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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 این رمان فروشی می باشد 

 

 شدم. ادهی و پ  دمیرا کش رهی اسفالت،دستگ یرو نی ماش  یبا توقف چرخها

رنگ و رو رفته اش   یساختمان انداختم که اجر ها یمیقد یبه نما یکه در را نبسته بودم نگاه ین یح
 نشده است.  یمجنمع باز ساز  نیداشت که سالها ا نیاز ا تیحکا

 به راننده دادم. شهیامد و اسکناس را از داخل ش رونی ام ب نهیاز س یاه

ام را   یتاکس هیکرا یهم فرو رفتند.منتظر ماندم تا باق  ی تو  تیاز عصبان  می.اخمهاکردینگاهم م طلبکار
!  کردینگاهم م رهیمانده پول مرا پس بدهد که همانطور خ  یو او هم انگار قصد نداشت باق  رمی ازش بگ

 که متوجه شود گفتم:  یبا لحن

 آقا چقدر شد؟  -

شود و بابت چندرغاز پول مرا به   یم ادهیاالن پ نیکردم هم الیبهم رفت که خ یچشم غره ا چنان
 بندد! با تحکم و شمرده شمرده جواب داد: یرگبار ناسزا م 

 ده هزار تومن!  -

http://www.romankade.com/


 2 شوند ی مردها عاشق نم

3 
 

زبانم   یپس مانده پول ب  بابت یجرات نکنم اعتراض  گریکالم کوبنده اش چنان دهانم را بست که د  با
  یدر پس تک تک وازه ها و ارقامش داشت م ییده هزار تومن را با قدرت گفته بود که گو یبکنم.جور 
 همه راه و رسوندمت برو خداروشکر کن."  نیکه ا نی گفت" هم

خودم درست کنم.مگر ان راننده   ینداشتم بخاطر چند هزار ناموت پول جنگ اعصاب برا حوصله
من گفته بود خرد ندارم و   یتمام بحث ها  تی ام را گذاشته بودم و در نها  یکه تمام انرژ  یروز ید

 ماند؟  یم میهم جز حرص خوردن برا یگر ید زیخودش را راحت کرده بود،چ

 و نه من پولدار! شدیگدا م یل ها نه کس خرده پو نیقول عمه خانم با ا به

مانده طلبم، خرج   ی که صد برابر آن مقدار باق دمیرا محکم بهم کوب  نشیعوضش چنان در ماش در
 گفت:  یم نیبلند شد که از اتاقک ماش   ادشیفر یاش بکند.صدا  نیماش

 ! یبند  یگاو م نیست ع لهیچه خبرته مگه در طو-

از کارم به   یراض شخندیدلم گذاشتند.با ن یرا رو یخ یدرشت  یندادم.در عوض انگار قالب ها یتیاهم
 سمت ساختمان حرکت کردم. 

پسر شانزده هفده ساله   کیبود و  ستادهیا مانیخانه خلوت بود ... فقط ا یشب بود و بلوار جلو  آخر
 گریباهم د یز ی چه چ یوقت شب برا نیاش مشخص بود ا اقهی و ق پی از ت یشناختمش ول  یکه نم

 زدند. یپچ پچ وار حرف م

که به چپ و راست   دمیرا د مانیبودم که ابتدا سر ا دهی اهسته بود،هنوز به ان دونفر نرس میها قدم
به سمت پسرک    یز یکه راحت شد دستش را دراز کرد و چ یاز بابت نبودن هر ادم الشیو خ  دیجنب 

ل  ی را به پسرک تحو یرنگ اندازه کف دست دیکه بسته سف دمیکردم و د زیچشم ر یکی تار یگرفت.تو
 داد.  

و   ادیاز اعت یز یهفده ساله بود،چه چ تی که نها یرا پوشاند. زدم...پسر بچه ا  میاز درد لبها یپوزخند
 یپرت م یدر چاه فالکت و بدبخت  میراه خودش را مستق  نیکه با ا دانستیم شیها بتیمص

 پس؟ عاقبتش چه؟!  شدیچه م اهشیس ندهیا فینداشت؟تکل  دیکرد؟اصال مگر ارزو نداشت؟ام
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فرو   شیرگها یسرنگ تو کهی در حال ابانیجنازه اش را گوشه خ   یمثل عمو خسرو روز  دمیشیخود اند با
چرا راه   ایکردند... یم شیدایاب پ یرا پوشانده بود،از داخل جو شی تمام چشمها یدیرفته بود و سف 

