان قلب ها پ تا
 کنن و وابسته منن بگذرم!؟!  یکه تو وجود *"من دارن رشد م ییچطور از بچه ها
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 بهم وارد شد که دوباره از حال رفتم...  یفشار عصب  انقدر

  یکه سوار چرخ و فلک شدن و من دارم م  دمیدی ساله رو م 4 ا ی 3تو خواب چندتا بچه  دوباره
 چرخونمشون...! 

 کنارم نبود  یبه هوش اومدم رو تخت خودم بودم و کس یبار وقت نیا

 ...  دادمیشکمم تکون م  یرو زدم کنارو دستمو گذاشتم رو شکمم، کف دستم رو آروم رو پتو

 م...  کرد یبودم فکر م  دهیکه شن ی ضربان  یهام رو بستم و به دونه دونه  چشم

که معلوم  ییبابا  ایمنن  هی! ؟! شبنیپسر!؟! چه شکل  ایکه معلوم نبود دختر بودن و   ییبچه ها به
 ه؟ یک  ستین

 تا بچه دارم؟ تو وجود خودم؟!!  4دست هام   ریکنم که االن ز باور

 ... نییاشک از گوشه چشم هام افتاد پا قطره

 جلو راهم؟!    یتا انسان رو گذاشت 4چرا تا خواستم به آرامش برسم  ایخدا

 نفر رو هم بدبخت کنم؟  4  نیا ا؟یدن نیجا داشتم تو ا  یلیخ  خودم

 اتاق زده شد و مامان اومد داخل  در

   یشد داریباالخره ب -

 بغض لبخند زدم   با

  1من  یبا خودته برا میه تصمک شون،یبنداز یبخوا م،یما پشتت یر یبگ  یمیدخترم تو هر تصم - مامان
تا بچت رو به  4تره و ما خرج تو و   یراض نیبه ا انیکه ک ینگهشون دار  یساعت کار داره ، اگه بخوا

 .  میریگ یم  روو حقت  میقانون، باز هم ما پشتت یپا یپدرشون رو بکش یاگرم بخوا م،یدیطور کامل م 

 قورت دادم و گفتم :  بغضمو

 ! هیدونم پدرش ک ینم یحت-
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  د یدیم کیژنت ش یآزما-

 تا بچمو رو با هم بکشم!؟  4کنم  یچطور وجدانم رو راض -

   نیی مکث کرد و سرش رو انداخت پا مامان

 انتخاب با خودته  -

 بوده؟   یبخوام نگهشون دارم، چطور بدون پدر بزرگشون کنم و بگم پدرتون ک-

  نیتا بچه رو تام  4تمام مخارج  میدیبهت قول م انیتو داره اما من و ک  میبه تصم یهم بستگ نیا-
  یخرج تو بچه هات م کار؟یچ می خوا  یم یداده مال و امواله آخر عمر  ادیکه به ما ز یز ی. خدا چمیکن
  میکن

 سرمو با خجالت گفتم :  دمیرو کش پتو

 !  ارمیتا بچه هم ب 4بودم حاال   تونیخودمم مزاحم زندگ-

   دیرو از سرم کش پتو

  نیبهتر نی!؟ ایار یتا نوه نازو خوشگلم برامون ب 4روح ما حاال فکر کن   یب یزندگ یبرا ینعمت هیتو -
   زمیما عز یخداست برا هیهد

 پشت دستم اشک رو گونمو پاک کردم   ای

   د؟یگ  یمن م یها رو واسه دل خوش نیا-

  یکه نم یی تونم تو رو داشته باشم و نوه ها یمندارم اما  شمیتا پسرام! من اون ها رو پ  2نه جونم -
 دخترم؟  هیزیکم چ نی! انمی دخترم رو بب یبه جاش نوه ها نمی تونم هر روز بب

 !؟ اهی سرنوشت س نیکنم با ا کاریچ-

 م یو پشتت میزاری تا انتخاب تو احترام م   3و ما به  یتا انتخاب دار  3نگران نباش تو -

 کنم! کاریدونم چ یمن نم-
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 کنه یپاشو نماز بخون و از خدا کمک بخواه شک نکن خدا کمکت م-

 جاش بلند شد و رفت ...  از

 گذاشتم رو زانوهام و رفتم تو فکر... سرمو

... تا  رمیبگ  دیکه با ییها می... از تصمدمیکه د ی... تا خواب دمیاز اون لحظه که ضربان قلب ها رو شن-
 که در راه دارم... یمتفاوت یزندگ

 سخته!  شهی من هم  یقسمتم نشد! چرا انقدر زندگ نیاز ا شتریچرا ب  دمیرس یاشتم به آرامش مد تازه

 شدم و وضو گرفتم و نشستم سر سجاده نماز...  پا

 توسل... یو بعد دعا مونمی که کردم پش یتوبه خوندم تا خدا بدونه که من از گناه یسوره  اول

 اده خوابم برد کردم و التماس خدا رو کردم که سر سج هیگر انقدر

  یو هر چقدر م مینشست یدنینوش  وهیسفره پر از غذا و م  هیکه با هم سر  دمی دیهم چندتا بچه م باز
 ... میو همه خوشحال شهیاز سفره کم نم یچی ه میخور

 داشتم  یحس خوب هیشدم و  داریخنده بچه ها ب یصدا با

  دینماز صبح رو هم بخونم، تا شا  رمی گرفتم وضو بگ میصبح بود و تصم 5ساعت نگاه کردم، ساعت   به
 کمکم کنه شتریخدا ب

 سکوت گرفتم یروزه خودم حبس کردم تو اتاقم و روزه  چند

  جهینت نی پشتم هستن و من کم کم دارم به ا رمی بگ یم ی و بابا چند بار بهم گفتن که هر تصم مامان
! ایدن نیتو ا میخودمم اضاف ی! حتهیدونم ک یپدرشون نم  یسقط کنمشون چون حت دیارسم که ب یم
 تا بچه رو چطور نگه دارم؟! 4

 !؟ یاگه بخواد بکشتمون چ  ؟یشد، اگه منو بچه هام رو نخواست چ دایپدرشون پ رمیگ اصال

   دمیرو هم از دست م  یزندگ نیرفتم وگرنه هم  یم تیدنبال شکا دیاصال نبا نه

 هفته فکر آخر با خودم کنار اومدم که سقطشون کنم  کیاز  بعد
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تنم کردم و ساعت رو نگاه    زیتم ی دوش گرفتم و لباس ها هیکه فشار از روم کم تر بشه اول  نیا یبرا
 رسن آماده باشه   یکردم و رفتم شام بزارم و تا م

اول مامان وارد شد و با   دم،یرو چ  زیماده کردم و ممورد عالقه بابا رو آ یجات، غذا  یسوپ سبز  هی
 من لبخند زد   دنید

 !  یخوشحالم از اتاقت دل کند  زمی سالم عز-

   دمشیبوس

 نداره  ییجا یر یشما و بابا رو دارم گوشه گ یوقت-

   امیب  رمی دوش بگ هی رمیمن م  ن،یآفر-

 جوان...  ویرو روشن کردم و زدم راد ونیرفت سمت آسانسور و من تلوز مامان

 بردم    یم ادیتا بچه رو از  4  نیا دیشدم، با یبه خودم مسلط م  دیرو گرفته بودم و با میتصم من

دارن التماس   دمی! شازننیتا ضربان قلب تو دلم دارن م 4که  نیفکر نکنم به ا گهیکردم د یم یسع
 به صورتمو نشستم رو مبل...  دمیت کشنبر! کالفه دس  نیگن مامان ما رو از ب یکنن م یم

 و قبل از دست زدن به غذام گفتم :   زیسر م مینشست 3ساعت بعد هر   کی

 خوام بچه ها رو سقط کنم  یم-

 قاشق از دستش افتاد و نگاه کرد تو چشم هام  بابا

 !؟! یتا بچه رو بکش   4 یتون  یچطور م-

 گفت :  عیسر مامان

 !؟ یزن  ی م یالک ی!! چرا حرف هاانیک-

 دست گذاشت رو دستم  مامان
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کار رو برات    نیفردا خودم ا یسقطشون کن یاگه قصد دار  م،یما باهات  یانتخاب کن یدخترم تو هر چ -
 و اصال نترس  دمیانجام م 

 و نگاهم کرد    زی و دست هاش رو گذاشت رو م ستادیا بابا

زندم پشتت  یخودم تا وقت  ،یخوام بچه هات رو نگه دار   ینگم، اما ازت م  یز یگه چ یستاره م-
 ! یتا نعمتش رو بکش  4کنه اگه  ی. خدا باهات قهر م سمیمیوا

 که اون بشنوه داد زد  یبدون غذا رفت سمت اتاقش و مامان جور   بابا

بشه؟! خودش هنوز بچست، هنوز وقت   یتا بچه که چ 4 یپا نهیسالشه، از االن بش 19بچه  نیا-
 ندنشه درس خو 

 هم داد زد :  بابا

   رمیگ یتا پرستار براش م  4تا بچست،   4-

 مگه فقط مشکل پرستاره؟جونشه، عمرشه،. غصه بچه هاشه... -

 رو گفت   شیکرد و منظور اصل  مکث

 بود؟   یبزرگ بشن بگن پدرمون ک-

   زی تمام کف دستش رو کوبوند رو م دتیبرگشت و با جد  بابا

 داره که خرج و مخارجشون رو بده   یحام هی ده،یاون ها رو داره رشد م مادر داره که هیبابا نداره -

   ستی پول ن  یهمه چ انیک-

تموم   یشد؟ زندگ یچ ؟یخود تو چند سالت بود پدرت رو از دست داد  ستیپدر داشتنم ن  یهمه چ-
 شد؟ 

 بغض زمزمه کردم   با
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به اندازه   دیکه منو نگه دار نیهم یخوب یل یرو گرفتم، بابا شما خ ممیمن تصم  دیتو رو خدا دعوا نکن-
  یلیتا بچه با هم خ 4 ارمیکه بگم خرجش رو خودم در م  ستیبچه هم ن هی شم، یم ونتونیمد یکاف

 سخته و پر خرج  

 کنم  یسکوت م گهیباشه من د یسقط نکن، اما اگه خودت دوست دار  گمیدخترم من م-بابا 

  میها شدو منو مامان تن  رفت

 دنبال درس و دانشگاهت   یر یهفته بعد م هیو   شهینباش فردا تموم م یچی نگران ه-مامان

 نگفتم   یچیو ه  نییانداختم پا سرمو

 خورد...  یتو سرم چرخ م  یشب رفتم رو تخت تا بخوابم، اما افکار بد   آخر

 گه یدرد د هیشده  نیکه به سرم اومده بود حاال ا ییداغون و اون بالها هیروح نیا با

 تا بچه واقعا برام قابل هضم نبود!  4سالم بود و  19فقط  من

   ؟یخراب کنه چ مویآه اون بچه ها زندگ اگه

 من چطور بزرگشون کنم؟!  اما

 !  ستیباال سرشون ن یکه مرد یینگهشون دارم بچه ها دینبا نه

 د که صبح بو  8و ساعت  دمیصبح نخواب  تا

 در اتاق رو زد  مامان

   میآماده شو بر ز؟یدن-

 ! رن؟ی گ  یجا م  شتریتو وجودم دارن ب هیکه هر ثان یی قلب ها یپر پر کردن تپش ها ی!؟ برامیبر

رو پس زدم با قدرت منطق ام از جام بلند شدم و بدون صبحونه خوردن آماده شدم و    یاحساس افکار
 نشستم جلو در...  

 ... میحرف به راه افتاد ینشده بود اما مامان هم نتونست صبحونه بخوره و ب  داریهنوز ب  بابا
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 سوزوند   یم گرمویج  شتریزد که ب  یرو م   ییحرف ها هیمامان  نیماش تو

 رون یکشم همشون رو ب یم کهی ت کهی وارد ت یدستگاه داخل رحمت وارد م هی من  ،یکورتاژ کن  دیبا-

   دیتموم شد که بغضم ترک نی کردم! چنان تصور کردنش برام سنگ یم مات نگاه فقط

کار رو   نی دونست که مجبورم ا  یبا کلمات خسته شده بود و م یاز باز  گهیکالفه بود و انگار د مامان
 کنم 

   یداشته باش یگفتم که آمادگ-

   زدم   یکردم و تو دلم با خدا حرف م یم هیهام رو گذاشتم رو چشم هام و بلند بلند گر دست

 منو ول نکن!   ایخانواده رو از هم بپاشم... خدا هیمنو ببخش خواستم  ایمنو ببخش... خدا ایخدا

 آورد   کیو ک وهیآب م خچالی مطب و مامان برام از  دمیرس

  اد یب  ارمیاتاق عمل تا دست یبعد برو رو صندل  وفته یبخور تا فشارت ن-

 نه...  ای!! نه... نه... خدارنیمیو م شنیم کهی ت کهی تا بچه ت 4 یعنیاومد!  ینم نییاز گلوم پا  یچیه

 رو گذاشتم کنارم و دست گذاشتم رو صورتم   وهی و آب م کیک

 کنم!   کاری دونم چ یکمکم کن من نم  ایخدا

 دستکش به دست اومد سمتم    مامان

  ادیم اریو هم منم کارهام رو انجام بدم االن دست  یاستراحت کن کمیرو تخت هم   زم؟بروی عز-

 رو از رو صورتم برداشتم و نگاهش کردم  دستم

 انتخاب خودت بود  - مامان

   شم،یچند روز سخته دوباره مثل قبل م نهیانتخابم هم  آره

  ؟یاما ضربان قلبشون چ ستن،ین  یچیتا بچه هم هستم! نه اون ها االن ه  4اون موقع قاتل  البته
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 خودم مسلط شدم و رفتم سمت اتاق عمل...  به

 در رو باز کردم و چشمم خورد به تخت سبز رنگ و اون دستگاه ها همه وجودم شد استرس...  تا

 

 

 * نی*شاه

  ابیمدت برم سفر تا آب ها از آس هیکه  دم یدم، بهتر دکر ستیکه اون دختر رو سر به ن  نیاز ا بعد
 و مرده اون دختره بپوسه وتموم بشه   وفتهیب

 ... میشد  رانیخورد از رو هوا بودن که باالخره اعالم کرد که وارد خاک ا یداشت حالم به هم م گهید

 کردم  ادیجاش رو پ  نیماش موتیر  یرفتم و با صدا  نگیچمدونم به سمت پارک افتیاز در بعد

رنگ داده بود! سوار شدم و به سمت    ریتغ یبه خاکستر  یخاک گرفته بود که از رنگ مشک  چنان
 خونه حرکت کردم...  

شدم خطم رو عوض کردم و انداختم داخل  داریب یو وقت   دمیخواب یخونه اول چند ساعت  دمیرس
 ... میگوش

زدنو   کیبا دختر جوون ت  ینبود. فکر کرده الک زممیاز بابا داشتم و به چ ام یکنم هزار تا تماس و پ فکر
دختر بزرگ   ن یزدم، دلم براش تنگ شده بود هر چقدر ا دایزنگ به ش هیمامان منو تو خونه کاشتن!؟ 

 شدم! بوق اول جواب داد یروش حساس م شتریشد انگار ب  یتر و خانم تر م

 پس ییالو داداش کجا-

 _سالمت کو؟  

   ؟یرفت یخبر کجا ول کرد  یالم، بس-

 داره؟   یبه تو ربط -

 کرد   سکوت
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 کانادا بودم  -

 زدن  یمامان و بابا نگرانت بودن و همش بهت زنگ م-

  ه؟یبه گوشم : ک  دیمامان رس یپشت تلفن صدا از

 داداشه -دایش

 خاک به سرم بده من -مامان

 تو گوشم  دیچی مامان پ یصدا

 مادر؟   یکرد کاریجان چ  نیشاه  ن؟یشاه-

 حقت رو گرفتم  -

   رونی گفت بره ب دایکه به ش دمیشن ف یضع یمامان کم رنگ شد و با صدا یصدا

 باال رفت   هیگر یصدا

   ستمین ی جان نگو دستت به خون آلوده شده بخدا من راض  نیشاه-

 نکشتمش   ستی ن ینه مادر، مشکل -

 زندس   یعنی-

 نه -

 !!! ش؟یکشت-

 ش مرد  من نه خود -

 دوباره بلند شد   شیگر یصدا

نداشت   یینبوده و رد کرده اون دختره رو، گفت که فقط چون جا  نشونی ب ی چیبابات قسم خورد که ه -
 کرد  یم  یتو خونم زندگ
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 گفت   ریآره به منم گفت، اما د -

   ؟یبندازن چ   رتی دنبالت گ  انیاگه ب  ؟یگناه مرده باشه چ یاگه دختر ب -

 دنبالم؟    ادی خواد ب یم یکس و کار نداره که!ک نه بابا-

 زنگ بزن   هیبه بابا -

 ندارم   یمن با اون کار -

   ستیمثل خانواده ن گهیبگم واال خانوادمون د یچ-

 رو نخور   یچیعشقم تو غصه ه شهیدرست م -

 قربونت برم پسر گلم  یاله-

  میچاکر-

 خواستگار اومده   دایواسه ش یراست-

 داد زدم   زوی رو م   دمیخود شدم و با مشت کوب یخود ب  از

 !؟ ؟  یشکر خورده اومده، خواهر من هنوز بچست بدمش دست ک-

   رهیکه م یباشگاه  یاز دوست ها یک ی برادر -

 زد    یمغزم اتصال انگار

 نکنه با هم در ارتباطن!؟!  ؟ی!!؟ دوست باشگاه یچ-

 خودم  یباشگاهم از دوست ها دینه نه ببخش -

  ؟یر ی م مگه باشگاه-

 رم یم دنیجد   آره آره-

 آدرسش رو برام بفرست  -
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   دایکنه ش یباشه من برم صدام م -

 ها ومده یها! هنوز اعصابم سر جاش ن یبزار  یقرار خاستگار  نمیمامان نب -

 باشه پسرم آروم باش خدافظ-

 خداحافظ -

رو سپردم   یکه همه چ شهیم یماه کیاالن  ک،ی برم بوت رمی دوش بگ هیرو قطع کردم و رفتم  یگوش
    دیدست سع

   دمیو ژاله رو د د یو سع  کیبوت دمیساعت باالخره رس 1از  بعد

و در رو بستم و دفتر  یحرف رفتم تو اتاق پشت یها بودن که من ب یسرو کله زدن با مشتر  مشغول
 حساب رو گرفتم دستم

 گرفتم یسفت م دیاعتماد داشتم اما باالخره با دیسع به

 بودم  یماه راض کی  نیهمه رو چک کردم و از فروش خوبمون تو ا به دونه دونه

 اومد تو اتاق  دیسع باالخره

 ؟ یاومد یسالم ک-

 امروز صبح -

 ومد؟ی ن شی برات پ  یمشکل-

 نه کال فراموشش کن  سسسیه-

 ی جا و دنبالت بود اما نگفتم کجا رفت نیباشه بابات چند بار اومد ا-

 یدیممنون، دستت درد نکنه جور منو کش -

 گهید یداداشمون-

 وفتهی رو بده که چکم عقب ن  عیماه مال تو فقط ما نیکل سود ا-
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 دستت درد نکنه -

 لباسم قهیخارج شدم که بابام جلوم سبز شد و دست انداخت به  کیتکون دست از بوت  هی با

 اون دختر کجاست؟ -

 ی حرکت چی زول زده بودم تو چشم هاش بدون ه فقط

 نبوده  نمونیب  یچیحرف بزن، من که گفتم ه-

 ی گفت  رید-

 ی کرد کارشیچ-

 ا یدنبالش نگرد رفته اون دن-

 شد!  نیهاش غمگ چشم

  نیشاه  یکه اون خونه رو از دست بده دنبال من بود. وا نیگناه بود! فقط از ترس ا یاون بچه ب -
 کم سن بود   یل ی!؟ اون خیکرد کاریچ

  نهی هم رهی م بگمادر  یکه بخواد جا یعاقبت کس -

 بپوسه    نیرو زم ستی رو نداشت حق ن یحداقل بگو جنازش کجاست؟ اون بچه کس -

  یا دهیشدم! اما فا مونیلحظه ته دلم از کارم پش هی بابا اشک از چشم هاش روون بود که  چنان
 نداشت  

 کجا انداختمش بخدا   ستین ادمی-

 چشم هاش  یگوشه  دیدست کش بابا

 دستت   ری کردم و بمونه ز یمن مقصر مرگ اون دختر بچم کاش سکوت نم-

 *"؟!  هیبه  یپسرتو بفروش  یخواست  یم یعنی-

 کردم   یمن ناحق-
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 و من به قدم هاش چشم دوخته بودم ...   نشیو رفت سمت ماش نییسرش رو انداخت پا بابا

به پول بابا از ترس آواره شدنش   داشت ازی اومد سراغم! اون دختر ن یمونیحس پش هیبار   نیاول یبرا
 که داشت خونه بابا بود.   ییدنبال بابا بود. اون تنها جا

 به خودم اومدم و همه افکار رو پس زدم   هوی

 بود دختر..*"  حقش

 کنه...  غی که قرار بود مارک ما رو تبل ید یشدم و رفتم دنبال شرکت جد نمی ماش سوار

 

 

 

 * زی*دن

 

 ! دیدی جا رو نم چیکرده بودم که چشم هام ه هیگر انقدر

 خونه و منو خوابوند رو تخت   میمامان برگشت با

  شونیبنداز ادی دونستم دلت نم یم-

 بغض نگاهش کردم   با

 تا بچه رو چطور بزرگ کنم!؟  4-

  دیبا ، یو محکم بش  یقو دیبا   ،ینگهشون دار  یگرفت مینباش، اگه تصم یچ ی نگران ه میما هست-
  یبهتر رشد کردنشون غذا بخور  یو برا یسرپاش 

   امیتونم از پسشون بر ب   یم یعنی-

  یاز سنت درک دار  شتریو ب  یهست یا یتو دختر قو ،یتون  یشک ندارم که م-
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 باباش...  -

 دادگاه   یپا میاریم-

 کشن    یبه گوش اون ها برسه، وگرنه منو بچه هام رو م دینه اگه بخوام نگهشون دارم نبا-

 اندازه   ینم رونیبچش رو ب  یپدر  چیه-

 خواد   ینم یک چی رو ه یطور  نیبچه ا-

 نه؟   داره،یمادرش که نگهشون م -

 ... نییانداختم پا سرمو

کنم!   یماه گذشته و من شکمم اومد باال و تکون هاشون رو دارم حس م 3 دمیسرمو آوردم باال د تا
تا بچه در حال وول خوردن بودن!   4کردم توهم زدم! واقعا تو شکمم  ی چنان شوکه کننده بود که فکر م

تونستم  ینم بود و البته که اگه مامان و بابا پشتم نبودن  یشدم مامان کامال راض  یهر ماه چک م
 بچمو حس کنم و لذت ببرم...   یتکون ها

 شب قبلش نتونستم بخوابم!  یزده بودم و حت  ! ذوقتیجنس  نیواسه تع  میبود بر قرار

 رو تخت و مامان دستگاه رو گذاشت رو شکمم    دمیخواب

 زنگ خورد و جواب داد    شیکرد که گوش ینگاه م  توریبا لبخند به صفحه مان و

 جانم  -

- ... 

 کنم   ینه هنوز اما دارم نگاه م-

- ... 

   دیخند مامان

   ؟یمگه کار ندار -
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- ... 

  میمون ی تظر ممن ایباشه ب -

  دیرو قطع کرد و خند یگوش

   امی منم ب دیگه صبر کن  یزنگ زده م انیک-

 لبخند زدم   منم

   میباشه منتظر بمون-

 ذوق داره  شتریاون از تو ب -

 اندازشونه یاز خوب بودن ب-

 انیک گهی اومدنشون رو و نه بزرگ شدنشون رو ، د اینه به دن میدیعروس هامون رو د یما نه باردار -
 کنه   یخواد عقده هاش رو خال  یسر تو م

   دمیمنم خند دیخند

به   شتریکردم و ب  ی گذشتم فکر م یها یو کوروش و تموم بدبخت   نیمدت بود کمتر به شاه هی گهید
 بهتر بود   میحال روح   نیبخاطر هم  کردم یو رشد بچه ها تمرکز م  یسالمت

   دیمنو بوس کرد و دست مامان رو هم بوس  ی شون یپ ،ین یری جعبه ش هیاالخره اومد با ب  بابا

 ! نیبچه هامون چ  نمیبب ستیبه به دل تو دلم ن-

  د؟یدوست دار ی:چ  دمیپرس

 تاشم دختر باشه   4دختر دوست دارم  -

   گهیاووو دوتا پسر برات آوردم د-مامان

 نه منم مونده تو دلم  یگفت یه میاریدختر ب  هیگفتم بزار -بابا 

 به دستگاه نگاه کرد و چشم تو چشم بابا شد   مامان
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 پسره  -

 شونش رو انداخت باال    بابا

 دختره   یبعد-

 مامان نگاه کرد   دوباره

 پسره  -

 بابا شونه انداخت باال    دوباره

 دختره   یبعد-

 و زد به شونه بابا   دی مامان خند یسر  نیا

 پسره  -

 ورداشت و گذاشت دهنش    ینیری ش هیجعبه   از زونی با چهره آو  بابا

 دختره گهید نیا-

 گفت :  هوی یبه صفحه نگاه کرد و دوباره به منو بابا نگاه کرد و با مکث طوالن مامان

 دختره!-

 از دستش افتاد و داد زد  ین یری چنان ذوق زده شد که جعبه ش بابا

   میدینوه دختر ما د هیشکرت باالخره  ای !!؟ خدایگ یراست م -

   دیمنو دوبار بوس اومد

   رنیگ  یو مثل کوه پشتت رو م شنی پسرات بزرگ م شاهللیدخترم مبارک باشه، ا-

 تو گلوم...  نهیبش  یبغض از سر خوشحال هیکاذب بهم وارد بشه و   یباعث شد دل خوش حرفش

 ممنون  -
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بودن که خدا واسه من  ییته هاو حالمون خوب بود ، اون دوتا واقعا مثل فرش دمیخند  یم 3 هر
 و محبت!  ی فرستاده بود! وگرنه مگه چقدره اندازه خوب

که داخل  یبابا هم رفت به جلسه مهم مارستان ی ب  فتی منو رسوند خونه و رفت واسه ش مامان
 داشت   مارستانیب

  ینمهوس کرده بودم که آب لب و دهنمو  یدلم ذغال اخته خواست! جور  هوی تو خونه بودم و   تنها
  انی بابا ب ایموندم تا مامان  یمنتظر م  دیتونستم جمع کنم! اما با

شوهر خوب و  هیداشتم،  یخونه زندگ هیکه اگه من االن  نیرو مبل نشستم و فکر کردم به ا رفتم
بچه هات انقالب کردن و   ریگفتم که واسم زغال اخته بگ  یزدم م  یمهربون داشتم و االن بهش زنگ م

  وقت ای! آوردی م دیخر یمن زغال اخته م یکرد و برا ی رفت و کارش رو ول م یاون قربون صدقم م 
 تونستم تو بغلش آروم بخوابم!   یو شبا م  دادی کمرمو ماساژ م دیکش  یم ری که کمرم ت ییها

که پدر   ییروم ! بچه ها ختنیمثل سنگ ر قتیمشت حق  هیو از اون باال  دیانگار حباب ذهنم ترک هوی
 که در انتظار ماهاست...!  یارزش  یب ندهی خانوادس! و آ  یکه ب  یندارن و دختر 

 خونه استفاده کنم  یفایتونم از وا یهوشمند گرفته بود و بهم گفت که م یگوش  هیبرام  مامان

 رو نصب کردم   ترییو واتساپ و تلگرام و تو   ستاگرامینیا ینت وصل شدم و برنامه ها به

 نصب کردم   تا

 بزنم...   یچرخ  هیتا  ستاگرامینیا رفتم

 اسم کوروش راد اومد تو ذهنم  هوی

رو   ای تونست دن یچشم تو چشم هاش افتاد دلم آنچنان شکست که صداش م  یرو زدم و وقت  اسمش
 خراب کنه!  

امن  یازم دفاع نکرد!؟ تو همون خونه همون جا که نقطه  ،ومدیبرام نکرد! چرا دنبالم ن یکار  چیه چرا
کار نکرد! اون که  چیکرد و کشت! چرا ه ری شکل ممکن تحق  نیمن قرار بود بشه پسرش منو به بدتر

 دلش به حال من نسوخت؟   یک چی! چرا ههیکس  یمن بخاطر ب  یکارها  نیدونست تمام ا یم
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از   یسلف  هیعکسش  نیبار منو کشت! اول کیکه   یپسر   ن،یصفحه اون رفتم تو صفحه شاه از
 چطوره؟   دمونیجد   غاتیگرفته بود و نوشته بود : تبل لمیبرندش ف غاتیخودش و تبل 

 داشتم بگم :مثل خودت گنده، مزخرفه، نامرده...  دوست

 کرده بودن!؟   کاری آدما با من چ نیشکست، ا بغضم

 ... یو بعد ی... بعدیبعد یها عکس

 کردم   یکردم بغض م  یم نگاه

شدم و چندتا پسر   اریکه هوش یاون لحظه ا ادیتو فالو هاش چشمم خورد به اسم چندتا پسر...  رفتم
 ...  سیسمت سرو دمیی حالت تهوع بهم دست داد و دو هویافتادم!  دمیرو باال سر خودم د

 ..  شکست. یو بغضم م  آوردمی شکستم... دوباره باال م یو بغضمو م آوردمی م باال

 دونستم کدوم پدر بچمه!  یکه نم ییمردها یها چهره

تونه   یم  بیآس  نی*" فکر نکرده بودم! واقعا چطور با ای دختر  یوقت به زندگ   چیاتفاق ه نیاز ا قبل
 کنه!   یزندگ

بود    یکرد و خال یخون... معدم درد م یباال آوردم و بغض کردم... چشم هام شده بود کاسه   دوباره
 ... آوردمیمن همچنان باال م  یول

همه  نیاز پس ا  یی ... از ته دلم خدا رو صدا زدم و ازش کمک خواستم من تنهاییکنار روشو نشستم
  شمینم  ینبودم! من... من... مادر خوب  یمن انقدر قو  اومدم! یفشار بر نم 

 هوش شدم...  یهام بسته شد و انگار ب  چشم

خورد به گوشم و چشم هام خودکار باز   نیلحظه اسم شاه هیما ا دمیشن  ینامفهوم گنگ رو م یصداها
 شد 

   زدیتو دستش بود و با مامان حرف م میگوش بابا

 )...(  مارستانیکه اون بالها رو سرش آورده، شرکت پدرش سهام داره اول ب هیمرد نیفکر کنم ا-
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 واقعا!؟ -

  نیو با فهم و شعور تر از ا  تیبا شخص  یلیخ  یخانواده رو به رو شدم ول  نیبا ا ی آره من چندتا مهمون-
 حرف هان! 

 که   مینیب ی ذات آدم ها رو ما نم -

داستان بو داره! اون خانواده چند نسل قبلشون هم خان و خان زاده بودن و جز خانواده  یجا هی-
 بوده!   یکار واقعا ضد انسان هیدختر اومده  نیکه سر ا ییبال نیا  یبودن، ول لیاص یها

 رو گرفت جلوم    نیچشمم بازه عکس شاه دیتا د  بابا

  نه؟یا-

 تکون دادم و چشم هام رو بستم...  نیی به پا سرمو

 کنم    یخودم با آقا کوروش صحبت م-بابا 

 وسط حرفش دمیپر هوی

بفهمه  دی کس نبا چیمن اگه بخوام بچه ها رو نگه دارم ه د،یاریکدوم رو ن چینه تو رو خدا اسم ه-
 زنده بمونم  زارنیوگرنه نم 

 ! ستین یطور  نیاصال اون خانواده ا-

 صفت به تمام معناست   طان ی ش هیهست بخدا هست اون پسرشون -

 باهات رفتار کردن  یطور  نیکه ا یکرد  یکار  هیحتما -بابا 

   نییانداختم پا سرمو

   میبگو بدون - مامان

 تونم بگم ینه نم-

 ینبود ریتقص یپس تو هم ب-بابا 
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 د یکنم ازم نپرس یخواهش م-

 رو داد بهم  یدو سکوت کردن و بابا گوش  هر

 م یزاری به خواسته تو احترام م شهیما هم-

 رون یاتاق رفت ب  از

درباره   یقطع  میتصم  هیآروم باش و فقط به بچه هات فکر کن و   ست،یاسترس برات خوب ن-مامان
 پدرشون...  

 و تنها شدم   رفت

 بود  دهیبودم و آرامش از همه وجودم پر کش یدی شد یر ی خود درگ دچار

 برده بودم ادیوجود پدر بچه هام رو کال از  گهیرفتم و د  یو کوروش نم نی تو صفحه شاه گهید

 ینم گهی د ی! حتدمید یجا رو نم  چیتوپ گرد گنده شده بودم که ه هی نیع قا یماه! دق 8بودم  شده
 تونستم درست راه برم و کمر دردم پدرمو در آورده بود!

بود!   ی! هر شب تا صبح تو شکمم جنگ جهاندمیدیپامو م ریز  یتونستم برم و نه حت یم  سیسرو نه
 ! شنی م یبزرگ بشن چ رنیهمه با هم درگ نیتو شکمم ا نایمونده بودم ا

 شده!   یتوت فرنگ  یشب بود که احساس کردم اتاقم پر از بو  3 یها کینزد ساعت

فکر   یکردم به توت فرنگ  یبود چون اصال فصلش نبود! کالفه نشستم تو جام و سع بیعج   یلیخ
 شد!   ینکنم...! اما نم

 کی یفکر کن هر کدوم هفته ا گهیمزه ها! د ی! به بو و حت یخوردن یزهایداشتم!به چ اریاندازه و یب
 شه!  یواسه من م یدلشون بخواد چه وضع یز ی بار هم چ

  ری شدم! چنان ت دارینشده بود که از درد پا ب  7صبح بود که باالخره تونستم بخوابم و ساعت  6  ساعت
کردم، چون   یم هیبودم و از درد فقط گر یطور  نیشب ها ا شتریکه فلج شده بودم انگار! ب  دیکش یم
 !  امیکنار ب  دیو با هی عیگفت طب یمان مما
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دراز   یو نه حت نمیتونستم راه برم و نه بش یچون نه م  دمیکش یدونست چقدر درد م یخدا م فقط
زد باال و   یمعدم م دیمعدم تنگ شده بود و به طور مداوم اس یکرد! جا یبه دردش م یکمک  دنیکش

مامان برام پرستار گرفته بود و کال رو   گهیکه دسخت بود  تمیانگار تا حلقم زخم شده بود! انقدر وضع
 شدم   یبلند م سیسرو یتخت بودم و فقط برا

بود رو زخم    یمرحم نیبه حرف زدن داشت و ا یادیسال مهربون بود که عالقه ز انیزن م  هی پرستار
 هام 

 ...  شنیواست خم و راست م  کیبزرگ و کوچ یگفت خانم! هه پول که داشته باش یم بهم

گفت... از شوهر معتادش تا پسر مواد فروشش و خودش که مجبوره کار کنه و   ی م شیاز زندگ  برام
   ارهیخرج خورد و خوراک خودش رو درب 

هاشون سخت و پر از   یهمه آدم ها زندگ دمیرس جهی نت نیبود که به ا نیسر گذشتتش غمگ انقدر
  نیکنن،ا جاد یخودشون ا یحالشون خوبه که بتونن حال خوب رو برا  ییدرمونه و کسا یب یغصه ها

رو   یز یچ  چیگذره و تو ه یزمان م ،یخودت رو داغون کن ینداره که بخاطرش بخوا یبا ارزش  زی چ ایدن
 ... یبد ری تغ یتون  ینم

و هر چند ساعت   اوردتشونیخانم برام سر ساعت م  ه یرو داشتم و سم ییبرنامه غذا  نیروز بهتر هر
  دادیبار پاهامو کمرمو ماساژ م کی

 تونه تکون بخوره   یم  یخرس تنبل گنده که به سخت هیبودم  شده

بچه رو جا   یقسمت از اتاقم کمدها   هیو مامان  دنیخر یبچه ها رو م  یها لیبرام وسا کهی ت کهی بابا ت 
  یدخترونه م یها لیوسا ادیز ییگرفتن، البته بابا خودش تنها یتا م  4ها  لیتمام وسا داده بود و از 

بغل  هرفت واس یدلم ضعف م دمشونید یم یگرفتن که وقت یبراشون م  ییلباس ها هیگرفت، 
 کردنشون... 

استرسم  نیرو برام روشن کرده بود و ا  اطیپا به ماه گذاشته بودم و مامان زنگ خطر و احت  گهید البته
 کرد   یم شتریرو ب 
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کم رنگ   یبافت صورت  هیخانم  ه یظهر بود که حوصلم سر رفته بود و با کمک سم یها کیروز نزد هی
 هیرو برداشتم و   بودن دهیکه واسه پسرا خر یلباس  نی و خوشگل تر ،یساپورت طوس هیتنم کردم با 

 دست لباس خوشگلم واسه دخترم 

تل   هیو  دم یکوتاهم رو سشوار کش یدورم و موها دمینشستم رو زانوهام و لباس ها رو گرد چ  خودم
 براقم...   یمشک یرو موها   زدم دیسف  یدیمروار

 خانم رفت باال سرمو من دست گذاشتم رو شکمم   هیسم

 خودش خفن شده بود عکس ها  عکس خوشگل گرفت ازم و به قول  چندتا

 یپرستار ها و دکتر ها شتریخودم باز کرده بودم و فالور هام ب  یبرا ستاگرامینیا دیصفحه جد هی
 مامان و بابا بودن  یو دوست ها مارستانیب

 کنه...   یرو محو م اهیس یمن که ابرها یکمون زندگ   نیرو گذاشتم تو صفحم و نوشتم : رنگ  عکس

رو بهم داد که باز هم عکس   یحس خوب  هی نیبود! و ا  شتریب  یلیهام خ  کی به فالو هام ال نسبت
 بندازم...  

و   یبود و کتاب خوندن... از شعر و داستان تا پزشک یمجاز  یگشت زدن تو شبکه ها میسر گرم  تنها
 ... یآموزش

استرس هام   یل ین خگذاشته بود و م نیسزار یکه مامان برا یخیهفته مونده بود به تار کی گهید
 نیُجسه به ا  ادیم  شیکم پ  یلیگفت خ یبخش بود چون م  دیمامان ام یحرف ها یشده بود ول  ادیز

تا بچه رو نگهداره! بچه هام کامال خوب بودن و مامان واقعا تو همه  4انقدر خوب بتونه  یک یکوچ
 کرده بود.   نیبچه ها رو برام تام ازین  نیتر کی کوچ  یبود و بابا هم حت میلحظه ها دل گرم

در حال    یعنی!! لویک  80بودم، االن شده بودم  لویک 52هام و پاهام باد کرده بودن و من که  دست
شب راحت   هیرفتن،  یی! تو حسرت درست و راحت دستشوینه روده ا یار بودم و نه معده اانفج 
 چند روز مونده بود به روز موعود...  گهیراه رفتن تنگ شده بود! اما د  یو حت دنیخواب

 نداشتن...!  یکه پدر  یدر صورت می تا نوزاد آماده کرده بود 4اومدن  ینفرمون خودمون رو برا 3دو  هر
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! صبح نمازم رو  رمشونیو تو آغوشم بگ نمی که من قرار بود بچه هام رو بب یبه صبح میدیرس هباالخر
باز   گهیبار د کی که به کمک مامان بسته بودم رو  یبخوابم و ساک گهیخوندم و از استرس نتونستم د

 ....دمییکردم و نگاه کردم و بو 

شکمم که   ی بار خودم با نما نیدورم و ا دمیو زرد بود رو چ اهیرنگشون س بیکه ترک ییلباس ها دوباره
کردم   یتنم بود عکس انداختم و دوباره ساک رو جمع کردم و سع  یطوس یصورت   یلباس راه راه افق هی

 و بتونم لباس هام رو تنم کنم....    رمی دوش بگ هیخانم  هیبا کمک سم

 باالخره بابا در اتاق رو زد   که

 د گفت که ببرمت  دخترم؟ ستاره زنگ ز-

و از   دمشی در اتاق رو باز کردم و بابا قرآن رو گرفت باال سرم و من بوس نهینگاه تو آ هیبودم و با  آماده
   رونی اتاقم در اومدم ب

 ... میشد  مارستانیب یخانم راه  هیبابا و سم با

 کردم...  یها نگاه م ابونیبه آدم ها و خ  نیماش تو

گرفتم! اما  یبچه هام رو تو آغوشم م گهیبد! من چند ساعت د ایشه خوب با  د یدونستم حالم با ینم
 تا بچه! 4شدم! مادر  یکه من مادر م ییایشدم! دن یهم م دیجد یایدن هیوارد 

 ... مارستانیب میدیرس

 پرستار اومد جلو  هیو بابا ما رو برد سمت اتاق خود مامان که تو راه رو  میشد وارد

 خانم دکتر منتظرتونن مانی بخش زنان و زا دییبفرما یکرامت  یسالم آقا-

 مامان  ش یپ میدیرس

 رو تخت...  دمیو خواب دمیخانم لباس اتاق عمل رو پوش  هیبا کمک سم و

بهم  یتا نعمت داد 4 ایخدا ی! وا شمیکردم دارم خانواده دار م یداشتم! احساس م یبی حس عج هی
 کنم شرمندم نکن کمکم کن بتونم بدون پدر بزرگشون کنم یخواهش م



 که نداشتم یتیشخص

121 
 

 دورم جمع شدن   ارهاشیو دست مامان

  ی. دخترم آماده امی کن  یخدا عمل رو شروع م دیخب به ام-مامان

 استرس جواب دادم  با

 درد نداره! -

  شونینی که به کمرت زدم بعدش فقط لحظه ها رو بشمار تا بب یدردش همون آمپول زمی چرا عز-

 گرفتم  یلبخند زد که انرژ  بهم

 زد و همه لبخند رو لب هاشون بود...   یبودم و مامان باهام حرف م یحال عمل جراح  در

 ! رمیقراره بم از درد  ایو  شمیهوش م یکردم ب یباشه عملم!! فکر م یجور  نیکردم ا یفکر هم نم اصال

 مامان با محبت تمام گفت   هویآروم و راحت بودم!  یل یکه خ یصورت در

 جانم داداش بزرگه اومد  یا-

 و به من گفت   تنفس  یدستگاه برا هی ریبردتش گذاشت ز  پرستار

 حالش خوبه -

 آورد   ای فاصله به دن قهیرو مامان با چند دق یدوم

   یداداش وسط نمیا-

   گهیدستگاه د هیرو هم پرستار گذاشت داخل  یدوم

 آورد   ایرو به دن  یمامان سوم و

 ! هیگریچه ج  کهیداداش کوچ-

 زد و گفت :   غیکرد تو صورتشون که پرستاره ج  شی بچم ج هویکه  دنیخند همه

 از االن شلوغه! -
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   میاری ب  ایرو به دن انیک یدوردونه  میخب بر-مامان

   آورد ای دخترم رو به دن مامان

 !! یته تقار  نمیا-

 بود و بدون مکث!   غی ج  هیشب شیگر یصدا

 اووو از االن ناز و ادا داره!  -مامان

از وجودم تو   کهی و هر ت رمی اما همون نگاه اول بهشون باعث شد خودم بم دمیبچه ها رو ند درسته
 تا حل بشه...!  4اون 

چشم هام رو   گهید دمینفس راحت کش هیراحت شد بچه ها حالشون خوبه  المی که خ نیاز ا بعد
 بستم... 

 بردنم تو بخش...   تمیزدن و چک کردن وضع هیاز بخ  بعد

 دم یفهم ینم ی چ یساعت اصال ه 24

 کردم   یشد درد رو تو همه سلول هام حس م  یانگشتم باعث م ک یتکون کوچ  هی یعنی

 ... گهیسمت هم دوتا د نیسرمو چرخوندم و چشمم افتاد به دوتا تخت بچه و ا یسخت به

خواب و  گهی کرد و از اون لحظه د هیگر یکه اون سمت دادی م  ریش شهیش  شونیکی خانم داشت به  هیسم
 تموم شد... یو زندگ  شیآسا

  یخانم پستونک گذاشت تو دهنش و آروم شد و رفت سراغ بعد  هیسم

 ا سالم خانم حالتون چطوره؟  -

 درد دارم   یل یخ-

   دیراه بر دیبهتون بدم، خانم دکتر گفتن که با یپس خبر بد-

 !؟  تیوضع  نیبا ا-
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 کنم  یبله من کمکتون م-

 انی تو وجودم جر یاومد سمت منو دست انداخت پشتمو بلندم کرد، چنان درد دنیها که خواب بچه
خانم قدم  هیو عذاب تو راه رو به کمک سم هیاشت! با گرکم ند یز یچ یداشت که از برق گرفتگ 

 برداشتم... 

همه تحمل درد رو داره!؟  نیارزش ا ایدن نیسخت بود و باعث شد به مرگ فکر کنم، واقعا ا یلیخ
 رو ازش خواستم...  نی افتاد و از ته دلم تقاص کار شاه یم  نیاشک هام مثل بارون رو زم

دونست من بخاطر   یکوروش که م یو حت  دادیجواب کارش رو م  نیشاه دیحق بود با یخدا جا اگه
 جلو نفسش رو نگرفت   یپولش باهاش خوبم ول 

 بار پسرمو تو آغوش گرفتم...    نیاول یاتاق و برا میدوتا از بچه ها برگشت هیگر یصدا با

 بود!  ب یعج حسش

 بده بهش...    ریش  نیخانم برو بش هیسم

 نشست تو گلوم اما قورتش دادم و به حرفش گوش دادم   یبغض هی

 رو تخت و دادش بغلم...   نشستم

   رمشیبغلم بگ یبدم و چجور   ریداد که چطور بهش ش  ادی بهم

 کنده شدم...!   ایدن ن یافتاد تو دلم که انگار از ا یآرامش هیخوردن که  ری کرد به ش شروع

 خانم پسر دومم رو آورد    هیلبم که سم نگذشته بود که لبخند نشست رو قهیچند دق هنوز

 خودته   هیانگار شب نیرو بب   نیا ایب-

 حرفش بهم شوک وارد کرد که زول زدم به چشم هاش!  چنان

 زدم!؟  یخانم حرف بد دیببخش-

کوروش نشست تو   یکه تو بغلم بود و تا چشم هاش رو باز کرد و نگاهم کرد چهره  یزدم به پسر  زول
 چشم هام! 
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 رو گرفتم...  یخانم و بعد هیست سمد دادمش

 نبود!   یک  چیه هیشب نیا

 که لب هام به خنده باز شد   دمشید دیدادم و باالخره دخترم رو آورد! چنان قلبم لرز ری اونم ش به

 به وجودم...  دمیتنش رو کش یو بو دمش،یکردم و بوس بغلش

 ...  یزندگ 4... تی نها یتا عشق ب  4

  مینفس زندگ  نیاگه آخر یوقت! حت چیتونم ه یمن چطور دلش اومد منو تنها بزاره!؟ نه من نم مادر
 . رنیرو قرار باشه ازم بگ 

   ینیری که مامان و بابا وارد اتاق شدن با گل و ش دادمیم ری اونم ش به

 و رفتن سراغ بچه ها...  دنم یهم بوس دوتاشون

 از بغلم گرفت    رو بغل کرد و بابا هم دخترمو  شونیکی مامان

 جانم چه کوچولو موچولوع!!  یا-بابا 

  دیپسر بزرگمو بوس  مامان

 چه بداخالقه! از االن اخم و تخمش به راه!   نیا-

 بابا گفت :  هوی

 داره  یگر  یوحش یخو  کمیبه باباش رفته -

 که بابا گفت  میبهش نگاه کرد  هویمامان  منو

زن کوروشه اما همشون به جز پسر اولت   هیشب شیدیدخترتم سف  نن،یکوروش و شاه هیپسرات شب-
   نهیپسر اولت خود خود شاه یبه تو دارن ول ییشباهت ها هی

 تشر زد به بابا  مامان

   ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا-
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 هستش  نیبچه ها پسر کوروش شاه نیچرا خانم وقتشه، دخترم پدر ا-

   نییانداختم پا سرمو

  شهیم نمنده معلو شیتا آزما-

بچه ها اونه و من حق تو و بچه  ن یفکر نکن، پدر ا یا گهیمرد د چیبه ه نیدونم به جز شاه یمن م-
   رمی گ یهات رو م

 و دوباره گذاشت تو بغلم و رفت سراغ پسرا...   دیدخترمو بوس بابا

 بودتشون!   دهیقبال د انگار

  دمی به بابا و مامان پرس رو

  م؟ی بزار  یاسمشون رو چ-

رو به اسم   شیکی پسر از دست رفتش به نظرم  ادیکوروش هستن به   یها نوه ها نیچون ا-بابا 
 شهاب بزار  

   نییانداختم پا سرمو

 چشم -

 رو ول کن  انیبزار ک  یدوست دار  یهر چ-مامان

 با اخم به بابا نگاه کرد  مامان

 برم دنبال شناسنامه هاشون    دیاسم هاشون رو انتخاب کن-بابا 

 !؟  یبه نام ک -

 پدرشون   یکردم به نام خانوادگ  مینامه تنظ   تیشکا-

 انداختم به لباس بابا   دست

   دیتو رو خدا نگ-
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 چرا دخترم  -

    کشن یاونا منو م -

 تونن بکنن   ینم  یکار  چیه-

 براشون   ری بابا تو رو خدا به اسم خودم شناسنامه بگ-

 خره جواب داد مکث کرد و باال  بابا

 بچه ها حق دارن پدر داشته باشن   نیاما ا رمیگ یفعال به اسم تو م-

 عوض کردن جو گفت :  یو مامان برا  رفت

   م؟یبزار  یبه نظرت اسم دخترت رو چ  زیدن-

 خانم بخوره   زیکه به دن  یاسم هی -خانم  هیسم

   ؟یمثال چ - مامان

 و زول زدم به صورت دخترم...   میسه به فکر رفت هر

 داشت...   یته رنگ آب هیهاش  چشم

 ه یمامان دخترم چشم هاش آب-

 خوشگل دخترت    یلیآره خ -

 اومد  یاسم کرد هیتو ذهنم  هوی

 ماهورا  -

 دوسش دارم  هیاسم قشنگ-

 ماهورا رو ازم گرفت و پسر بزرگ ترمو برام آورد   مامان

   م؟یبزار یپسر خشن رو چ نیاسم ا-
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 شهاب  - - -حرف بابا افتادم و به احترامش گذاشتم  ادیکردم و  گاهشن

 رو آورد   میپسر وسط  مامان

   ؟یچ نیا-

 مال شماست   نیا-

   دیخند مامان

 من اسم آرشام رو دوست دارم  -

 خانم با ذوق گفت :  هیسم

   ادیبه شهاب هم م-

 رو آورد...   کمی و پسر کوچ دتشیبوس مامان

 اسم گذاشتنشون هم داستانه ها   - دمیخند

  میپسر سومم رو گذاشت   نیو ا دمیسه خند هر

   ری آرشاو-

 و بابا اومد بردتش...  میبرگه نوشت هیاسم ها رو دوست داشتم و تو  همه

بچه   نیا ر یبره و انقدر درگ  یمجبور شد بخاطر عمل اورژانس یاومد از اتاق بره ول  یکه دلش نم  مامان
 درد دارم!!  ارمیب  ادمیکردم  یوقت نمها شده بودم که 

آوردن و هر  یساعت گذشته! باال م کی یدید یم هویکردم و  یپوشک هاشون رو عوض م  ینوبت
 !!  دی کش  یطول م کساعتی کدوم رو عوض کردن 

  یم یجا روان نیشدم، وگرنه ا  ینداشتن و فردا مرخص م  یویو مشکالت ر  یخدا رو شکر زرد حاال
 شدم!! 
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  یهام شروع م یک یکرد اون  ی م هیکه گر شیکیصبح بود و هنوز نتونسته بودم بخوابم!  4  ساعت
خانم کمک دستم بود  هیچند ساعت گذشته بود!! حاال سم هویتا بچه رو آروم کنم  4کردن و تا بخوام  

 همه فشار!  ن یوگرنه مرده بودم از ا

 هیتو دهنشون نگه داشتن  ری ش  شهیآماده کردن خودش جداگانه داستان بود و ش ریش شهیش هی
 ...  گهیداستان د

 پوشک...  ضی صبح بود و من هنوز در حال تعو 9  ساعت

 خون و درد شکمم دوباره شروع شده بود یهام شده بود کاسه  چشم

 حال خراب من جا خورد  دنیبا لباس فرمش وارد اتاق شد و با د مامان

 ! ؟ ی! خوبزیدن-

  هیگر  ری کردم و زدم ز بغلش

 تونم   یان من نم مام-

 به سرم   دیدست کش مامان

االن  یکن محکم باش یماهاست! سع یپاها ری که بهشت ز نهیمادر بودن سخته بخاطر هم زمی عز-
 تا بچه به تو هستش  4اون  دیام

 و گفت:    دیرو بوس میشونیپ

   امیخونه منم م دیبر انیبچه ها رو جمع کن با ک   لیوسا-

 چشم -

 وارد شد   ری تا کر 4ها رو جمع کرد. بابا با  لی خانم همه وسا هیرفت و با کمک سم مامان

 خونه   میبر دیسالم مامان کوچولو بدو که با-

گرفت و واقعا مثل دخترش   یبود اما اصال خودش رو نم ی خصوص  مارستانیب نی ا ئسیکه ر نیبا ا  بابا
 کرد    یبا من رفتار م
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پارک شده   یکه جلو ورود ین یبغلمون و به سمت ماش می بچه گرفت هیپرستار صدا زد و هر کدوم  هی بابا
 م یبود رفت

 م ین یجلو بش ینفر  3 میو مجبور شد مینی پشت جا نبود بش گهیکه د میدیها رو چ بچه

 تا خونه... ومدیدر ن  کمی ج یکرد و جام بد بود ول  یکه شکمم درد م  نیا با

خانم    هیو سم میبود قرار داد دهیکه به هم چسب یا ی بچه ها رو تو ننو چوب   ییتا  3 م،یدیرس خونه
 بکشم رو تخت!  یدراز  هیحداقل   ایعوض کنم و   یلباس  هیداد تا آروم شن و من بتونم  یتکونشون م

 شده بودم!  یکردن! روان یم هیداشتن گر ییتا  4شد!  ینم اما

 به دونه آرومشون کردم و خوابوندم...  دونه

 !سی مثانم نشدم که برم سرو یاومدم و هنوز متوجه فشار رو مارستانیساعته از ب  4 دمید هوی

خانم شد و من   هیمن کمک دست سم  یبه جا یدم غروب بود که اومد خونه و با همون خستگ مامان
 بخوابم...  یتونستم کم

 بچه ها افتاد بود تو سرم! هیگر  یصدا یشدم حالم بهتر بود ول  داریب یوقت

 دم صبح شد!  دمید  هویدادم که  رشونیشروع شد جاهاشون رو عوض کردم و ش  دوباره

 کرد! یپ  یاومدم بخوابم دوباره ماهورا پ تا

 زد! ینشسته چرت م  چ،یخانم بدبخت که ه هیسم

بار که لباس    نیبدم ا هیوحکه بتونم به خودم ر نیا یبودم! برا دهیصبح شد و من هنوز نخواب  باالخره
که باردار بودم عکس انداختم رو تنشون کردم و دوباره همون  یهاشون رو عوض کردم همون ست

 عکس انداختم   یطور 

 کنار همو قرار دادم تو صفحم  گذاشتمشون

 شد!   یداشت عکسم که خودم باورم نم  دیآنقدر بازد یعنی
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و بزارم تو صفحم،    رمی عکس خاص با بچه هام بگ هیکردم  یم  یبهم داد و هر بار سع یخوب  هیروح  اما
 کدوم معلوم نبود   چی البته چهره خودم تو ه

  تی. وضعوفتمیخودم ب  ادیتونستم  یو نه م دمیماه شدن و من هنوز نه درست خواب  7بچه ها  االن
شد    یباعث م  نیو ا ن،یراغ کوروش و شاهکه بره س نیبابا کوتاه اومده بود از ا  یخراب بود ول  میروح 

 که پدر بچه هام رو فراموش کنم  نی ا یمحکم تر باشم برا

تا بچه هام، چون من قبل از اون   4کردم بخاطر  یگذشت، اما خدا رو شکر م یبود که م   یسخت یروزا
 نداشتم...  یچی نبودم و ه  یچیها ه

 م برام خود خود عشق بود... هاشون ه هیگر یاالن خنده هاشون، حرکت هاشون و حت  یول

  دنیخند  یو به هم م دادنی هاشون رو تکون م یو اسباب باز  ننیگرفته بودن بش ادی تاشون  4

که  یبره باال! طور  یلیخ ستاگراممی نیا یشد آمار فالو ها  یباعث م  نیبامزه و خوشگل بودن و ا  یلیخ
 کنم ازش و موفق شدم   ییدرآمد زا  دیبه ذهنم رس

پول در   یتونستم کم یدادن اما دوست داشتم خودم هم م یکه مامان و بابا خرج بچه ها رو م نیا با
 ...   ارمیب

کردن، هر چند که سخت   یچشمم رشد م یو ذره ذره جلو دنیرس  یم یتات  یهام داشتن به تات  بچه
 و خسته کننده بود.  

از   هیبه ثان هیسال گذشت و من ثان کی!! شونیسالگ ک ی لد به تو دمیچشم رو هم گذاشتم، رس هوی
 بزرگ شدن اون ها   یوقتمو گذاشتم برا

عشق با جون، نفس به نفسشون روز رو شب کردم و شب ها رو به صبح رسوندم، اون بچه ها شده   با
بود و   دیخودمو داشت اما سف یخوشگل بود! ته چهره   ی لیبودن همه وجودم، مخصوصا دخترم که خ 

 ی چشم آب

اتفاق تو تموم   نیراه برن و قشنگ تر  یتات یو بلند شن و تات رنی جا بگ هیگرفته بودن از  ادی همشون
 رفتن   یصحنه بود که بچه هام جلو چشمم راه م  نیعمرم ا
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بود و  خواهرش و برادراش حساس  هیکردم به گر یاز همشون بد اخالق تر بود اما احساس م شهاب
 جالب بود!  نیو ا دادی بود که واکنش نشون م یکردن شهاب تنها کس  یم هیتا اون ها گر

تو اون کاخ قشنگشون دو تا اتاق داده بودن بهم  نا یبود و مامان یعال  یخوب بود، همه چ یچ همه
  ی خودم روم نم یذاشتن ول  یبچه ها کم نم  یبرا یز ی چ چیبچه ها، ه یبرا ی ک یخودم و  یبرا  یکی

  یکنم و برا ییدرآمد زا ستاگراممین یو اکانت ا میکردم با گوش یم یبخوام، سع یز ی شد ازشون چ
 کنم  یابیها بازار  شرکت

شدن، اما   یراحت بزرگ م  الینداشتن و با خ  یکمبود چیبچه ها، ه   یماهگ 14خوب بود تا   یچ همه
و خسته  ری اما پ م،یزندگ  دیجد یکه تازه پا گذاشته بودم به دهه  نیازم نمونده بود، با ا یچ یخودم ه

!  رنیرو بگ مدست یحت  ایو  رنمی دارم که تو بغل بگ ازیبگم که چقدر ن یتونستم به کس  یشده بود، نم
  ینوازش م هیچقدر دلم  یکنه، حت یبا موهام باز  یک ی که  نیدارم به ا اجیتونستم بگم که احت ینم

داشت به نوازش، به لمس شدن... دلم   ازیپوست تنم هم ن یخواد... نوازش اندامم... جسمم... حت
تر و    ریمن پ شدنیخواست چون هر چقدر بچه ها بزرگ تر م  یم دیخواست، دلم حس ام یعشق م

 احساس تر...   یب

 نگاه کردم...   رونی و از پنجره به بارون ب دمیآه کش هی

مامان بهم  یکه عروس ها ییقدم بزنم، در کمدم رو باز کردم و به لباس ها رش ی م زخواست بر دلم
شال با   دنیبود، تنم کردم و بدون پوش  یسرخ رنگ پفک  یپالتو هیداده بودن نگاه کردم، داخلشون 

به  مبود، رفت دهیتر از شونه هام رس نییپا یبلند شده بودن و به کم دنیبازم که جد یهمون موها
 خانم سپردم   هیو بچه ها رو به سم طایسمت ح 

 ...دی رس  یجا بود و به منو بچه ها م نیا یخانم شبانه روز  هیسم  چارهیب

 و رفتم تو باغچه...   دمی بوت بلند چرم پوش هی

 درمون... یب یاز دردها شهیکه پر م یناودون...من که تنهام و داغون...بغض  ینم بارون...صدا یبو

پوستم رنگش عوض شده بود و خشک تر از    وقت بود رد انداخته بود رو گونه هام،  یلیهام خ  اشک
 صورتم بود.  گهید یقسمت ها

 کردم و چشم هام رو بستم...   یرو پل   یآهنگ نوازش اب میگوش یتو
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دست هام رو گرفته باشه و ازم بخواد به   یکیکه االن  نی هام رو تو هم فشردم و فکر کردم به ا دست
 بخندم و لذت ببرم...    اشک، یجا

 اومد جلو چشمم... پدر بچه هام،  نیشاه یچهره  هوی

 ...  یانصاف ی... بیرحم   یبار کشت...! با تموم ب  کیکه من رو  یمرد

 کردم بهش فکر نکنم   یو سع دمیآه از ته قلب شکستم کش هی

  تیانقدر اذ هگیکردن و د یم یتر داشتن و روزها با هم باز  یبچه ها شب ها خواب طوالن دنیجد
خواست که  یشده بود و االن دلم م  شتریآرامش و فکر آزادم ب یخانم کم  هیکردن و با حضور سم ینم

 بولتا بچه ق 4مرد منو با  هی شهیم  یعنیکه بتونم باهاش آروم باشم!  یمرد  هیعاشق بشم، عاشق 
 کنه!؟! عمرا 

 ادیخوان  یکه بچه هام م  نیفکر کردن به عشق رو کات کردم و به ا گهیفکرم خندم گرفت و د از
تونستم   یم  یبگم، فکر کردم! واقعا چه جواب  یبابا کجاست چ  دنیبابا و مامان بگن و اگه پرس رنیبگ

 شناسه!؟!  یبگم باباتون مارو نم اهمیولمون کرده رفته!؟  ایخدا؟   شیبدم!؟! رفته پ

 بابا به خودم اومدم  یصدا با

 تو  ا یدختر! ب یشد سی خ-

 لبخند زدم  بهش

   امیچشم بابا االن م-

 سر بابا رفتم داخل و پالتوم رو درآوردم   پشت

   یشیم ضی مر-بابا 

   ستین  یمشکل دینگران نباش-

 سمت بابا   انیراه افتادن ب  یتات  یاون ور بچه ها تات از

 خوش دست هاش رو باز کرد به سمتون...  ی و رو یبا خوشحال   بابا
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 * نی*شاه

 

خراب شده بود و   یاقتصاد تیرو جمع کرده بودم چون بازار بخاطر وضع میاطیخ  یاز کارگاه ها یکی
 م، یکار انقدر نداشت

 یبرا  دیست لباس جد هیکردم و  یم  دیخر یسر  هیرفتم   یم دیبود و با یخونم مهمون  امشب
 دمشیکه د یبار   نیبود که اول کلیامشبم،. انقدر خوشگل و خوش ه یرو تخت یبودن برا پی خوشت

قبول  یدلبر   یدادم و اون هم با کل  شنهادیبهش پ می! مستقهیک نمی نتونستم صبر کنم بب یوا دادم! حت
 کرد 

بود از نو ساخته بود اما  دهیکرده بود. کال کوب یتراش کریرو پ  کلشی شده بود و ه  یدست کار  صورتش
 در آورده بود!!  یچ یلعنت

هاشون رو بهشون گفتم و رفتم   تی کردم و مسول فیکردم و برگشتم خونه و خدمتکارها رو رد کارهامو
 برگشتم تو سالن... دمیجد یدوش گرفتم و با لباس ها

 اد یمخوشگلم داره  د یاف جد یاومد و اعالم کردن که ج فونیآ یصدا  نمیخواستم بش تا

 ...!رونیشد ب دهی جووون از دهنم کش هیوارد شد نا خواسته  تا

حد ممکن به چشمم  نیبود که تموم اندامش رو به قشنگ تر  دهیپوش یزرد و مشک  یسرهم هی
   آوردیم

 گرفتم...  شی اتاقم رو در پ ری و همون جا بغلش کردم و مس یصبر کنم تا آخر مهمون نتونستم

  ینم  ریانگار چشمه بود س  یمهمون ها اومده بودن که تونستم ولش کنم! لعنت شتریب گهیکنم د فکر
 شدم ازش!  
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  ش ی *" و رفتم پادی در ب میو کسل یکه خستگ نیا یو برا نیی پا میرفت  ییمرتب کردن خودمون دوتا بعد
 بچه ها...  

  گهیبار د ن یبره و نگهش داشتم، ا سویخوش گذشت و آخر شب باز نتونستم بزارم گ  یآخر مهمون تا
 بشم ازش...!  ریانقدر باهاش بودم که س

ببب.ر.ه.نه رو تختم   یطور  نیکنم ا یبرام جذاب نبود! احساس م گهیدونم چرا د یپا شدم نم  صبح
 شده!   فیافتاده تختم کث

پتو رو انداختم روش و    حرف ذهنم نیزوده واسه کات کردن! با ا یل یخودم تشر زدم که هنوز خ به
 دوش گرفتم و صبحونه خوردم   هیرفتم 

 و با همون صورت نشست *"  نییناز و عشوه از پله ها اومد پا یشدن و با کل   داریخانم ب باالخره

   ری صبح بخ-

 داخل موهاش   دمیکش دست

 مو بلند   یبانو  ریصبحت بخ -

و توران    زیعشوه خرکي باالخره پا شد رفت دست و صورتش رو شست و اومد نشست سر م   یکل با
 ... د یرو براش چ زی نم مخا

 گفتم کار دارمو ردش کردم   یالک  چونمشیکه بپ  نیا یبرا

خودمو   ضی و پتو رو عوض کنه و بعد از تعو یتا رفت برگشتم اتاقم و به توران خانم گفتم که رو تخت  و
 انداختم رو تخت...  

 درمو خواهرم مترادف زن برام لذت بود. البته به جز ما یعنیمن جنس زن خود لذت بود!  یبرا

بخاطر   کمی  دیازدواج نداشتم شا یبرا یا زهی انگ ایو  لی دل چیازدواج کنم اما ه دادیم ری گ ادیز مامان
بودم و   دهی مادر بچه هام بودن ند قیرو ال یزن  چیهنوز ه یشد ول یم یوقت ها دلم راض یبچه بعض 
 کردم!   یهم م دایکنم پ یفکر نم
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باهاش   گهید  طیشرا هیاگه تو  دیخوشگل بود، شا ییبابا اومد تو ذهنم، خدا یمعشوقه  یچهره  هوی
 ها بود !  نیاز هم یکیکشتنش االن  یشدم و به جا   یآشنا م

 شدم افتادم...    اریکه هوش نیاون صحنه ا ادی

  افتاد قطعا یاتفاق نم  نیکه فقط قرار بود کتک بخوره! البته اگه ا یتو *" اونم کس دمیکه فهم  یوقت
گوشه مرگ   ه یولش کردم   تیکشتمش اما بخاطر عذاب وجدانم همون موقع با همون وضع یخودم م
 رو بسپارم دست خدا   شیو زندگ 

رابطم رو باهاش، اما از اون   ستی ن ادمیکه  نیهمون قدر عذاب وجدانش رو دارم چون با ا هنوزم
که رو پاهاش بود متوجه شدم که باکره بوده و تموم افکارم درباره بدکاره*"بودنش کامال به هم  یخون
بشه و   هیبق  یدوست هام اومده بودن اون جا دنبالم، نتونستم قبول کنم دست مال  یبود و وقت  ختهیر

ه  بهش دست بزنن و با کمک اون ها بردمش و سر ب  یپارچه روش اجازه ندادم حت هی دنیبا کش
 کردم.  ستشین

 !؟آوردمی رو به دست م  ی گذشته چ یآور  ادی با

 ...دمیپس زدم و خواب  افکارم

 شدم  داریشدم و ب ری غروب بود که باالخره از خواب س یدم ها دم

 یها ام ی پ دمیکه د یز یچ نی رو برداشتم و چک کردم و اول مینداشتم از جام بلند شم! گوش جون
 ستاگراممینیبود تو ا  سویعاشقانه گ

 ک... شعرا...  نیکرد تا ا ی جذبم م شتریب دادیدار م زی م زی چ یها امیپ

 بزنم... یدور  هیتا   یتو صفحه جهان  رفتم

و بعد   مانیزنه قبل از زا هیبه هم که  دهیباحال! دوتا عکس چسب یل یعکس خ هیچشمو خورد به  هوی
که رفتم تو  یبود! طور  یعکس قشنگ یلیتا بچه واقعا خوشگل! خ 4رو گذاشته بود.  مانیاز زا

 صفحش... 
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که بچه  گهیعکسش همون عکس بود و بعد از اون چندتا عکس بامزه د نیاول صفحش که اول رفتم
جان  یکردن، انقدر به دلم نشستن که دوست داشتم فالوش کنم، ا ینگاه م ای دنیخند یم ایها 

 سال رو داشته باشه! 30  دیچهره ش آشناست!؟! با ی هم خوشگل بود! چقدر ول مامانشون

 سمت مامانشون  رنیدارن م یتات یبود که بچه ها تات دئویو هی شی آخر

! کال تو اون همه عکس  دمشیکجا د دم یبرام مادرشون آشنا بود! زوم کردم رو عکسش اما نفهم  یلیخ
 !!  دمشیکجا د دمیتو دوتاش مادرشون معلوم بود و هر چقدر دقت کردم نفهم

شات   نیبود! از عکس هاشون اسکر  بیزد! واقعا عج یبرام آشنا م  یلیاز بچه هاش هم خ یکی  یحت
 بود!   یچ ییآشنا نیا لی دل نمیگرفتم تا بب

 ذهنم پرت شد...   زنگ خورد و کال از فکر بچه ها و مادرشون میگوش

کردم   دیشدم و دوباره مامان رو تهد  یباز خواستگار اومده! باز عصبان دایش یبود و گفت که برا مامان
 نه!   ای دهیدونم گوش م یخونه و نم  ان یاجازه بده ب  دیکه نبا

شهال   دمی اف جد یبا رو ج   قامیخونه رف  یهفته پر کار رو پشت سر گذاشته بودم و بعد از مهمون کی
 جون برگشتم خونه ...  

و جمعه رو تا   رونیرو زدم و فرستادمش ب  یشگیصبح خوش گذشت و صبح دوباره همون کلک هم تا
 ...  دمیشب خواب 

 ...  یآزاد داشتم و رفتم نت گرد  یمیتا هی بازم

شده ! حذف  ستی خواستم برم تو صفحش، متوجه شدم ن یوقت  یقلو ها افتادم، ول 4اون  ادی هوی
  بود!!

 تو عکس ها و دوباره زوم کردم رو بچه ها و مادرشون...  رفتم

 !  ییهمه آشنا نیا ل یاز دل  اوردمیدر نم  سر

 لحظه  هیکه چهرش برام آشنا بودم،  یرو عکس پسربچه ا رفتم
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  ینگاه انداختم به عکس بچه! کپ  هیکه با مامان انداخته بودم،  زمیرو م امی افتاد به عکس بچگ چشمم
 بود!   من یها یبچگ

 منه  یها  یبچگ هیشب  زده،یکه آشنا م نهیپس هم هه

 رو عکس مادرشون که... که... ک...   رفتم

 بابا اومد جلو چشمم! نفسم قطع شد و ذهنم از کار افتاد!  یمعشوقه  ی چهره

 به هم ندارن!    یربط چیها ه نیا نه

 زوم کردم رو عکس پسر بچه.... دوباره رو مادر بچه...   دوباره

 دختر بچه....  یبعد یها بچه

 گشتم نبود!  یدوباره رفتم دنبال صفحه بگردم اما نبود! هر چ خودکار

   دیکش ری مغزم ت  بیو غر بیعج یرو تخت و از فکر ها افتادم

 ازش نداشتم!   یرد چیه ینشونه ا چیه گهیمن د اما

 کردم پسش بزنم...  یدادم که اشتباه فکر کردم و سع یخودم دل دار  به

 بخورم...   زی چ هیشدم و رفتم  بلند

افتادم! نشستم  یر ی رابطه بدون جلوگ ادیرابطم با اون دختر افتادم...   ادیرو باز کردم و  خچالی در
!؟ نه بابا عمرا! فکر  ادی احتمال داشت افکارم درست در ب یعنیزنده بودنش افتادم...   ادیو  زی پشت م

 تا بچه داشته باشم!  4بابام   یکن من از معشوقه 

 شدم...   الشی خ  یگرفت و ب خندم

  یها یعکس بچگ ادیعکس بچه افتادم! تا خواستم بخورمش  ادیلقمه رو خواستم بخورم که  نیاول
 خودم افتادم! 

 صفحه پاک شد!؟    هویبو دار بود! چرا تا من درخواست دادم  هیقض نی... ازیرو پرت کردم رو م  لقمه
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 و درمونده نشستم سر جام...!  میشونیبه پ  دمیکش دست

نبود! رفتم رو عکس    یچیکنم اما ه دایپ یز ی چ دیرو گشتم تا شا ستاگرامینیرو برداشتم و کل ا میگوش
خودش بود. چشم هاش همون نگاه  کنم! چشم افتاد به چهره مادرشون ، دایپ  یز یچ دیهاشون تا شا

 !  ادیز یل یکرده بود خ ری رو داشت اما تغ

اسمش رو سرچ کردم و  عیپستش کامنت گذاشته بود. سر ریکه ز یچشمم خورد به اسم کس هوی
 و مجبور شدم در خواست بدم   هیمتوجه شدم صفحش خصوص

  ختیو همه ظرف ها ر دمیرو کش  یز یداد! کالفه شدم و رو م یبده نم  یچقدر منتظر موندم اوک هر
 ...  نیزم

رو برداشتم و از  چیسو میمشک یو شلوار راحت شرتیخونم، با همون ت یعوض کردم لباس ها بدون
 ... رونیخونه زدم ب 

 تو مغازه...   دیسع شیپ رفتم

عکس رو بهش   یل پرساحوا هی و بعد از  میبهش، وارد مغازه شد دمیکرد که رس یم  لیتعط داشت
 خودمه مادرشون هم همون دخترست! ی نشون دادم و اون هم در کمال تعجب گفت که بچه کپ

  ری بهش گ ادیهستش، ز یدونستم پسر قابل اعتماد یبمونه و چون م  نمونیخواستم مثل راز ب  ازش
 ندادم 

و    بیمسئله عج نیفکر کنم به ا  ییکردم و رفتم بام تهران تا هم قدم بزنم و تنها یخداحافظ دیسع از
 ! بیغر

 زدن کل شهر...   دید یجا برا نیبه بلندتر دم یرس باالخره

 دمینه، که خوشبختانه قبول کرده بود و تا د  ایکه قبول کرد  نمیرو درآوردم تا چک کنم بب  میگوش
 ام دادم  یبهش پ  نیآنال

 قلو ها ازتون سوال بپرسم   4خواستم درباره اون   ریم وقتتون بخ سالم خان-

 زود جواب داد   خوشبختانه
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 بود؟   یقلوها با لباس زرد و مشک  4سالم منظورتون -

کار   شنهادی برندم بهشون پ  غاتیتبل  یمن دوست دارم برا ه؟یشه بپرسم نسبتتون باهاشون چ یبله م-
 بدم  

 فرستم   ین رو براتون مواو بله حتما، االن شماره مادرشو-

 ممنون متشکر  -

تو گوشم پاهام سست شد!   دیچی رو برام فرستاد و همون لحظه بهش زنگ زدم و تا صداش پ  شماره
 احتمال داره اون بچه ها مال من باشن!؟   یعنیخودش بود!  یصدا

 !؟ دی زن یالو؟ چرا حرف نم -

 کردم که تلگرام و واتساپ برام اومد!   ویرو قطع کردم و شمارش رو س  یگوش عیسر

 باز   دمیعکس ها رو چک کردم و همون عکس ها رو د عیسر

 کنم!  کار یبودم االن چ مونده

با بچه   دهیسر پوش  یها یاز شهر باز  یکیتو  دادیگذاشت که نشون م دیجد تی تو واتساپ وضع هوی
 هاست! 

 تو کدوم! ؟!  یکدوم! ؟! لعنت اما

لحظه ذهنم  کیتو موهام و کالفه برگشتم خونه... تا صبح خوابم نبرد... صبح تا شب  دمیکش دست
هفتس گذشته و  2اما االن  نمی ازش بب یز یآشنا چ  یجا هیکردم تا از  یآروم نشد! تن تن چکش م

 کنم!؟ کجا برم!؟!  کاری دونم چ یمن نم

  یراه کار  چیمسئله بود و ه نیا  ری ماه شد که من مغزم درگ کیبگم!؟!  یم چدونم زنگ بزن ینم  یحت
 آوردم    رشی نکرده بودم که باالخره گ دایپ

لحظه به  هیبود   یکی هوا  نیعکس انداخته بود و چون هواش با ا  تگریفارس تو چ جیخل اچهیدر کنار
 ... اچهی دلم افتاد االن اون جاست و بدونه مکث رفتم سمت در
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 هیو دوباره به عکسش نگاه کردم که با  دم،یاما باالخره رس  دیطول کش کیبخاطر تراف  یساعت کی
 بودن و پا تند کردم سمتش...   اچهیدر یکه تو قسمت ساحل  دمی فهم  ی تیحساب موقع

و با دست صورتمو پوشوندم،   دمیخواستم بزارم، بچه ها رو دکه   یقدم نیبه ساحل و تو اول دمیرس
  شونیکی قه یهر چند دق یکردن ول یم یزن سن دار داشتن با توپ باز  هینگاه کردم به بچه ها که با 

 شونیز! انقدر بامزه بودن که منم محو با دنیخند یها بهش م یک یو اون  نی افتاد زم یبا باسن م
 رفته بود...   ادمیاز  یشده بودم و همه چ

  یم یو فقط سع  دیخند یها اون اصال نم  یک یخودم بود، بر عکس اون  هیکه شب یکردم به پسر  زوم
مامانشون  هوی! ادیداره سرم م  ییچه بال ایمنه انگار! خدا هیاخالقش هم شب  ی کنه، هه حت یکرد باز 

ها همشون دست انداختن به مانتو مامانه که اون  اومد سراغ دختره و لباسش رو پاک کرد که بچه
 کنه   یهم مجبور شد باهاشون توپ باز 

  نیقی یسال رو فکر کنم داشتن، زوم کردم رو مادرشون... بچه بود... در کمال ناباور  2ها حدودا  بچه
  یم کاریتا بچه چ 4جا با  نیبار کشتمش اما ا کیکه من  یکردم که خودش بود! همون دختر  دایپ

 کنه!؟!  