 رفتم اصال!  یدور م

و   دادند،تکیخوش شانس بود و زنش نم یل یمثل بابا...مثل پدر خودم.که اگر خ شدیم  یکی اخر  در
پدربچه  شدیکردند...اگر هم نه که م یبن بست جمع م یاز کوچه ها یکیتنها الشه کرم زده اش راته 

 مثل من! یگر یمفلوک د

ام  نهیس یداغ رو  یر ی وخت..جزغاله شد..اتش گرفت...قهم سن و سال خودم س یدخترها یبرا دلم
 کنند؟  هیتک یدخترها،امثال من قرار بود به چه کس نینهادند انگار! ا

بود.حاال آن   ینماد قدرت و تحکم و اسطوره هر دختر  یو باور  دهینه که پدر در هر فرهنگ و عق مگر
و مدام به  ستدیخودش با یپا یرا به دوش بکشد و مردانه رو یزندگ   کیبار  توانستیدختر چگونه م

 کنند!؟اصال تا کجا؟!  نیبودن را تلق یو قو دنیو کنار نکش اردنی خودش کم ن

 نیکه شامه ام را ا یی.منزجر از بودیجی ام پ ینیب  ریمتعفن عرق ز یشان بودم.بو یدر دو قدم  حاال
رد کرد.بند   یمن فور  دنیپسرک را با د مانیدادم و ا ن یام را چ ینیوقت شب هدف قرار داده بود ب

کردم   یدنبالم راه افتاده بود سع  نکهیتوجه به ا یچرم پوست پوست شده ام را چنگ زدم و ب فیک
 چندش ناکش بکنم.  یاز صدا یرا خال  میگوشها

 ی ... خسته نباش  گریسالم ج  -

 داد:  لمیتحو یخنده منزجر کننده ا دیام را که د ی محل یو ب   سکوت

 ! گریج  ینه انگار که اخرش کفتر جلد خودم ،انگاریدیجواب نم یذار ی اوهوع! طاقچه باال م-

 را چرخاندم و با حرص لب زدم:  می و کالفه از تکرار ان واژه منحوس رو یعصبان 

 !ستمی ن یعوض  یتو  گریمن ج خفه شو و حرف دهنتو بفهم!-

دست زردش   ک ی یکه کرد دندانها یو با خنده ا ستادیا  زدیکوچه دل دل م یکه  انتها   ینور چراغ ریز
 زد. هیتک  واریرا به د  شیپا کیفرو کرد و  شی بهایگذاشت.دست در ج  شی را به نما
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روز که بابات خمار بود و پول جور کردن  هی...تهش  یشی. آخرش میشیاونم م حرص نخور عروسکم.  -
 .تو جوش نزن عسل من.یبش  کنهی هم نداشت مجبورت م اتشویح هیما

کردم آتو دستش ندهم که تا چه اندازه با  یم یسرم کوبانده بود.سع یتو یرا با پتک دردناک قتیحق
را محکم باز و بسته کردم.اخم الود وبا توپ پر   میبخشد! پلکها یم دیام را تشد یکالفگ  شیحرفها

 : دم یپرس

 ؟ یچکار اون بچهه داشت   -

و  ش یکجاش بچه بود؟ همون بچه  ر کرد:بچه؟ ی را رصد م  نمییو ناپاکش از باال تا پا  زیه نگاه
 پشمش سه برابر من بودا

و قواره و سن و   نخود مغزم کمتر بود که  با اون قد یو پشمش آره اما عقلش از تو  شیر زدم:  حرص
 سال دور و بر تو پالس بود

 گلو انداخت:  یرا باال برد و صدا تو مشتش

 درست صحبت کنا  با من یهو-

 من از او هم باالتر رفت:  یشدم سمتش و صدا براق

 شه؟یم یدرست صحبت نکنم چ -

اورد و انگار   نیی آن مشتش را پا  کی که  شودیمن چقدر به ضرر خودش تمام م  تی عصبان دیفهم  انگار
 هوا تکان داد: یمزاحم را از خودش دور کند دست تو یکه بخواهد پشه ا

 .یبه جون من از دنده چپ بلند شد یبرو بابا باز اون صاحبکار الدنگت زده تو پرت که افتاد-

کنم اون   یم یکار  یاالن دست از سرم برندار  نیگفتم: اگه هم زی ام دیو تهد دم ییهم سا یرو دندان
 کنار!   ؟بکشینصفه شب یندار  یاز جونم؟زندگ یخوایم  ی..چدایسرش ناپ