 کردن...  یزن و مرد سن دار هم اومدن کنارشون و شروع کردن با بچه ها باز  هی

و   دیتونستم بدن سف یجا م ن یبود و هوا گرم چون تن بچه ها تاب و شرت بود و از ا تابستون
 بزنم    دیتپلشون رو د

توپ خورد به پاهام و بچه ها شروع کردن به قدم  هی هویخواست برم بغلشون کنم!   یشدت دلم م به
چنان ضربان قلبم رفت   هویاومدن و  یاما دوتاشون آروم م  دنییدو  یگذاشتن سمت من! دوتاشون م

 باال که خشکم زد! 

 و توپ رو برداشتن که به خودم اومدم و صداشون زدم   اومدن

  د؟یسالم کوچولو ها چپس و پفک دوست دار -

 نه مامان دبا تونه  بچه گفت :   دختر

 ندونه   میاز پسرا گفت:بخول  یکی
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 من بود گفت :  هیپسر که شب اون

 م یبل-

لحظه چشم تو چشم  هیو گرفت بغلش و به سمت مامانش رفت اما تا سرمو آوردم باال تو  توپ
 پشت سبزه ها گم و گور شد!  عیاون صورتش رو پوشوند و سر یمادرشون شدم ول

 بچه ها   شی از فرصت استفاده کردم و رفتم دوباره پ یلکرد و شتریشکم رو ب نیا

   د؟یدوست دار یبچه ها بستن-

  دنیاووو بلند کش  هویبا هم دست زدن و  همشون

   نییباال پا   دیپر دختره

 خمشزه   یدب دب-

 از پسرا با ذوق دست گذاشت رو دهنش و چشم هاش پر از ذوق شد!   یکی

 بودن!  یرفت! واقعا دوست داشتن   یلحظه از رو لب هام نم هی خنده

 و پفک گرفتم و دادم دستشون   پسیو چ  یچند تا بستن عیبود سر کمیکه نزد یدکه ا از

   کشیبا انگشت اشارش بهم فهموند که برم نزد دختره

 صورتم به صورتش بوسم کرد و گفت :   دیرس تا

   ییآقا یملس-

 بود گفت    همیگرفته بود که اون پسر که شب خندم

 ماهورا نتون  -

خود من بود! خندم بلند تر شد و اون پسر بچه رو گرفتم بغلمو   نیشده بود!! به جون مادرم ا ی رتیغ
 بلند شدم  

 تر بشه   ق یفکر باعث شد خندم عم نینم ! ابا اخم بهم نگاه کرد که کم مونده بود جامو خراب ک چنان
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   نیبزالم زم -

 زد تو صورتمو داد زد  دهیکش هی هوی

 ن یبزالم زم -

 !ی ! پسر وحشنیکارش خندم رفت به هوا ! دوباره خواست بزنتم که گذاشتمش زم  رتی ح از

 از پسرا گفت :  یکی اون

 بونه یشهاب د  بونهی شهاب د-

 وونهیگفت شهاب د  یو م دیخند  یباال و م   دیپر یم

 پسر هم که از همشون آروم تر بود باالخره حرف زد  یکی اون

 توجاست؟   یمامان-

ساله اومد سمتشون و  انیانگار بچه ها به خودشون اومدن و همشون گفتن مامان که اون زن م هوی
 حرف جمعشون کرد برد! یب

ا رو نگاه کردم اما شدن!! همه ج ستیمحو شدن!! ن هویبه خودم بجنبم و برم سمتشون  تا
 بود! تی!! نکنه توهم زده بودم! نه خود واقعدمشونیند

 نور دار... یها مکتی به موهام و نشستم رو ن دمیدست کش کالفه

 تا بچه از اون زن داشته باشم!!؟ نه... نه بابا امکان نداره!  4احتمال داره من  یعنیخبره خدا!  چه

  زی چ نمیرو خواستم چک کنم بب م ینشستم داخلش و گوش و نی از پا دراز تر برگشتم سمت ماش دست
دستم    یچی باز ه یاون هام پاک کرده!! محکم زدم رو فرمون، لعنت دمیازش که د ارمیم ریگ گهید
 !  ستین

 رو تخت...  دمیخونه و دراز کش برگشتم

 دونه بدونه اون بچه ها تو ذهنم نقش بست...   چهره
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من باشن!   یجور نشسته بود که تو دلم از خدا خواستم که اون ها واقعا بچه ها هیبه دلم   مهرشون
 امکان نداشت حتما اشتباه شده!  نیاما ا

رو با من   رابطه  نیافتاد اول ادمیبچه ها از بابام باشن!؟!؟ اما دوباره   نیاومد تو ذهنم که نکنه ا هوی
 داشته 

بهش دست زده!؟! پس  یکیگوشه  هیکه انداختمش   نیهم که نبود! نکنه بعد از ا یا گهیکس د با
نگهش داشت که جرعت   یمن شدن!!؟ نکنه مال منن!؟ چطور زنده مونده!؟ ک ه یچطور بچه هاش شب

   ایدن  نیتو ا رو نداشت یز یچ  چیکس و ه چیکه ه ی!؟ اونم دختر ارهی ب ایتا بچه رو به دن  4کرده 

 صبح شده!   6ساعت نگاه کردم که متوجه شدم ساعت  به

 ورزش کنم...  کمیاز جام بلند شدم و رفتم  کالفه

 چیکه افکارم جا بمونه، ه دمییدو  یتو ذهنم اون بچه ها و مادرشون بود... هر چقدر تند تر م  همش
 کرد!   ینم  ری تغ یز یچ

 رو داشته باشم   دیجد  یتا حساب کتاب کارها کیاز ورزش و صبحونه رفتم سمت بوت  بعد

پارچه، اما  دیخر یپول دستم اومده بود برا کمیکار فرستاده بودم به شهرستان ها و  ونی تا کام چند
 دار بودم مونده بودم توش!   هیکه سرما یگرون بود که من یانقدر همه چ

 سود کنم  شهیخسارت ندم و هم گهیداشتم که د ییتجربه ها  یزندگ همه سال نیکه بعد از ا البته

 به حسابم...   ختیر یکردم پول م یبود و لب تر م  شهیکه هم بابام

 بکشم  یبخوام براش زحمت  ا یو  ادینبود که به چشمم ب یز ی پول چ خالصه

خواستگار  نیداستان ا نمی که بب دایمامان و ش شیاز تموم شدن حساب کتاب ها رفتم خونه پ بعد
 !؟ هیسمج چ

 در رو باز کردم رفتم تو   دیرو زدم و با کل  فونیزنگ آ هی اول

 بغلم...   دیپر دایوارد سالن شدم ش تا
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 شدن!!   یبچه کوچولو رو چه به زن زندگ  نیا آخه

   هم اومد و بغلش کردم مامان

 کرده بود، کم حرف تر و افسرده تر شده بود  ریما،. مامان تغ یاز حضور اون دختر تو زندگ  بعد

   یازمون نگرفت یوقته خبر  یل یخ  زمیعز یخوب-مامان

  یساله داره رو مخ من اسک هیخاستگاره االن  نیهستم ا یهمه چ انی اما در جر امی قربونت برم نم-
بپرسم   شهی شماست، م  یبرادر هم باشگاه  نیگفت دمیقع هم پرسبهم ، هر مو ن یدیو آمارشم نم  رهیم

 شما ؟!   یر یکدوم باشگاه م

 هول کرد و گفت :  مامان

   نایباشگاه مهرنوش ا  نی... همنیهم-

 گه گفتم :  یدونستم داره دروغ م یکه م من

  دهیبگو که دختر ما داداشش شوهرش نم  ناتیآهان به همون مهرنوش-

پسره دوست پسرش احتماال و اگه   یعنی نیپنجر شد و ا دمیکه د داینگاه کردم به ش  یچشم ریز
   دایجر خوردنش تا ابد بمونه تو گوش ش یبا هم اون وقته که صدا نمشونی بب

 مهمه   دامیگفت : نظر ش دتیبا جد مامان

  خچالیجام بلند شدم و رفتم سر  از

 فهمه  یبچست نم  دایش-

 گفت :  یشیبلند شد و آت  دایش

  ستمیش من انقدرام بچه ندادا-

 حرف هاست   نیتر از ا یمتوجه شدم که بحث جد  دایحرف ش نیا با
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گذاشتم جلوش و نشستم رو   یصندل  هیگرفتم و بردمش تو اتاقش و نشوندم رو تخت و دارویش دست
 به روش... 

 بود    یبود چون عصب  نییپا سرش

 به من نگاه کن  -

 رو آروم آورد باال نگاهم کرد   سرش

 :   گفتم

 من چند سالمه؟  دایش-

 من...  یگ یگم شما اشتباه م یداداش من نم-

 حرفش رو ادامه بده  نذاشتم

 کن  یپسره رو خودت معرف -

 نزد   یو حرف نیی رو انداخت پا  سرش

 دندون لق رو بکن   نیا ایحرف بزن  ای  نیبب دایش-

 داداش من دوسش دارم  -

 ادامش؟ -

 گروه باهاش آشنا شدم...  هیخب... خب... تو -

 چون هول کرد و گفت :   دید داینشم دستم رو مشت کردم که انگار ش یکه عصب نیا واسه

 عاشقمه   یل یفقط دوسش دارم و اونم خ وفتادهین نمونی ب یداداش داداش بخدا اتفاق -

   کارست؟یچ-

 فعال که سربازه  -
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 کنه؟!!  یسربازه و به ازدواج فکر م-

. میکن ی رسم میکنه که بتون  یداره همه تالشش رو م هیخب... خب... دوسم داره اما چون پسر مذهب-
خونه، مادرش   یخودش هم داره حقوق م ل،ی هستن، پدرش وک یحقوق یخانوادش هم از خانواده ها

 هم خانه داره

 برات زوده؟  یکن   یاون وقت فکر نم-

 اون با درس و کار کردنم مشکل نداره  -

 کردم تا فکر کنم به حرف هاش   سکوت

 چند سالشه؟-

-22 

 هام رو فشار دادم رو هم و گفتم :  چشم

  د؟یدیتشکل خانواده م دیدوتا بچه دار دیکن  یفکر نم-

 بخدا  هی ش اون پسر خوبدادا-

   اد؟یم شی برات پ یبهتر  یفرصت ها یکن  یبرات؟ فکر نم  هیخوب بودن کاف -

 گرفت تو دستش  دستمو

 داداش من واقعا دوسش دارم  -

 هاش پر از التماس بود! پر از ترس از مخالفت من   چشم

 نداشت چون اون عاشق شده بود  دهیفا دایدونستم که بحث با ش یکردم؟ فقط م یم کاری چ دیبا

 و آدرس بفرست برام   قیآمار دق-

 داداش... -

   دمیرو کش  لپش
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 کنه   یفرق م  یسر  نینترس کوچولو ا -

 و از اتاق خارج شدم   دمشیبوس

 شد؟   یچ - مامان

 وقت!  چیلطف کن به من دروغ نگو ه -

 رو گرفتم خارج شدم  رونیراه ب  یخداحافظ  یب

بده آخه!؟!  یخانواده ا  لیذره بچه چه تشک هیکالفه!  دامی دست مامانم ناراحت بودم و از دست ش از
 ساله! 22پسر  هیساله و  18دختر  هیتونم به ازدواج فکر کنم! هه   یسالم شده هنوز نم 34من که 

شب   10 بدم و تا کارم تموم بشه ساعت لی کرده بودن رو تحو یکه طراح یدیکارگاه تا مدل جد  رفتم
گرفتم اما تا کارهام تموم شد دوباره فکر اون بچه ها اومد تو سرم!   شیشده بود. راه خونه رو پ 

 یم داشونی پ  دیدرصد هم شده با  کی کمه اما بخاطر  یل ی خ یل یمن باشن خ یکه بچه ها  نیاحتمال ا
 مطمئن بشم که اون زن همون آدمه!  دیکردم با

 ... دم یخونه و خسته و کوفته گرفتم خواب  دمیرس

سر به ساختمون که تو دستشه بزنم که کارگر و بناهاش   هیروز گذشته و بابا بهم گفته بود برم  چند
 دعواشون شده بود،  

مدته  هیگفت که من برم دنبال کارهاش مخصوصا که االن  یها بهم م تیموقع نیتو ا شهیهم بابا
 !  رهیگ یم  لمیاز قبل تحو شتریب

پارک   قمیدر مغازه رف  یجلو یشگ یهم یتو همون جا دمیرس  یگرفتم و وقت  شی ساختمون رو پ راه
 شدم  ادهیکردم و پ 

که   یپروژه دست شرکت بابا هستش و پر از مشکالت نیماه که ا 3کار، چون االن  نیعادت داشتم به ا 
غروب بود   یود. دم دم هاداستان ساز ب یلیخ  مانکارشیتونستم حلشون کنم، چون پ  یخودم فقط م

ن ی! اقمیرف  یشاپ  ی چشمم خورد به همون دختره!!! نشسته بود داخل کاف هو ی ها شلوغ، ابونی و خ
 !  نمشی شد. فکر کنم خدا خواست که دوباره بب یمعلوم م فیتکل  دیذاشتم از دستم در بره با ینم یسر 
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 داخل... رفتم

 بود  یچون پشتش به در ورود د ید یجور نم چیه منو

رو بده بهم و    تشیریاتاق مد دی و دست دادم بهش و ازش خواستم چند لحظه کل قمیرف  شیپ رفتم
  دیدارم و اون هم بدون بهانه کل  یخصوص   یلیحرف خ  هیدختره رو بهش نشون دادم و گفتم باهاش 

 رو داد بهم  

 ه دندونم و رفتم سمت دختر یروبرداشتم و گذاشتم ال دیکل

پشتش و جلو چشم  دمیخورد! رس یسرش هم تکون نم  ی... انگار بد جور رفته بود تو فکر چون حت
رو گذاشتم دور  گمیکه داخل بودن دست گذاشتم رو دهنش و بلندش کردم و دست د یتموم افراد
باز  هاش پا تند کردم سمت اتاق ته راه رو که خود دوستم اومد در رو   یتوجه به لگد پرون  یکمرش و ب 

که دور کمرش بود در رو قفل کنم و موفق  یکردم با همون دست یکرد و پشت سرم در رو بست و سع
 شدم.  

 و زول زدم تو چشم هاش   واری! چسبوندمش به دیفرار کن یخوا یکجا م  نمیحاال بب  خب

 !  ؟یاوک  میزن یو حرف م یشیآدم آروم م  یو مثل بچه  دارمیدستمو از رو دهنت بر م-

زدم تو دهنش که از دماغش خون اومد  دهیکش هیزد که منم نا خودآگاه   غیتا دستم رو برداشتم ج اما
 کرد   ی صدا و با وحشت داشت نگاهم م  یو حاال ب 

 حرص گفتم :  با

تو   یحرف اضافه بزن ایباال  یصداتو ببر   یبخوا یعنینه!؟  یفهم  ی نم یز یتا زور باال سرت نباشه چ-
 !؟  یدیفهمکنم   یاتاق چالت م  نیهم

 سر جواب بله رو نشون داد   با

 ! ن؟ یاون بچه ها مال ک -

 بود    ریکرد و اشک بود که از چشم هاش سراز ینگاهم م فقط

   ن؟یحرف بزن اون بچه ها مال ک-
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 بردم باال که به حرف اومد   دستمو

  دونمینم-

 نمیشکست و با مشت زد به قفسه  س بغضش

 تو... تو... -

 درست حرف بزن -

بودم تا تونستم  یماه بستر  کی کردن  دایمنو پ ی!؟ وقتنیکثافت، از خودت بپرس مال ک یتو... تو-
 سرپا بشم...  

 بغضش شکست...    دوباره

 ی! مهیکه بدونم پدرشون ک نیتا بچه! بدون ا 4حاملم!  دمیبسازم که فهم دیجد   یزندگ هیخواستم -
   ؟یفهم

 من با اون رابطه داشتم!  کرد، چون شتریترسمو ب حرفش

   ه؟یمال ک-

 رو برد باال   صداش

 ...  یفهم ینم-

  مین یگذاشتم رو ب انگشتمو

   ؟یخفه شو دهنتو ببند خرج بچه ها رو از کجا آورد  سسسیه-

 که نجاتم دادن پولدار بودن  یخانواده ا-

 ؟    از من تی دنبال شکا یچرا نرفت -

 کرد که دوتا آروم زدم تو گوشش   سکوت

 ف بزن  حر -
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 شناسن، اون مرد گفت... گفت...   یکردن خانواده تو رو م  دایکه منو پ  ییاون ها-

 دهن وا کن  یها جون داد-

 کوروشن  ینوه ها نایگفت ا-

 ستاد یفاصله از من ا نی شل شد که اون از فرصت استفاده کرد و پسم زد و تو دورتر دستم

 ره ی گ یکنه و حق و حقوق منو م  یم تی گفت ازت شکا ،ییبچه ها تو  نیاون گفت پدر ا-

 تو موهام دمیکش دست

 !؟یومدیپس چرا ن -

  یخواست  یشک نداشتم ازم م یاگه تو هم بود ی حت  ،ییچون من مطمئن نبودم پدرشون تو-
 نزنه  ینکنه و حرف  تی کنم شکا شی! التماسش کردم تا راض یکشت یخودمو م ایسقطشون کنم، 

 برداشتم سمتش  زی شدم و خ یحرفش عصب از

 ی گفت  یبهم م دیبچه ها باشم با نیدرصدم من پدر ا هی ی! حتینذاشت  یتو شکر خورد-

 نم یو اون با حرص زد تخت س ستادم یا شیقدم هی تو

از معشوقه   گفتمیبهت م  ای ؟یتا بچه دار  4 ش،یکشت ،ی کرد رشی که تحق یاز زن ؟یبهت بگم چ امیب-
 ؟ یبابات بچه ها دار  ی

صورتم کج کردم و زول زدم تو   ری بسته بودو سرش رو ز  یاه یانداختم به موهاش که با کش س دست
 چشم هاش

اگه... اگه مال من باشن    معلوم بشه دیبا  فیتکل ،ی که آورد شون،حاالیاری ب  ایبه دن  یحق نداشت-
 زارم ی رو به دلت م دنشونید یآرزو

 د یکش یمن رو عقب نم ممیلحظه از تصم هی یتح  دیکه تو چشم هاش پر یترس

 دم ینم  یم... من بچه هامو به کس-
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 ن یکردم رو زم  پرتش

 برو دعا کن که مال من نباشن -

 رو گرفتم جلوش   دیتهد انگشت

   یکه تو تا االن بچه هامو ازم گرفت یکنم،همون جور  یمحوت م شونیاز تموم زندگ -

 دمشون بهت شناسنامشون به نام منه  ینم-

 من بودن!  یجمع کن برو ح... زاده، تو رو چه به مادر بچه ها-

 پر از اشک شد!  صورتش

 من مادر اون هام فکرشم نکن ازشون دست بکشم  -

 زر نزن آدرس بده  -

 فاصله گرفت و شروع کرد. به داد زدن  ازم

   ی.. وااا.یکمک کنه! آ یکیکشه!  یکمک،. کمک داره منو م-

 راه انداخت که در زده شد   یباز  یکول هی

 اومده   سی!! در رو باز کن پلنیشاه-

 زنگ زده!   سی من آوردمش تو اتاق به پل دنیاز افراد تو سالن که د یکی  حتما

شد و بعد    نیدونه از ته دلم زدم تو دهنش که پخش زم  هیبه سرم زد و رفتم سمت دختره و  یفکر  هی
دست  ع ی سر سهیکه پشت در جمع شده بودن نگاه کردم که پل یادیردم و به افراد زرفتم در رو باز ک

   واریبند و زد به دستمو چسبوندم به د

 پاسگاه  دیار ی ب نمیا دمیشو م هید-

 زنه کمکش کرد پاشه   هیو دخترم   سیپل نی فحش بد بارم کرد و بردتم سمت ماش سهیپل

 به گوشم  دی بشم که صداش رس نی خواستم سوار ماش من
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 ندارم   یتیازش شکا-

   میری گ یما حقتون رو م دیخانم نترس  - سیپل

 جا دور بشم  نیتا من از ا دیندارم فقط نگهش دار  یتیمن ازش شکا ستین ی ترس-

 داد زدم  دمیحرفش رو شن نیا تا

 کنم   یولت نم  یایبا من ب  دیبا-

   دینبودم ولش کن  دی هر موقع من تو د ینگهش دار  سی پل یآقا-

 اداره   میبر دیایخانم خطر داره براتون ب-

   دینگهش دار قهیفقط چند دق  ستین ینه آقا مشکل -

 رو گرفت!    نیماش  هیپا تند کرد جلو  هوی

 تمام داد زدم  تی بود! با عصبان  ریبرم سمتش که دست هام گ خواستم

 کثافت   ارم یم  ریمن که تو رو گ -

 کار نتونستم بکنم!   چیکار کردم بتونم برم سمتش اما نشد! از جلو چشم هام محو شد و ه هر

 کار دارم یل یها دهن به دهن نشم که داستان بشه برام چون خ سیکنترل کردم با پل خودمو

 رفت ولم کن  -

 که جاش بمونه  در گوشت  زنمی م دهیکش هی امیخودم م یشکرا بخور  نیاز ا گهیبار د هیاگه - سیپل

تا به   ن یو سکوت کردم تا دستم رو باز کرد و مثل فشنگ رفتم سمت ماش دم یکش قینفس عم  هی
 که رفت برم   یسمت

 !  دمینرس  یا جهینت چیهر چقدر رفتم به ه اما

 و کالفه برگشتم خونه و نشستم رو مبل و رفتم تو فکر حرف هاش...   یعصب
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تونستم ببرمش پاسگاه همه  ی!؟ لعنت بهش اگه میباباست، اما ک یاز آشناها یک ی تی حما ریز اون
اما   دیفهم ی بابا م دیکنم!؟ اصال نبا کاری دختر! مونده بودم چ ادی شد توف تو روت ب یمعلوم م یچ

 !  کنم!؟ داشیچطور پس پ

 روز از اون اتفاق گذشت...   چند

 تو گوشم   دیچ یمرد سن و سال دار صداش پ هیزنگ خورد و  می مغازه بودم که گوش  تو

 جان؟  نیشاه یسالم خوب -

 من شمارتون رو ندارم!   دیسالم ممنون متشکر، ببخش-

 فرستم  یکه برات م یآدرس نیبه ا ا یپسرم پاشو ب  دونمیم-

   ؟یچه کار  یبرا-

   میخوام درباره بچه هات حرف بزن یم-

 بچه هام!  -

   یفهم یخودت م  ایب-

 چشم -

 فرستم  یآدرس رو برات م-

  یو آماده حرکت شدم و وقت نیسمت ماش دمییکه آدرس برسه دو نیرو که قطع کردم قبل از ا یگوش
 اون جا   دمیکه امکان داشت رس   یمیتا نی تو کم تر دیآدرس رس 

 بودمش   دهیشدم که تا حاال ند یرو زدم ودر باز شد و وارد خونه قصر مانند فونیآ

 اومدن استقبالم!  یورود   یو خانم دکتر جلو یکرامت یوارد سالن شدم که آقا اطی بااحت

 رو مبل...  م یو رفتم نشست میکرد ی باز احوال پرس  یرو با

 قدم شدم   شی خودم پ دیکش یداشت طول م  یلی کرد... چون خ  ییرایازمون پذ خدمتکارشون
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 درباره...  نیگفت-

 از من گفت :  زودتر

 زن و بچه هات...  -

 :  دیهام گرد شد که ستاره خانم خند چشم

 که اون دختر مرده باشه که!   یدار مکافاته انتظار نداشت ای بله باالخره دن-

 هام گرد تر شد   چشم

   د؟یدون  یرو م   یشما همه چ-

   یتا حدود  - انیک آقا

 واقعا اون بچه ها مال منن؟! -

 ر ی بگ کی ژنت شیآزما  یشک دار - خانم ستاره

 واقعا بد  تی وضع هیبا  میکرد  دایرو پ زیکه دن میبود  ییما کسا-انیک آقا

به شکم که باعث پاره شدن رودهاش شده   دیفک، دست و پاها... ضربه شد ی شکستگ -خانم   ستاره
 بود 

 عرق شدم  سی و از خجالت خ  نییانداختم پا سرمو

!؟!  یاون دختر رو به اون روز بنداز  ی! چطور تونست یخور  یاصال به پسر کوروش بودن نم  - انیک آقا
 م یهم نبود یرو به رو یمدل نیسراغت و گرنه ا امیالتماسم کرد که ن زی دن یشانس آورد

 باال  ارم ی سرمو ب دمیخجالت کش  بازم

 زد  بیاون دختر به خانواده من آس-

 !یچ  -انیک آقا

 آوردم باال  عیسر سرمو
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کرد مخ اون رو بزنه و   یم یبا پدر بنده رابطه داشت و سع شونیرو بهتون نگفته، ا  یپس همه چ-
 کنم  یکار  نیکرد و باعث شد من همچ یو سکته قلب  دیازش پول بکشه، مادرم فهم

 نم گفت: دو به هم نگاه کردن که ستاره خا هر

 فشونی ! تکلدیتا بچه دار 4 ز یاما االن تو و دن میندار یهر جور بوده کار  م،ی ست یقضاوت ن یما جا-
 !؟هیچ

 خودم   شیبرمشون پ یمن باشن م یاگه بچه ها-

 ؟ یچ  زیدن -انیک آقا

 شی زندگ یبره پ یچ یه-

 ؟ یکن ی مادر رو از بچه هاش جدا م هی -خانم   ستاره

 نگه!؟  یز ی سال به من چ 3چطور اون تونست حدود-

 شون یری ازش بگ ای شونیبکش یبخوا  دیچون ترس-انیک آقا

 رمشونی گ یتکون دادم و گفتم :م سرمو

  الشونیخ  یکال ب ایو بچه هات،   زی دن ای! میبرس جهیبه نت  میتون ینم  یطور  نی اگه ا گهینه د- انیک آقا
 شو

 دن؟یبچه هامو بهم ند دیخوا یگفتم :شما م تی جد با

که   ی! و بهتر بدون یکن  داشونیپ یتون  یوقت نم  چیهستن که ه ییجا هیوبچه ها  زی االن دن-انیک آقا
کشن نفس   یکه نفس م ییتو هوا ینتون یتونم خارج از کشور نگهشون دارم و تو حت یم یحت
 ! یبکش

 شدم   یعصب

 دیندار یکار  نیشما حق همچ -

 گرفتنشون  یبرا یندار   یمدرک چیالت من هستن، و تو هکف  ری اون دختر و بچه هاش ز-
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 !؟! دیکن یکار رو م  نیا یچ یبرا-

 کدوم  چیه  ایو بچه ها  زی دن ای-

 جام بلند شدم و صدام رو بردم باال  از

 تو خونم!؟! ارمیبابامو ب  یمعشوقه -

 مادر بچه هاته هیهر چ-

 تونم با اون زن خراب...  یمن نم انینه آقا ک-

بار پاهاش رو خطا   کی یما بود حت  شی مدت که پ نیخجالت بکش مادر بچه هاته! تو ا -خانم   ستاره
 !؟! یبگ یز یچ  نیبه اون همچ یتون ینذاشت! تو چطور م 

 ستاره خانم    یزدم تو چشم ها زول

 خوام یمن بچه هام رو م -

 ی بخوا دیمادرشون رو هم با-خانم ستاره

 عنوان  چیبه ه-

 رو باز کرد   یاز جاش بلند شد و رفت در خروج  انیک آقا

 د ییبفرما-

 به موهام  دمیدست کش یعصب

 د یمنو تو فشار بزار دیشما حق ندار-

 تا بچه رو فراموش کن 4پس اون   -خانم   ستاره

 د یکش  یم ری بودم که سرم ت یعصب  انقدر

 بره نهیبچه هاش رو بب  ادیدو بار ب  یهفته ا  رمیگ یبراش خونه م -
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 !ادی دو بار ب یهفته ا یگ یزنت بشه تو م  ی عقدش کن دیبا گمیمن م  - دیخند  انیک آقا

 هام گرد شد  چشم

 عقدش کنم!؟-

 ! ی! چرا عقدش نکنیتا بچه ازش دار  4- خانم ستاره

 !!میاون بشه زن عقد-

 به سالمت   یستین  یراض- انیک آقا

 !! دیگ یزور م دیدار-

 زنت هم بشه  دیادر بچه هاته بااون م-خانم ستاره

 بگم! ؟! یگم اون معشوقه بابام بود! من برم به خانوادم چ یم  دیستی اصال متوجه ن-

تا بچه دارم ازش و زنم   4بار کشتمش، اما حاال  هیزدم، داغون کردم،  ب یدختر آس نیبگو به ا- انیک آقا
 شده

 !نی ستین نی زن یکه م یی اصال متوجه حرف ها -  دمیخند  یعصب

تونه بدون بچه   یاما اون دختر االن مادر شده! چطور م م،یپسرم ما متوجه هست میهست -انیک آقا
 کنه!؟ یهاش زندگ

 گه ید  یآدم ها یمثل همه -

! و  دمیبود چنان وحشت زده اومد سراغ من که واقعا ترس دهیشاپ د یتو رو تو کاف یوقت- انیک آقا
سکوت    3بهش نگفتم که قرار با تو حرف بزنم، هر   یول جا ببرمشون و بردم،   نیالتماسم کرد که از ا

 که ستاره خانم شکستتش  میکرد

تا بچه رو نگه داشته. انصاف   4سن کم  نیو تو ا دهیدرد کش شیو به شدت تو زندگ  هیاون دختر خوب-
  4اون بچه هاست، دارو ندارش اون  شی ! اون تنها دل خوشیر یبچه هاش رو ازش بگ یبخوا  ستین

  مانیماه تو بطنش اون ها رو نگه داشت و بعد از زا 9 یا یبا چه سخت ینیبب  یتا بچست، تو نبود
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! من شک  یدون  یو نم  یدیها رو از اون دختر ند زیچ یل یبدون پدر چطور اون ها رو نگه داشت، تو خ
 ی ازش دست بکش یتون یت نموق جیداره ه ی تیچطور شخص یو بفهم   یندارم اونو بشناس

دستم  ریبار از ز  هیمملکت رو  یحرفش خندم گرفت، من خودم همه داف ها و شاخ ها و پلنگ ها  از
 !؟ رمی بچه رو بگ نیا  ام یرد کردم اون وقت ب

 برو فکر هات رو بکن و خبرش رو بهم بده  - انیک آقا

 بفهمه  دینبا  یچی بابام ه-

 ...ستین  یمشکل-انیک آقا

 

 * زی*دن

خانم   هیکه سم نی. با ادمیپر یوجودم پر از استرس بود و شب ها همش با کابوس از خواب م ی همه
 یالیروزه تو و 3کنه! االن  دامیباز پ نیشاه دمیترس  یهم باهام اومده بود و تنها نبودم اما همش م 

نبود،   خوببودن، اما خودم اصال حالم   یو بچه ها حالشون خوب بود و همش مشغول باز  میبابا بود
 !رنی بچه هام رو ازم بگ  دمیترس یهمش م

 ...ختمیر  یکردم و اشک م یخانم نگاه م  هیپنجره به بچه ها و سم از

 قبل از گرفتنشون من رو بکش  ای  رشونیازم نگ ایبچه ها ندارم  نی جز ا یچی من ه ایخدا

 یاومد جلو چشمم بغضم م یم ن یشاه یشد! هر بار چهره  یکردم راه اشک هام جمع نم  یکار م  هر
 یخدا یاز ترس، استرس، وحشت، از دست دادن بچه هام، رو به رو شدن با کوروش، زنش! وا د،یترک

 من...

باشم،   فیضع دیهمراهم رو برداشتم و رفتم سمت بچه ها، نبا یو شانه و گوش دم یکش قینفس عم  هی
 و محکم...  یکنار بچه هام بمونم، قو دیبا

   ایجلو در میقسمت کال راحت بود نیاشت اند یادیز دید چون
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موهام رو باز کردم و   ی رهی ربع، گ  3 نشیبود و آست یهفت قشیتنم بود که  یکمون نیرنگ  یسر هم هی
 به موهام...  دمیکش یکردم و شونه م  یباز به بچه ها نگاه م یبا رو

تر شدم   ک ی! نزدستین میگوش دم یکجا رفت که د نمیبب میخانم محو شد! رفتم سمت گوش هیسم هوی
 وفته یبراشون ب یوقت حواسم پرت نشه اتفاق  هیبه بچه ها که 

داخل   ختیر  یبا دست هاش شن م  ریزد و آرشاو یم  لی دستش بود و آرشام ب ونی نخ کام شهاب
م بزنه! اون ها رو به ه یکرد باز  یم  یو ماهورام طبق معمول باهاشون قهر کرده بود و سع ونیکام

بود! هر  گهیجور د هیجور، اما شهاب برام  هیبودن  یخنده اومد رو لب هام... واقعا دوست داشتن 
  یکرد و بهم م یبغلم م ومدیتو چشم هامو م یغصه  دی فهم  یکنم انگار م  یم ه یمن گر دید یم وقعم

کدوم اندازه اون روم حساس نبود و البته رو خواهر و برادرش هم حساس بود، آرشام و   چی! هدیخند
 زد  یدنبال شهاب بودنو فقط ماهورا بود که ساز مخالف م شه یهم که هم ریآرشاو

 زدم  صداش

 ماهورا؟ -

 سمتم دییکرد و با ذوق دو  نگاهم

 ی مامان-

 کرد و گفت :  بغلم

 م یال یپول دلب میبال بتش دنیاونا م میبلخص دمیمن م-

 !!؟ عجب... ارنیبودن که پول در ب نیحرفش خندم گرفت، از االن دنبال ا از

 کردم و گفتم  بوسش

 خونم تو برقص، باشه؟  یزنم م یمن برات دست م -

 و دست گذاشت رو کمرش و قر داد و منم براش دست زدم و خوندم   ستادیجلو ا ماهورا

   ؟زم یدونم کجا بر یقر تو کمرم فراوونه نم -
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 گفت :  ماهورا

 تا   نیتا هم نیهم-

 زدم و خواستم بخونم که بشکن

- ... 

 ماهورا؟  -

 کرد    خ یبه گوشم تمام وجودم   دیکه رس ییصدا با

 سرش رو خم کرد و بهش نگاه کرد و گفت   ماهورا

   هییمامان آقا ییوو-

 دوباره تنمو لرزوند  نیشاه  زیوحشت انگ یصدا

 توام، مامان... بابا   ینه من بابا ییآقا-

 کرد   ینگاهش م  رتی با تعجب و ح ماهورا

 بابا! -

 تو و داداش هات  یآره بابا-

 انداخت ...  یم نینگاه به شاه هینگاه به من و  هیبا تعجب  ماهورا

 رفت سمت پسرا داد زد   دییدو هوی

   نیبابا تومده بابا تومده شهاب بابا لو بب-

 !؟هی:بابا ت  دی با تعجب پرس  ریآرشاو

 شونه هاش رو انداخت باال و جوابش رو داد ماهورا

 ندونم -
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 انجام بدم!  دیبا یدونستم چه حرکت یکردن و من واقعا نم  ینگاه م  نیداشتن به منو شاه همشون

 رفت سمتشون و نشست جلوشون   نیشاه

 شتونمیپ شهی به بعد من هم نیاز ا م یکن یم باز با ه  دیایب-

 به لباسم که تموم جرعتم رو جمع کردم و حرف زدم  دنی تاشون بدو بدو اومدن دور من و چسب 4 اما

 جا!؟! نیا یاومد  یچطور  دست از سر منو بچه هام بردار-

 ... فونیزنگ زد و زد رو آ  یکیرو درآورد و به   شیگوش  نیشاه

 کرد، پس آخر کار خودش رو کرد یم  یسالم احوال پرس نیتو گوشم که با شاه  دیچی بابا پ یصدا

 منو بچه هام... کیجا، نزد نیا  نی وجود شاه قتیپررنگ تر شد از حق بغضم

 د یحرف بزن  زی و بچه هام صداتون رو بلندگو هستش با دن زی دن شیمن پ انی آقا ک  - نیشاه

. با  دیریدوست دارم تو بچه هات سر رو سامون بگ اما من یدونم از کارم جا خورد یسالم دخترم م-
 که حقتونه یخونه ا  دیو تو بچه هات بر دیحرف زدم و قرار عقد کن   نیشاه

منو به  یشدم زندگ  یکرد و اگرم زنش م یمنو عقد نم  نی ! درست نبود شاهدمی ترس یحرف هاش م از
 ...! دیکش یم اهیروز س 

 گرفته گفتم :  یصدا با

 بودم!؟  یاضاف  یلیبابا... من خ -

تو رو عقدت کنه تا بتونه بچه   دیگرفتم اون با یبرگه محضر  نیمن از شاه یدل من زی نه دخترم تو عز-
باشه!؟ دخترم منو ستاره  یبعدشم اون شوهرته، پدر بچه هاته، اون کنارت نباشه ک نه،یهاش رو بب

  نیشاه کهدونم  یبرم. من خودم پشتتم و م  سر رو سامون بزارمت و ی خوام ب  ینم  میآفتاب لب بوم
 داره یتو و بچه هاش رو خوب نگه م

 شکست  بغضم

 کشه  یمنو م نیبابا ا-
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 لب زمزمه کرد  ری که ز نیشاه یافتاد به لب ها چشمم

 رسه  یوقت اون هم م-

 خواسته گفتم :  نا

 دنبالم منو ببر  ایبابا تو رو خدا ب-

 ن؟ ی. شاهادی نم شی برات پ یمشکل چیتعهد گرفتم، ه نی جان من از شاه  زیدن-

 ان؟ ی بله آقا ک-

 م یجا تا به کارهامون برس نیا  اری چند روز اون جا بمون بعد زن و بچت رو ب-

 جا؟  ن یشما بمونه ا  نیماش-

مادر و    هیزن و شوهر مثل  هیجا رابطتتون مثل   نیا ن یدیرس  یخوام وقت  یم  د،یای ب نی ماش هیآره -
 باشه  پدر

 بغض صداش زدم :  با

 بابا... -

خانم هم اون جاست پس نگران   هینباش من مثل کوه پشتتم. تازه سم یچی نگران ه زم؟یجانم عز-
 برم  دیکنن من با ینباش. صدام م 

 بحران تنها گذاشت... نی قطع کرد و منو تو ا یخداحافظ  ی رو ب یگوش

 گفتن :  یکردن و م یها صدام م بچه

 ُتتده؟  ین چماما-

 سالم دادو گفت :  نی باز به شاه یخانم اومد سمتون و با رو هیسم

 برم کارتون مورد عالقشون شروع شده یخانم من بچه ها رو م -

 ...الیسمت و دنییهمه بچه ها با ذوق دو هوی
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 ... نیانسان رو زم نی تکارتریخانم هم رفت و من موندم جنا هیسم

 شروع کرد به قدم زدن دورم   نی بچه ها رفتن شاه تا

 که زدم بهت دندونات رو نشکست؟   یا دهیکش نیآخر-

که  نی بزنه که دست گذاشتم رو صورتمو نشستم زم  بیخواد باز بهم آس یبه جونم افتاد که م  هوی
 شعر خوند...  یلفظ آزار دهنده ا هیبا  نیشاه

 دختر!!  کنه... یم هیجا نشسته گر  نیدختر ا نیا-

 بد قهقه زد :  یصدا با

من!؟! واقعا چطور به خودت   یبدکاره*" بودن، شده مادر بچه ها ییمارمولک چندش با توانا نیا-
خودت براشون شناسنامه    یپوچو خال هیبا نام خانوادگ ی!؟! بر یار یب  ایمنو به دن  یبچه ها یاجازه داد

 !؟! ها! ؟!یهست یک ی!؟! واقعا فکر کردیر یبگ

 ساحل   یلگد زد به شن ها و سنگ ها هی

  تهیی هو یتو اون پدر مادر  ر ی که فعال کارم گ فیح-

 و داد زد  دیدستمو کش هوی

   ابون؟یتو اون ب یکفتارها نشد  یها؟ چرا همون موقع غذا ؟؟یچرا همون موقع نمرد -

  یکه م یو از زجر   دادمیدست پاهاش جون م ریکه ز ییافتاد تو چشم هاش... همون چشم ها نگاهم
 ...  ادیدلش به رحم ب دیتونستم نگاه کنم تو چشم هاش تا شا  یفقط م دمیکش

جمع شدم تو خودم...سرمو گذاشتم رو زانوهام...    نیبار بلند تر... مثل جن نیدوباره شکست... ا بغضم
 همه فشار رو نداشتم... خم شد سمتم...  نیمن تحمل ا

  یبود ی!!! واقعا هنوز نتونستم درکت کنم! تو خودت اضافیار یب  ایه دنتا بچه رو ب 4 ی چطور تونست-
   شون؟؟یآورد ایو به دن یکرد یعقل یچطور ب

 سر کفشش بهم ضربه زد  با
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 حرف بزن!   یگرفت یاللمون-

 تو خودم جمع شدم...   شتریمن ب اما

تو   انیو اسم بچه هام م میکن یگم، ما عقد م  یم یچ  نیباشه حرف نزن، اما گوش کن بب- نیشاه
  ؟یدی فهم ،یانجام بد دیگم رو با یکه من م یو تو هر کار  نهیمن برنامه ما فعال هم یشناسنامه 

 پاش بهم ضربه زد   یبا پنجه   دوباره

 حرف حرف منه ،یدیانجام م گمیمن م  یهر چ-

 :  د یمکث کرد و پرس  کمی

  ؟یدیم  ریبهشون ش -

 سالشون رو تموم کردن   2 ری از ش رشونی گ یجواب دادم : دارم م  یترس به سخت از

   گمیکه من م یبده تا وقت  ریفعال بهشون ش -

 اما... -

 گفتم حرف حرف منه یدینزن نفهم یدهنتو ببند حرف اضاف -

 بگم!   یچ دونستمینم

 شون؟ یاز پوشک گرفت-

 نه-

 به موهاش  دیدست کش کالفه

 ه؟ یتولدشون ک-

 ... زیی روز پا  نی لروز تولد خودم، او-

ها رو سرت    نیو نه بزرگ شدنشون رو، همه ا نمیاومدنشون رو بب ای به دن یلعنت بهت که نه گذاشت-
 کنم   یم یتالف
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 قورت دادم   بغضمو

 ... دمیترس-

   یکردم سقطشون کن یمجبورت م  یگفت یاگه بهم م-

 تا انسان باشم   4... نتونستم قاتل دمیترس-

 شد   ری اشک هام سراز دوباره

   یدون  ینم  یچ یتو ه-

 کرد و نشست کنارم   سکوت

و   گمیرو م یاز اول بهت همه چ دن،یبرنامه چ یموقع هستش برا نیاالن بهتر ستنیچون بچه ها ن -
   یکن کامل گوش کن یسع

 رو صاف کرد و شروع کرد    صداش

 ،یبود یرو هم، دنبال کاله بردار   یختی با پدرم ر ،یمادرم شد یکه باعث سکته قلب نیتو به جرم ا-
! من اون ی در آورده بود یمن شاخ باز  یو از همه مهم تر چند بار برا یهات بود ی*"باز یدنبال بدکار 

 نبودم...  یع یدرصدش رو تو حالت طب  95که بهت زدم  یی ها بیدرصد آس 100بال رو سرت آوردم، از 

  دمیآه کش هی

   ن؟یچندتا مرد بود-

 به موهاش...  دیدست کش نیشاه

 یکه معشوقه  یبه رابطه داشتن با دختر  یاز یاصال دنبال رابطه داشتن باهات نبودم، من واقعا ن-
شدم بردمت گذاشتمش   بتیکه متوجه آس نینبودم و بعد از ا یعیبابام بود نداشتم! اما تو حالت طب 

 اون جا...  

 و دردناک بوده؟  نیمن سنگ یچقدر برا یزن یآرامش م نیکه تو با ا ییحرف ها نیا یدون  یم-

 قورت دادم و ادامه دادم   بغضمو
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 ...  ی... شکوندی... تو منو کشتیتیشخص  ،یروان  ،یروح ، یبودم، جسم دهید بیآس یل یخ -

   یرو نداشت   یچی ه اقتی تو ل  زیبسه بسه کم اشک تمساح بر-

 رو نداشتم   ی چ یوقت ه  چیمن ه-

و اسم مادر و پدر   رمیگ  یبچه ها شناسنامه م یو من برا می کن  یکن؛ ما عقد م نپر تو حرفم فقط گوش-
   ؟یجاست، اوک  نیتو شناسنامشون، فعال برنامه تا ا ادیم

   ؟یش چکورو -

 رو آورد باال   دشیتهد انگشت

نداره که بدونن پس تو فقط به بچه ها برس و   یلیسال که ازشون جدا شدم دل  12آقا کوروش... من  -
   رهیم  شیخوب پ نمونیب یو ستاره خانم بگو همه چ  انیبه آقا ک

   ؟یبعدش چ -

 هست که  گفتم نیگفتم دقت کن که دوبار تکرار نکنم، فعال برنامه هم-

 باشه  -

   میپاشو بر-

 بغل کردم و گفتم : سرمو

   امیبرو منم م-

 شت...  حرف رفت و منو تنها گذا یب

 بلند شکست...   یصدا هیکردم تا آروم شم اما نتونستم و بغضم با  قیتا دم عم  چند

که سد   یلیشب سرد شکست، مثل... مثل س هیپنجره تو  شهیگلدون شکست، مثل ش هیمثل  بغضم
 رو شکست... 
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 یمنو اون طور  ینتونستم سرش داد بزنم بگم نامرد چطور تونست یکه حت دم یترس یازش م انقدر
 ؟؟ یکن  رمی جلوم و تحق  ینیو االن انقدر راحت بش  یداغون کن

 کردم...  هیگال ایزدم... داد زدم... از همه دن  غیتو آب و ج  رفتم

تونستم از بچه هام بگذرم،   یگرفتم، نم  شی و آروم باشم و راه خونه رو پ امی کردم به خودم اب  یسع
 وقت...  چیه

 با بچه ها شدم   ن یکردن شاه یخونه شدم و متوجه باز  وارد

 خانم اومد سمتم و در گوشم گفت :  هیسم

 و رامش کن   ریپدر بچه هاته آروم بگ  -

 جلو چشمم  نمش یدور شد و من رفتم سمت اتاقم تا نب  ازم

تو   شیآت  دیشا  رمیگرفتم برم دوش بگ  میکنم!؟ تصم  کاری دونستم چ یاتاقم... کالفه بودم! نم رفتم
 جونم رو کم کنه 

شدم انگار قلبمو پاره  یشکسته تو قلبم بود و هر بار چشم تو چشمش م شهیش  کهیت  هیمثل  نیشاه
 کرد...   یتر م

افتاد حوله موهام تو کشو مونده، در  ادمیدورم و  دمیچ یحولمو برداشتم و پ  ی دوش طوالن  هیاز  بعد
 یبه شدت وحشت زدم کرد! طور   نیشاه یکه برداشتم صدا  یقدم نیرو باز کردم و خارج شدم، اول

   نیخوردم زم یزدمو سکندر   غیکه ج

 سمتم کمک کنه ناخواسته داد زدم    ادیخواست ب   نیشاه

   ایجلو ن -

 گفت :  زیو با حالت طعنه انگ ستادیجاش ا سر

  میقد دار میتا بچه قد و ن 4کش  خجالت ب -
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تونم حرکتش   یخورده و نم  چی چپم پ  یکه متوجه شدم پا ستمیجمع جور کردم و خواستم با خودمو
 تو قدم گذاشتنم معلوم بود   نیزدم و ا یپا شدم، اما به شدت لنگ م  دمویبدم! درد رو به جون خر

 داخل   ایب دمی لباس پوش  رونی برو ب-

  ؟یار یها رو در م  ایحاال واسه من ادا دختر با ح  یدستم بود  ریهفته ز هی-

 ...  دمیچ یرو همو از کشو حوله موهام رو برداشتم و موهام رو پ   دمییهام رو سا دندون

   رونی و اومدم ب دم یلباس هام رو برداشتم و رفتم تو رختکن پوش  نی توجه به شاه یب

  ن؟یکار داشت  د، ییبفرما-

  یبد  ری به آرشام ش یایخانم گفت بگم ب هیسم-

 جا   نیا ارتشی بگو ب-

 بگو   خودت

 پله ها داد زدم  یاتاق و از باال رونی چپ بهش نگاه کردمو رفتم ب چپ

 باال بچه رو   اریخانم ب هیسم-

و بغلش کردم تا   دمیماهورا رو بغل کرد و منم آرشام رو بوس نی و ماهورا رو آورد باال که شاه آرشام
 شدم که پشتمو کردم بهش    نیشاه خکوبیبدم، متوجه نگاه م ری شبهش  

 ول کرد با خنده گفتم  نموی س یکردم و وقت یم  یآرشام باز  با

 کن   یخداحافظ ری با ش  یمامان-

 با لحن تند گفت:  نی شاه هوی

 بده   رینه فعال بهشون ش -

 جور که پشتم بهش بود گفتم :  همون

 ندارن   یاز ین گهیدو سالشون کامل شده و د-
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 و سرمو چرخوند سمت صورتش...   دیجلو بچه ها موهامو کش هوی

 ...  دمیترس  یکردم نتونستم! من واقعا ازش م  یجوابشو بدم اما نتونستم! هر کار  خواستم

 رو گرفت   نیشاه  یو موها نیو آرشام هم رفت سمت شاه  نییانداختم پا سرمو

 منم بتتم؟ -

 حال اومد...   گرمیگرد شده بود از تعجب، اما ته ته دلم ج نیشاه یها چشم

 هم اون ور موهاش رو گرفت   ماهورا

 مامان منه  -

 باال و با اعتماد به نفس بهش نگاه کنم  ارمیباعث شد سرمو ب  کارشون

 شده بود با خنده بحث رو عوض کرد    عیکه ضا نیشاه

   م؟یروشن کن  شیآت  دیبچه ها دوست دار-

   نییباال پا  دیپر آرشام

   شی آش شی آش-

 شد با اخم گفت   نهی دست به س ماهورا

  تسمینه م-

 کنم؟  کاری پس چ  - نیشاه

 اومد بغل من و گفت :  ماهورا

 تت بسه-

  دی با تعجب پرس نیشاه

   ؟یچ-
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 چشم بسته  گهیم-

   نی ک یباز  اط ی تو ح میبر  - نیشاه

 بچه ها   شنیم ضی و سرد مر کهی هوا تار-

   نییسالن پا میپس بر  - نیشاه

  نیی باال پا دیباز پر آرشام

  میبل  میبل-

 ...  نییپا  میرفت یو همگ دنیرو کش نیمنو شاه  دست

گشتم   یداشتم و مثال دنبال بچه ها م دید یچشم  ریمن گرگ بودم و ز یباز  نیمعمول تو ا طبق
 کنن   یخوره اونا فرار م یتا دستم بهشون م 90 قهیدق

منو   نیشاه هویبود تو گوشم که   دهیچی خنده بچه ها پ یو صدا میکرد یم یباز  میداشت یطور  نیهم
 گرفت تو بغلش و گفت  

 کرد حاال من گرگم  دایمنو پ-

با   هویو  پارچه رو از دور چشمم برداشت و بست دور چشم نی و دست زدن شاه  دنیها هورا کش بچه
 خورم   ی م رمیگ  یگفت : االن همتونو م یور آ  جانیه یصدا

 کردم   ی م قیبودم بچه ها رو تشو سادهیگوشه وا هیها با خنده سرعتشون رفت باال اما من   بچه

وسط سالن که بچه ها بدتر   دی گندش رفت رو مبل و مثل پلنگ پر کلیبا اون قد و ه نی شاه هوی
 زدن   غیشدن و ج   ریجوگ

 رو برداشت برد باال سرش و چرخوند وداد زد  ی صندل  نیشاه

 خورم   یهمتون م-

 ...  دنییو با هم شروع کردن به دو هیبدون گر  جانیو ماهورا خوردن به هم و از ه شهاب
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 بشم   نی خواستم پخش زم  یخنده م از

  تا بچه ها با هم  4دنبال بچه ها و   دنییشروع کرد به تند دو هوی و  نیرو گذاشت زم  ی صندل  نیشاه
  100دور بزنن تو سالن  هیدنبالشون بود و تا بچه ها  یمثل زامب  نیسمت و شاه هی دنییدو یم

دور دورشون  3 نی و گلدون بود، شاه یو چندتا دکور  یو  یت هیو که وسطش دو دست مبل و  یمتر 
  نمیبامزه هول کرده بودن و شاه  یلیو من فقط از خنده دلمو گرفته بودم چون بچه ها خ دیچرخ  یم
 برد باال   یرو با کارهاش و حرف هاش م  جانیه

زدن و   غی سمتم و من رو انداخت رو دوشش و افتاد دنبال بچه ها که بچه ها بلندتر ج دییدو هوی
 گفت :  نیشاه

 خورم   ی مامان تون رو االن م-

   زدیزد پشتمو و داد م یمحکم م یک ی دییدو یهر قدم که م نیشاه  شوریب

 خورم  ی االن شماها رو هم م-

 زد پشتم  ینداشت و فقط محکم تر م یا دهی زدم و ازش جدا شم اما فا یدست و پا م یه

 داد زد  نمی از درد قفسه س آخر

  رم ی م یدارم م نیشاه-

   نیو گذاشتتم زم سادیباالخره وا که

 پاهام شدن   زونیتم و آوها اومدن سم بچه

 مامان بلو باال دوس دالم -

 دنبالشون؟!!   وفتهیو اون ب  نیخواستن من برم رو دوش شاه  یتعجب بهشون نگاه کردم! اونا م  با

 نه بچه ها  -

 دورمو بلندم کرد   دیچ یپ نی دست گنده شاه هوی

 خورمتون  یکه االن م دییبدو- نیشاه
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تو بغلش چفت   یهم همون جور که منو دو دست نی... شاه دنییزدن و دو غ یج  جانیها با ه بچه
که  نیا امی! فمی ظر یل یمن خ ایبود   یقو یل یاون خ ای  دونمیسمتشون! نم داشتی برم زیکرده بود خ 

 !   شهیکه روشه نم یشده بود و کلش گرم بود و متوجه فشار   ریجوگ

   دمییمبل و خودش هم ولو شد، با حرص غربد پرت کرد رو   یلیشد و من خ خسته   نی شاه باالخره

   کهی مرت یداغونم کرد-

 برداشت سمتمو با دستش چونمو گرفت    زیتند خ هوی

. یمن له بش یدست و پا ریز ی باش تو کال ساخته شد ادی که از دهنت در م  ییمواظب حرف ها-
  میکن  یرو جمع کن صبح حرکت م   لتیوسا

چطور باهاش رفتار کنم! و اون هم  دیدونستم با یبود! اصال نم  یشد! روانکرد و از خونه خارج  ولم
 بود.  یطور  نیهم قایدق

 کنن...   شیو بچه ها رو جمع کردم تا ببرمشون ج دم یکش قینفس عم  هی

  3 دیهم حمومشون کنم، با ونی روز درم کیخواستم  ی گرفتن اگه م ی جور م  هیساعت هام رو  همه
! دو سال ادی در ب میتا خستگ دمیخواب  یساعت م کیگذاشتم براشون و خودم هم  یاعت وقتم رو مس

 ...  رهیازم بگ نی از جونم براشون گذاشتم و امکان نداره بزارم بچه هام رو شاه

تا بچه ها عقب نشسته بود و منم جلو کنار    4خانم با  هیسمت تهران... سم میبعد حرکت کرد  روز
 یدیام چی توجه بود. مگه مربوط به بچه ها بشه در کل ه میکه به هم نداشت ی ز یکال تنها چ ن،یشاه

 خوب نبود.  یبه رابطه 

به  دی و و چون در حال گرفتنشون از پوشک بودم حتما با میدار ش یگفتن ج یها تن تن م بچه
 رو کالفه کرده بود    نیشاه نیکردم و ا  یخواستشون توجه م

بغل کردم، ازشون دل خور   نییداخل و مامان و بابا رو با سر پا میخونه مامان و بابا و همه رفت  دمیرس
  یم  یبهشون، حقم داشتن تا ک وقت اخم نکنم  هیشد تو چشم هاشون نگاه کنم که  یبودم و روم نم 
 تا بچه رو بدن!؟ به هر حال بابا دارن...  4خواستن خرج  

  کمونیدرجه   یبه به مامان بابا-بابا 
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   کی کیدرجه   - دیخند  نیشاه

   دیبگذر دیبا کمیفقط  د،یآی به هم م-مامان

 گذشتن، نه تحمل کردن -

   میکن یبعد صحبت م  ادیدر ب تونیفعال خستگ دیای ب-بابا 

 خانم بچه ها رو بردار ببر بخوابونشون  هیسم-مامان

 چشم خانم  -خانم  هیسم

 رو مبل...  میها رفتن سرو صدا افتاد و نشست بچه

   ن؟یخب با هم صحبت کرد-بابا 

   رمیگ یم  دیبچه ها شناسنامه جد یو برا میکن یعقد م شاهللیبله، ا- نیشاه

 پرسو جو کنم   دیرو با شگاهیشناسم اما آرا یمزون خوب م من چند جا  یبه سالمت-مامان

که ابروهاش   نینگاه به شاه هینگاه به مامان کردم و بعد  هیشوک حرفش سرمو آوردم باال اول  از
 که داد متعجبم کرد   یجواب  یرفته بود باال ول 

  مونیبه عنوان جشن عروس پیکل  هیو  برمشیم شگاهی کنم و آرا یم هیلباس رو ته نیبله حتما بهتر-
   میریگ یم

 ی پس فکر همه جا رو کرد  نیآفر-مامان

 ...  یمشکل مال-بابا 

 تو حرفش  دیپر نیشاه

 انقدرا هست که برسونم و به پدرم رو نندازم  -

 فهمه  یباالخره که م-بابا 

 شهیخبر دار نم یعنوان کس چینه به ه- نیشاه
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 انجام بشه  یراسم رسمم هیکامل و مثل  یهمه چ دیباشه اما با-مامان

 چشم   - نیشاه

 با خنده گفت :   بابا

 پسر   یست یکردم هاپو ن یاون قدرا هم که فکر م -

 و گفت :  نییسرش رو انداخت پا  نیشاه

 ها   یکنن بعض  یهاپومون م  مییما آقا-

  4. ماشاهلل  د یبچه هاتون باش ی ندهیو به فکر آ  دیگذشته ها رو فراموش کن دیکن  یسع گهینه د-مامان
  دیتا بچه سالم و خوشگل دار

 باباشه  یشهاب که کپ -بابا 

 هم چهرش هم اخالقش   - مامان

 خانم حواس همه پرت شد    هیسم یصدا با

 کنه   یشما رو بهونه م  ری خانم آقا آرشاو  زیدن-

 بچه ها   شیکردم و رفتم پ ی همه معذرت خواه از

 * نی*شاه

 حرف هام رو کامل تر زدم    زیرفتن دن  با

 رو    طیشرا نیبدونن ا دیعنوان خانوادم نبا چیبه ه انی آقا ک-

   یبه حرف هات عمل کن  دیاما تو با ستین  یمشکل-انیک آقا

 کنم  یبخواد انتخاب م  زیحلقه رو همون جور که دن ه،یچشم لباس عروس، آتل-

بدون تو بچه ها   ییسال که تنها 2و    ده،یکش یسخت شی تو زندگ یلیخ  زیجان، دن نی شاه- خانم ستاره
 کن از زحماتش.  یباهاش خوب باش و قدر دان شی رو نگه داشته، پس حداقل بخاطر حق مادر
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هم  یآورده و بزرگ کرده اون وقت قدردان ایکه بهم بگه بچه هامو به دن نیبدون ا  یر ی کبیدختر ا  
 بکنم؟؟ به اجبار جواب دادم 

 چشم -

   شگاهیدنبال محضر و آزما دیبر زی دنبال دن ای فردا صبح ب د،یخسته اامروز  -خانم   ستاره

 چشم -

 جام بلند شدم   از

 سر به بچه ها بزنم و زحمت رو کم کنم  هیمن  نیاگه اجازه بد-

 برو پسرم - انیک آقا

 بلند و پهن و به سمت اتاق بچه ها رفتم... یسمت پله ها رفتم

 دی رو به رو شدم که دلم لرز یدر زدن، در رو باز کردم و با صحنه ا بدون

داد بود به تاج تخت و خوابش   هیداد و سرش رو تک  یم  ری ماهورا رو پاهاش بود و به آرشام ش زیدن
 برده بود از اون ورم  

رو انداخته بود رو شونش و آروم   ر یو آرشاو دادیتکون م خانم شهاب رو گذاشته بود رو پاهاش و  هیسم
 پشتش  زدیم

 تونه سخت باشه؟   یتا بچه باهم چقدر م  4بزرگ کردن  واقعا

 که صداش متوقفم کرد  رونی برگردم از اتاق برم ب خواستم

 ن؟ یشاه-

 شته رو فراموش کردم! گذ یها  نهیکال ک ایازش گرفتم  یجو قدر دان  دونمینم

 جانم؟ -

 گفت :  یمکث طوالن هینم خودش هم جا خورد! چون با ک  فکر



 که نداشتم یتیشخص

176 
 

 خوام، فقط از بچه هام جدام نکن  ینم   یمراسم چیمن ه-

 جوابش رو بدم!   یچ دونستمینم

 ش یدنبال محضر و آزما میریفردا م-

 و در رو پشت سرم آروم بستم  رفتم

 پناه بردم... نمیکوتاه از ساختمون خارج شدم و به ماش  یخداحافظ هی با

 فرمون... یرو گذاشتم رو لبم و سرمو گذاشتم رو دستم رو  گارمیس

...  گهیطرف د هیبابا و مامان هم  یاومد جلو چشمم... چهره  یبچه ها م یدونه به دونه   ی چهره
 هیبابام؟ کلمات آزار دهنده بودن و  ی قراره بشه؟ معشوقه می! اسم مادر بچه هام؟ زن عقدزی ... دنزیدن

 داده بودن  لی کننده رو تشک وانهید تیواقع

که حواسم باشه ساعت ها مشغول پرسه زدن بودم و به شدت   نیرو روشن کردم و بدون ا  نیماش
 داد،یداشته باشم؟ رفتار بدم بچه ها رو آزار م زی با دن یدونستم چه رفتار  ینم ی درمونده تو فکرم! حت 

بعدش   گماگه ب  ؟یکنه! چطور به خانوادم بگم؟ نگم تا ک یا گهیفکر د زیشد دن  یر خوبم باعث مرفتا
 ! شهیم یرو رد کنم چ  زیاگه بعد از عقد نتونم دن شه؟یم یچ

 شده بود! یمخمصه ا عجب

زنگ بزنم خوابم   یکیاز دوست دخترام شب رو بگذرونم اما تا خواستم به  یکیخونه و خواستم با  رفتم
 زنگ خورد   میبرد تا صبح که آالرم گوش

 دهیاز مغزم کار کش تمیاز ظرف شتر یب  روزی! فکر کنم ددمیهمه ساعت خواب نیباورم نشد که ا خودم
 بودم  

...  یکاربون یآب  نی شلوار ج هیو  دمیپوش  یطوس  وریپل هیسرد شده بود،  یبود و هوا کم  زییپا  یآخرا
 تو گوشم  دیچ یپ  زیدن یو رفتم زنگ درشون رو زدم و صدا انیجلو در خونه آقا ک دمیرس 8ساعت  

   امیاالن م-

 نشست و در رو بست    زیگذشت که دن قهیو چند دق ن یندادم و برگشتم تو ماش یجواب
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   میگفت بر زیکه دن  نیتو ماش زنیخانم هم بر هیبودم بچه ها و سم منتظر

   ؟یچ هیبق-

 جواب داد  فیضع  یلیلبخند خ  هیبا  زیدن

 تنهام  -

   دمیرو عوض کردم و پرس دنده

   ؟یخند  یچرا م-

 جوابم رو داد   نیسر سنگ اما

 محضر واسه برگه عقد که!    میتا بچه کوچولو بر 4که با   نیانتظار نداشت-

 شده بود  ی. اما اون جدخندم گرفت و نگاه هامون افتاد تو هم.. ناخواسته

  یبرا میگرفتم... بعد از گرفتن برگه، رفت شی سرنوشت... راه محضر رو پ نیتکون دادم از دست ا سرمو
محضر و مدارکمون رو   میبرگشت  شاتیو بعد از گرفتن آزما دیو تا ظهر کارمون طول کش  شیآزما
  میکرد لیتکم 

زد و دونه به  یخانم زنگ م   هیبار به سم کی استرس بچه ها رو داشت و هر ساعت  یلیخ  زیدن
 کرد  یدونشون رو چک م 

 بودم   ونشیبود و خوب بچه ها رو بزرگ کرده بود مد  ریپذ تی که انقدر مسول نیا از

 کردم    یکه احساس گشنگ می گرفت  شیو راه خونه رو پ  مینشست  نیماش تو

  م؟یبخور زی چ هی یوقت دار -

  دیای ب دیتون یهمه ساعت از بچه ها دور باشم، شمام م  نیتونم ا یخانم گفتم غذا بزاره،نم  هیبه سم-
 باال  
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دونستم آزار دهنده هستن خودم رو کنترل   یبود اما چون م ادی خواست بزنم ز یکه دلم م  ییها حرف
کردم، االن  یرو باهاش روشن م  فمی تکل دیبچه ها ، بعدش با یکردم تا بعد از گرفتن شناسنامه ها

 تا برنامه هام رو خراب نکنه  داشتمیرام نگهش م   دیفقط با

  دیلطفا بغل سوپرمارکت نگه دار-

 برگشت    الیتا پف 4شد و با  ادهیداشتم و پ نگه

 داخل   میو رفت می پارک کرد  اطیرو تو ح ن یخونه و ماش میدیرس

خورد ازشون استقبال کرد و    یکه اصال بهش نم یو اون هم با انرژ  زی سمت دن دنییها بدوبدو دو  بچه
که   گفتیبچه ها بهشون م قهیسل  حی طعم داشت و با توض هی الیداد، البته هر پف  الیپف هیبه هر کدوم 

 دارن!  دوست شتریبدن تا بفهمن کدوم رو ب الیپف گهی که به هم د نیده و اطعم مال تو ش  نیچرا ا

  کیبا هم شر  ایو  دنیگفت و از اون ور بخش یخوب بودشون رو م  یکار اخالق و رفتارها نیبا ا اون
 ل ول برد باال...  هیرو تو ذهنم   زینوع رفتار ارزش دن  نیو ا دادیم ادیبودن تو خوردن رو بهشون 

 مکث شروع کردم به خوردن زرشک پلو...  یو من ب  زی سر م میو همه نشست د یرو چ زی خانم م هیسم

بده چطور بخورن   ادیتا بهشون  زدی از بچه ها سرو کله م  یکی افتاد داشت با  زیهر بار چشمم به دن  اما
   رنیو چطور قاشق چنگال رو درست تو دستشون بگ

خانم برد تونست بره سر   هینخورد تا بچه ها رو سم ی چ یتا آخر غذا ه  چارهی ب کالفه شدم! اوففف
 زده بود!  خیغذاش که 

   دیاز دهنم پر هویکردم که  یحرف نگاه م یب

 چند سالته؟ -

 بهم کرد و جوابمو داد   قینگاه عم هی

 رو تموم کردم   21-

 دستمال دهنمو پاک کردم و پرتش کردم تو بشقاب ... با
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 بچه...  هیبچه...  هی

 و نگاهش کردم   دم یکش قینفس عم  هی

 یم  یچرا وقت ،یدیفهم  یرو، چرا وقت تی باردار دنیکار ندارم قبل از فهم ؟ یسقطشون نکرد چرا
 ها؟  ؟یو... و... انقدر سنت کمه سقطشون نکرد یرو ندار   یپدر ندارن، خودت کس یدونست

 بغض کرد که چشم هاش قرمز شد و پر از التهاب ...  چنان

 زحمت بغضش رو قورت داد و جوابمو داد   به

از پس بچه  ییمن تنها ،یبر  یتون یم ینداشتم، اگه االن هم مشکل دار  یمشکل یتا االن هم نبود-
افکارم و اتفاقات   یدر مقابل سن واقع  زیعدد ناچ هیعدده،  هیتو سرنوشت من سن فقط   ام،یهام بر م 

   میزندگ

نداشتم تلخ جوابش رو بدم از جام بلند شدم وغذاش رو از جلوش برداشتم و گذاشتم تو  دوست
 و زدم گرم بشه  ویماکروو

 ... نت ی دادم به کاب هیتک  و

رم، تو االن ازش ندا یناراحت ای نه یک چیه گهیرو سرت آوردم و د میتو داستان مادر و پدرم من تالف-
   یباش ششونی پ یتون  یکه فعال م یمن مادر بچه هام  یبرا

زده شد و بشقاب  ویبوق ماکروو یو زول زد تو چشم هام و تو همون لحظه صدا دیچرخ  سرش
   یغذاش رو گذاشتم جلوش و نشستم رو صندل 

 کرد   یچپ چپ نگاهم م  زیدن

  ؟ی منو از بچه هام جدا کن  یتون  یم یفکر کرد-

   یر  یکنم خودت م ینممن جدات  -

 کنم  یباطله من بچه هام رو ول نم  التیخ-

 پر کاهو برداشتم و گاز زدم  هی
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 بمون   یگم برو، تونست یگفته حق طالق رو به تو بدم، من نم  انی آقا ک-

 ! زیبود و هم مسالمت آم دانهیهم تهد حرفم

 آورد باال   دیتهد یقاشق رو پرت کرد تو بشقابش و انگشت اشارش رو برا  تی عصبان با

نفر بخواد منو ازشون   هیرو اگه فقط   ایکشونم دن یم ش یمن خط قرمز من هستن، به آت  یبچه ها-
 دور کنه  

 گرفتم  یحالت تهاجم  منم

  م یپس بچرخ تا بچرخ-

 کنم  یمن با تو عقد نم -

 مگه با توع!  -

  نمیرو با غذاش چپوند تخت س شد و بشقاب  بلند

 بشم؟  یخواد منو مجبور کنه زن تو روان   یم یک-

   زی و زدم رو م ستادمیا

 کنه   یبه تو نگاهم نم یک  چیوگرنه ه   رمیگ  یمنم تو رو بخاطر بچه هام دارم م  چارهی ب-

 خانم هراسون وارد آشپزخونه شد   هیسم

 شده؟   یخدا مرگم بده چ یوا یا-

 روم و داد زد   دیداشت و محکم پاشپارچ آب رو بر زیدن

  رونیخونه گم شو ب  نیاز ا-

که چشمم  واریگرفتم و خواستم پرتش کنم بخوره به د قشویکرد که خم شدم  میکارش عصب چنان
 کردن...  ینگاهمون م یمکیشده بودن و قا میخانم قا  هیافتاد به بچه ها که از ترس پشت سم
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 هیبچه ها مجبور شدم خودم رو کنترل کنم و تو  دنیرو هوا مونده بود و من با د  زی جور دن همون
 بخندم و رو به بچه ها بگم  رم یبگ  میلحظه تصم

  می دنبالتون که لو رفت میا یب  ییدوتا میخواست یم م،یکن  یم یبا مامان چشم بسته باز  میدار-

 گفت:  یزورک یهم با لبخند زیدن

   ونمتیخور  یکه االن م دییبدو-

و اون هام پشت    دییخانم استارتش رو زد و با سرو صدا دو هینگاه به هم کردن که سم هیها  بچه
 رو بندازم رو دوشم و برم دنبالشون ...   زیو من مجبور شدم دن دنییدو جانی سرش با ه

 بشه و وارد سالن شدم و داد زدم  یتا حرصم خال زیدونه محکم زدم پشت دن  هیو   دیخواب تمیعصبان 

  متونی خور یاالن م-

 شد...  شتریو خنده سرعتشون ب غیها با ج  بچه

هام بشه که  یاز فانتز  ی کیشد  ی باعث م  نیبود! کامال پوست و استخون بود و ا فیواقعا ضع  زیدن
 بندازمش رو دوشم و بدوام دنبال بچه ها...  

از ترس افتادن دور   زی دن شدیداشت باعث م ییچند تا  یپله ها کهی به ت کهیسالن اون خونه ت  چون
 و بچسبه بهم    رهیگردنم رو سفت بگ

 محکم زدم پشتش   گهیدونه د هیدور زدم که خسته شدم و  چندتا

 بچه ها بسه -

 رو انداختم رو مبل و خودم هم نشستم که بچه ها اومدن دورمون کردن...  زیدن

ساعت هاست که گذشته و بچه ها ساعت   میکه متوجه نشد میبا بچه ها بود یمشغول باز  انقدر
 جمعشون کرد و بردتشون تو اتاقشون   زیبود و دن دهیخوابشون رس

 خوام   ی رو م  نیکرد واسه آزار دادنش ا یفکر م  زیدن  یول نمی خوردنشون رو بب ری داشتم ش دوست
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شک شده بودن، رفتم سمت اتاق و متوجه ازش به کل تموم شده بود و لباس هام هم خ تمیعصبان 
 خوره  یم ری و داره ش دهیخواب ز یو ماهورا کنار دن  دنیتا پسر ها خواب  3شدم 

و دستم رو گرفت   دیخند دیو تا منو د  دارهیاما ماهورا ب دهیخواب زی جلو تر که متوجه شدم خود دن رفتم
 مادرش رو گرفت...   نهیو دوباره س

خورد به من آرامش   یم  ریبود! انگار اون ش یجور  هیخوردن بچم،    ریش دنیداشتم از د  یخوب حس
بود که خودم دوست   یباشم، کاش مادرشون کس ششونیتونستم پ یشد، کاش از اول م یم  قیتزر

 نوشت...   یم گهیجور د هیداشتم، کاش سونوشت 

 کم کم دستش شل شد و به خواب رفت...   ماهورا

  شتریموندم ب یم ششونیپ شتری شدم، انگار هر چقدر ب  ینم  ری س  کردم یچقدر به ماهورا نگاه م هر
 شدم    یعاشقشون م

و الغرش و اون   یداشت، تو صورت استخون  یا یبلند و مشک ی... مژه ها زیافتاد به صورت دن نگاهم
 کرد   یاز همه مژه هاش نظرم رو جلب م رشت ی... بیرنگ و گوشت  یب یلب ها

 پدرم...  یساله... معشوقه قبل 21دختر  هیبچه هام...  مادر

  یم دیبودنش... و حاال با دهید طی شرا نیهام تو بدتر قی که رف  یکرده بودم... کس رشیکه تحق  یکس
 گفتم مادر بچه هامه! ؟

 من نداره  یتو زندگ  ییزن جا نیا نه

 جام بلند شدم و از ساختمون خارج شدم  از

 کوچولو اومد رو صفحه ینگاه کردم و اسم آبج  یزنگ خورد، به گوش میحرکت کنم که گوش خواستم

 جانم؟ -

 ؟ یسالم داداش خوب -

 شده؟  ی چ زمی سالم عز-
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 منو من افتاد به

 دنبال...  ینشده راستش خواستم بپرسم رفت  یچ یه-

 ؟ یدنبال چ-

 تونست بگه  یردم نمک یکرد! احساس م  سکوت

 فقط خواستم حالت رو بپرسم  یچ یه-

 ی باشه مرس-

 و به راه افتادم... دم یرو کش یرو قطع کردم و دست یگوش

 وقت شب؟  نیزنگ زده بود ا یواسه چ دایش

افتاد که اون شماره و آدرس اون پسره رو برام فرستاده و قرار بود برم   ادمیاز ساعت ها باالخره  بعد
 جواب بدم.  دایدنبالش و به ش 

 رفته بود!   ادمیطور کامل از  به

و بچه ها و عقد بود،    زیمن هنوز تو فکر دن  یشب بود ول  3 یها کیساعت نگاه کردم ساعت نزد به
 شدم راه افتادم  نیسوار ماش  یو آدرس رو خوندم و با همون لباس خونگ دا یش یها امیرفتم تو پ

رو جلو درشون   نیبه پالک مورد نظرمو ماش  دمیشاه بود، رس  یعل  یسمت محله صف  خونشون
 شون کردم...   یمینگاه به عمارت قد هیخاموش کردم و از همون جا 

 رد شد   نهیگز  نی خانم اول دایبود! شهم ن شی پی ما ش شی پ شونیمال  تیشدم! وضع  دیازشون نا ام کال

از خونه خارج   یانتظام یروین یپسر قد بلند با لباس سرباز  هیدر خونشون باز شد و  یکمال ناباور  در
 شد! 

 پادگان   رهی! داره میچه شانس هه

 رفتم کنارش و صداش زدم   نی و من از فرصت استفاده کردم و با ماش ابونی راه افتاد سمت سر خ ادهیپ
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 یی جا هیباال برسونمت تا  ای سالم ب-

   رمیممنون خودم م -

 وقته   ری د ایب-

 اومد کنارم نشست و حرکت کردم...   دیچ یپ  نیجلو ماش  از

   ؟یر یکجا م -

 رو برداشت و جواب داد  کالهش

   رمیم عصری ول  ابونیمن سمت خ-

 برم   دیرو با  ریچه خوب منم همون مس-

  نیکه نگه داشت نیر اممنون بخاط-

 کنم چندماه از خدمتت مونده؟   یخواهش م-

 مونده   یچند ماه هی-

 دقت نگاهش کردم...  با

 مرتب  زوی با لباس تم نی پسر آروم و مت هی

 خدمتت رو؟   یدیچرا نخر-

 رفتم   یم د یمن الزم بوده و با یاز نظر پدرم خدمت برا-

 :  دمیو پرس دمیخند

 پوستت رو کندن پس  -

 هاش رو به جون بخرم   یسخت  شهیباعث م نینه خب دل خوش دارم واسه بعد از خدمتم، ا-

   ؟یپادگان چه دل خوش ا یر یم یصبح دار   4بابا ساعت  یا-



 که نداشتم یتیشخص

185 
 

بشم و از همه با   یدادگستر  کی هی پا  لیکنم و وک لیرو تکم  لمیخوام تحص  یخب من بعد از خدمتم م-
کامل   تیخدمت رفتن من رضا یدختر مورد عالقم ازدواج کنم چون اون هم براتونم با  یارزش تر، م 

 داشت  

   رمیکه آورده بود باال رو بگ یسر نخ  دیجا با نیا آها

 خواست عذابت بده؟   ی! میچه دختر -

 ازدواجمون قدم برداره   یازم خواست زودتر خدمتم رو تموم کنم تا پدرم زودتر برا ینه ول-

   ؟یدوسش دار -

 مکث کرد و جواب داد  کمی

 از وجودمه  کهیت هیکنم  ی سال احساس م 4کردم فقط عاشقشم، اما بعد از  یخب اوال فکر م -

 ن بود! ماه با نستر  3رابطم  نی تر یباهااشه!؟!من ته ته طوالن دایسال ش 4

 ! کاری چ یخوا  یخوش بگذرون بابا ازدواج رو م-

دونم که دارمش، خانوادم هم دوست ندارن ما  یحداقل م میترسم از دستش بدم اگه عقد کن یم-
 باشه   یرسم  دیبا گنیباشه م یطور  نیرابطمون ا

   دنش؟یخانوادت د-

 شدن  یبودن بخاطر اختالف سطحمون اما االن راض یآره اول ناراض-

 پولداره؟  -

ماها   یقاض ای لنیوک  ایبرند معروف لباس رو داره، اما خانواده ما  هیباباش برج سازه، داداشش هم -
   میشیو پولدار نم میریگ یفقط اندازه کارمون پول م

   ری زنت رو بگ  راثیرث و مبخور و بخواب و ا ؟یکن  کاری چ یخوا یتو م گهیپدر زنت پولداره د-

 تمیفکر کنه بخاطر پولشون دخترشون رو گرفتم، شخص یعنوان، اصال دوست ندارم کس چینه به ه-
 .  شهیم کیکوچ
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 یشکرت که قسمت کرد ایسوال بپرسم شک کنه،خدا ادی ز دمینگفتم،. ترس  یز ی جلو نگاه کردم و چ به
   نمشی بب

 به هم...  ومدنیم زه،ی کردم، بچه مثبت و پاستور ی رفتار و حرکاتش رو چک م  یچشم ریز

 به پادگانش که گفتم : میدیرس

 جا  نیتا ا  ارمتی وقت ها ب یساعت حداقل بعض نیشمارت رو بده داشته باشم من کارم افتاده به ا-

  شمینه ممنون مزاحم نم -

  هیبده بابا مزاحم چ-

 شد رفت   ادهیتم پبود شمارش رو گرف یهر کلک  با

 ... نیبه راه رفتنش از پشت نگاه کردم، آروم و مت یحت

 زنگ خورد   میکه گوش  یتا وقت دمیرو روشن کردم و خودم رو رسوندم خونه و خواب  نیماش

! دمیشماره ستاره خانم از جام پر  دنیکه با د دمیرو د می و به زحمت صفحه گوش دمیهام رو مال  چشم
 مزون!!  میقرار بود بر

 صاف کردم و جواب دادم  صدامو

 سالم  -

 شما؟    ییسالم پسرم کجا-

 مزون   میاونجا بر امیاومد االن م شی ستاره خانم کار واجب برام پ دیببخش-

 برو   زیبا دن امیتونم ب یاومد، من نم شی پ یمن کار اورژانس یبرا یاومد رید-

 چشم -

 خوابن   یبچه ها دارن م  ایزود ب -

 چشم -
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 صبح بود  11ظهر بود و قرار ما  3قطع کردم، ساعت   مویکرد یخداحافظ 

 با هم دنبال لباس عروس!  میشدم و رفتم دنبال خانمم بر آماده

اون وقت   شهینم  شونیچیها! ملت با صد تا دختر رابطه دارن ه نی! شانس رو بب یزندگ نیتو ا تف
به   دمیجونش رو بخش یکشتمش الک  یهمون جا م دیتا بچه دارم!! با  4 ادینم ادمیرابطم  یمن حت
   ابونیکوه و ب

 تا جواب داد گفتم  زی دم خونشون و زنگ زدم به دن دمیرس

 جلو درم  -

 ام یباشه صبر کن شهاب رو بخوابونم ب-

 منتظرم  -

   دیمادر بچه هام هم رس دیبه آخر رس یرو روشن کردم و وقت  گارمیس

لباس   قهیدوشش انداخته بود، سل یبافته شده که رو یبا موها شیساده و بدون آرا شهیهم مثل
اما  داد،یهاش، همش کم سن بودنش رو به وضوح برام نشون م  یباز  وونهینوع د ی حت دنش،یپوش
  یبچه ماه هی تو رفتارهاش نبود اون  یذره بچگ هی یخورد! حت  یکدوم از رفتارهاش به سنش نم چیه

 مادر فوالد زره؟!؟  ای یهه بچه ماه پخته شده بود.

   د؟یکن  یچرا حرکت نم-

 ها؟  -

 مدت زول زده بودم بهش!   نیافتاد اصال حواسم به اطراف نبوده و کل ا ادمی تازه

 کردم   حرکت

   م؟یبر دیکجا با-

 سمت جردن  -

 !  دهیاو مادرتون باال ماال ها آمار م-
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 اون جا  دینر دیتون  یم-

 رو ندادم و رفتم به سمت آدرسش    جوابش

 بود    زیکه پشت م  یانسالیرفتم سمت خانم م  زیو دن میوارد مزون شد میشد ادهیپ

  میما از طرف ستاره خانم اومد ریسالم وقتتون بخ -

اتاق پرو   یمبل رو به رو یخوش از اما استقبال کرد و تعارف کرد که من رو  یبلند شد و با رو زنه
 فتن سراغ لباس ها...  ر زی و با دن نمیبش

 رو به من گفت :  زنه

  نیونظر بد  دیایشما هم ب -

 باز جوابش رو دادم یرو با

 ندارم   یهمسرم شک  ی قهیممنون به سل-

 لباس برداشت و رفتن تو اتاق   هیاز حرفم خوشش اومد و سرش رو تکون داد و  زنه

  یشدم! لعنت یجور  هی نایت د یعکس جد دنیکنم اما با د  یچک سطح هیرو بداشتم و تا   میگوش
 کنه!  یم یساخته! اندامش با اعصابم داره باز  یاز اول چ دهیکوب

 رو به روم بشم...  ری باال و چشم تو چشم دختر ساده و سر به ز ارم ی زنه باعث شد سرمو ب یصدا

کردم   ناینگاه به ت هیچرا  دونمی! نمبا یواقعا ز یها یکار  نی عالمه سنگ و نگ  هیبا  یو پف  دیلباس سف هی
که   یینایآورده و بزرگ کرده با ت   ایتا بچه به دن  4که  یزن  هیبودن  اسی ! ؟واقعا قابل قزینگاه به دن هی

 تنها فکرش تور کردن دوست پسر پولداره؟ 

 الغر بود! یلی... خ فشیالغر و ظر یو دست ها  کیکوچ یبه شونه ها   دیهام از گردن نازکش رس چشم

 خوبه  -

   نمیتا صورتش رو بب اوردیسرش رو باال ن یحت  زیدن
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   میرو امتحان کن گهید یک یبه نظرم بهتر   -فروشنده  خانم

تاج هم رو   هیبار  نیاما ا رونیاومدن ب قهیبرداشت و رفتن داخل اتاق و بعد از چند دق گهید یکی زنه
دار بود و به طور کامل   نیلباس آست نیبود، ابافته شدش رو باز کرده  یسرش گذاشته بود و موها

 کرد  یاز حدش رو از چشم ها دور م شیب ی بهتر بود چون الغر  یک ی نیبسته، به نظرم ا

 خوبه  نیبه نظرم ا-

 یرو برداشتم و تو  شیآوردم و تاج قبل ری تاج پهن گ هیتاج هاش و  نیتریشدم رفتم سمت و پا
 موهاش جا دادم 

  دهیچون صورتت رو پر تر نشون م  دتهیمناسب صورت الغر و کش نیبه نظرم ا-

   نیخانم تو انتخاب همسرتون گل کاشت- فروشنده خانم

  میاورد یبه رو ن دومون خندمون گرفته بود اما  هر

   مش یو قرار شد واسه آخر هفته ببر میو تاج رو انتخاب کرد لباس 

  د؟یهم دار شگری: آدرس آرا   دیپرس زیدن

   زمیآره عز-

 کارت برداشت و گرفت جلوش   هی

 سر برو  هیاطراف  نیهم-

 ممنون  -

   میاز سالن خارج شد یخداحافظ  ه یو با  میرو گرفت کارت

 میآماده کرده بود گهیرو دو روز د  یرو تنها انجام داد و کارهامون تموم شد. همه چ شگاهیکار آرا زیدن
 یوتاه برامون بسازه،با اون همه عشق و عالقه اک پیکل هی بردار هم صحبت کرده بودم تا  لمیف هیو با 
 ! میبساز میبخوا پیبود فکر کن کل نمونیکه ب
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خوام باهاش حرف بزنم و با    یخواد بره خونه اما گفتم که م  یگفت که م ز ی از اتمام کار ها دن بعد
   دیساعت وقت خر کیخانم  هی هماهنگ کردن با سم

 باعث شد خودم رو با تموم سرعت برسونم خونم...  نی بشم و ا دهید یینداشتم باهاش جا دوست

حرف نشستم رو مبل رو به   یرفت نشست رو مبل و منم ب  نییباز سر پا  ز یو دن  میخونه شد وارد
   شیی رو

 بود فکر کنم!   نیسنگ  نمونی خورده رابطه ب هیطور باشم  نینداشتم با جنس مونث ا عادت

  ؟یسوال دارم بعد از من دوست پسر داشت هیخب... -

 بچه ها بودم   رینه تموم لحظه هام رو درگ-

   میزن و شوهر یکه ما واقع رتتیخوام بعد از عقدم جو بگ  یاما من دوست دختر دارم، نم -

 ندارم    یکار  چیمن با شما ه-

   رمیگ یبچه هام خودم پرستار م  یبرا-

 خانم رابطشون خوبه    هیبچه ها با سم-

 رم یگ یهم م گهید  یکی به جز اون و تو -

   ستین  یمشکل-

  میندار یکار  گهیبه هم د می من و تو فقط در قبال بچه ها مسئول هست-

 نداشتم باهات   یکار -

 خواست منو انگولک کنه که آزارش بدم    یطعنه دار بود، خودش م حرفش

 کنه   یام مادر بچه ه یکنم جات برا یم یدوست دخترم رو اوک -

 از حرص سرخ شد  صورتش

   ؟یگفت  یچ-
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 بهش نگاه کردم...  ی فاصله ازش نشستم و جد نیتر کینزد رفتم

تونم تو رو به خانوادم نشون  ینم  م،یستیبزار حرف آخرم رو اول بهت بگم ، منو تو مال هم ن نیبب -
سال  1برنامه  نیالبته ا ،ین یها رو بببچه  یتون  یبار م کی  یو تو ماه  رمیگ یخونه م هیبدم. من برات 

 هیسا یرو رو  من ندهیزن آ هیسا یاما االن هم مجبور   شهیم ییکه بچه ها بزرگ تر شدن اجرا گهید
   ینی خودت بب

 کرده بود جواب داد  جادیکه بغضش براش ا یبا سخت زیدن

  شمیمن از بچه هام جدا نم-

من و بچه هام   یاما از زندگ دمیه خرجتم تا آخر عمرت م کردم، تاز ینامرد یمن حرفم رو زدم تا نگ -
   رونیب  یبکش دیبا

 تکرار کرد   دوباره

  شمیمن از بچه هام جدا نم-

   رهیبچه ها بحثمون باال بگ یقبل از گرفتن شناسنامه ها نخواستم

 قهوه؟   ای  یخور یم ییباشه چا-

 زهر  -

   میمتاسفم ندار-

  یتو خودت ذاتن زهر مار دار -

 کرده به بزرگ ترش و گفتم :   یادب یسالمون احساس کردم ب 15  یاختالف سن بخاطر

 با بزرگ ترت درست صحبت کن  -

 فهمه...  یکه مزه دهنش رو نم یبزرگتر -

   دیبغضش شکست و ترک هوی
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سال شب و روز تر و خشک کردنشون بهم  2 دنشون،یماه به دوش کش  9بعد از  یتون  یچطور م-
 باال سرم باشه!!؟ لعنت به تو!   دشونیمادر جد هیسا یبگ

 کرده بودم   یرو ادهیز

 بگم؟   یدونستم چ ینم

سر بچه ها از وسط جرش   یار ی خانم ب  هیرو به جز منو سم  یهر کس  گمیدارم بهت م نیبب   نیشاه-
کنم   یمن بخواد به بچه هام دست بزنه رو م یاکه به ج یاون زن یمن دونه به دونه موها دم،یم

 من... 

   ارمیرو نم   یکس  چیباشه باشه ه-

 بلند شد و از سالن خارج شد    دشیشد یختگی با حالت به هم ر زیدن

 به صورتم...   دمیدست کش کالفه

دونم! خوب باشم؟ بشکنمش؟ از   ی باهاش رفتار کنم!!! به جون مادرم نم  دیدونستم چطور با ینم واقعا
   یبچه هام دور کنم؟ نگهش دارم؟ لعنت 

 راه افتاده بود سمت جاده  ادهیشدم و رفتم دنبالش... پ بلند

 دمی رو گرفتم و کش فشیک

   دیببخش-

 و پاش رو تند تر کرد    دیو کش فشیک

 نداشتم   یمنظور  زیدن-

 د تو چشم هام نگاه کر زی ت هوی

 خفه شو  -

   ارمیاز دلت در م-
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هم دور کمرش   یک یدست بزارم رو دهنش و  هیمجبور شدم  شهیم ادیداره ز نی فاصلمون از ماش دمید
 و تا خودم نشستم در رو قفل کردم   نیو ببرمش تو ماش 

 زد   یو داد م  کوبوند به پنجره و در یزنبور خودش رو م  مثل

 ردار دست از سرم ب یآشغال عوض -

  گهید ارمیاز دلت درم دیببخش  زیدن-

فحش کش کردن من و دوست دخترام باالخره   یو بعد از کل رهی آروم بگ دیکه شا نی دادم به ماش گاز
 آروم شد  

 دنبال حلقه ها   میبر-

 خوام برم خونه   یم-

 صبر کن  کمی برمت  یم-

 سمت مغازه   دمیو رفتم در رو باز کردم و دستش رو گرفتم و کش  یبه طالفروش میدیرس

 آروم گرفت  میوارد شد یوقت

 م یخوا یست حلقه م هیسالم ما -

 انتخاب کنم  ییو مجبور شدم خودم تنها دادی نم  ینظر  زیجلومون اما دن دیچ مرده

 م یخوا یچندتا النگو م  دیببخش-

 نزد! باز هم خودم انتخاب کردم  ی حرف زیجلومون و باز هم دن دیچ

 میخوا یطال هم م سیسرو دیببخش-

شده چشم دوخته  یکه به ست سنگ کار  دمیرو د زیدن یکه برق چشم ها زیرو م دیها رو هم چ اون
 ه یدست گذاشت رو سنگ کار عیزشتش رو انتخاب کردم که سر یک ی ادیکه به حرف ب  نیبود و واسه ا

 نیا-
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 ؟ یدیبخش-

 دم یو دوباره پرس   دمیرو خر سی نداد اما من براش سرو جوابمو

 ؟ یدیبخش-

 !گهیجواب بده د-

 جواب نداد!  بازم

 ار یشده ب یآقا دستبند جواهر کار -

 لب هاش به لبخند باز شد که دم گوشش گفتم  گوشه

 مغازه رو بخرم برات؟ -

 نگاهم کرد دلخور

 من رو به مرد گفتم :  که

 ار یست هم ب  مین  هیزحمت  یآقا ب -

 جواب دادم  زیباالخره دن که

 دفعه آخرت باشه-

 رو ندادم و رو به مرد گفتم:   جوابش

 م یبر  یها رو م نیهم-

 سمت خونه  میرفت نمیسنگ یون یمل دیاز خر بعد

! نیا ادهیبود! نازش ز دهیهمه طول نکش نیکرده بودم اما ا ادیکار ها ز نیدوست دختر هام از ا واسه
  یبراش م دیها رو با نیعقد کنم، ا یهم قرار بود با زن  گهیسال د 10گرفتم به هر حال  یم دیالبته با

 دم یخر

 و برم  نمشونیبب  انی و ستاره خانم ب  انیبچه ها و منتظر شدم آقا ک   شیپ میبرگشت
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  یکوتاه میتا هیزد،  یتمندیطال ها لبخند رضا دنیاز دو ساعت باالخره اومدن و ستاره خانم با د بعد
،همه اتفاق ها ترمز   شگاهیرو ببرم آرا  زیصبح دن  گهیکردم و رفتم خونه تا دو روز د یه ها باز با بچ

بعد از گرفتن   ام،شد بخاطر بچه ه یهمسر من م دیبا ز ی کنم! دن یتونستم کار   یبودن و من نم دهیبر
 ز یدرباره دن رمی بگ ی میتونستم تصم یبچه هام، م 

کت  هی دنیو بعدش رفتم دنبال خر شگاهیبردم آرا  8رو ساعت  زی ظهر بود و من دن 2عقدمون   ساعت
 مزخرف  پیکل هی یو شلوار مناسب برا

 گفت   هوی زیکه دن شگاهیو تاج رو بردم آرا  لباس 

 من کفش و شنل ندارم! -

و از همون  دمیخر  دیپاشنه بلند سف یکفش مجلس هیو    یکفش فروش هیرفتم  شگاهیحرف از آرا یب
   شگاهیروش کار شده بود گرفتم و رفتم آرا نی دار که با پر و نگ نی شنل آست هیمزون 

 ... شگاهیدادم و خودم رفتم آرا لیتحو

 من بودم که قرار بود بشم داماد!  نی به خودم کردم، ا یینگاه سرتا پا هی نهیآ جلو

  یلیکردم ازدواج خ لیهمه سال واسه همه تحل نیعاشق طرفم باشم! ا ایباشه و  یکه کس نیا بدون
 هه ،یرو انتخاب کن یکس  یآسون ن یبه ا دیحساسه و نبا

  شمیمضحکه خاص و عام م 

 بودم...   ختهیزدم و بد جور به هم ر یها رو پرسه م ابونی اون بهم زنگ بزنه و بگه آماده ام کل خ تا

 هم اومد  بردار لمیو ف شگاهیسمت آرا رفتم

  پیهست که کل نمونیب یشرط و شروطت آخه ما چه احساس نیبا ا یر ی ستاره خانم درد بگ  یا
داشت   یخانم هیکه پشت به ما بود و  زیداخل و چشمم افتاد به دن میبردار رفت لمی!؟ با ف میریبگ

 ی کرد که چرا انقدر الغر   یم کرد و غرغر یلباسش رو از پشت براش درست م

 برگشت سمت ما  ز یبردار زنه رفت اون سمت و دن   لمیف یصدا با

 دمشید یبار پر انرژ  نیاول  یصورتش لبخند بود و برا رو
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که برآمد شده  نشیدست گذاشت رو قسمت س  نییچشم تو چشم من شد سرش رو انداخت پا تا
 بود

   دیحرف بزن کمیرو ببوس و با هم   شیشونیبرو جلو پ-بردار  لمیف

 و آروم گفتم :  دمیرو بوس  شیشون یجلو پ رفتم

   ننیلباس بب نیبچه ها منتظرن مامانشون رو تو ا-

 بردار شنلش رو بردار و تنش کن   لمیف

 و بچه ها بودن و برامون دست زدن...   انیک یخانم و خانواده آقا هیسالن عقد که فقط سم میرفت

بودن و دست هر   دهیپوش  یخوشگل و مجلس یحواسم به اطراف نبود جز بچه هام که لباس ها اصال
 اون ها بود  یفقط خنده رو لب ها نیجو سنگ  نیتو ا میبادکنک بود. تنها دل خوش هیکدوم 

   لم؟یوک  ایآ-

 بله -

کردم کمتر حرف بزنم خودم رو آروم   یم یو فقط سعکردن  یم میها عصب  کی دست ها و تبر یصدا
 نگه دارم 

 سمت امارت...   میساعت رفت 1و بعد از   میکرد یبردار گوش م لمیف یعقد به حرف ها یسفره  سر

مات و    یبود نگاه ها  بیکه برام عج یز یتنها چ  یول دادمی بردار رو انجام م لمیف یکار ها ی همه
بچه هاش رو   دم،یترس یکه بهم دل بده م نیاز ا دم،یترس یکه ازش م  ی! نگاهروم بود   زی دن یطوالن
 ؟  یگرفتم؟ قلبش رو آخه واسه چ یازش م

 زیدن یصحنه ا  هیآورد... تو  یبردار انواع بال ها رو سرمون م لمیو ف میبود یقشنگ یل یعمارت خ داخل
 خوام!  یاتفاق ها نم  نیکه نه! من از ا ارمی شد به زبون ب  یشد رو بازو هام و *" روم نم یخم م

بود و من خود خود   یعالمه احساسات فوران هیدختر بچه با  هیوحشت داشتم! اون   زیاحساس دن  از
 ... تی جذاب
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 کردم *" یزده بود تو چشم هام و منم نگاه م زول

 خورم... ! ینه من بدرد عاشق شدن نم  یلعنت نه

که سرش آورده  یو ازش فاصله گرفتم ،با تموم اتفاقات بد دمیکش قینفس عم هیاز کات صحنه  بعد
احساس بود !  دمیدیکه ته چشم هاش م یز یکه سرش اومده بود باز هم چ  ییبودم، با تموم بالها

  یبردار  لمیمشکالتم ، بعد از اتمام ف  هیبق یانداخته بود رو نی بار سنگ هیفکر کالفم کرده بود و  نیا
اون   ارنیخانم بچه ها رو ب هیبا سم انی آقا ک گهیساعت د  3من چون قرار بود که   یخونه سمت   میرفت

   میوقت داده بودن که با هم باش  زیساعت به منو دن 3جا و مثال  

رو   یلحظه صندل هیخواستم   زیداستان بشه، همه گل ها رو کندم و از دن  نه یبب   یکس دمیترس یم
  المیخ   یشدم  و وقت نگیشد وارد پارک یکه م ینداشته باشه و من با تموم سرعت دیبخوابونه و د

 رو بلند کردم    یراحت شد صندل

 شو   ادهیپ  یمرس-

  گارمیشدم و رفتم در خونه رو باز کردم و رفتم داخل و کروات رو شل کردم و نشستم رو مبل و س  ادهیپ
 رو روشن کردم...  

 اومد و رو مبل رو به روم نشست   نییآروم آروم اومد داخل و با سر پا اون

   میکن  کاری چ میدونست یکدوممون نم چیبود چون ه ین یسنگ جو

  مینزد  یساعت همون جور گذشت و ما حرف کی

  ؟یندار  یجا فعال لباس  نیا-

 کردن  ونیها رو بار کام  لینه همه وسا-

 فعال؟   یپوش  یمن رو م یلباس ها-

  دونمینم-

 فردا  دیخر میری بپوش م-
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و   زیو شلوارک کش دار هم بردم واسه دن شرتیت هیاتاقم و خودم لباس هام رو عوض کردم و  رفتم
 گذاشتم جلوش  

  انیاستراحت کن االن بچه ها م کمی بپوش برو -

 جاش بلند شد   از

اتاق   ادیاتاق بچه ها م یها لیوسا گهیساعت د میاتاق ها رو آماده کنم ن یکیبرو اتاق خودم تا اون  -
  گهیهم مال تو، اتاق منم که هست د یبغل

 به گوشم  دی ها رو برداشت و رفت تو اتاق که عوضشون کنه که صداش رس  لباس 

 کمکم؟   یایب شهیم-

 ! فی برام منم که ضع ادیخواد ب یزنونه م یحتما از اون عشوه ها الیواو

 دستش تو موهاشه  دهینه لباس پوش  دمیباال در رو باز کردم که د رفتم

   ارم؟یدرشون ب یکمکم کن شهیکنن م یم تی اذ ی لیها خ رهیگ نیا-

 و شروع کردم به در آوردنشون...  یرو صندل  نشوندم

... اما االن یکوتاه و مشک  یبود، موها تی حاملگ یآخرا دمیکه عکست رو با بچه ها د یبار   نیاول-
 بلند شدن!    یلیخ

موهاش بلند باشه ، خودش دختر نداشت، دوست داشت   دیگفت دختر با یم شهیستاره خانم هم-
 من اجرا کنه   یهمه آرزوهاش رو برا

 انگشت هام لمس کردم   ری رو ز موهاش

   ه؟یعیهات طبمو یرنگ مشک -

 آره  -

  ریو تا آخر شبش درگ میدیو چ  دیبچه هام رس لیرو بهش کردم و از اتاق خارج شدم ...وسا پشتم
 رفت سر جاش   یو باالخره همه چ  میبود
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 خوابونده بودن   زیخانم و دن هیها رو سم بچه

 به گوشم   دیخانم رس هیسم یاز جلو در اتاق بچه ها رد بشم که صدا خواستم

 شوهرت بخواب من مواظب بچه ها هستم   شی دخترم برو پ-

 مونم  یبچه ها م شی جا پ نینه هم-

   د؟یبخواب دیخوا  ی! کجا مستی جا که جا ن نیخانم جان ا-

 خوابم   یم نی شما رو زم   شیمنم پ-

 کنه!  یبخوابم کمرم درد م  نیتونم رو زم  یمن که نم-

 زنم    یحرف م  نیفکر نکرده بودم! صبر کن االن با شاه نیمن به ا-

 شدم   زیدن نهیبه س نهیدر باز شد و س هوی

 رو تخت بخوابه  دیخانم تخت نداره که! کمر درد داره با هیسم  نیشاه-

   میخر ی م ی کیباشه تخت اتاقت رو بده بهش فردا -

   م؟یجا به جاش کن میتون  یم-

   نهیسنگ کمی آره فقط -

 بشه   تی تو اتاق دوست ندارم اذ مشیببر  ایتونم ب  یمن م-

 باشه  -

 خانم گفتم   هیسم هیرو بردم تو اتاق و رو  سرم

   ارمیکن تخت رو من ب  یگوشه رو خال هیاتاق بزرگه شما -

 چشم آقا -

 هم پشتم  زیافتادم سمت اتاق و دن راه
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 بود  نیگنده و سنگ یل یمبل تخت خواب شو دو نفره خ هیاتاق مهمان  تخت

 نگاه به تخت کردم   هی زینگاه به دن هیکردم و  جمعش

   یشیله م رشیز-

 عضله دارم    یچرب یتونم من به جا  ینه م-

 حرفش خندم گرفت سرمو تکون دادم و گفتم : از

   ستیپکات اما کار تو ن کسیدونم کامال مشخصه س یم-

 تونم   یم-

  م یکن یباشه امتحان م -

 طرفش رو دست گرفت   هیطرفش رو دست انداختم و اون هم  هی

 بلند کن   3  2 1-

  ارهی ب ایتا بچه به دن  4جسه  نیسن با ا نیتونسته تو ا یبود! البته وقت یبلند کرد!! عجب جونور  واقعا
 مونه!  یتوجون دار بودنش نم ی شک

داخل اتاق که   مشینفس گرفت و برش داشت گذاشت هیو  نی که گذاشتمش زم میسالن شد وارد
 سر جاش    مشی کمک کرد و گذاشت زیخانم به دن  هیسم

 کمک  امیب  دیگفت یخب خانم م  -خانم  هیسم

   یبلند کن   دینبا نیسنگ زیکنه چ یشما کمرت درد م زمینه عز-زیدن

 شرمندت شدم خانم  -خانم  هیسم

 راحت کن تا بچه ها خوابن  برو است زمینه عز-زیدن

   د؟یخواب   یشما پس کجا م- خانم هیسم

   گهیخوابم د  یجا م  هی دارمیتشک و پتو بر م هی - زیدن
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 خانم زد تو صورتش  هیسم

 !؟ دییبخوا نیخاک به سرم! شما رو زم-

   ستین  یمشکل-

 اومد رو لبش   یطانی لبخند ش هی هوی

   گهیالبته اتاق آقا تخت داره د-

 وقته  رید دیبخواب   دیرو هول داد و گفت بر دوتامون

 خوابم    یجا م   نیمن ا - زیدن

 رو گرفت و بردتش جلو در اتاق من رو به من گفت    زیخانم دست دن  هیسم

 داخل   دیآقا بر-

 رو هول داد تو و در رو بست   ز یوارد شدم و دن من

 گفتم  خواست در رو باز کنه زیدن

 خرم    یشبه فردا تخت برات م  هی اریدر ن  یبچه باز -

 شل شد اما روش رو به من نکرد   دستش

 جلو چشمم   ادیبهم م یکه داد ییکنم دونه به دونه عذاب ها ینگاهت م یوقت-

 پر شد تو تنم نتونستم جوابش رو بدم اما اون ادامه داد   یشرمندگ حس

 ... هیبی عج یایدن-

   وارید یو کز کرد گوشه  دیکش قیآه عم هی

دست و پاهاش له   ری که چنان منو ز یاتاق با مرد هیجا که تو  نیبه ا دمیچرخ خورد، چرخ خورد رس-
  یبود! هر ک دهید ب یت و پاهام آسکرده بود که روده هام پاره شده بود! فکم شکسته بود! تمام دس

 بوده...  ای نگاهم کرد گفت عمرت به دن یبود زنده بودنت... هر ک  ییگفت خدا دیمنو د
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 صداش بغض دار شد   باز

  ادتیبرات  رمیبم  یگفتن: آخ  یکردن م  یسوخت پرستارا تو چشم هام نگاه م  یهمه دلشون برام م-
   رهیم

 نشستم رو تخت   کالفه

  یگناهکار بود-

  ؟یخدا بود  یتو مگه جا-

  ه؟یزی ! کم چیمادرم شد یمن واسه خواهر و مادرم خود خدام، حساسم روشون تو باعث سکته -

نبود،   نمونیب گهید یچیه م،یرو تموم کرده بود یکه با تو رو به رو بشم با پدرت همه چ نیقبل از ا-
 من... من... 

 شد   نی باز غمگ صداش

 من مجبور بودم دنبال پدرت باشم  -

  یکه تو دنبال پول بابا بود دیفهم  یم دیشن یداستان رو م نیا ینکن، هر ک   یمنو عصب زی دن نیبب -

اون  یبودم چون من خونه نداشتم، تو خونه   تشیآره فقط دنبال پولش بودم دنبال داشتن رضا -
کرد. اگه  یول نداشتم اون واسم خرج مکردم، پ  یکردم، کار نداشتم تو شرکت اون کار م یم  یزندگ

 نداشتم، پدر تو واسه من حکم نفس رو داشت   یچی اون رو نداشتم ه

 شدم و قرمز کرده زول زدم بهش    یعصب 

 یکه زن داره بچه داره تور بنداز  یواسه مرد   یحق نداشت-

 شکست   بغضش

رو ندارم،   یکس  چیمن ه دید یکرد، م یمن تور انداخت، بابات داشت ازم سو استفاده م یبابات برا-
بهم فهموند که   یزبون یاز راه بد باهام وارد رابطه شد، با زبون ب  ستیمن سقف باال سرم ن دید یم
 ...  دمیمن باش و من خرجت رو م یبرا
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 زدم رو تخت   مشت

 بسه ادامه نده -

مجبورم با   یدارم وقت  یحرف بزنم بزار االن بگم،. بزار بهت بگم که چه حال خراب  یاون موقع نزاشت -
 اتاق باشم،  هیزده تو  بی که انقدر بهم آس یکس

 خواد   ی، اصال برو هر جا که دلت م رونی برو ب یستیمجبور ن -

 به گوشم...  دیرس  نشیف  نیف یرو گذاشت رو زانوهاش و صدا  سرش

 میشونی م رو گذاشتم رو پرو تختم و دست  دمیکش دراز

 دختر بچه!  ه یهاش حالمو خراب کرد، بابا چطور تونست چشم بندازه به  حرف

 هوس...  نیشهوت... لعنت به ا  نیبه ا لعنت

  دنیخواب یبرا یمناسب  یساعت گذشت اما اون از جاش تکون نخورد! کف اتاق سرد بود اصال جا کی
 نبود  

 بخوابه   نینرفت اتاق خودش اون جا رو زم حداقل

 جلو صداش زدم   رفتم

   ز؟یدن-

 گفتم :  هوینداد!  جواب

 کنه   یم هیشهاب گر-

 و بلند شد از اتاق بره که گرفتم دستش رو   دی برق گرفته ها پر نیع

 آلود بهم نگاه کرد و خواست بره که نذاشتم  خواب

   ینشده خواستم ببرمت رو تخت بخواب داریصبر کن شهاب ب-

 جا راحتم  نیهم-
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بدنت درد    یخشک بش واریخوان ، دوست ندارم گوشه د  یم یبچه هام مادر سر حال و پر انرژ   ایب-
   رهیبگ

 ره ی گ ینم-

 و ترسناک نگاه کردم تو چشم هاش و به تخت اشاره کردم  یجد هوی

 برو رو تخت  -

 تو خودش جمع شد  و   دیحرف رفت رو تخت و دراز کش یب

  دمیو پتو رو روش کش دمیکنارش دراز کش رفتم

 کردم به صورتش، خوشگل بود.   نگاه

رفتو بعد اومد، دو  زی ... دنزیخانم اومد دنبال دن هیساعت نگذشته بود که سم  میکه ن  دمیخواب گرفتم
ودم!!! خواب از سرم  باره چند ساعت نگذشته بود که دوباره رفت اومد! انقدر رفت اومد که کالفه شده ب

  یتا م چارهی ! باومدرفت و  گهیبار د  2صبح    10صبح! تا    6 دمیبود! به ساعت نگاه کردم که د دهیپر
 خانم  هیسم  زدیخواست بخوابه صداش م

  زیبره صبحونشون رو بده و دن یخانم گفت که م هیشدن و سم داریساعت ده بود که بچه ها ب  باالخره
 بخوابه! 

 هیحال زنگ زد به سم یب  زیبخوابم که دن شتریب یساعت کیبودم خواستم  دهیچون اصال نخواب منم
 خانم  

 جون بود    یحال و ب  یب  یلیخ  صداش

 ضعف کردم   اریلقمه غذا ب هیخانم واسه من  هی_سم

 جواب داد    زیگفت که دن یدونم پشت تلفن چ ینم

  شمیدرست م رمی بگ ری اشکال نداره بچه ها رو از ش-

- ... 
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 بود کمر درد گرفتم   نیآره سنگ-

- ... 

 منتظرتونم -

من جا   دنی کردم و اون باالخره چشمش رو باز کرد و با د یداشتم نگاهش م زی خ  میطور ن نیهم من
 خورد!  

   ؟یهست یطور  نیا شهیهم-

 چطور مگه؟ -

 ضعف کردم!؟!  یگ  یبه خوابم! اون وقت م یگند زد-

بچه  یدادن و نگه دار  رینتونستم بخوابم، دو سال هم سر ش میبادار سکی ماه بخاطر شکم بزرگ و ر 6-
بدون استراحت، به نظرت   دمی م ری تا بچه رو ش 4باشم،  دهیرو که راحت خواب   یرفته شب ادمیها، 
 که ضعف کنم؟   بهی عج

 که وصل نبود!   یشهر  یگفت، به لوله کش یم راست

 کنه؟  یمرت درد مک  شبیبخاطر تخت د-

   ستین  یمشکل-

 خانم با چند تا لقمه تو بشقاب اومد داخل اتاق  هی اتاق زده شد و سم در

 داخل  ومدم یم دینبا دیببخش-

 رو دادم    جوابش

   نیکرد یفکر رو م  نی ا دیقبل از ورودتون با-

 خانم رو آوردم ضعف کرده  یشرمندم لقمه ها-

 بده برو  -
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 و رفت   زیرو داد دست دن بشقاب

   هیبد باهاش حرف نزن زن خوب-

 !  ومدمیم دینبا گهیآخه اومده داخل بعد م-

 کنم   یم  یاون معذرت خواه من از طرف -

  دیو لقمه هاش رو خورد و دوباره دراز کش نشست

 !  دیخواب دمیخواستم سرمو بچرخونم د تا

 شب و روز نداره که!   چارهیب

دونستم که االن   یچون م دمیپوک دیاسم سع دنیزنگ خورد و با د میکه گوش  دوباره بخوابم خواستم
 مغازه  ای خواد بگه ب یم

   زیرو خودمو دن  دمیرو ندادم و پتو رو کش  جوابش

 ...  دمیکردم و خواب   لنتیرو سا  یبار گوش  نیزنگ زد و ا  دوباره

 خواب راحتمه...!   نیآخر نیکردم که ا یاصال فکر نم و

 شد و با سرو صدا هاش خواب منو پروند  داریب زی شدم چون دن داریاز دو ساعت از خواب ب بعد

 زنگ زدم که تا جواب دادم داد زد  دیسع به

 !؟  یپس لعنت ییکجا-

 شده؟  یچته؟ چ-

   ختیبه همم ر  شیگر یصدا

 !؟! چته! ؟ دیسع-

  دیحال من اومد سمتم که هم زمان شد با حرف سع  دنیبا د رونیاومده بود ب سیکه از سرو زیدن
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سوزه، همه طبقه ها سوختن بدبخت   یگرفته، از صبح که بهت زنگ زدم داره م شیساختمون آت -
 همه انبار ها پر بودن  میشد

 ! یگ یم یچ... چ... چ -

 به سرمون اومده  ییچه بال نیبب   ایجا ب  نیا ایب-

 ...  دمییرو برداشتم و دو چیرو قطع کردم و بدون عوض کردن لباس هام سو یگوش

بلند شده    اهیبود، که چنان دود س میدیکه هم انبار بود و هم تول  یطبقه ا 10ساختمون  یها کینزد
  نی همه کارگرا دور ساختمون افتادن رو زم دمیبه اون جا که د دمی! رسدیشد د ی جا رو نم  چیبود که ه

   شیو دکترا باال سرشون و آتش نشان ها مشغول خاموش کردن آت 

 ...  نیسست شد و افتادم رو زم پاهام

که گرفته بودم اومده بود  یبودم اومده بود جلو چشمم... وام دهیکش 2که واسه برج  ییچک ها تموم
 جلو چشمم... بدبخت شدم... 

رفت...   یکه به باد م یا هیبه سرما  میکرد ینگاه م میم کنارم افتاد... هر دو داشتبه دیرس دیسع
 عمرم...   هیزحمت چند سالم... سرما

 و وحشت پر شد تو آسمون...   غی ج یو صدا نییپا ختیکه ساختمون ر  دیساعت نرس به

 برام تموم شد   یهمه چ گهیجا بود که د اون

تا از   3نشان فوت کرده بودن و تا آتش  2رو خاموش کنن  شی ساعت بعدش باالخره تونستن آت چند
 ...چارمیب  یها اطیخ

زدم تا   قی پوک عم  هیدر آوردم و روشن کردم و  گارویس  وفتهیتونست اتفاق ب ی نم  نیبدتر از ا  یچیه
 رم یآروم بگ کمی دیشا

  ومدیم یاما منو ک مارستانیها رو برده بودن ب یسر  هیبودن و  ریو هنوز همه درگ  دیبه شب رس صبح
 ... س ی ها و خودم رفتم اداره پل دهید بیآس شی پ  مارستانیرو فرستادم ب  دیجمع کنه؟ سع

 شب بود که خسته کوفته برگشتم خونه...   1 یها کینزد ساعت
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   رمیآروم بگ نمشونی رفتم سمت اتاق بچه ها تا بب اول

 و با اشاره گفتم که بخوابه  دیخانم از خواب پر  هیدر رو باز کردم که سم آروم

 و از اتاق خارج شدم...  دمشونیدونه بوس هیتخت هر کدوم رفتم و  سر

 تمام اعصابم پنچر شد!  گهید دهیکه رو تختم خواب زی دن دنیسمت اتاق خودم و با د رفتم

دوش   هی  دیشده بود با فیو کث  اهی باس هام ستمام ل  دم،یتخت و چشم هام رو مال یگوشه  نشستم
 گرفتم  یم

  زیدوش گرفتم و تن پوشم رو تنم کردم و از رختکن خارج شدم که دن هی میو خستگ یتموم کالفگ با
 نشست سر جاش  

 سالم  -

 رو ندادم و با کاله حولم مو هام رو خشک کردم    جوابش

   ست؟ی چرا حالت خوب ن-

 بزنم    خواست باهاش حرف  یدلم نم اصال

 ؟ یدیچرا جواب نم -

 شدم   یعصب  هوی

  گهیخفه شو د-

   ؟ی سرم داد نزن برام تخت گرفت-

 نه همون جا بخواب  -

   ؟یمشت زهر و تلخ هی شیپ-

 تو دهنت  ادیکار نکن همون مشت ب   هیاعصاب ندارم  زیدن-

 د یاز بالشت ها رو برداشت و رفت رو فرش وسط اتاق خواب یکی نگفت و  یچیه گهید
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 خونه عه   نیتشک من نداشتم تو ا هی

 بخوابه!؟  یطور  نیبچه ها بخوابه که ا نیتونست با ا  یپتو هم رفت! چقدر مگه م بدون

 پاشو رو تخت بخواب  -

 نداد   جوابمو

  دم یکش قینفس عم  هی

 رفت    میکل انبار و کارگاه و تمام ساختمون و سرما-

 سر جاش  نشست

 چرا!؟ -

 رو تخت   نشستم

   نییپا ختیگرفته، همش سوخت، ساختمون ر ش یآت-

   ستادیجاش بلند شد و اومد جلوم ا از

 همش با هم؟ -

چک و قسط و   یساختمون داشتم که انبار و کارگاه ها اون جا بودن، فقط مغازه مونده برام و کل هی-
 وام 

 بوده؟   یکار ک -

 بودم امروز   یادار  یفعال دنبال کارها ستیمعلوم ن -

   ؟یکن کاری چ یخوا یناراحت شدم م  یل یخ-

 لت آب شده  و از داغون شدن من قند تو د هیکنم االن تو دلت عروس یمن احساس م-

  شهیمام وضعمون بد م یست یتو خوب ن  یوقت میتو ا یفعال که منو بچه هام تو خونه -
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 نگاه مشکوک بهش کردم   هی

 نترس انقدر بدبخت نشدم که بچه هام گشنه بمونن  -

 رو تخت   دمیدست لباس تنم کردم و خواب  هی

   شنیم  داریبخواب االن بچه ها ب  ریبگ-

  ؟یموهاتو چرا خشک نکرد-

 اعصاب خودمم ندارم موهامو خشک کنم؟  -

 سشوارت کجاست؟  -

 بخواب    ریبگ-

  یشی م ضیاتاق سرده مر-

 افتاد شوفاژ اتاقم رو روشن نکردم   ادمی هوی

 بلند کردم و نگاهش کردم   سرمو

 سردته؟  -

 اتاقت   لیدست بزنم به وسا یدوست نداشته باش دیفکر کردم شا-

 برو روشنش کن  -

 سشوارت کجاست؟  -

 ولش کن  -

کردش و اومد باال   داشیجاش بلند شد و رفت شوفاژ رو روشن کرد و انقدر کمد ها رو گشت تا پ  از
 سرم و گرفت تو موهام 

 ولش کنم تا کارش رو انجام بده؟   ایدونستم دعواش کنم  ینم
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 ون کنه با اون اتفاقات تو گذشته مشترکم یخوب داره باهام رفتار م یل یخ  بازم

خانم در رو زد و رفت   هیرو خشک کرد و سشوار رو جمع کرد و اومد سر جاش بخوابه که سم موهام
 بچه ها   شیپ

 ...  دمیگرفتم خواب منم

 

 *  زی*دن

 

گرفتمشون  یم  ریبچه ها چون داشتم از ش  شیاز اتاق خارج شدم و رفتم پ عیخانم سر  هیسم یصدا با
تنم! شهاب رو   دیکش یشده بود! واقعا نم ریاالنشم د نیهم  شده بود. اما شتریهاشون ب  یبد خلق  کمی

 زدم پشتش تا بخوابه...  یانداختم رو پام و ماهورا رو انداختم رو دوشم و آروم م

هم هست   یش یاگه نما یکنم حت یکرد که سع دیمامان افتادم که چند بار بهم تاک یحرف ها ادی
که کابوس   یبود محبت کردن به مرد یجا کنم بخاطر بچه هام، کار سخت  نیشاه  یخودم رو تو زندگ

 ...  ستین یانکار کردن  نیو ا میتا بچه مشترک دار 4  یشه کرد وقت یشب هامه اما چه م

 خانم شهاب رو برد و آرشام رو خوابوند رو پام   هیشد! سم  داریآرشام ب دیشهاب خواب  تا

و برگشتم تا  دنیداشت باالخره بچه ها خواب یا حق مادر بچه ه نیخانم گردن من و ا هیسم واقعا
 بخوابم...  

راحت پاهامو باز کردم و هر چقدر خواستم رو تخت   الی کله سحر پا شد رفت و من با خ نیشاه 
 دم یتکون خوردم و بهتر خواب

 بپزم یز یچ هیگرفتم واسه شام  میشب با بچه ها سر و کله زدم تصم تا

بچه   یدست یدست دیدادم وگرنه با یجا م   یزندگ نیخودم رو تو ا دیبامامان درست بود من  حرف
 !  یدادم دست نامادر  یهام رو م 

 چ یه گهینه گوشت و... ورشکسته هم که شده بود که د ینداشت! نه سبز   یچی ه خچالی
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 کنم  دیخر کمی گرفتم برم  میکردن تصم  نییذره باال پا  هیتو حسابم رو چک کردم و با  پول

 خانم و رفتم بازار...  هیها رو سپردم به سم بچه

  یبچه ها مانعم م  ندهیبخرم فکر آ زی چ هیاومدم  یکردن رو دوست داشتم اما هر بار م دیخر شهیهم
 اره ی بهشون فشار ب  یپدر  یکه ب نهیکه شرمندشون بشم، ترس ا نیشد، ترس ا

بچه   دمیم و ندارم اما اجازه نمنداشت یچ یشه کرد؟ از اولش ه  یچه م گهیبود د  یطور  نیمنم ا یزندگ
  نیجلب توجه شاه یاگه مجبور بشم برا یوقت حت  چیمثل من داغون بشه، ه شونیهام زندگ

 غرورمو خورد کنم

داشته باشن و هم  یخوب   متیگشتم که هم ق  یکه ساعت ها دنبالشون م ییمواد غذا دیاز خر بعد
تازه خورد شده   یکه با سبز  یا یمرغوب باشن، برگشتم خونه و شروع کردم به بار گذاشتن قرمه سبز 

 اد یاز آب در ب یتونست عال  یم

بودن و من کالفه و  دهی! دو ساعت بود که بچه ها خوابومدی! ن 12، 11، 10 ومد یشد ن  9ساعت   اما
رو کنترل کنه،   میدرسته که مامان بردتم دکتر تا افسردگ  مانم ی... بعد از زاختمیر  یپشت پنجره اشک م

  نیبه شاه  رها همش از کمبود بود از نداشتن... کا  نیاشک تو چشم هام جا داشت، ا شهیاما من هم
نداشتن آرامش رو   ینیسنگ شهیهمنوازش ته دلم مونده بود.   هیآغوش،  هیحسرت  شهیندارم اما هم

 دختر به سن من نبود!  هیروزا سهم  نیتو وجودم پنهون کرده بودم. ا

  ویرفتم و تو آشپزخونه و ظرف غذا رو داخل ماکروو عیشد سر اطی که وارد ح نی شاه نی ماش دنید با
  گرم یبود که ج  دهیوارد شد انقدر صورتش و حالش ترک یوقت  زیگذاشتم و گرم کردم و گذاشتم رو م

 شد! یمن حالم خوب م دیکش یحال اومد! عذاب م

 جلو  رفتم

 غذاتو بخور  دمیرو چ زی سالم برات م-

 خورم   ینم-

 ن ییانداختم پا سرمو

 برات نگه داشتم میکه خورد ییمن از غذا یهر جور راحت-
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 ...زی رو انداخت رو مبل و رفت سمت م  فشی ک یسبز   قرمه دنیو با د زیندادو نگاه کرد به م جوابمو

 رفتم تو اتاق تا بخوابم منم

اما اون   میلباس بسته بپوشم تا به مشکل نخور کمیکردم موقع خواب که انقدر به هم نزد یم یسع
 شدم  یم تی که مجبور بودم نظرش رو جلب کنم واقعا اذ نیتوجه بهم نداشت و من از ا یذره ا یحت

 !  دیهاش خواب  ریو با لباس ز نی زم ختیلباس هاش رو کند ر ای ح  یب  ایح  یساعت اومد و ب میاز ن بعد

 رو کردم بهش و چشم هام رو بستم  پشتم

 پخته بود؟  یک-

 رو؟  یچ-

 گهیرو د  یکله منو! قرمه سبز -

 خودم -

 !خچالینداشتم تو  یچ یمن که ه-

 دم یرفتم خر-

 با کدوم پول؟ -

 که بچه هام گشنه نمونن  بمیانقدر پول هست ته ج -

فاکتور خرج هات رو بده پولت   ،ی کن  یم دیمن خر یدفعه آخرت باشه واسه خونه  ار،یمنو در ن یادا-
 رو بدم 

 یپول  یفعال که خودت ب-

لباسم و با صورت قرمز زول زد تو چشم  قهیدست انداخت به  یاز دهنم در اومد با حالت تهاجم  نیا تا
 هام

 کنم! کاریدونستم چ ی*"  و نم ادیحرف ها از دهنت در م نیآخرت باشه ا یدفعه -
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 بکشه  گاریو پا شد رفت پشت پنجره س 

 و نگاهش کردم  دم ینفس راحت کش هی

 !یمرد جا افتاده با قد بلند و اندام متناسب و اخالق سگ هی

کرد    یم ریروش گ  ادیچشمم ز ی! من حتدیکش یهم نم ی خجالت  چیتنش بود و اصال ه ری لباس ز فقط
 کرد بدنم! یاز خجالت داغ م

که ندارم باشم؟!   یتیشخص دیعه چقدر با  ؟یازم بره، اما چه کار  شی کردم که ناراحت یکار م  هی دیبا
 تو گوشم  چهیخورد شدنش بپ  یبردارم و انقدر بزنمش که صدا زیچ هیتونستم  ی کاش م

 دادم و نگاهش کردم  هی جام بلند شدم و با ترس و لرز رفتم سمتش و جلوش به پنجره تک از

 د ینداشتم ببخش یمن منظور -

 نگاهمم نکرد  یحت

 خونه رو ندارم  نی چون لباس مناسب ا دیتومن خرج کردم به جاش منو ببر خر  200-

 تعجب نگاهم کرد  با

 ! ه؟یخونه چ  نیلباس مناسب ا-

 ن یی رو انداختم پا سرم

 که راحت باشه و بسته یلباس -

 شورت پات باشه؟  ایتاب و  شهیم  یخب چ-

 باال و جواب بدم   ارمی سرمو ب نتونستم

 ذارم  یم  دتیوقت واسه خر هیباشه -

 د؟ یبه کجا رس یادار  یکارها-

 کنه برام   یم کاری چ مهیب  نمیبرم بب دیگرفته، با شی بخاطر اتصال برق ساختمون آت-
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  شهیم  درست-

البته   دم،یمنم رفتم خواب  د،یو رفت سر جاش خواب شیگاریتموم شد و فشارش داد تو جا س گارشیس
 شدم   یم  داریبخاطر بچه ها چند بار ب دیتا صبح با  ؟یدنیچه خواب

هر روز حالش خراب تر از روز   نیهفته گذشته و شاه  2رفت و آخر شب اومد... االن   نیباز شاه صبح
از   رهیتونست بره از پدرش پول بگ یشه چون دو تا از چک هاش برگشت خورده بود و نم  یقبلش م
 که بفهمه داستان رو،   نیترس ا

بود و حاال    دهیجا رس نیداد، اون خودش بدون پدرش به ا یبود غرورش اجازه نم  نیبهانش ا البته
 !؟  رهیرفت ازش پول بگ یچطور م 

تو اوج فروش   قایبود و اون انبارش رو دق  یونیلیگرفت!؟! چک هاش همشون م یاصال چقدر م  بعد
 از دست داده بود  دیدم ع

 از پا قدمت   نیا ایبگه ب ومدیحاال خوبه ن  هه

 هم روش   نیفکرم خندم گرفت، من همه جور داغون بودم ا از

 مادر فوالد زره؟   ای ؟2020 ینه!؟ فتنه ک  یچطور دربارم فکر م م؟یموندم اون تو فکرش من چ االن

گفت که چک سومش هم  دمیازش سوال پرس یواقعا داغون داغون اومد خونه و وقت گهیشب د هی
داره که   یبدهکار  ونیمل  800  کی االنش با حقوق کارگرا و چک و وام نزد نی برگشت خورده و هم

 !  گهیچند ماه د ستیرو ساپورت کنه اونم معلوم ن نیبتونه نصف ا مهیتهش ب

کرد حداقل از بابا پول قرض   یاومد و آنقدر غرور و تکبر داشت که قبول نم  یهم از دستم بر نم  یکار 
 . میکن

بده  ونیمل 5خانم  هیماه سم ن یگفتم حقوق ا یداد اما وقت یدونم خرج ما رو از کجا داشت م ینم
 !  هیگر ریبهش کم مونده بود بزنه ز

پول نداده بود و مجبور   نیگذشته بود و شاه رهیخانم قرار بود حقوق بگ هیکه سم یروز از زمان  چند
 هینگفتم که باالخره خودش گفت که شماره کارت سم  نی . به شاهرم،یشدم زنگ بزنم و از بابا پول بگ

 خانم بشه. هیسم یحقوق ماه بعد ونیمل 5 نیخانم رو بدم و قرار شد ا
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با   ومدی وقت هم م  ریفروشه! کال روزا خونه نبود و شب د یرو داره م   نشیاومد گفت که ماش روز هی
با بچه هام   گهید یحت  دیخواب  یگرفت م یبدون خوردن غذا م  دمیچ یرو م  زیکه من براش م  نیا

 نداشت چه برسه من ! یکار 

! البته  اوردی شد اما به روم نم ی حالش بدتر م دید یو من رو رو تختش م  اد یکردم م  یم  احساس
سبک تر   کم یرو داد و  رو فروخت و حقوق کارگران نیحقش بود بزار عذاب بکشه ، چند روز بعد ماش

 شد 

که ازشون چک گرفته بود   ییو قولش رو به کسا شهیوضعش درست م  رهیرو بگ مهیب  3گفت برج  یم
 داده بود. 

رو بچه هام اثر گذاشته بود و هر بار   نیشاه یکالفگ یحت   یوضع زندگ نیخسته شده بودم از ا گهید
  یم دیخر شتریب  یسوخت براش و ه یزد که چه خبره و منم دلم نم   یغر م یخونه ه یها دیخر یبرا

 کردم  

ش! هنوز که هنوز نرفته بود سمت خانواده  یتونستم بگم پدرش در اومده بود، ول یکلمه م هیتو  یعنی
 رفت.   یم می اگه ما نبود دیالبته شا

  نیسرو کلش و شاه دنیپر دنشیشد و بچه ها با د داری ظهر ب 12باالخره خونه موند و ساعت  جمعه
 نبود!  قابل پوشوندن  شی و بد حال ی کرد باهاشون خوب باشه اما کالفگ یم یسع

 رو روشن کرد  گارشیو س  یورو یداد به ستون جلو هیو تک  اطی از ناهار رفت تو ح بعد

  یجامو سفت م  دیگرفتم با یرو دست م  یزندگ  نیا  دیمامان افتادم، من با یحرف ها ادی  دوباره
 کردم  

  نیخانم گفتم ببره بچه ها رو بخوابونه و خودم رفتم سراغ شاه هیسم به

  یتخت م هیکه رو  نیبا ا ینکرده بود حت  یبار بهم توجه   کی یجا حت نی اومده بودم ا یوقت از
 ش... رفتم جلو  م،یدیخواب

   م؟یحرف بزن کمی-

 فعال پول نخواه  -
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   اد؟یاز دست من بر م یخوام بدونم کار   یخوام، م  یپول نم-

 تو فقط بچه هام رو نگه دار -

   میایبحران در ب نیاز ا میتا بتون رمی گوشه کارت رو بگ هیخوام  یجام، م  نیبخاطر بچه هام االن ا -

 ! وفتهیمونده کارم به تو ب نیهم-

   رم؟ی از بابا و مامان پول قرض بگ-

 بهترم    یاما فعال دنبال راه کار ها  رو بدم میتونم کل بده یخونه م نیعنوان، با پول ا چینه به ه-

  نه؟یبچه ها برات سنگ نهیهز-

 نه -

 بهش نگاه کردم   یجد

   میداشته باش یدرباره بچه ها با هم همکار  دیندارم اما با یکار  متیو ب  سی با داستان کارت و پل-

   ؟یکن  کاریچ یخوا  یخب م-

 کنم  یخانم رو هم رد م هیخرج خونه رو بده دست من سم ادهیتو اصرافت ز-

 ! ؟یچطور به بچه ها برس  ییتنها-

  یچند ماه و ما م نیهم یته سخت میوفت یجلو م ونیمل 5هر ماه  ،یکن یتو هم کمکم م ستمیتنها ن-
 بکشن   یکه بچه ها سخت نیبدون ا مشیگذرون

 رو نداد و من ادامه دادم   جوابم

وقت   یتو فقط بعض  امیخودم از پسش بر م  شونینگهدار  ینشن برا ضیکه بچه ها مر یدر صورت -
  یم یخورده به من پول بده من سع هیکمکم،هر ماه  یا یب  دیبا  شنیم داریتا بچه ب 2از   شتریها که ب
 برسونم  ییجا هیکنم تا 

 خانم حساب کنم ؟    هیواسه سم ونیمل 5-
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 کم کنم   التی از فکر و خ کمیکار رو کردم که هم کمکت کرده باشم و هم  نیآره بسه، ا-

 ! ه؟یچ تی خوب لیاون وقت دل -

ذاره  بچه ها اخالقش ن خراب شده استرس    یم ریو مشکل تو رو ما هم تاث  یچون پدر بچه هام-
 گرفتن 

  ؟یمتوجه شد یرو بنداز   انیبه آقا ک یدوست ندارم بر -

 بابات؟    شیپ  یبر  یخوا  ینم-

 عنوان   چینه به ه-

 تا نه بچه ها حوصلشون سر بره ونه من دست تنها بمونم   یخونه باش  یکه کار ندار  یمیکن تا یسع-

  شمی تر م یعصب   نمتیب یم ادی باشه برو خونه ز-

  یتونم مثل تو انقدر ب   یتا بچه وسطه و من نم 4 یاز تو ندارم، اما چه کنم که پا یمن هم دست کم-
 شعورانه رفتار کنم  

  ؟یبا من بود-

 عیکنه! سر یدنبالم و صدام م ادیبخواد بکنه پا تند کردم سمت خونه که متوجه شدم داره م  یکار  تا
 باهام بکنه   یبچه ها تا نتونه کار   شیرفتم پ

وارد اتاق شد رو به ماهورا  نیخودم و تا شاه  شیپ دمی رو کش  ری رو بغل کردم و آرشام و آرشاو  شهاب
 گفتم که بره بغلش کنه 

 ! دیکنه و شر خواب  ینتونست کار  گهید تیوضع نیهم تو ا نیشاه

تونستم  ی نم گهید ییکه تنها ییخانم اتاق بچه ها رو مرتب کنم و کارها هیکردم با سم یروز سع  اون
 صداش کردم   نیکردم و فرداش بعد از رفتن شاه  یانجام بدم رو باهاش عمل

  د؟ی ایب شهیخانم م هیسم-

 چشم خانم  -
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 و رو به روم رو مبل نشست   اومد

 ورشکسته شده؟    نیکه شاه نیهست  انیخانم در جر هیسم-

   ادی نم شی پ یدارن مشکل یا یقو شهیماشاهلل ر شهیبله خانم خدا بزرگه درست م-

مونه تو دست و   ینم یپول طیشرا   نیتونه ازش کمک بخواد، تو ا یاون با پدرش مشکل داره و نم-
 نگه دارم ییمجبورم شما رو مرخص کنم و بچه ها رو تنها م،یا رو بدحقوق شم میبالمون که بتون 

 گفت :  یحالت تعجب با

  د؟یتا بچه رو نگه دار 4 دیخوا  یخانم! شما چطور م-

  میپول ندار ستین یچاره ا-

 گفت   یرک یز ری و ز  آروم

 دلت براش نسوزه بزار خرج کنه -

 زدم و جوابش رو دادم   یکج  لبخند

 ختهی که ر یونیمل 5خوام به بچه ها فکر کنم. اون   یمن فقط م رهیگ یازش مخدا داره حقم رو -
بچه ها لطف    شیرو بزارم پ ی کی مجبورم  ادیم شیوقت ها کار واجب پ  یرو نگه دار بعض   نیشاه
 کس اعتماد ندارم   چیجز شما به ه  دیایو ب  دیکن

 سر زده؟  ییخانم از ما خطا-

  میدار ینه نه بخدا مشکل مال -

   دیری بگ انی از آقا ک-

  رهی گ یمثل سگ پاچمو م نیزنم شاه یحرف رو م نیتا ا-

 پاک کرد   یخانم اشک تو چشم هاش رو با گوشه روسر  هیسم

   شهیشما تنگ م یخانم من دلم برا-
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 سر بهمون بزن   هیوقت ها  یبعض شهیدل منم تنگ م-

 کنم؟   یاز بچه ها خداحافظ  دیاالن با یعنی-

  دم یکش قینفس عم  هی

  دی ایب گمیوضعمون خوب بشه دوباره به شما م -

   دیباشه خانم هر جور شما درست بدون -

که نتونم کنترلشون   نیخانم رفت ترس و استرس افتاد به جونم! ترس ا هیدو ساعت بعد تا سم یکی
 ام کمبود رو نفهمن بودم تا بچه ه یقو دیزدم، با  یجا م دیکنم! اما نبا

بعد ازظهر بود که بچه ها دورم جمع شدن و گفتن حوصلمون سر رفته! هول    6 یها کینزد ساعت
 ادیکه  دنیرس یم هیکنم و اون هام داشتن به مرحله بهانه و گر  کاریدونستم چ یکرده بودم و نم

  ختمیو عدس ها رو ر دیف ها قرمز و س ای سفره پهن کردم و نخود و لوب ریز هی ع یحبوبات افتادم و سر
 وسطش و هم زدم  

  ری آرشاو د،یسف  ای قرمز جمع کن، آرشام تو لوب ایباحاله! شهاب تو لوب  یل یخ دیجد  یباز  هی نیبچه ها ا-
 داره   زهیجمع کنه جا  هیو زودتر از بق شتریبتونه ب یتوهم عدس و ماهورا هم نخود، هر ک

 نشستن و با کمک من شروع کردن...  عیبا ذوق دست زدن و سر همشون

سر حبوبات با تعجب اومد سراغ   ختن یبچه ها که ر دنیهم اومد و با د  نیبچه ها شاه  یشروع باز  با
 من 

 جا چه خبره!؟!   نیا-

 کار رو بکنم   نیگرفتن مجبور شدم ا یخانم رو مرخص کردم بچه ها بهانه م هیسالم، سم-

اومد سمت بچه ها و کنارشون  یساعت گذشته بود که با لباس راحت کیاتاقش و  حرف رفت یب
 نشست  

 به بابا؟    نیدیسالم نم-
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  شهی م لید تهینم  - ماهورا

 جوابش رو دادم   زیلبخند ر هینگاه به من کرد که ترجمه کنم با  هی نیشاه

  میباز یم شهیم ریگه که د یم-

خوام تا آخر شب با بچه    یکار هام حل شد اعصابم آروم تره م کمی دلم تنگ شده بود براشون، امروز -
 ها باشم  

 شام بپزم   هیتونم  یمنم م یطور  نیممنون ا-

 بزارم...   یرو تکون داد و من رفتم سمت آشپز خونه تا ماکاران   سرش

وارد کرده بود و سرعت   جانیه ها هانداختم بهشون و طبق معمول به بچ ینگاه م هیوقت ها  یبعض
 شد.   یبود که رو هوا پخش و پال م  ای حبوبات جمع کردنشون رفته بود باال، نخود و لوب

  یهم نکرد! آدم نم یتشکر خشک و خال هی یاما حت کشی نزد زی و بردم کنارش رو م ختمیر ییچا هی
 شد مطمئنم  

 رو دم کردم    یو ماکاران برگشتم

! از اون ور ماهورا : من زودتر دوفتم! از اون ور  شی که آرشام گفت :ماما ج نیم کمرمو بزنم ز خواستم
کرد رو اون هم انجام   یچشمش به شهاب بود هر کار م  شهیهم که هم ری شهاب آب خواست! آرشاو

 ! دادیم

 ... ییخانم کجا هیسم

  سی ها رو ببرم سرو یکی من اون  دهیگفت که آب اون دوتا رو م نیدر کمال تعجب شاه اما

   سیکردم  ببرمشون سرو یم  یکامل از پوشک نگرفته بودمشون، سع هنوز

   انیو صداشون کردم ب دمیرو چ زی و من م اهاشونیاز تموم شدن کارشون رفتن سراغ نخود لوب بعد

 تموم شد   نیشاه یشدن، غذا ری ساعت اول مشغول آموزش غذا دادن بودم و تا بچه ها س مین

 مشون غذات رو بخور  بر یمن م-
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 کردم رو شروع کنم   خی یو من تونستم غذا رونی ب رفتن

 رو جمع کردم و تا ظرف ها رو بشورم و آشپزخونه رو جمع کنم وقت خواب بچه ها شد!  سفره

 بودن   دنیو بچه ها که مشغول کارتون د  نیو رفتم سمت شاه م یکشد قینفس عم  هی

   انیها بفهمن ب یکی برم بخوابونم نزار اون  یبچه ها رو م  یکی  یک یگفتم : من  نیگوش شاه  دم

 باشه  -

رو    ریآرشاو  د،یتا خواب دیساعت طول کش میهمه فضول تر ماهورا بود که برش داشتم و رفتم باال، ن از
چون چرا   یبود ب دهیشهابم که کال عاقل و فهم  د،یخواب ر ی آرشاو یهم زود خوابوندم، آرشام هم به هوا

   دیش گرفت خواب خودش سر جا 

خانم   هیجون نداشتم از جام بلند شم! به زحمت پا شدم و المپ رو خاموش کردم و رو تخت سم گهید
 بود که خوابم برد...  دهینرس هیبه ثان  دمیدراز کش

ذاشت رو گوش سمت   یدستش رو م یشد و ه داریدونم ساعت چند شب بود که ماهورا ب ینم
 بشن   داریو آرشام هم ب ری باعث شد آرشاو شیگر یصداچپش و متوجه شدم گوش درد داره،  

افتادم، همون جور که ماهورا بغلم بود رفتم سمت   نی شاه ادیبودم چطور آرومشون کنم که  مونده
 اومد سمتم و ماهورا رو ازم گرفت  عیکه تا من در رو باز کردم سر نی اتاق شاه

   هیبرو سراغ بق-

 ماهورا گوش درد داره تو اتاق خودت نگهش دار تا من اون ها رو بخوابونم  -

رو   نوفنیاستام خچالیرو انداخت رو دوشش و من برگشتم اتاق، خوابوندمشون و رفتم از  ماهورا
رو   میو گذاشت میو آورد د یخواب نیباالخره تو اتاق شاه هیگر یآوردم و دادم به ماهورا و با کل 

 تختش... 

 زد یمنو صدا م هیآرشام با گر دیورا خوابماه تا

 گفتم پتو رو بکشه رو ماهورا...  ن یاون رو برداشتم و به شاه عیسر
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 رو تخت  میخسته و کوفته نشست نی و من و شاه دنی همشون خواب باالخره

 کنم یپولش رو جور م ادیخانم ب هیبگو سم  - نیشاه

 ی کمکم کن  ی طور  نیهم شهیاگه هم امی نه از پسش بر م-

 ؟ یکنم اما من نباشم چ یمن کمکت م -

 میای در ب طیشرا ن یکن زود تر از ا یدونم خدا بزرگه، سع ینم-

 دیآه کش هی

 شهیدرست م -

 رو تخت  دمینشسته خواب یکردم و همون جور  یحال   یب  احساس

 شد؟  یچ  - نیشاه

 ؟یآب قند به من بد وانیل هی شه یم ست،ین  یمشکل-

 کمیبرگشت و داد دستم و بعد از خوردنش  وانیبعد با ل قهی جاش بلند شد و رفت و چند دق از
 بهتر شد  تمیوضع

 تونم بخوابونمشون  ی گرفتم م ادی کمیبرو باال سر جات بخواب،. -

 تونم   یخودم م-

 ست ین یبرو بچه نصف شب وقت کل کل باز -

 د یو اون کنارم دراز کش دمیکش دراز

 رومون دیپتو رو کش  و

کرد که   یمعذبم م  کمیباشه تو خونه  یکه به جز ما کس  نیبدون ا میبه هم بود  کیکه انقدر نزد نیا
 د یبا تعجب پرس دیچشم باز منو د یوقت

 !؟یدیچرا نخواب -
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 کردم تو چشم هاش  نگاه

 معذبم  کمی-

 پوزخند زد  هی

 !یجور رفتار نکن که انگار دوست پسر نداشت  هی-

 نداشتم-

 ست یوغ نبه در یاز ین-

شد، بعدشم که فقط دنبال پول و درس بودم، بعدشم که اون  یگم، تو پرورشگاه که نم یدروغ نم-
 و بعد از اون فقط بچه هام رو بزرگ کردم  یبالها رو سرم آورد

 جو شدم و خوابم برد...  ی نیحس سنگ الیخ  ینداد منم ب  جوابمو

تونست بخوابونتش! و من تونستم  خودش  نیشد و شاه داریب  ری صبح بود که آرشاو یدم ها دم
 بخوابم  شتریب

  زی و بچه ها هنوز خواب بودن و من بعد از شست و شو صورتم م نی شدم شاه  داریمن ب یوقت صبح
 به گوشم دیرس  نیشاه یکه صدا دمیصبحونه رو چ 

 باال   ایز؟بیدن-

 ختهیکه انگار ر دیرس یبه گوشم م شتریبچه ها ب یشدم به اتاق صدا  یم ک ینزد شتریچقدر ب  هر
 ن یبودن سر شاه 

 ن یرو سر و کله شاه  ختنیو ر نییتاشون تخت اومدن  پا 4که   دمیدر رو باز کردم د تا

من شدن و منو هم مثل  زونیگرفته بود رفتم نشستم رو تخت که ماهورا و آرشام اومدن آو  خندم
که   چارهی ب نی سمت شاهسرمو چرخوندم  دنیپر یم نییخوابوندن رو تخت و رو شکمم باال پا   نیشاه

رفت هوا   نیگوز هم داد که داد شاه هی تی تو اون وضع هو ی شد که  یداشت خفه م ری باسن آرشاو ریز
 گذاشتتش کنار و فحش داد و
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 ی بر پدرت لعنت بچه حالمو بهم زد یا-

 بود گفت  دهیکه ترس  ری شد و رو به آرشاو طونی صورتش ش هوی اما

 داد یهم م  یخوب  یبه به چه بو-

 زد  یک ی و  نیخنده که آرشامم رفت پشتش رو کرد به شاه  ریزد ز نیشاه

 گفت  یبا حالت داغون  نیکه شاه رمی خواستم پتو رو گاز بگ  یاز خنده م  من گهید

 ده یم یبستن یبو گهیکه د نیا-

 ن یمن رفت سمت شاه یاز رو ماهورا

 خومشزه شه  نیبب دنمیبابا بابا من ندالم حف داتم م-

 به من نگاه کرد و ترجمه کردم  نیشاه

 به زحمت خندم رو نگه داشتم و گفتم : منم

 نه ای خوشمزس   نیبرات بب   زنمی م امیشد داشتم م  فیاالن ندارم ح گهیم-

 از اتاق فرار کرد  دییو بچه ها رو گذاشت رو تخت و دو دی پر نیاز رخ شاه رنگ

 گل کرد و آروم به بچه ها گفتم طنتنمیش منم

 م یریبابا رو بگ میبچه ها بر-

 به گوشم  دیرس نی شاه یکه صدا دنییحمله شهاب همه دو  با

 ! گهید دیها ولم کن  یپدر صلوات-

که بچه ها از پله ها  نیکرده بود و بخاطر ا  ریبچه ها گ نیب  نیشاه چارهیکه ب رونی اتاق اومدم ب از
 زدن یگرفتن و داد م یکرد و بچه هام پاهاش رو گاز م یآروم آروم حرکت م وفتنین

نشوندم و کمکشون کردم   شونی و بچه ها رو رو صندل  نییاز رفتن اون ها منم از پله ها رفتم پا بعد
 بخورن  رنیبگ ادیرو  یخودشون چا
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  خی یهم خورد و بچه ها رو برد و من تازه نشستم که شروع کنم با چا نیاون ها غذا بخورن شاه تا
 زده و کره ذوب شده! 

رو   یک ی نیبچه ها رو حموم کنم من رفتم داخل حموم و شاه  نیانه قرار شد به کمک شاه از صبح  بعد
که به  نی گرفت لباس تنشون کنه! با ا یم  لیرو تحو یک ی فرستاد تو اون  یم  آوردی لباسش رو در م

  چهکدوم رو پشت رو تن ب چیبود که ه نیا دنشونیبود اما حداقل لباس پوش دهیقول خودش بچه ند
از حموم خارج شدم همه  یکه وقت یبچه ها رو داغون کرده بود طور  یدست وپا یه بود ول ها نکرد

 بود  ستادهیگوشه اتاق ا زونی هم با صورت آو نیکردن و شاه یم  هیبچه ها داشتن گر

 اومد حقش بود.  یبال سرش م  یچ هر

بند   شونیکاشتمشون تا گر ونیبا همون تن پوش رفتم سراغ بچه ها و جلو تلوز دنیاز لباس پوش  قبل
 شدن... دنیاومد و مشغول د

  دمی! حتما رفته بود نه فرار کرده بود دراز کشستین نی شاه دمیو کوفته برگشتم تو اتاق که د خسته
 رو تخت...  

 میشد و چشم تو چشم هم شدباز   سیدر سرو هویکه   دمیخند یگرفته بود و با صدا داشتم م خندم

 دیکردم خندم رو جمع کنم اما د ینامحسوس سع   یلیخ

 ؟ یخند یم-

 دم یدور خودم کش شتریرو تخت و حوله رو ب نشستم

 نه-

 ی وجب  میمنو تو ن یکرد چارهیب  یبخند  دمیبا-

 کردم  اخم

 سر بحث رو باز نکن -

 خونه؟   نیبشه؟ ها؟ نکنه هوا ورت داشته آدم حسابت کردم تو ا یخواد چ یباز کنم م-
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 منم تو رو آدم حساب نکردم  -

محل رو پر   غتیج یصدا  ارمیسرت ب ییبال هینکن  یکار  زی !؟ دنیکه منو آدم حساب کن  یباش   یتو ک-
 کنه ها! 

  یم دمیکه سرم آورده بود اومد جلو چشمم، باز داشت تهد ییشوک بهم وارد کرد، دوباره بالها حرفش
 کرد  یم  رمی شکوند تحق ی کرد! باز داشت منو م 

 به گونه هام... دیشد که سد چشم هام رو شکست و راهشون رس نیبغض تو گلوم سنگ چنان

 صدا شکوندم   یپتو جمع شدم و بغضم رو ب  رینگاه دلخور بهش کردم و ز هی

 د یببخش-

 

 * نی*شاه

 

گه! حالمون   یم یز یکه بد موقع چ  یزدم! لعنت به دهن یم  دیرو زدم که نبا  یحرف   تی سر عصبان از
 خوب بودا 

کار رو کردم؟!  نیبچه ا نیپتو که حالم خراب شد! واقعا انصاف بود با ا ریرفت ز  خت ی اشک ر یجور  هی
اون    باباست ر یکرده بودم باهاش؟ همش تقص کاریبود، اون وقت من چ دایش یهم سن و سال ها

 سر پناه بود. هیکه فقط دنبال  چارهیب نیا دادی تاوان م دیکه با هیکس

کم سن رابطه  یل یخ یخود من هم چند بار با دخترا یافتادم... حت  یز یچ هی اد یپشت پنجره و  رفتم
 ما  نید بجاست که افتا  نیداشتم! چقدر من مزخرف بودم!پدر و پسر خرابن مشکل ا

 شدم    یعصب دیببخش  زیدن-

ش صبر کردم و دوباره نگاهش کردم و متوجه شدم  هنوز از جا  یو کم   قینفس عم هینداد و با  یجواب
 تکون نخورده!
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 دمیخواستم بلندش کنم که د دمی صورتش قرمزه! پتو رو از روش کش دمیپتو رو بلند کردم که د گوشه
 همه بدنش مثل چوب خشک شده!