 صورتم پرت کرد:  یزد و چشمک حال بهم زنش را تو  ییتو گلو خنده

دونگ از صبح تا شب به  شی ش  ستم،حواسمین ییحرص نخور عروسکم،حرص نخور،من که جا-
 . یمال خودم یایب ن ییپا یتهش باال بر  یرم...ول   یامشبم م ستی ن یال یخودته.باشه..خ 
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دهانم را با درد   سیو سوت زنان از مقابل نگاهم دور شد...دور شد و تازه فرصت کردم بزاق خ  رفت
 بفرستم.  نییام جمع کنم و پا نهیس یتو

 *** 

بستند که  یساختمان مجتمع را م  یور اهال  نیانداختم و درب مجتمع را باز کردم.از غروب به ا دیکل
 دزد بزند! یهزاربار پا خورده شان را مبادا وقت یش هاکف

 مشامم را هدف گرفت.  یز یتند و ت  یدر را کامل باز نکرده بودم و وارد نشده بودم که بو هنوز

مرتبه گر گرفتم.باز دوباره  پول از کجا آورده بود که ذره ذره اش را دود کند و بفرستد هوا؟؟ ارنجم   کی
کردم فکر کنم من که صبح تمام هرچه که داشت را ازش گرفته  یدادم و سع هیتک رهیرا به دستگ

 خورد؟؟ ی بساط تازه از کجا اب م نیبودم...پس باز ا

 ماندم و خشک شدم. میور صاعقه درجابه سرعت عب  یز یچ الی با خ کبارهی

صاحبخانه دست زده   هیکشدار شد...نکند...نکند به کرا ان یدر م یکی میو نفس ها زدیتند تند م  قلبم
فضول  هیو در را چهار طاق باز کردم. انگار همسا دمیسرم کوب یتو یفکر دو دست نیباشد؟؟! با ا

.با دادقرار  دمیکه در را باز کرد و خودش را در معرض د دیکش  یساعت امدن من را بو م یشگیهم
 را باال برد:  شیهوا تکان داد و صدا یرا تو شیدستها یگره خورده ا یاخمها

محل آبرو   نیما تو ا گهیقبرستون د هیببره  اشویگندکار  نی... بابا بهش بگو ا میاز بو خفه شد- 
 ! رهیگیم ادی  شنوهیم نهیبی ... مکنهیم  یزندگ نجایا کیبچه کوچ  ستین  ایگه کار نی ا یکه جا نجای.امیدار

  یو دست به کمر و مدع ستادمیپله ها ا  یاز همان باال ی کردم نتوانستم جوابش را ندهم.کفر  یهرکار 
 جواب دادم: 

  باشی محله رو داره تو ج نیاز آبرو واسه من حرف نزن که پسرت آبرو و اعتبار کل ا  گهید یک یتو  -
 کنه ی و فروش م دیخر

 وار به سمتم تکان داد: دیاشاره اش را تهد انگشت

دهنت رو   یار ی اسم بچه منو به زبون م دراورده واسه من! ینگاه نگاه چه زبون دهیبر سی دختره گ -
 ؟ یدیقبلش آب کش
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 زدم و طعنه زنان جوابش را دادم:   یپوزخند

 حاال که به زبون آوردم مجبورم برم آب بکشم!  یقبال که نه ول   -

  نیکرد ا یاش را اغاز م  یینگویاورد بساط ناله و نفر یمن کم م زی زبان ت یجلو  یکه وقت شهیهم مثل
  یوم دی کوب یاش م نهیکنان دهانش را باز کرد.به س  هیمو یرا بست و با حالت  شیبار هم چشمها

 گفت 

  شیخودم اون ن  ی!الهیبزن   گریج  یج  ی؟الهیهست یخودت از چه قماش یال قبا فکر کرد هیدختره  -
  ی!تا کنیکرد چارمونی !بنی...جمع کن برو که خسته مون کردرونی روز از حلقت بکشم ب هیزبونتو  یافع
 ... میتورو تحمل کن  رتی غ یب یاون بابا یزهرمار  یروز و شب بو دیبا

دود  رتمی غ یکه حاال توسط همان پدر ب ی...آن پولردی قرار بگ شی نهایتا گوشم هدف نفر ستادمینا
چاک و دهان بود که اگر ذره   یزن ب   کیمهمتر از سر و کله زدن با  رفتی و باال م شدیو کربن م شدیم
نبود   یز یچ نیختم نخواهد شد!و ا  یبه مشاجره لفظماندم مطمئن بودم کارمان  یمنتظر م شتریب یا