 !!؟یشد یطور  نیشده؟ چرا ا  یچ  ز؟یدن-

 برداشت تند گفتم ویگفت! زنگ زدم به ستاره خانم تا گوش ینم یچیه

 چوب خشک شده!! نی بدنش قفل کرده ع  زیستاره خانم دن-

بردار  لورازپام  هیبهش وارد شده بگرد دنبال قرص هاش   یبا اون بچه!!شوک عصب  یکرد کاری خدا چ ای-
 اون جا  امی زبونش دارم م ری نصف کن بزار ز

  کیسبد کوچ یکنم اما تو داشیتا پ خچالی و  فشیکرد و من تند شروع کردم به گشتن داخل ک قطع
زبونش... و شروع کردم به ماساژ دادن دست و   ریکردم تند گذاشتم ز داشیکه توش پر قرص بود پ 

کرد! انقدر دلم براش   یم هیزد فقط گر ینم  یحرف کردن، اما  هیپاهاش که کم کم شروع کرد به گر
 باهاش بد نباشم گناه داشت بخدا ...  گهیگرفتم د میکه از همون لحظه تصم وختس

اومد و تند رفتم بازش کردم و ستاره خانم بدو بدو اومد داخل و همون جور که منو دعوا  فونیآ یصدا
 و بغلش کرد  زیباال سر دن دیکرد رس  یم

 من مواظبتم زمیجام عز نیبرات، آروم باش من ا رمی شده دخترم؟ بم یچ-

 زد   ینم یحرف   یبود ول دهیرس نی ف ن یبه ف شی گر زیدن

 قرص هاش کجاست؟  -خانم   ستاره

 قرص بهش داد و خوابوندتش رو تخت  گهید یک یقرص ها رو دادم بهش و  سبد

 تموم شد  ستی ن یآروم باش مشکل -

  کاریکرد چ یحالمو خراب م دیچک  یکه از گوشه چشمش م یچشم هاش رو بسته بود اما اشک زیدن
 بابا بود ری بچه!؟ همش تقص نیکرده بودم با ا

 خانم از جاش بلند شد و رفت سمت در  ستاره
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 خانم کو؟  هیسم-

 م یمرخصش کرد-

 !یچ-

 اتاق خارج شد و رو به من آروم گفت  از

 نم یبب   ایب-

  ینگاه به بچه ها انداخت که مشغول باز  هی! دیلباسمو گرفت و کش قهیرم سمتش  یدارم آروم م  دید
 و داد زد سرم  اطیبرد ح دیبودن و منو کش

  یبه ناحق با نامرد یدختر رو کشت  نیبار ا هیآره؟؟ تو   ؟یمار یاز جون اون بچه؟ تو ب یخوا  یم یچ-
  یکه به تو ربط نیبود با ا یانصاف اون مادر بچه هاته! گذشته هر چ یب ؟یشی حاال چته؟ چرا آدم نم 

 ؟یتو آدم ؟یجبران کردنته؟؟ تو مرد یوسط، االن چته؟؟ ها به جا ینداشت، اما خودت رو انداخت
 نه؟؟یاالن جواب کارش ا دهیپدر بچه هارو به دندون کش یسال ب 2ون دختر ا

 بودم  یکرد و من که کال قاط  ی م میهاش عصب  ادیفر

 داد نزن سر من -

دخترمو بچه هاش رو   امیم یکارهات رو ادامه بد نیا یبخوا  نیشاه نیبب  زنمی زنم خوبشم م یداد م-
 برم  یم

 حرفش کنترمو سوزوند  نیا گهید

 ها؟  یزن و بچه منو ببر  یایب یخوا   یکه م یهست یک-

آوردم،   ایهم که اون دختر رو زنده کردم بچه هاش رو به دن یمن همون ؟؟یهست یک  یگ یبه من م-
نکن   یکار   ؟؟یدیعذابش م یطور  نیا یکه دار  یهست  یپشتش بودم تا بچه ها رو بزرگ کنه،. تو ک 

 جمعت کنه ها  ادیب  انیزنگ بزنم ک

 ترم کرد یعصب  حرفش
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به  ه؟یچ ی دونیخواد زن و بچه منو ببره؟ اصال م یم یک  نمیبب انی برو بگو ب ؟؟ی ترسون یم  یمنو از ک-
 نداره زنم بوده دوست داشتم عذابش بدم دوست دارم اصال بزنم تو دهنش یربط  چیشماها ه

 پدرت رو بکشم وسط یکار نکن پا  هی نیشاه-

گن   یبه من م ن؟ییآب خوش از گلوتون بره پا  زارمی روز م هی نیکارو بکن بب نیا  ،یکن یجا م  یشما ب-
 برو به سالمت خانم، جمع کن  نهیبخواد پا رو دمم بزاره عواقبش سنگ یهر ک نیشاه

   نمیتخت س زد

 رم یجا نم   نیو بچه ها رو نبرم از ا زی من تا دن-

 بره خانم دکتر  ادتیکه آدرس خونه  رونیندازمت ب  یم نی همچ-

 خب   یلیخ رون؟ی ب ینداز  یتو منو م-

 ان یرو در آورد و زنگ زد به ک  شیگوش

 ن یخونه شاه  ایپاشو ب  انیالو ک-

-... 

 دوباره شوک زده شده چارهیب دهی رو عذاب م  زیداره دن-

-... 

 ا یزود ب -

 به گوشمون دیرس  زیدن یبهم نگاه کرد  منم بدتر نگاهش کردم که صدا اخمو

 ست ین  یمشکل  دیتو رو خدا دعوا نکن-

 ؟ یشد یطور  نی پس چطور باز ا ستین  ی مشکل -خانم   ستاره

مامان جان قربونت برم آروم باش، من شام و صبحونه درست نخورده بودم بچه هام بردم حموم  -
 شدم  یخسته شد تنم که اون طور 
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 من نزد! دیاز تهد یحرف 

 ستاره خانم رو بغل کرد  رفت

  شمی لقمه غذا بخورم خوب م هیبخدا حالم خوبه -

 خانم کجاست ها؟ هیسم-

   امی از پسشون بر م خودم مرخصش کردم بچه ها بزرگ شدن-

   ؟یرقص  یبه هر سازش م   یدار  یچ یبرا-

 گرفت و با نفرت بهم نگاه کرد  شیدم گوش ستاره خانم زمزمه کرد که ستاره خانم گر زیچ هی

کردم اعصاب خودم رو   یدادم به ستون و سع هیدست ستاره خانم رو گرفت و برد داخل منم تک زیدن
 آروم کنم 

   دیپرس دیو تا منو د دیرس انیساعت بعد آقا ک  مین

 شده؟   یچ-

 جواب دادم   یکالفگ با

 کشه   یخانمت داستان رو داره م یچ یه-

  نیا تیمسول یستیمجرد ن گهیکه د یا!؟ تو اصال متوجه چهیبار ه  نیسوم یشوک زده شده برا  زیدن-
 زن با تو هستش؟  

 فت باال باز ر صدام

 شد!   یطور  نینکردم که! خودش ا شی کار-

 و معرفتت رو ببر باال  رتیصدات رو واسه من نبر باال مرد! غ-

کردن االن   یمن نتونستم چون اعصاب حرف هاشون رو نداشتم، اگه دخالت نم یرفت داخل ول  اونم
 کنه  ریاما دخالت کردن و گ. و. ه. رو هم زدن ! خدا آخرش رو بخ دمیکش یرو م   زیداشتم منت دن
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 رفتن تو دل بحث و جدل ها  یزد و مجابم کرد برا یبه گوشم که صدام م  دیرس انی آقا ک یصدا

 و رفتم داخل نشستم رو مبل   دم یکش قینفس عم  هی

   زیدن  شیپ  نیبش  - انیک آقا

 اره خانم گفت : رو به ست انیرو سرمون که آقا ک ختنی ها ر بچه

 خانم شما بچه ها رو ببر اتاقشون -

 من حرف دارم  -خانم   ستاره

  شهیبسه خانم زن و شوهرن دعواشون م  -تشر زد  انیک آقا

 پشت چشم نازک کرد و بچه ها رو برد   هیخانم  ستاره

  هیخب داستان چ  - انیک آقا

 خانمتون بزرگش کرد    یچی گفتم :ه تند

 خودت بگو    زی!؟ دنیکن  یتشنج رفته و باز تو انکار م یقدم هیتا   زیدن  - انیک آقا

 نزد یو حرف  نییسرش رو انداخت پا زیدن

 خونه؟   میبرگرد یخوا یم  - انیک آقا

 رو غرورم   دیچاقو کش هیانگار  حرفش

   رنیجا نم چیزن و بچه من ه-

 نگاه کرد تو چشمم  یجد  انیک آقا

 برمشون  یمن بخوام م -

 خودش نگاه کردم    نیتم و ع گاز گرف لبمو

 نکن   دیتو خونه خودم منو تهد-
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 رو کم رنگ تر کرد    تمیدم گوشم عصبان زیدن یصدا

 کنم  یبزرگ تره خودم درستش م س،یه-

 نشست   انیجاش بلند شد و رفت کنار آقا ک از

که تا من بخوام گذشته رو   قتهیحق  هی نیدنبالم اما ا یو اومد  یپدر  هیبابا ممنون که واقعا برام مثل -
نگرانم   ستین  یکشه. مشکل یسخته و طول م  امی کنار ب مهیکه کابوس زندگ  یفراموش کنم و با مرد

   دینباش 

   زیدن ختهینم دار و به هم ر یبه موها دیدست کش انیک آقا

 نترس من مثل کوه پشتتم  یچ یبابا جان از ه-

 زد  دو رگه حرف  یصدا هیو با   دیدستش رو بوس  زیدن

 خوبم بابا  -

 ما میمردونه دار یبچه ها حرف ها شی برو پ  - انیک آقا

 حرف رفت باال   یب  زیدن

 تو چند سالته؟   - انیک آقا

-37 

 ! ؟یچرا پس انقدر بچه ا-

 بهش نگاه کردم   اخمو

تو در قبال مادر   ی فهی! حداقل وظ تی درصد انسان 1 یهست  یدرصد غرورو خود خواه 99  - انیک آقا
 و آرامش بهش تا همون رو به بچه هات انتقال بده   تیبچه هات دادن امن

 چشم دوختم  زی به موهام و به م دمیکش دست
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شدم اما دخالت   مونیکردم پش ست،اشتباه یتند خو ام اما ذاتم بد ن کمی میدرسته من عصب انی آقا ک-
 ستاره خانم خراب کرد  

  یهمون جور که تو دخالت کرد شه،ی م شتریجاست که باعث مشکالت ب   یب یدخالت ها نیا شهیهم-
 . زیبابات و دن  یتو زندگ 

 گرفتم   گارد

 اون داستانش جداست  -

و بابات تموم کرده بودن و پدرت به  زی دن یرو له کرد زی که تو دن  یچون همون روز  ه،یطور نینه هم-
 بود  دهیبه مادرت نرس انتیمرحله خ 

 !؟! یدون  یز کجا مشما ا-

! اون بچه  یتا بچه رو خراب کرد  4رو، خودت رو و   زیدن  یجات زندگ  یگفت بهم، تو با دخالت ب  زیدن-
  یدیشوهر رو نداشت و خودت که بزرگ شدن بچه هات رو ند هیسا  زیو دن  دنیها پدر ند

 من...-

 خواستم حرف بزنم گفت   تا

 پدرت    یتو زندگ یجا کرد  ینده قبول کن دخالت ب حی توض-

 آزار دهنده بود و منم تلخ شدم  حرفش

   دیدخالت نکن هیبق یپس شما هم تو زندگ -

 بده   یسکوت زل زد تو چشم هام و نتونست جواب تو

 گفت :  دگرانهیجاش بلند شد و تهد  از

 ... بعد طرف حسابت پدرته یدفعه  یکن  تیرو اذ  زیدن گهیبار د هیاگه -

 زد  داد
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 ستاره؟  -

 گفت   انیبود که ستاره خانم اومد و آقا ک دهینرس قهیدق به

   میبر-

 من هنوز حرف دارم   -خانم   ستاره

 فرجه دادم بهش   هی-انیک آقا

   دیپرس انیکردن و آقا ک  زینگاه به دن هی ییاخم بهم کرد و دوتا هیخانم  ستاره

اما اگه سختت بود فقط زنگ بزن   نیبه آقا شاه میفرجه داد هیتو  یجان بخاطر حرف ها  زیدن-
   میبا من ما رفت  شیبق

 کردن و رفتن    یدو خدا حافظ هر

  یبار بود کس  نیچون اول دمینفس راحت از رفتنشون کش هیهمون جا رو پله ها نشست منم  زیدن
  یت االن پوستش رو م گف یاز حرف هام نگفت! البته اگه م ی چی ه زیاما دن میکرد تو زندگ  یدخالت م
 که بگه!  دیترس دمیکندم! شا

 خودش رو جمع کرد    نمیخواستم کنارش رو پله بش یشدم رفتم سمتش و وقت بلند

   ؟یترس   یتو از من م-

 نداد و فقط دستاش رو گذاشت رو چشماش   جوابمو

 پدرم   یفقط، نه معشوقه  یگذشته رو فراموش کن چون من فراموش کردم، تو االن مادر بچه هام-

 تنها بمونم و فکر کنم...  کمیشدم و رفتم اتاقم تا  بلند

اونهمه   نی! گندت بزنن بمی! به رفتارهام... بچه هام... دوست دخترام و زن عقددمیجد یزندگ  به
 یکردم!؟ نصف دخترا دلشون م ی م شیمعرف  دیافتادم! با یک  ری گ نیدوست دختر شاخ و کله گنده بب

  یوقت رن یگ یم  یشکست چون به همشون قول ازدواج داده بودم! خندم گرفت همشون افسردگ
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دختر بچه الغر و ساده کنار   هیکنن و فکر کنن که شکست خوردن! آخه  سهیمقا زیخودشون رو با دن 
 قصه همه جاش مشکل داره  نی!؟ پوف انیشاه

ها و چک هام اومدن جلو  یو بچه ها رفتن و بده زی دن  دیماره سعش دنیزنگ خورد و با د میگوش
 چشمم! جواب دادم 

 شد؟   یچ-

 تو مغازه ها نبود   یچون جنس میهمه شعبه هام فعال بست میکرد هیحقوق تموم کارگر ها رو تصو-

  4خرج  دی مغازه ها رو زود بده اجاره من با هیدست خودت بق کیکن جنس هاشون رو تو بوت یخال -
 تا بچه بدم  

 مهی ب افتیدر خی به تار میتا خودمون رو بتون میخوا یتومن م   500حال االن   نیگذاشتمشون، با ا-
 ! میبرسون 

 هزار! ندارم!   5تو بگو -

ر بودم  که منم وضعم خرابه خودم کارگ یدون یکنم اما م یدونم داداش من از چند نفر پول قرض م  یم-
هستش و اگه سابقمون خراب بشه   هیتاش باتو چون چک آخر برج واسه پارچه فروش تو ترک 400، 
   مینظرش رو جلب کن میتون  یسخت م گهید

  ؟یچ یادار  یکنم کارها  یم یفکر  هی-

 تو فقط دنبال جور کردن پول باش   رمی گ یرو م  شیخودم پ -

 شدم  نیپس خونه نش-

  گهیدبا زن و بچه هات خوش باش -

 چشم -

آماده کردم چون   ینیمدت خونه نش  هیرو قطع کردم و خودم رو واسه  یگوش ومد یحرفش خوشم ن از
    واسه دور دور کردن  نینه پول واسه خرج کردن داشتم و نه ماش
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 خوابم برد ...   رو تخت و   دمیکش دراز

جا! تند از   نی!؟ نکنه مامان اومده امی!؟ مگه دارشهیشدم! مگه م داریاز خواب ب یکوکو سبز  یبو با
  هیبلند باال انداخت وسط سالن و بچه ها هر کدوم  یسفره  ریز هی دمیکه د نییجام پا شدم و رفتم پا 

 خورن  یم یبشقاب جلوشون و دارن کو کو سبز 

 سر گاز...   دمی رو د زی رفتم داخل آشپزخونه که دن  دمیکش بو

 کرد...  رو روشن کرد و کوکو ها رو بر عکس هود

 برداشتم  یک یو  نتیدادم به کاب هیجلو تک رفتم

 !؟ یاز کجا آورد یسبز  -

 بودم    دهیخر-

 ترسه!  یکوچولو ازم م هی! انگار خانم خونم کردی کالفه ترم م نیا کردینم نگاهم

برداشتم  گهی د یک یکوکو برداشتم و خواستم از آشپزخونه خارج بشم که کوکوم تموم شد و برگشتم  هی
 و دوبار خواستم خارج بشم که تموم شد و باز برگشتم!!  

 رو به رو شدم!  یبا ظرف خال  هویاتفاق افتاد که  نیا انقدر

 !  ش؟ی کو بق-

 همش رو   نیخورد-

 تموم شد؟  -

 بله -

 سمت بچه ها و نشست کنارشون، منم رفتم سمتشون  رفت

  یبابا ما هر چقدر م  یخورد! همش رو من خورده بودم!ا  یم  یکه داشت نون خال زیافتاد به دن چشمم
 !  شهی نم مینکن تیاذ میخوا
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 نموند برات؟  -

   ستین  یمشکل-

 پاشو درست کن باز  -

 تموم شد  -

   ارنیب تزایزنم برات پ   یزنگ م-

 ا آموزش دادن لقمه گرفتن به بچه ها مشغول شد  نگفت و ب  یچیه

 سفارش دادم  یک یتونستم! فقط   یاما نم رمیخواستم واسه هممون بگ  ارن،یب  تزایزدم پ  زنگ

نزد، در جعبه رو باز کرد و به هر کدوم از   یدونست جا خورد اما حرف هی دید ی وقت  زیاومد و دن  تزایپ
رو   شی من گذاشت و خودش رفت تو آشپزخونه بق  یدونه هم تو بشقاب برا هیداد  یکی بچه ها 
 ... هیموند واسه خودش پس! عجب چه وضع یبخوره! چ

  رو جلو زن و  یکس چینفر آدم!؟! خدا ه 6واسه  تزایپ هیرو بخورم اما نتونستم! آخه  تزایپ خواستم
 بچش شرمنده نکنه  

 حرف خودم خندم گرفت   از

   ایچرخه دن یکرد!؟ م شهیپول واسم مثل علف خرس بود! چه م شی مدت پ هیام که  یهمون من

 رو گذاشتم رو کارتونش  تزایپ کهیت هیتو آشپزخونه  رفتم

 خورم خودت بخور    یمن معموال شام نم- 

 اعت خوابشون دور شدم و خودم رو با بچه ها مشغول کردم تا س  ازش

  دیخواب  یخانم م هیبردشون و خودش هم رو تخت سم   یاومد م یم یک ی یک ی زی طبق هر شب دن و
 منم که رو تخت خودم... 

کمک   زیماهورا از اتاق خارج شدم و رفتم اتاق بچه ها و به دن هیگر یصبح بود که با صدا یدم ها دم
 کردم تا بخوابونتشون 
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  ؟ی چرا پس صدام نکرد-

 نداد   جوابمو

   ؟یترس یم-

 نداد   جوابمو

 و منم رفتم کنارش نشستم  دیشت سر جاش رفت رو تخت خوابرو گذا  ماهورا

 کنم   یبد باهات رفتار نم  گهیمن د-

 جواب نداد    بازم

 کنه...   یم میجواب ندادنت عصب نیا-

 باشه -

 اشاره ام رو به سمتش تکون دادم   انگشت

   یترس   یتو از من م-

 نه وحشت دارم  -

 جوابش جا خوردم   از

 چرا!؟-

 واقعا چرا داره؟ -

 فراموش کن خب -

 نداره  یکه تو جونمه، نفرت از تو تموم  هیدرد-

 کردم بهش  اخم

 باز  یکن یمنو سگ م یخودت دار  نیبب -
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 گفت:  تند

 نداشتم یمنظور  دیببخش-

 حال بچه ها رو خراب کنه  نمونیارم تو خونم نزار جنگه بک  یمدت ب هی-

 باشه -

 ستم یمن انقدرام بد ن-

 اد یخوابم م-

دل  ی! براستی ن یادیز ز یبغل چ  هی دمیاز سرم گذشت، اول نخواستم انجامش بدم بعد د یفکر  هی
 مناسب بود  ییجو

 !شه؟یاالن بخوام بغلت کنم باز حالت بد م -

 و رفت گوشه تخت   دیچرخ دهیهمون جور خواب  هوی

 کارو  نینکن ا-

 چرا؟ -

 شهیحالم بد م -

 بزنم برگشتم تو اتاقم و نشستم رو تخت... یکه حرف  نیا بدون

ف عادت  طر  هیو از   زیطرف رابطه خرابم با دن هیاز  ،یطرف ورشکستگ هیزده بود به سرم از   یخواب یب
خراب  یکردم، چرا همه چ یموند رو حساب م یکه هر ماه برام م یپول  دیکردن، با یمن به ول خرج

 !؟ دمیتاوان کدوم گناه رو م  ایشد!؟ خدا

حداقل حرفش    ایشدم،   یم الشی خیدختر کردم گناه خالص بود. کاش ب  نیکه من در حق ا ی! کار گناه
 کردم!    یدرکش م شتریکردم و ب  یرو باور م 
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که باعث شد تا   یز یشدم و تنها چ داریبود ب  12بچه ها شدم صبح هم ساعت  ینگهدار  الیخ  یب
واسه بچه ها بود. واقعا عاشقشون بودم!  یدلتنگ نییچشم هام رو باز کردم صورت نشسته بپرم پا 

 دادن  یبهم آرامش م 

 رگه گ زیکنن و دن  یم یدارن چشم بسته باز  زیکه با دن دمید نییپا رفتم

نگن البته اگه  یچ یشدم و به بچه ها اشاره کردم ه یم ک ینزد زیآروم رفتم جلو و از پشت به دن آروم
 گرفتم   یماهورا رو در نظر نم یها غ ی خنده ها و ج یصدا

 و داد زدم   دمیبهش و تند انداختمش رو دوشم و محکم چرخ  دمیرس

 کنم  یکشمتون کبابتون م یاالن م-

 منم افتادم دنبالشون...  دنییزدن و دو   غیها ج  بچه

افتادم دنبالشون و اول آرشام رو گرفتم و با   یو جد نیرو گذاشتم زم زیدن دادیحال م   یلیخ  یباز  نیا
و اون  دم یو شال رو سرش که رو مخم بود رو کش زیرو گرفتم و بردمشون سمت دن  ریآرشاو زیخ هی

   نیدوتا رو به هم بستمو و نشوندمشون زم

شال رو باز کنه بچه ها رو   رهیکنه گ  یشهاب اومد داره تالش م دمید هویخواستم برم دنبال ماهورا  تا
قربونش برم من معرفت خالص بود!! اونم گرفتمش و همون جا بستمشون و افتادم  یبده! ا یفرار 

 محو شد!   دمید هوی دنبال ماهورا که 

 پس دختر؟    ییماهورا؟ کجا-

اشاره کردم کجاست که اون با گوشه چشمش   زیبود! به دن یا! عجب جونور نکردم! و داشیاما پ گشتم
محکم درش رو   هوی نصفه بازه! رفتم جلو  نتیدر کاب  دمیشدم د کینزد یو وقت  به آشپزخونه اشاره کرد

داشت  زد که گوشم یم غی ج نی ... همچدمییو دو رونیب  دمشیکش  نتیاز کاب جانی باز کردم و با ه
 شد!   یپاره م

 گفتم  هویخورن که   یو وول م دنیخند یتا شون رو هم بستم و همشون م 4  بردمش

   مشونیبپز  اریقابلمه رو ب  زی مامان دن-
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 زدن مامان مامان  یرفت هوا، داد م غشونیج

 هم خودش گرفت جلوم   یک یرو داد به من و  یکیبا دوتا مالقه اومد سمتم  زیدن

 کشم  یغول رو م نیمن ا-

 به هم  میزد یو م  ریشدن شمش مالقه

 خورم   یکنم م یتوش کباب م نمیچ  یکنم بچه ها رو م  یمن پوست تو رو م -

 بود من زدم!؟   یبا تعجب نگاه کرد که خندم گرفت! چه حرف زی دن هوی

 و دست گذاشتم رو قلبم    دمیآخ بلند کش هی زیضربه دن  هی با

  یمادر فوالد زره منو کشت یا-

 ... دنیرفت بچه ها رو آزاد کرد و همشون با هم دست زدن و هورا کش  زیو دن  نیزم افتادم

 

  ریتغ چی ه زی زنم و رابطم با دن ی هفتس که من کال خونم و هر روز دارم با بچه ها سرو کله م 1 االن
  می کن یکه درباره بچه ها صحبت نینکرده! مگه ا

دست   ریز   کیتنها بوت یماه با اجاره مغازه ها و فروش لباس ها کیکل درآمد  میبنداساس جمع   بر
  ونش یمل 15غرض کرده بودم و قرار بود هر ماه  یکیاز  ونیمل 100که  ونیمل 20شد  یجمعًا م  دیسع

تو   ششپ  یعنیداده بودم مونده بود برام!  زی که قولش و به دن  یونیمل 5رو بدم بهش و کال همون 
که  هیون یمل 5بدم که کل پولم همون  حی توض زیبه دن دادی ! غرورم اجازه نممردیم یاز گشنگ  بمیج

و نداشتن  بمی بودن ج  یهم عادت نداشتم به خال یطرف  هی. از مینصف کن ای قولش رو بهت دادم، ب 
 و...   نیماش

 هم نداشتم!!   ارانهی  ین شده کل درآمدم! حتشلوارم بود اما اال هیپول  ونیمل5

زن و با    هیتا بچه و  4هزار تومن پول باشم! نه!  45که لنگ  دمیرس  ییفکرم خندم گرفت!به جا از
 !ارهیرو در م میری گ یکه م ییتومن! حداقل پول آژانس ها 270 شهیخودم م
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 تونم برم ثبت نام کنم  یم نمیرو برداشتم تا بب  میگوش

هم  بیهامون اما قبول نکردن! عج  ارانهیواسه  10+   سیبودم چند روز پا شدم رفتم پل   کاریب چون
 بود   یگرفتن مسخره باز  ارانهیکشور بودن و  ینبود خانوادم جز دانه درشت ها

نداشتم!  ی ولبرم اما پ  رمی کرده بود ، خواستم آژانس بگ دنیزمستون بود و برف شروع به بار لیاوا
 مجبور بودم با مترو برم 

  ستادیمترو ا یکرد سالن پر آدم بود! وقت یتا چشم کار م ستادم،یمترو شدم و پشت خط زرد ا وارد
 هیشد که  جادیرفتم جلو اما مشکل اون جا ا  یم یموج ت یحمله ور شد که با جمع  تی چنان جمع هوی
  ریمس ازسفر کردن با مترو نداشتم  یتو یربه ابشن و من چون تج ادهی خواستن از مترو پ یآدم م لیا

شدن و   اده یعقب! باالخره همه پ دادنیشدن هولم م ی م ادهیکه داشتن پ ییرفتم و کسا  ینا درست
داخل تا شکمش اجازه بده   دهیمرد چاق به زور خودش رو داره هول م هی دمیخواستم سوار بشم که د

 تنه زد و به زحمت خودش رو جمع کرد و در بسته شد!  هی هوی شد که  یدر مترو بسته بشه! اما نم

 ...  نیموندم رو زم دهیبوته کرفس پالس  هیحرکت کرد و من همون جور مثل  مترو

رفتم   دیبار نا ام نیشد و من ا  تیشدم که باز هم همه جا پر جمع  یو منتظرمترو بعد ستادمیا
 ...  واریزرد کنار د یها  ینشستم رو صندل

 در حال رفت و آمد بودن   یادی ز تی و باز هم جمع ستادیا مترو

مترو رو هنوز نتونسته بودم سوار بشم! اون جا  هیاما  دمیدیعمرم خودم رو الت و شاخ و زرنگ م کل
بچه  هیجنوب شهر مثل  ی بچه ها شی بازم پ یبچه پولداره گنده الت هم باش   مدیبود که فهم

کنه مثل قانون جنگل،   یکنه... گرگت م یم کتهی بهت د یها رو اجبار  زیچ یلی ! چون فقر خیخوشگل
باشم، البته    یوقت نتونستم آدم بد چی... من خالف بودم از چشم خانوادم،. اما هیتا خورده نش  بخور

 بودم؟!  یگر  یهمه پر از نفرت و وحش نیکه سر اون دختر آوردم. واقعا چرا اون موقع ا ییقبل بال

 از گناهم بگذر...  ایخدا رو نداشتم  تی وضع  نیحالم گرفته شد که از خودم بدم اومد. من تحمل ا انقدر

 ...  رمی گرفتم تا ازش پول قرض بگ شیزد به سرم راه شرکت بابا رو پ  گهید

 ...  سی و لباس خ یگل یزده از سرماو کفش ها  خیصورت  ه یدم شرکت با  دمیرس
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 کرد!!  یم یچه فکر  دیدیم یطور  نیمنو ا االن

 کردم و پالتو رو از تنم در آوردم و رفتم تو آسانسور و طبقه دهم رو زدم...  زی و داخل برف تم  کفشم

 اجازه وارد اتاق بابا شدم  یو اخمو وارد شدم و ب یجد شهیهم مثل

 من اون رو مرخص کرد   دنیبود و با د یصحبت با منش مشغول

 ! ؟یراه گم کرد-

 سر بهت بزنم  هیسالم نه اومدم -

 !  یبا معرفت شد  دنیجد-

 کنه  یخوام مثل آدم رفتار کنم داره انگولکم م  یحاال که من م  ایب

 که مزاحم نباشم  امیمن معرفت تو ذاتمه اما نم-

 شد اومد بغلم کرد و دو تا زد رو شونم   پا

 تو پدر نبودم...  یاما من تو چشما یز ی تو واسه من عز-

 عوض شد   زایچ  یلیاون دختر خ هیبعد از قض-

   رهی ازت نگ ینیخوام تاوان سنگ یاز خدا م یوسط، گناه کرد باز بحث اون رو نکش -

 که سرم اومده افتادم...  ییبال ادی

   یاگه اون دختر گناهکار نبود تو گناهکار بود-

  نیی رو انداخت پا  سرش

 بود که کردم    یدنده عقب نداره پسرم اشتباه یزندگ -

 آه از ته دلم جوابش رو دادم   هی با

 نداره  یز ی دنده جلوش هم چ-
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 اومده؟  شیپ  یمشکل-

    جام بلند شدم از

 نه -

  ؟ی اومد یچ یپس برا-

 کردم تو چشم هاش   نگاه

  یکرد  یخواستم بهت بگم تو در حق اون دختر بد-

  یو تو اون رو نابود کرد -

 گرفتم...   شیحرف راه خروج رو پ  یب

 به گل هاش نگاه کردم...   شهیرفتم از پشت ش دم،ید یگل فروش  هیسمت خونه تو راه  رفتم

 هیپولم رو نگاه کردم و متوجه شدم اندازه کرا فمی! کستین یز یگل که چ هیگل براش بخرم!؟ آره  هی
بهم داده بود!همه کارت   هیکارت هد هیافتاد مامان  ادمی شدم خواستم برم که  ال یخی فقط پول دارم! ب

تومن داخلش پول بود. با   500بود و  فمی قسمت ک نیتو پرت ترکردم،  داشیو پ  رونی ب ختمیهام رو ر
  بمی رو گذاشتم داخل ج فمی و ک دمیکارت رو بوس یخوشحال

 گرفتم و رفتم سمت خونه...  دیشاخ گل رز سف  هیداخل  رفتم

 کردم  یتومن رو خرج م 500  نیا اطیبا احت دیبا

کرد، رفتم  یم هیکردن و ماهورا هم گر یداشتن دعوا م ریخونه و وارد شدم،. آرشام و آرشاو  دمیرس
 از آشپزخونه نگاه کرد  ری با کفگ زیکردم آرومشون کنم که دن یجلو جداشون کردم و سع

 پزه    یخوشمزه م یغذا هیمامان داره براشون  ننی بچه ها کارتون بزار بب یبابا برا-

 ذارم    یقشنگ م یل یو گربه خموش  هیچشم االن -

و نشستن  یو  یوصل شدم به ت میچند تا برنامه کودک دانلود کردم تا سر گرم بشن، با گوش  براشون
 کارتون...  یپا
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 رو برداشتم و رفتم سمت آشپزخونه   گل

 کند شد  ری حرکاتش با کفگ  دمیکه د ستادمیگاز بود رفتم پشتش ا سر

 زدم   صداش

   ز؟یدن-

 سمتم   برگشت

 بله؟  -

 صلح و آرامشه  ینشونه   دیتو گرفتم، رز سف  یرو گرفتم َسمتش، برا گل

 لبخند بهم نگاه کرد و گل رو ازم گرفت   هی با

 واقعا مال منه؟  -

 لبخند زدم و اون گل رو بو کرد  بهش

 ممنون -

   یکش یکه واسه بچه ها م ییتموم زحمت ها شی ناقابل پ-

 عوض کرد و بحث رو نیی رو انداخت پا  سرش

 نم یچ یرو م  زیم یر ی دوش بگ هینم گرفته لباسات،  یبو-

 چشم -

 نبود!   یز یچشمک که چ هیچشمک زدم و رفتم سمت اتاقم... هی بهش

 

 *  زی*دن
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! چقدر خوشگل بود! گل دادیم یخوب یگل تو دستم نگاه کردم و دلم پر از حس خوب شد! چقدر بو به
شدم. درست   نیو منتظر اومدن شاه   دمیرو چ زیدور نباشه، م مینیرو گذاشتم بغل گوشم تا بوش از ب 

باهام   یدرفتار ب چیه گهیاما بعد از اون اتفاق و دخالت مامان و بابا د ست،ین  یبود که آدم درست
 نداشت  

 ! یپوش دو بند  ری شلوارک و ز هیاومد با  باالخره

 یپهن و پاها ینگاه متوجه بازو ها هیو نتونستم نگاهش کنم، اما تو همون  دمیخجالت کش  ازش
 شدم...  شیعضله ا

  نیدادن غذا خوردن به بچه ها شدم تا شاه ادی ریگذاشته بودم و طبق معمول درگ یشام ماکارون یبرا
 هیبود  یزده، از ک خی یبه خوردن غذاغذاش تموم شد، اون بچه ها رو برد و من تازه شروع کردم  

 گرم نخورده بودم! یغذا

 خوابوندمشون...  یبردم م یم یک ی ی کیو  د یخوابشون رس   ساعت

 خوابم برد...  یک  دمیشهاب افتادم رو تخت و اصال نفهم دنیخودم هم بعد از خواب و

  شیکه آماده شده بودن واسه آت ییوحشتناک منو بسته به چوب ها اهیس هی سا هی دمیخواب د تو
کند! تمام خوابم پر از خون بود!   یاز بدنم رو م کهیت هیانداخت به تن منو تو هر چنگ  یزدن! چنگ م

از   دمزدم که خو غی کرد چنان ج یپاره م  کهیاما اون داشت منو ت  دمیکش یو عذاب م  زدمیم  غیمن ج
 با صورت وحشت زده باز کرد... ن ی که شاه یبه گوشم و در  دیبچه ها رس هیرگ  یو صدا  دمیخواب پر

 نداشتم یزدم و اصال ضربان قلب خوب  یعرق! تن تن نفس نفس م  سی بدنم شده بود خ  تمام

رو انداخت رو دوشش و من به   یک ی داده بودم  ادیکه بهش  یز ی رفت سمت بچه ها و طبق چ  نیشاه
 هم کنارم نشست  نیو نشستم رو تخت و شاه مشونیابوندخودم اومدم و رفتم سراغشون، خو

 !؟یشد؟ خوب  یچ-

 دم یصورتم رو مال-

 دم یخواب بد د-
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 ؟ یاالن بهتر -

 تو گلوم بود رو نگه دارم شهیکه هم  یبغض نتونستم

 آره -

 رو کج کرد بهم نگاه انداخت   سرش

 ها!  یستین-

 و پشتم رو کردم بهش... دمی جوابش رو بدم و رو تخت دراز کش  نتونستم

و از پشت بغلم کرد! چنان بهم شوک وارد شد که نا  دی نگذشته بود که کنارم دراز کش  یا قهیدق چند
 خواسته دست هام مشت شد و تمام عضله هام سفت شدن 

 آشفته ام...  یداخل موها دیکش دست

 ی باشکنم تا آروم   یآروم باش من بغلت م -

 کرد و دستش رو دور کمرم انداخته بود  یرو نوازش م  موهام

 شد و مشت دست هام باز تر... یکم داشت ضربان قلبم آروم م کم

 گذشته رو فراموش کن منو ببخش -

شد   یم ختهی کرد که انگار از حرارت دست هاش آرامش ر  یسر انگشت هاش سرم رو نوازش م  چنان
 تو جونم 

سمتش و نگاه   دمی! گرم شدم! چرخدیگذشت و من واقعا آروم شدم! اصال خوابم از سرم پر قهیدق چند
آن انگار عاشق شدم! ضربان قلبم رفت باال! مشت دست هام دوباره سفت   کی کردم تو چشم هاش! 

 شد و همه وجودم از لرزش دلم خشکشون زده بود!

 ی کنم نترس  یمامان کوچولو بغلت م -

 نهال کاشت تو دلم!  هی! دیرو بوس میشون ی! منو حل کرد تو خودش! پدیچیهاش رو دورم پ  دست
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 رو بر عکس رفتم! ری به نفرت! من مس دنیاز عشق رس همه

 ! یبغلم باش  تیجور ساخته شده که ف  هیاندامت انگار -

 نفس راحت بکشم هیتو بغلش بودن تونستم  قهیتر شد و باالخره بعد از چند دق دهیهام کش نفس

 اون دور نموند از چشم که

 هاش بود نگاه کرد  نهیس یسرش کرد و از باال به صورت من که هم راستا هیرو تک دستش

 خوشت اومد انگار!-

 !اما اون گفت : دادمیبهش م  یچه جواب  دیبا

 ی نی آزار بب ای و  یبکش ینزارم سخت نیبعد از ا دمیاز اشتباهم بگذر قول م-

 ارم ی ن ب که تو ذهنم بود رو به زبو ینشد سوال  روم

 (؟ی کن  ی)هر شب بغلم م

 ! چه به روز من اومده بود!؟ ایخدا

  کیبار تو تموم عمرم  نیکرد تو چشم هام... اول یو نگاه م دادیلباسم تکون م یهاش رو رو دست
 ...  قی! انقدر عمکیبغل کرده بود! انقدر نزد  یطور  نیمرد من رو ا

   دیپرس  یطوالن یرو بالشتش و با مکث   دیخواب

 چطور بود؟   تیباردار-

   ؟یپرس یم  یچ یبرا-

  می حرف بزن شتریخوام ب  یخوام بدونم، م یم-

  یآخر حت ی کردن و ماه ها یداشتن رشد م کمیکوچ یتا بچه تو جسه   4سخت بود،  یل یخ میباردار-
کمرم و لگنم به طور مداوم دردناک بود،اما  یتونستم راحت تکون بخورم! تمام استخون ها ینم
 خراب بود    میحال روح میاز درد جسم  شتریب
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 سراغم  یاومد ی کاش همون موقع م-

 ؟ یکرد یقبولم م-

 شک نکن  -

آزار بده و تا لب مرگ ببره به  یطور  نینفر رو ا کیتونه   یکه انقدر راحت م یچطور امکان داره مرد-
 نخود بودن رحم کنه؟!  ه یکه اندازه  ییبچه ها

! چند بار دستت رو من بلند شد،  یمادرم رو سکته داد  چی! پدرم که هیزد بی تو به خانواده من آس-
  ادته؟ی

 خوام درباره گذشته حرف بزنم   ینم-

 منو  نیبب -

 کردم تو چشم هاش...  نگاه

 باشه؟  میکن  یکه مربوط به خانوادم بوده رو فراموش م یز یهر چ-

   تیرضا یتکون دادم به نشونه  سرمو

  شتریتا بچه ها ب میبا هم خوب باش دیبا یورشکستگ تی وضع نیو فعال تو ا می تا بچه دار 4من و تو -
 نن ینب بیآس نیاز ا

 بهت ندارم  یمن که کار -

   دیکش لپمو

 به کارم داشته باش چون منم باهات کار دارم خانم  یکار  گهینه د-

 لبخند داشت، *"..  لبش

 حراراتت رفت باال!    هویواو چه -

 نه -
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 م ینیرو ب  زد

 آره  -

 نگفتم   یز یهام رو بستم وچ  چشم

 کنن   یم نمونیچوب تو آست شنیم داری بخواب االن بچه ها ب-

   ر یشب بخ -

و   دیحس و حال جد نیتونستم با ا ینستم! چطور م تو ی اما من نم  دیچشم هاش رو بست خواب  اون
 !؟ نگاه کردم به اندام صورتش...  رم یمنتظرم آروم بگ ریغ

که فکرم و   یا یپهن و گوشت   یخوش فرم و لب ها ی نیبلندش، ب  یمژه ها  ،یبراق و مشک یموها
بغل بود!  هیتو  کرده بودم، البته واسه من عشق داینگاه اعتقاد پ هیکرد...! من به عشق تو  یمنحرف م

 هیرفته بود! انگار  نی و برد... همه نفرتم از ب  دیبار لمس شدنم با دستاش همه وجودم رو کش کیفقط 
زد!   یفکر خواب هم به سرم نم ی تو بغلش بودم حت ی... تا وقت دمید ی روم م  شیرو پ  گهید نیشاه

  یل یاما از اون صبح به بعد خ دیتونستم بخوابم...اون شب به صبح رس میاز هم فاصله گرفت یاما وقت
خونه بود  یها زی که رو م ینگاه به خاک  هیو  دمیعوض شد...بلند شدم و رفتم سفره رو چ زایچ

دستمال برداشتم و افتادم به   هیباشه  فیکث  دیخونه مال منه نبا نی! نه افی انداختم، نامرتب و کث
 . جون اون خونه بزرگ..

آلود خواب  نیدر اتاق بچه ها شدم شاه کینزد یو وقت  دمیبه باال کش نییرو برداشتم از پا  یجاروبرق
 نگاه متعجب بهم کرد  هیدر رو باز کرد و 

 اول صبح! -

 تونستم ینم گهیشدن د یم  داریبچه ها ب دیببخش-

 کردم.  لینگاه به بچه ها کردم و کارم رو تکم  هیو من   نییرو تکون داد و از پله ها رفت پا  سرش

 لذت بردم  تیوضع نیو مرتب بود و از ا  زی نگاه به خونه کردم که تم هیاتمام کارم  بعد

 گفت  دیتا منو د نیشاه
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 به خانم زرنگ خونه! نیشد! آفر زی چقدر خونه تم-

 لبخند بهش زدم  هی

 خت ی ر ییچا برام

 نشدن اردیصبحونت رو بخور تا قوم تاتار ب  ایب-

 د یو خودش هم به خنده من خند هیگرفت از تشب خندم

تا چشمم بهش افتاد   ن ییپا ادیشهاب آروم آروم داره از پله ها م دمیبه صبحونه خوردن که د مینشست
 باز بهش سالم دادم یبا رو

 م یو صبحونه بخور میدست و صورتت رو بشور میپسرم بدو بر ری سالم صبح بخ-

سر   میدست و صورتش رو شستم موهاش رو شونه کردم و برگشت   ییگرفتمش بردم دسشو رفتم
 ... زیم

 ماهورا اومد یبه خوردن صبحونه که صدا میشروع کرد  ییتا 3

 من نه؟-

 با تعجب به من نگاه کرد تا ترجمه کنم نیشاه

 ست یجاست و اون ن  نیشد که شهاب ا  شیحسود-

 رو بغل کرد  از جاش بلند شد و رفت ماهورا نیشاه

 تو که جات فقط تو بغل باباته خوشگلم اما اول دست و صورت بعد صبحونه -

بردتش و من تند صبحونه شهاب رو دادم تا بتونم به ماهورا برسم که از اون ور آرشام و   نیشاه
 نخوردم!  یچی من خودم ه یخدا یهم اومدن! وا ریآرشاو

 و باز شروع شد...  دم یکش قینفس عم  هی
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وارد   نیبزارم که شاه یگذشت و مونده بودم چ یبچه ها بودم که ناهار داشت وقتش م  ریدرگ انقدر
 من کالفه شدم از دست بچه ها گفت :  دیآشپزخونه شد و د

 پز  نی امروز ناهار مهمون من املت شاه-

و    ونیو بچه ها رو بردم جلو تلوز دمینفس راحت کش  هیتونست بگه   یکه م یز یچ ن یبهتر
 صدامون زد  نیکه شاه یسرگرمشون کردم تا وقت

 ناهار آمادس -

 هاشون  یها که گشنشون بود بدو بدو رفتن رو صندل بچه

لقمه تو  هیکه   زیشدن و رفتن نشستم سر م ری س یدادم و وقت ادیدونه دونه لقمه گرفتن رو بهشون  و
 اومد سمتم ن یدست شاه

 بخور -

 تش گرفتمدس از

 ممنون -

که از دستش گرفتم هم بوش رو   یلقمه ا یکردم حت یو مهربون بود احساس م  زدی لبخند م بهم
 اومد سمتم گهیلقمه د هی! با آرامش خوردمش که دادیم

 دمی بار منم بهش خند نیا

 طون یخنده ها ش یقشنگ م-

بحث رو عوض   عیا سرحرف ها و رفتار ه نیتر بشه چون عادت نداشتم به ا  قیشد خندم عم باعث
 کردم 

 ؟یکرد  کاری هات چ یبا بده -

 جمع شد   خندش

 بره  یفقط زمان م شهیدرست م -
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استراحت کنم و بلند   کمیتا  زیاحساس خواب کردم و سرم رو گذاشتم رو م شتری غذام تموم شد ب یوقت
 رو...  زی شم جمع کنم م

کش و قوس به تنم دادم که متوجه تخت اتاق   هیتر شدم و  اریهوش کمیخنده بچه ها  یصدا با
 بودم! بسم اهلل!   زیشدم! من که سر م نیشاه

 هستن  نیساختن با شاه  نویمشغول دوم دمیبچه ها که د یجام بلند شدم و بدو رفتم سمت صدا از

 و نشستم کنار ماهورا ن ییاز پله ها پا رفتم

 ساختن! یینویعجب دوم-

 بابا دوداده -  ریآرشاو

 د یخند نی شاه هوی

 ده یزنه انگار داره فحش م  یجور حرف م هی-

 یممنون بچه ها رو نگه داشت-

 زده رو بهم گفت :  رتی صورت ح هی با

 !یخرس افتاده بود نی ع نیبب -

 بغلت نزاشت بخوابم!  شبیگفتم که د یچطور بهش م ن،ییاز خجالت انداختم پا سرمو

 کنم  یم  زیاز صبح دارم خونه رو تم -

 گوشم گفت:  کینزد

بودن  ستاده یخنده دار بود پسرا ا  یلیخ ییمکث گفت:بردمشون دسشو کمی بله خانم درسته ...با -
 کردن زل زده بود بهشون! یم شی ماهورا نشسته بود، پسرا ج

 خندش رفت به هوا یحرفش تموم شد صدا تا

 که بچه ها نفهمن بهش گفتم :  یطور  آروم
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 میت بشبدبخ  سیسرو شونی نبر یطور  نیا گهید-

 مگه حاال  شهیم یچ-

کار باعث    نیبچه هاس؟ تو با ا  یو جسم ی اوج شناخت جنس یسالگ 5تا  یدو سالگ  یدون یتو نم -
 نسبت به هم کنجکاو تر بشن  یشیم

 تو فکر  رفت

 غلط کردن ک... بخوان به دختر من دست بزنن -

 تعجب نگاهش کردم با

 اون هام پسرات هستن!-

 فقط دخترم -

 بچه ها دور شد  هیاخم ماهورا رو بغل کرد و از بق با

 دارم ببرمشون حموم... یگرفتم تا انرژ  میو تصم دمیدونه بوس هیکدوم از پسر ها رو   هر

 .. دنیخواب  تی آروم بود و بچه ها بدون اذ یشب همه چ تا

 رو کرد  ری همه وجودمو ز نیبغل شاه ادیکه  دمیرفتم رو تخت دراز کش منم

بار بغلم کرده بود اما انگار عطرش رو هزار سال تو   کیبود  دهیخواب شبیکه د یی به جا دمیکش دست
 هام دارم  هیر

نشستم و  عیکه لو برم سر نی اومد داخل! از ترس ا نی در اتاق باز شد و شاه هوی  یکمال ناباور  با
 گفت :  هویباال رفته  ینگاهش کردم با ابرو ها

 ؟یهول کرد یطور  نیکه ا یکرد یم یمک یچه کار قا-

 ی چ یه یه-

 بشکن زدو بهم اشاره کرد هی
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 ی کرد  یکار م  هی یشک ندارم داشت-

 ن ییپا دمیکش یرنگم رو کم   یکرم یشلوار نخ   یکردم و دمپا سکوت

   ؟یکرد یفکر م  شب یبه بغل د یداشت-

 ن یزم  ری خواستم آب شم برم ز یحرفش چنان جا خوردم که از خجالت م از

 اه کردو به بچه ها نگ دیخند

 شهیخوابن انگار خونه سوت و کور م یوقت-

 انگار قوم مغول حمله کرده  دارنیهم ب یوقت-

   فهی تاشون رو حر 3ماهورا!  نیداره ا یماشاهلل چه زور -

   دمیخند

 بود تو اتاق   دهیچ یکرد که صداش پ  یم هیگر غی چنان با ج یاومدن  ایبه دن-

 اومدنشون رو؟   ایبه دن یدینه بابا! مگه د-

   دینه اما از دهنم پر ایدونستم بگم  ینم

 رو دارم    لمشیف-

 واقعا! -

 آره  -

 گرفت؟   لمیازت ف  یک  نمیکو بده بب-

   نهیروز پدرش بخواد بب هی دیمامان، چون مامان گفت شا یاز پرستار ها با گوش یکی-

  ؟یپس چرا تا االن نگفته بود-

 رو ندادم    جوابش
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   نمیبب -

 دست مبل برداشتم و براش آوردم   یاز رو رو میگوش

 رو تخت و نگاه کرد...  دیکش دراز

 بار... دو بار... سه بار...   کی

 رو گرفت سمتم   یگوش

 برام بفرست   یخاموش شد روشنش کرد تی گوش-

 سرش   ری و دستش رو گذاشت ز دیرو تخت دراز کش  دوباره

 اتاقت؟   یر   ینم-

 بخواب    ری ندارم بگ یبا تو کار -

  د یگذشت پرس قهیکنارش، چند دق دمیکش دراز

کنم، اصال قصد  یکه ازت داشتم رو با زدنت خال  یخواستم آزارت بدم و خشم و نفرت  یمن فقط م-
*"  نی کار رو کرده باشم، لعنت به اون کوکائ نیکه از سر کمبود ا ستمین  یرابطه نداشتم! اصال آدم جادیا

 تا بچه بشم  4اومدن  ایو باعث به دن  امیدر ب  یع یحالت طبکه باعث شد من از  یز ی و هر چ

  ؟ یکار رو با من بکن  نیا  یواقعا چطور تونست-

 رو گرفتم   میتصم نی کردم ا یدونم! کلم داغ کرد، قاط  یبودم، نم  ی شاک  یلیاز دستت خ -

 ی شکست ،یبار کشت کی انقدر راحت؟ تو منو -

 آخه... -

   ارمیسرش ب  ییبال هیبزار   یکس و کار بودم گفت یب  ره،یآخه پدر نداشتم که پشتمو بگ-

 حرف زدم  یشد ول  نیتو گلوم دوباره سنگ بغض
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وقت دلم   چی به گلوم، من... من فقط پول نداشتم. ه دهی بغض چسب  نیبعد از اون اتفاق ا  ؟ینی ب یم-
 داره، زن داره دست بزنه بهم...  که بچه یمرد هی مرد،  ری پ هینخواست 

 و اتاق رو ترک کردم  نیینتونستم تحمل کنم و از تخت اومدم پا  گهید

 پر بودم...   یلینبودم اما خ  فی بغضمو صدا دار شکوندم، ضع  اطی تو ح رفتم

 دنیبار یبرف اروم م یآسمون نگاه کردم که دونه ها به

 گرم انداخته شد رو دوشم  یپتو هی

 کنم   یجبران م همشو-

 رو ندادم    جوابش

   ز؟یدن-

 تونستم بشکنم...    یرو نم سکوتم

ها   یکرد. بخاطر بچه ها بزار رابطمون خوب باشه اون طفل  یپولم ور شکستم خدا تالف یمنم االن ب-
 نکردن  یکه گناه

 پشت بغلم کردو پتو رو دور هر دومون چرخوند از

پس فرصت بده من تموم گذشته رو جبران   یبکش  یسخت زارمینم گهیبار قول دادم د  کیمن بهت -
 کنم یم

  یتنش... حت یتنش... بو یزد! فقط غرق شده بودم تو گرما  یکه م ییحواسم نبود به حرف ها اصال
 شدم!واسه فرار از اون جو گفتم یطور  نیا امن چر ایگرفت! خدا ینفس هاش نفس هام رو م

 بچه ها؟  شیپ  میبر-

   میبر-

 بفهمه!  دمیترس  یداخل... هول شده بودم و م دمیی رو پس زدم و دو پتو
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 ! دی سرم، اون هم اومد کنار من دراز کش دمیرو تخت و پتو رو کش رفتم

 اتاقت؟!   یر یمگه نم-

 جاست   ن یبه بعد جام ا نیاز ا-

 نه! -

   ؟یدار  یمشکل-

 نه -

 کردم بهش بخوابم که باز از پشت بغلم کرد   پشتمو

   شه؟یجا بخوابم تو رو بغل نکنم! م نیا-

بود اما من از نفرت   بیعج  دادم؟یم  تی به حس ناخودآگاهم رضا ای زدم  یپسش م دیدونستم با ینم
هم  دیتنش؟ شا یحساس شدن به بو  ایلرزش ها بود!   نیبود؟ ا یبه عشقش! واقعا عشق چ دمیرس

 شده افکارم!؟ بیکنم! اما چرا انقدر عج یاشتباه م

 قهیگرفتم چند دق میتصم هویبرد! عجب...  یم نی بغل کال خوابم رو از ب نیحرکت بود اما هم یب اون
  شهیکه هم ییکه االن تو بغل شوهرم بودم تو خونم! آرزو نیگذشته رو فراموش کنم و به ا

  داشتمش...

 کردم یهمه صورتشو با ولع نگاه م یار یسمتش، اون خواب بود اما من با هوش برگشتم

 قهیشد سمت صورتش... اما به خودم اومدم و برش گردوندم، نه، تموم شد اون چند دق دهیکش دستم
 بار کشته نگاه کن  کیکه تو رو   یحاال به مرد

 و چشم هام رو بستم ... دمیآه از ته دلم کش هی

 نجاتم بده   ایشد! خدا  ینم  رمی اش بگ دهیخواستم نا د  یچقدر م هر

 ! ؟ یخور  یچقدر وول م-

 تونم بخوابم بغلم نکن   ینم-
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 تر بغلم کرد  محکم

 عادت کن  -

 گرفتن...  یرو گردن م زدنیرو که م ییحرف ها  تیکنم؟ کاش همه آدم ها مسئول عادت

خوابوندمش و اومدم پشتش رو به من کرده  یو وقت می جدا بش  میمجبور شد  ریآرشاو هیگر یصدا با
 بود...   دهیبود و خواب 

 کم کم خوابم برد...  منم

 

 * نی*شاه

 

 سرم کردم و نگاه کردم به صورتش...  هیخوابه، دستمو تک  زیدن دمیشدم د داریب  یوقت صبح

خودم فکر    یساختگ یو به رفتارها دمیکش نیآه غمگ هیتا بچه!   4بابام رو تخت، کنارم با  ی معشوقه
رفتم و شب رو تختم بودن،  یجور رو نرو دخترا راه م نی هم شهیکردم... البته دفعه اولم نبود، هم یم
 ...شونیکی نمیا

خراب    تیوضع نیبود، چون تو ا یخوب   استیکرد که! س ی رو کم نم یز ی کم محبت چ هیبغل و  هی حاال
اون رفتارش خوب باشه و بچه هام  تونستم تو خونه راحت تر تحملش کنم و هم  یهم م یورشکستگ

   ننینب  بیآس

 داشتم...  ی نگهش م یراض  دیبود با  ریکارم بهش گ فعال

 تر بهش نگاه کردم... قیعم

دختر   هیکه بهش داشتم حس طرف بودن با  یحس  نیشتریبابام بودن، ب یمعشوقه  تی از ذهن  ریغ به
  20با تجربه  گهیتونستم خندم رو نگه دارم! هه د یخواب شده بود که نم یتو بغلم ب یبچه بود. جور 

بدونم کجا انگشت  یتونستم بخونمش و حت  یداشتم مثل کف دستم م یکه تودختر باز  یساله ا
 رو نقطه ضعفش... ذارمب
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 مثل موم تو دستم بود گهید یهفته  کیراحت تا   یلیخ

   ادیه خوشش هم مبابا تاز یکنم؟ نه گناه داره! ا تشیاذ کمی

 ...  دمیچی پتو رو زدم کنار و رفتم جلو تر و دست هام رو دورش پ آروم

 چشمم رو بستم  عیدست هام چشم هاش باز شد و نگاه کرد بهم که من سر یکرد ال  ریگ تا

 کردم   ی خورد به پوست بازوم رو حس م  یرو گذاشت رو بازوهام و نفس نا مرتبش که م  سرش

  ارمیکه بتونم اسم بچه ها رو ب  یبود حداقل تا وقت  یخوب  یودم رو گرفتم! باز خنده خ یزحمت جلو به
 تو شناسنامم...

 باز مثل غورباقش...   یرو باز کردم و نگاه کردم به چشم ها چشمم

عروسک بغل کردم!   هیکردم  یموند که حس م یحرکت م  یتو بغلم ب یجور   هیبود رفتارش و  بامزه
 تر بشه و بچگونه تر باهاش سرو کله بزنم...  طنتی شد رفتا هام پر ش یافکار هر بار باعث م نیا

رفت! تو    یم ادشیکردم خواب  ی! تا بغلش م ادیدو هفته گذشته هنوز نتونسته با بغلم کنار ب  االن
تا حاال   کردم، چون یرو داشتم تجربه م دیرابطه جد هیهمون مرحله اول مونده بودم باهاش اما واقعا 

 ها بوده نیبودم، جز خفن تر یبا هر ک 

  دمیته حساب رو د یرو دادم و وقت  یجمع کرد داد بهم و االن بده  دیو اجاره ها رو سع  دیماه رس سر
بهم پول بده،  کمیو باز هم روم نشد بگم  زیفقط مونده! کارتم رو دادم به دن ونیمل 5متوجه شدم که 

 دادم.   یم دیخرج خونه و بچه ها رو بدم و با ونی مل 5چون قول داده بودم هر ماه 

 زدم.   یاون ها م یبود واسه خرج خودم از گلو  یانصاف  یکه نبود کمکش کنه ب  پرستار

 شده بودم   شهیخراب بود که درمونده تر از هم یمال  تی وضع انقدر

و بچه ها استرس   زیافکارم و آروم کنم بعد برم خونه تا به دن  کمی نشسته بودم تا  یپارک رو صندل  تو
 زنگ خورد    میکه گوش یندم خواستم بلند شم از صندل 

 الو؟ -
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 گل حالت چطور داداش  نیسالم آقا شاه-

 خوبم ممنون  -

  ؟ی ندار  یداداش مهمون -

 ست ین یمشکالت خوردم حاال حاال ها خبر  یسر  هینه به -

 شده مگه؟  یچ-

 بود    قتیام گفتنش، اما حق بود بر سخت

 ورشکسته شدم  -

 نه بابا! -

 گرفتن دود شدن رفتن هوا شی انبارو کارگاه هام آت -

  ؟ی کن  یم کاری عجب پس االن چک هات رو چ-

 خرابه   تی فعال وضع-

 کرد و من فکر کردم قطع شد!   مکث

   ؟یار یکه پول در ب نیراه کار ساده بهت بدم واسه ا هی یخوا یم-

   ؟یمثال چ-

  شهینم یطور  نیا نمتی بب دیبا-

 کنم  یم دایراه کار پ  هیممنون خودم -

   یکن  یضرر نم  مینیعمرا به ذهنت برسه بزار همو بب  نیا گهینه د-

 باشه  -

 اون جا   ام یجات رو بگو م رونمیمن االن ب-
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  ؟یدار  نیماش-

 دنبالت   امیآره م-

 فرستم   ی م شنیلوک-

   امیاالن م هیاوک-

 دست هام...   ونیفرستادم و سرمو گرفتم م شنیرو قطع کردم و براش لوک یگوش

 خواد به من راه کار بگه! توف تو روت زمونه....   یم یساق هیکه  دمیبه کجا رس  نی بب

  میشاپ نشست  یکاف  هیتو  میساعت گذشته بود که اومد و رفت مین

اومد ازش اما بخاطر   یوخت خوشم نمفر یم نی ها کوکائ یبچه جنوب شهر بود و تو مهمون اشکان
ها برا خودش درآمد داشته  یتو مهمون دادمیاجازه م رش ی گ نیخرج دوا دکتر خواهر فلج و مادر زم 

 هم داشت اوفف دلم خواست!  یخوب یباشه، البته که کوک ها 

   ؟یر ی گ یخب داداش چرا از پدرت پول نم-

 تونم   ینم  میبا هم مشکل دار-

  ؟ی خونت رو که نفروخت-

 نه اما فکر کنم به اون جا هم برسم...  -

 تو حرفم  دیهول پر با

 خوب دارم  شنهادیپ هیکار رو! من برات  نینه نکن ا-

 ؟ یچ-

 از قهوه اشو خورد   یکم

 بوده؟   یچند سال تو خونه تو هر پنچ شنبه مهمون نیبب -

 وقته   یل یخ-
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 ثابتن؟   یهات پا  یچندتا آدم تو مهمون-

 ها   یل یخ-

 بشکن زد   هی

 !؟  یپول  یو ب یدار  یز یچ  نیهمچ نیآه آفر-

 داره!؟  یچه ربط-

 به حرف هام دقت کن   نیبب -

  یطور  نیا گهید یکردم، اما جاها یهات کار م  یو من هر هفته تو مهمون  یدادیتو به من حال م-
چقدر   یدون  یم ش،ی درصد از پول کاسب 20حداقل  ،یپول بده به صاحب مهمون  دیبا یساق ست،ین

 به پستشون بخوره؟!  ییها  یمهمون نیمونن تا همچ  یآدم تو صف م 

 نه -

هات جور کنم، تو  یمهمون یتونم برا  یاز انواع مواد مخدر م یتا ساق  5من هر پنج شنبه حداقل -
 ؟  برات شهی تا چقدر پول م 5 نیهم  یدون یم ی. آدمش رو دار ،یجاش رو دار 

 نه -

 بوسن  یو دستت هم م  انی با کله م یر یتومن هم بگ هیاز هر کدوم -

 بود  بیهاش عج حرف

 واقعا؟ -

 هی یتونه برا ینم  یانتظام یرویامر به معروف ن  یو ببند ها ری بگ نیتو ا یک چی ه ی دون یآره بخدا م -
  انتیاطراف یهات هست و حت   یساله که مهمون 10ثابت داشته باشه اما تو   یمهمون  یمدت طوالن
دونستم چطور به حرف هاش فکر کنم! کار   یندازن نم  یتو م یهاشون رو تو خونه  یهم مهمون

 شدم؟   یبدبخت م  ایبود؟  یدرست

   ه؟یشدن-
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 یدر حقم کردکه تا االن  یبخاطر لطف  نیکنم برات، ا یهاش رو هر هفته جور م یآره من ساق -

 جوابت رو بدم!   یدونم چ ینم-

البته هر چقدر   بت؟ی بمونه تو ج  یپول هیبده آخر هر هفته  ،یش ینم مونیبار امتحان کن پش کی-
   یبر  یسود م شتریخودت هم ب  یکن  شتریپنج شنبه ها رو ب  یمهمون

 رو تو خونم بندازه    شیبهم مهمون ده یدر خواست م یکس نمی بب دیدونه خودم ميندازم اما با هیهر ماه -

 ندازه، اون جا جا افتادس یم-

 جام بلند شدم   از

 ازش دور شدم و برگشتم خونه...  یخداحافظ یب  دمیبهت خبر م-

خوب بود اما   شنهادشیاشکان بودم، پ یحرف ها ریحواسم به بچه ها نبود چون به شدت درگ اصال
 دمیرفتم تو اتاقم و ساعت ها فکر کردم و برنامه چغذا  ی پشتش باشه ب یپول فکر نکنم برکت  نیا

دار بودن پول  شهیخورده تو خورده ش هیتونستم داشته باشم فقط  یهم م یدرآمد خوب دادیجواب م
بچه ها از اجاره مغازه   یرو فقط بدم به طلبکارام و برا ارمی که در م یگرفتم پول  میشک داشتم که تصم

شبه و االن    11به ساعت نگاه کردم که متوجه شدم ساعت    دمینفس راحت کش هیکردم  یها خرج م 
دو تا   دمیکردم رفتم سمت اتاق بچه ها که د یدر حال خوابوندن بچه هاست بهتر بود کمکش م  زیدن

  یخوابونه، آرشام رو بغل کردم تا بخوابونمش اون ماهورا رو م  یرو داره م گهید یرو خوابونده و دوتا
 ...نشستم کنارش رو تخت میدینفس راحت کش هیو  دنیخوابوند باالخره خواب 

 اومدم  رید د یببخش  یخسته نباش-

 سخته کمی دوتا فقط  نیاشکال نداره خوابوندن ا-

 د یدراز کش زیدن

 ر یشب بخ -

 اد؟ یخوابت م-

 چطور؟ -
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 کالفه ام  کمی یچ یه-

 ؟ یپول جور کن  ینتونست-

 نم یچ یم  ییبرنامه ها هیدارم -

 بهت  دمشیتومن پس اندازه کردم م 1  شیماه پ ونیمل 5من از  شهیدرست م -

 تعجب نگاهش کردم با

 !؟! ی و بچه از اون پول پس انداز کرد یهمه خرج و گرون  نیچطور با ا-

خرج کردم که دستم به خرج   اطیبا احت شهیاندازه ،اما من انقدر هم یبه خرج کردن ب یتو عادت دار -
 ره یاضافه نم

 کنم برات  یجبران م-

 دسته پول آورد داد بهم هیاز داخل کمد  رفت

 دستت باشه  ایب-

 حرفش و حرکتش خندم گرفت  از

 ؟ یدیم یب یبه من پول توج یتو دار -

 نداد  جوابمو

 ندارم  ی اج یخودت من احت  ینگه دار برا ت،ی وضع نیکشه ا یطول نم  ادیز-

پول ها رو گذاشت تو کمد و دوبار اومد   که داشتم اما غرورم اجازه نداد دستمو دراز کنم سمتش نیا با
حرکت و آروم شد و من   یکه بخوابه دستمو دراز کردم و بغلش کردم...باز ب  نیقبل از ا ی که بخوابه ول

 هم خوابوندمش تو بغلم

 ؟ یگله گشاد وبلند بپوش  دیبزنمت؟ همش با دید کمی یبپوش  یتاپ ندار  هیلباس هات  نیا یتو تو-
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چه خبره که متوجه شدم  نمیو نا محسوس دستمو گذاشتم رو قلبش تا ببدهنش رو قدرت داد  آب
 جانیاز ه شهیداره تند م

 موهاش  یو دستم رو آروم آروم حرکت دادم سمت شونه هاش و از اون جا تو دمیخند

 قشنگه بزار بلند بشن  یل یموهات خ-

 تر شدم  طونی نداد که من ش  جوابمو

 موهاتو بکشمت  یتو چونمی وسط دعوا دستمو بپ -

 گرد نگاهم کرد یچشم ها با

 کردن هات باهاش کنترلت کنم نییوسط باال پا  ای-

 چشم هاش گردتر شد که

 رون ی ب دیخنده از دهنم پر گهیبار د نیا

 کنم  یم یشوخ -

 هاش رو بست  چشم

 ی ولم کن شهیم-

 شه ینه نم-

 بلند تر کردم  صدامو

 !؟ یهنوز به بغل من عادت نکرد میخواب  یما کنار هم م شهیماه م  کیبابا داره  یا-

 که بهش عادت کنم  ستی ن یز یچ-

 طون یش ی! ا؟یعادت کن  یتون  یکه نم  یرس ی بد بد م ینکنه هر بار به فکرا هیها؟ پس چ-
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 زه،ی از بغلم بلند بشه که با دست هام به چپ و راست تکونش دادم تا تعادلش به هم بر خواست
خندم در اومد که  یباحال بود، صدا ی لیچشمم افتاد به تاب موهاش خوشم اومد تندترش کردم خ

 کرد نگه ام داره  یشد و سع یاون جد

 بسه-

حالت منحرف    هیتخت و با رو  دیحرکت از تاب دادنش به چپ و راست چرخوندمش خواب  هی تو
به پشت   نیی پا ادی پاهاش رو گرفتم باال که با تموم قدرتش حرکت زد تا پاهاش ب یکننده ا

 روش  دمیچرخوندمش و خواب

 مامان کوچولو؟ یجفتک بنداز  یخوا   یم یاالن چطور -

 شهیبد م  ننیب  یم شنیم  داریاالن بچه ها ب یطور  نینکن ا  نیشاه-

 کردم  نیی رمو باال پاکننده تر از قبل کم منحرف

 پس قراره رابطمون بهتر بشه ها؟ یک-

 شمیتو رو خدا برو کنار دارم له م  نیشاه-

 مقاومتت رو ببر باال چون من هم قد و قامت دارم هم استقامت -

قلقلک دادم که دست هاش مشت   شمیحرف خودم خندم گرفت و پشت الله گوشش رو با ته ر از
 شد!

 ها  زنمیم، داد متو رو خدا بلند شو از رو-

 ها؟  ادیب  یک  یداد بزن-

 صداش لرزش گرفت  هوی

 ولم کن شهیداره حالم بد م نیشاه-

 تخت   یجمع شد گوشه  عیاز روش اومدم کنار که سر تند

 کردم! یم  یشد!؟ من فقط داشتم شوخ یچ-
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 تر شد   نیاون حالت صورتش غمگ اما

 نداشتم ی! من منظور بدزیدن-

 از آزار دادن من؟ یبر   یلذت م-

 ن ییسرمو انداختم پا یباز  هیگفت برام شده بود  یم راست

 دیمن قصدم بهتر شدن رابطمون بود دوست نداشتم آزارت بدم ببخش-

 چشمش رو پاک کرد  یپشت دستش اشک گوشه  با

 قراره رابطمون بهتر بشه؟ یطور  نیا-

 بخوابم؟ رمی بهتر بشه؟ برم تو اتاقم بگ یپس چطور -

 نداد  جوابمو

و  می نکن  یمدت رو با اعصاب هم باز  نیرو خودت کار کن و بزار ا کمیخانم،مامان کوچولو،   زیدن-
 رابطمون خوب باشه 

 ی کن یم یبا من باز  یتو فقط دار -

 باشه! زیاومد انقدر ت  ینم  بهش

 میتا بچه دار  4من شوهرتم  ی!؟ زنمهیچه حرف  نینه بابا ا-

 ام؟ یچطور انقدر راحت باهات کنار ب  یکه سرم آورد  ییبعد از اون بالها یگ ینم  یتو خودخواه-

   گهید ایخب کنار ب-

 صبرم تموم شد *"   گهیبهم نگاه کرد که د ن ییباال پا یابرو ها با

 چند ماهه که دوست دختر نداشتم! واقعا چطور....*"؟   

  رمی م بپره و ازش فاصله بگحرکت بود که باعث شد حس  یب یخورد! جور  یکردم تکون نم یم یهرکار 
 دراز بکشم کنارش...  
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 حرکت مونده بود.   یبازم ب اما

  یدوست دارم خودت هم بخوا-

 نداد   جوابمو

   ز؟یدن-

 بله؟  -

   یاگه تو بخوا میرابطه خوب داشته باش هیبا هم  میتون  یمنو تو م-

 ترسم  یم-

   ؟یاز چ-

   یکن  یپشتمو خال -

  یم دیرو با  یکی  نیبود، ا ینه نامرد ؟یکرد چ  ینه! اگه بهم دل خوش م  ا یدونستم دروغ بگم باز  ینم
   چوندمیپ

   دیداشته باش یذارم کمبود  ینم گهیخرابه مشکالتم حل بشه د میمال تیاالن وضع-

 پارک   مشونیببر میوقته تو خونه موندن کاش بتون  یل یبچه ها خ-

   نمیچ  یبرنامش رو م-

  ؟میبخواب -

 زد باال  طنتمی ش  باز

 کارمون رو  هیبق  مینه بر-

   ستادیو کنار تخت ا دیکنم اما ناقال چرخ رشیکه ز دمیچرخ

 بسه  -
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 رو گرفتم سمتش   دیتهد انگشت

 به من دستور نده ها!  -

 برو اتاقت بخواب  -

   دمیو دراز کش رونیب  دمیاز تنم کش رهنمویپ

 جا بخوابم   نیمن ا  ادیتو هم که بدت نم-

 سختمه -

 رو از تنت بکن من به لباس خانمم حساسم  یگون نیتاپ تنت کن ا هی برو

 اخم کرد   بهم

 لباس راحتم  نیمن با ا-

  میکن یم یخونه زندگ نیماه تو ا 1کنمش! االن  یاز تنت م  امی م ای یکن  یعوض م  یشیپا م ای نیبب -
 خانم زشته ها  هی ی! برایپوش یم یشور  یدست لباس رو م  هی نیو تو ا

 لباس هام ندارم باهاشون راحتم  ری تغ یبرا  یلیدل-

 کنم   یکنم پارش م  یاز تنت م  ای عوض کن  ا ی من حرفمو زدم  زیدن-

 چته!؟ -

 من حرفمو زدم   گهید-

 کنم   یعوض نم-

-1 ...2  ... 

 نه تکون نخورد   دمیکه د 3بگم  خواستم

 ها!   ینی ب ی بد م رمتیبگ  زی... دنمیو ن 2-
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 کنم   سی من دهن تو رو سرو یتکون نخورد!! آ  بازم

-3   

  د ییبرداشتم سمتش که در رو باز کرد و دو  زیخ

 رو پله ها...    رشی اتاق رو آروم بستم و نگاه کردم به مس در

پله ها   یبه انتها میدیخوردم هم زمان با هم رس زی وسط پله ها بود که منم نشستم رو نرده ها و ل اون
 داد! زرنگ بودا!   یجا خال  رمشی م بگو تاخواست

شد داشتم  ینم یطور  نیاز آشپزخونه هم فرار کرد! نه ا رمشی سمت آشپزخونه تا خواستم بگ دییدو
 شدم!  یم عیضا

کردم   فیو همش رو رد دمیداشت منم مبل ها رو کش یسلطنت  یسالن که مبل ها یقسمت انتها رفتم
سمتش تا بخواد تکون بخور و از مبل ها بره باال دست انداختم به  دمیو از روشون پر ریمس هیتو 

 ینم گهیو نشستم رو شکمش و د نیو خوابوندم رو زم نیی شد به پا دهیموهاش و گرفتمش که کش
 تکون بخوره    نستتو

   ؟یکن  یعوض م یر ی م ایخب حاال بکنم -

 ! شمیبلند شو از روم دارم له م-

 بکنم؟ -

 کنم   ینه عوض م -

   ؟یپوش یم یچ-

  گهیلباس د هی-

 رو لباسش مشت شد   دستم

   یپوش  یتاپ م -

 باشه  -
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 روش رفتم کنار   از

   ام یبرو بپوش دارم م-

 تعجب نگاهم کرد و با هول ازم فاصله گرفت   با

 کردم   دشیتهد

 ها!   شهیداستان م ست یتنت ن  نمیبب امیب-

گذاشته بودم رو با   بمیکه تو ج  یزاپاس  گاریو س واریدادم به د هیجلو چشمم دور شد و همون جا تک از
 روشن کردم...   زی فندک رو م

تونستم به عنوان همسرم به   یرو م زی کنم! واقعا من دن یپشتش رو خال  دیترس ی حرفش افتادم، م ادی
خواد فکر   یآخه!؟ چطور م  یچه دل  ؟یه چشد بهم دل بد  یرفتارها باعث م  نیهمه نشون بدم!؟ اگه ا

  م؟یدار ندهیکنه که من و اون آ

رابطمون خوب باشه  دیداشتم با اجیاحت  زیشد کالفه بشم، اما فعال به دن یمختلف باعث م یافکارها
بدون    ادیم یتا بچه نگه داره؟ ک 4 ادی بدون حقوق م  زیبه جز دن  یاصال ک  نن،ی تا بچه ها لطمه نب
 ناهار و شام آماده کنه؟  حقوق صبحونه و

دوش   هیتموم شد و رفتم اتاق خودم و  گارمیس داشتمیتو مشتم نگهش م  دیفعال با یهر راه و روش با
بودم صبح   دهیدنبالم واسه نگه داشتن بچه ها و من کامل خواب ومدین زی ... تا صبح دندمیگرفتم خواب

حلقه   نی آست پتا  هیبا   زیاز خواب پا شدم صورتمو شستم و رفتم تو اتاق بچه ها که متوجه شدم دن
اصال   نیداده بودم تاپ بپوشه! اما ا ری افتاد بهش گ ادم یو تازه اون جا بود که  دهیخواب  یصورت  یا

  یبراش چندتا لباس م اومد  یکه پول دستم م یفرصت   نیتو اول دیاومد و قشنگم نبود، با یبهش نم
رو بپوشه و    که من دوست دارم یهر چ  دیفکر افتاده بود تو سرم که اون با نیدونم چرا ا  ینم  دم،یخر

  یکه من گفتم رو انجام بده! در کل بخاطر سن کمش نا خواسته داشتم استعمارش م یهر کار 
... به اشکان زنگ زدم و  رونیشدن بخورن و خودم از خونه زدم ب  داریتا ب دمیصبحونه رو چ  زیکردم...م

 بهش گفتم

 کنم   یرو جور م  یقبول پنج شنبه مهمون شنهادشیپ -
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 نشه  نیسنگ یبرات تا خرج مهمون  زمیش شماره کارتت رو بده من سهم خودم رو بردادا هیاوک-

 کنم   یخالف م  یبار کار خالف تو حوزه   نیباشه، اما من اول-

 نگران نباش من خودم حواسم هست  -

رو بر پا کرده بودم و   یبرنامه آخر هفته بودم و همه بچه ها رو خبر کرده بودم...همه چ یکار ها دنبال
و گفتم که  انی آقا ک یفرستادمشون خونه  یدل تنگ یو بچه ها رو به بهانه   زیدن یقبل از مهمون

  4با  زیدن یطور  نیکردم ا یاون ها هم م یجا یبرا یفکر  هی دیدنبالشون با ام یاحتماال شب نتونم ب
 ! شدیتا بچه آواره م

ها رفتار کنم، البته بدون دوست   میکردم مثل قد  یزدم و سع یعال  پی ت هیخالصه که بعد از مدت ها -
 دختر...  

اشکان   یهمشو رو حساب حرف ها اد،یاومد هم گفته بودم ب یکار م یبرا شهیکه هم  یخدمت کار  به
 بشه!  یدونستم تا آخر شب قراره چ  یدادم و نم  یانجام م 

 بود...  شهیمثل هم یشروع شد و همه چ  یمهمون

 ز یگذاشت رو م ونیل یم 12تا مرد آورد تو اتاق و   7 اشکان

نت  اسکو  دیبا یهر بار حضور تو مهمون  یبه بعد برا نیو خونه هستن از ا یصاحب مهمون  شونیا-
   نیبد

 و اشکان رو بهم گفت   رونی قبول کردن و از اتاق رفتن ب همشون

 کنم  یم ت یریبه من بسپار همش رو مد-

آه  هی ؟یبو ببره چ سیگوشه با استرس نشستم... اگه پل هیو   یتکون دادم و برگشتم تو مهمون سرمو
بودم!؟!  دهیا به کجا رسکردم واقع یخورد ، احساس حقارت م   یروزا بهم م نیحالم از ا  دم، یکش قیعم

رو مبل و    کردمحالم بهتر بشه... لش  کمی  دیباال تا شا دمیاز اشکان کوک گرفتم و با حال داغون کش
 یچشم هامو بستم ... تو همون حال موندم تا آخر شب که همه رفته بودن به جز چند تا از رفقا

برد! عادت کرده بودم به حضور بچه ها و آرامش حضورشون،   یکردم خوابم نم   یهر کار م م،یم یصم
جور   هیبار حوصله حرف زدن با دوست هام رو نداشتم! هر  یجو سرد رو دوست نداشتم، حت  نیاصال ا
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اومدن  یرو م  میاز ورشکستگ کهی ت هیبهشون ندم همشون بال استثنا   یحیتا توض چوندمشونی پ یم
رو  گهیندارم اما د یگفتم که مشکل مال  یو م دادمیکه گرفته بودم رو م یا یبرام و من هم پز مهمون 

م باشم، سخت بود کردم حرص نخورم و آرو یم یتا بچه! سع 4افتادم با   یکردم که به چه وضع ینم
موند  ونی ل یم 7رو کم کردم و   یکه کرده بودم واسه مهمون  ییها نهیغرورم وسط بود... هز یچون پا

داشته باشم و خودم هم هر پنج   بمی پول تو ج هیتونستم باهاش  یبرام! صرف نداشت اما حداقل م
 یها رو ادامه م یمهمون  نیا  دینداشتم با ی.  واقعا ارزش داشت؟ چاره اارمی از عزا در ب یشنبه دل

  زیو مرتب کرده بود و تونستم برم دن  زی شد و خدمتکار همه جا رو تم  یدادم... صبح باالخره خونه خال
 نیآوردمشون ا یم یرفتارشون جا خوردم! وقت  ریکه از تغ انی آقا ک یرفتم خونه   ارمیو بچه ها رو ب 

ستاره خانم هم رفتارش   ی! حترنیگ یم لمیوجواب سالمم رو درست ندادن اما االن چه تح یجا حت 
که واسه  ین یشرمندم کرد! ماش زشی با سوپرا انیباهام خوب بود! آژانس گرفته بودم برگردم که آقا ک

 رو داد بهم و گفت :  دشیاستفاده کنن کل رانیا انیکه م  یبچه هاش بود وقت

 ندازه.   یاما کارت رو راه م  نهییدستت باشه مدلش پا -

 تونستم به غرورم فکر کنم.   یتا بچه نم  4نبود با  یشد قبول کنم، اما چاره ا ینم روم

بچه ها   یرو برداشتم و رفتم و دوباره صدا زی رو گرفتم و بچه ها و دن چیسو نیی و سر پا یشرمندگ  با
  یطور  نی و ا  دمیخند  یکردم و م یم یشون باز بهم دست داد! باها یحال خوب  هیتو خونه و  دیچ یپ

باشم   تهگرفت! هر چقدر هم که دوست داش دهیشد ناد ی هم که نم زی شد دن یفشار ها از روم کمتر م 
 اومدم  یش کنار مباها  دینبود و با  یفعال شدن می که حذف بشه از زندگ

شد که   یها چقدر درآمدشون م نی اما موندم مگه ا اد،ین  شیپ  یتا مشکل دمیهفته بعد برنامه چ یبرا
پول   یچند شب مهمون یدادن! البته به نظرم برا یشب م هیتومن رو راحت واسه  2تا   1500  ینفر 
من  هکه ب ی اومد چند برابر پول یم  رشونی گ یثابت تو هر مهمون  یو اگه فقط چند تا مشتر  دادنیم
و  دنیبا زحمت کش یکی گه،یآورد د یجور پول در م  هی بگم واال هر کس  یچ  اوردنی رو در م دادنیم

 ! ادیهم با خراب کردن جوون ها و انداختنشون تو دام اعت یکی با تالش و پشتکار و  یک ی ،یکارگر 

 روشن کردم...   گارویجز کدوم ها بودم؟! رفتم تو اتاقم دور از بچه ها جلو پنجره و س قایمن دق االن

با   شهینگه داشت؟ چطور م شهی رو چطور م الی هام باال رفته بود! انقدر فکرو خ گاریس تعداد دایجد
 رفتن!؟! چشمم افتاد به ساعت...   یبرن!؟ اما مگه م یدودشون کن گاریس
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و بعد از دو ساعت دنگ و فنگ زدن باهاشون باالخره   زی خواب بچه ها بود، رفتم کمک دن وقت
 رو تخت...  میخسته افتاد  زی و من و دن دنیخواب

 ! رنی گ یم یانرژ  یل یخ-

 که انقدر الغرم   نهی بخاطر هم-

بود که مال خودمه! مثل   یدختر بچه ا هیچرخوندم نگاهش کردم، مظلوم بود، تو چشمم شب سرمو
  یکه بتونم باهاش زندگ یکس ایزن و  هیکه باعث بشه اون رو به عنوان  یاز بچه ها...اصال حس یکی

 یکرد و بهتر م یروز به روز با من فرق م زی ! هر چند که رفتار دندمید یمشترک داشته باشم نم 
 یرفتار  یتو دوگانگ  شتریکرد و من رو ب  یشد.خواسته و نا خواسته واسه جلب توجهم داشت تالش م

 ؟ یک ال  یبا مهربون  ایمثل دوست دخترام باهاش رفتار کنم  دیدونستم با  ی! واقعا نمدادی قرار م

 هنوز جوابش رو ندادم  دمیبه خودم اومدم د هوی

 ید یبه آدم حال م شتریپا هم ب یاما واسه تو بغل از بالشت ال یالغر -

 نداد. پشتش رو کرد بهم  جوابمو

 ر یشب بخ -

 گفتم :  یحالت اعتراض با

 !؟یبه ما پنچر  یرس یتا م  یذار  یواسه بچه هات وقت م-

 که! میندار یآخه کار  -

 بهش نگاه کردم انهیموذ

 !مای ما زن و شوهر ز؟یدن-

 رو گفتم از جاش بلند شد و تند گفت  نیا تا

 م ینگاه کن میقشنگ داره بر لمیف هی ونیتلوز-

 دادم به سرم و نگاهش کردم  هیتک دستمو
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 ی و روان یذهن یفشار ها نیتو ا دادیحال م  یلیکردنش خ  تیاذ

 ارم یرو در ب  غشیداشتم ج دوست

 باهات   نمیب یناک مترس لمیمن فقط ف-

 منم دوست دارم -

 ؟یدیترسناک ها رو د لمیتا حاال کدوم ف -

 و جوابم رو رو پله اول داد میو کنار هم از اتاق خارج شد میشد بلند

 کرده یبهم معرف یرو داشتم و نه کس طشینه شرا یعن ی دم،یتاحاال ند-

 گذره  یخوش م مینگاه کن ایپس ب -

عروسک آنابل رو آوردم و  لمی کردم و ف  دایوقت بود ازش استفاده نکرده بودم و پ یل یکه خ یفلش
 ... یرنگ مخمل یسرمه ا یرو کاناپه   ییدوتا مینشست

 ؟ یست یتو که ترسو ن  زیدن-

 با اعتماد به نفس جواب داد  یلیخ

 ترسم ینم یز ینه من از چ-

 و نترس  یقو یاز خانم ها ادی خوبه خوشم م یل یخ-

 بخند کج اومد که تا ته فکرش رو خوندم ل هیلبش  بغل

 شم ینم یمن عشق خوب  ،یزن  یم  یاشتباه یخانم دار   زیدن یهع

زد که لرزم   یغیسکانس ترسناک چنان ج  نیبود که تو همون اول یعاد یشروع شد و همه چ لمیف
 گرفت! 

نگاه کرد که تو سکانس   ونیتعجب نگاهش کردم که آب دهنش رو قورت داد و دوباره به تلوز  با
 ! دیاز جاش پر یترسناک بعد
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 گرفته بود   خندم

  لمهیچته؟ نترس ف-

  ادیبخوابم خوابم م رمیمن م-

 کنار خودم نشوندم و دستم رو دورش قفل کردم   دمیرو گرفتم و کش  دستش

  مین یبببا هم   ایترسم ب  یمنم م-

 پشت گردنش قائم کردم و اون هم دستش رو گذاشت رو صورتش   سرمو

  میبا هم بر  ایخوام برم ب یمن م  نیشاه-

   میبمون دیبا شهینم گهینه د-

   نمیخوام بب یتو رو خدا بزار برم من نم-

 دهیزد و ترس غی اون دوباره ج گهیکه د دمیپر دهیصحنه ترسناک اومد که من با حالت ترس هی هوی
 گفت  

 بزار برم    نیشاه-

 ! نیاون جا رو بب  زیدن یوا-

بار از ته دلش   نیو ا  دیداره تا نگاهش افتاد از ترس پر یجان یاتفاق ه هیلحظه  نیدونستم ا یم چون
 یمن! چه داستان یکارهاش! خدا نیخواست قهقه بزنم از ا  یبهم دلم م دیزد و خودش چسب   غیج

 نمیداد تو س یترسناک فشار م یبود و سرش رو تو صحنه ها دهیچ ینم پ شده دست هاش رو دور بد
 یسرش رو برداشتم و دست کردم داخل موها  ی رهی هام رو بردم سمت موهاش و گ دست

گذشت   یم  یهر چ نیکه اون موقع ها بهش داشتم رو نداشتم االن! بخاطر هم  ی...اصال حساهشیس
 گرفتم اصال اون دوران هار شده بودم! اما چرا؟  یاحساس عذاب وجدان م شتریب

خالف و خفن بودم که بعد از اون  یبود و فقط دنبال دوست ها میو جذاب ی موقع اوج پولدار  اون
باهاش دعوا کردم   یل یو ازم دور کرد، خ  دیکردم بابا همه اون دوست هارو با پول خر زیکه با دن  یکار 

 ... ونشمیکه مد نمی ب یاقل تر شدم ماما االن که ع
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چه قدر خفن   ری بخ  ادشی یو رفتار خوب تو وجودم رشد کرده بود هع  تیانسان کمی از کار بابا  بعد
 بودم اون موقع!

  یو ور شکستگ یپول یب نیکردم انسان بودن رو... البته ا یدرک م شتریرفت باال تر ب   یسنم م یچ هر
 درست تر بگم آدم شدنم...  نبود تو بهتر شدنم، ری تاث یهم ب

 دوباره منو به خودم آورد   زی دن غی ج یصدا

شد   یم یطور  نیا دیبود چرا با کیکوچ  یلی دختر خ نیفشار دستش دور کمرم شدم، ا متوجه
 سرنوشتش؟  

 من بودم   لشیدرصد مشکالتش دل 99شدم چون  یو از دست خودم شاک دمیآه کش هی

  م؟ینگاه نکن  گهید یترس یم  ز؟یدن-

 تکون داد  دیی تا  یرو به معن   سرش

   میبر-

   میاتاق تا بخواب میرو خاموش کردم و برگشت ونیتلوز

اومد دعواش کنم!  یاما دلم نم دم یپر یبهم از خواب م   دیچسب یهر بار م د؟؟ی خواب یم زیمگه دن اما
 ذاشتم بازم بترسه ازم   یم دینبا

   ستیآروم بشو ن نینه ا دمیساعت شد دو ساعت... د کی

 المپ رو روشن کردم و نشستم کنارش  پاشدم

   ؟یبخواب  یخوا  ینم-

 تونم  ینم-

 بود   لمیف هیاون فقط -

 دونم   یم-
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 گرفت   خندم

   ده؟یچشم هات ترس یطور  نیکه ا  یدون ی رو نم یچ-

 دونم  ینم-

 تر شد   قیعم  خندم

 دونم؟  ینم یبگکه  یکرد چارمیب  ینصف شب -

  نیی رو انداخت پا  سرش

   میحرف بزن ای اشکال نداره ب-

   ؟یاز چ-

 که دل تو رو آروم کنه  یاز هر چ-

 نگفت   یز یلبخند محو پشت لب هاش بهم نگاه کرد و چ هی با

   دمیخودش کرده بود رو پرس ریمدت منو درگ هی یسوال هی

  ؟یندار  ینشونه ا چیاز خانوادت ه-

  نیی رو انداخت پا  سرش

  ن؟ی داشت یی.شما تو خانوادتون چند قلو زاستین ینشونه ا چینه ه-

 بودم!  دهیهم ند کیاز نزد ینه حت-

 احتماال از ژن من بوده -

 !؟ یخودت هم چند قلو بود دیشا-

 میآورد شاک ایکه منو به دن  ی! اما از مادر دونمینم-

 خودش رو داشته لی دل دیشا-
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کنه و   مانی زا  یبچه رو تو وجودش رشد بده و با اون سخت هیماه  9مادر  هیکه   نمیب  ینم یلیدل چیه-
 ! کری درو پ  یب  یایدن نیبعد ولش کنه تو ا

 بار حرف زد  نیدورگه ا یمکث کرد اما با صدا کمی

و   یا یمهمون هیجا نرفتم، نه  چی! هدمیند یچی ه امیسالم بشه و از اون پرورشگاه در ب  18 ی تا وقت-
 و ولم کنه ارهیحق نداشت منو ب ایدن نیتو ا امی ! من خودم نخواستم بحی تفر هی ینه حت

 ...گهید یزندگ -

دونم! تموم روزهام رو گذاشتم واسه درس خوندن شب و روز   یکلمه رو نم نی ا یواقعا معن  ؟یزندگ -
استم کار کنم پول  نتونستم ادامش بدم، خو یبدبخت یپول یخوندم دانشگاه تهران قبول شدم، از سر ب 

 ینگاه ها هی دممرد بهم جا داد خونه داد اما متوجه ش هیها...  ابونیخونه شدم و آواره خ   یب  ارمیدر ب
 داره بهم گهید

 شکست... بغضش

گرفتم با    می... تصمابونیتو کف خ وفتمی صد تا آدم بدتر از اون ب  ریکه گ نیسرا  یآوارگ ،یاز سر ناچار -
 تو افتادم... ری که گ امی دلش راه ب

 داخل موهام... دمیکش دست

که   یبا کس  دیاز خودم دفاع کنم! و حاال با یاجازه نداد ی! حتی! داغون کردیتو منو له کرد  نیشاه-
آرامش رو   یوقت رو  چیتا بچه داشته باشم! ه 4کنم! ازش  یخونه زندگ هیانقدر ازش وحشت دارم تو 

  یو زندگ   وحتو قاتل جون و ر نی شاه ،یر ی رو دارم بچه هام رو ازم بگ نیهر لحظه ترس اچون  نمینب
 ی من

 سر جاش نبود  یچی از کوره در برم؟ المصب ه ایجوابش رو بدم! بهش حق بدم   دیبا  یدونستم چ ینم

 شدم و رفتم تو اتاق خودم... اتاق خارج   از

اشتباه کردم    حس عذاب وجدان رو ازم دور کن نیکنم ا یکنم از گناهم، خواهش م  یتوبه م ایخدا
 نبود   نیاون دختر حقش ا
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 کنه؟   یقرار بود زندگ یدلم گرفته بود، ک زی دن یحرف ها از

رو تو   زیخوابم برد که*" از خواب بپرم و صورت دن  یک دم یو افتادم رو تخت و نفهم   دمیکش گاریس هی
 نم یتاق ببا یو روشن  یکی تار

 شده؟  یچ-

 ترسم یم-

 تو بغلم  ادی بسته دست هام رو باز کردم تا ب یچشمم رو فشار دادم و با چشم ها گوشه

 ؟ یبچه ها چ -

 شمیم داریدر ها رو باز بزار من به صداشون حساسم ب-

 نم یو مثل موش رفت تو س اومد

 ترسه!  یگفت ازم م یداشت م شیمدت پ هیلبخند کج اومد رو لبم...  هی

 خوابم برد...  هوی کنم  تشیبخوام اذ تا

که   زیکردن! دن ونمیبچه ها! د ای نیا ای! بچه ها اومد  یخواب بود صدا زی ساعت بعد که دن چند
نبود! مجبور شدم خودم برم سراغشون و خوابوندمشون و اومدم   ورشم هیبچه ها به  هیگر یصدا

 مثل جنازه افتادم...

 گرفت! یو بادمجون سرخ کرده مشامم رو به باز  مهیق یاعت چند بود که بودونم س ینم

ضرب المثل واسه من بود  نیداشتم آخه! ا یظهر بود! چه وضع زندگ 1چشمم باز شد، ساعت   خودکار
 که : بخور و بخوابم کارمه خدا نگهدارمه! 

...بچه ها  نییفکر خودم خندم گرفت و از جام پا شدم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم پا از
 خورد کردن بود  ین یزم بیهم مشغول س ز یو دن دنیکش  یم یداشتن نقاش 

که با   زیدن یبترک  یافتادم!ا خایو زل  وسفی ادیچاقو رو پرت کرد و انگشتش رو گرفت!  هوی دیمنو د تا
 موقع طالق...  یدهن منو صلوات بد یخوا  یعاشق شدنت م  نیا
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 شد؟  یچ-

 ی چ یه-

 چسب زخم آوردم و انگشتش رو بستم هی رفتم

 خورد کنم ولش کن ینیزم بیس ستمی من بلد ن-

 شهی نم  ینیزم  بیبدون س  مهیکنم ق ینه خورد م -

 ؟ یگرفت  ادیاز کجا  یآشپز -

  یچ  ستیرو بخورن که معلوم ن هیبق  یام غذاهاگرفتم دوست نداشتم بچه ه ادیخودم تجربه کردم و -
 توش  ختنیر

 خوشم اومد   نیآفر-

 کردم فیازش تعر گهید کمی  دم،یاون لبخند محو رو لبش رو د دوباره

 نمونه باشه! یمادر   نفر انقدر دست پختش خوب باشه و هی ادیم شیکم پ  یل یخ  ،یکال خانم-

 ها شد و منم رفتم سراغ بچه ها...  ین یزم بی لبخند مشغول س هی با

 لحظه نبودنشون رو نداشتم هیبودن برام! تحمل  زی بودن! جونم بودن! واقعا چقدر عز عشق

 دنیکش  یشهاب باهاشون شروع کردم به نقاش یمداد برداشتم و تو دفتر نقاش  هی

 ن یای ب دمیرو چ  زیم-

من خوردم هااا انقدر خوردم که    یود ولباز مشغول آموزش غذا خوردن بچه ها ب  زیو دن  زی سر م میرفت
 قاشق آخر بشقاب سومم موند!

 همه خوردم!  نیچطور ا دمی! انقدر خوشمزه بود که اصال نفهم نییصاف کردم تا از گلوم برن پا  کمرمو

 بچه کوچولو نیداشت ا یها رو آب کنم، چه دست پخت نیماه برم باشگاه تا بتونم ا 1حداقل   دیبا

 خورد! یحالم از غذا داشت به هم م گهیتازه شروع کرده بود به خوردن که من د زیدن
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سر دلم   کمیراه رفتم تا   کمی  اطی! رفتم حنمیکه نه تونستم دراز بکشم و نه بش رونی آشپزخونه رفتم ب از
 شد و برگشتم خونه  یخال

 ی شست و رفتم کمکش کردم تو آبکش   یداشت ظرف م زیدن

 و اون قدش تا سر شونه هام بود... م یبود ستادهیهم ا کنار

که حس استعمار   یدختر بچه طرفم! البته دختر بچه ا  هیشد احساس کنم با   یباعث م  شیچ همه
 خورد...   یکردنش تو سرم وول وولک م

بلندش کردم نشوندمش رو   سی خ  یها که تموم شد تا خواست از کنارم بره با همون دست ها ظرف
 ادارم کرد بگم که صورت پر تعجبش و نتیکاب

 تو سرت  ی تو هم جمع کن یطور  نیا یندار  ،حق یتو خونه موهات رو بباف دیبا نیبعد از ا-

 شهیتونم خودم ببافمشون شلخته م ینم-

 بافم یخودم م اریب-

 کرد تو چشم هام... نگاه

 ؟ی خر   یبرام کش مو م-

 شدم! یجور  هیگفت  یجور  هی

 د یخر  میر یبعد م یهفته -

 ممنون -

 گفت :  طنتیکج کردم بردم سمت صورتش که با ش صورتمو

 برام! یدیهنوز که نخر-

خندش جمع شد و با هول تند بوسم   هوی نگاهش کردم که  نییباال پا  یکج با ابرو ها یجور  همون
 عقب   دیکرد و کش



 که نداشتم یتیشخص

285 
 

 قدم ازش دور شدم و با انگشت اشاره سمتش گفتم  چند

 ام یتا من ب نیهمون جا بش -

 و پشتش بهم باشه  نهیبش  نتیبرگشتم و کمکش کردم که رو کابو با شونه  رفتم

 زشت داد دستم تا ببندمش! اهیکش س هیرو شونه زدم و بافتمشون که  موهاش

 ببنده سرش؟  یکش نیهمچ  دیتو دستم!واقعا مادر بچه من با رمشی دلم نخواست بگ یحت

 رون؟یب  میبر میبزار  میتون یم  یک شی ها رو پ بچه

 اد یخانم خواهش کنم ب   هیفکر کنم از سم-

 بچه ها باشه  شیتا شب پ ادی زنگ بزن بگو ب-

 ؟ یچ یبرا-

 سمتم چرخوندمش

 بدم؟ حی بهت توض دیبا-

 زنم  یبهش زنگ م -

از خونه  می شد و ما تونست  یاوک ی بچه ها و همه چ شی خانم اومد پ هیساعت باالخره سم کیاز  بعد
 میو از خونه در اومد میشد انی آقا ک یممدل یمشد  نیسوار ماش  م،یایدر ب

 که! رمی بود ورشکسته شدم اما انقدر داشتم که بتونم ببرمش چند تا کش مو بگ درست

 تو بازار...  میکنار هم قدم زد ییگرفتم و دو تا شیبازار رو پ راه

  قهیبا هم تناسب داشت، انگار ذاتن دختر آروم با سل  شیساده بود اما همه چ دنش یلباس پوش سبک
 بود. یا

چرخوندن  یحت ای که هرز بره رو نداشت، و  یذره نگاه هی یبه مدل نگاه کردنش بود، حت  حواسم
 گه ید یچشمش رو مرد ها
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 اخالق متنفر بودم  نیواقعا از ا من

و قشنگ که   فیظر یلی پالک خ ری زنج هیو  رهی مغازه دو تا کش اون انتخاب کرد و منم چند تا گ تو
که تو چشم هاش بود   یپالکش طرح گل رز داشت براش گرفتم و انداختم دور گردنش... حس قشنگ

 رو...   ریاما دوست داشت زنج  دم،یرو د

 ...میبازار رو گشت هیبق

بچه هاست   شی خانم که پ هیارزه! سم ینم دمید یحساب سر انگشت هیخونه که با  میبرگرد میخواست
  یلیبود که خ  یقبل از ورشکستگ م؟یکن  کاری اما چ م،یکن گهیکار د هی ره،یخونه حوصلم سر م میاالن بر
 ؟یکردم اما االن چ یکار ها م 

 خونه؟  میاالن بر زیدن-

 دونم ینم-

 م؟یبگرد کم ی میبر یدوست دار -

 ی ل یخ-

 م؟ یکجا بر-

 زنه ی نگ مروز بهم ز 2زنگ خورد و جواب دادم،  میلحظه گوش همون

 سالم-

 ؟ یخوب  نیسالم آقا شاه-

 چاکرم چه خبرا؟ -

 یا ی ب یباش  انیگفتم که بهت زنگ بزنم در جر یثابت بود  هیگرفتم پا یپارت  هیخبر که امشب -

 اوردم ی ش نکه آمارش رو داشتم و فقط منتظر بودم زنگ بزنه اما به رو  نیا با

 ام ی باشه م-
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 ی با یاوک-

 رو قطع کرد  یگوش

 ؟ یرفت  یتا حاال پارت-

 نه-

 ؟ یرفت  یاصال مهمون-

 ان یدو بار با خانواده آقا ک -

 م؟ یبر یدوست دار -

 ؟ یبچه ها چ -

 م یبر عی و سرخونه آماده ش میر ی شبه م  7االن ساعت   ششونهیخانم پ هیسم-

هم حال و   ز یبشه و دوست داشتم دن یطور  نیکردم ا  یم ینی ب شیگرفتم... پ شیخونه رو پ راه
 هواش عوض بشه

 براش جذاب باشه چون نرفته تا حاال   یل یکه فکر کنم خ البته

 اومد  زیدن یخانم هماهنگ کردم و رفتم سمت اتاقم که صدا  هیخونه با سم میرفت

 ن؟ یشاه-

 دونه کدوم رو بپوشه  یو نم  یاتاق شدم که متوجه شدم چند تا لباس گذاشته رو صندل  وارد

 رو بپوش   یاول آب-

 رون ی باشه برو ب-

و رفت پشت در کمد عوض کرد منم   نیی ش رو انداخت پابهش نگاه کردم که سر   نییباال پا یابروها با
که کامال  یا یمشک  یکه متوجه سرهم زیرفتم تو اتاقم و موهام رو حالت دادم و برگشتم اتاق دن

 بود شدم  دهیپوش
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   کشینزد رفتم

 موهات رو ببافم؟  یخوا یم-

 بندم   ینه باال م-

 ا ی ب زود

 ...یو حرکت کردم سمت مهمون  رونیب  میه رفتاز چشم بچه ها از خون دور

کردم تا تعداد  یو دعوتشون م  دادمیهامون رو نداشتن آمار م یکه آمار مهمون ییبه همه کسا دیبا
 مهمون هام بره باال

 ...میشد اطیبه سمت ساختمون و وارد ح  میدورتر از ساختمون پارک کردم حرکت کرد یرو کم   نیماش

 نگاه به دور و بر انداختم...  هی

 هم نداشت  یاما دست کم  دیرس   یبه من نم  خونش

 رو ازش گرفت   زی دن فیخدمتکار اومد شال و ک هیرو برامون باز کردن و  در

  دمشونیسالن د ی رو چرخوندم دنبال بچه ها و تو انتها چشمم

به عنوان دوست و همراهم رو   زی و دن میکرد یسمتشون و احوال پرس میرو گرفتم و رفت  زیدن دست
 با طعنه گفت :  وانیکردم که دوست دختر ک یمعرف

   نیآقا شاه یداد قهیسل  ریتغ-

   زیدن یانداختم دور شونه  دست

   گهید گهید-

   ؟یچ ی به جاسوئ ید یاز پلنگ رس - وانیک

 که منم جواب دادم  دنیخند همشون

 مهم حاله که خوبه  -
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اون جا که  می نشست میبود و رفت ونیکه روش چند تا قل یز یسمت م  دمیچرخ زیچشمک زدم و با دن  هی
 اومد جلومون  ینیس هی

 گفتم  یخواست شراب برداره که جد زیدن

 ی دار  یبر نم یقرمز رنگ یدن ینوش چیه-

 کرد  یرو هوا مونده بودو به من نگاه م دستش

   نییرو انداخت پا  دستش

   دمیرو کش  لپش

 دختر خوب نیآفر-

  یم یداشتن با هم عشق باز  واریکه گوشه د یزوم شده رو دختر و پسر   زیدن دمیکه د دمیبار کش چند
 کردن

 ا  نگاه نکن -

 سمت من و با اخم گفت  دیچرخ  سرش

 ؟ یبکش ون یقل  ینیبش ؟یجا واسه چ نیا میپس آورد-

 ابروم رو دادم باال یتا هی

 کار داشتم اومدم دلم سوخت برات تو رو هم آوردم -

 نده  ری پس انقدر بهم گ-

 صورتش فوت کردم  یرو تو ونیقل دود

 منم  رهیگ یم میکه واسه تو تصم  یکس-

تونست    یزد انگار نه م  یحرف م دیبزنه با ترد  تی با عصبان  ایو  یکه حرف هاش رو جد د یترس یم
 ساکت بمونه و نه جرات حرف زدن داشت  
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 را مثال؟ چ-

 تفاوت شونه هام رو انداختم باال   یحالت ب با

 اد یفکر کن خوشم م ،یجور  نیهم-

 پک زد قیبرداشت و تو چشم هام نگاه کرد و عم ونیقل ین هیاخم بهم نگاه کرد و اون هم  با

 ی نکش عادت ندار  ادیز نهیسنگ-

 حرفم چشم هام رو چرخوندم تو سالن... کامال پر شده بود  یانتها

 جام بلند شدم  از

 ی ش  یسانت هم جا به جا نم کی جا  نیهم  ینی ش یم-

 دور شدم...  ازش

 

 * زی*دن

 

  یسکو م یو چند تا دختر باال  دنی لول  یجا همه تو هم م  نیکردم، ا یاحساس نا امن  کمی رفت   نیشاه
 ...دنیرقص

 ه یباز و مدل دار بق ینگاه به لباس ها هیساده خودم کردم و  یانگاه به لباس و موه  هی

 همه دختر نشون بده بگه زنمه نی ا نیکشه که منو ب یخجالت م  نیشاه حتما

 کردم  داشیگشتم و باالخره پ  نیچشم هام دنبال شاه با

چند تا دختر به جز من تا حاال بهش   یعنیبرد!  یصورتش شدم، اون خنده ها ناخودآگاه دل م محو
 دل دادن؟ 

 اون ها بتونم رقابت کنم!  نیفکر نکنم ب دم،یآه کش هی
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وقت از نظر    هیکنم  ادهیو رو خودم پ  رمی بگ ادی دنشونیدقت کنم به نوع حرکاتشون و لباس پوش کمی
 بد نباشم!  نیشاه

بود  نیو جالب ا  دمیآشنا د یچهره  هی هوی کردم که  یو همه رو چک م دمییپا  یهمه جا رو م داشتم
 کرد!  یکه اون هم بهم نگاه م

 اومد یکردم که سمتم م ینگاهش م  یچشم  ریهام رو از روش برداشتم اما ز چشم

 بود!؟ اومد کنارم نشست  یک

 ! ؟ییچقدر آشنا-

 دونم! ینم-

 رو گونه سمت راستم   دیروکش انگشتش

 ی ها باش یمون جور مه نیخوره واسه ا یبهت نم -

 اخم دستش رو پس زدم با

 کارت  یبرو پ-

 و جواب دادم دمیرو د نینگاه کردم شماره شاه یزنگ خورد و وقت میگوش

 بله-

 ی سمت در خروج ایرو بردار ب فتی حرف ک  یب-

 باشه -

 توجه به پسره بلند شدم برم که دستمو گرفت  یب

 کجا؟ -

 و راه افتادم  دمیرو تند کش دستم
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خونش در   یزد یبه راه افتاد! بهتر بگم کارد م  یو تند و عصبان  دیدستم رو کش نیبه شاه  دمیرس تا
 اومد! اما چرا!؟  ینم

 و تند به راه افتاد میشد  نیماش سوار

 شده؟  یچ-

 زد رو فرمون  ادی فر با

 خفه شو -

 نگاه کردم... رونیکردم و از پنجره به ب سکوت

 بود  یعصب   یلیخ

 گفت؟  یم  یاون پسره چ-

 که براش آشنام   گفت -

   شهیرفتم تو ش یزد رو ترمز که اگه کمربند نداشتم با کله م  نیهمچ

   ؟یگفت یتو چ-

  دونمیگفتم که نم-

 پارک کرد!  ابونیکنه و گوشه خ  یتونست رانندگ یبود که نم یکالفه و عصب  چنان

 لرزون اسمش رو صدا زدم اما تکون نخورد!   یصدا با

 خودش گفت   هویکنم! که  کاری دونستم چ ینم

   دهید تیاز دوست هام بود که تو رو تو اون وضع یکیاون -

دست چند نفر   ریخواست بهش نگاه کنم! سرمو چرخوندم سمت پنجره... اون منو ز یدلم نم  یحت
 داده بود؟ 
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هات   قیدست رف ریز داد،یپات جون م ری که داشت ز یگناه یر ب که با دخت یکرد ی وقت فکر نم چیه-
 ! نه؟ یکن  یزندگ یمونده بوده، مجبور بش 

 اونا بهت دست نزدن -

مادر بچه هاتم   یبگ  شهیکه االن زنتم، مادر بچه هاتم روت نم یمن دن،یشدن د  ری اما منو تو اوج تحق-
 نه؟ 

 دهنتو ببند حالم بده  -

 بغضم شکست    دوباره

رو   شی پ ستی هم که ن یکس رهیم یکس و کاره بزار هر کار دوست دارم بکنم باهاش تهش م یب  یگفت-
به گناه پدرت   دیهم با کمیرفت که قبل از حکم دادن  ادتیرفته بود خدا اون باالست؟  ادتی ره،یبگ
   ؟یکرد یفکر م  شتریب

 ساکت باش  -

بار حس عشق رو تو   نیاول ی که برا یداشتم از کس هیالکردم چون گ یم هی من مثل ابر بهار گر اما
 که رشد کرد عشق بود!  یکه تخم نفرت رو تو دلم انداخته بود اما اون یوجودم کاشته بود همون جور 

   رهیگ  یو حاال خدا داره تقاص ازت م یکرد تی تو در حق من جنا  نیشاه-

 رو بلند کرد و دوبار کوبوند رو فرمون   سرش

 شو  خفه شو خفه -

از  شه یتونستم برم واسه هم  یبه راه افتادم... کاش م ابونیخ یشدم و راستا ادهیپ  نیماش از
 بهش وصل بود   ری تا قفل و زنج 4اما پاهام  ش،ی زندگ

بوق منو به خودم آورد، با   یدونم چقدر رفتم که صدا  یها خلوت... نم ابونیشب بود و خ  یآخرا
رفتم لب جوب نشستم و زانوهام رو بغل  یسر  نیو ا  دیدوباره بغضم ترک  نیشاه یچهره  دنید

 کردم...  
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و خانواده    یچه زندگ ؟یچه پدر مادر  ؟یما؟ چه زن و شوهر  یداره زندگ یدونست چه وضع یم یک
  یخواست منو به همه معرف یچطور م  نیبود و االن شاه دهید طیشرا نیمنو تو بدتر قشیرف ؟یا

 کنارم نشست   نیاومدو چند لحظه بعد شاه  نیدر ماش  یکنه؟ صدا

   میپاشو بر-

 کجا؟  -

 بچه ها    شیپ-

  م؟یداشت یا  یتا بچه نبودن االن ما چه زندگ 4 نیاگه ا-

 خونه  میشعرا رو ندارم جمع کن بر نیحوصله ا-

   امینم-

   ابون؟یتو کوچه و خ  یبمون یخوا یم-

 جالد؟  یتو خونه  امیب-

 تو موهاش  دیکش دست

 نگهت نداشته  یبرو کس  یمشکل دار - 

 بهم وصل شد   یانگار برق ولتاژ قو  هوی

 اشکمو با پشت دست پاک کردم و بلند شدم   عیسر

   میبر-

   ابونیکوچه خ  نیالزم نکرده بمون تو هم-

متوجه شدم در باز   نمیخواستم بش ی شد و رفت نشست پشت فرمون و منم رفتم سمتش اما وقت بلند
 ! !شهینم

  شهیچند بار زدم به ش نمینزاره بچه ها رو بب گهیکه د ن یداد که من از ترس ا  نیگاز تند به ماش دوتا
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 باز کن  -

که بچه هام رو از   نیاز ا دمیترس  شتریرو برد جلو که من ب نیکرد و چند متر ماش  ینم  یاون توجه  اما
 دست بدم  

در باز شد و تند نشستم و متوجه شدم که  یدنیرو کش رهی بار دستگ نیالتماس نگاهش کردم که ا با
 اشکم بند اومده  

 گنده تر از دهنت نزن   یواسه من حرف ها گهید-

 کردم و اون حرکت کرد سمت خونه   سکوت

   امیدر ب یواسه بچه ها تنگ شده بود و چون خواب بودن نتونستم بغلشون کنم و از دل تنگ دلم

 رفتم و رفتم بخوابم... دوش گ هیهام رو عوض کردم  لباس 

 به منو بچه ها سر هم نزد!  ی حت ن یشب شاه اون

 بود  یو عصب  ختهیهنوز هم همون جور به هم ر  نیروز از اون ماجرا گذشته بود اما شاه چند

 هفته گذشت...   کی

   یاومد تو آشپزخونه و نشست رو صندل نیبودم که شاه یآشپز  مشغول

   ری تغ کمیواسه   ییاب یز  کینیکل ی برات نوبت گرفتم بر -

 !؟! یر ی!؟ چه تغیچ-

 کته  ریتغ  کمی چهره ات  دیبا-

 با کدوم پول؟  -

خانم صحبت کن که   هیتو فکر پولش رو نکن فقط با سم  دهیانجام م ی با سه جا صحبت کردم قسط-
 باشه   شتیچند روز بعد از عملت پ 

 ترسم   یمن از عمل م نیشاه-
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تو رو بشناسه، نه به عنوان   یخوام کس  ینه؟ من نم ای  یباال سر بچه هات باش یخوا یم  زیدن-
   دنید تیکه تو رو تو اون وضع ییمعشوقه بابام و نه کسا 

   ه؟یاجبار-

 تو موهاش   دیکش دست

بعد آماده  ینوبت گرفتم واسه هفته  اریپدر منو در ن  گهیپدرم در اومد تا پولشون رو جور کنم تو د-
 باش  

 از آشپزخونه خارج شد   یا گهیحرف د یب

 و مشغول کارم شدم...  دمیآه کش هی

 بود؟  یزندگ  نیتونم داشته باشم واقعا ا یچهره خودم رو هم نم یحت

کرد که قرار بود هر جور   یچوب خشک نگاه م هیکردم به من مثل  یدکتر احساس م  شی رفتم پ یوقت
 برم و...   یباال م  یرو کم  ین یزنم، ب  یجا رو ژل م نیخواست بتراشه! ا یدلش م

 تر شده بود...   دیو حال بدم شد یهوش بشم افسردگ  یروز عمل حالم خراب بود و تو اتاق عمل تا ب  تا

تونستم   ینم که ییصورتم و چشم ها دیکردم پف شد یکه حس م  یز یبه هوش اومدم تنها چ  یوقت
 بازشون کنم بود! 

 دلم گرفت   شتری ب نی شاه یچهره  دنیدر اومد که با د اشکم

  ریتغ دیکه با یارزش باش  یب  زیچ هی یکن  یکه انقدر عاشقانه بهش نگاه م یکس  شیبد بود پ   یلیخ
 کنه 

 خوابه   یم گهیصورتت باد داره چند روز د-

 شده!  گهیجور د هیکردم لبم   یم  احساس

 بچه ها..  -

  ششونهیهستن و ستاره خانم هم پ انینگران نباش حالشون خوبه، خونه آقا ک-
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   رونی ب دیدلم گرفته بود و درد داشتم که حرف دلم از دهنم پر انقدر

   مینی بب یجور  نیخوام ا   ینم رونی برو ب-

 تو موهام   دیاون اومد کنارم رو تخت نشست و دست کش اما

   ت؟ی پشت بیج تو یرو بزار   فری قراره جن-

 به جهت مخالفش چرخوندم   سرمو

   یکن یم تی منو اذ یل یخ-

 کنم برات   یجبران م-

 نوع آزار دادنت؟   ری با تغ ؟یچه جور -

کرد همه خانم ها   یرو خراب م مون یزندگ  هیبق  یوگرنه حرف ها میکار رو کن  ن یا میمجبور بود زیدن-
رو عمل کنن و ژل بزنن به لب هاشون و ابرو هاشون رو بکشن باال!پس به نکته   شونیت یآرزوشون  ب

 تو   ری ذره تغ هی نیمثبتش فکر کن، چون من ته ته تموم پول هام رو دادم واسه هم یها

منتظر   د ینداشت و با یوقت روال عاد چیما ه  یتونستم بزنم! زندگ  ینم یکردم، چون حرف سکوت
بود که باالخره پوف صورت من کم تر شده بود و دکتر   دیع یها کی. نزدها باشم.. نیسخت تر از ا

دوست   یبرسم حت  یموندم به چهره عاد یمنتظر م دیپانسمان صورتم رو برداشته بود و حاال با
من   ینبود بخاطر خرج عمل باال دیچهره جد نیپشت ا یتینگاه کنم، چون رضا نهیتو آ شتمندا
وقت به من  چینگفتم چون اون ه یز یمنم چ میبخر یز یچ  میونت ینم  دیگفت که واسه ع نیشاه
  کی از بچه ها بودم! ساعت نزد یک ی حرف حرفه خودش بود و من براش مثل  شهینداشت هم یتوجه 
با دوست هاش   نیشد و بچه ها خواب بودن و منم تنها، چون شاه یم لی شب سال تحو 2 یها
... نیتنها، سرد و غمگ شه،یبود هم  یطور  نیهر سال من هم ادیم ریداشت و گفته بود که د یپارت 

  هیبودم... ماهواره رو روشن کردم و زدم  دهیرو کاناپه دراز کش  نییبودن و من پا دهیبچه ها باال خواب 
 از آهنگ هاش رو خوند...   یکی  یبود... اب  لیواسه سال تحو هبرنامه ک ژهیو

 ازش کن  حاال نو منو

 حاال که تب کردم  نیهم
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   دیشا یلمسم کن اگه

 تو برگردم ...   یایدن به

 شهیدلم گرفت...مثل هم شتریآهنگ عاشقانست ب نیچقدر ا نکهیحالمو خراب کرد و با فکر ا آهنگش
که  ی عاد یآدم ها یعنیدستم گرفتم و چشم هام رو بستم... یکیاز دست هام رو تو اون  یکی

 یبرادر  ایتونن خوشحال باشن؟ یپدرشون رو صدا کنن چقدر م  ایتونن مادر  یخانواده دارن و االن م
سقف دارن باال سرشون   هیکه  ییاون ها یعنیداشته باشه!  رتی مثل کوه پشتش باشه و روش غ که

 هی ر یز یبا کس   تونه منو درک کنه یم یداشته باشن چقدر خوشحالن؟ ک  تی احساس امن رشیکه ز
ن یکار رو کنه! اما ا نیتونه ا یبار منو کشته! و االن آبروش در خطره و باز هم م کیسقف باشم که 

باره!  یگرم که از آسمونش داره برف م  یآفتاب یهوا هی حس عاشقانه از کجا اومد تو وجودم؟ مثل 
!دستم رو  ره؟یته دلم ضعف م یز یچ هیکنه  یلمسم م ایکنه و  ینگاهم م یچطور شد؟ چرا وقت 

  یباز  یوحش یگذاشتم رو قلبم و بهش فکر کردم به حرکاتش... اندامش... اخمو بودن هاش و حت
هر کدوم از   نهیخواستم بهم توجه کنه و منو بب یهاش... همشون رو دوست داشتم انقدر که فقط م

همسر و مادر   هیمثل  نهی نو ببخواست اون م یکرد مهم نبود من فقط دلم م یم  ادهیها رو روم پ  نیا
شد!  ل یو گفت که سال تحو  دمیشن  ونیزیتوپ رو از تلو یصدا  هویدختر بچه...  هیبچه هاش نه 

 نیتموم کنه ا ایبهم بده  میهمسر و مرد زندگ هیرو مثل  نیشاه ایلحظه از خدا خواستم که  مونه
بوس کردم که   هیسر بچه ها هر کدوم رو معنا رو...از جام بلند شدم و رفتم باال   یاصول و ب  یب  یزندگ

باشم چه   ی قو دیتا بچه داشتم که بخاطرشون با 4نبود؟ من  ادمی تلنگر زدم به خودم، چرا بچه ها  هی
بچه   نیخدا رو شکر کنم بخاطر داشتن ا   دیلبخند اومد رو لبم من با هی ن،یچه با شاه نی بدون شاه

شاخ به شاخ شدم کم مونده بود بخورم    نیسالم و مهربون خواستم از اتاق خارج بشم که با شاه یها
 ن یزم

 سالم-

 نگاه به بچه ها کرد و جوابم رو داد  هی نیشاه

 ل؟ ینشدن واسه سال تحو  داریب-

 خت یر ینه خوابشون به هم م-

 ؟ یتنها بود-
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 هم بود  ینه اب-

 هاش رفت باال  ابرو

 !؟!هیک یاب-

 که عاشق صداشم یکس-

 ؟ ی گ یخواننده رو م-

 گم ینه قصاب سر کوچه رو م-

 رو خاموش کنم و برم بخوابم...  ونیز ی تنه بهش زدم و از اتاق خارج شدم تا تلو هی

 پشت سرم اومد نیشاه

 عيدت مبارک -

 رو ندادم   جوابش

 با تو بودما -

 باز دعوامون بشه که گفتم   دمیترس

 سال نو شما هم مبارک -

 ی خونه تنها نباش امی گفتم ب-

 ؟ یجور خرابش کن   هی یایب  ایتنها نباشم -

 !؟یچته؟ چرا انقدر زهرمار شد زیدن-

 ی خودت-

 اما گفتم  ششینشست رو مبل و بهم اشاره کرد برم پ  رفت

 مشغول کردم  زی رو م فیکث  یکار دارم و خودم رو با ظرف ها-
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 جا  نیا ایگم ب  یبهت م-

رو    نیرابطم با شاه شهیغرور شکستم هم یاما عقده  امی ن وقت در چیخواست از تو بغلش ه یم دلم
 کرد  یخراب م

 امیبشورم ظرف ها رو م -

دستش   هوی ...  میسمت خودش که افتادم تو بغلش و چشم تو چشم هم شد د یرو گرفت و کش بازوم
 دم یپام که پر یاز رو کمرم رفت ال

   ؟یودیپر-

 که سفت گرفتتم رمی جوابش رو بدم! خواستم ازش فاصله بگ یکه نتونستم حت  دمیخجالت کش چنان

 شده؟   یاسب هویکه اخالقت  یشد ودیخوام بدونم پر یچته؟ م-

 اخم بهش نگاه کردم که با حالت خنده دار گفت  با

 یاخمتو بخورم چه جذاب شد-

نشون  خوش بهم یرفتار کنم! االن داره رو  دیدونستم چطور باهاش با یزد که نم یحرف م  یجور  هی
 کنه!؟ یم تمیداره اذ ایده  یم

 کردم...!  ینگاهش م یهمون جور  فقط

 ی خوشگل شد دهیپوف صورتت خواب -

 رفت!   نییباال پا یز یچ هیته دلم  باز

 خودم خوشگل تر بودم-

 یخوردن   یش یم گهید یتر بش  یتپل کممی یاما االن خوشگل تر تر شد-

 هاش ندارم!؟  یواسه زبون باز   یجوابمن حرارت بدنم رفته بود باال چرا من  یخدا یوا

 زدم  پسش
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 مردم از گرما! نیشاه یوا-

 زد تو چشم هام  زول

 ؟ یداغ کرد-

 زد که تند پسش زدم  یخالص م  ری داشت ت  گهیبار د نیا

 نکن   نیشاه-

 رو گاز گرفت    لبش

 کارو کردم!؟  نیا یمن ک-

ته ته دلم دوست داشتم اما   که نی کرد و من با ا یخطرناک م  یمسسل داشت بهم حمله ها هی مثل
 داد  یفرمان م گهید زیچ هیمغزم 

 من رفتم بخوابم -

 ... دمیکش  افتادم سمت اتاق و مبل رو باز کردم و دراز  راه

 که خوابم برد...   ومدی تو اتاق کنارم اما انقدر ن ادیبودم ب  منتظرش 

کرد و   داریبچه هام ب هیبق شی گر یش باصداشدم و رفتم سمت داریشهاب ب  هیگر یبا صدا صبح
 شدن...   داریهمشون ب

 باز نگاهشون کردم  یرو با

   دیش  داریاومده ب دیسال جد هی ری سالم صبح بخ-

 کجا دفته؟  میسال قد - ماهورا

 ...  یبارون  یگل و شکوفه و هوا یاومده با کل  دیتموم شده سال جد-

   دیپر نییکه از همشون شادتر بود رو تخت باال پا ریآرشاو

 آخ جون   ادی بالون م-
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   نیی رو از تخت آوردم پا همشون

  میبگ کیرو تبر دیبه بابا سال جد میبر  میقطار بش-

  میپشت سر من همو گرفتن و راه افتاد همشون

وش  خ ی چ  یهو هو چ یچ یهو هو چ  دیاومده پاش دیسال جد یچ یهو هو چ یچ یهو هو چ-
   دیحال و شاد باش

خواب آلو از اتاق اومد    نیکه شاه اوردنیمنو حرف هام رو در م یو بچه ها ادا میرفت  یجور م نیهم
شعر   نیو شاه میو منم پشتش رو گرفتم و حرکت کرد ستادیقطار ما اومد جلو من ا دنیو با د رونیب
 خوند   یم

 ...  یچی دم ق یچ یهو هو چ-

و  میدست زد یو بچه ها دستشون رو ول کردن و با حرکت من همگ میستادیخسته شدم، ا چون
 هوراااا میگفت

 م یصبحونه بخور  میبر-

 زدم   غی که من ج نییپا  دییبه بچه ها جو داد از پله ها دو نیشاه

   دییبچه ها ندو-

 من از ترس مردم و زنده شدم!  نیی برسن پا تا

 گفتم  نیهو با اخم رو به شا نییپا رفتم

   ؟یکن  کاریچ یخواست یافتادن م یم ؟یبود کرد  یچه کار  نیا-

   ار یمنو سوسول بار ن  یخواهشا بچه ها-

 جو نده بهشون  یطور  نیا گهید-

زد و   یباهام حرف نم گهیباهاش حرف زدم ناراحت شد چون د یکه اون طور  نیکردم از ا احساس
 تعارف نداشتم  یاما سر بچه هام با کس  یجور  نینگرفت! دوست نداشتم ا لمیتحو
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 تو اتاق باز   ومدیکرد! دلم گرفته بود از رفتارش چون شب هم ن ی بهم نگاه هم نم یحت

   میدیخواب  یاتاق م  هیتو  شهیرو نداشتم کاش هم  شیدور تحمل

بچه هاشون برگشته بودن و  شی پ  که مامان و بابا از  یباهام سرد بود تا روز   یروز همون جور  چند
  دنشونید میرفت  یم دیبا

بودم طبقه   نی و منتظر شاه دمیرو پوش  نیلباس بچه ها رو تنشون کردم و خودم هم بهتر ن یبهتر
 ...  نییپا

که جذاب  یش یو موهاش که براق و مرتب باال داده بود و ته ر  دیسف رهنیتو اون پ دمشید یوقت اما
 ... نیکردم که حرفش آبم کرد رفتم زم ینگاهش م  عیچقدر ضا دمینفهم گهیترش کرده بود د

 مون ی نخور-

 کنم   یدهنم رو قورت دادم و حواسمو پرت بچه ها کردم و مثال دارم لباس هاشون رو مرتب م  آب

 سمت خونشون...  میبابا و حرکت کرد یامانت 3 مزدا نیتو ماش مینشست یهمگ

از   شی بهم دست داد مامان کم و ب  یحس خوب هیبراشون تنگ شده بود و با بغل کردنشون   دلم
که   نیکرد با ا یتو حل مشکالتم کمکم م یل یبود که خ ی خبر داشت و کس میمشکالت و اتفاقات زندگ

گرفت تو بغلش و   شهیداد بابا ماهورا رو مثل هم ینبود اما حس مادر داشتن رو بهم م میمادر واقع
کرد ماهورا رو بندازه کنار   یم یسع یکرد اما آرشام ه یپسر هام با صحبت باهاشون ارتباط برقرار م 

خوب بود   یبه ارث برده بود! همه چ یدونم از ک  یکه داشت رو نم  یحسادت  نی خودش بره بغل بابا ا
هم قرار شد کباب ها رو آماده کنه واسه ناهار... مامان ظرف   نی و دور هم حالمون خوب بود و شاه

  کشیرفتم نزد و،یک  یبزنه و بزاره رو بارب خیتا س  نیشاه شی گوجه ها رو داد دستم و گفت که برم پ
 دیا گوجه ها دمنو ب  یپختن کباب ها بود و وقت  ری رو باز کرده بود و به شدت درگ  رهنشی پ یی دکمه باال
 گفت  

 مردم از گرما   اریآب ب وانیل هیجا برو برام  نیبزار ا-

 نون  یها رو گذاشت ال خی و رفتم براش آب آوردم خورد و با آرامش س ن یرو گذاشتم زم گوجه

   امیبرو باال منم االن م-
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 ... زی سر م میکباب ها برگشتم خونه و نشست با

رو چطور با قاشق و چنگال بخورن   یگوشت  یبکشن و قسمت ها  شیبدم چطور به ن ادیبه بچه ها  تا
 من سرد شد!  یغذا

 دخترم کبابت از دهن افتاد!  -بابا 

 اشکال نداره بابا عادت کردم  -

که گرم شده   یی بعد با کباب ها قهی چند دق هی اطیمنو برداشت و رفت سمت ح   یها خی س نیشاه اما
 بودن اومد سمتم 

 کردم بخور  گرمشون -

 مامان و بابا از چشمم دور نشد...  لبخند

 کرده بودن و مجبور شدم ببرم عوضشون کنم  فیها تمام لباس هاشون رو کث  بچه

 خودم که مامان با چند تا کادو اومد تو اتاق    یتو اتاق قبل رفتم

 هات موند  یدیع  ز؟یدن-

 ها رو ازش گرفتم و بغلش کردم   کادو

   یممنون مامان -

 خوشم اومد    یل یکانادا گرفتم خاز -

ست مادر   هیپسر ها و  یبه هم برا هیشب  یبه دونه بازشون کردم که متوجه شدم لباس ها دونه
واقعا قشنگ واسه منو ماهورا!!! انقدر از کادوهاش خوشحال شدم ، با کمک مامان لباس ها   یدختر 

 زا یآرنجم بود و جنس پارچه ا  یوتا ر نشیرو تنه بچه ها کردم و خودم هم اون لباس بلند که آست
لباس بهتر بود!   نیخوش رنگ، واقعا ا  یآب رنگ ینرم و سبک داشته با روش پر بود از نقش ها ری حر
 لباس به رنگ بهار....  هی



 که نداشتم یتیشخص

305 
 

صورتم  کی که نزد ییموها کیکوچ رهیگ هیشونه رو از کشو برداشت و موهام رو شونه کرد و با  مامان
به خودم و ماهورا نگاه  نهیشونه هام تو آ  یموهام رو رها کرد رو هیبودن رو پشت جمع کرد و بق

 باال   دیو لخت... ماهورا با ذوق پر ی مشک ی! موهامیهم بود هیکردم... چقدر شب

 مامان   یوا-

ا به باباجون  ت  نییپا میبر  دیایو رو به بچه ها گفت بچه ها پشت سر من ب دیرو بوس   میشونیپ مامان
  می چقدر خوشگل شد مینشون بد  نیو بابا شاه 

  نیتو سالن شاه میرفتن و فقط ماهورا منو ول نکرد و با هم رفت بدنی ها اما بدو بدو قبل از ما دو بچه
چشمش افتاد به منو ماهورا سکوت کرد   یرفت و وقت  یکرد و قربون صدقشون م  یپسر ها رو نگاه م
 و فقط نگاه کرد .. 

  یداشتمو خبر نداشتم! ماشاهلل چقدر خوشگل شد  گریبه به چقدر ج -  بابا

   ؟یباباجون پس من چ-ماهورا

 بغل کردنش باز کرد   یدستش رو برا بابا

 پرنسس کوچولو  یشد گهیتو که د-

 به مامان و بابا نگاه کرد   نیشاه

 قشنگتون  یها هیممنون از هد-

   نیجعبه درآورد و گرفت سمت شاه   هی زیم یاز کشو بابا

 شما  یهم کاو نیا-

 بود! دهیساعت خر نیشاه یبرا  بابا

 اومد سمتمون یبا گوش  مامان

 نهی لباس ها رو بب نیبفرستم واسه عروسم، دوست داشت تو تن بچه ها ا میری عکس بگ  دیایب-

 و مامان ازمون عکس گرفت   ستادمیبچه ها تو قسمت خوشگل خونه ا با
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 سا یجان شما هم برو وا نیشاه -بابا 

خودش ازمون عکس انداخت و   یو ستاره خانم هم با گوش   ستادیهم بلند شد اومد کنار من ا نیشاه
 ... نیشاه یهم با گوش

خونه و انقدر بچه ها خسته بودن که با همون لباس ها   میشب برگشت یخوش گذرون  یاز کل بعد
 خوابشون برده بود!

رنگ برداشتم و تنم   یصورت  یدست لباس راحت هیدوش گرفتم و  هیخواب بچه ها استفاده کردم و  از
 کردم 

کنسول سالن شروع کردم به سشوار  نهی رو برداشتم و از اتاق بچه ها خارج شدم و جلو آ سشوار
 ...موهام  دنیکش

 رفت تو موهام که نگاهش کردم  نی شاه یدست ها هوی

 دوس دارم  شترینم دار رو ب یموها-

 خورم   یسرما م-

 خونه خوبه  یهوا-

 رو ازم گرفت و خاموش کرد  سشوار

 قهوه برام دم کن  هی-

 رو روشن کرد  ونیرو کاناپه و تلوز دیکش دراز

 به گوشم د یرفتم براش قهوه دم کنم که صداش رس منم

خونه گرفتم شب ها اون جا   هیتو و بچه ها  ی،برایبردار  لمیرو چند شبه اجاره دادم به گروه فخونه -
 د یبمون

 که میش یمنو بچه ها آواره م-

 به حرف من گوش کن و برو اون جا   یحرف و بحث  یتو فقط ب ذارمینم-
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داد و منو   یمن جواب نم شیرو پ  شیگوش دایکنه؟جد  یداره م  یندادم، معلوم نبود چه غلط جوابش
 !هیدونستم واسه ک یکه اصال نم یفرستاد خونه ا یم یبچه ها رو ه

 ؟ یگرفت یپارت  ای یداد یبردار   لمیبه گروه ف-

 نداره  یبه تو ربط -

 آشپزخونه نگاه کردم بهش  از

 من ها! یسر سفره بچه ها یار ی قرون پول حروم ن هی نیشاه-

 .  یبردار  لمیگروه ف هی اجاره دادم به گمی م ؟یگ  یچرا چرت م-

 جرات نکردم باهاش کل کل کنم و قهوه رو آماده کردم و بردم براش   گهید

  شی رو مبل کنار نشستم

 از کجا؟   ی اما نگفت  یکرد دایپ دی تو درآمد جد  نیشاه-

 بدم؟  حی بهت توض دیبا-

 خورن آره  یمن از اون پول م یبچه ها یوقت-

 شناسنامشون هستم   یانقدر بچم بچم نکن دنبال کارها-

 من مادر اون بچه هام   نیشاه-

 درآورد و گذاشت رو لبش   گاریدونه س هی گارشیپاکت س  از

   یآورد ایتو فقط اون بچه ها رو به دن-

 وقت بد! کدوم اخالقت رو باور کنم؟  هی یوقت خوب هیچت شده باز ها؟ -

 من باش   یحرف ها   عیط مطحوصله بحث ندارم فق  زیدن-

 برده تو؟   م؟یمن چ یفکر کرد-
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   دیو قهوه اش رو نوش دیکش ق ینفس عم هی نیشاه

  نی هم یبکش   ینذارم سخت گهیکه بهت قول دادم مراقبت باشم و د یدختر بچه ا هیتو فقط -

   ؟یبد حی بهم توض  یخوا ینکشم؟ چرا نم یمن سخت یخوا  یم یطور  نیا-

 رو چرخوند و نگاه کرد تو چشم هام    سرش

 دخالت نکن   ستی که بهت مربوط ن یبار بهت گفتم تو مسائل کی جمله هات رو تکرار نکن   زیدن-

اومد اون منو اصال حساب   یکه تو وجودم ازش داشتم بدم م ی اومد از ترس ی ضعف خودم بدم م از
   ینکبت ی زندگ نیاز ا یمورد  چیکرد تو ه ینم

   یختیقهوه نر واسه خودت چرا-

 جوابش رو دادم   تی عصبان با

 من کوفت بخورم  -

 تعجب بهم نگاه کرد   با

پس اعصاب خودت رو خورد   یموارد دخالت کن نیدادم تو ا یبهت اجازه نم یاگه عشقمم بود یحت-
 نکن  

 رو برداشت...   شیهم گوش نی بزنم... شاه  یچرخ هی رو برداشتم تا  میگوش

 نه؟  شهیبچه ها تازه شروع م دنیما انگار بعد از خواب یزندگ -

 مشترکمون ری غ یآره زندگ-

 که دوباره راه انداخته بودمش...   نستاگرامیخودم و با بچه ها رو گذاشتم تو ا  عکس

 در اومد نیشاه یبود که صدا دهینرس قهیدق به

 لباست بازه؟  قهی یگ  ینم-

 که!  ستیباز ن-
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 کمی انداختم به عکس آره باز بود  نگاه

   ستین یل یخ-

 پاکش کن زود  -

  هینده عکس قشنگ یالک ریگ-

 اون جا!   یذار  ی جلو من قر بده چرا م  ای قشنگه برو بپوش ب-

  نهی ب ینم یصفحم بستس کس-

 جور شد کال حذفش کن   نیحاال که ا-

 !  نیا شاه-

  یعکست رو هر جا بزار  یدوست ندارم عادت کن -

 دارم بزارم  دوست -

   یکن یپاک م-

 نه -

-1 ...2 ... 

 پاکش کردم  -

 اخم از جام بلند شدم برم بخوابم که صدام کرد  با

   میباهم باش کمیکنارم  نیبش ای نرو ب-

 خوام    ینم-

   ه؟یباز بشونمت سر جات؟ نظرت چ ازهی ها! انگار ن شهیم ادیرفته رفته داره روت ز یه  زیدن-

 دهنمو قورت دادم و همون جا رو پله نشستم  آب
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 م ینی بب  لمیجا با هم ف  نیا ایب-

 اجبار رفتم کنارش رو مبل نشستم   به

به   دیکه رس میکرد یصدا نگاه م  یشروع شد و ب لمیف دم یشن ادیرو ز فشیتازه اومده تعر لمیف نیا-
 لب گفت   ریز  نیشاه هویکه  شونیعشق باز یصحنه 

 جون  -

 شد!  یاما اون صحنه مگه تموم م نییانداختم پا سرمو

   ؟یتا حاال دوست پسر داشت-

 جا خوردم   شییهویسوال  از

اول اون بهم در خواست داد و گفت که منو واسه  یعنیآشنا شدم،.  میترم دوم دانشگاهم با همکالس-
اده دار سالم پسر پولدار خانو  هیخوب بود  یازدواج انتخاب کرده و از من خوشش اومده، همه چ

آه  هی... مو گفت ای که دلمو زدم به در نیبودنم بگم نشد! تا ا  یدرست... هر بار خواستم از پرورشگاه
 دم یکش

 !م ینموند حرف بزن یشکل ممکن ولم کرد و رفت، حت  نیاون با بدتر-

که خودم   ن یا یداده بود موند برام و تجربه  هیکه بهم هد یدست لباس  هیاز رفتنش فقط همون  بعد
 واسه من نداره.   ییجا  ایدن  نیبه حال خودم کنم، وگرنه ا یفکر  دیبا

 کرد  یفقط نگاهم م نیشاه

از سر   یاحتمال داره به راحت یپول نداشته باش  یدون یم  ؟ی دون یرو م   یپول یب  یتو اصال معن  ه؟یچ-
 کنن؟    یاز باال بهت نگاه م هیبق  یجز آدم ها حسابت نکنه و حس کن  یکه کس ای ؟یر ی بم یگشنگ

 کنم  یاالن دارم تجربه م-

که اجازه نده   یدار  یقو ی شهیر ه ی یدون  یچون م یکن  یمنو حس نم  یوقت تجربه ها چینه تو ه-
   یبر   نیاز ب
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 هنوز؟  رانیاون پسره ا-

 بخاطر بچه هادونم دانشگاه نتونستم برم   ینم-

   یفرستم بر  یا بزرگ تر شدن مبچه ه-

 بهش نگاه کردم   قیعم

   ؟یمون یم  یزن یکه م ییواقعا سر حرف ها-

 مرد و حرفش  -

 شد...  یروش طوالن نگاهم

 زنم  یکه م ییکنم، فقط حرف ها یم دیتاک  زیدن-

 بود؟ که حرفش رو زد   یچ منظورش

 به من دل نده -

 بود!؟ انکار کردم   دهیفهم یعنیزده نگاهش کردم،   رتیح

   ؟یشد وونهیمن به تو دل بدم!؟! د-

 اشاره دستش رو به سمتم گرفت   انگشت

   رمیپذ یقلب تو رو نم  تیمن مسئول-

 قدر عاشقانه بهش فکر نکنم!؟  نیا گهیتونستم د یم  چطور

 باز انکار کردم   اما

 من از تو متنفرم  -

 جام بلند شدم و رفتم اتاق و در رو بستم   از
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وجودم   یرو بخواد مثل سونام گهیزن د هیاون  نکهیفکر ا هوی بهم گفت؟  یرفت... چرا اون طور گ دلم
 ...  ختیرو به هم ر

 دوسش نداشته باشم...  گهیگرفتم د میبود اما از اون شب تصم سخت

  گهیخونه د هیهفته تو  کیمجبور بودم  نکهیگذشت و ا یم روزیمزه و مسخره تر از د یروز ب  هر
  ینبودن! من تمام تالشم رو م  شمیپ ازمیمورد ن یها  لیکنم واقعا آزار دهنده بود چون وسا  یزندگ

  نداخت،ی م کهیزد! ت یباهام سرو کله م یه یاما اون عوض نیکردم واسه دوست نداشتن شاه
که  نیتو افکارم پر رنگ بود اونم ا یحس هیکرد! اصال رفتارهاش باهام معلوم نبود! اما  یم لکمانگو
دونستم اما چون تو خونش بودم   ی رو م نیکرد! دوسم نداشت ا  ینگاه م یباز  هیبه من مثل  نیهشا

و   زنمافکار رو پس ب  نیکردم ا یم  یکرد واسه سرگرم شدن ... سع یوقت ها ازم سو استفاده م یبعض
  موند هر بار یهر موقع نگاهم تو نگاهش م یبچه ها و بزرگ کردنشون فکر کنم ول تی فقط به ترب

بخش... اما منو بچه ها   یو انرژ  یشروع شده بود و هوا عال  بهشتی... ارددمی د یخودم رو بازنده م
شب از    هیگردوند  یبرد پارک و برشون م  یبچه ها رو م نیتهش شاه  میبه طور مداوم خونه بود

کرد   یحال و هوام عوض بشه اول قبول نم کمی تا  رهیکه م ییها یخواستم منو ببره به مهمون   نیشاه
 هیتو شمال هست که با بچه ها سم یمهمون هیمن ناراحت شدم گفت که واسه آخر هفته  دیاما د

خوب بود و    المنبود! واقعا ح ایبهتر از مسافرت به سمت در  یچی ه میگرد یو دو روزه بر م میری خانم م
چون  اد،یکردم و گفت که م  یخانم اوک هیبا سم  ...ایدر ی موج ها دنیکردم واسه د یم یلحظه شمار 
داشتم و  ی داد رو خودم بر م  یبهش م نیکه شاه  یروز و شب رو بهش داده بودم پول  30قبال اندازه 

 ...  میموند باالخره راه افتاد ینم  یپولم خال فیک یطور  نیا

تا    نینشستن، شاه یهم کنار رو صندل  ری خانم آرشام و آرشاو هیبغل من بود و ماهورا بغل سم  شهاب
  ن ییو باال پا   دنیرقص  یذاشت و بچه ها نصف راه رو تو هوا بودن از بس م یشاد م یشمال آهنگ ها

  بردبه بالشت خوابشون  دیتا بچه ها سرشون رس نیمورد نظر شاه  یالیو می دیرس یوقت  دنیپر یم
بود!   یخداحافظ  یانگار مهمون ،ی مهمون  میخانم و ما بر  هیسم  شیپ  قرار بود فردا شب بچه ها بمونن

بود که   زیبرام شک بر انگ  شتریب ن یدونن پولشون رو چطور خرج کنن! اما ا یبچه پولدار هام نم  نیا
داشت   یخانم دست پخت بهتر  هی !؟ چون سمهیهاست! درآمدش از چ یچرا همش تو مهمون نیشاه

  هیشام خوشمزه گذاشت آخر شب هم که بچه ها و سم هیمن بچه ها رو نگه داشتم و اون برامون 
  تیموندم بچه ها اذ نی تخت با شاه هیو من هم بعد از مدت ها دوباره رو  دنیاتاق خواب  هیخانم تو 
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به    یتر حت  یطوالن یشد من شب ها خواب ها یباعث م نیاون جور نداشتن و ا گهیشبانه د یها
شلوار گرمکن   هیدار و  نیآست رهنی پ هیسرد با  یبخاطر هوا نیساعت داشته باشم شاه 3 یبلند
ذره  هی بغلش  یلباس بپوشم که توجهش بهم جلب بشه، دلم برا هیمن اما دوست داشتم  دیخواب

  هب یهم نبود هر مرد بی سرم اومده!؟ البته عج ییمن چه بال یخدا یتنش... وا یشده بود واسه بو
 یبود که من دچاره کمبود ها تیواقع هی نیشدم چون ا یجز اون هم بود من بهش وابسته م

خودم تبصره  ینبود دل دادن من! البته همش برا بیاون انقدر جذاب بود عج  یبودم و وقت  یمحبت
  دیتاپ سف  هیبود اما  سردم یلیکه خ نیبود با ا دهیکه به عشق رس ینفرت نیزدم تا تبرئه بشم از ا یم

  دمیهم برداشتم و پوش ریحر یبه نرم دیشلوار سف  هیگرد و باز انتخاب کردم و   قهیبا  یحلقه ا نیآست
 دم یموهام رو باز کردم و رفتم کنارش دراز کش ی رهیگ

 !نیسردت نشه با ا-

 با کدوم؟ -

 *" رو انداخت بهم نگاهش

 

 خوشگل!   یخط و خال و اون بازوها  نیبا ا-

 رو گاز گرفتم و پشتم رو کردم بهش  نمیینشدنش لب پا  شتریشد و واسه بباز   شمین ناخودآگاه

 !یایهم م یچه عشوه خرکي ا-

 نه  یطور  نیا ؟ی!! پس بغل چدیپشتش رو کرد به من و خواب  اونم

 ...دیکش یبهانه بودم که برم بغلش البته دلم زودتر از خودم داشت پر م هی دنبال

 اون بود. شیتونستم بخوابم چون همه فکرم پ   یسر جام اما نم دمیکش دراز

 آخه؟ شهیانگار نه انگار که قرار بود دوسش نداشته باشم! چطور م اصال

حت پشتش رو به من کرده بود و  که تو بغلش باشم و اون را نیشدم از دست فکر ا یکالفه م داشتم
 بود  دهیخواب
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 حس که باالخره خوابم برد...  نیخودم رو سر زنش کردم بخاطر ا انقدر

کدوم من رو   چیکنن اما ه یو صدام م ستادنیآوار و بچه ها با چند متر فاصله ا ری من موندم ز دمید
 دم یو از ترس از خواب پر نیی باز شد و من افتادم پا  نیزم  هوی! ننیب  ینم

 شد و کنارم نشست   دنمیمتوجه پر نیشاه

 شده؟  یچ-

 دم یخواب بد د-

بار   نیاول نیو ترس، ا  ییهمه تنها نیرو بغل کردم و سرمو گذاشتم روش دلم گرفته بود از ا زانوهام
گفت از استرس و   یکه دکتر روانپزشک م ییخواب ها  دمید یم یجور  نی ا ینبود که خواب ها

رو بهتر کرده بود چنان بهش وابسته شده   حالم نیگرفت، البته عشق شاه یسر چشمه م یدگافسر
 شده بود اون که همه لحظه هام  دمبو

 ؟ یخوب   ز؟یدن-

ذره غرور تو وجودم  هیبغض به صورتش نگاه کردم چرا من انقدر محتاج توجهش بودم؟ چرا  با
 نداشتم! 

 رو باز کرد خم شد به سمتم دستش

 بهم نگاه نکن  یبغلم اون طور  ایولو ب کوچ  ایب-

 جا دادتو بغلش و آروم آروم خوابوندتم رو تخت....*"  منو

تونستم  یوجودم ! چطور م  یش یوجودم آروم شد! انگار آرامش مثل برف نشست رو خاک آت همه
  یتوجه  یتحمل ب گهیرو، من د یبرزخ جهنم  نیتموم کن ا ایبدش  ابهمی ایانکار کنم عشقش رو؟ خدا

 هاش رو ندارم  

 برد...   ادم یآغوش همش رو از  نیبد بود اما ا خوابم

 هام دوست داشتم حلش کنم تو خودم تا مال خودم بشه فقط  هیبه ر دمی کش  یتنش رو م یبو



 که نداشتم یتیشخص

315 
 

داشتم ؟ انقدر آرامش داشتم تو بغلش که   ینگهش م  یتونستم بکنم تا عاشقم بشه؟ چطور  یم کاریچ
 صبح شده   دمید هوی

 ...  ایقرمز انداختم رو دوشم و رفتم کنار در یشال بافتن هیشدم و  داری ب  نیقبل از شاه صبح

 پرنده ها... لبخند نشست رو لب هام...   ی... مه... طلوع آفتاب... صدا ایموج در یصدا

جذاب   یل یخ  ی! صورتش اومد جلو چشمم لعنتشهیکه نم یجا و نخند نیا یا ی ب یشپا  اری تو بغل  از
  ادمیاز  ایانقدر بهش فکر کردم که اصال در دیخند یکرد و م یبهم نگاه م یوقت   شدم یم وونهیبود! د

  دارشونی ب هرفت... برگشتم خونه و صبحونه رو آماده کردم و بعد رفتم سراغ بچه ها و دونه به دون
...در اتاق رو باز کردم و رفتم  نیخانم بردتشون که صورتشون رو بشوره رفتم سراغ شاه هیکردم و سم 

 کنارش رو تخت نشستم و زوم شدم رو لب هاش... چرا دوسم نداشت؟ 

 من باال سرش جا خورد دنید و با دچشمش رو باز کر هوی

 ه؟یچ-

 پاشو صبحونه بخور -

 االن حداقل بزار بخوابم یخواب کن  یبغلم و منو ب  یای تا ب یزد  صدتا حقه شبید-

 ! یگفتم بغلم کن؟ خودت بغلم کرد ی_ا من ک

 خانم باشه زیباشه دن است؟یطور نیآ ا-

  نیبود که شاه یساعت قبل از مهمون  کیمنم رفتم سراغ بچه ها...  سیجاش بلند شد و رفت سرو از
  شمیاومد تو اتاق پ 

  ؟ی بپوش یخوا  یم یچ-

 که انتخاب کرده بودم رو بهش نشون دادم که گفت تنت کن   یلباس

 رو تنم کردم اخمو شد!  لباس 

   ه؟یچ نتی اون وقت اون خط س-
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 کنم!   کاری خب چ-

 بپوش   گهید یکی-

   دمیرو پوش یتا لباس آورده بودم و دوم 3  یواسه مهمون کال

 نگاهم کرد  یحالت تعجب آور  با

  ؟یآورد ایتا بچه به دن  4تو واقعن -

 چطور؟  -

 شکمت کو؟  -

 پوستم  ری ز نهیتونستم بخور بخوام باشم که گوشت وقت کنه بش یدلت خوشه ها! ک-

 .  رونیب ختهیبگم واال! برو عوضش کن همه جات ر یچ-

 که هنوز تو تنم مرتبش نکرده بودم که غر زد  دمیرو پوش  یحرف آخر  یب

 ی راحت تر بود یآوردی ژوپ م  ینیم هی ؟یآورد  یبرداشت هیچ نایا-

 بود   یطور   نیهمه لباس هاشون ا یانقدر غر نزن اون شب تو مهمون نیشاه -

   ؟یمگه قراره مثل اونا لباس بپوش یتو زن شوهر دار -

 گذاشتم رو کمرم و طلب کارانه بهش نگاه کردم   دست

 جا شدم زن شوهر دار؟   نیا مون،یتو کال رابطه زن و شوهر-

 زن شوهر دار؟ رو تخت؟   یبش یدوست دار  گهیکجا د-

 نخ...  -

 جواب بدم که گفت   خواستم
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باهام   یهمه اختالف سن نیکه ا یبا تو رابطه داشته باشم ! تو عمرم با دختر  ادی من اصال دلم نم نیبب -
 داشته باشه نبودم!  