 باال رفتم. یک یتوجه پله ها را دوتا  ی ...بخواستمیکه من م

  اوردهیرا از پا درن میهم نبود که کفش ها نیحواسم به ا  یمقدمه در را باز کردم.حت یانداختم وب  دیکل
خانه! ... الزم نبود دنبالش بگردم نه خانه ما انقدر بزرگ بود که الزم باشد متر به متر را    یتو دمیام.پر

 یو با چه ابزار  یچه حال  یتو واالن کجا  نکهیوجب کنم و بلند بلند اسمش را صدا بزنم  ...نه حدس ا
 بود...عادت داشتم!  یکار سخت میکند برا  یدست و پنجه نرم م

 عادت داشتم! میها یچارگی روزانه ب دنید به

اشزخانه...چشمش که من افتاد   یتو دمیبود پر دهیچسب یکه تهشان گل و ال ییهمان کفش ها با
که  هول شد و شستش را   یدراز و بدقواره ا خیو ان س  دمیرا د شی .لرزش دستهادیبرق از سرش پر

را    خیرا گرفت.س میها یتمام دل رحم  یبر احساساتم غالب شد و حرص و غضب جا یرحم   یسوزاند.ب
رنگ داده   ری به کرم تغ شیها  رهیاز بدنه و دستگ یمی رتاب کرد که ن یرنگ یقهوه ا  یفلز  نتیکاب ریز

بود.لبم را محکم    دهیبه حد اعال رس میکند.نفس نفس ها هیکرد تا توج یم یبودند!تته پته کنان سع
 قدم جلو رفتم:  کی و   دمیدندان کش ریز

 ؟ها؟ یکن ی که کل ساختمون روبرداشته چکار م یگند یبو یکرد  میرو قا  خشیس  -
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دو طرف   مینداشت که بدهد! در عوض از ترس آب دهانش را قورت داد ... دستها ینداد.جواب یجواب
 خودم بشنوم.  یستن قلبم را توشک یتا صدا دیطول کش یا هیبدنم رها شد وکمتر از ثان

  یاز او حساب م دیو برنده اش!قلبم هزار تکه شد...من با زی ت یخراش برداشت از زخم تکه ها  روحم
 او از من؟! ایبردم  یفرو م بانی بردم و سربه گر

 درد لب زدم:  تیبا نها  یامد و خش الود شد وقت نییپا میصدا

 ؟یپولش رو از کجا آورد   -

  ادی بعد صورت من را. ... بلند تر فر یکرد و لحظه ا یم  یرا ط  نیخمار زم  شی نداد.چشمها بازجواب
 زدم: 

 ؟یجور کرد  یرو از کدوم قبرستون یزهرمار  نی؟ ... جواب من رو بده ... پول ا ستمی مگه با تو ن  -

 اش جواب داد:  دهی لرز ی دهیخمار و لحن کش یخورد.با صدا یجا تکان  یتو ادمیفر از

 کردم بابا  دایخورده پول پ  هیاتاق  یتو یقال ریز-

را که ماه ها بابتش جان کنده بودم.هزارجور حرف   یخانه ا هیبند بند وجودم وا رفتم ... پول کرا با
ها را کرده بودم را با   ییان باال ن ینش انی اع یخانه ها  یکه بابتش هزارجا کلفت یخورده بودم...پول 

از هزار جهت به   دشد و در دهیام کوب یشانیپ یباد داده بود؟!کف دست سرد شده ام تو  اشاره به کی
 هیسه ماه کرا یان هم وقت دادمیماه جواب صاحب خانه را م نیا ییجسم و جانم حمله کرد...با چه رو

 نشود؟! ابانیاواره کوجه و خ مانیها هیگفتم که اثا ی! چه مم؟یعقب افتاده داشت

 شد.  یبودم در خاطرم تداع دهیکه بابت ناموت به ناموت پول را کش ییها نی ان حقارت و توه تمام

ان ادمها بودم..غرورم را   یمن جا  کباریکاش  یکه ارزو کرده بودم که ا یخفته ا  یان حسرت ها تمام
  نیکف دستم گذاشته بودم و حاال چه؟اصال ا ندیدینم شتر یکه تا نوک دماغشان را ب  ییبخاطر ادمها

  یعنیبه تاراج رفته بود  یزندگ نیکه بابت ادامه دادن ا یدخترک  تی از ذره ذره شخص دیفهم ی پدر م
 را چه؟ترس را؟!   ری دانست؟تحقیغرور را م یچه؟معن