 رو با حرص از رو تخت برداشتم و پرت کردم سمتش   لباس 

  م؟یتا بچه دار 4 نهی بخاطر هم-

 د یخند

 رحم... ی خوب و دل ب نی و کوکائ یخال یخونه -

 خراب شد  اعصابم

 !یهست  یحی چقدر تو آدم وق-

 سرت آوردم؟ ییمن تو گذشته چه بال ارمی ب ادتیخوام  یچرا؟چون م-

 اتفاق افتاد که نتونستم بهش فکر کنم عی! چون انقدر سردیاز دهنم پر ایدونم خودم خواستم  ینم

 ت؟ ی غرور و خودخواه ریز  یرو هم له کن  یکه تو دلم کاشت یعشق یکمر بست ،یخودمو کشت-

 جوابم رو داد  یجاش بلند شد و جد  از

  یکنم بهت گفتم من به درد دل دادن نم یرو قبول نم  یت یمسول چیبهت گفتم در قبال دلت من ه-
 نگفتم؟  ایخورم گفتم 

 شکست دوباره غرورم رو نفهمم  یصدامو بردم باال تا صدا منم

تو   یتو اون طور   و دهیوقت دست نوازش رو سرش ند چیه ده،یوقت محبت ند چیکه ه یاز دختر -
 بهت وابسته نشه؟  یانتظار دار  شیدار  یبغلت تا صبح نگه م

 زخم دلم سر باز زده بود  گهیاما من د نییرو نداد و سرش رو انداخت پا  جوابم

که پشتش   ییمثل تو فکر کنم؟ محبت ها دیمنم با یکن  یم یباهام باز  یچون تو دار  یکن  یفکر م-
  یانگولکم م یکن یتموم بدن منو لمس م  ه؟یمنم همون طور فقط سرگرم شدن واسه تو داره واسه

 ها؟ م؟یمن واسه تو چ  نیمن محتاج دست هات نشم؟ شاه یخودت انتظار دار  یواسه خوش  یکن
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 ول کن عه -

دونستم از همون نگاه  یواسه حرف هام نداره! م یدونستم جواب یم  رون،یسرعت از اتاق رفت ب  با
وقت بود    یلیکه خ  نیبد بودنش رو با ا ارهیب  ادمیخواست   یحال دلم رو و هر بار م  دیاول من فهم

 نکرده بود.  یبهم بد

دادم ادامه بده با همون لباس رفتم دنبالش   یاما من اجازه نم  ینکبت  یبرزخ  یزندگ  هیبودم تو  افتاده
 ندم سمت خودم گردو  و از پشت بازوش رو گرفتم و برش

 ؟یچرا تو انقدر خود خواه-

 جون مادرت ول کن  زیدن-

 بغض گفتم :  با

 لهیوس هی  چه؟ی برات بشم باز ؟یباهام رفتار کن  یهر جور خواست یتون  یچون مادر ندارم م یفکر کرد-
 م؟یخور  یما به هم نم  یبگ  ینخواست ی باهام سر و کله بزن یکه هر موقع خواست ؟یواسه سرگرم

 برد باال  میتسل یهاش رو به نشونه  دست

 ؟ یشد یبه کارت ندارم راض  یکار  گهیاصال من شکر خوردم د-

 جوابش رو بدم و اون از فرصت استفاده کرد و رفت سمت اتاقش  یچ ندونستم

 که بچه ها خواب باشن.   میر یم  11بپوش  یخواست  یهر چ-

 بست و من موندم وسط سالن...   درو

 داد.   یآزار م  شتریمن رو ب نیکرد، و ا یها رو، و فرار م نیا یدونست همه  یم

 ... دمیلباس هام رو برداشتم و پوش  نیلباس از ب  نی ها رو خوابوندم و رفتم آماده بشم، باز تر بچه

 

 *  نی*شاه
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  یم یشتم! حق داشت من با اون باز واسه حرف هاش ندا یدستش فرار کردم تو اتاق چون جواب  از
 یحواسم م  شتریب  دیبا نیبعد از ا گهیشه!د یدونستم اون داره بهم وابسته م ی که م یکردم در صورت

 حواسمو پرت کرد   میزنگ گوش یکرد صدا  یفرق م میزندگ یدخترا هیدختر داستانش با بق نیبود ا

 دادم  جواب

 بله؟  -

  د؟ییکجا  نیسالم آقا شاه-

 رامسر  -

  د؟یدار  یآخر هفته مهمون -

 آره  -

 تا االن قولش رو دادم ها   یتا ساق 4من به -

   ستین یمشکل  هیاوک-

طرف پول درآوردن، از   هیدست هام گرفتم از  ونیگه قطع کردم و سرمو م یم یگوش ندادم چ گهید
طرف   هیرو، از   زی بشناسه دن  یکی که  نیطرف ترس ا هی از  س،یافتادن دست پل ری طرف استرس گ هی

شد؟   یم یچ  کردی واقعا بچه بود! خب اون هم مثل من فکر م زیکه هنوز پاس نشدن... دن ییچک ها
ست  هی بود؟ لباس هام رو عوض کردم و  یوسط چ  نی! عشق اگهید  میگذروند یهم خوش م اب

 زدم و موهام رو حالت دادم  یمشک

داد پس بهتر   ریشد تغ  یرو فعال نم یز ی دونستم از دستم ناراحته اما چ یرو زدم، م  زیدر اتاق دن  رفتم
 رو داشته باشم   تش یبود فعال رضا

   میبر  ایب  ز؟یدن-

خانم   هیتو تنش دقت کنم بچه ها رو به سم یحواسم نشد به لباس ها گهیاتاق خارج شد و من د از
 راه افتادم...  میشد ن یو سوار ماش میسپرد
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 یبود! صدا  یبه شدت ترکوندن یهمه بودن و جو مهمون   یخصوص  یالیو هیود تو ب  ایلب در  یمهمون
 یمانتو یکه وقت رهی هاش رو بگ لیوسا  زیاومد از دن یکی...! دیچ یپ  یم ایو داد بچه ها تو در  غیج

  با! دم گوشش دیرو پوش  دیپوش یم دیکه نبا یرو از تنش کند متوجه شدم همون لباس   شیمنویمدل ک
 حرص گفتم 

 با من؟   یکن  یلج م-

که  ییکردن بچه ها دایو تمرکز کردم تو پ   دمیکش قینفس عم هی یجوابمو نداد و نشست رو صندل اما
کشوندم به   یکردم و م ی... با همشون سر صحبت رو باز م شهیتا ش   ریمصرف کننده بودن از گل بگ

  متس رهی ه بود که متوجه شدم داره مرفت ادمیاز   زیشب هام... اصال دن پنج شنبه  یها یمهمون
! مادر بچه  یدیبود که پوش  یچ نیا یاومد تو چشم! لعنت یم  شیرفت انگار همه چ  یساحل! راه م

 !؟! یبگرده تو مهمون  یطور  نیا دیمن با یها

! اصال رشته حرف هام از دستم رفت! خواستم برم  ستادیپسره رفت کنارش ا  هیکه  ستادیا ایدر کینزد
  ؟یدار  کارش ی جلو که به خودم تشر زدم: ولش کن چ

  تی بود که روش احساس مالک یدختر  نی! چون تو تموم عمرم اول نمیتونستم اون صحنه رو بب  ینم اما
ره گرم  با پس شتریب زیمال من بود چون مادر بچه هام بود رفتم سمتشون که دن یعنیداشتم! یدیشد

و رو به پسره که  نشونی کار رو کرد خودم رو جا کردم ب نی ا نمیکه من بب نیگرفت! شک نداشتم واسه ا
 آروم گفتم   هیمعلوم بود سرش به تنش اضاف

 خانم صاحب داره  نیا-

 رفت!   دیراه رو کش  زیچشمک به دن هیاون با  و

 د یرس یهاش که از اندامش درشت تر به نظر م نهیس یافتاد به برآمدگ  نگاهم

 لباس رو نپوش؟   نیمگه نگفتم ا-

 بپوش   یدوست دار  یهر چ  ینه گفت-

   ست؟یتا بچه ن 4لباس مناسب مادر   نیشعورت برسه که ا دیتو خودت نبا-



 که نداشتم یتیشخص

321 
 

گرفتم دلمو به  میتصم  ؟یر یواسه من پ  کمیسالمه؟ تو  22من کال  یقبول کن یخوا  ینم ؟یتو چ-
 جوون تر بدم.   یپسرا

سال ازش بزرگ تر بودم اما حق   15بشه! درست بود  دهیباعث شد دندون هام رو هم ساب  حرفش
 !ری نداشت بهم بگه پ

 گرفتم سمتش دواریتهد انگشتمو

 االن شلنگ تختت رو بنداز  ارم،یشب تو خونه پدر تو رو من در م-

موس   دیسن و سال با نیکه با ا یزندگ   نیتوف به ا  یبچه ها،ا  شیفاصله گرفتم و اومدم پ ازش
افراد   نی که خانوادم جز پولدار تر یتا بهشون مواد بفروشم! من  یمهمون انیبچه ها رو کنم ب نیموس ا

خودم کم   شونیاز حالت پر کمی تا  سی بود. رفتم تو سرو زی دن ری همش تقص  انیکشور به حساب م
  یبه درآمدش فکر م  یکار رو نکنم اما وقت نیا گهیگرفتم د یم میرفتم تصم یم ی کنم، هر بار که مهمون

رفته   یمدت مهمون  نیتونستم! به قول معرف مزش افتاده بود تو دهنم انقدر ا یشد! نم  یکردم نم 
آشنا   یصدا هی هویکه  یخورد برگشتم تو مهمون  یبه هم م  هیمهمون یحالم داشت از هر چ گهیبودم د

 رسبد به گوشم... 

 ن؟ یشاه-

 سمتش برگشتم

 رو نداشتم! دنتیبه به نسترن خانم! انتظار د-

 لبخند جوابم رو داد  با

 ! یرفت  ینم ی مهمون ییهر جا ادمهیکه  ییجا نداشتم! تا جا نیرو ا  دنتیمنم انتظار د-

 نشم گفتم عیکه ضا نیا واسه

 ؟ی برگشت  یک ؟یخوش بگذره، تو چ  امیهم ب یمهمون  هیتنگ شده بود گفتم  ایدلم واسه در-

 ی رفت  ینم ادمیلحظه از   هی یحت  ،یباورت نشه اما چند ساعت قبل از مهمون دیاش-

 دور کمرم...  دیچ یشروع آهنگ واسه رقص تانگو دست هاش پ با
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 ذره شده بود هیدلم واست  نیشاه یوا-

 منم دلم واسه بغل کردنت تنگ شده بود -

اون ها حال بدن بهم، اما  نداشتم که خرجشون کنم و  ی مدت بود دوست دختر نداشتم چون پول  هی
  هیاومد و منم داشتم  یبرام عشوه م میدیرقص  یدادم همون جور که م یاز دست نم  گهیرو د  یکی نیا

از جذاب  ی ک ی*" نسترن  ختیر ی ...البته خودش داشت کرم مدمیچ یم ییایشب رو  هیبرنامه واسه 
بخاطر پدرش وگرنه    ایبود که تونست چند ماه باهام بمونه و آخرش هم اون رفت اسپان ییدخترا نیتر

 هنوز ازش خسته نشده بودم.

تو ساحل   یسنگ  مکتیرو ن   تیگشتم که متوجه شدم پشت به جمع  زی رقص با نسترن دنبال دن وسط
 رو آورد باال*"...کار ساز بود دوباره حواسم رو دادم به نسترن که صورتش  دمینشسته، فکر کنم تهد

 ست؟ ین بی! عج یجووون دختر تو هنوز هم همون قدر برام جذاب-

 د یخند

 رنگارنگ...  یتو رو کم کنه آقا زاده  یباشه که رو دیدختر هم با هیباالخره  گهید-

 خورد مواد فروش بود *".. یکه بهم م یز ی زاده! االن تنها چ آقا

   دمیخند

 جذاب  یرومو کم کرد-

منو مجاب کرد تا باهاش   شتریکه از خودش درآورد ب یر یز یگرفتم که صدا شگونین هیرون پاش  از
 قرار بزارم... 

 ؟ یشمارمو دار -

 آره -

 که برام گذاشته بود رو نشون داد  یرو آورد باال و اسم  شیگوش

 شهیکه تموم نم  یعشق-
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 دم یرو کش  لپش

 اون ور؟  یای م یک-

 احتماال فردا چطور؟ -

 خونم  ایدارم ب  ینشنبه مهمو  5-

 گوشش زمزمه کردم  دم

 آخر شبشم کارت دارم -

بدن به   ری گ دیهمه دختر! با نی بابا ا ینشسته بود! ا  زیکه کنار دن  گهیپسر د هیچشمم افتاد به  هوی
 من؟ اصال اشتباه کردم آوردمش یمادر بچه ها

 ه؟ یاون دختر ک-نسترن

 گم  یبعدا بهت م-

 نسترن ناراحت شد چهره

 دوست دخترته؟ -

 شنبه خدافظ   5 یگم تا مهمون ینه بهت م-

هم  دیبود و با  دهیترس  اورد،یسرش رو باال ن  زیو پسره رو از جاش بلند کردم اما دن زی سمت دن رفتم
 برد   یحساب م

 خونه؟  میبر-

 نه کار دارم -

 ؟ یباهام رفتار کن  یطور  نی ا یخوا یم یوقت یمنو آورد یچ یپس برا-

 خواستم بهت خوش بگذره  یوگرنه من م  دنتیلباس پوش   نیبا ا یتو خراب کرد-

 ی بد یل یخ-
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گرفت! گناه داشت بچه، آورده بودمش بهش خوش   ش ی که دلم آت یبد یلیجور مظلوم گفت خ  هی
 بگذره نه که کوفتش بشه دستم رو انداختم دور شونه هاش 

 م یپاشو بر-

 کجا؟ -

 م؟یبر یکجا دوست دار -

 اره کرد اش ایدر به

 ا یوسط در میبر  ییدوست دارم دوتا-

 پاش عاشقانه بود...  هیافکارش، همه انتخاب هاش  همه

 الست یاون جا هست واسه صاحب و  قیقا هیباشه -

 میدور بزن  هی میبر

 ق یسمت قا میرو گرفتم و رفت  دستش

 ...ایو گاز دادم به سمت در میکردم سوار شد   کمکش

 شد...  یخوشگل تر م شه یکرد و از هم یم نیی رو باد باال پا  موهاش

 گهیترسم د یبسه م-

 مطلق بود  یک ی و همه جا تار دیساحل رو د  یشد نور ها  یکه به زحمت م میجا بود هی-

 اومد تو بغلم... دیآروم خز آروم

 ...نمیدادم به س هیو سرش رو تک  قی قا واریدادم به د هیتک

 ... کنهیفرق م  یلی خ  زی و حالم با دن حس

 نصفه موند  شمونی چند ساعت پ یدعوا-
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 وبا صداقت جواب دادم دمیکش قیآه عم هی

 م یداشته باش یمشترک خوب یزندگ  میتون  یما نم زیدن-

 ؟ یزندگ  نیا  یدار یواسه پا  ستین ی محکم لی تابچه دل 4-

 هست امامن چطور تو رو به خانوادم نشون بدم؟ -

 ؟ یانکارش کن  یخوا یچرا م  قتهیحق هی نیا-

پدر من   یفکر کن، تو معشوقه   یزن  یکه خودت ازش حرف م  یقیخانم، بچه گونه فکر نکن با حقا-
 یبود

 نبود و تموم شده بود نمونی ب یچ یاما ه-

 زدم تا مرگ بردمت  بیهستم که به تو آس یمن آدم-

 کرد تو چشم هام  نگاه

 اما االن عاشقت شدم -

 تو داشتم اما االن متوجه شدم که تا حاال عاشق نشدم  یهوسه، منم هزار بار از حس ها  ستیعشق ن-

 ؟ یر ی بگ دهیاحساس منو ناد یکن  یچرا همه تالشت رو م نیشاه-

 تو موهام دمیدست کش کالفه

 ؟ یکن یاحساست توجه م نیبه ا یتو چرا انقدر دار  زیدن-

 لو پاهامو زانو زد ج  دیچرخ

  یکن  یکه بغلم نم ییشب ها زم،یر   یبه هم م نمتیمن بهت وابسته شدم! اگه چند ساعت نب نیشاه-
  زم،یر ی به هم م یکن  یو منو مثل همسرت حساب نم یبچه ا  یگ یبهم م  یوقت  زم،یر یبه هم م

 تونه باشه؟ ها؟  یم یچ یختگیهمه بهم ر نیا یتو به من بگو معن نیشاه

 نمی رو کردم داخل موهاش و سرش رو چسبوندم به س دستم
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 واسه عاشق شدن ستمیمن اصال مناسب ن  یکن  یاشتباه م یبخدا دار -

  مونیتو رو خدا بزار زندگ  نیراه رو بر عکس رفتم!، شاه  نیاما من ا دنیهمه از عشق به نفرت رس-
 میخانواده بش هیدرست بشه، بزار 

 گفتم؟  ی م یچ دیبا

 کنم خوبه؟ یفکر م مونیبه زندگ گهیجور د هیکردم از االن   یدربارت فکر م گهی جور د هیباشه تا االن -

 زد:   لبخند

 زن باشم  نیبرات بهتر دمیقول م-

بگم! چون درست نبود تو صداقت خالص اون من جواب  یز یاما نتونستم چ  دمیرو بوس ش یشونیپ
که بهش قول دادم مواظبش باشم. نه  یبچه ا هیبچه بود.  هیمن اون فقط  یدروغ بدم چون برا

فقط قول دادم  دمی... نه بهش قول داده بودم باهاش ادامه مشمیبهش قول داده بودم عاشقش م 
   نیهم ممواظبش باش

 تو سرم   دیچی تنش پ  یتو بغلم موند... موند... که بو انقدر

 دی جواب دادم مثل بمب ترک  یاومد، نسترن بود و وقت  میگوش یصدا

 !؟ یعشق باز  یر ی با اون م یدیل قرار م به من قو-

   دمیم حیاشتباه نکن بهت توض -

 گفتم : زیگوش دن  کیرو قطع کردم و نزد یگوش

 م؟ یشد برتموم   یمهمون گهید ز؟یدن-

   ن؟یشاه-

 سخت بود  ی لیکه بهت اعتراف کنم برام خ نیا-

 هم معلوم بود  یگفت ینم-
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 ... یموتور رو روشن کردم و رفتم سمت خشک  رفتم

همه رفته بودن با چشم هام دنبال نسترن گشتم اما نبود! از فرصت استفاده کردم و بدون   بایتقر
  یروم بود و وقت  زینگاه دن  ینیتا خونه سنگ نتمونینب  یکه کس دمیچی پ  یاز صاحب مهمون یخداحافظ 

  ییهنمارو را   زیو دن دارهیخانم گفت که بچه ها رو نگه م هیسم میخونه و بچه ها رو چک کرد  دمیرس
رو باهاش   فمی رو داشتم تکل طشیکنم!؟! نه االن شرا کاری بچه چ نیمن با ا ایکرد سمت اتاق من خدا

ورم که انتظار عشق رو ازم   نی! از اامیبر ب  یزندگ نیتونستم از پس ا یمعلوم کنم، و نه بدون اون م
من   دیفهم ینم  رارو؟ چ مشترک  ری غ یزندگ نیکردم ا  یکردم و تحمل م یم  یداره! چقدر نقش باز 

 کنم!؟  یوقت انتخاب نم چی پدرم رو ه یمعشوقه 

 *** 

 نگاهش کردم...  قیدادم به دستم و عم هیتک  سرمو

که من تو کار تجارت و پول   نیبود بعد از عملش خوشگل تر شد خانم بود خونه دار بود با ا  خوشگل
تموم بود،    یبود همه چ نی! آروم بود متختیپشم هام ر دم یاون رو د یمال  تیری بودم اما مد یساز 

  رتونستم انتظا یم ندمیبود که از همسر آ  یهمون شیحرف گوش دادنش... همه چ  تشیغذاهاش ترب
 هیداشتن و با هم  یسال اختالف سن  15ها  یلیخ دادمیم ری افکارم رو تغ کمی داشته باشم. بهتر بود 

 گم بزار فکر کنن مجردم!  یهم نم کردن، اصال به خانوادم  یعمر زندگ 

عوض شد! دستم رو دور کمرش انداختم اون  بشیش  هوی یافکار خودم خندم گرفت! چه همه چ از
  ییدورتر... به وقت ها یتر بهش فکر کردم... به سال ها  قیدست هام جا داد... عم ونیخودش رو م

تونست   یاون... همون کورسو م  ی شهیانتخاب هم یبود برا  ییکور سو هی... شمیکه باهاش تنها م
 باشه ...  یتازه ا عشرو 

  ی! احساس مشدمیتر م کینزد  زی قدم به دن هیشدم انگار  یروز گذشت و من هر صبح که پا م چند
باز پنج شنبه  نمیو اون رو بب  امیبه خودم ب کمی رو هموار تر کرد تا   ریمس نیکردم اعتراف صادقانش ا

  یمهمون یارها مدت قرض گرفته بودم ک هی یکه از بابا برا یرو فرستادم خونه ا  زیو دن و بچه ها  دیرس
اومدن  ی م یت یجمع  نیبار بود ا نیبار مهمون هام رکورد زدن! اول  نیا یرو طبق روال انجام دادم ول

 شبانه!  ی واسه پارت
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به  یشتر یخبر کرد و من تونستم پول ب گهید یتا ساق 2تعداد رفته باال درجا  دید یهم وقت اشکان
 ...  ارمی دست ب

 بود که نسترن با صورت ناراحت اومد سمتم...   یمهمون یها اول

 ه؟ یبده اون دختر ک حی توض  نیشاه-

 و نشوندم رو پاهام...  چرخوندمش

 سالم  کیعل-

 بود؟    ی!؟ اون دختر کیچه سالم-

 مادر بچه هامه-

 از رو پام بلند شد  زیت

 !یچ-

 مادر بچه هامه-

 !؟یمگه تو بچه دار -

 دارم  ییتا 4 هی یا-

 و دوباره نشست رو پاهام   دی کنم خند یفکر کرد دارم مسخرش م نسترن

 بود   یبامزه ا یشوخ -

 دختر اون خانم هم مادرشون بود   هیتا پسر دارم  3نبود!  یشوخ -

 چرت نگو! نیشاه-

 باور نکن  یخوا ی باور کن م یخوا یم-

 درسته!؟!  دمیکه ازت شن یعات یشا یعنی-
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 ؟ یعات یچه شا-

 بابات ؟  یدرباره معشوقه -

 تو موهام و کالفه گفتم  دمیکش دست

 بابام نبود حرف درآورده بودن   یمعشوقه -

   ؟یکن یانکار م-

 کرد    یهاش کالفم م حرف

 بس کن -

 کن   فیبرام تعر-

 باال تو اتاقم...   میخسته شده بودم کارها رو سپردم دست اشکان و با نسترن رفت ی از مهمون چون

 *** 

   نمونیراز بمونه ب هیمثل  دمیهمش رو بهم بگو، قول م-

بمونه  یجور   نیاومد که فقط دلم خواست هم یواسم عشوه م یجور  هینه! اما  ایدل بودم بگم  دو
 رف زدن *"روم... آروم آروم شروع کردم به ح 

 

به آخرش که    دمیکنه رس وونهیاومده بود تا آدمو د ایداشت! اصال انگار به دن یخوب یل یهوش خ یلعنت
 گفت :  یبا حالت ناراحت کننده ا

 !  یچقدر پا قدمش بد بود که ورشکسته شد نیبب -

 به اون داره؟  یچه ربط-

! قبلش هم که مادرت رو سکته داد! قبل ترش هم که بابات رو از راه به  یاون اومد تو ورشکسته شد-
 در کرده بود! 
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 :  دیچونش پرس   ری دست گذاشت ز هوی

 زنته؟   نیا یبگ هیبه بق یخوا  یچطور م  یراست-

 اون عاشق من شده -

تو   کس و کاره که مثل بابات واسه یب یزن گر گور  هی گهیکه نتونه عاشق تو بشه؟ اون که د هیخب ک-
 هم تور پهن کرده 

 شهیبچه ها چه تو خرج کردن، باورت نم  تیلنگه نداره چه تو ترب  تیریتو مد هینه اون دختر خوب-
  شی کنه! آشپز ینم  دیخوره خر یم مت یدونه و تا مطمئن نشه که جنسش به ق   یرو م   یهمه چ متیق

 حرف نداره...  

 به حرف اومد    دیپر  یم شتریلحظه رنگ نسترن ب هر

   ؟یبابات اون پسش زده حاال تو گرفت یقبل یاز معشوقه  ومدهیانگار بدت ن تو هم -

 واسه...  رمی گ یم ییها م یتصم هیدارم  دایجد-

 *" بعد از چند لحظه گفت  

  یردش کن   یکنم زود شناسنامه بچه ها رو درست کن  یم  ،کمکتیخوام دربارش حرف بزن ینم گهید-
 کس و کار رو...   یبره اون زن ب 

   یسر بودن اون حسادت کن  دینبا میبا هم باش  یخوا  ی! اون هست اگه مگهینسترن نشد د-

 کس و کار حسادت کنم!؟  یدختر ب هیبه  شیا-

   شین یرو ب زدم

محفوظه تا   گاهشیمنه و جا یچون اون مادر بچه ها  ی کن محترمانه باهاش حرف بزن یو البته سع-
   رمی و بگر یی نها میکه تصم یوقت

 گفتم   یکه از دستش نشدم الک  نیاخم بهم نگاه کرد که من واسه ا با

 جووون*" یینفس تو ییاما عشق تو-
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کرد من با اون ازدواج  یبود که فکر م  نیهم ا لشیداشت و دل ین یگارد سنگ  زینسبت به دن نسترن
بچه   یدختر اون طور  هیکه االن از  نیداشت و هم پولدار بودن، ا یکنم، چون هم خانواده خوب یم

 بود ...   نیدارم براش سنگ

که االن  یبه زن   انتیکرد... احساس خ یبار بود حس عذاب وجدان حالم رو خراب تر م نی*" اما اول
م رو  لباس ها  عیبود که سر ادیحس عذاب وجدان ز نیکنه!  انقدر ا یم یمنو نگه دار  یداره بچه ها

همه   بااز بچه ها بود، من هم  یبا بعض یمشغول خداحافظ  انی... شارونیو از اتاق زدم ب   دمیپوش
ساعت نسترن اومد  میمزخرف... بعد از ن یها یمهمون  نیکردم تا زودتر تموم بشه ا یم یخداحافظ 
 شونم شد   زونیسمتم و آو

 خوش گذشت ممنون  یل یخ-

خواد   یاومدکه من بعد از هر رابطه، دلم نم  ادشیچشمک زدم و ازش فاصله گرفتم و اون  هی بهش
بهانه   هیرو برداشت و با  فشیک  رمی گ ینم لشیتحو دید  نمشیطرف دورو برم باشه و بب  یچند ساعت
  یقتشد و من تونستم برم دنبال بچه ها... و یکرد و رفت... باالخره صبح شد و خونه خال  یخداحافظ 

خوب   میوضع مال یکرد وقت  یم دایخودش رو پ   یذاشتن تو خونه انگار خونه تازه معن یهاشون رو مپا
وقتم  شتری کنم و ب  یرو کم م یباز  قیکنم رف یها رو از خونم جمع م یمهمون شهیواسه هم گهیبشه د

برد!   که منم شب با اون ها خوابم یکردم طور  یذاشتم کل روز رو باهاشون باز  یرو واسه بچه ها م
 کرد   ارمیاحساس نوازش پوست صورتم هوش 

 برو سر جات    نیشاه-

تو بغلم و دوباره  دمیرو کش زیهام رو باز کردم و متوجه شدم رو مبل خوابم برده! چشم بسته دن چشم
 ...  دمیخواب

 بود. لبخند زدم   اریهوش اری*" نگاه کردم بهش... اون هوش  دوباره

 ؟ یکن یاز فرصت استفاده م یدار -

 خجالت کف دستش رو گذاشت رو چشم هاش   با

   یادیز زی بوس که چ هیداشت ببوسمش *".  دوست
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 کار رو ادامه نده نیا زینه دن-

 چرا؟ -

 رابطمون...  تی داره صبر کن بزار وضع رادیچون ا-*"

ازت سو استفاده کردم. اما  یرابطمون معلوم بشه، دوست ندارم فکر کن  تی بگم بزار وضع  خواستم
 نتونستم

 بهتر بشه کمی رابطمون -

 ؟ یتو اصال دنبال بهتر شدن رابطمون هست-

 ی آره تو مادر بچه هام-

 ؟ یر یگ یم دهیعشقم رو ناد شهیچرا هم-

 و با لبخند گفتم :  دم یرو آروم کش شی نیب

 ی خب عاشقم یل یخ-

 د یدراز کش کنارم

 رو هم بگم؟ گهید یزای چ شهیحاال که به احساسم اعتراف کردم م-

 ؟ یمثال چ-

 و دست گذاشت رو گونه هام... دی و به بغل خواب   دیچرخ

 ! یخند یقشنگ م یلیمثال تو خ -

 خب؟ -

  ییایشدم! دن گهید یایدن هیکنم وارد  یتو مغزم و احساس م  شهیتنت پر م یبو   یکن ی بغلم م یوقت-
 !بهیعج   یلیکه خ
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... دلم نخواست  یدوران نوجوون  یهاش هم مثل خودش بودن بچگانه و پر از احساسات فوران  حرف
 نبود! گرفتمش تو بغلم  یز یبغل که چ هیبزنم تو ذوقش 

آروم   یدست از سر کچل من بردار  رهیخوابت بگ دیشا گه،ید یای دن هیبا خنده ببرمت تو  ایپس ب -
 دیموهامو کش

 موهاتم دوست دارم -

 دم یخند

 ؟یرو دوست ندار   یتو چ-

 به من  تی توجه  یب-

گرفته از  قیدادم سکوت کنم...صبح نسترن زنگ زد و گفت که آمار دق حی بگم ترج  یچ دونستمینم
بعد از   م یکه مد نظرشه و اسرار کرد که امروز بر  یلیوک  شیپ  میاسم بچه ها، گفت که بر ییجابه جا

و قرار شد که  میبود  لیرو با وک  ی..چند ساعتنسترن. یصبحانه آماده شدم و رفتم سمت خونه 
 خودم باشم...  دیکه با ییکارها یبرسونه و خبر بده به من برا  ییجاها  هیکارها رو به  خودش

 که نسترن گفت :  رونیب  میساختمون زد از

 ناهار مهمون من -

 پشت فرمون و من هم کنارش نشستم نشست

 بهم؟ یبد یخوا  یم یچ-

 دلت خواست   یرستوران هر چ  میبر-

 ام جمع شد  چهره

 رستوران بخورم  یتونم غذا ینم گهیخوردم د  یخونگ یانقدر غذا-

گفتم! چون   یطور  نیجاش سوخت ا هیپشت چشم برام نازک کردو حرکت کرد فکر کنم  هی نسترن
 کنه!   مروی اون تخم مرغ هم بلند نبود ن
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دونم   یها بود منو رو داد دستم و نگاه کردم... نم  نیاز خفن تر  یکیرستوران مد نظر اون که  میرفت
 چرا کرمم گرفته بود!  

 نا یارزه به ا یصد م  زی دن یاملت ها ییخدا-

 قرمز شد  نسترن

   اریانقدر اسم اون رو ن -

   یمهمونم کن یز قرمه سب هی د یقطعا دست پخت تو بهتر از اونه، با دینداشتم ببخش یاوه منظور -

 که دست پخت من بهتره   یپس چ-

 شناسم جوجو بحث رو عوض کرد   یعمت من تو رو م  ارواح

 باالخره   دیپدر پدرم رس هیارث-

 مبارکه  -

 کشور...  یدار ها هیجز سرما میباال و شد میدرجه اومد 4  یاز نظر مال-

 پول بده  کمیبه من ورشکسته  ایپس ب -

 بودم   یجد  تی با خنده گفتم، اما در واقع یشوخ   یشوخ

 !  هیچ گهیپا شدم اومدم پول د ای تو جون بخواه من بخاطر تو از اون سر دن-

  ندمی نداشته باشم به پول همسر آ ازی کردم هنوز انقدرا دارم که ن یشوخ -

 رفت!  ادتیانگار بچه ها و مادرشون -

   رهیتو گ  شیمهم دل که پ-

خواستم  یدادم بعدشم اگه م یاز دستش م دیشده اصال نبا ادیز  شییدر دارابودم انق دهیکه فهم  حاال
که نسترن   نیگرفتم تا باال سر بچه ها باشه چه بهتر ا  یزود زن م دیحتما با  رمیخونه بگ زیواسه دن

کجا! قطعا بچه ها با   زیو خانواده اصالت دارش، نسترن کجا و دن  محکم یباشه با اون پشتوانه مال
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با   یو محکم تر از قبل دارن چند ساعت یقو شهیر هیتا پرستار و  4ط مادر دارن اما با نسترن  فق زیدن
  زیو رفتم سمت آشپزخونه که دن دمینسترن بودم و غروب برگشتم خونه... بچه ها رو بغل کردم و بوس

داره مخلوط  دمیآخه! رفتم جلو تر د بود یبچه ها! چه زندگ ری درگ ایآشپزخونه بود  ایکنم کال  دایرو پ
 از جاش بلند شد  دیمنو د یوقت ده،ی رو ورز م  یکباب تابه ا

 سالم-

 ی خسته نباش-

 ممنون -

 ؟ یگرفت ادی یهمه غذا رو ک نیا-

 ی آموزش یهم از برنامه ها  شیگرفتم بق ادیکرد منم  یم یخانم آشپز  هیسم-

 دمت گرم یباحال  یل یخ-

 بچه ها... شیدوش گرفتم و برگشتم پ هیرفتم سمت اتاقم،  دمیچرخ

صدامون کرد سر   زی کردم که دن  یرو باهاشون باز  یکوتاه میتا هیبهشون وابسته شده بودم!   بدجور
ظرف رو برداشتم  ییقایآفر یرفت! مثل گشنه ها ادمیتا چشمم افتاد به ظرف اصال بچه ها  زیم

در  هگذاشتم ک کهی ت هیکنن تو ظرف هر کدوم  یو بچه ها بهم نگاه م  زیدن دمی د هویگذاشتم جلوم... 
رو با ولع شروع کردم به   شی ها رو دادم رفت و بق یسوم کل کباب تابه ا کیمجموع شد 
 ماهورا منو به خودم آورد یصدا  هویخوردنش...

 گشنته؟ یل یخ  ییبابا-

 ش نگاه کردم و لقمه تو دهنم رو قورت دادم لبخند به با

 خفنه  یل یدست پخت مامانت خ یینه بابا-

 ه؟ یخفن چ-ر یآرشاو

 دوست جون ماهورا  - آرشام
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 ش ی ا -اخم کرد  ماهورا

 زدن!!  یداشتن حرف م ی ها درباره چ نیلحظه معدم تعجب کرد! ا هی

 نگاه کردم که سرش رو تکون داد زیدن به

 و نگاه کردن ر ری جم جون  یکارتون ها-

 کنن  دیخوان سف یباباشون رو م  یبزرگ بشن رو نایعجب ا-

 د یخند زیدن

 م یا چارهیمثل باباشون بشن که ب-

 کردم  اخم

 ی خوب نیبابا به ا-

 زد رو بازوم  شهاب

 خوب تله   یمامان-

 جونور از االن طرف ننشه! یا

شدم و انقدر خوردم که متوجه ظرف   زایچ هیبق  الیخی غذام گشنم بود ب هیکردم به خوردن بق شروع
مونده بود با لبخند از ظرف   زینگاه کردم که فقط کباب دن هیبق  یشدم و با تعجب به بشقاب ها  یخال

  یها یسرمو با دستش تکون تکون داد و برداشت! حس پاپ یخودش گذاشت تو بشقاب منو موها
 بهم دست داد! یونگخ

 مال تو  -

 مهربون یمرس-

رو جمع   زیتا م زی کمک کردم به دن ست ین گهیمطمئن شدم د یرو هم خوردم...و وقت  کردم و اون مکث
باز هم آرامش خونه   میکه با هم داشت یبا گذشته داغون یاما حت  میخونه بود هیآروم بود تو   زیکنه...دن

نبودم که مثل اون فکر کنم...بعد از اعتراف به احساسش   ی رو کم نکرده بود. اون خوب بود اما من آدم
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که خوشگل بود اما   نیتنش عادت کرده بودم، با ا یبه بو ی جور  هیبرد و  یهر شب تو بغلم خوابش م
دادن اما اون طعم  یطعم هلو م دخترا هیکه بق نیبه بودن باهاش نداشتم، مثل ا  یاصال عالقه ا

 پتوس ی اوکال

بود که  فیکوچولو تو بغلم خوابش برده بود انقدر الغرو ضع  پتوسی اوکال ه یفکرم خندم گرفت  از
 یبار صدا نیا رهی می کنه تو گلوش و م یم  ریکردم اگه تمساح بخورتش استخوانش گ یاحساس م 

  یبه خودم چسبوندمش... نم شتریم... بخندم بلند تر شد که اون جا به جا شد پشتش رو کرد به
دونستم چطور   یبود که نم  یچند مجهول  یمسئله  هیچطور باهاش رفتار کنم! اون برام مثل  مدونست

 کنم... تشیحما دیدونستم که با یحلش کنم! فقط م 

 

  شتریدردسر ها داشت اما نسترن ب یل یبچه ها، خ یشناسنامه  یدنبال کارها می بعد با نسترن رفت   روز
تا بچه!  4با بودن  یحت  میمشترک داشته باش یزندگ هیکار بود. دوست داشت که ما  نیاز من دنبال ا

قرار بود   مهیبکه   یمیهام خبر نداشت و دوست نداشتم هم بدونه باالخره تا ینسترن از درآمد مهمون 
جا اجاره کنم و دوباره با چندتا   هیتونستم   یم کرد و ی از مشکالتم رو حل م  ی سر  هید،یپول بده رس

شده بود! اجاره   دمیکه اون موقع من خر ییبرابر چرخ ها 200چرخ االن  متی چرخ شروع کنم. اما ق
حرف   ئسشیبرم با ر  مو منتظر بود مهیشرکت ب   یبودن!نشسته بودم رو صندل  دهیها سر به فلک کش

تا بچه داشتم که  4باشم تا دوباره سرپا شم، من  یقو دیباافتاده بودم! اما  ی به چه روز   نیبزنم، بب
ثبت احوال بود و هر بار   یبکشن... نسترن با تمام تالش مشغول کارها یخواست سخت  یاصال دلم نم
  یم یبود که سع ییزای چ اششدم چون حرف ه یم  تی گفت، اذ یبد م  زیاز دن  میشد یکه تنها م 

بود  گهید  یبودن نسترن رو از ته دلم دوست نداشتم برام مثل دخترا یکردم قبولشون نکنم اما واقع
 دهیشد ناد یبود که نم ینکته ا نیاندازه اون پول دار نبودن و ا میزندگ یکدوم از دخترا  چیاما ه

 گرفت! البته خوشگل هم بود  ...

 

بخرم.اون   یلباس تابستون  دیبچه ها با یگرم در انتظارمون بودن و برا یخرداد شده بود روزها یآخرا
بود  یبد زی... چ روزی از د شتریهم که هر روز ب یپول یتر... ب  ری و من پ شنیها روز به روز بزرگ تر م 

کمک   ریفق یها هبمونه جلو زن و بچت اگه دوباره سرپا بشم حتما به خانواد  نییسرت پا  دیچون با
  نیکرد ا ی اخبار اعالم م یکردم وقت یزد. قبال درک نم ی رو به بچه ها م  بیآس نیر اول کردم، فق  یم
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کرده  ریتغ میزندگ  یو رو  ریتو ز ی... کال همه چشهیفهمم که م یمردن اما االن م یهمه بچه از گشنگ
از   یکیکرده بودم که  ری تغ درمرد محکم ...انق هیسرکش شده  نیتونستم بگم شاه یبود و راحت م 

که توش به   یقبل  یکارها یاون کارو کنم!؟ و حت زیکه چطور تونستم با دن نهی جوابم ا یب یسوال ها
 یکشوندم! واقعا چه قلب سنگ مارستانیزده بودم! چقدر از دوس دخترام رو تا ب  بیآس گهید یآدم ها

 ... االبگم و یتا بچه! ؟ چ 4گذاشت تو کاسم!  یداشتم! خدا چ

 هیرو بدن  مهیهفته ب  نیکه قرار بود ا نیشد و کارهام رو انجام دادم و برگشتم خونه...بخاطر ا نوبتم
تاپ و شلوارک اومد جلو در و   هیکرده و  شیبا صورت آرا  زیگرفتم و رفتم خونه که دن ین یری جعبه ش

 سوت بلند زدم   هیسالم داد 

 چه کرده دختر کوچولومون!  -

 شد و با حرص گفت  جمع   صورتش

   ییخودت کوچولو-

 سمتم  دنییکه بچه ها دو  دمیخند

 مامان خوجل کده بالت  ییبابا-

 خوشل بود   - شهاب

 مامان خفن   -  ریآرشاو

   ریدونه زدم پشت آرشاو هی

 !!! یتوله سگ تو از االن شروع کرد-

 که آرشام گفت  دیخند  یم زیدن

 مامان مال منه ها  ییبابا-

 رو برداشتم و خم شدم سمتشون    ینیری ش در

 د یبخور  ینیری فعال ش-
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پشت چشم نازک کرد برام و   هیکه   زی برداشتن و مشغول شدن بعد گرفتم جلو دن یک یکدومشون  هر
 پشتش رو کرد بهم 

 افتادم دنبالش   راه

 بغلم  یدیپر یم یاومد ی! میکرد یرفتار نم  یطور  نیکه ا یخب اگه دختر کوچولو نبود-

  ینی ریش عیسر  ادویحرفم م یو پا تند کرد طرفم که داره پ  دیچرخ  هویکه  میچند متر فاصله داشت حدود
 یا یکه کرد! اما ذاتن دختر دوست داشتن یروم... خندم گرفته بود از کار  دیکه پر  نیرو گذاشتم زم

خسته  رهغلش کرده بودم... که باالخ داد و من هم محکم ب یبود دست هاش رو دور بدنم فشار م
 شد...

 

 * زی*دن

 

  یطور  نی اومد ا ینم رمیگ گهیجون نداره! آخه د گهیبغلش انقدر موندم تا احساس کردم دستم د تو
خودم  یکردم باهام خوب تر و مهربون تره و هر شب برا یمدت بود احساس م  هیبتونم بغلش کنم! 

  گردش، میکه دوست دارم... باهم بر  یقشنگ یمشترکم باهاش... به روزا یکردم از زندگ یم  یباف  ایرو
. میکنن و ما محکم پشتشون باش شرفتیمسافرت، بچه هامون بزرگ بشن،برن دانشگاه، پ میبر

پشتوانه بمونن و مجبور بشن هر کار انجام بدن از بغلش اومدم   یدوست نداشتم بچه هام مثل من ب 
 ماساژ داد که با دستش گردنش رو نییپا

 انگشت هات رفت تو نخاع بدنم-

 کردم هول

 بزار ماساژش بدم   دیببخش-

 عقب    دیسمتش که کش رفتم

   شهیدرست م رمی گ ینه ممنون االن دوش آب گرم م-
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  یرفتار  هی شهیخواستم باور کنم که داره عاشقم م ینگاه کردن بهم رفت سمت اتاقش! هر بار م بدون
  یشد!اما من اندازه جفتمون عاشقش بودم، انقدر که تا آخر عمرم م  یخراب م یکرد که همه چ یم

سقف  هی ری که ز نیبود، هم کمیکه نزد نیطرفم رو سفت بچسبم و پاش بمونم هم هیتونستم عشق 
بچه   یمن! صدا یخدا یبود. حاال فکر کن منو بخواد! وا  یخودش همه چ دمی شن  ینفس هاش رو م

اومد و بچه ها رو سپردم بهش تا برم   نیزدم که شاه  یها حواسم رو پرت کرد با بچه ها سرو کله م
 غذا رو آماده کنم...

  شتریب یواسه آشپز   زمیخورد که انگ یپختم رو با ولع م   یکه م ییسر سفره غذاها یجور  هی نیشاه
بار براش قرمه  نیآماده کنم اغذا رو براش   ن یکشتم تا بهتر یگفت خودم رو م شهیشده بود و م

بودم    دهیدوست داره و منم که امشب به خودم رس  یل یدونستم که خ یپخته بودم چون م یسبز 
 قدم ببرمش جلو واسه دوست داشتنم چند دیشا

 غذا آمادس  -

  هیو تک دیکش  قینفس عم هی هوینشست و شروع کرد به خوردن... انقدر خورد... خورد... که    زیم سر
 ی ندلداد به ص

 !؟ یر یگ یازم انتقام م یدار  یطور  نیخدا نکشتت! ا  زیدن-

 و گرفتم سمتش ختمیآب ر کمی لبخند براش  با

 دوست دارم یطور  نینه ا-

 و دستش رو گذاشت رو معدش  دیرو سر کش آب

 بده من بخورم آخرشم بترکم  یپول ندارم برم باشگاه تو هم ه-

 خدا نکنه-

 نیو از آشپزخونه خارج شد...ا  ییرو گذاشت تو ظرف شو  یاضاف یجاش بلند شد و ظرف ها از
بچه ها تو شب، منتظر بودم   یتو نگهدار  یکرد، حت یکمکم م شهیاخالقش رو دوست داشتم که هم

  یهر روزم هر شبم فقط به اون فکر م  یعنیفقط بچه ها بخوابن و من بتونم برم کنارش و بغلم کنه 
ادکلن زدم به خودم و رفتم   هیوست داشتم همش کنارم بمونه باالخره بچه ها رو خوابوندم و کردم، د
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ودکا تو دستش شدم، حالم خوب*" نبود!؟!  شهیش هیسمت اتاقش...در زدم و در رو باز کردم ...متوجه 
که منو  یاون روزا افتادم، من واقعا عاشق اون کس  اد ی هویافتاد به جونم!  ی ترس هیدونم چرا  ینم

 به گوشم... دیکشت شدم!؟ خواستم در رو ببندم برگردم که صداش رس

 تو   ایب-

 بخوابم رمینه ممنون م-

 یدیبدم به حرفم گوش نم -

  نمی نفره بش  3و اشاره کرد که کنارش رو مبل   ختیر  یدنیبرام نوش  السیگ هیداخل و تو  رفتم

 ؟ یبرگرد یخواست یشد  مونیچرا پش-

 خب... خب گفتم مزاحمت نشم-

 ی میوقت مزاحم زندگ یل یخ-

 گن... ی رو م  قتی*" حق یگفتن آدم ها توبدحال  یراست م ره،یباعث شد دلم بگ حرفش

 بلند شم برم که بازوم رو گرفت  خواستم

 کجا؟ -

 خوام شبت رو خراب کنم  ینم-

   ییجا نیبه هر حال ا-

 خوام برم   یم-

 ه ها به حرف من گوش ندادن عواقب دار-

 لحنش اصال مهربون نبود باعث شد به حرفش گوش بدم برگشتم و سر جام نشستم  چون

  ه؟یچ-

 تا دانشگاهت و خرجش   ریکنم، از خونه و اثاث بگ یبرات فراهم م یهمه چ-
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 دارن   اجیممنون اما فعال بچه ها بهم احت -

   ؟یکن یکجا زندگ  یدوست دار -

 لبخند زدم   بهش

 تو بغل تو *"-

   ؟یرو دوست دار   ینیاجاره نش -

 گفتم  یسادگ یاما از رو دمیرو نفهم منظورش

 آره -

 *** 

   ؟یتو عاشق من-

 ته قلبم جوابش رو دادم  از

   رهیگ  ینفسم م  یانقدر که نباش اد،یز  یلیخ  یل یخ-

 *** 

  م؟یباهم باش  یدوست دار -

 گفت!  یرو م میدونستم کدوم باش  ینم

 دوست دارم*".. -

 

   ؟یرابطه چ  هی-

 شرم نتونستم جوابش رو بدم و اون ادامه داد...   از

 ... ی موندن  ادیشب به  هی-
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"* 

 ... یبغل اجاره ا هی-

نکرده   یرو سرم خراب شد! چون اون پشتش رو کرد بهم! چرا!؟ من که اشتباه یهمه چ هوی*".. اما 
 بودم! 

 زدم   صداش

   ن؟یشاه-

  ه؟یچ-

 خراب نکن   یطور  نیم رو اشب قشنگ-

بمونم و نگاهش کنم...  داریدوست داشتم تا صبح ب دی جفتمون کش یو بغلم کرد و پتو رو رو  دیچرخ
 بودم که خوابم برد...  یانرژ  یاما انقدر ب 

صبحش دو بار رفتم باالسر بچه ها اما اون چشمش رو هم باز نکرد! قربونش برم من خسته شده  تا
 بود.

 شد و نگاهم کرد  داریب گهیبار د  نیخودم رو تو بغلش جا دادم اما ا  دوباره

   ؟یخوب -

 رو صورتم  دمیرو کش پتو

   یل یخ-

 توش خنده داشت   صداش

 خوش گذشته پس  -

   نییرو آوردم پا پتو

 گذره بهم   یخوش م شهیبا تو هم -
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 بکش پشتمو با چرک هامم خوش بگذرون   سهیک هیحموم   میپس پاشو بر-

 ع شد  جم  صورتم

 اون نه   گهینه د-

 ...*"  یگفت یم دیاالن با ی! چون اگه واقعا بود یعاشق یگ  یم یپس الک-

 حالم به هم خورد    نیعه شاه-

 ش بلند شد و رفت سمت حموم  جا  از

 و خوردم بهش   ستادیا هویهم پشت سرش رفتم که  من

 کجا؟  -

  گهی د ارمیچرکات رو در ب -

   دیخند

 بچه ها  شی برو بچه برو پ-

 داخل و در حموم رو بست   رفت

 برد؟   یشد منم م  یم یچ اع

از پا دراز تر رفتم اتاق بچه ها چون هنوز خواب بودن منم تو حموم اتاق بچه ها دوش گرفتم...  دست
کنم! از  زی کوتاه کل خونه رو تم میتا هیتونستم تو  ی! انقدر که م ادیز  یلیخوب بود! خ  یلیحالم خ 

رو رنگا رنگ    هصبحون  زیو مرتب کردم و م زیهمه جا رو تم  ن یاستفاده کردم و تا اومدن شاه میانرژ
 و سوت زد   زی مرتب اومد سرم یو موها رونی با لباس ب  نی... شاهدمیچ

 ! یچه کرد-

 که با حالت تعجب گفت   ختمیو موهاش رو به هم ر  دمیخند  بهش

 وقت گذاشته بودم واسه مرتب کردنشون!   یکل-
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که  یبه مدل یسر  نیو موهاش رو شونه زدم اما ا  شونه آوردم  هی عیشدم و سر مونیارم پشک از
 دوست داشتم 

   یش یخوشگل تر م یطور  نیا-

 حرف خونه رو ترک کرد!  ینگه و در آخر ب  یز یکرد چ  یم یبود اما سع یدستم شاک از

که  یچه احساس  نیا ایانگار منم پنچر شدم! دوست داشتم همش جلو چشمم باشه، خدا رفت،
 به جونم؟   یانداخت

 ... دادمیو من صبحونشون رو بهشون م نییاومدن پا یشدن م  یم داریها دونه به دونه ب  بچه

 بود  نیاومدن شاه میو من تنها دل خوش دیرس  یبه شب م یطور  نیروز هم هر

 خوش...   ی ا با رواومد ام باالخره

 !؟ یکرد ریمن که همه گفتن تغ یموها  نیبا ا یچه کرد-

   دمیو گونه اش رو بوس ستادمیجلوش و رو پنجه پاهام ا رفتم

  ریها تغ  نیکنم و به بهتر لیتونم ذره ذره تو رو تحل یم  یکنم که حت یفکر م   قیمن انقدر به تو عم-
 بدم  

 و به بچه ها نگاه کرد   دیکش لپمو

 ها چطورن؟   یفسقل-

 خوبن  -

 سمت بچه ها...  میو رفت می دو به هم لبخند زد هر

  یم شیداشت خوب پ یبود اون باهام مهربون بود و من هر روز عاشق تر...همه چ یخوب   یها روز
  یطور عاددل خوش کرده بودم، اون به  شتریسمتم ب دارهی داره قدم بر م  نیکه شاه نیرفت و من به ا

روز   هیشد  یقابل تحمل م  ریشد واقعا غ یم یعصب  اینبود و  لشیباب م  یز یچ  یخوب بود فقط وقت
 خانم شدم!  هیمتوجه  دمیصفحه رو د یخونه نبود زنگ خونه زده شد و من وقت نیکه شاه
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 بله؟  -

 باز کن در رو  -

 شما؟   دیببخش-

 خوام باهات حرف بزنم   یم  نیباز کن درباره شاه-

 تعجب و استرس در رو باز کردم و لباسم رو مرتب کردم و بچه ها رو با کارتون مشغول کردم...  با

 شد... رو باز کردم و وارد سالن   در

 ... شیساله که به شدت لباس هاش تنگ و کوتاه بود و صورتش غرق عمل و آرا 30زن حدودا  هی

   غرور و تکبر بهم نگاه کرد با

 !  ید یم یقرمه سبز  یبو-

 هام رفت تو هم   اخم

 چون خانم خونمم  -

 کنه!؟    یشوهرت تو رو حسابم م نیآهان بعد ا-

 نداره  یاصال به شما ربط -

 عشوه رفت نشست رو مبل و به بچه ها نگاه کرد  با

 ! یتوله هاتم که پس انداخت-

 کردم   یم یداشتم قاط گهید

   رونی رو باز کردم اشاره کردم به ب در

 دادم  یراهت م   دینبا نمیبب رونی پاشو پاشو گمشو ب-

 گوشه چشمش بهم نگاه کرد   از
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   ییبره تو دیکه با یکس-

 کرد بهم   شارها

و تا آخر عمر با هم  نیشاه کنار   میمون یبچه ها م نیبره و من و ا دی که با یهست  یتو کس-
   میخوشبخت

 مت بچه ها و با لبخند ماهورا رو بغل کرد  شد و رفت س بلند

   یچقدر تو خوشگل  یجونم مامان  یا-

 بد اخالق بهش نگاه کرد و پسش زد عقب  ماهورا

   دمیبلند خند که

 ندارن  اجیمن مادر دارن به بدکاره*"احت یبچه ها-

 آره؟    یحداقل از پسرش پول بکن یگفت یدست باباش حال نکرد ریز-

 نداشت    تیواقع نیعاشق منه! اماا نیتونستم بگم شاه ی م کاش

 رو بغل کرد    شهاب

 ی بابات  هی جونم تو چقدر شب  یا-

 و شهاب رو ازش گرفتم   دمیجلو و دستش رو کش رفتم

 من دست نزن  یبه بچه ها-

 بد قهقهه زد    یلیخ

در درست و  ما هی دیبا نیشاه یوگرنه بچه ها شونی دییمن، تو فقط زا  یتو نه بچه ها یبچه ها-
 ی! نوشابه خانواده داره تو ندار یبته در اومد  ریکه از ز ییدار داشته باشن نه تو شهیو ر یحساب 

 بدبخت. 

 بود   نیته توه حرفش
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 زدم در گوشش  دهیکش هی

 بافته شدم و گرفت تو چنگش   یشد و دست انداخت به موها یاون هم عصب که

 ج... خانم؟  یزن یمنو م-

 دست انداختم تو دهنش  منم

   دمیکه بخواد زر اضافه بزنه رو جر م یمن دهن هر ک-

 با لگد بزنه تو شکمم که من زودتر لگد زدم تو پاش   خواست

 از درد ناله کرد اما موهام رو ول نکرد!  که

 ...  نیسمت زم دمیکش یبار موهاش رو گرفتم و دو دست نیمنم ا-

کارش   نیتا بچه تو دست هام بزرگ کردم اما اون سخت تر 4بود چون من  شتریاز اون ب زورم 
 بدکاره*" بوده 

 ...  نیو چند بار کوبوندم رو زم  نیرو رسوندم به زم   سرش

 عقب!!  دتمیدور دست هام و محکم کش دیچ یپ  یکی دست  هوی که

داشت به اون زن  که نیهمو بغل کرده بودن و بعد به شاه هیچشمم به بچه ها افتاد که با گر اول
 زد   یکرد و حرف م  یم هیکرد و اون زن هم تو بغلش داشت گر یکمک م

 سرم   دیها پر وونهیکردم مثل د یم  یداشتم با بچه ها باز  هیوحش  نیا نیشاه-

 شد   شتریب  شیگر

   نیسرمو زد زم دیموهامو کش-

 کرد!   ینگاه هم به من نم  هی یو حت دیکش یمن داشت ناز اون رو م یجلو چشم ها  نیشاه

 استراحت کن   کمی رو تخت   میبر-

 ... دهیترس  یتا بچه  4کرد و بردتش باال! و من موندم و  بغلش
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 کرد اما تمام حواسم رو دادم به آروم کردن بچه هام...  یدرد م سرم

 ... دیلرز یزد تمام وجودم م  یافتادم که خودش رو مادر بچه هام جا م یم ادشی

بچه ها از خونه خارج  ایبدون توجه به من و  نی و شاه  نییساعت هر دو اومدن پا کیاز  بعد
 شدن... 

 اومد هم بدون توجه به من و بچه ها رفت تو اتاقش...  یخونه و وقت  ومدیتا شب ن  نیشاه

 بود که جلو چشم من بغلش کرد برد تو اتاقش!    یچ کهیاون زن  نمیرفتم سراغش تا بب  دنیها خواب بچه

 زدم و خواستم وارد بشم که گفت   در

 تو حوصله ندارم   این-

 خوام باهات حرف بزنم   یم-

 االن نه -

 بچه ها...  شیبار هم کوتاه اومدم و برگشتم پ نیبردم، ا یازش حساب م شهیهم چون

 و به اون زنه فکر کردم...   دمیمبل دراز کش  رو

نقصش... نا خودآگاه بلند شدم و   یکامل و ب  شیو صد در صد گرونش... به آرا بیل لباس عج مد به
 و به خودم نگاه کردم...   نهیرفتم جلو آ

داد؟ چقدر وقت داشتم که به خودم برسم؟  یم یچ  یبودم؟! لباسمو بو کردم... بو یچطور  من
  ؟یزندگ  نیا یکجا بودم؟! کجا خودم ن،یبچه ها و عشق شاه نیمن شده بود ا ی! تمام زندگیچیه

تر بودم!؟ پس چرا اون   کیسال از اون دوتا کوچ 15بود! من  نیبود؟ انگار هم سن شاه یاون زن ک
 بود!   دهیچقدر به خودش رس د؟یرس یجوون تر بنظر م  ناز م

 خشکم...  یرنگ و لب ها یکردم به صورت ب  نگاه

 ...  فمیالغر و ضع  یاز لب هام به بازوها و شونه ها و
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انجام بده تا بهتر از قبل   یتونست هر کار   یاز من خوشگل تر بود!؟ آره چون پول داشت و م اون
 یخوره داشتن م  نیکردم...ع هیهمه بد بودن خودم گر نیو از ا دمیباشه. برگشتم سر جام دراز کش

  یها نبه!! باز پنج شرهی من رو بخواد بگ یاون جا ایت داره و اون رو دوس  نیکه شاه نیخوردنم فکر ا
 هیشب بود که از  11 یها کی... ساعت نزدگهید یخونه  هیما رو فرستاد  نی و شاه   دنیرس یلعنت

ترک خوردن قلبم رو   یعکس رو باز کردم صدا یاومد! وقت امیبرام پ  نستاگرامی شماره ناشناس تو ا
رو   ش و پاها نیکه اون نشسته بود تو بغل شاه  ی بودن، وقت  نی... همون دختره با شاه دمیشن

زدن به هم ؛ نفسم گرفت و دوباره بدنم مثل چوب داشت   یهاشون رو م  السیانداخت بود رو هم و گ 
نشستم رو   نتی شد که خودم رو به قرص هام رسوندم و خوردمشون... همون جا کنار کاب یخشک م

شکوندم   موی کردم واسه از دست ندادنش؟ من همه چ یم  دیبا گهید کاری شکست چ که بغضم نیزم
  نیکه به من توه یکردم تا نره تو هم اخماش، اما اون االن داشت با اون زن  یر پاهاش، هر کار یز

 عکس رو خوندم   ری گذروند!؟ متن ز یکرده بود خوش م

 ندازه دور  یکنه م  یم نیکه شاه یدندون لق هیتو -

دندون لق بودم؟ تا صبح   هیکه مادر بچه هاش بودم براش مثل  یمن ن؟یدندون لق بودم؟ هم هی من
خونه و   می شده بودم! منتظر شدم تا برس  یکرده بودم که روان یدنبالم انقدر خود خور  ادیب  نیکه شاه

برم   دهیبار گوش ندادم که اجازه م نیا دیجا سرگرم کنم و باالخره زمانش رس هیبتونم بچه ها رو 
 کارش نشسته و مشغوله عکس رو بهش نشون دادم  ز ینه رفتم تو که متوجه شدم پشت م  ایداخل 

  ه؟یچ نیا-

 نگاه به عکس کرد و دوباره مشغول کار با لپ تاپش شد  هی

  ممی ب یمال یکارها  ری درگ رونی برو ب-

 زدم  داد

 جواب منو بده  -

 حالت ممکن نگاهم کرد    نیرو آورد باال با ترسناک تر  سرش

 سر من داد نزن  -



 که نداشتم یتیشخص

351 
 

 که بغل شوهر منه؟   هیک  نیبهم بگو ا-

 انقدر شوهرم شوهرم نکن، درجه نده به خودت  -

 حرفش جا خوردم   از

   ؟یچ یعنی-

و   یو من از اولش هم بهت گفتم تو فقط مادر بچه هام نجایا یتو از اولش هم بخاطر بچه ها اومد-
  گهید زیچ چینه ه

 !؟؟  یکن  یم کاریچ یدار  میآروم دار یزندگ هی میتا بچه دار 4ما  میدار یخوب  یمنو تو زندگ نیشاه-

 کوره در رفت و بلند شد از جاش   از

  ریتونم نشون بدم؟ ها؟ انقدر درگ یم یتونم ببرم؟ به ک  یخوبه؟ من تو رو کجا م  یزندگ   نیا یکجا-
حرف هاش    کار؟یخوام چ  ی! تو رو من میمونه صورتت رو اصالح کن ینم  ادتی یکه حت ییبچه ها
 تا بچه داشتم و عاشق اون بودم   4بودم، من  یم یقو دیشکوند اما من با یدلم رو م

انداختم که تو بهت فشار  من پرستار بچه هام رو رد کردم خودم رو تو فشار  نی شاه نه؟یمشکل تو ا-
 ؟یدیدستمزد من رو م یطور   نیاون وقت تو ا ادین

  یسر من منت م یطور  نیتا بچه ا 4رسن اون وقت تو با   یم شونیتا بچه دارن به همه چ 10ملت -
تو دل  ی! من به چیبود  یمشغول آشپز  ای یخواب بود  ای یخسته بود  شتیهر موقع اومدم پ ؟یذار 

 خوش کنم؟ 

 نرو   گهیدنبال کس د گهیفقط د شمی م یکه تو بخوا یهمون نیباشه من بعد از ا-

رو بزارم   ی تونم باشم و ک  یم یکه با ک  یکن  نیمن تع یبرا یتو حق ندار  ستین  ینسترن هر کس -
 کنار، حد و مرز خودت رو بدون  

 پر بغض شد   گلوم

  ؟ید یکشه چرا اجازه م یم شی رو به آت  مونیه زندگاون زن دار  ؟یشد یطور  نیتو چرا ا  نیشاه-
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   رونی از اتاق کارم برو ب زیدن-

 قدم رفتم جلو تر   هی

 چطور باشم تا برات بس باشم؟  یخوا یبگو م-

 پس تو کار من دخالت نکن و برو بچه هات رو بزرگ کن   یش  یهم اندازه من نم یتو خودت رو بکش-

 بار داد زد   نیا

   رونی برو ب گمیفقط بهت م گهیبار د هی-

 کردم...   هیجا نشستم و گر هی ییو تنها  اطیتو ح   دمییدو رونی از اتاق اومدم ب  هیگر با

 من فقط تو رو دارم کمکم کن   ایشدم؟ خدا ی م یکردم؟؟ دست به دامن ک یم کاری چ دیبا

 یغذا م دیشده بودن و با  داریبچه ها که تازه از خواب ب  شیسبک تر شدم رفتم پ یکم یوقت
 خوردن...  

اومدن بغلم  یم رفتنیم یچون ه ستیبودن حالم خوب ن  دهیتاشون هم از صورتم فهم  4هر  انگار
درد  یبشه بر رو یمرهم  دیداده بودم، تا شا ادیرو خودم بهشون  نیکردن... ا یکردن، بوسم م یم

 من یلب هام...اما خنده رو لب ها  یکارهاشون حالم بهتر شد و دوباره خنده اومد رو نیهام...با ا
دست مامان بود،  ری ز یاز پرستار ها یکی زنگ خورد ،  میکوتاه و تلخ باشه! گوش دیبا شهیانگار هم

 جواب دادم 

 سالم-

   ختمیبهم ر شی گر یصدا دنیشن  با

   میشد چارهیکه ب مارستانیب  ایب  زیدن-

 شده؟   یچ-

 ... فوت کرده یکرامت یآقا-

 مرگ بشه؟!!  م یاون مرد بزرگ تسل شهیکنم! مگه م ی تونستم حالج  یرو نم حرفش
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 !! ؟ یگ یم یچ-

 جا خانم دکتر حالش بده   نیا ایب-

 رو قطع کرد و من رو تو همون حال خراب تنها رها کرد!   یگوش

  مارستانی ب میرفت  یم دیبا

 و تند بهش گفتم   نیتنم کردم و رفتم سراغ شاه  لباس 

 مواظب بچه ها باش  مارستانیبرم ب دیمن با-

 رسوندم...  مارستانیگه بدو بدو رفتم سمت جاده و خودم رو به ب یم ی چ نمینموندم بب  گهید

که به  ییراه رو  یپرستار ها و دکترها جمع شده بودن تو یبود و همه  ختهیبه هم ر رستانما یب همه
 شد!   یم یسرد خونه منته 

بغلم رو   ریکه بهم زنگ زده بود ز یتونستم حرکت کنم! همون پرستار  یشل شده بودن و انگار نم  پاهام
   ییگرفت و منو برد سمت اون اتاق کذا

 زد   یحرف م هیگر با

فوت کرد اما خانم دکتر رفته تو کما   نیداغون شده بود تو همون ماش یکرامت یکردن آقاتصادف -
 داره یفعال پا تشیوضع

 ! ینبات   یزندگ  هیکشه و مامان رفته تو  ینفس نم  گهیبود! بابا د نیهاش چقدر تلخ و سنگ حرف

 بابا رو   نمیخوام بب  یم-

 زم ی عز شهینم-

 ...  هیگر ری و زد ز  گفت

 پدر   یب  زیکس شده بودم، دوباره همون دن یدوباره ب من

 رو گرفتم تو دستم دستش
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  نمی حداقل مامان رو بب-

 برمت    یباشه م-

 که مامان بود   یبخش  میکرد و رفت کمکم

 جون و بدون اون نگاه قشنگ  یعالمه دستگاه... ب هی ری...زدمشید شهیپشت ش  از

تونست آرومم   ینم یک چیشدم! ه یزدم... داد زدم... اما آروم نم  غی زدم... صورتمو کندم... ج خودمو
 کنه 

 یوا ؟یکنه!اما االن چ یدلم خوش بود مامان اون زنه رو جمع م ادیخوش بود بابا پشتم در م دلم
 من... یخدا

 شدم بخاطر بچه ها با همون حال خرابم برگردم خونه   مجبور

 رو نداشتم   یچی ه حوصله

 بچه ها  شی پ ادیخانم که ب هیزدم به سم  زنگ

 اومد سراغم  نیخونه شاه دمیرس یوقت

 خبر؟   یب  یکجا رفت زیدن-

 جوابش رو بدم، فقط بغضم دوباره شکست...   نتونستم

 شده!  یچ-

 با من بده؟  یچرا انقدر زندگ -

 شده   یبگو چ-

 بابا مرده... مامان تو کما رفته! -

 ! یچ-

 ...  مارستانیرفتن ب  یم  یتصادف کردن وقت-
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 از دست رفت   یطور   نیخانواده ها رو گرفته، شهاب هم هم  یلیخ  زیمتاسفم تصادف عز-

 نداشت...   یهام تموم ه یحالش از من بدتر شد! بغلم کرد. گر  نیشاه

 متمون خانم با حالت زار اومد س هیسم

 به سرمون اومده!؟   ییخانم چه بال-

 جدا شدم اون رو بغل کردم    نیشاه از

 دنید بیجور آس  هیرو دوست داشتم   یمنه هر جا رفتم، هر ک اهی از بخت س-

 کردم تو چشم هاش  نگاه

 نکنه من باعث مرگشون شدم-

 حرف رو نزن نینه خانم ا-

 اشک مهمون چشم هامه؟  شهیافته! ها!؟چرا هم ی پس چرا همش اتفاقات بد م-

 اشکش رو پاک کرد و دوباره منو بغل کرد  شیخانم با گوشه روسر هیسم

  یم ایدن نی جور از ا هیما  یداره، مرگ داره متولد شدن داره، همه  نییباال پا ینکن دخترم زندگ  هیگر-
 میر

 همه اتفاق بد رو با هم ندارم! نیمن تحمل ا-

 ... هیگر  ری حال ما زدن ز دنی کرد و بچه هام با د یم  هیخانم هم گر هیسم

 هم انگار داغ برادرش براش دوباره تازه شده بود... نیشاه

کردم... البته   یبچه هام فکر م  یکه به نداشتن اسم پدر رو ییبدتر از روزها ی بود، حت  یبد  یروزها
دونم چقدر    یاز حال رفتم...نم یک  دمیمرد نامرد... انقدر حالم بد بود که نفهم هی االن پدرشون بود، اما 
بابا با شکوه و پر از افراد    ی! اما بعد از اون فقط به هوش اومدم... خاکسپار امی گذشت که به هوش ب

کردم    یم  یکردن و من سع ی م یسر شناس بود و پسر هاش من رو به عنوان خواهرشون معرف
  ییکم و کسر نباشه، آخ مامان کجا  یز ی وقت چ هیرو انجام بدم تا  دادیانجام م  د یکه مامان با ییکارها
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پسر بزرگ بابا منو رسوند خونه و گفت   یخاک...بعد از خاکسپار  یکه بابا رو چطور گذاشتن تو ینی بب
 وارد خونه شدم...   یو با خداحافظ داشتم بهش بگم و من هم ازش تشکر کردم یکه اگه مشکل

! واقعا من چرا زنده بودم!؟ نمی رو بب  نیشاه  یحت ایدوست نداشتم از جام بلند بشم و  یحت گهید
 هیمن  دادن،ینداشتن و خودشون همه کارهاشون رو انجام م  یاجیبه من احت گهیبچه هام د یحت

که   رهی پشتم رو بگ  یکنه ، ک تمیرو هم نداشتم حما یکس گهید یدندون لق...حت  هیمهره سوخته بودم، 
 چیبتونم بچه هام رو نگه دارم!؟ آخ خدا ه  رهیپشتم رو بگ یکنم؟ ک رونیب میبتونم اون زن رو از زندگ

 غذا اومد باال سرم  ینیس  هیخانم با  هی... در زده شد و سمایدن نیکس نزار تو ا  یرو ب یکس

 ! یاستخون خال دیشد گهین داال دیالغر بود دیخانم؟ غذا بخور-

 ؟ یخورم از مامان خبر دار   ینم-

 زنن  یرو م  یشگیزنم و همون حرف هم یواال هر روز زنگ م-

 خانم رو گرفتم تو دست هام هیسم یها دست

 ! ؟ امیب   مارستانیمن برم ب دیداری خانم بچه ها رو چند ساعت نگه م هیسم-

 دشون ین یبب دیراحت بر التونی آره خانم خ-

 ...مارستانیو قرآن رو برداشتم رفتم سمت ب  دمی پا شدم لباس پوش تند

 ... ختمیر یکردم و اشک م  یپشت پنجره نگاهش م از

مردم قرآن رو باز کردم و شروع کردم   یبابا م  یمن به جاش رو اون تخت بودم، کاش من به جا کاش
 ی...صدادادی غض اجازه نم مامان بشنوه اما ب دیآروم بخونم تا شا یبه خوندن دوست داشتم با صدا

سرم   رداره دو یپرستار باعث شد از جام بلند بشم تا جواب سؤالش رو بدم اما احساس کردم همه چ
  دمیرو د نی شاه یچشم هام رو باز کردم چهره  یتعادلم رو از دست دادم افتادم...وقت  هویچرخه!  یم

چشم هام رو باز کردم لبخند زد   دی کرد...تا د یو حس کردم دست هاش رو که داخل موهام حرکت م
 د یرو بوس   میشونیو پ

 ؟ یخوب -
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 نه یکس و تنها بب  یرو بر خالفش چرخوندم،دوست نداشتم منو انقدر ب   صورتم

 پروندم...  زیچ هیبودم  یخوام، عصب  یکه زدم ازت معذرت م ییحرف ها  نیبخاطر آخر-

 اون دل منو شکوند، نگاه کردم تو چشم هاش  اما

 سوزه؟ یدلت برام م ؟ی مهربون شد هویچرا -

 رو نداد جوابم

 ؟ یهاش  یبدبخت یاصل  لیکه خودت دل  یبه کس  یکن  یترحم م-

 ...رونیرو کرد بهم و از اتاق رفت ب  پشتش

 ...  گفت غصه نخور من حواسم بهت هست یکرد و بهم م یهام رو بستم... کاش بغلم م  چشم

 اومد باال سرم و گفت :  دکتر

 ی ش یم  یطور  نیوگرنه باز ا یبخور  یبه اندازه کاف دیبا   عاتینوشتم، غذا و ما  یتیچند تا برات تقو-

 اما دکتر گفت  دمیسر به دکتر اشاره کردم که حرف هاش رو گوش م با

 ه؟ یحساب کرد، همراهت ک شهینه رو تو نم-

 صدا زد  و

 همراه تخت )...(-

 اومد داخل  نیشاه

 بله-

 ییبرنامه غذا هی دیدچاره سوءهاضمه شده و با شونیتا غذاش رو کامل بخوره، ا یمون یباال سرش م-
از پس   نمیبب   شهیآب شدن و معدش داره حساس م  یهاش خشک و ب هی داشته باشه، کل یمقو

 نه  ای یای خانمت بر م

 چشم حله-
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و حرکت   نی و نشستم تو ماش میبر نیکمکم کرد کفش هام رو بپوشم و تا ماش  نی رفت و شاه دکتر
 بهم نگاه کرد  یدونه قولنج گردنش رو شکوند که تق تق صدا داد!و بعد جد هیکرد اول 

 نه؟ ای  یبخور  یخوا یغذا م-

 نه-

 نه؟  یگ یم  یکن یمن نگاه م یتو چشم ها-

 وابش رو بدم و جرات نکردم ج  نییانداختم پا سرمو

 کنه یمونه کارهات رو م یم شتیخانم هم پ هیسم نیبعد از ا ،یبخور  دیبا-

 ؟یبد یار یپولش رو از کجا م -

 از نسترن گرفتم-

 د یلرز دلم

 ی ر ی من پرستار بگ یبچه ها یخوام با پول اون برا  ینم-

 دارم فعال اجیمن به اون احت زن،ی رو بر ینکبت  مهیب  نیتحمل کن بزار ا-

 ها همش بهونته نیا ؟یدار  یاج یتو به اون چه احت-

  دهیمونه و کارهات رو انجام م  یخانم تو اون خونه م هیکه بهت ربط نداره نشو، سم یوارد مسائل  زیدن-
 تموم 

 ی که حال منو خراب کن یتو فقط اسم اون رو آورد-

برنامه درست واسه  هیکه بتونم   یکه بخوام انکار کنم، هست تا وقت ستین یز ی اون هست، چ زیدن-
 نمی بچ میزندگ

 م؟ یجا چ نی پس من ا  ت؟یزندگ -

 ... یچون االن فقط منو دار  ی من  یاز زندگ ی تو جزئ-



 که نداشتم یتیشخص

359 
 

 شکست  بغضم

 بشم؟ یراض  یکه تو برام انتخاب کرد یز یتا به هر چ یکن یم ری منو تحق ی! دار یپست یل یخ-

کنم، فقط االن به  ینم  ینره که من بهت قول دادم که پشتت رو خال  ادتیتو فعال به خودت برس، و -
 فکر خودت باش 

 داد زدم  هیگر با

 یعشقه بهم زد یحالمو از هر چ -

 گرفت...  شی نداد و راه خونه رو پ جوابمو

کرد بخورم و من انقدر جرات نداشتم که  یآورد و مجبورم م  یرو م مییغذا یروز خودش وعده ها هر
 بگم...  یز یبتونم چ

بچه   یزد! حت  یآزار دهنده نم یحرف ها  گهیکرد و اصال د یخوب رفتار م یلیبود باهام خ   یروز  چند
 هام رفتارشون بهتر شده بود و شاد تر بودن 

اومد دستگاه ها رو قطع کنن و من روز   یماهه که مامان تو کماست و پسر هاش دلشون نم  کی االن
 .ادیکه اون دوباره به هوش م نیداشتم به ا مانیکردم حالش خوب بشه و ا یو شب دعا م 

خانم هم بچه ها  هیبهتر شده بودم و سم دایجد دادیبه خوردم م یمجبور  نیکه شاه ییغذاها بخاطر
 بار از رو دوش من کم بشه کمیکرد تا  یم یرو نگه دار 

هم خوب و مهربون بود، اون زن هم فعال شرش کم شده بود، بچه ها   نیخوب بود، شاه یچ همه
که دلم رو   نیکرد با ا یم تمیکه اذ نی...! با ادمیخوابیم  نیپرستار داشتن و من هر شب تو بغل شاه

تکون نخورده بود! انقدر دوسش داشتم که فقط  یذره ا  یکه بهش داشتم حت  ی شکونده بود اما عشق
  یها...لعنت یفشار ها و سخت نی تونست من رو به حد مقاومت فوالد برسونه جلو ا یش کنارم م بودن

  یو برام خودش لقمه م دیخر یم هی!! مثال برام هددیکش  ینازم رو هم م دایهمه جوره جذاب بود! جد
  ودارم   اجی که چقدر بهش احت  دیفهم  یروم اثر مثبت داشت، کاش م   یلیکار هاش خ نیگرفت هم 

تونستن خودشون انجام   یکارهاشون رو م یبچه ها هم همه  گهیگذرم.حاال د  یبراش از جونم هم م
 یشد خدا رو شکر نسبت به بچه ها یسالشون م 3کارمو کم کرده بود... االن از داشت  نیبدن و ا
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که شهاب   یتیو احساس مسئولبا هم بودنشون  لشیبرخوردار بودن و دل  یخوب  یاز رشد ذهن گهید
 یکرد و خودش هم که آقا بود.صدا یبهشون داشت بود. چون شهاب به همشون کمک م نسبت

خانم   هی! سمدیلرز  نیانگار زم هوی ن ییپا  یبه گوشم، اما حوصله نداشتم برم تا طبقه   دیتلفن خونه رس
 اومد باال یبدو بدو م 

 خانم خانم خانم جان...-

 خانم خورد بهم  هیاز اتاق که سم رونی ب دمییکردم و دو هول

 شده؟ یخانم چ هیإ سم-

 خانم دکتر به هوش اومده! -

خانم رو که دم دستم بود  هیسم  یکرده بودم! بدو بدو با همون لباس ها روسر  دایبال پرواز پ انگار
 ...مارستانیگرفتم واسه ب نیبرداشتم  و با هول و وال ماش

 به اتاقش... دمیبه بخش و از دکتر ها آمارش رو گرفتم و باالخره رس  دمیرس

 ...دیو نگاهم کرد! پاهام سست شد و بغضم ترک  دیدر رو باز کردم سرش چرخ تا

 مامان -

 ددخخ... -

 تونست حرف بزنه!!! ؟  ینم چرا

 دلم آروم گرفت  کمی که باالخره  دمیلرزون رفتم کنارش و انقدر دستش رو بوس یپاها با

 لبخند زد  بهم

 ی خخ.. ب -

 د؟؟ یزن یحرف م   یطور  نیچرا ا-

 رو با غصه به چپ و راست تکون دادکه دکتر وارد اتاق شد   سرش
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 چشم هاشون باز شده! دنیبه به خانم دکتر دخترشون رو د-

 تونه حرف بزنه!؟ چرا دست هاش جون ندارن یدکتر چرا درست نم یآقا-

 ها حالش خوب بشه!؟ ی زود نیکه به ا دیانتظار ندارماه تو حالت کما بوده!  2 کیخانم نزد-

 شه؟یخوب م یعنی-

 رو مرتب دنبال کنه   یوتراپیزیجلسات ف  دیخواد، با یالبته فقط توجه و مراقبت م -

 حتما -

 فه یهم ازش حرف نکش فعال بدنش ضع ادیز-

 چشم-

 خانم دکتر با اجازه -

 با فشار دادن چشم هاش رو هم جوابش رو داد و دکتر رفت  مامان

 دست هاش رو ماساژ دادم رفتم

 کنم  یهمه کارهات رو م  شتمی قربونت برم خودم پ -

 ببچع -

 ؟ یبپرس  یخوا  یحال بچه ها رو م-

 رو آروم تکون داد  سرش

 ی خودت باش یفقط فکر سالمت د یخوبن... شما االن با-

 د یخند  آروم

 ش... -

 ه بدهادام نزاشتم
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 هم خوبه... نیشاه-

 گفتم  یدل خوش واسه

  می کن  یبهتر رفتار م  یلیخوبه و با هم خ یاخالقش خوب شده، رفتارش بهتر شده کال همه چ-

 بغض کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد  هوی

 ... انیک-

اما  تونست حرف بزنه  ینم دم،ی و دستش رو بوس  نییبگم! ؟فقط سرمو انداختم پا   یدونستم چ ینم
 اشک هاش روون بود...