 ادمیبه  دشمیم ری که بابتشان لب از لب باز نکرده بودم و در عوض هرروز تحق  ییتک تک صحنه ها 
 : دمی کش  غیاز ته دل ج کبارهی! ختیر  یروانم را بهم م یوانگیامد و د یم
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گفتم دندون  یخونه عقب افتاده ؟؟مگه نه که ازم پول خواست هیمگه بهت نگفتم کرا یکرد خودی تو ب-
 ؟  کنمی واست م یفکر  هیرو جور کنم بعد  هیبذار تا پول کرا   گریرو ج 

زدم:   ادیو فر  دیچی ام پ ین یب یتو شتر یاش ب یزهرمار  یزد.بو  شی ن مینداد و اشک به چشمها جواب
ماهم  نی رو ا هید آخه اگه پول کرا ه؟یقفِس لعنت  نیاون پول پول اجاره ا یدی که نفهم  یانقدر احمق 

 بده؟ ؟؟؟هان؟جوابمویدود کن یبر  یخوایم یکدوم قبرستون گهیندم د

تمام   یکنم که بان یخال میروبرو فی تمام حرص و تنفر و انزجار و خشمم را سر مرد نح  خواستیم دلم
که لحظه اخر   ییاما ها نیکتکش بزنم اما...امان از ا ری دل س کی خواستیبود.دلم م میها بتیمص

 ... دهندیمشتشان فشار م انیتا مرز مرگ م یرا به قصد خفگ  تیافتند و گلو یبختک به جانت م نیع

 ...رمی دودها نفس بگ نیانبوه ا انیتا راه نفسم ازاد شود..تا بتوانم م دم یکش میبه گلو دست

که مثل موش در خودش جمع شده   میقامت روبرو فیو ظر  فیمرد نح نیامد هم یم  ادمی یوقت اما
  نیو از ا م یبگو کی خودم را بزنم انقدر که دعوت مرگ را لبب  ریدل س کی خواستیبود پدرم بود،دلم م

 نداشت خالص شوم! یبه زندگ یشباهت چیکه ه  یزندگ

 : دم یغر سی خ ینشستم وبا چشمها شی جلو نی زم یرو

 ؟ یدیخر  یاز ک  -

 بلندتر داد زدم:   نبارینگفت ... ا یز یکرد و بازهم چ نگاهم

 ؟ یدیخر  یاز ک  -

ترسش بدم   نیکه دخترش بودم پاره تنش بودم زبانش بند امده بود ... از ا ی... من ترس من  از
صورت   یتو   دمیاون بود را محکم کوب یکه برا یلیخسته بودم که س  یسکوت و دل مردگ نیامد...از ا

 گفتم: ادی خودم و باز با فر

 ؟ یدیخر  یاز ک گمینگام نکن جواب منو بده بهت م  -

  گریرا محکم تر سمت د یو زبانش قفل کرد ... ضربه بعد دیترس شتریه به خودم زدم ب ک یضربه ا از
 دست خودم نبود:  ادمیبلند فر یسمت صورتم زدم وصدا
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 ؟ید یخر  یگم از ک یبابا ؟ بهت م  یدیخر  یاز ک  -

  ییگذاشت!با هردو دست و چشمها یم میپا شیپ  ینه راه حل دادیام کرد.نه جواب م وانهید سکوتش
  یرو می...اشکهامیسرم! از درد بهانه دادم دست چشمها ی تو دمیاز بارش نداشتند محکم کوب  ییکه ابا

 : دم یکش غیاما..هنوز بلند بود!ج میروان شدند و صدا  میملتهب از عصبان یگونه ها

 ؟؟؟؟؟یدیخر یبابا از ک   -

داشت مانع زده ضربه ها به تن و بدن خودم بشوم.اما   ی شد و چهار دست و پا به سمتم امد.سع بلند
  یتحمل م یام را باهم گرفته بود!تا ک ی نداشتم..عقل و زندگ یشده بودم..عقل وانهی..ددمیفهم ینم

که   رم؟ماداصال مگر من کوه بودم  اوردم؟ی دوست و اشنا را طاقت م زیام هیکنا  ینگاه ها یکردم؟تا ک
قبول کرد..بعد هم بعد از  یجوان و اس و پاس معتاد را به همسر  یمادرم بود با چشم باز پسر 

خالص کرد...عشقش   یعمر زندگ   یک یتولدم،نوزادش را دست همان مرد معتاد سپرد و خودش را برا
 تمام شد! دیته کش

تمام خانه و  زی نفرت انگ یبو  یکه روز  رفتمیم شی پدر بودم تا کجا پ  نی من که دختر هم حاال
مرفه سرخم   یها بهی چندرغاز پول در برابر غر یکه برا دادمیساختمان ومحله را پر نکند؟تا کجا ادامه م