 ن؟ یبه پسراتون خبر دادن بهوش اومد-

 کرد و چشم هاش رو بست...  دییبا حرکت آروم سرش تا-

به بار غصه  دیمن نبا گهی... دزی ... به هوش اومده بود اما درب و داغون... با داغ عزدمیآه کش هی
...بخاطر بچه ها مجبور بودم  نیکرد که من خوشبختم با شاه یفکر م دیکردم، اون با یهاش اضافه م

 ازش سخت بود.  یی برگردم خونه اما جدا

  تی خانم واسه بچه ها تولد گرفته و چندتا چوب کبر هیسم دمیاز چند ساعت برگشتم خونه که د بعد
اومده بود  خونه از ماتم در  یکه براشون پخته بود بعد از مدت ها حال و هوا یخونگ   کیگذاشته رو ک

پلو   کزرش هیکردم و با عشق براش  یبار خودم آشپز  نیخونه ا ادیب  نیو دوست داشتم زودتر شاه
 ... دمیخونه کش یبه سر رو یدست هیو   دمیلباس خوب و خوشگل پوش هیگذاشتم و 

 * نی*شاه

 ...میزنگ خورد و مجبور شدم وسط کار برم سمت گوش  میکه گوش  مینسترن تو کار بود با

 جانم؟ -

 ؟ ییکجا زمی سالم عز-

 کارگاه هم یدنبال سفارش چرخ ها-
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 اتفاق خوب افتاده، مامان به هوش اومده  هی-

 چقدر خوب خوشحال شدم -

 منتظرتم  ایزود ب -

 باشه -

 گه و رفتم سمت نسترن اما اون پسم زد  یم ی چ نمینموندم بب  گهید

 جانم!؟!  ؟اونمیدیوسطه رابطه با من چرا جوابش رو م-

 !گهیجور د هیجور اون  هی نیتعجب بهش نگاه کردم! دوتاشون هم رو مخ بودن، ا با

 که بهت ربط نداره دخالت نکن  یتو مسائل -

 نمی اخم بهم نگاه کرد و زد تخت س با

 ز؟ ی حواست هست که من نسترنم نه دن-

 ی نه...که رفتم سمت اون گوش م ری! تقصدیحس و حالم پر کال

"* 

 پات  ری ز یاصل رابطمون رو گذاشت-

 جاش بلند شد  از

حالم بهم خورد!    دمشیبار د هیرو زبونت!   ادیاسم اون نکبت ب یبا من   یمن دوست ندارم وقت نیشاه-
 زشتش   یبود با اون صورت استخون  یداد! پوست و استخون خال  یروغن سوخته م یبو

 شدم  یم وونهید  یشدن یکه عصب کرد با حرفش منم میعصب

 دمیرو گرفتم تو دستم و کش موهاش

 اصال حرف نزن  ایمن درست حرف بزن  یبهت گفتم درباره مادر بچه ها-
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 ناله موهاش رو با دستش گرفت  با

 موهاااام  نیشاه-

 ی باهام چطور رفتار کن ینگرفت ادی هنوز  یشناس  یهمه مدته منو م نیا-

 د یببخش-

 کردم رو تخت   پرتش

.. از خونه  یمادر بچه هام بش یتون  یو م  یبگو عاشقم ی با من رفتار کن  دیچطور با یدیهر موقع فهم-
 ...رونیش اومدم ب 

 روشن کردم و گذاشتم رو لبم...   گارویس

مونده  ابونی و االن آواره کوچه و خ امرزیخدا ب  انیرو هم که پس داده بودم به پسر آقا ک   نیماش
 بودم... 

 راه افتادم... ابونیو امتداد خ نمیشلوار ج  ب یرو کردم تو ج مدست

 کرد.  یامروز فردا م یهم که ه مهیب  نیپول مونده برام نه غرور! ا نه

برگشتم متوجه نسترن شدم که سوار بر   یپشت سر هم حواسم رو پرت کرد و وقت  یبوق ها یصدا
 کرد سوار بشم  یش بهم اشاره مبنز   نیماش

 توجه به راه افتادم...  یو ب دمیآه کش هی

 خواد منو سوار کنه! یهم نبود! االن باهاش م یمن گار  نیماش شی روز بنزش پ هی

  یم بیکردم وگرنه غرورم آس یم  یسرش خال  ادیبا داد و فر دیکرد که با یم ین یحرف تو دلم سنگ هی
 من؟؟ ی نهیزنه تخت س  ی!مدید

 به گوشم  دیرس  صداش

 م یزن یباال حرف م   ایب  نیشاه-
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 صدامو بردم باال   شیهمون فاصله چند متر از

 مگه موند؟ یحرف  م؟؟یبزن ی چه حرف-

 د یببخش  نیشاه-

بنز افتاده  هی یکه چقدر خفن بود وقت  دیکردن اما اون موقع به ذهنم نرس یداشتن نگاهمون م همه
 دنبالت!

 شدم  سوار

 ها رو بده باال  شهیش-

 داد باال که داد زدم عیسر

  رونی ب میبر نت یشد با ماش  یروت نم  یروز  هیمن؟! ها؟   ی نهیتخت س  یزن یم  یهست یک  یفکر کرد-
تخت   یزن  یاالن م یکرد یم یبا اسم من واسه خودت پادشاه یروز  هی میمن بر نیبا ماش  یگفت یم
مونم؟! بابام حساب هاش پر پول بود   یم یطور  نیمن هم یفکر کرد ؟یهست یک  یفکر کرد نم؟یس
االن خونم رو فقط بخوام   نیهم  ن،ی برند ساختم و شدم شاه هیو  ستادمیخودم رو پاهام ا مناما 

 ؟؟یتو چرا خودت رو گم کرد یسی من خوردم به پ رم،یها رو بگ  نیتونم صد تا بهتر از ا  یبفروشم م

 د یوسنفس گرفتم که خم شد سمتم و صورتمو پشت سر هم ب هی

 د یغلط کردم، ببخش-

 زدم و داد زدم  پسش

  یکن یم یکه بتونه به من بگه باال چشمت ابروئه؟ اون وقت تو چه فکر  یدیرو د یتو تموم عمرت ک -
 من؟؟  ی نهیتخت س  یزن یم

 خورده بودم افتادم... البته اون کال استثنا بود   زی که از دن ییکتک ها و گاز ها ادیلحظه  هی

 شگرفت تو دست  دستمو

 م یخر  یم نیماش هی میریاالن م نیهم
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 ندارم  اجیدوبرابر بشه من به پول تو احت نهییپولت رو بزار جلو آ -

  ری فعال بدم ز نیماش هیبابا  شگاهی از نما میهات رو ندارم!بر یتوجه  یمن تحمل ب نیتو رو خدا شاه -
 مشکالتمون درست بشه هیپات باشه تا بق 

 دیرو بوس میشونیشد و پ خم

تا بچم،  4و خانوادت مشکل ندارم که! من عاشق اون  تی مشکالت مال ای قربونت برم من با تو -
 مشکل من فقط اون دخترست 

 کرد به خودش  اشاره

 ؟ یکن یحذف نم  تیچرا اون رو از زندگ  م؟پسیما با هم ازدواج کن ستیدورت بگردم مگه قرار ن-

 رست بشهبچه ها د یصد بار بهت گفتم بزار اول شناسنامه ها-

  یها! م یوقت دلمو نشکن هیمن فقط بخاطر تو از اون ور برگشتم  نیکنم اما شاه یچشم من صبر م-
 من چقدر دوست دارم  یدون

 لبخند کم رنگ بهش زدم  هی

 ی نره عشق من ادتیتو هم -

 گفت زارت   یقتیحق هیتو دلم  اما

وقت عشق رو تجربه نکرده بودم تو   چیداشت و خوشگل و جذاب بود اما من ه یقو شهیر نسترن
! اما االن اگه حرف ثروت  دمی هم شدم و نفهم دیدونم شا یکه تا االن کرده بودم! نم یتموم عمر 

همون هم نداره! هه شب  گهیکه د  زینداشتم! دن یاز شبه جمعه ها ازش انتظار  شترینسترن نبود ب
منو  یبچه ها د،یکه نبا یها! اد همون کس میبابا...تموم عمرمون تو رابطه بود یهم نداره! ا هجمع
 !دییزا

 آقا کامران نگه داشت!!  شگاهیمتوجه شدم جلو نما هوی

 جا مال تو هستش  نیا  نی ماش نیبهتر زمی عز-
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   امیب شهینسترن من روم نم -

 دونه پس نگران نباش   ینم یز یو فعال هم از بچه ها چ هیازدواج راض نیبابا کامال به ا-

رو آورده بود، کال    شگاهشینما دا ی... نگاه انداخت به ساختمون که جدمیشد ادهی و پ دیبوس  صورتمو
  نیباشه؟ البته فعال هم رانیا یدامادشون از شجرنامه دار ها ادینسله پول دار شدن چطور بدشون ب  3

 باز اومد سمتمون   یکه پدرش با رو  میوارد مغازه شد نذاشتیهام داشتن واسم کالس م

 راد   نیبه به آقا شاه-

   ریسالم وقتتون بخ -

 دمت یخوشحال شدم د یخوش اومد-

 میاحوال شما از دخترتون هست یای، جو تونهیممنون از بلند نظر-

 دم ید ریجناب سف  یپدر رو تو مهمون  شیاتفاقا چند شب پ -

رو براش    یمی مشکالت نتونستم تا یسر  هیوت داشتم اما بخاطر دع یبله من هم به اون مهمون-
 اختصاص بدم  

برج   هیفقط چند تا معامله جوش خورد و پدرت هم قراره  دیرو از دست نداد یاد یز  زیاشکال نداره چ-
 بسازه   فهی خل  یتو امارات برا

 طور   نیکه ا-

 بحث رو عوض کرد  نسترن

 خوام   یتوپ م  نیماش هی نیحرف ها رو، بابا واسه شاه  نیا دیبابا ول کن یا-

 د یخند  پدرش

 ندارم   شتر یداماد که ب هیبله -

 برام عشوه اومد  نسترن



 که نداشتم یتیشخص

368 
 

 رو بده  شگاهتیخوشگل نما  نیپس واسه نامزدم، ماش ییبابا-

  دینسترن رو بوس یشونیپ

  ؟یخوا یبه چشم، پسرم فقط بگو کدوم رو م  یا-

 رو برام فرستاده بود  ها نی از ماش  یک ی رنه پدر واال نسترن اصرار کرد وگ-

 ده مگه نه؟    یکه بابا بهمون م مونهینامزد هیهد - نسترن

   دیخند  باباش

 شما دوتا آرزوها دارم   یکوچولوشه، من برا هی نیا-

برداشتم تا بتونم    نییپا متیباال و نه ق  متیو آخر خودم نه ق میپاره کرد کهی با خنده تعارف ت 3 هر
 جبران کنم به جاش  

 ندازه  یکارمو راه م وندایه نیهم-

   ادیبهت م  شتریبه نظرم ب س یاون جنس - نسترن

 خوبه  نیرو بزارم تو کارم تا برندم رو بتونم دوباره سرپا کنم، هم  هیو سرما یانرژ  دیمن فعال با زمی عز-

  یبرا یهم از پدرت پول نگرفت  ی هزار  یحت دونم تو  یکه م نیحرفت درست پسرم، با ا-نسترن  پدر
کم  یز یچ چی به من بگو، من دوست دارم دامادم ه  یداشت اجی احت یز یشروع کارت، اما هر موقع به چ

 نداشته باشه  

   امیممنون از لطفتون اما فعال خودم از پس مشکالتم بر م-

 دادم  تی رضا لی نسترن ازت گفت با کمال م یدارم که وقت مانیبله بهت ا-

 میداشته باش یخوب   یزندگ  میتون یممنون از نظر مثبتتون منو نسترن م-

 منه  یآرزو نیا-
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از بچه ها بره تو فقط مدارک رو فردا   یکی گمیسند و پالک رو هم م یرو گرفت جلوم... کارها چیسو
 صبح بده بهم 

   رمی نه خودم م-

 جور کارها چرا دامادم وقتش رو تو اداره ها بسوزونه؟   نیا یکارمند دارم برا  یوقت-

 !  دیکن یمنو شرمنده م   دیدار یطور  نیشما ا-

 رو شونم  زد

  یمثل پسر خودم گهیتو د-

  یکارهاش درست شد م  ارمیفردا مدارک هاش رو م رمیممنون از لطفتون، پس من امروز با نسترن م-
 برمش  

   شهیبه نامت م یتش سندش هم هر موقع بخوامال تو هس نیا  ستین  یباشه مشکل-

  می پس با اجازتون ما بر-

  میکار دار یسر  هیآره بابا ما -نسترن

 به سالمت    دیبر-

  میشد   نی و سوار ماش میکرد  یهمه خداحافظ با

 رو؟   نتیماش  یدوست داشت-نسترن

 آره ممنون -

 منو؟  یدیبخش-

 دم یرو کش  لپش

 رم یگ یبه دل نم یز ی من کال از تو چ-
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دوست دارم بگم که  کهیکوچ  یدورهم هی انی قرار چند تا از دوست هام هم ب ؟یمون  یم شمیامشب پ-
 م یقرار با هم ازدواج کن

 عجله نکن -

 ! نیشاه-

 شده باشه  رید گهیاما د یبش مونیترسم تو پش یبشه بعد، من که از خدامه م  یخب بزار کارها اوک-

ازدواج داد اما من فقط به تو فکر   شنهادیبابا تو کانادا بهم پ یها کی از شر یکی به جون مامان  پسر -
 بشم؟ مونی خوام پش یکردم! اون وقت من چطور م  یم

 دمشون یبرم خونه دلم واسه بچه ها تنگ شده از صبح ند دیبه هر حال امشب من با-

نگفت رسوندتم خونه و وارد خونه  یز ی که اسم بچه ها رو آوردم چ نیجمع شد اما بخاطر ا چهرش
  یکه کاله دلقک زیآهنگ همه جا پر بود! چشمم افتاد به دن یبودن و صدا دنیشدم، همه مشغول رقص

  وع! واقعا بچه بود! منم رفتم وسطشون و شردیپر یم  نییگذاشته بود رو سرش و با بچه ها باال پا
رفت سمتش و   زیزنگ اومد که دن یکه بچه ها صداشون رفت باال صدا کردم به تکون دادن بدنم

کنه و از خونه رفت   یلحظه چشمم افتاد بهش که متوجه شدم با غصه داره نگاهم م هیجواب داد 
و سرش رو   ستادیتو نسترن! اومد جلوم ا یر یبم یدستش بود!!! ا میبرگشت گوش  یو وقت رونیب

 ن ییپا تانداخ

 ودرو آورده ب تی گوش-

 رفت باال  دییازش گرفتم دو تا

 د یخانم ازم پرس  هیاما سم دنیها نفهم  بچه

 شد!؟  یچ-

 اط یرو ندادم و زنگ زدم به نسترن و رفتم سمت ح   جوابش

 جونم؟ -

 ؟ یبرگشت  یچ یبرا-
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 جا مونده بود!  تیخب گوش -

 !؟ نتتی بب دینبا زیمگه بهت نگفتم دن  ؟یفهم  ینسترن زبون نم-

 جمع کنه بره  نهی بزار بب نه؟یچرا نب -

  یم یاما چ  ششیرو قطع کردم و برگشتم خونه...خواستم برم پ ی! گوشدی فهم  یزبون نم  نیا نه
 گفتم!؟

رو صدا زد نه جواب داد  زی اما هر چقدر دن دیرو چ  زیخانم م هینبود سم یوقت دعوا اعصاب خورد االن
خانم اعصابموخورد   هینشد!! که حرف سم کردم بخورم و به نبودش توجه نکنم ینه اومد! هر چقدر سع

 کرد  

 کنه  یشد! در رو هم باز نم  یدونم چ یپختن، نم یخانم چقدر با ذوق داشتن شام رو م -

 جام بلند شدم  از

 حواستون به بچه ها باشه غذاشون رو بخورن-

 دیکردم که متوجه شدم قفله! رفتم کل نییرو باال پا رهیپله ها رفتم باال تو اتاق بچه ها بود دستگ از
 !!دمشیزاپاس بازش کردم و رفتم داخل که ند   دیرو آوردم و با کل یاضاف یها

 یگوشم رو به در حموم چسبوندم صدا یتو حمومه اما وقت دمیبه گوشم و فهم  د یآب حموم رس یصدا
  بیکردم که کمتر آس یم کاریمن چ ای...خدانیبه گوشم...پشت در نشستم رو زم  دیش رسکردن هیگر
  یکه انقدر بال سرش آورده بودم! دلم براش م یکرده که به من دل داده! من ی!؟ آخه چه فکر نهی بب

اومده؟!!  ایبه دن  نیا یچ یخواستمش ، اصالبرا یم میرو داشت و نه من واسه زندگ یسوخت، نه کس 
کنم اصال دوست ندارم مادربچه هام  جادی دانشگاه رفتنش رو ا طیخونه بخرم و شرا هیبراش  دیبا

  رم؟قرمز و متو یدر حموم باز شد وسرمو چرخوندم و نگاهش کردم چشم ها  هویکمبود داشته باشه 
 رو به روش  ستادمیکرد! خواست در رو ببنده که اجازه ندادم و ا یم هی چند ساعت بود که گر

 خوام باهات حرف بزنم  یم-

 کاله تن پوشش موهاش رو ماساژ داد و رفت سمت کمدش... با
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 داد هیهد نیماش هینسترن امروز بهم  یبابا-

رو در  کرد و بدون توجه به من جلو چشمم پشتش رو کرد بهم و تن پوشش  نیی سرش رو باال پا فقط
 رو برداشت  رشیپشتش و لباس ز ختیرو ر سشی خ  یمشک  یآورد موها

تو پر تر بود فکر   کمیدقت نکرده بودم! دو تا چال رو کمرش داشت، اگه  شیحاال به اندام ساعت شن تا
 شدن! یخوشگل تر م  یل یکنم خ

 و گفتم :   دمینفس راحت کش هیگفتم!  یداشتم م یرشته کالم از دستم در رفت! چ کال

 داد  هیبهم هد  نیماش هیباباش -

 شد تا لباس رو برداره *" خم

 بار چشمم رو بستم   نیو ا دمینفس راحت کش هی دوباره

 گفتم!؟! باز رشته کالمم پنبه شده بود!  یداشتم م یچ

 افتاد  ادمی ها

 داد   نیماش هیباباش -

   دیچرخ یعصب  هوی

 نسترن داره؟  یرو ندارم ول یکس چیکه من ه ی بهم بفهمون یخوا  یدم،می!؟؟ فهمیگ یچند بار م-

گرفت جلو    رهنشویپ  هویحواسم به حرف هاش نشد! نگاهم رفت سمت گردن و گوشش و...  اصال
 تنش و نگاهم قطع شد 

 گفته بودم!؟   یچ

 باباش...  -

   نمیداد زد تند اومد سمتم و زد تخت س زیدن

 ؟یمنو آزار بد یخوا یها؟ م ؟یکن یتکرار م  یه  یچ یبرا-
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بدون  تا دمیخر  نیبودم. از باباش ماش ششیکه چرا پ یقصد آزار دادنت رو ندارم فقط خواستم بدون -
   مینمون لهیوس

   نمیزد به س  دوباره

   ؟یگرفت یاز اون م  دیحتما با-

 ها؟   یزن ی م یه  یچ یبرا  زیدن-

 پر اشکش داد زد  یو با چشم ها نمیزد تخت س  دوباره

 دست و پاهات له بشم  ری خوام مثل گذشته ز یمنو م  یخوام بزن  یم-

 بار زد تو گوشم   نیا

  یهست یخوام باورکنم تو همون آشغال   یم نم،یشدنت رو بب  یخوام وحش یکنم م تیخوام عصب  یم-
 گهیدختر د  هیرو تخت بودم اما االن ازحسادت بودنش با  مارستانیماه تو ب  1هاش  بیکه بخاطر آس

 شدم   وونهید

 زد به بازوم   مشت

 تونم تحمل کنم   یبزن تا دوباره ازت متنفر بشم انقدر درد دارم که درد حسادت رو نم  یبزن عوض -

 رو گرفتم تو دستم  مشتش

 من اونو دوست ندارم  -

 کرد تو چشم هام   نگاه

 یکه هر جور که تو م یکنم، من  یم یکه واسه داشتنت هر کار  یاون رو به من  یدار  یپس واسه چ-
   ؟ید یم حی ترج شمیدارم م یخوا

  یهست یو تو کس رمی گ یم میبدم، من تصم ح یو توض نمیتونم تمام افکارم رو برات بش  یمن نم زیدن-
   یکن  یکه بهش عمل م

 خوام    ینم-



 که نداشتم یتیشخص

374 
 

 تر داد زد  بلند

خوام تو رو با   یخوام تو رو داشته باشم، خود تو رو! نم  ی من م یپدر باال سرم باش  هیخوام مثل   ینم-
 باشم   کیشر یکس

 من حرف هام رو زدم وفقط مونده اعمال کردنشون -

شب بود اما اصال تحمل جو خراب خونه رو نداشتم  9کنار و ازاتاق خارج شدم... ساعت   دمشیکش
  ادیبنز نداشت که انتظار داشته باشم ب زیدن گهیردم... هه دکناره جاده حرکت ک  ادهیو پ رونی زدم ب

خونم و   بهبود  کیکه نزد یکنه! رفتم تو بوستان تیازم شکا ششینداشت که بره پ میدنبالم! البته کس
سر   زایچ  یلیاالن خ دیتا بچه نبودن شا 4 نیروشن کردم... اگه ا  گارمویو س  مکتین هینشستم رو 

زن!؟ من برم به  نیکنم خدا اما چرا از ا ینم  یحالم خوب بود. ناشکر  شهیجاش بود و من مثل هم
معشوقه که    لبتهباباش؟ ا یگن رفته با معشوقه  یتو شرکت نم  ه؟یک نیخانواده دوست و آشنا بگم ا

   دمیکش ق ینفس عم  هیبشه کاتشون کردم  یکه رابطشون جد نینه قبل از ا

نبود که بتونه برنامه رو خراب کنه و نسترن هم که  یگاهیاصال تو جا زیو گرفتم و دنهام ر میتصم من
خوب باشم تا بعدا حسرت بودن باهام رو تو دلش نداشته باشه،   زی با دن دی بود فعال فقط با یراض

 برگشتمداشت که حقش بود. بعد از ساعت ها قدم زدن و فکر کردن  یباالخره اون هم از من سهم
 آب خوردم و رفتم باال...  وانیل هینکنم،   داریرو ب  یخونه... آروم وارد خونه شدم تا کس 

   دهیخانم خواب هیسم  شیپ  زیمتوجه شدم دن در به اتاق نگاه کردم که یگوشه  از

 رفتم داخل و دم گوشش صداش زدم    آروم

   زیدن-

 خواب خواب بود   اما

و دستش رو   دیخانم پر هیسم  هویگردنش که  ریهم ز یک یپاهاش و اون  ر ی دست انداختم ز آروم
 گذاشت رو دهنش  

  یم گذاشتمش رو تخت، با حال مرو برداشتم و رفتم اتاقم آرو زی و دن  ستین  یکردم که مشکل اشاره
 جاست!  نیا نهیبشه بب   داریشد ب
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چند  ادیو دستم رو انداختم دور شکمش و خواستم بخوابم اما   دمیدوش گرفتم و *"کنارش دراز کش هی
 شدم!   یجور  هی افتادم و  شیساعت پ 

 هم حس پدرانه بهش ندارم!   ادی کنم نه! ز یاولمون تمام تالشم رو کردم *"اما االن احساس م  رابطه

ته دلم سرزنشم   یحس هیکنه اما  یرابطه رو قبول م لی فکرم خندم گرفت! شک نداشتم با کمال م از
ره  شد و دوبا  داریلحظه انگار ب  هیسمتم و  دیکردم بخوابم که چرخ یشدم و سع الی خیکرد... ب  یم

  گهید ر با نیشدم اون هنوز خواب بود! و من ا داریب  ی... منم کم کم خوابم برد... صبح وقتدیخواب
  دارینکنم! دستمو انداختم روش و تکون دادم، تا تکون خورد چشمم رو بستم اما ب تشینتونستم اذ

مطمئن   یچشمم رو بستم و وقت  ع یبار چشم هاش باز شد و من سر نینشد! دوباره تکونش دادم که ا
 گفتم   یشده، آروم چشمم رو باز کردمو باتعجب وخواب آلودگ اریشدم که هوش

 تو بغل من!  یاومد یتو ک-

 کرد   یزده نگاه م رتیهم ح اون

 تو!  شیپ  ومدمیمن ن-

 تو بغلم!؟   یجا خوش کرد یاالن اومد یمنو فحش کش کرد شبیها! د  یهست یعجب دختر -

 !  ومدمیمن ن گمیم-

 آره  یز یپس االن تو روح دن -

 *" دمیشدم رو صورتش رو بوس خم

 آخ من چقدر روح دوست دارم ...  -

 داد عقب  هولم

 نکن  -

 بکن   یعن ینکن  گنیها! خانم ها معموال حرف هاشون بر عکسه م یدیبهم نخ م یخودت دار  نیبب -

 از رو تخت بلند بشه که گرفتمش  خواست
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 نکنم!؟   ایکجا؟ باالخره بکنم -

 خجالت بکش زشته   نیشاه-

 نکنم؟  ایباور کنم  یکه تو روح  نیا گمی! میچقدر تو منحرف -

 جا   نیدونم چطور شد اومدم ا ینم-

 به نشونه تاسف تکون دادم   سرمو

  یاز عشق من مجنون شد-

 که دادم در اومد!!!   یگرفت، جور  شگونیرون  کتفم

  یا وونهیخودت د-

   یکن فینشونت بدم ک  یا وونهید هیوونم؟؟یمن د-

 حرکت شد  یو ب   دیدور دستم که رنگ از روش پر دمیچی رو پ شموها

 مثبتش بود   یاز نکته ها یک ی  نیو ا دیترس ی برد و م یدرصد ازم حساب م  99.9طور  به

 شب...  ی اه ی... به رنگ سنیکردم تو چشم هاش... مظلوم بود و غمگ نگاه

 یرشته م یکنم به جا یوگرنه موهات رو م یذار یش رشته مآ هی یش یامروز پا م وونهید نیواسه ا-
 تو قابلمه   زمیر

 ذارم   یآش رشته م-

 ...  رونی از اتاق رفت ب دییرو ول کردم که دو موهاش

بلند شدم از    عیبردم! سر یمدارک م دیافتاد امروز با ادم یشماره نسترن  دنیزنگ خورد با د میگوش
 شدم و فراموش کردم   الیخ  یبودم اما ب  یازش شاک روزشیکه بخاطر کار د نی جام و جواب دادم با ا

   زمی سالم عز-

 سالم قربونت برم من  -
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   ؟یخوب -

مادر بچه ها رو   میتا مجبور نباش  دمشونیدادگاه بچه ها انجام شد، با پول خر  یکارها ،یآره پس چ -
و اگه الزم   ی خودت باش  دیکه با هی تیهو دییتا  یکارها یسر  هیانجام شده  اون جا همه کارهاش میببر

  ی بود بچه هارو هم ببر 

 ممنون  -

   یبد لیبابا مدارک هات رو تحو شیپ م یدنبالت بر امیدارم م-

 دنبالم اما زنگ خونه رو نزن باشه؟   ایب گهیساعت د کی من صبحونه بخورم، -

 زنم   یباشه زنگ خونه رو نم -

و ماهورا   دمی بچه ها سر حال تر شدم ، همشون رو بوس  دنیکه با د نییقطع کردم و رفتم پا رو یگوش
 رو گرفتم بغلم  

 چه نازه   نی آخ دخترمو بب-

   میتون  یباز  میپاک بل  ییبابا-

 کرد   یترجمه نم  زی و دن دمی فهم یمدت بود زبونشون رو بهتر م هی گهید

   ییخوشگل بابا میل یباشه م-

  یصبحونش رو م   زیداد و دن یبه بچه ها غذا م زیدن ی خانم به جا  هیو سم زی سر م مینشست یهمگ
بهش   ی ! اون وقت منم اون طور دیکش یپرستار نبود چقدر عذاب م چارهیتونست راحت بخوره، ب
 ...  یایتا بچه بر نم 4از پس  یگفتم! تو همش خسته ا

مثل آوردن    ام،یدر ب  زایچ یسر  هیبار   ری مشکالت بتراشم تا بتونم از ز یسر  هی دی ندارم با یچاره ا البته
بوق   ی که صدا دمی...صبحونه رو خوردم و رفتم لباس پوش زی کنار گذاشتن دن ای نسترن به خونه و 

تا از   نییرفتم طبقه پا  یزد! وقت  یدستش رو گذاشته بود رو بوق و تن تن م  یشعور   یب هی! دمیشن
نگفت   یز ی زود تر از من رفته، نگاه کرد بهم اما چ  زیمتوجه شدم دن ابون،ی تو خ هیک  نمیبب یپنجره شرق 
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زنه و   یدستش بوق م هیو با  رونیاومد ب  نینسترنه که نصفه از ماش  دمیو تند رفت باال نگاه کردم د
   جونور ره یکه کارم دستت گ  فی لعنت به تو ح یکنه ا  یبه ساختمون نگاه م

 م و از پنجره داد زدم رو ه  دمیهام رو ساب دندون

 بس کن -

   نیو من رفتم سمتش... نشستم تو ماش نی نشست تو ماش  عیسر

 نسترن مگه بهت نگفتم... -

 انقدر برات مهمه که ناراحت نشه؟  ی زنگ نزنم، منم زنگ نزدم بوق زدم، واسه چ-

  ؟ید  یباره به حرفم گوش نم نی چندم نینکنا ا یواسه من حاضر جواب -

 ...  دیاون با نیشاه-

 ادامه نده حوصله بحث ندارم  -

 شد و به راه افتاد...  ساکت

 کارها انجام شد رو بهش گفتم  یپدرش وقت  ش یپ میرفت

 منو برسون خونه  -

 گهیبه بدن بعد د میبزن یز یچ هی-

 خونت   میوقت ندارم بر-

 و خنده گفتم  ی شوخ به

  م؟یجا بزن ن یهم یخوا یم-

   دیخند

 باز؟   میبچه بساز-
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   دمیخند

 تا بچه بستمه  4-

 رو دراز کردم و دست هاش رو گرفتم  دستم

 خوام   یزن خوشگل و خانم م هیمن فقط -

 بهم نگاه کرد   یچشم ریز

 کدومش رو دارم؟  -

  یهم اضافه دار  ییآپشن ها هیتو -

   دمیمنم خند دیخند

 کردا   یبابا قبول نم یچند سال قبل بود نیاما اگه اون شاه-

 بودم!!؟   یمگه چطور -

گفتن   یم دمیشن  ی! هر موقع ازت م یو دعوا بود ی! همش دنبال الت باز یکرد  یبد م یکارها یل یخ-
   یآقا شد ،یخوب شد  یلیاما االن خ ،یبازداشت شد ای یدعوا کرد

   ست؟ین  یر یپ ینشونه ها-

 !  می شدم؟؟ منو تو هم سن  ریمنم پ  یعنی شور یب-

   دیکه پرس دمیخند

 ه چند سالشه اون دختر-

-23 

 !!! یچ-

 آورده  ایتا بچه به دن 4  یسالگ 19سالشه و تو سن   22-
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 سنش کمه!  یل یخ-

که اون رو تحت پوشش خودشون نگه  یرو نداره و خانواده ا یکس چیه ه،یدختر پرورشگاه هیاون -
 مواظبش باشم   دیو االن فقط منم که با ستنین گهیداشته بودن، د

 سالش باشه! دلم براش سوخت   22کردم  یاصال فکر نم -

کم نداشته باشه و مزاحم   یز یکنم که چ  یم یکار  هیاون هم برنامه دارم  ینگران نباش واسه زندگ-
 منو تو هم نشه  یزندگ

   ؟یمثال چه کار -

 حاال بماند  -

 هم داره یی با اون سنش چه رو-

 یدبهش نداشته باش اما گوش ندا یبهت گفتم کار  -

گردم واسه  یباهاش ندارم اما خودت ردش کن بره من دارم دنبال مزون م  یکار  گهیخب د یل یخ-
 سفارش لباس عروس  

 مد روز   نیتر  دیخوام تمام لباسم کار شده باشه با جد یم

 کنم   یمادر بچه ها رو درست م یکن منم کارا یموافقم تو برنامه هات رو اوک -

  میاون جا خوش بگذرون  کمیبرادرم تا  شیپ می مدت بر هی ونمی اما قول بده که بعد از عروس-

   یکه تو بخوا یهر کشور  زم،ی عز میری م هیاوک-

 ممنون مهربون  -

 خونه و رفت...  رسوندم

 کردن، رفتم طرفشون و بلند سالم کردم  یم یباز  اطی تو ح  و بچه ها زیدن

 رو ادامه داد...   شونیروشو ازم گرفت و با بچه ها باز زیدن
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 کنه   یخانم داره زرشک پلو آماده م هیحرف نداشتم رفتم باال که متوجه شدم سم حوصله

 ! ستیمگه ناهار آش ن-

 نه خانم گفتن زرشک پلو بزارم  -

 طور   نیکه ا-

  اطی رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم و برگشتم ح-

 باشه؟   یناهار قرار بود چ-

 خواد حساب کنه!  ینم   منو ای  دهیرفتار کرد که انگار حرفمو نشن یجور  زیدن

 و خشن صدامو بردم باال   یجد

  ؟یمگه قرار نبود آش بزار -

 پاهام  شهاب اومد سمتم و با مشت زد به  هوینگفت!  یز ی بهم نگاه کرد و چ مات

 مامان منه  -

   زی کردم به دن نگاه

   یزار یآش م یر یاالن م نیهم-

 اخم بهم نگاه کرد و رفت داخل   با

 زد تو گوشم!!!  هویرو گرفتم بغلم که   شهاب

 تعجب بهش نگاه کردم!  با

 داد نزن-

  میکرد یم یشوخ  میداشت-

 زد  داد
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 ن یبزالم زم -

 تر بود!!   یاز منم قاط نیا

 هم مثل جوجه افتادن دنبالش!!  گهید یو بچه ها زی که رفت سمت دن نیزم گذاشتمش

آش رو آماده  لیداره وسا زیدن دم یشدم و رفتم داخل خونه که د الیخ یشد اما ب میخورده حسود هی
 کنه  یم

 موچولو خوشمزه کوچولو

   خچالیدادم به  هیکنارش تک رفتم

 زور باال سرت باشه؟   دیحتما با-

 و مالقه از دستش افتاد تو قابلمه    دیبرداشتم سمتش که ترس زی خ هویکه  چپ بهم نگاه کرد  چپ

 بهش...   دمیسمتم و منم چسب دیچرخ

 بود، سرش رو آورد باال و نگاه کرد تو چشم هام   مین یتا سر ب سرش

 ؟یدیآش منو آزار م هیواسه -

  ؟یدار  یحرف  هی. چدهیبرم، حال م  ینه، لذت م-

  یعقده ا-

 !!!  یعقده ا ی!!! به من گفتیچ-

 بهش نگاه کردم   یعصب

 خانم؟  هیسم-

 بله آقا  -

 حواست به بچه ها باشه -
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 زد    غیرو انداختم رو دوشم که ج   زی قابلمه رو خاموش کردم و دن ریز

 خانم کمک   هیسم-

 خانم که رفت عقب  هیچپ نگاه کردم به سم چپ

 زد  یداد م دهیترس زیدن

   ایخانم تو رو خدا ب هیسم-

   امایتار مو از سرشون کم بشه سر وقت شما هم م ه یخانم بچه ها  هیسم-

 باال رفته نگاهش کردم    یباال و انداختمش تو اتاق در رو بستم و با ابرو ها رفتم

  ؟یعقده ا  یبه من گفت-

  

 کرد و انداختمش رو تخت...   یجا خورد اما بعدش خودش هم همراه  اولش

  

 خانم؟؟ حالتون خوبه؟ -

 ... دیمن خند یهم به خنده   زی خانم خندم گرفت دن  هینگران سم یصدا از

 نه!؟  گهید هیبار زدمت کاف هی-

 تر بهم لبخند زد   قیعم

 عاشقتم  -

 دادم؟  یجوابش رو م   یچ دیبا

 هوسه ستیعشق ن-

 اندازه بهت دارم  یکه ب یعشقاما باور دارم به  یکن یانکارش م  شهیهم-
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 باز شروع نکن    زیبابا دن  یا-

 آروم گفت    یفی ضع یصدا با

   رمی میمنو از خودت جدا نکن، م-

   دمیرو بوس ش یشونیپ

  دمی سازم قول م یرو م  یزندگ  نیمن برات بهتر-

 رو انداخت دور گردنم  دستش

فرمان   ر ی بره ز  یبدنمو م یکه داره همه سلول ها یروسیو هی! مثل یتو وجودم بزرگ شد یلی تو خ-
 خودش  

 عوض کردن بحث گفتم   واسه

 جا...   نیا یبهم بگو سلول ها قایدق-

 گردنش ریگذاشتم ز دست

 جا...   نیا ایو -

 رو آروم حرکت دادم سمت پاهاش که جمع شد   دستم

 ا  -

 !؟ هیچ-

 به گوشم  دیخانم رس هیسم یصدا  باز

 خانم؟  -

 دادجواب  زیدن

 د یبچه ها باش  شی پ ستین  یمشکل-
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 ...  یاصل یاستفاده کردم و رفتم سراغ کارا شی حواس پرت از

 ... نییپا  میرفت یسه ساعت گذشته بود که هر دو از سر ضعف و گشنگ دو

 تو رگ و رفتم که بخوابم...  میزرشک پلو زد هی

به هر   گهی! دنمشی نب ایعوض بشه و   ینخواستم رو تخت زیکدوم از رابطه هام با دن  چیبعد از ه اما
 تو خونم بود...  شهیحال مادر بچه هام بود، هم

 شدم   داریدر ب یصدا با

 تو    ایب-

   ینشست رو صندل  ییاستکان چا هیبا  زیدن

 چسبه یآخ دستت طال االن م-

  مارستانیبرم ب   دیمن با نیشاه-

   ؟یواسه چ-

 کنن   یم کاریچ  نمیخوام بب یمامان اومدن م یسر هاپ-

 نکن   رید یبرو ول -

 ... یمرس  زمیباشه عز-

 سرم   ر یو من دستم رو گذاشتم ز رونیاتاق رفت ب  از

سوال اومد تو  هیزنن فکر نکرده بودم! اما االن   یکه همه ازش حرف م یگم شده ا ی مهیحاال به ن تا
 ذهنم 

 نسترن؟   ای زه یگم شده من دن مهین

 گم شده؟  ی مهی تو ن یهست یکدوم گور  یعنی! ستنیکدوم ن چیه نه،

 * زی*دن
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از   به اتاق مامان دکتر ها دمیرس ی...وقتمارستانی هام رو عوض کردم و حرکت کردم سمت ب لباس 
ون بودن با  مامان که با زن و بچه هاش یدو تا پسرها  دنیاتاق خارج شدن و من رفتم داخل که با د

   دمیکردم و رفتم جلو و دست مامان رو بوس  یباز باهاشون احوال پرس یو رو یگرم

 بچه هام به خدا   ری درگ امی تونم هر روز ب ینم  دیقربونت برم من مامان ببخش یاله-

 لبخند جوابم رو بده   هینگه و با   یز یداد اصال چ حی تونست درست حرف بزنه ترج ینم چون

دونم دلش واسه  یخودمون بمونه، چون م شیمامان قراره پ نیبعد از ا  گهیبزرگ گفت: د پسر
  هیاز حرفش  شمونیپ  یایکنم ب  یفقط بگو که برات اوک  یهر وقت دوست داشت شهیدخترش تنگ م

 شد    یشدم! انگار پشتم خال یجور 

 جان؟    زیشد دن  یچ -  یدوم پسر

 م رو جمع کرد خودم

 گفتن؟   یدکتر چ -

 تونه حالش رو بهتر کنه  یمثبت م یو انرژ  ت یگفت مراقبت و تقو-یاول  پسر

 زدم    لبخند

 تونه زودتر خوب بشه  یشما م  شی پس خوشحالم که پ-

 زد  نی لبخند غمگ هیکردم به مامان که اون هم  نگاه

 شدم!   یکس تر م یبچه هاش من باز هم ب شیرفت پ  یاون هم م اگه

ازم   یاتاق خلوت شد آروم و به سخت  یکردم خوشحال باشم... وقت یو سع  اوردمیخودم ن یرو به
 د یپرس

 ...  نیشاه-

 بشه و خودم شروع کردم   تی اذ شتریندادم ب  اجازه
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انقدر مرد   نیشاه دیخوبه، رابطمون بهتر شده و بچه ها حالشون خوبه، نگران ما نباش یهمه چ-
 م یبش  مندازیهست که اجازه نده ما آواره و ن 

 زد   لبخند

  یدار  شتتتریت ت ب  اقتیتو ل-

چون من  ران،یا یبرگرد یو بتون  یشما فقط مواظب خودت باش تا زودتر خوب بش   یمن خوبم مامان-
   شهیدلم براتون تنگ م

   ایت ت هم ب-

 بشم  تونیمزاحم زندگ نی از ا شتریب  تونمینه نم-

 اق شدن...  رو به چپ و راست تکون داد که پسرهاش وارد ات   سرش

   یخودمون باش  شی)...( تا پ مارستانیب  یکن یم دایجا فردا صبح انتقال پ نیخب مامان جان از هم -

 فردا!؟   نیهم-

 بله -

 زدم    یتلخ  لبخند

   دیمراقب مامان باش-

  نیکنم و بچه هات رو هم به بهتر یرو خودم برات آماده م یبگو همه چ یا ی ب  یهر موقع خواست-
 فرستم   یمدرسه ها م

 ممنون از لطفتون اما همسرم حواسش بهمون هست -

 خدارو شکر خوشحال شدم  -

   دیشما فقط مواظب مامان باش-

 چشم-
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 برم بچه ها خونه هستن  دیمن با-

 رسونمت   یباشه من خودم م-

 منتظره  نییهمسرم پا شم،ینه مزاحم نم -

 ه سالم برسون  طور باش نیکه ا-

 چشم -

بار   نی شد اما ا  یکردم باهاش... دلم براش تنگ م  یسخت خداحافظ یلی و خ  دمیرو بوس مامان
زدم  مارستانیازش جدا شدم و از ب  یبه سخت رهیحداقل دلخوش بودم که حالش رو به بهبود م

رو هم از دست  یه حامدون هیکه همون  نیراه افتادم سمت خونه... دلم گرفته بود، از ا ادهی... پرونیب
و زرد و قرمز...   دیسف یسبزه ها نشستم و به درخت ها نگاه کردم... به گل ها یبودم...رفتم رو داده

طور دارم   نیگودالم و هم هیبرده بودم! انگار تو  ادیرو از  زای چ یل یانقدر تو مشکالتم غرق بودم که خ
اگه مرگ   ؟یخواستم به کجا برسم؟ به چ   یهوا و آب اون باالست... م رهیم ادمی کنم و کم کم داره  یم
آخ مامان  ا؟یدن نیاصال منو آوردن به ا یاصال من چرا زندم؟ واسه چ ه؟ی چ یزندگ هیزندگ انیپا
 ی و ولم کرد ایدن نی تو ا یحماقت پس انداخت هیهوس و  هی... تو منو سر یکرد انتیخ

شدن بود...حرکت کردم سمت   کی بودن و هوا هم در حال تارهام راه خودشون رو باز کرده  اشک
 رو به رو شدم  نیخونه با اخم و تخم شاه   دمیرس ینشه اما وقت نیتر از ا ر یخونه تا د

 ؟ یتا االن کجا بود-

 کردم  یرو ادهی پ کمی-

 !؟ یدی رو چراجواب نم   تی! گوشیدر اومد مارستانی ساعته از ب  2تو  کم؟ی-

 حواسم نبود -

 ی دیدفعه آخرت باشه جواب تماس منو نم-

خانم آماده کرده بود روگرم کردم    هیکه سم یدوش گرفتم و شام هیرفتم  میتکون دادم و مستق سرمو
 خانم بچه ها رو خوابوندم... هی و با کمک سم میخورد
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 بغل آروم و گرم... هیخواست،   یبغل م دلم

و من از فرصت استفاده کردم و رفتم تو بغلش و   د،یو دراز کش  به تخت کرد لیخانم مبل رو تبد  هیسم
 اون محکم بغلم کرد

 ؟ یشوهرت رو بغل کن یر ی خانم چرا نم-

 رونیداره باهام خوبه هر موقع خودم رفتم سمتش گفت از اتاقم برو ب  ازیکه ن  ییاون فقط وقت ها-

 از شانس شماست  نمیبگم واال ا یچ-

 !؟  یچ یعنی شانس؟

 دلم گرفته-

 یتا بچه سالم دار  4چرا دخترم؟ خدا رو شکر کن -

 حرفش خندم گرفت که انگشتش رو گاز گرفت  از

 نکن!  یآ وا خاک به سرم ناشکر -

 نگفتم!  یز یمن که چ-

 داشت   یمعن یل یخندتون خ-

 به شماست فقط  میبعد از مامان دل خوش -

 مونه یجور نم  هی شهیداره هم  نییباال پا   یبه خدا باشه زندگ  دتیدخترم ام-

 مونده که بخواد بره باال؟  ی من چ یاز زندگ-

 ی واسه زندگ دیراه دار یل یهنوز خ یشما هنوز جوون-

 خوام   یرو نم شی شدم بق  ریجاش س  نیهم-

 که جا خوردم!   هیگر  ری خانم زد ز هیسم هوی
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 شده!؟! یچ-

بود اما   یخوب یشه، بچه باال سرش نداشت که سالم بزرگ ب یدرست حساب  یبابا هیپسرم افتادم  ادی-
سوزه   یاز باباش بدتر شده، دلم م یکیانقدر باباش زدتش و فرستادتش براش مواد بخره که االن 

 براش  

 گرفت   میخانم منم گر هیسم هیگر از

   شهیم یاونم پسر خوب شهیدرست م -

...*"! هر موقع رفتم خونه کتکم  یدنبال بد کارگ  یر یم یافته به جون من که دار  یکشه م یم شهیش-
 زد

 زنه!؟ ی! پسرتون شما رو میچ-

 چشمش رو پاک کرد   اشک

 شده  وانهیهم د نیکجاست ا ستیپدر گور به گور شدش که معلوم ن-

   ارهیبره سراغش پدرش رو در ب نی شاه  گمیغلط کرده م-

   ستین  ازینه خانم ن -

 بزنه!؟    بچه بزرگ کن که بعدش کتکت یسخت نیچرا هست، با ا-

   ارهی کردم تا از دستش راحت بشم، اما دلم طاقت نم یکارها م  یلیبچمه وگرنه خ گهیهمون د-

 که مادر باشه  نهیبهتر از ا  یلیسگ باشه خ  هیکردم، آدم  سکوت

برم شهرستان، اما بخاطر پسرم نرفتم   رمیخواستم طالق بگ  یاون رو بزرگ کردم، م  یمن با چه بدبخت-
تو  گهیم چیبا اون شوهر تف باال سر، اما حاال که بزرگ شده دستمو نگرفته ه  میزندگ  یو موندم پا

 ! یکن  ی*" میبدکارگ 

 تر بغلش کردم...  محکم

 جا بمون اصال نرو خونت   نی کال هم نیبعد از ا-
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   دییبچه ها و شما  نی من فقط ا یدل خوش-

 کردم   بغلش

   دیشما هست میقربونتون برم منم دل خوش-

 خانم  دیوقت سکته کردم مردم منو حالل کن هیکنه اگه   یمدته قلبم درد م هی-

   دمیاز دست نم  گهیاز دست دادم شما رو د زی! من تازه عزهیچه حرف نیا-

نبود آزار   که اگه یانقدر وابسته نباش یکن به کس  یکنه، سع  یم فیآدم رو ضع یدخترم وابستگ-
   ینی بب

 چشم -

 نشدن  داریتا بچه ها ب  میبخواب -

   ر یشب بخ -

 به گوشم...   دیرس نیآروم شاه  یرو بستم و خواستم بخوابم که در زده شد و صدا چشمم

 خانم بهتر بود  هیجوابش رو ندادم، بغل سم ومدیخوابم م  یلیخ چون

 اون آروم اومد داخل و دم گوشم صدام زد  اما

   ؟یدیخواب  ز؟یدن-

  امیخانم در ب  هینخوردم تا ولم کنه بره دوست نداشتم از بغل سم تکون

 دست انداخت دور پاهام و گردنم و از جام بلندم کرد   هوی اما

 پس بگو اون شب چطور سر از اتاقش در آورده بودم!! مچت رو گرفتم   آهان

 نشن   داریو وارد اتاقش بشه تا با صدامون بچه ها ب  رونیب می اتاق بر شدم از منتظر

 در اتاقش رو بست دست انداختم به بازوهاش   تا
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و شب تو   یشد وونهیاز عشق من د یگ  یتو اتاقت بعد صبح م یار یم یدار   یآقا، منو برم   یلو رفت-
 تو اتاق من!؟!؟  یایخواب م

   دیخند

 من خوابم  یسر  نینه ا-

 زدم  فی خف غ یج  هیو  دمیرو تخت که ترس انداختتم

   یروان -

 سر جات   ایلباس خوشگل بپوش ب  هیپاشو پاشو -

 گرفت   خندم

 ! ا ی دار یتو مشکل رفتار -

  یاسباب باز  یش  یبهم خم م یکن  یامروز ظهر جلو چشم من پشتت رو م  نم،ی کم حرف بزن پاشو بب-
 گهیخاره د  ی! تنت میبچه رو بد

 نداشتم   تیمن که کار  نیوا! شاه-

 برنامه هام   نیبرو بچه من خودم ته ا-

 گفت از قصد جلو صورتش خم شدم و انگار جواب داده  یشد، راست م شتریب  خندم

 بازه  شتینگا ن-

 رو درست کردم    جام

   ادیخوابم م-

   نییاز تخت پرت شدم پا هوی که

 !! نمیپاشو بب -

 حرکتش جا خوردم!  از
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 ! ؟یکن   یم یطور  نیچرا ا-

 ناز بکشم، بکن لباستو...   ستمی من بلد ن-

  نیو قشنگ تر نیکه باهاش بودم جز بهتر ییآورد! وگرنه ساعت ها یرو در م  وونهید یمرد ها یادا
که تنها    یها و جنتلمن بودن ها بود و واسه من تیبود! اون ته ته ته تموم جذاب میزندگ یلحظه ها
و هر   تمبت نبود. من حاضر بودم تموم عمرم اون رو بپرس هیجز  یا گهید زی اون بود چ میمرد زندگ 

 ...رمیشکل بگ  خوادیکه اون م یجور 

 م یشد داریب  نیشاه  یگوش  یبا صدا صبح

 جواب داد و گفت :   یبا بدخلق نیشاه

 االن چه وقت زنگ زدنه؟ -

- ... 

 چشمش باز شد   هوی

 جدا!!؟ -

- ... 

   امیدارم م-

 !  سیسالم رفت داخل سرو هی یون حترو قطع کرد و بد یگوش

 کرد   یخواست بهم توجه م  یاخالقش متنفر بودم که هر موقع خودش م نیا از

کردم بخوابم ،   یرو سرم و سع  دمی ، پتو رو کش میباهم بود شبیکه د یبه من یتوجه  یگرفت از ب دلم
در   یصدا  یادیاومد و با فاصله ز سی در سرو یکرد ، صدا یرفتار م یطور  نی دفعه اولش نبود که ا

رفت   یعن یزن بود. نکنه نسترن باشه! ؟ یبود؟! احساس کردم صدا  یک یعنیرفته!  دمیاتاق که فهم 
مادر رو از بچه هاش و پدر بچه   هیخواست  یداشت که م یدونم اون چطور ذات یاون!؟ نم  شیپ

 یاستراحت کنم صدا کمیو تا خواستم هاش جدا کنه! از جام بلند شدم و رفتم صبحونه رو آماده کردم 
واقعا   ارشهم که رفت  نیدادم، و شاه یبچه ها م  یبه گوشم... همه عمرم رو داشتم پا دیبچه ها رس 
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خانم خواستم بچه ها رو نگه داره از   هیو از سم  دمیآزار دهنده بود. بغضم رو قورت دادم و لباس پوش
  شیآرا هیدقت کردم... همشون  دمیکه د ییبه راه افتادم... به تموم زن ها  ادهیپ رونیخونه زدم ب 

هم  یکار شده. و نگاه شونیکه معلوم بود رو طراح ییکاشت و لباس ها  یداشتن با ناخون ها میمال
رو   یهام گذشته بود. بخاطر فشار مال ی شیلوازم آرا خ یبه خودم کردم...کال دو تا مانتو داشتم و تار

 مامان و بابا هم نبودن که حسابم رو پر کنن   گهید دیبرم خر یاومد ه یدلم نم  نیشاه

  یمال تیدادم اشکال نداره وضع یرفته بود به خودم دلدار  ادمیکردن  دیخرج نکرده بودم که خر انقدر
 خسته شدم و برگشتم خونه...  گهید ، انقدر قدم زنون رفتم که شهیدرست م نیشاه

 خوشحال بود!    یلیاومد خونه و خ نیبود که شاه غروب

 تا شناسنامه گرفت جلو چشمم  6رو مبل و  نشست

 درستشون کردم باالخره -

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 رو؟   یچ-

 شناسنامه هامون رو، شدن راد -

 چرخش   یچوب بزارم ال دیکار هام رفته! فکر کنم ترس  نیبهم نگفته بود دنبال ا اصال

   ؟یچرا بهم نگفت-

 االن گفتم -

 !  میکن  یم یکه شناسنامه بچه ها درست بشه با هم زندگ یحرفش افتادم تا وقت ادی

 مبارکه  -

  یچون م دمیخانم خواب  هیسم شی نزد! شب هم پ یباهام حرف  گهیتوجه بهش رفتم آشپزخونه و د یب
روزمو شروع کردم که   یحال گرفته ا هیده تو اتاقش صبح با  یخودش نخواد راهم نمدونستم اگه 

 باعث شد نظرم از آشپزخونه به راه پله جمع بشه   نیشدن در اتاق شاه  دهیکوب یصدا
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 اومد سمتم  یبا خوشحال نیشاه

 شد!!  زیوار مهیب  زیدن-

 واقعا!؟ -

 زشون  همه داستان باالخره کندم ا  نیآره بخدا، بعد از ا-

 به من جواب داد  یتوجه   یزنگ خورد و با ب  شی گوش  نیکه شاه میهمو بغل کرد یخوشحال با

  ختنی رو ر مهیالو نسترن ب -

- ... 

  هیخبر خوش هم باشه عال   نیآره سوم-

- ... 

کنارش   شی پول  یکه تو ب  یرو با من شی خوشحال شدیم ی و منو پس زد و از خونه خارج شد چ  دیخند
  ی... برگشتم آشپزخونه و مشغول شستن ظرف هایلیمعرفت بود خ  یب نی! شاهداد؟یبودم نشون م

  د،کر یکار رو نم نیبهم بگه برو! اما کجا؟ نه اون ا  دمیترس یصبحونه شدم... استرس گرفته بودم... م
  نینه شاهسقف  نیا ریکشم ز ی خواد دارم نفس م  ی! من هر جور اون ممیندار یچون ما که مشکل

بد ازم دور بشن افتادم به جون  یکه استرس و فکرها نی! واسه استیمعرفت ن یانقدر ب گهید
 فتملبم ر یلبخند رو هیزنه! با  یخونه... و بعد از چند ساعت باالخره احساس کردم خونه داره برق م

 اتاقم که بخوابم... 

 

 *  نی*شاه

رو   یکه گوش یفاصله گرفتم و از خونه خارج شدم و وقت ز ی زدم از دن یجور که با نسترن حرف م همون
  نیزدم! سوار ماش یمن! چه گند یاسم نسترن رو بردم! خدا زیافتاد که من جلو دن ادمیقطع کردم 

ته  دس مبود شدم و راه افتادم سمت بانک تا تمام چک هام رو پاس کن یپدر زن گرام هیکه هد یینو
تونم،  یدونستم که م یسال م 10شروع تازه... بعد از   هی چکم آزاد بشه بتونم دوباره از نو شروع کنم، 
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و زنگ زدم به تمام   دمیتونم ،رفتم چند جا چرخ د یو االن هم م ستادمیخودم ا  یرو پا شهیمن هم
و فقط اندازه مغازه هام کار   کارگاه اجاره کنم دیبار با نیکارگرا تا هر کدوم آماده بودن اعالم کنن فقط ا

حالم رو   نی کنم و ا یچند ماه اوک  یتونستم ط  یرو م  یپول جمع کنم. همه چ   کمیکنم تا بتونم  دیتول
 ...  زی کارم گرفتن چند تا پرستار واسه بچه ها بود تا دن نیکرد و اول یخوب م  یلیخ

 ! ؟ زیدن

همون بچه ها رو بتونم به کمک نسترن جا   ن؟یاز کجا اومده؟ خانوادش ک ه؟یدوست و آشنا بگم ک به
گوش هم بگن  یرفت! فکر کن تو یآبروم م  یعنیاصال راه نداشت!  زیدن گهیبندازم هنر کردم د

 باباش؟؟   ایبچه ها مال خودشه  نیباباش بوده! ا یمعشوقه 

شد....رفتم خونه و با   ینم  زی ه! نه با دنشدن ببر یروان یتونست تا مرحله   یدونه فکر منو م هی نیهم
کامل طلوع نکرده بود که  دیرفتم که بخوابم...صبح هنوز خورش شهیکردم و زودتر از هم  یبچه هام باز 
کردم...شده  یرو چک م  دیجد  یپارچه فروش ها و مدل ها شهیرفتم پ یم د یبا رونی از خونه زدم ب

  شتریب نیهم سرو سامون بدم و بعد از ا مویزندگخوام   یم ،یقبل از ورشکستگ  نی بودم همون شاه
  گهیکنم. د  یرو تموم م یو همه چ  رمی گ یکه م هیمهمون  نیهم آخر نیبچه ها بزارم و ا یوقتم رو برا

 ل یتعط   یمهمون

 هم...  زیبا دن  خب

 سوال حل نشده بود عه هیمثل  شهیکف دستم زدم رو فرمون، هم با

از حساب هام رو هم   یک یکنن، و  داینقطه از خونم برام پ  نیخونه تو دور تر  هیبنگاه و سپردم  رفتم
! مال خودمه! مادر بچه هامه! چرا دمشیکه... طالق... نه طالق نم نیکردم و ا یبراش آماده م دیبا

 طالق بدم!؟ 

ه خونه ک  دمیمرده متحرک رس ه یآخر وقت مثل  گهیکردم و د یرو هم اوک زیدن  یذهنم برنامه ها تو
  ایتو مشامم... جووون پا تند کردم سمت آشپزخونه و بدون شستن دست هام و   دیچیغذا پ یبو
  کهدونم حق چند نفر بود! اما انقدر خوردم  یلباس هام با قاشق افتادم سر قابلمه...نم ضی تعو یحت

 حالمو بدتر کرد  زیدن یحالت تهوع گرفتم صدا 

 سر قابلمه؟؟  ی!!! مرد گنده افتادنیشاه-
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 ی عه کجا بود-

 باال -

راه افتادم سمت اتاقم...خواستم دراز بکشم نتونستم! خواستم    یو به سخت دم ینفس راحت کش هی
 ماه!! ؟ 9تا بچه تو شکمش نگه داشت   4چطور    زینتونستم!!! دن نمیبش

  شیس هام رو عوض کنم و برم پکردم تونستم لبا  دایپ  یاحساس بهتر  یقدم زدم تواتاق و وقت کمی
 بچه ها... 

 گفت  زی رو به دن می مستق ری خانم غ هیسم

 د؟ یخانم شام نموند براتون بخور-

 ست یگشنم ن  -زیدن

 ؟یچرا شام نخورد-

 چپ بهم نگاه کرد که گفتم چپ

 بخوره  دمیم گهید زیچ هی دیخانم نگران نباش  هیسم-

 نیبافته شده بود. ا شهیو مظلومش و موهاش که هم یمشک یچشم هاش گرد شد. چشم ها که
 کوچولو... شهی... دلم برات تنگ میادگار یکنم واسه   یصحنه رو کات م

  یرو تموم م یزدم و پنج شنبه مهمون   یحرف م زیبا دن گهیروز د 2تا   دیشنبه بود و من با  کی امروز
رفت از   یخوش بگذره تا وقت زیبه دن کمیلحظه دلم خواست  هی...یلقب نیشاه شمیکردم و از شنبه م

رو    ییروز ها هیکه با عشقشون تونستن  شهیم ییدستم ناراحت نشه، حداقل جز اون دسته آدم ها
عشقشون تو  شهیکه هم ییبودن، نه اون آدم ها نی ری که مشترک و ش یخاطرات هیداشته باشن، 
  یکیاالن واسه  یتونستن باهاشون خوشحال باشن، ول  یکه م  ییشده و حسرت روزادلشون حبس  

رو نداشته باشه خسته بودم اما  شهیم گهید یکیو آرزوهاشون داره مال  اهایشدن و همه رو گهید
 بود   ی... به ساعت نگاه کردم... شدنایخواست باهاش برم در یدلم م  بیعج

 هام که خواب بودن  بچه
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ودکا و   هیبرداشتم و  گاریبسته س هی رو برداشتم و فقط  می اقم و کوله پشتجام بلند شدم و رفتم تو ات از
 ... کی انداز کوچ ریز هی

باشه واسه حرف    یفرصت خوب دی شا نیی عوض کردم و برگشتم پا یست ورزش   هیهام رو هم با  لباس 
 که صدام به گوش بچه ها نرسه گفتم یزدن آروم طور 

   ایبرو لباس هات رو عوض کن ب زی . دنمیایزود م می ری شما ما م  شیخانم بچه ها بمونن پ هیسم-

 کجا؟!  -

 منتظرتم   نیتو ماش -

  ؟ ی!! بچه ها چنیشاه-

  گهی. برو د می شدنشونم برگشت داریخانم هست تا ب  هیسم-

 ساعت باالخره اومد ونشست   میکه بعداز ن  ادی ومنتظر شدم ب نی توماش رفتم

   ؟یکرد ری چرا انقدر د-

 شد و همشون رو بغل کردم و دوباره اومدم دلم واسه بچه ها تنگ  هوی-

 حرف حرکت کردم...  یب

   م؟یریکجا م -

 نگاه کردم و خوندم   زیدن یکه مد نظرم بود و تو چشم ها  یروشن کردم و زدم آهنگ  روی پل کیموز

کوله  یرو بردار ب نتی... دوربایدن ن یاز ا میدور ش یچند روز  هی دی... باایدر میبر د یکن با اهاتوجمعیرو-
لحظه ها رو به   نی... تا آخر جاده بمون تو آغوشم امیننداخت ییدوتا ی... چند وقته عکس هامیو تقو

رو    ریبوسم شب ز  ی... موهات رو مشهیبارون شروع م  رمی گ یفروشم... دست هات رو م  ینم  ایدن
 ... شهیم

 کرد  یبا تعجب داشت نگاهم م زیدن

 ؟ یخوب -
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 ی عال -

 شبه!   12ساعت  نیشاه-

 شب قشنگ تره  ایدر-

 !!!! االن ؟ یچ-

 ا یخوره انقدر ضد حال باش یبهت نم -

 ! ی!؟! بچه ها چمیایب  یک میبر یک-

 م یدیچرت بزن رس هی ر یبگ م،یشدن بچه ها برگشت داریتا ب -

 بهم نگاه کرد یپر انرژ   یلیخ  هوی ینگفت ول  یز یچ

 خواد بپرم بغلت  ی دلم م یمهربون شدن -

 !؟!یایچرا نم گهید ایب-

 !؟! یوسط رانندگ-

 من!!!؟ یرو رانندگ یبزار  یخوا ی م یر یچه تاث یبالشت هیکال قد -

   ام؟یب  یعنی-

 ادی نم  رتیگ گهیبدو که د-

 ...نمیتو بغلم و سرش رو گذاشت رو س  دیآروم خز   یلیلبخند خ با

 عشق مظلوم که قرار بود من خردش کنم  هیتونستم حس کنم،  یرو م نشی آتش اون عشق یگرما

 :   به گوشم دیکه صداش رس  دمیآه از ته دلم کش هی

 و حالت خوب باشه  یبخند  شهیدوست دارم هم  ره،یگ یمن دلم م  یکش یتو آه م  یوقت-

 قربون اون دل مهربونت -
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 ... شمی ته ر یرو دیکش دست

 من تو رو قد خدا دوست دارم -

 خواستمش! یکه نم یاحساست کودکانه واسه دختر بچه ا ابراز

 حذفش کنم!   میخواستم از زندگ یم

  زیهام، با دن میتا حرف هاش سست نکنه منو تو تصم مینزدم و حواسم رو دادم به رانندگ  یحرف 
 بود  ینشدن

 حرکت موندم تا بخوابه  یگه داشتم و بن ا یدر کیکردم بهش که متوجه شدم خوابش برده! نزد نگاه

لحظه احساس   هیاومد، آروم فشارش دادم به خودم،  یاسم بهش م  نیبود، چقدر ا  ایدر یبه معن  زیدن
 کردم ماهورا رو بغل کردم!همون قدر آرامش داشت و همون قدر پاک...

 سرش رو بلند کرد و خواب آلود نگاهم کرد هوی

 شده!؟  یچ-

 ی چ یه-

 !؟!یکن ینگاهم م یطور  نیپس چرا ا-

 رو برداشتم  یپشت کوله

 ن یی برو پا-

  هیو  السی انداز انداختم و دو تا گ  ری ز هیشدم و تو ساحل  ادهیبشه و خودم هم پ ادهیکردم پ   کمکش
 ماه کامل که جلو رومون بود

 شده بود  ایمحو در زیدن

 ! ایدر میساعت اومد نیشه ا یباورم نم-

 با من کار نشد نداره-
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   ایتو در میدوست دارم بر-

 !؟ یشنا بلد-

  ستمیبلد ن  یچ ینه من ه-

 بدم؟   اد یبهت  یدوست دار -

   یل یخ-

 رو از تنم کندم *" رهنمیپ

 .... ایبه طرف در میقدم گذاشت 

 زد   یم ادیکرد و عشق رو داشت فر  یبهم نگاه م یانرژ  پر

 بهش لبخند زدم و آب خورد به پاهامو...   منم

 چقدر خنکه   یوا-

 کرد  سشیخواست فرار کنه اما سفت گرفتمش موج خ زیموج اومد سمتمون که دن هی هوی

 ! میشیغرق م یطور  نینکن ا  نیشاه-

 آخه؟  یآب تا زانوته چطور غرق بش-

   ستمیبلد نمن شنا  -

 بخواب رو آب  -

   ؟یچطور -

 پاهاش و کمکش کردم دراز بکشه رو آب    ریانداختم ز دست

 اما بعدش آروم گرفت و شش هاش رو پر هوا کرد...  دیترس اول

 من در حال حرکت...  یچشم ها ریهاش بسته بود و همه اندامش ز چشم
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 کرد...!  یتابم م یکه ب  ینور مهتاب و حس  ریز

   دمیرو بوس ش یشونیپ

 پشتتم  شهیسر جاش نباشه اما من هم زایچ  یلیخ  دیشا-

 .... دیبسته منو بوس یلبخند زد و با چشم ها بهم

بود! انگار ساخته   یخواستن یل یدختر خ  نیبود! ا بی حس ناب که برام عج  هیتو خلصه بودم!  انگار
 بودن!   نی بهتر یشده بود برا

که وجودمو گرم و گرم تر کرده   یحس هی*"! از سر  می کرد یم هیتجر میرو داشت  یخاص یها لحظه
 بود... 

 مونه؟   یرو آب شناور م   یطور  نیهم  رهی بم  یهر ک نیشاه-

 اعماق   یباشه احتمال داره ببرتش تو یطوفان ایآره البته اگه در-

 کس مگه نه؟   یب یواسه آدم ها هیمرگ خوب-

 !!  یسوال مسخره ا چه

 ندارن  زایجور چ  نیا خرج کفن و دفن و گهیآره د-

 نگه داشتم   یخودکش یقدم هی خودم رو تو  شهیهم-

 حرفش جا خوردم   از

 چرا!؟ -

 نیساختم اما ا یخودم م  یمرگ رو برا ینداشتم! هزار بار نقشه  یچ یجون من قبل از اون بچه ها ه-
 دردسر   یمرگ ب  هیبهترن راه بود واسه 

 حرف ها نزن  نیبسه از ا-

 ساحل؟ سردمه  میبر-
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   میبدو بر-

و چون باز هم سردش بود   می دیرو کولم و بردمش تو ساحل و لباس هامون رو پوش انداختمش
 رو درآوردم دادم تنش کنه  رهنمیپ

 کردم  یفاصله کنارم نشست که قاط یاومد و با کم  زیدن

 ؟ ین یاون جا بش یآوردمت که بر   جا نیتا ا-

 ! نم؟یکجا بش-

 م فاصله دادماز ه یپاهام رو کم -

 جا   نیا ایب-

 اومد نشست تو بغلم  یذوق بچگونه ا هی با

 ی دعوام کن دمیبغلت اما ترس  امیدلم خواست ب -

 اد ینم رتی گ گهید ایب-

 اخم نگاه کرد بهم  با

 اد؟؟ ینم رتیگ گهی د یگ یچرا همش م -

 بهش نگاه کردم یطوالن

 هیطور  نیا مونیکه شناسنامه بچه ها درست نشده ما زندگ  یچون بهت گفته بودم که تا وقت-

 نگاهم کرد  دیترد با

 ؟ یچ یعنی-

  ری غ تیواقع هیخواست بشه که!  یبود دروغ نم  یخوب  طی نگم اما االن شرا 90 قه یداشتم تا دق دوست
 قابل انکار بود  

 و نشوندمش رو به روم  چرخوندمش
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 حرف هست که...  یسر  هی زی دن نیبب -

حرفم   دتینبود که بتونم با تموم جد  یوع کردنش چون هنوز خودم هم انقدر دلم راضبود شر  سخت
 به کارمون نداشت  یکار  یکس میزد یهر چقدر هم داد م یرو بزنم االن نه بچه ها بودن و نه مزاحم 

 منه یزندگ  دیبرنامه جد نیبهت بگم چون ا دیحرف هست که با یسر  هی-

 من...  نیشاه-

 وسط حرف من نپر فقط گوش کن و بگو چشم  سیه-

 کرد و من شروع کردم... ی استرس بهم نگاه م  با

  یخونه برات اجاره م  هیکه دلت خواست،  یهر دانشگاه یر ی وم یکن  یم یثبت نام دانشگاه رو اوک-
  یخرج کن  ی تا هر چقدر خواست دمیباال بهت م یحساب با گردش مال   هیخوب و آروم،  یجا هیکنم تو 
  یخورده آروم تر شده اما جا  هیکنم  یم هیبرات ته  د یترد  یروبگو من ب یخواست  یز یو هر چ ازش
 رو هنوز نگفته بودم...  شیاصل

 کنم.  یبرس و خوش بگذرون من بچه ها رو بدون کمبود بزرگ م  تی و جوون  یتو به زندگ-

 خوام یکه عاشقشم رو م   یخوام من فقط بچه هام و مرد یمن دانشگاه و حساب پر پول نم -

 ستمیکنم اما من سهم تو ن یم هیرو برات ته یمن همه چ  ستیها مال تو ن نینه ا زینه دن-

 چرا؟ -

من اون بچه ها رو دوست دارم و تا   ست،یسر جاش ن  شیچ یه ست،ینرمال ن مونیچون ما زندگ-
همه  نیبعد از ا ته،یسازم اما تو هنوز اول جوون یرو م ی زندگ نی که زنده باشم براشون بهتر یلحظه ا

  یاپ ینیبش یخوا  یم یچ ی! براتهیو عشق و حالت رو بکن تو تازه اول جوون   یزندگ یداستان برو پ 
 ی نیبب   ارمیبار هم بچه ها رو م کی ی رو بسپار به من، هفته ا  نیتابچه؟ بعداز ا 4

 !؟!یکن یمنواز بچه هام جدا م یدار  یچ یبرا ؟یگ  یم یدار  یچ  نیشاه-
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  هیاومده که بتونم  شیخوب برام پ  طیشرا هی یمنم هستن و من شانس ی اون ها بچه ها زیدن-
کمتر از خانواده   یلیهاشون خ  ییکه دارا یتا بچه! اون هم با خانواده ا 4ازدواج داشته باشم با وجود 

 ؟؟ یچ یعنی نیا ی دون ی! م ستیما ن ی

 بغض جوابم رو داد  با

خورم، خانواده پولدار ندارم اما بخدا   یم ادیخرم نه اصال ز یواسه خودم م  یز یمن نه چ نیشاه-
 ! ستمین یچ یمن بدون تو اون بچه ها ه نیکنم، شاه یرو دوشت اضافه نم  یخرج

سر   اد ی م یمن پشتتم من هوات رو دارم فقط گوش کن به برنامم همه چ  یباش یبخوا  یهر چ-
تا   4داشته باشم و  یدارم که ازدواج خوب  یمن فرصت   یکن یو عشق و حالت رو م  یجاش، تو زندگ

بچه هام رو تو    رمی خوام بگ یکه م ی تونم با زن  یندارن و م یکمبود چیه رمیگ یبچه ها م  یپرستار برا
 تونم   یکنم! اما تورو م مشونیتونم که قا یدازم، تموم عمرم نمجا بن  لیو فام شناآ

 جلوم   ستادیشکست و پسم زدو ا بغضش

   ؟یآورد ریکس گ  یجا ب نیرسه؟ فقط منو ا  یفقط زورت به من م-

 به موهام  دمیکرد، دست کش ی م میهاش عصب  حرف

 من حرفم رو زدم -

 زد   ادیفر

  یگ یم  یدار  ؟؟یر یگ یبچه هام رو ازم م یگ یتو روم م یدار  ؟یکن  بیکه منو تخر یحرفتو زد-
که انقدر بهش   یتو بغل مرد گهیزن د هیکنه؟؟ یبچه هام مادر  یمن برا یجا گهیزن د هیمنتظر باشم 

   ؟؟یگ یم  یتو چ نیخونه سوت و کور تنها بمونم؟؟ شاه هیوابسته شدم بخوابه و من تو 

و   یزندگ ،یهمه امکانات! خونه، دانشگاه،. آزاد نیا!!! دمیهمه آپشن بهت م نیمن دارم ا زیدن-
 !! ؟یگ  یم  یچ ی! اون وقت تو دار یخوش گذرون

    زد جلوم و با التماس دستم رو گرفت زانو

 خوام    یخوام، بچه هام رو م  یخوام من فقط تو رو م  یها رو نم نیمن ا-
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   ستی ها سهم تو ن نیا زیدن-

زدم تا ذره ذره   میکشمشون، از همه چ  یسال دارم به دندون م 4  ه؟؟یچ یزندگ  نیپس سهم من از ا-
 شدن حاال ولشون کنم برم؟؟ کجا برم؟ با کدوم پا برم؟  یقد  نیبزرگ شدن و االن ا

 از جام بلند شدم و داد زدم   یعصب

  منو تو رو با اون بچه زهیر یبا حضور تو بهم م میزندگ ی من برنامه ها گمی!؟! میفهم  یچرا نم  زیدن -
من   ننی اگه تو رو بب میلعنت یها قیهمون رف شه؟یچقدر حرف پشت سرمون زده م یدونیم ننی ها بب

  یگ  یرو م  یک ی تو  زیباباست؟ دن  یبچه ها نیها فکر کنن ا یبعض  ایباال؟  رمیچطور روم بشه سرمو بگ
 !یگ  یتا رو نم 10

  یزنن وقت  یپشت سرمون حرف م یگیکه م ییآدم ها  نی ندارم، هم یکس کار  چیمن با ه نیشاه-
کردم کجا بودن؟ چرا  یم هیکه من گر ییمن بچه هام رو با اون عذاب نگه داشتم کجا بودن؟شب ها

 م؟ یزیرو به هم بر مونیسر حرف چند تا آدم ما زندگ  دیبا

 اومد جلو و با التماس دستم رو گرفت   دوباره

 مادر نکن   یتا بچه رو ب  4خدا  تو رو  میخوبه باال سر بچه هامون  مونیما زندگ نیشاه-

 تازه نسترن هم هست    رمی گ یتا پرستار براشون م  4 ه؟یمادر چ یب-

  نمی زد رو س یمکث با مشت م یزد! و ب  غیها دست گذاشت رو سرش و ج وونهیمثل د هوی

 هیمنومثل  یکنه؟ اون قراره تورو داشته باشه؟ تو دار   یمن واسه بچه هام مادر  یاون قراره به جا -
 باال سر بچه هام؟  یار ی رو ب تهی اون ور که اون عفر یکن  یآشغال پرت م کهیت

 زد  غی دست گذاشت رو سرشو ج دوباره

 بارخواستم بغلش کنم که شروع کرد به ضربه زدن به سر و کله من  نیا که

م اما  کردم کنترلش کن یم یشده بودم داشتم سع مونی کنم؟؟از حرف زدنم پش کاری دونستم چ ینم
 زد!   یم غی وارج وانهید

 متورم و قرمزش نگاهم کرد  یحرکت شد و با اون چشم ها  یآروم شد! ب هویکه  شدیدونم چ ینم
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 *  زی*دن

  شتریممکن بود! وحشتناک و تلخ... مثل زهرمار که هر لحظه ب یشکنجه  نیهاش آزاردهنده تر حرف
   یزندگ  نیکرد واسه تموم کردن ا یخونم رو آلوده تر م 

 نگاهش کردم   قطف

 حرف آخرته؟ -

  ی کن  یروی ازش پ دیبرنامه منه و تو با نیآره ا-

   تر بهش زل زدم قیعم

   ؟یمواظب بچه هام باش  یدیقول م-

 سازم   یتا بچه م  4رو واسه اون  ندهیآ ن یتو دهنشون، من بهتر ذارمیکنم م  یشده گوشت تنمو م -

 پشت دستم اشکم رو پاک کردم  با

که همش رو سر منه تنها در   یی ها یبخشمت، بخاطر تموم آزار هات و خودخواه  یوقت نم چیه-
اگه  یحت رهی خوام حقم رو از تو بگ  یاون باالست ازش م  ییاگه خدا ی! تو در حق من ظلم کردیآورد
 نفس نکشم ایدن نیتو ا گهید

من   امیو م  رمی م ایتو شده برم اون سر دن  یمن واسه زندگ گمیمحرف هارو نزن تو رو خدا!   نیا زیدن-
   میبا هم باش میتون  یما فقط نم رونی تو رو ننداختم ب

 نش یاشاره ام رو آروم گذاشتم رو س انگشت

و از اون   یرفت یکرد دایبچه هات موندم،اما تو... تو تا بال پرواز پ تی ورشکستگ  ت،ی تو، زندگ یمن پا-
  یدیارزش د  یو ب کینقطه کوچ هیباال من رو که پاهام بسته بود رو مثل 

 من گفتم بگو چشم یفقط هر چ شه،یهمون جور که حواسم به بچه ها هست به تو هم م زمنیدن-

چقدر به من زور   ؟یبا من داشت یچه رفتار  شهیتو هم  نیبب اریب  ادتیخورده فکر کن،  هیچشم؟ -
  ریواسه تغ  یچهره من رو برد ،یشیبهم عالقمند م  یدار   نکهیا یبه بهانه  یداد  ری چقدر منو تغ یگفت
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لباس   یم،حتیکنار هم بمون میو بتون ارنین ادتی گهید دیها شا یسر  هی یعوض بش کمی که  یو گفت
قابل استفاده   ریغ لهیوس هیمثل   یدار  ؟یاالن چ ،امایبش  یتو کردم تا تو راض  قهیرو به سل دنمیپوش
  یته انبار  میذاریم

  ستمین یطور  نیحرف نزن من اصال ا یطور  نیا زیدن-

 قرص بخورم   دیبا اریب  نیرو از تو ماش فمی باشه برو ک-

 ...  نیرو تکون دادو رفت سمت ماش   سرش

 هم قدم برداشتم...  من

 شد!سبک تر و سبک تر...  یازم کنده م کهیت هیگذاشتم   یقدم که پا مهر  انگار

  نم یخواست بزرگ شدنشون رو بب یبغلشون کنم و ببوسمشون، دلم م  نم،ی داشتم بچه هام رو بب دوست
  شیشب عروسهام رو برام جبران کنن، ماهورا رو عروس کنم و تو   یکس یتا پسر هام تمام ب  3و 

 شده بود !   ادیهاش ز کهی ! چقدر دلم تای... اووو چقدر آرزو! چقدر رومیدیرقص یباهم م

 هام تند تر شد...  قدم

که   ییروزها ادیافتادم...  دادمیجون م نیشاه یدست و پاها ریکه با درد و عذاب ز ییاون روزها ادی
فلج  میکه بخاطر باردار  ییفکم گشنه مونده بودم افتادم... به روزها یبخاطر شکستگ  مارستانیتو ب

چه   نی... آخ شاهنیاه ش یاون زن افتادم.... به نامرد یرها ی تحق ادیشده بودم افتادم... به... به... به 
 با من!؟   یکرد

 ... دمیی... دودمییدو

. 