 امد!  یدر نم میکردم و صدا یم

را شناختم ... قبل از شناختن بابا دوست    اکیکه باز کردم قبل از شناختن دست چپ و راستم تر چشم
کردند و من...من با   یم یتا غروب خاله باز  شانیها یمردم با اسباب باز  یچه هابابا را شناختم ... ب 

پارک   رفتندیو م  گرفتندیمردم دست پدرشان را م یپدرم ... بچه ها خونک یو س  خیو س  اکیمنقل و تر
که تمامش کند!نکشد...مصرف نکند!اصال چه  خواستمیم هیو با گر گرفتمیاما من دست پدرم را م 

نداشت از کجا   یکه بزرگتر درست درمان  یبد است؟ بچه چهار پنج ساله ا اکی بهم گفته بود تر یکس
بود   میبد بود؟ ... از همان موقع بدبخت بودم ... مورد ترحم بودم ... نگاهشان که رو اکیتر دیفهمیم

امد..از  ی بود بدم م یمعتاد مفنگ کیگاهم  هیتنها تک  نکهیا!از شتری.از پدرم ب شدم یاز خودم منزجر م
!  دانستمی را نم   یمعتاد مفنگ یامد! ... معن یبه امانت نگه نداشته بود بدم م میبرا یکه مادر   یزندگ

پدرم   گفتمیکه م یبه هرکس دانستمیکه از فحش بدتربود.... م دانستمیکه بد بود.م دانستمیفقط م
 .شدیو از من دور م گرفتیو دست بچه اش را م دیکشیهم م یرا تو  شیست اخمها یمعتاد مفنگ
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  ی...قدرتدیرسی .اما زورش نمردیشده دستم را بگ یکرد به هر ضرب و زور  یامد و سع جلو
نود  یرمردی مرد چهل ساله پ کیتار و پور وجودش نفوذ کرده بود که از  یچنان تو یلعنت رهی نداشت!ش

 توان دور کردن مگس را هم از خودش نداشت! یحت یاله ساخته بود که گاهس

  ب ینص یافتاده بود و او هم ب میدست و پا  ریبه ز میها  یتمام خودزن  انیشده بود م زی صبرم لبر کاسه
نداشتم!مگر پدر من دلش به حال من  ی..رحم سوختی..دلم نمشدمیماند!بدجنسانه خوشحال م ینم
 !سوخت؟یم

  یتارها م یها غیهم...ج میرفته بود..صدا  لینمانده بود!تمم قورتم تحل  یینا گری. اما دگرفتمینم ارام
 هیعقده ام را با زار زار گر  نباریافتادم! ا یام را به خش انداخته بودند!دست برداشتم و گوشه ا یصوت

شده از دردم را   متورمامد و سر  کی و نزد  دیکردم. دلش به حالم سوخت که باز هم عقب نکش یام خال 
  یم دهیو لرز زدی سرم را بوسه م ی.رو دیلرز یم  کشی افتاد.ساعد بار هیبه گر میها هیبه بغل گرفت.از گر

 گفت: 

 نزن ... خودت رو نزن  یینزن ... جون بابا دمینزن خورش   -

هم دارد که  یدیافتاد خورش ادشیامد پدرم است..تازه  ادمیشد..تازه  شتریحرفش ب نیام با ا هیگر
 ! شدی م  کتری و افول و مرگ نزد یاه یروز به روز به س

را دوست داشتم که    یاما پدر  شیها یامد که من هنوز هم دوستش دارم!با وجود تمام بد ادمی تازه
باتالق   انی داشتم که خودش را به کام مرگ فرستاده بود اما من را م یبود!مادر  دهیدست از من نکش

  شیاینو د  نینبود؟د نش یپدر ارزشمند تر یهر دختر   یرها کرده بود! پدرم چه؟مگر برا  یزندگ نیا
 نبود؟؟؟!

  دهی.پدر طفلک پژمرده ام ترس زدی تندتر م شهیاش گذاشت. قلبش از هم نهیس ی کرد و سرم را رو بغلم
  لیکه هر روز تحل یا نهیبود که تنها کسش را هم از دست بدهد ... سرم را به س دهیبود ... ترس
 دادم. ه یتک دمیدیرفتنش را م

نداشت!تمام هرچه   یاز سست یبود..نشان  یاز خمار  یامد عار  یم رونی که از دهانش ب یکلمه ا هر
 را پر کرده بود!  شیجا هی اشک و گر بود و ندامت و دهیبود پر دهیکش
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ساله   ستی خودم رو بزنم ... من که ب  دیمن با ؟یزنی ... تو چرا خودت رو م   دمیغلط کردم خورش  -
از خجالت   کنهیم  ینیساله اسم بابا رو شونه هام سنگ ستیکنم .... من که ب ینتونستم در حقت پدر 

هم منو  نبز   ایمنو بزن ...ب  ای دختر بابا؟ ب یزنی تو چشمات نگاه کنم ...چرا خودت رو م شهیروم نم
 راحت کن هم خودت رو

  ینشست. با دست من رو م یدست گرفت و خودش را از من فاصله داد و رو به رو یرا تو دستم
 دم یو دوباره به بغلش پر دمی.دستم را پس کشدیصورت خودش کوب

...  ؟یلعنت  نیبرات داره ا ی... قربونت برم ... نکن ... نکش ... تمومش کن ... چنزن بابا نزن   -
  یمنو دق مرگ نکن یخوایآشغال؟ ... بابا اگه م نیکرد ا  بتی نص یچ  یسال جز بدبخت یو اند ستیب

 تمومش کن  گهینکن د

 صورتم پاک کرد  یرا از رو میدست جلو اورد و اشکها نباریا

نکشم  گهید  دمی... تو فقط آروم باش ... من قول م کشمی نم گهی... د کشمینمبه خدا  کشمی باشه نم  -
 ... 

 و به سمتم گرفت  دیکش  رونیرا ب  شیفردا  رهی از ذخ یبرد و تکه ا  بشی ج یتو دست

 .خوبه بابا؟خوبه؟کشمینم گهیراحت باشه که د الت ی تا خ ری بگ نویا ایب -

افتادم که فقط هفت سالم   یروز  ادینگاه کردم ...  میبزرگ زندگ یزدم. به آفت کوچک و بال چنگش
 خواستمیقره قوروت  بودن م الی کرده بودم. به خ دایاز جاساز بابا پ یکوچک نی تکه به هم کیبود و 

بعد از   نگشبه کنار...ز یلیزد که درد ان س یلیگوشم س یو چنان تو دینوش جانش کنم که بابا سر رس 
دخترش   یکه خودش غرق بود ... غرق شدن برا ی!پدر دهدیام صدا م یحلزون   انیسالها هنوزم

  یزندگ نینبود تا دوستش داشته باشم؟عاشقش باشم؟ تا هربار که از ا یکاف   نینخواست ... هم
گر نباشم تا  دوشم هست... که ا  یاش رو یهست که بار زندگ یکی باشد  ادمی  شومیخسته م ینکبت 
 !  شودیم ستین  یرا جور کنم او هم از درد خمار  اکش یکنم و پول تر کار

تا چند ساعات   دانستمیکه م یپرت کردم.در حال  بمیج  یاشک الود گرفتم و تو ییرا با چشمها بسته
 ...اوردی تا از چنگم درش ب کندیم یداده هرکار  لمیکه تحو یبند انگشت کی نیجور کردن هم یبرا گرید

 *** 
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پر مالت از   ینیدست نوازش به سرم بکشد..با س  یشدن مادر  دارینبودم که به وقت ب  یهر دختر  مثل
 دیو به سرو صورتم بوسه بزند. وقت کش و قوس امدن نداشتم!با ندیتختم بنش یانواع صبحانه باال

 تا نوبت اول را به نام خودم مهر بزنم!  رفتمیزودتر به دفتر خدمات م

 یرفتم. هم زمان که آب را تو  ییجمع کردم و به سمت دستشو یسرعت رخت خوابها را گوشه ا با
 از صورتم پاک شود.  یتا خواب الودگ دمیپاش  یپر ابم را به صورتم م  یمشت ها کردمی دهانم قرقره م

به  بستمی م یرا هول هولک  شی که دکمه ها یر حال گوشه اتاق برداشتم و د ی را از جا لباس میمانتو 
نباتش را به معده   ییزده بود و چا هیمورد عالقه اش تک نتی آشپزخانه رفتم. بابا طبق معمول به کاب

 : دم یبستن دکمه مانتو پرس  نی.حفرستادیم

 ؟ یپول رو چکار کرد هیبابا بق   -

فکر اخم   نیاز هم ده؟یلحظه از ذهنم گذشت نکند کلش را مواد خر کی ی... برا دیاز رخش پر رنگ
 اماده کردم. اماجواب بابا دهانم را بست  گرید یدعوا کی یجمع شد . خودم را برا میها