. 

. 
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 * نی*شاه

 صدا؟   یآروم و ب میزدم، االن چطور تا خونه کنار هم بمون  یحرف ها رو م نیجا ا  نیا دینبا

 نبود!  گه یرو برداشتم و برگشتم سمتش اما د فشیک

 زدم   صداش

   ز؟یدن-

 !! دمینشن ییصدا

   ز؟؟یدن-

از   فیکرد و با موج به ساحل افتاد، دست هام شل شد و ک یکه رو آب حرکت م  یا یروسر  دنید با
 ...ای سمت در دمییدوو   دستم افتاد

 سکوت خوف آور   هیجا رو نگاه کردم اما همه جا ساکت بود!  همه

 وحشت داد زدم   با

   زیدن-

 ... زیدن-

  یب یک ی کرد تو اون تار یو من رو وحشت زده تر م  دیرس یخودم بود که به گوشم م یصدا فقط
 انتها...! 

 کو ؟ زیشد؟؟!!! دن  یساحل چ یزدم... شوک زده نشستم رو سنگ ها ادیداد زدم... اسمش رو فر انقدر

کرد!! چرا! ؟! من که گفتم همه جوره پاشم! من که گفتم  یتونم باور کنم اون مرده! خود کش ینم نه
شناختم... زنگ زدم به   یکه م یینجات ها  قیرفت؟؟؟ زنگ زدم به تمام غر یهواش رو دارم! واسه چ

 ... د یکه به فکرم رس  ییا... به هر جیآتش نشان 

موج  هی هو ی!!! دمیند یز یجون پاهام شنا کردم و دنبالش گشتم اما چ  نیو تا آخر ای رفتم تو در خودم
 !!! از ته دلم داد زدم گفتم : نه!!!  ا ی بلند اومد تو ساحل و فرو کش کرد سمت در
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 موج امکان داشت ببرتش تو عمق!!!!  اون

 !! مشت زدم تو آب...  یکار  چیتونستم بکنم! ه  یا نمواسه نگه داشتن موج ه یکار  چیه

 تو گوشم... دیچی پ ریآژ یصدا که

   رونیب  دیکه غواص بود اومد منو از آب کش دوستم

 غرق شده؟؟   یک-

 بود؟؟   یگفتم؟ اون ک ی م دیبا یچ

   ا؟یچرا رفته بود تو در-

 من خستش کردم؟؟   ایخسته شده بود  یاز زندگ  چون

 حرف بزن چه خبره؟؟    نیشاه-

 کردم؟!   کاری گفتم!؟ من چ یم یچ

 داد زد  هوی

 حرف بزن    نیشاه-

 کردم   دایآب پ یرو رو  شی گم شد و روسر هوی ساله که  22دختر  هی-

 سنگ ها...  یرفت و من موندم همون جا رو  دییکرد دو ولم

  یتر م ریسال پ کیردم انگار ک یفکر م  زی که به مرگ دن یبد... انقدر که هر لحظه ا یل یبد بود خ حالم
 شدم  

من رو   شتری هم ب زی اومد و مرگ دن یکه لحظه به لحظه باالتر م دمیآفتاب رو جلو چشم هام د طلوع
 کرد...   یم  بیتخر

خانم همه وجودمو به لرزه   هیسم یجواب دادم صدا  یمنو به خودم آورد وقت میزنگ گوش یصدا
 درآورد  
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   د؟ییسالم آقا کجا-

 تونستم حرف بزنم  ینم

 خوان   یآقا؟بچه ها مادرشون رو م-

کردم   یزنده بود!پس کو؟ هر کار  دینبود! شا زی از دن یخبر   چیه یدر حال گشتن بودن ول میتا ت چند
 حرف بزنم نتونستم!! 

 دست هام نی رو قطع کردم و سرمو گرفتم ب یگوش

 !  رهی !!؟نه تو کتم نمستینبود! ن گهید زی دن یعنی

 تا غواص اومدن سمتم  چند

  گهید یرفته جا دی! شاست یازش ن یرد چیه-

   ستادمیجام بلند شدم و رو به روشون ا از

 رو نداره  ییجا چیاون ه-

   ا؟یرفته تو در  دیکن یچرا فکر م-

 کردم اما جواب دادم مکث

   میکرد یدعوا م میچون قبلش داشت-

 کرده؟  یخودکش یعنی-

 احتمالش هست  -

رو قطع کرد و به من  یرو گفت و گوش   یو همه چ سیرو برداشت و زنگ زد به پل  شی حرف گوش یب
 نگاه کرد  

 باشه   انی هم در جر سی بهتر پل-

 ها رفتن و من هنوز تو خودم مونده بودم  اون
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 تونستم جواب بدم....   یزد و نم یبهم زنگ م  ینم رگبار خا هیسم

 داد!   ی رو م   زیدن یرو تو دستم گرفتم و بوش کردم،هنوز هم بو شی روسر

 بچه ها...  شی که همه رفتن تا فردا برگردن و من هم مجبور بودم برم پ م یغروب دنبالش بود تا

 چطور اومدم!  دمی حال مزخرف برگشتم خونه، اصال نفهم هی با

 خانم اومد جلوم   هیسم

 سالم پس خانم کو؟  -

 اومدن سمتم  دنییدو  یکی  یکی سرش بچه ها  پشت

  دیموهامو تش  ری آرشاو ی...مامان یمامان...مامان -

 کردم!   کاری خم کرد! من چ که زانوهام رو داشت  ی شوک هیشوک گنده بهم وارد شد! هیلحظه  هی

  ستادمیدادم و استوار ا دیرو قورت دادم و به خودم ام بغضم

 (  شه یم یکنم نسترن مادر خوب  ی)درستش م

 رو زدم به اون راه  خودم

 داشت   مایکه توش هواپ یا یباز  یخانه  می بر میخوا یبچه ها م -

   دنیزدن و هورا کش  غیبا هم ج همشون

 خانم گفتم    هیبه سم رو

   رونی ب میری آمادشون کنه م-

 پس خانم کو؟  -

 بدم   یحی به شما توض نمیب  ینم یاز ین-
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از  ومدیخوشم ن شدهیازش گرفتم و رفتم تو اتاقم و به نسترن زنگ زدم و بهش گفتم که چ رومو
تا بچه ها کم کم بهش   یخانه باز   ادی کرد...قرار شد اون هم ب میخوشحالش عصب یواکنشش،اما صدا

 عادت کنن  

 و بچه ها رو صدا زدم   نی رو بردم انداختم داخل ماش  فمیکث یگرفتم و لباس ها دوش

   ن؟ یبچه ها؟ اومد-

 گشت   یم زی شهاب داشت کل خونه رو دنبال دن یول  نییبدواومدن پا بدو

   زی مامان نن-

 با غصه به شهاب گفت   ری آرشاو که

 من دوشنمه!  -

 گرفت   دستش رو شهاب

   ادیمامان م-

 داد زدم   یعصب

 بچه ها گشنن؟   نیخانم چرا ا هیسم-

 خانم هراسون اومد  هیسم

 بخورن  وهیساعت م نینه آقا تازه غذا خوردن،خانم عادتشون داده که ا-

  ؟یچرا پس بهشون نداد -

 خوان  یمامانشون رو م  رنی گ یاز دست من نم-

 داد زدم   یعصب

 اداها نداشتن که!  نیکه بود، از ا زیچرا!؟! دن یار یم یبهانه الک -
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کارهارو فقط   یسر  هی شهیهم شون یا نینکرد یمورد ها رو درباره خانم با دقت بررس یل یشما خ قاٱ-
  دادنیخودشون با بچه ها انجام م 

   ن یتو ماش میخب جمعشون کن بر یل یخ-

بره، اما   ادمیزدم که  یول متو مغزم حکم فرما بود و من داشتم خودم رو گ  یخط خط   تیوضع هی
 ! سمیمیشد به اون بچه! ؟! من که گفتم همه جوره پاش وا  یتونستم! چ ینم

بچه ها   یوقت میو بچه ها اومده بود زیکه قبال چند بار با دن  یو بزرگ دهیسرپوش یتو خانه باز  رفتم
 زنگ زدم به نسترن   ،یرفتن تو قصر باد

 پس؟   ییکجا-

 پارکم   یدنبال جا-

 نشستم...  یگوشه رو صندل  هیرو قطع کردم و رفتم  یگوش

 شد!  یکردم تموم نم  یرو خشک م میشون ی! هر چقدر پیز ی بدنم افتاده بود تو دور عرق ر کال

 ... یپوش و عال  کیش شهینسترن اومد و مثل هم باالخره

 خانم هیسم شی کردم و بردمش پ یسالم احوال پرس باهاش 

 بنده هستن ندهیهمسره آ شونیخانم ا هیسم-

 د یپرس  دیخانم شک زده نگاه کرد بهم و با ترد هیسم

 خانم کجاست؟ -

 هستن  شونیخانم خونه ا نیآشنا شو چون بعد از ا شونیفعال با ا گمیبعدا بهتون م-

 تکرار کرد   یخانم عصب هیسم

 خانم کجاست؟ -

 جوابش رو داد نسترن
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 چشمت رو باز تر کن  ؟ین یب ی نم نجامیا-

 تر و زل زد تو چشم هام کینزد اومد

 نیواسه ا یمادر کرد یبچه هات رو ب ؟یمرد ؟تویسر اون بچه آورد ییخانم کجاست؟ آخر چه بال-
 زن؟

 هیگر ریز زد

 ستمیمونم اگه اون نباشه منم ن یلحظه هم بدون خانم نم  هی گهی!من دیرو نداشت اقتشی بخدا که ل-

 !!رونی دستش رو برداشت و رفت ب فیک

 خراب تر شد! تی! وضعمن یخدا یوا

 که همه نگاهم کردن  یلگد محکم زدم به صندل هیشدم که ناخواسته  یعصب  چنان

 به نسترن گفتم :  رو

 خونه   م یبر اریبرو بچه هارو ب-

 ... یباشه و رفت سمت خانه باز   گفت

زد اشتباه   یم ادیکه فر یدرد هیشد! انگار وجدانم درد داشت   یکردم،حالم بدتر م  یچقدر انکار م هر
 ...! یکرد

اعصاب  یباز باهاشون رفتار کنه،اما من حت یو رو یکرد با انرژ  یم یبچه هارو آورد و سع نسترن
 خودش اومد و من هم با بچه ها...   نیرو نداشتم! نسترن با ماش یرانندگ 

از   شتریکرد و ب ی م یمعدم قاط یشدن  یعصب شهی و من مثل هم دیشام رسخونه و وقت   میرفت
 خوردم!  یم شهیهم

! اسمش رو صدا زدم  دمیبودن،رفتم تو آشپزخونه که نسترن رو ند دنیبچه هامشغول برنامه کودک د-
 که صداش از اتاق طبقه باال اومد 

  ؟یگذاشت ینسترن شام چ-



 که نداشتم یتیشخص

416 
 

 اومد   ییصدا

 مهمون من    ارنی وا!مگه قراره من شام بزارم!؟! زنگ بزن ب-

و سوپ آوردن،و بعد از مدت   یو زنگ زدم چندتا قرمه سبز  دمیروهم ساب یهام رو عصب  دندون
   دیرس  یکوتاه

 ! صداش زدم  ستین یخبر   چیه دمیکه د نهیرو بچ  زی م ادیمنتظر بودم نسترن ب  زیسر م نشستم

 نسترن؟  -

 بله؟  -

   ز؟یسر م ی ار ی چرا بچه ها رو نم-

خودش هم نشست که من دست   زوی نشوندتشون پشت م یک ی ی کیبا بچه ها اومد و  نسترن
   دیچونم و نگاهش کردم که فهم ریگذاشتم ز

  نم؟ی بچ دیآ سفره رو با-

و غذارو باز کرد و تو همون ظرف   زی رو م  دیهادنبال ظرف ها و نامرتب چ نتیشد و گشت تو کاب  بلند
 گذاشت وسط...  

 گفت   یاشک یچشم ها  برداشت و خواست شروع کنه که شهاب با کهی ت هی خودش

 بابا مامان تو؟  -

 ماهورا رفت هوا  هیگر یهوصدایکه   تو بغلم گرفتمش

 مامان تو -

مامان  -کنم!؟ نسترن رفت ماهورا رو بغل کرد   کاریدونستم چ ی! نم هیگر ریهم زدن ز ریو آرشاو آرشام
 شهیوگرنه اون ناراحت م دیو غذا بخور دیکن هیگر دیخوب به من گفت که شماها نبا  یجا هیرفته 
   ادیم ریود

  گفتم
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  د یو سوپتون رو بخور دی قاشق هاتون رو بردار-

 هاشون بدتر شد!!   هیبچه هاگر اما

دادم )بچه ها دارن از   امیخانم چند بار زنگ زدم جواب نداد که پ هیرو برداشتم زنگ زدم به سم میگوش
 (  نیتو روخدا جواب بد رنیدست م

  ادی ب رهی کردم آژانس بگ شی ر راضزو به

که  دادیکرد و منو فحش م یخانم اونهارو آروم م هیکرده بودن که سم هیبچه ها انقدر گر ادی اون ب تا
 کردم   کاریمادر بچه هارو چ 

 خانم اومد سراغ منو نسترن   هیو سم  دنیباالخره آرومشون کرد و بعد غذا خواب  اما

   رنین نباشه از دست مبچه ها اگه باالسرشو  نیآقا مادرا-

 جوابش روداد  یبا حالت طلبکار  نسترن

دستوراتت رو   ارمیهم م گهیباال سر بچه هاباش دو نفر د ایب  دمیمن دو برابر حقوقت بهت پول م -
 انجام بدن 

 خانم با حرص جواب داد   هیسم

 مونم  یجا نم نیلحظه هم ا هیمادر بچه ها کجاست  نیمن تابهم نگ-

    ستین  دمید هوی-

 زد تو صورتش    یخانم دو دست هیسم

  نیسرش آورد ییبال هی!؟ شما خودتون ستین یچ  یعنیخاک بر سرم! -

! بخدا ست یاما ن گردمیم  خبر رفت دارم دنبالش یمنو ول کرد و ب زی لطفا دن  دیخانم داد نزن هی_سم
   ستین

 دق بچه ها   نهیآ یکن  نجایا ینامزدت روآورد  یرفت  یکه به فکر بچه هات باش نیا یبه جا-
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 بچه ها    ای دق تو  نهیآ - نسترن

 خانم چپ چپ بهش نگاه کرد و گفت   هیسم

   یتا بچه رو ازمادرشون جدا کن 4 یکه حاظر شد یهست  یموندم تو چه جونور -

 خانم قده دهنت حرف بزن   یه-

 داد زدم   یعصب

   دیبس کن -

   نییهاش اومد پا لیوسا فی رفت باال و با ک نسترن

   رمیمن م-

 بمون   ؟یکجا بر -

 زن رو ندارم   نیحوصله ا-

 سر جات   نیساکت شوبش یتون   یبره اگه نم گمیم ی کن  تی ریبچه ها رو خودت مد  یتون یاگه م-

 با من درست حرف بزن -

   یزنیجام  یدار  حاال شدهیکردم، چ  یروط  یمن همه حرف هام رو بهت گفتم و باهات همه چ-

رد   نویفردا، ا  ارمیبراشون م کیکنه منو، چندتا پرستار درجه  یم تی خانم اذ یحرف ها زنم،ی من جا نم-
   رمیکن بره ،من فقط تا فردا م

 توجه به من از خونه خارج شد و رفت   یب

 خانم دوباره اومد سراغم  هیسم

 شده؟   یخانم چ  دیراستش روبگ-

 کردم    یناراحتش م  دیخانم رو داشتم نبا هیفعال فقط سم تی وضع نیا تو
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  سینکرد! پل دایپ یز ی اما چ ایغواص رفت تو در ینکردم! حت داشیرفت و هر چقدر گشتم پ  هویبخدا -
  انهیهم در جر

 کرده باشه؟   ی احتمال داره خودکش-

 دونم  یدونم بخدا نم  ینم-

 کردن  هیخانم آروم شروع کرد به گر هیسم

 مادر شدن  یچه ب تا ب 4-

 بر نگرده   گهید دیکنم زنده و سالم هستش اما شا یمن احساس م-

 کنه  یلحظه زندگ هیتونه بدونه بچه هاش  یاون نم-

 فعال ول کرده رفته  -

   ن؟یبهش گفت یز ی آخه چرا؟ چ-

 نگفتم   یز ینه چ-

 ...  الیعالمه فکر و خ هیبچه ها من تنها موندم با  شی خانم رفت باال پ هیسم

 زنگ خورد و اسم نسترن اومد تو صفحه، جواب دادم  میگوش

 شده؟   یچ-

 کرد   یم تیتنهات گذاشتم آخه اون زن داشت منو اذ دیقربونت برم ببخش زمی عز-

 ست ین  یمشکل-

 ماه عسل میری و م میری گ یرو با هم م ی خونمون عقد و عروس دیایآخر هفته ب  یبا خانوادت رسم  نی بب

 تا بچه؟  4ماه عسل با -

 برنامه دارم براشون که هم به اون ها خوش بگذره هم به ما   یکل ستین ی نگران یاصال جا-
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 شهیدلم قرص تر م  یزن  یخوب خوب م یحرف ها یطور  نیا-

  یکوه رو م هیکه به تو دارم  یرو، من با عشق  یکنم همه چ ی آره عشقم نگران نباش من درست م-
 !ستن ین یز ی تا بچه که چ 4تونم جا به جا کنم،  

 ممنون از عشقت  -

 بخوابم   گهیقربونت برم من د-

   ر یشب بخ -

 لحظه به خودم اومدم...!  هیرو قطع کردم و   یگوش

درصد   هیتونستم  ینم  یکنم!؟! انقدر دلم براش تنگ شده بود که حت یچطور زندگ زی بدون دن من
 اشتباه افتضاح هیه باشه! من اشتباه کردم، براش افتاد یاحتمال بدم اتفاق 

 شد...   یو دود دادم جلو پنجره اما اصال حالم بهتر نم دمی رو کش گاریتا نخ س 5 

... اون تشیهاش... مظلوم  یجلو چشمم بود. از اون سادگ میکه کنار هم بود یی دونه لحظه ها دونه
 و الغرش...  فیظر  یو نرمش... دست ها  یمشک یعاشقانش... اون موها یاعتراف ها

صبح بود که راه شمال    6کردم با اون بچه!؟! ساعت  کاری! من چ ختیبه هم ر دنمینفس کش یا لحظه
 کردم تا همه جا رو بگردن...  جیصبح دوباره همه رو بس 8گرفتم، ساعت  شی رو پ

 ازش برسه   یخبر   دیچند تا آدم آوردم که محل به محل برن پرس و جو کنن شا یحت

 ... ی دادم به صندل هیلحظه سرمو تک هیمدارکم رو بردارم  نی تو ماش رفتم

   دمیپر  هوی خورد  یم شهیکه به ش یضربه ا یصدا با

 شده!؟!  ی!! چه خبره ؟چشهیشده بود!!! مگه م کیتار هوا

 شدم و به دوستم نگاه کردم  ادهی م و پاسترس در رو باز کرد  با

 شد؟   دایپ-
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  گهی! برو خونه راحت بخواب دیدیساعته که خواب 8نه اما تو االن -

   دمیرو مال چشمم

 چشمم رفت   هو یقصدم خواب نبود -

   ستین یخبر  چیبرگرد تهران فعال که ه-

 زنگ خورد و جواب داد   شیگوش

 جانم؟  -

- ... 

   مارستان؟یکدوم ب -

- ... 

   میایم میدار-

 رو قطع کرد و گفت   یگوش

 م یشده بدو بر  دایپ ایتو در یکه تو داد یجسد با اطالعات  هی-

 باشه!  زیتونه دن یجسد!؟! نه نم هی ! نیبه زم دمیسست شد و انگار چسب  پاهام

   دیرو کش دستم

   گهید ایب-

که ازش آمار   یو دوستم با کس ستانماریداخل ب  میچطور رفتم! رفت دمیرو اصال نفهم مارستانی راه ب تا
 سالن بود.  یکه تو انتها یداشت صحبت کردن و بردتمون تو سرد خونه ا

  یشتر یشد حالت تهوع ب  یباشه باعث م زیکه دن  نی! فکر انمی کردم جنازه رو بب  یسنم جرات نم نیا با
 بکشه   ری ت شتریبهم دست بده و سرم ب 
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و صورت جسد رو   دیرو کش  بیز  یلکسیر ی لیو با حالت خ رونیب  دیکمد رو باز کرد و تابوت رو کش در
 باز کرد  

 کردم   ینگاه م  دیچشمم رو بستم اما با اول

  انیهام به جر هی! تنفس دوباره تو رستی ن زی چشمم نگاه کردم و متوجه شدم دن  یآروم از گوشه  آروم
 افتاده و از جسد فاصله گرفتم 

   ستین نیه ان-

  میخارج شد مارستانی دلم آروم تر شد و با دوستم از ب کمی

 بچه ها    شیرفتم پ  یم دیشد و من با یوقت م ریداشت د گهید

 رو رسوندم و برگشتم تهران... دوستم

 بچه ها کامال معلوم بود  یختگ یکردم حال بدم رو به بچه ها انتقال ندم، اما به هم ر یم یسع

 خانواده نسترن...   یپنج شنبه تموم بشه و برم دنبال کارها  ی مهمون نیمنتظر بودم ا فقط

  امیو گفتم که آخر شب م یشگیهم یخانم و بچه ها رو فرستادم خونه  هیسم  یاز شروع مهمون قبل
 دنبالشون  

   دمیدیشد که چهره نحثشون رو م یم یبار  نی آخر نیو ا  ارهیقرار بود اسکان ب  یتا ساق  4کال  امشب

 رو هم که به باد دادم...   زیدست نسترن، دن یپول شده بودم مواد فروش، شده بودم اسباب باز  بخاطر

از عذاب  کمی دیکردم تا شا یپرورشگاه کمک م  یبشه حتما به بچه ها داری کارم پا تی وضع یوقت
 وجدانم کم بشه! 

اعالم کنم   یگوشه نشسته بودم و منتظر بودم آخر مهمون هیحرف   یشروع شده بود و من ب  یمهمون
  شهیبرگزار نم یا یمهمون چیخونه ه نیتو ا گهیکه د

 داد زد  یک ی هویبود که   یعاد یچ همه

 مأمورا... -
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 کنن    فرار یگوشه ا هیکردن از  یم یو داد سع غی که همه با ج دم یزده از جام پر شوک

 سمتم دییدو اشکان

 قدر ها داشته باشن   نیهم د یهم با هیگرم فقط مواد دست من هست بق  500حداقل   نیشاه-

 !! یچ-

دو تا مامور   هویکرد تو فاضالب که   یسمت توالت و اشکان بسته ها رو خال مید ییجن زده ها دو  مثل
 شدن و بهمون دست بند زدن   سیوارد سرو با تفنگ

 صاحب خونه هستن  شونیسروان ا-

  ؟یکرد  یم ی خال  یداشت یچ-

 بردن  یبچه ها رو تو ون م  هیو و بق  نیرو بردن داخل ماش دوتامون

  یها م  یزود  نیکنم به ا یشد چون نگران بچه ها شدم، فکر نم  شتریپاسگاه که استرسم ب میدیرس
 ! امی جا در ب نیتونستم از ا

گرم مواد مخدر از خونم  800 کی کرد که نزد دییکه اون جا تا  سشونیو اشکان رو بردن اتاق رئ من
 کشف و ضبط شده! 

 گفتم بره سراغشون  یم یک یبه  دیفکرم بچه ها بود با تنها

 نسترن رو هم که گرفته بودن!   ؟؟یک اما

 به به سرهنگ گفتم :  رو

 بسپارم   یبه کس دیمن بچه هام رو با  رمی س بگتما دیمن با-

 شناس؟   فهیپدر وظ   ای یتو مواد فروش-

من فقط صاحب اون خونه بودم و مهمون هام مال من بود.  ستن،یکدوم از مواد ها مال من ن چیه-
 نداشتم  یمن مواد
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 ها در اومده   نیاما از خونه شما ا-

 جناب سرهنگ بزار من زنگم رو بزنم  -

 جا زنگت رو بزن    نیاز هم  ایباشه ب -

 به ناچار زنگ زدم به بابا    رم؟؟ی رو بگ  یجلو... شماره ک رفتم

   دییبفرما-

 من تو پاسگاهم  نم؟یبابا؟ شاه-

   ؟یبزرگ بش یخوا  یبچه تو نم ؟؟یکرد کاری چرا؟ باز چ-

 شده  دایدفعه داستان فرق داره تو خونم مواد پ نیا-

   ؟یکدوم پاسگاه-

 مدت قرض کردم؟    هیخونه رو واسه  هی دی کل  ادتهیمنو ول کن، -

 آره  -

 خودت نگهشون داره   شیتا بچه هست با پرستارشون اون ها رو ببر خونه پ  4اون جا  -

   ن؟یک-

 گم فقط بابا به تو سپردمشون  یبعدا بهت م-

  یزد یباز چه گند  نمیاون جا بب امیکنم م یم فیباشه کار اون ها رو رد-

   زشیپرونده کت و کلفت گذاشت رو م هیرو قطع کردم که سرهنگ  یگوش

 راد  نیشاه یپرونده شما آقا نمیا-

   نییانداختم پا سرمو
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 یافراد هیبق   مینیفرستم بازداشتگاه تا بب  یسن و سوالتون! فعال م نیخانواده شما و ا یواقعا زشته برا-
 دارن، سرباز ببرش   یحجم مواد چه نظر  نیدرباره ا میکه گرفت

 بردن بازداشتگاه اما اشکان موند   منو

که همه جا حکم فرما   یبد یکه حالت تهوع گرفته بودم از بو ادی بازداشتگاه پر آدم بود! انقدر ز داخل
 !  دیشد کش ینفس هم نم یشده بود! حت

 تو خودم   جمع شدم  فیموکت کث هیگوشه رو   هیسخت بود تحمل اون جا!  یلیخ

 دوباره گرفتتم زیکردم آه دن یم  احساس

هفته بود که من مونده بودم گوشه  کیروز...   3نشد! دو روز شد  یروز کامل موندم اون جا اما خبر  هی
بابا از خجالت سرمو   دنیاومد! باالخره اسمم رو صدا زدن که با د یکس سراغم نم چیبازداشتگاه و ه

 سرهنگ خورد به گوشم   یو صدا ،یلو نشستم رو صند  نییانداختم پا

   نیتو دادگاه حضور داشته باش  دیاما با ،یآزاد شد نیسنگ قهیوث دیق هی-

   مشیبخر میبتون  دیدادگاه رو گرفت تا شا یزبونش آمار قاض   ریزد و از ز یبا سرهنگ حرف م   بابا

 دش یببر دیتون  یم-

 بود!   ایرو هیمثل   رونی ب  امیب  سیتونستم از اداره پل یکه م نیا

  لی! وسادیخورش ییروشنا دنیبود د یحرکت کرد! باورنکردن   یدستم رو گرفت و به سمت در خروج بابا
   دمینفس راحت کش هیآزاد  یو با خوردن هوا میهام رو دادن دستم و از اداره خارج شد

 بچه ها کجان؟  -

 زد!   یباهام حرف هم نم  یحت  بابا

 ...  میو حرکت کرد نی تو ماش مینشست

  ی سر زنش  ایحرف و  یب

   میشد اطیو وارد ح  کردن یم  یکه مادرم و خواهرم توش زندگ یبه خونه ا میدیرس
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   نجانیبچه ها ا-

  هیبستر مارستانیماهورا ب -

 !!؟! یچ-

 شد   شی ر  شیر  گرمیج  انگار

 یبستر  میبدش مجبور شد تیشدن و ماهورا رو بخاطر وضع ضیدو روز بعد از نبودن تو همشون مر-
 !  هی همشون از دلتنگ یضی گه مر ی. دکتر م میکن

  دیکه بابا پرس  دمیکف دست هام صورتم رو مال با

   ن؟یاون ها ک-

 ماهورا ست؟   شی پ  یحرف زدن ندارم. ک ط ینپرس اصال شرا-

 خانم  هیسم-

 پسرا کجان؟  -

 و مادرت   دایش  شیپ-

 ماهورا  شیپ  رمیبعد م نمی ب یاول پسر ها رو م -

  ؟یآورد زیسر دن  ییچه بال-

 حرفش جا خوردم! با تعجب نگاهش کردم که داد زد سرم  از

 شو   ادهیپ-

 برداشت و زد تو شکمم   واری چوب بزرگ از گوشه د  هیشدم  ادهیپ  نیشد و من هم از ماش ادهیپ

 چوب برد باال و دوباره زد به کمرم...   اره؟چی با اون دختر ب یکرد کاری چ یعوض  رتی غ یب-

 هیبخاطر پول  یمادر کرد یتا بچه رو ب  4 ؟یمن به تو دادم که تو آنقدر هار شد یچه لقمه حروم-
 دختر خراب؟؟؟  
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 بار چند بار پشت سر هم زدتم که پاهام خم شد اما خودم رو محکم نگه داشتم نیا

 یر ی اون نسترن پدر سوخته رو بگ  یکه بر  یپاهات له کرد ری رو ز  یبه اون پاک یدختر به اون معصوم -
 بشه؟؟!  یکه چ

 ته دلش داد زد  از

 کثافت   یشد یو من بهت ندادم که انقدر عقده ا یتو پول خواست یک-

 التماس رو به بابا گفت  هیکرد سمتم که باز بزنتم اما مامان خودش رو انداخت روم و با گر حمله

 نزن تو رو خدا نزن  -

 خطا کار دفاع کنه  هیکه از  یستین  یمهرناز برو کنار تو زن-

 شده بود  وانهیکرد اما بابا د ی التماسش رو م مامان

 نخوره   مامان تا بهش یرو برد باال بزنه که خم شدم رو چوب

 گرفتم...  یخودم رو م  یشده بود که هر آن احتمال داشت بترکه اما جلو نیتو گلوم سنگ  یبغض هی

 زد   یم ادیهم حالش بهتر از من نبود و فر بابا

پشتش تا حداقل واسه بچه   میسیوا میآخرش هم آنقدر مرد نشد میمنو تو پدر اون دختر رو در آورد-
 کنه   یهاش مادر 

 و چوب از دستش افتاد  هیگر ری زد ز  بابا

 بنده خطا کارت رو ببخش   نیا ایخدا-

 خواست داد بزنم و بغضم رو بشکنم اما خفه شدم... تو خودم همشو نگه داشتم...   یم دلم

 منو تو آغوشش گرفت  مامان

 تو؟   یکرد کاریپسرم دردت به جونم چ-

  میما اشتباه کرد  یهمه  -
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 صداش دوباره بلند شد   بابا

اما برگشتم و اون دختر رو خواستم  دمینبود، آره من لغز  یچی منو اون دختر ه نی هزار دفعه گفتم ب-
 رم یپرو بالم بگ  ریمثل دخترم ز

اون دختر مادر بچه  گهی!و حاال دیو اون بالها رو سرش آورد یکرد انی جر نیتو خودت رو وارد ا که
 ! رون؟یب   یآشغال پرتش کن کهی ت هیکه مثل  یقدر پست فطرت باشآن یهات بود! تو چطور تونست

 بابا گفتن بچه ها جون تازه داد بهم ینزدم که صدا  یدست هام گرفتم و حرف ونیرو م  صورتم

 دون سمتم و من هم آغوشم رو براشون باز کردم  یآوردم باال که متوجه شدم بچه ها دارن م سرمو

 آرامش بغلشون کردم انگار وجودم شد  یوقت

 دم ینفس راحت کش هیو  نمیشون رو فشار دادم تو س 3 هر

 ماهورا آزار دهنده بود  ی خال  یجا فقط

 با حالت غصه دار گفت :  شهاب

  د؟ییتودا  یماما نبوت تو نبوت-

 ی بابا تودا بود-ر یآرشاو

 دستش رو محکم انداخت بود دور گردنم آرشامم

 لبخند جوابشون رو دادم هی با

 شتونم یپ گهیاالن د-

 دهید ادیماهورا ب -شهاب

 ماهورا شی پ میریم یپسرم، االن همگ ادیاونم م-

 باال  دن یبا ذوق پر همشون

 به بابا گفتم  نییسر پا با
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 خوام  یرو م   نیماش-

 بعد  ری دوش بگ هیحداقل  - مامان

 اره یدلم طاقت نم-

 زد:  ش ین  بابا

 ؟ یتا بچه رو از مادرشون جدا کن 4 یپس چطور به خودت اجازه داد-

 رو پرت کرد جلو پاهام...  چیسو

 یرو ندار   یچی ه اقتیتو ل-

 رو به بابا گفت   شهاب

 ا یآقا جون ب-

 م یایمنو مادر جون هم م دیشما با بابا بر-

 که بابا گفت   نیها رفتن نشستن تو ماش بچه

 ام یمنم م یجمعشون کن یتون  ینم  ییتنها-

 و به راه افتادم... میکرد  یو از مامان خداحافظ میسوار شد یهمگ

 ذره شده بود! هیرو داد تا برسم به اتاقش دل تو دلم نبود! دلم واسش   مارستانیآدرس ب  بابا

 تو بغلم  دیدر رو باز کردم و چشم ماهورا بهم افتاد با همون آنژوکت از تخت پر تا

 یی بابا-

 و بغلم فشارش دادمت محکم

 آخيش  -

 کرد   یتن تن صورتمو بوس م ماهورا
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 شدم   ضی مل یتودا بود ییبابا-

 عمر بابا    نمینب ضیکه تو رو مر رمی آخ من بم-

 مامان تو؟  -

 جواب بدم! اما به اجبار گفتم   یدونستم چ ینم

   ادیم-

 کرد   هیگر

   دهید ادیبابا مامان نم-

   دمیقول م زمیعز ادیم-

 خانم اومد جلو و ماهورا رو بغل کرد   هیسم

 رو تختت خونت برگشت تو سروم    ایدخترم ب-

 برگشت رو تخت اما دست منو ول نکرد    یحال  یب  یبا ناراحت ماهورا

 خوام    یمن مامانو م  ییبابا-

   ادیدخترم م ادیم-

   دیچشمش رو بست و خواب ماهورا

   دمیخانم پرس  هیو از سم  دمیخوابش برد ترس هویکه  نیا از

 شد بهش؟   یچ-

وگرنه   دیمادرشون رو برگردون  دیکن  یهر چقدر استراحت کنه بهتره، شما سع  ختنیتو سرمش دارو ر-
   رنیبچه ها از دست م نیا

   دمیخانم رو بوس هی شدم و دست سم خم



 که نداشتم یتیشخص

431 
 

   نیممنون که بچه هام رو ول نکرد-

 کرده.   یبخاطر شما نبود بخاطر خانم بود که انقدر به من خوب -

 گوشه کز کردن  هیاون هام پنچر شدن و  دهیماهورا خواب  دنید یبه اتاق و وقت   دنیها هم رس پسر

 ماهورا نشستم و موهاش رو نوازش کردم  کنار

 پازل زشت و ترسناک؟  نی ا ایمقصر بود؟ من  یگذشته بهمون؟ ک  یشده بود! چ فیضع چقدر

پاره پاره شده بود. کجا   گرمیسخت بود، ج یل یرفتم خ یجا و م نیگذاشتم ا یماهورا رو م دیکه با نیا
 !یاصال نباش  گهیکه د  نیرو داشتم جز ا یانتظار هر کار  ز؟ی دن یرفت

 کرده باشه!؟! نکنه... نکنه...  یبد افتاده باشه!؟! نکنه خودکش یآدم ها ری گ نکنه

 بابا حواسمو پرت کرد   یصدا

   ستیاسب نجا من  نیا طیمح  میبچه ها رو بردار بر  نیشاه-

 سمت خونه...  میو حرکت کرد  میاتاق خارج شد از

 کارت دارم    ییجا  میمادرت بده بر لیبچه ها رو تحو-

 تکون دادم  د ییرو به نشونه تا  سرم

   نیها رو سپردم دست مامان و برگشتم تو ماش بچه

   یانداخت ری رو تو اتاق گ زیکه دن یبرو همون کافه ا-

 تفاوت جواب داد  یزده نگاهش کردم! ب  رتیح

 بود؟!  ی اتفاق ینکنه فکر کرد-

 رو عوض کردم و راه افتادم  دنده

   دمیمن د ؟یدیبچه هات رو د مانیزا لمیف-
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 !  دیمخم سوت کش گهیبار د نیا

 بابا! -

 به جسم  لیرو تبد  یغرور و خودخواه کهی ت هیدرد، زهر مار، دلم خوشه بچه بزرگ کردم! من فقط -
 کردم  

  د؟؟یخبر دار  ایشما از چ -

و تک به تک   ی درب و داغون افتاده بود تا جواب مثبت باردار  مارستانیتو ب زیکه دن  ییاز روزها-
  دمیکه همش رو خودم براش خر  یا یسمونیس

 زده نگاهش کردم  رتیزدم رو ترمز و ح  محکم

 و اشاره کرد   دیکش نیآه غمگ هی

  ادهی حرکت کن حرکت کن حرف ز-

 نشسته بود   زیکه دن یز یرو همون م  قایبه همون کافه و بابا نشست دق دمیرس

  ؟ یدون  یم ی بابا تو چ-

  زیبخاطر پول نسترن رو به دن یکه چطور تونست نهیدونم، سوالم ا یم یمن چ ستیمهم ن گهید-
 فهمم!   یکنم!! اصال نم  ی!؟! واقعا درکت نم یبد  حیترج 

 ضرب گرفتم   زیو با سر انگشتم رو م   نییانداختم پا سرمو

من داشت،    تیبه حما ازین  زیبچه ها فکر کردم، نسترن پشتوانه محکم داشت اما دن ندهیبابا من به آ-
 شد!   یرو نم  زیتونستم تو جمع نشون بدم اما دن ینسترن رو م 

 شدم    یعصب

 کردم بگن معشوقه پدرش رو گرفته!؟!  یچطور تحمل م-

 فقط عروسم بود و مادر نوه هام  زی و توبه کردم، دن  دمیبار لغز کیمن  ن،ی دهنت رو بشور شاه-
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 گن   ینم  هیرو بق نیا-

   ؟یمادر کرد  یبخاطر حرف تو دهن مردم بچه هات رو ب -

 داشته باشن   اج یهر چقدر که احت  رم،ی گ یبراشون پرستار م-

   ؟یم نشدهنوز هم آد-

 رو زدم   ی تفاوت  ینقاب ب  دوباره

  دمیخودش ول کرد رفت من بهش گفتم تمام خرج و مخارجش رو م-

 کالم داره پول هیلغات تو  رهیکال دا-

 ورشکسته شدم   یوقت دمیمن چقدر عذاب کش یدون  ی! شما نمستین یز یکم چ-

طبقه ندادم دستت؟   10ساختمون  هیبابا پول بده مگه  یگفت یبهم م یاومد یمگه من نبودم!؟! م-
 ندم بهت؟   ی شد ازم پول بخوا یک

 و برندم رو جا انداختم  ستادمیخودم ا یمن رو پا-

که  یکردم، نخواست یکه من کمکت نم  ستین یمعن نیمن کمکت کنم به ا یکه خودت نخواست نیا-
 یرفت یمنو ول کرد یبزرگ شد کم یکنم برات، تا  یپدر 

 تو مامان رو نداشتم  نیعصاب مشکالت ب -

 یخراب شد زی اما سر دن ینداشت-

 تفاوت باشم؟؟   یب  یمامان سکته کرد! شما چطور انتظار داشت -

   یار ی اون بال رو سر اون دختر ب یحق نداشت-

 زندم هواش رو داشته باشم   یقول دادم تا وقت  زیبودم و بخاطر جبرانش به دن مونیاز اون کار پش-

   ؟یجور  نیا-

 کنم   یکشش م  شیگفتم هواش رو دارم نگفتم که خودمم پ-
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   ه؟یپس اون غم تو چشمات بخاطر چ -

 کردم   سکوت

 سوزه   یدلم براش م  ،یبخاطر دل سوز -

   ؟یر ینسترن رو بگ یخوا یم-

تا بچه *"  4که   یشدن دخترشون رو بدن به من یراض یخانواده ا  نیشانس در خونمو زده همچ-
 دارم، مگه خرم که از دستش بدم! 

 خواد بزرگ کنه؟   یتونه جمع کنه چطور بچه هات رو م  ینم   نسترن خودش رو-

   رمی گ یمنو جمع کنه براشون پرستار م  ینداره بچه ها ازی نسترن ن-

  شه؟یپرستار مادر م -

 کردم    یقاط هوی

   ؟یدون یم زیعه بابا بس کن بهم بگو از کجا آنقدر درباره دن -

 ذره از قهوش خورد   هی

درباره تو گفته بود اون به من زنگ زد و داستان رو گفت، اون موقع  انیبود و به ک یبستر  زی دن یوقت-
آبرومون    دینکن  تی شکا نیاز شاه دمیاز خجالت تمام بدنم شده بود عرق، گفتم تموم خرجش رو م

کم  یم نمن دارم جبرا دید یاز تو، اما وقت  هری بود و قصد داشت حقش رو بگ  زیپشت دن  انی بره، ک
 کوتاه اومد  

  الیر کی ی هاش رو دادم حت  یهاش و سونوگراف شیبارداره! تموم خرج آزما زی دن  میدیکه فهم نیا تا
پرستارش   نهی هز یو فرستادم حت دمیرو خودم رفتم خر یسمون یو زنش خرج نکردن، تموم س انیهم ک

  ملهشده و ح  یو روان یدچاره مشکالت روح  زی بهم گفت که دن انیکه زن ک نی تا ا دادم،یهم خودم م
گرفتم تو و اون  میاون جا بود که تصم  شه،یو هر روز داره افسرده تر م دهیبهش دست م  یعصب یها

رو خراب   ت یوضع  نیو ا یانتظار نداشتم ورشکسته بش ،یرو رو به رو کنم و مجبورت کنم عقدش کن
 جا برسه   نی و کار به ا یار ینداشتم تو آنقدر تو زرد از آب دربکرد! و اصال انتظار 
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 گوشه چشمش رو فشار داد  بابا

  دمیبار ند کی  یبش  شیکه تو دوباره وارد زندگ نیقبل از ا ،یاون دختر مظلوم بود در حقش ظلم کرد-
گذاشت، اما   یم هیواسه بچه ها از جون دل ما شهیبخواد در حق بچه ها کم بزاره، هم  ایخطا کنه 
 انصاف بود؟  نیکنار! ا یدستمال پرتش کرد کهیت هی شد؟ مثل   یآخرش چ

 ها رو تکرار نکن   نیبابا آنقدر ا-

  ن،ی بار بچه ها رو بب کی یخواست عاشقم نشه مگه من ازش خواستم؟ بهش گفتم هفته ا یم-
 کرد؟!   کاری بگذرون، اما اون چ رو  تی دانشگاهت رو برو، خرجت رو بکن، جوون 

 زنده باشه   دینشده شا دایپ  یهنوز جسد-

 نبود!   ینشون چیاطراف رو گشتم ه یکل محل ها-

 بگرد    شتریب-

 به فکرش هستم  -

 دردت اومد؟  -

-... 

 حقت بود  -

 بود  زایچ  یلیحق من خ -

داره مثل باباش،   شهیشدور نسترن رو خط بکش، اون خورده  یاگه منو به عنوان بزرگ ترت قبول دار -
کرد و   یمنو بوس م  یاومده باال و گرنه قبلش دست ها شونیرتبه مال  دهیمدته ارث بهشون رس هی

 داد   یبرام دم تکون م

  رم ی گ یم میاون حق منه خودم دربارش تصم -

   یشیم مونیپش-

 شمینشه من نم مونیاون پش-
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   دمیپرس دیترد با

 دونه؟   یم  ایمامان چ-

 دونه و بچه ها رو دوست داره  یرو م  یهمه چ-

 بهم حمله کردن ایدن  حالم بد شد! انگار همه هوی

 بابا؟  -

 شد!؟   یچ-

 حالت زار تو چشم هاش نگاه کردم   با

 کرد   یمنو ترک م  دینبا زیدن-

 کنه؟  یمادر  گهی زن د هیبچه هاش  یباشه و برا  گهیزن د هیموند تا مردش با   یم-

 داشت   زایچ یل یعوضش خ-

 داشت   اجیاون فقط به محبت احت-

زدم از   یطرف زار م هیگرفتم از  یطرف گارد م هیداشتم! از  یر ینگفتم، به شدت خود درگ یچیه گهید
 ! من چم شده بود!؟!  زینبودن دن

 کردم!؟!   یرو انکار م  یبود و چ  یق یتو احساسم حق یچ

 به استراحت دارم برگشت خونه   ازیحالم بده و ن دید یوقت  بابا

 یصدا رفتم تو اتاق خودم که چند سال بود همون طور  یب  نمیو مامان بب  دایشد ش یروم نم  چون
 دست نخورده مونده بود. 

 دوش...   ریرو در آوردم و رفتم ز لباسم

 که بابا بهم زده بود کبود شده بود   ییتمام کتک ها یجا

 جسمم هم به درد تو قلبم...  درد
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 ... دارمونید نیآخر  یالتماس ها ادیافتادم...  زیدن ادی  دوباره

 رو تخت...   دمیپرت کردن حواسم تن پوشمو تنم کردم و خواب واسه

  یموندم! به چ یساعته همون جور  کیبه خودم اومدم متوجه شدم  یزدم به سقف اتاق... وقت زل
 کردم!؟!   یفکر م 

 ... ستادمیا نهیجام بلند شدم لباسمو تنم کردم و رفتم جلو آ از

 بودم به خودم گفتم  ر یشدت با خودم درگ به

   ؟یانکارش کن  یخوا یم-

 ... شهیمشت چند بار آروم زدم رو ش  با

دلت داره پر   یانکار کن یخوا یم  ؟؟یکرد یبه خاطراتت باهاش فکر م یداشت یانکار کن یخوا یم-
  دنش؟؟ید گهیبار د  هیکشه واسه  یم

 بار مشتم محکم تر شد  نیا

 اون زنت بود! مادر بچت بود!!  رتی غ یب-

 زول زدم به خودم   یعصب

  یرو ندار   یچی ه اقتیتو ل-

اتاقم به   دیسف کیسرام یخون رو دنیشکست و با د  شهیاندازه محکم شد که ش یبار مشتم ب نیا
 خودم اومدم!  

 آروم بشم   کمی تا  دمیکش  قیتا نفس عم چند

 سمتم  بدیدو دای در اتاق باز شد و ش که

  یداداش-

 برگشت...   هیاول یو با جعبه کمک ها  رونیرفت ب  دییداد نشستم رو تخت و دو حولم
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 بست...  یکرد و بانداژ رو دور دستم م یم هیکرد... گر  یم یکرد و دستم رو ضد عفون یم هیگر

 گرفت   خندم

 چته؟! -

   هیگر ریزد ز  بدتر

  یشد  وونهیداش تو ددا-

 تر شد   قیعم  خندم

 دستمو  یکه بست  ینه کوچولو حالم خوبه مرس-

 کنم حالت خوب بشه!؟!   کاریچ-

   دمیکش قیآه عم هی

 بغلم کن  -

 هاش رو باز کرد و منو تو بغلش جا داد...  دست

   نمینب یطور  نیتو رو ا رمی قربونت برم، من بم یاله-

   امیکه از بغلش در ن یرو تخت و جور  دمیخواب  آروم

 کرد...    یآروم موهام رو نوازش م آروم

 داداش اشکال نداره خودت رو سر زنش نکن  -

 بهش ندادم   یدختر بچه! جواب هیخنده دار بود درد و دل کردن با  هه

  رهی م ادتیهمش  یکن یبا نسترن ازدواج م - دایش

 نسترن افتادم...   ادی
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االن هم بهم زنگ نزده بود!  یازم نگرفته بود حت یبارم خبر  ک ی یتگاه بودم حتمن تو بازداش یوقت
 اما غرورم اجازه نداد!  شمیپ ادیخواستم بهش زنگ بزنم ب  یم

 بود؟  یدختر بد زی دن -دایش

 کردم تو چشم هاش   نگاه

   دم؟یپرس یسوال بد-

 لبخند زدم   بهش

 کرد  یدرست م ارویقرمه سبز نینه، خوشمزه تر-

 زده نگاهم کرد    رتیح

 !  ن؟یهم-

 مظلوم بود...  -

 رفتم تو خاطراتش...   باز

 آروم بود...  -

 اعتراف به عشقش افتادم  ادی

 عاشقم بود -

 !؟! یتو نبود-

 بار پلک زدم   چند

 دونم!  ینم-

 اومد؟  یازش خوشت نم -

 نه-
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 طرفه بود؟  هیعشقش -

 نه-

 ؟   ؟یکن یانکار م -

 هم انکارش کردم!   انکار کردنم رو یحت

 نه-

   ؟یپس چ-

   رونی بغلش اومدم ب از

 بخورم   اریکم آب ب هیبرو -

 رفت سمت در... اما برگشت سمتم و نگاهم کرد  نیی تخت اومد پا از

 خوبه!    یلیعمه شدن خ گرن،یج یل یبچه هات خ یراست-

 ...  رونی رو بست و از اتاق رفت ب در

کنم، اما حرف زدنم   یدوست داشتم باهاشون باز  رون،ی بچه ها رفتم ب یاز ساعت ها از سر دلتنگ بعد
 قسمت از ذهنم از کار افتاده بود!  هیاومد! انگار  ینم

 کرد و من رفتم رو کاناپه نشستم...  یحوصله ندارم با بچه ها باز  دید دایش

 پکوندتم!  گهیطور حالم داغون بود که مامان د نی سه روز هم دو

رو   یو یت  یرفتم رو مبل نشستم و کانال ها  یخواب یبچه ها بود که از ب دنیشب بعد از خواب  یآخرا
 دم نوش گل گاو زبون اومد سمتم  هیکردم... که مامان با  یم نیی باال پا

  شهیبخور حالت بهتر م-

 دستش گرفتم  از

   ممنون، بابا کجاست؟-
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 سر به مغازه هات بزنه   هیقرار بود واسه کارت به چند تا تاجر پارچه چک بده و بره -

 تکون دادم  نیی به باال و پا سرمو

   ن؟یشاه-

 بله؟  -

 بودم که بچه هات رو بغل کردم...  یکس  نیمن اول-

 کردم تو چشم هاش   نگاه

 بودم؟   چهیوسط باز  نیفقط من ا-

 کنم   یآماده کرده بودم اون رو به عنوان عروسم معرف سخت بود برام اما من خودم رو -

 گرفت   خندم

 آنقدر راحت!؟  -

 ! پدرت هم قسم خورد که توبه کرده از اشتباهش  نیتا بچه داشت 4نه آنقدر راحت نه اما  -

 بابان؟   یبگم بچه ها  دیدیترس ینم-

هاش هم تو ذهنم اومدن و رفتن، اما  نیمن هزار تا بدتر از ا ،یها رو نگو حال منو خراب کن  نیا-
همشون رو پس زدم، چون تو و نوه هام رو دوست دارم، مخصوصا شهاب رو که انگار برام همون 

 که از دستش دادم!  هیشهاب

 که...  دیگ یاالن م یکردم ول  یبخاطر شما اون رو رد م   شتریمن ب-

گه شما اجبارم   ینتخابش کنه وگرنه مگفت بزار خودش ا یداد باهات حرف بزنم م یبابات اجازه نم-
   رمشی که بگ دیکرد

 االن خوب شد که از دستم رفت؟! -

   ؟ی تو دوسش داشت-
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 شدم و صدام رفت باال    یعصب

 به حال خودم!؟!   دی کن یچرا ولم نم ن؟؟یهست  یمامان دنبال چ-

 جام بلند شدم و از خونه خارج شدم...   از

 م... کرد یم  یزدم و خود خور   یخشم قدم م با

تو اون   ومدیخبر داشت و ن  یمادر کردم! اون از بابا که از همه چ  یمن بچهام رو ب  ایبخاطر ک  نی بب
 دیشده و اون از نسترن آشغال که د یبراش عاد یبه دادم برسه، اون از مامان که همه چ یورشکستگ

 ره یگ ی نم لمیتحو گهیکارم بهش افتاده د

 پارک...  مکتیروشن کردم و نشستم رو ن  گارویس

 نیا یهفته بود که من از زندان در اومده بودم اما هنوز نتونسته بودم از شوک خارج بشم! ول 1 االن
 بشم...  ی قبل نیگرفتم دوباره سرپا بشم... دوباره شاه میترکوندتم! تصم گهیمامان د یحرف ها

خواد   یکنم، دلم م یگردم و با نسترن هم ازدواج نم ینم  زیهم دنبال دن گهیبود. د نهیگز نیبهتر نیا
 تنها باشم خسته شدم از آدما... 

 مغزم از کار افتاده بود!  گهیبا خودم کلنجار رفتم که د انقدر

  گهیبرگشتم سمتش بهم بگه که برگشته و د یدست بزار رو شونم و وقت زیدلم خواست که االن دن هوی
 زنه!  ینم   یرو حرف من حرف

 درست کنه  یشام برام قرمه سبز  گفتمیرفتم خونم و م  یداشتم و م یوقت زن و بچمو بر م ناو

  نیذره هم ارزش نداشت! آدما هم هیبرام  شی مدت پ هیکه  ی! در حال یا یافتن یدست ن  یایرو چه
  یفهمن چ یتازه م دن،یاز دستش م یدونن اما وقت یرو دارن قدرش رو نم  یز ی چ هیتا  ن،یطور

 داشتن! 

شد! خم   یرفت پشتم خال زیدن  یتونستم انکار کنم که وقت ی رو نم نیمرد بودم پر از غرور! اما ا من
 شدم...  فیشدم، ضع
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باعث شد حالم بهتر بشه و خوشحال باشم، از اون ور   نی مرخص شد و ا مارستانیماهورا از ب باالخره
 ورا و حرف زدن با من ماه دنید یدست گل اومد خونه بابا برا  هیهم نسترن با 

  گهیوقت که دوسش نداشتم، االن د چیه دم،یرس  یم جهی نت نیبه ا شتریکردم ب   یچقدر نگاهش م هر
! چون اصال حوصله لمس شدن بدنم میشده بود  ری! انگار خودم و افکارم پ ستی برام جذاب هم ن یحت

 هک ییچون همه فکرم شده بود بچه ها دیدونم شا یکاشتش رو نداشتم! چرا!؟ نم یبا اون ناخون ها
 ...  نیسنگ یلی حس عذاب وجدان خ  هیکرده بودم!  مادر  یب

  نیزد... فعال مجبور بودم ا یاومد و طعنه م یرفت و م یم  ینسترن رو رد کردم، ه  دنیفهم یوقت  بابا
بر    ییکه از پس بچه ها تنها نی اطر دادگاه هام و اکنم چون خونم رو ازم گرفته بودن بخ یجا زندگ

برام   دیجد پرستارتا  2خانم بودن، البته سپرده بودم   هیو سم دایجا حداقل مامان و ش   نیاومدم ا ینم
 باشن...   یقابل اعتماد  یکنن که آدم ها دایپ

ن سفارش کار از  کارگاه و گرفت یدنبال کارها  ایمردم  یم  یبا بچه ها باز  ایپرت شدن حواسم  واسه
عادت   زیافتاده بود تو روال... بچه هام به نبودن دن یماه همه چ هیها بودم، خالصه که بعد از  داریخر

نبود تو   ری تاث یکه واسه اومدن مادرشون بهشون داده بودم هم ب ییها یکرده بودن، البته دل خوش
 خرابشون  هیبهتر شدن روح

و منو کال   ش یی اومد سر جاش ونسترن هم برگشت سراغ همون خواستگار اروپا یداشت م یچ همه
 ول کرد  

  یبرقرار نم  یارتباط یزدم و با کس یمثل قبل حرف نم  گهیبشم اما د  یقبل نی کردم شاه یسع  یلیخ
 شد!  یشد حالم گرفته م یکه هفته به هفته اگه دوست دخترم عوض نم ی کردم، من

 نگرفته بودم!   دیدست لباس جد هیوقت بود  یل ی! خرسمیبه خودمم نم گهید یحت

که برم زندان!  نیبدون ا میداستان مواد مخدر رو تموم کن میبار دادگاه رفتم و اومدم تا تونست چند
 ...  دمیپوس یها رو هم داشت و گرنه االن تو زندان داشتم م یخوب نیالبته پول داشتن ا

 ... شدمیسر و صدا تر م یو من هر روز آروم تر رو ب ستین زیماه که دن 3 االن

سوخت   یرفت! دلم براش م  ایدن  نیکنه از ا هیبراش گر  یکه کس نیسرو صدا بدون ا یب  زی دن چارهیب
 اون سنش کم بود  
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 زنگ خورد   میحواسم رو پر کنم که گوش  شهیلپ تاپم رو باز کردم تا مثل هم 

 جانم مامان-

   زم؟یعز یخوب -

 چه ها چطورن؟ ممنون ب -

   دیبا دایخوبن، خواستم بگم آخر هفته قرار خواستگار ش-

 شو زوده!   الی خ ی مامان ب-

 خواد   یخودش م دایش-

 فهمه   یبابا اون بچست نم -

 خودت باهاش حرف بزن -

 باشه خداحافظ -

 جواب داد تند گفتم  یو وقت دایزدم به ش  زنگ

 یخوا  یبچه؟ م یپا  ینیبش ت ی و جوون  یخواد اول خوش یبشه؟ م  زیمثل دن تی زندگ یخوا یم-
   ؟یتحمل کن  شهیهم یآدم رو برا هی یمجبور باش

 دارم   مانیاما من دوسش دارم، بهش ا دیببخش یداداش-

 زدم   یعصب  خنده

 ... شعرا رو! نی!! جمع کن امانیا-

  هیگر ریز زد

 همه مرد ها معرفتشون مثل تو باشه!   ستی قرار ن ینسادیوا زیداداش چون تو پشت دن-
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 بود که نتونستم جوابش رو بدم و قطع کردم  نی سنگ نیهمچ  حرفش

 زنه!   یالف بچه اومده واسه من داره از معرفت حرف م  هی

   واریبه د دمیلپ تاپ رو کوب  یک دمینفهم اصال

 راحت شم  رمی بزنم بم رمیهم نبود ازش کوک بگ انیشا گهید یحت

ها من گند زدم   نیکنه، بخاطر هم  یبارم م  کهیت هیرسه  ی م یخورم شده واسه همه ملس! هر ک طعنه
خواست   یمامان هر روز م  نیشده بود هم گهیجور د هیکه االن داستان  ییها  نیواسه هم میتو زندگ 

 کنه شهی جور خون منو تو ش  هی

 

که باالخره گفتن که دوتا پرستار با    رمی کردم خودم رو آروم کنم و زنگ بزنم سراغ پرستار ها رو بگ یسع
  یرفتم خونه بچه ها رو برداشتم رفتم خونه خودم، حت می خواستم جور کردن و مستق   یمن م یط یشرا

 حرف بزنم    یکلمه با کس هیدوست نداشتم 

 عصر اومدن خونم و تو دفتر کارم مالقاتشون کردم  6ساعت   ی ابیها واسه ارز پرستار

 کردن خودشون...  یو شروع کردن به معرف ستادنیدو کنار هم ا هر

 گهید یاب یارز هیو گرنه االن  دمیکار ها رو خط کش نیدور ا گهیدختر جوون بود، شانس آورد د هی یاول
 کرد! یرد م دیهم با

 هم جوون بود  یدوم

کردن متوجه شدم حدسم  یخودشون رو معرف یباال تر باشه و وقت  یکیسنش از اون  دیرس ینظر م  به
 درست بوده 

 به هر دوشون گفتم :  رو

 دیعنوان بچه ها نه با چیو به ه شهیبر خورد بد با بچه ها باعث اخراجتون م نیتر کیکوچ  یحت-
 گشنه  ایبمونن  فیکث
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خانم کامال  هی دیطابع حرف هاش باش دیتون یکه م ی کار شما هستن و کس   یها خط قرمز ها نیا
 بر گردن بچه ها دارن یق مادر محترم هستن که ح

 بله آقا -

که   دیهر دوتاتون باش دیخاص با  یهفته شما، و در زمان ها کی دیبچه ها با شی هفته شما پ کی-
  یکار  زیتم یبرا  ن،یانجام بد دیکه با ییهم جزئ از کارها یآشپز   اد،یبه حساب م یبراتون اضافه کار 

  رهی کنه م یم  زیتم  ادیم یک ی بار  کیهر چند روز 

 بله آقا  -

 خورد  یداشت از بله آقا گفتنشون به هم م حالم

 بچه ها   شیپ  دیبر-

 بله آقا  -

 خانم   هیو زنگ زدم به سم رونی ب رفتن

 خانم   هیالو سالم سم-

  ن؟ی سالم آقا خوب هست-

 براتون آوردم   یجا هستن دو تا هم کمک  نی خودم، بچه ها ا یخونه   دیایخواستم بگم ب-

 باشم    ستین  یاز ین گهیپس من د-

 بخدا   شهینم  دیشما نبا دیباش ازی خانم ن هیچرا سم-

   نمیب یشما رو م شهیمن حالم بد م ستینه آقا خانم ن-

   ادیب  کهیبخواد واسم ت نمیمونده بود ا نیهم

  یهر موقع مرخص  دم،یبهتون م یشتر ینه؟ من پول ب ای دیکار کن  دیخوا یخانم شما م  هیسم-
   نیهم آزاد نیخواست
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که باال سر   نیا یسوزه که االن به جا یدام واسه خانم م میما عمرمون رو کرد ستیآقا حرف پول ن-
 بچه هاش باشه، از دست رفته  

 تو گوشم  دیچ یپ  شیگر یصدا

کس باشن؟   یکه االن بچه هاش ب  دیش یم  یپس چطور راض دیخانم اگه خانم رو دوست دار هیسم-
 خراب بشه و از دست برن   تشونیترب 

 خدا نکنه آقا  -

 کنم و برش گردونم  دایتا منم خانم رو پ  دیباال سرشون باش دیایپس ب -

 خانم زندس؟   یعنی-

 نشونه زنده بودنشه  نینشده و ا دایبا مشخصاتش پ  یجسد چیتا حاال ه-

 ونه؟ خ دشیگردن یبرش م دیکن  داشیپ  یعنی-

   دیشک نکن-

   امیباشه آقا م-

   ستیبلند ن  یچ یپرستارها ه  نیا ایآخ فدات زود ب-

 چشم -

 از بچه ها   نمی, ادم ینفس راحت کش هیرو قطع کردم و   یگوش

خطرناک با   یکه دعوا ها یکه گذشته بود بچه ها پرخاشگر و لج باز شده بودن، طور  یماه 3 نیا تو
 شدن   یلحظه به لحظه کنترول م  دیکردن و با یهم م

 جوابش رو دادم    یتفاوت یاستراحت کنم که مامان زنگ زد و با ب یکم خواستم

 سالم  -

 !؟  یبچه ها رو هم برد  یکجا رفت زمی سالم عز-
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  نی از ا شتریبرگشتم خونه تا مزاحمتون نباشم ب -

 جا دلم تنگ شده براشون    نیا اریپاشو بچه ها رو ب  ؟ی زن یم هیحرف ها چ  نیا نیشاه-

  دشونی نیجا بب  نیا دیای ب نیخواست دهیممنون مامان جان از شما به ما رس-

 !؟! یکه خودت رو از ما جدا کن ی کرد دایبهانه پ  هیباز -

 خوام خودم تاوان کارهام رو بدم    یم قا،یدق-

 ما هستن  یاون ها نوه ها-

  دی برس  تونیدونم شما فعال به خاستگار یبله م-

 ؟ یایمگه تو نم-

 تا بچه کجان   4  نیبدم مادر ا  حیتوض  یخوام به کس   ینه نم-

 به صورتم...  دمیرو قطع کردم و دستمو کش یگوش

شد! واقعا من چطور   المیخیسخته ب یبچه دار  دیکه دوباره فهم یخوش بود به اون نسترن عوض دلم
 تونم رو اون حساب کنم؟    یفکر کردم م

  ریکس اندازه اون باعث تغ  چی! اما هگهیجور د هیاستان درست کرد رفتنشم جور د هیاومدنش  زیدن
 سال اختالف سن!   15نشد! اونم با 

 شدم   شی رفتن به خواستگار الیخ  یاز حرفش ب میحساس بودم اما از سر ناراحت دایکه رو ش نیا با

خودش رو بدبخت   خواد ینگرفته بودم. اگه م یخبر  یگذشته خوب  شیچند روز هم از خواستگار یحت
 وسط؟  نیا کاریکنه من چ

 خود مامان زنگ زد بهم   باالخره

 الو سالم پسرم  -

 سالم  -
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 بچه ها چطورن؟  -

 خوبن  -

 جا باهات کار دارم   نی ا ایبچه ها رو بردار ب-

 ممنون از پشت تلفن راحت ترم  -

   ن؟یشاه-

 بله؟  -

   هیگردن بق یکه اشتباه خودت رو بنداز  ینیدنبال ا ،یهات رو دار  ی هنوز هم اخالق بچگ-

 داشت؟   یبپرسم چه ربط شهیمامان جان م -

    یدون  یاما منو بابات رو مقصر م  یرو خراب کرد  تیخودت زندگ-

 رو قطع کردم و چشم هام رو بستم...   یگوش

  یحرف هیبهش    دیپر یم  وزمیف هو ی تونستم تحمل کردن حرف هاش رو،  یاعصاب شده بودم، نم کم
 شد    یخراب تر م  تیزدم وضع  یم

 بودن  دنیکش یو رفتم سراغ بچه ها که مشغول نقاش دمیهام رو مال  چشم

ماهورا که سرش رو بلند کرد و بهم لبخند زد و دوباره   یبه موها  دمینشستم و دست کش کنارشون
 رو شروع کرد...  شی نقاش

 فرستادمش کالس   یحتما م دیبهتر بود، با یل یخ هینسبت به بق  شی آرشام نقاش-

 هیبود و  دهیکش  کیکوچ  یلیتنه خ هیکه دو تا کله آدم با  یرو ازش گرفتم و نگاه کردم به نقاش برگه
 بود  دهیکش گهیصورت د  هیتو آسمونش رنگ زرد زده بود و  کهیت

 که تو آسمونه؟  هیک  نیا ییبابا-

 اله یهم ب یمامان  دیتتت، دوفتم شاخدا آور  یول ییخدا  شی دوفت تو هم پ یمامانه، آخه اون م-
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 رو فراموش نکردن   زیجواب بودم! هنوز دن  یجواب دادن بهش ب  تو

   ادی مامان م ییآره بابا-

 ذوق زده داد زد  ماهورا

   دهیخدا مهلبونه حتما مامانو م-

 باال به جز شهاب   دن یبا ذوق پر همشون

 بپر    نییداداشات باال پا یشهاب جان تو چرا نشسته مثل آبج -

 من مامانو دوس ندارم -

 کردم   بغلش

   زمی چرا عز-

 چال منو نبلدش؟ نگالنم کلده-

 گرفت از حرفش   خندم

 خوب رفته  یجا هیمامان  یینگران نباش بابا-

    بولدش یبود، مام م   یخوب یجا-

 تونست درک کنه و بفهمه   یو مر یزد!همه چ  یحرف م دهیفهم  بیعج نیشاه

 آرشام گفت   هوی

 بلد   ی! آخه اون جا مالو نمییرفته دشدو دیشا-

 رفت هوا   خندم

 خداست    شینرفته پ یی دست شو یینه بابا-

 ... دمیکش یمداد گرفتم دستم و خودم نقاش هیپرت کردن حواسشون  واسه
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 م  رفته بود و آروم آروم بود نی تموم استرس هام از ب باهاشون

 هم بود...   زی دن کاش

 شد.  یبرام پر رنگ تر م   زیشدم حس عذاب وجدان درباره دن یسر صدا تر م  یچقدر آروم و ب هر

  ی! اصال نم دمیترس  یانگار م  یشد از همه چ یو خونه تو سکوت غرق م دنیخواب  یبچه ها م یوقت
که واسش  یق یعم یو اون دلتنگ  یمونی تونستم تنها بمونم با ا ن همه عذاب وجدان و حس پش

 داشتم... 

تا بچه چقدر سخته ولم کرد رفت! اون وقت   4  تیمسول  دیذاشت! تا د یحداقل نسترن تنها نم   کاش
 ... چارهیب  زیدن

 و بالشت رو فشار دادم تو صورتم...  دمیتختم دراز کش رو

 کردم افتادم... یرو بغل م ز ی ه دنک ییوقت ها ادی

 عذاب وجدان از مرگ سخته تره کمکم کن...  نیا ایخدا

... صبح اول صبح قبل از همه پا شدم و رفتم صبحونه  دمید یرو م  زیبرد اما تو خواب هم دن خوابم
 بره..  ادمیکار باشم که  ریو آنقدر درگ رونی بخورم بزنم ب

 م دوباره نفسم گرفت آشپزخونه شد یخال زی وقت متوجه م اما

 ... رونی چند چند رو بود تنم کرده بودم از خونه زدم ب ییصبحونه با همون لباس ها یب

شدم و از   ی م نیبودم اما خودم داشتم سنگ یحا شده بود و من تو نمودار سعود میمشکالت مال  همه
 پدر بودم  هیب ام مهم نبود من االن فقط  یز یچ گهیکالن جا مونده بودم! اصال د یسود ها

! اما... اما من تمشیبار دوم کش ی! من براستیمن واقعا ن ی! خداستین  زیشد که دن یماه م 4 االن
 کار رو کرد!  نیکنم!چرا ا یم هیبخواد براش ته  یکه گفتم هر چ

  یکردم ول یم احوال پرس خانم با لبخند باهاش سال هیسم  دنیروز پر کار برگشتم خونه و با د هیاز  بعد
 کنار رو دم گوشم گفت  دیاون منو آروم کش
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 اتاق ماهورا از پسرها جدا بشه دیآقا با-

 شده؟ یمگه چ-

 دی نخوابد فقط اتاقش رو عوض کن  حی آقا توض-

 دم یحالت زار پرس هی با

 همه مشکالت نبود!؟!  نیبود ا  زیپس چرا دن -

 کرد، خانم هم عاقل بود و هم زرنگ...   یم  تی ریرو مد یکه خانم همه چ نیواسه ا-

 بردم باال  دستمو

 دیبسه بسه ادامه ند-

 بحث رو نداشتم پا تند کردم سمت اتاقم... ینگاهم کرد چون حوصله  یا نهی خانم با حالت ک هیسم

 کردن!؟! عجب... کاری چ یعنیکرده بود!  میبچه ها عصب  نیاتفاقات ب فکر

آوردم تو اتاق خوابم و اون جا رو واسه  یاتاق کارم رو م  دیت، باتا اتاق خواب داش  4من کال  ی خونه
 کردم  یآماده م زیدن

 کردم  یکار رو م  نیهم دیبا

رو جمع کنن وگتا من برم دوتا    زی دن یها لیخانم گفتم وسا هیروز بعد به دوتا پرستارها و سم صبح
 اتاق رو ببرن تو اتاق خوابم  لیوسا  امیکارگر ب 

  هیپشت دره! در رو باز کردم که چشم تو چشم  یکه متوجه شدم کس امیاز خونه در ب دنیپوش  لباس 
 شدم   یپست چ

 راد؟  یسالم آقا-

 د ییبله بفرما -

 د ینامه دار-
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 ؟کجا  ؟یاز ک-

 رو گرفت جلوم   نپاکت

 من خبر ندارم -

 حرف رفت  یگرفتم و گفتم که دفترش رو امضا کنم و ب ازش

 ! درش رو باز کردم و برگه رو گرفتم تو دستم و بازش کردم... اوردمیرو خوندم اما بازم سر در ن   روش

خنده! واقعا خنده دار بود! چطور   ری که زدم ز یزده شده بودم! طور   رتی خوندم ح  یکه م یز یچ از
 امکان داره!؟! ؟

 طالق؟؟  هیاحضار

 

 *** 

 بنده   یهمراه یبرا یشاهنظر  نایتشکر از خانم عسل قاسم نژاد و م با

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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