 ؟ یخوایم  یچ یبرا  -

 ذهنم بود به زبان آوردم  یکه تو یخ یتوب  یهمون اخم گره کرده جا با

قبل   یرفته سر  ادتی...  گهیبفرستمش واسه صاحبخونه د  خوامیم ؟یخوایم  یچ یبرا  یچ یعنی  -
  گهید یدعوا هیبه ابرومون البد بازم هوس  یراه انداخت؟کم چوب حراج زد ییاومدده بود چه بلبشو

 ؟یکرد

و شروع به   دمیاز دستش قاپ عیاسکناس چروک شده درآورد. سر یو مشت  بشی کرد تو ج دست
 انش جان کنده بودم! نبودم.بابت هر توم   مانیشمارش کردم.پش

 . دیباال پر میابروها

 هیپنجاه تومنش کمه ... بق نیده هزار تومن ... ا شدی فوق فوقش م یدیکه تو خر یاون دو مثقال  -
 بابا؟ یاش رو چکار کرد

 ... بازم آب دهانش را قورت داد دیازم ترس بازم
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 نبات هم گرفتم وخدهینباتمون تموم شده بود ...  -

 داد:  نتیرا ز میگوشه لبها  یشخندیگره خورد.ن شتریب اخمهام

 اش کو پس؟  هیپنج تومن ...بق ی باش دهیدو تومن ... فوق فوقش تو خر خرمینبات من م   -

صبح تا    سیک هیفاتحه  دیبا دمیرسی م رینداد.اه از نهادم بلند شد. وقت بحث نداشتم .اگر د جواب
پول از بابا مهم تر   نیاما گرفتن ا کردم ی شب تا صبح خودم را اماده م فتیش یو برا  خواندمیشب را م

 یم ی گر ید یدنبال جا دیبا  فرستادمی پول را تمام کمال واسه صاحب خانه نم نیبود اگه امروز ا
 : دم یکردم انعطاف را ب لحنم ببخشم غر یم  یکه سع  یو در حال دمیکش یبودم.کالفه پوف

 ؟ ینکش گه ید یقول نداد شبیامروزت نه؟ مگه د هیسهم یبرا یکرد میپول رو قا هیبق دونمیبابا م  -

نشود ... تا بازهم به   ری دخترش سراز ینکند.... تا اشکش جلو شیرا کشت تا بغضش رسوا  خودش
  یرا داشتم باشد... با صدا شیارزو  شهیکه هم یگاه باشد ... پدر  هیمحکم بماند!تک یچشم من مرد
 : د یمرتعشش نال

بابا ... قول  دمیبار باشه ... قول م نی آخر دمی...قول م  کنهی ... تنم درد م دیبه خدا حالم بده خورش  -
 مردونه 

و هربار چشم انتظار   دمیشنیسال بود که هر روز م ستیمردانه را ب یقول ها نیزدم ... ا  پوزخند
 . دیکش ینشسته بود و لبخند زنان سرک م  یبار بعد  شهیبودم که پشتش هم یبار   نیآخر

 را بهم فشردم.  می از هم باز شد و لبها می آتش گرفت.اخمها دلم

لرزان به  ییداده بود را با دستها لمیتحو شبیکه د یاکیکردم وهمان مثقال تر بمی ج یتو دست
 سمتش گرفتم: 

جور کردن پنجاه هزار تومن خودم رو به آب و   یدوباره برا خوامی پول رو بده ... نم هیبق  ری بگ نویا ایب  -
 بزنم   شیآت

و دستم  اورد یجورابش درم یپول را از ال  یکه باق  یامروز نگاه کرد و در حال هی سهم  اکیذوق به تر با
 گفت  دادیم



 2 شوند ی مردها عاشق نم

15 
 

 تو چاه مستراح؟  شیننداخت شبیمگه د  -

بغض الودم که به بند اشک    یصدا یحت اینم زده ام هم.. یدست خودم نبود...چشمها پوزخندم
 که بودنشان به وجود من وابسته نبود! یازاتفاقات  یلی...مثل خشدندیم دهیکش

مردونه ات به تنها   یکه سر قول ها یستیوقت اونقدر مرد ن چیه دونستمینه بابا،ننداختم! چون م  -
 !...یدخترت بمون 

 *** 

 : د یحواله ام داد و پرس یچشم نگاه ینوشت،از باال  یم میکه آدرس را برا همانطور

 ؟ یکرد ریچرا امروز د  -

 به حساب صاحب خونه مون.شلوغ بود.  زمی خونه رو بر  هیرفتم بانک پول کرا -

 تاسف تکان داد و گفت :  یاز رو یسر 

  رید دیخوب به پستمون خورد تو با یپرستار   سیچند تا ک یامروز که سرصبح  هی نیهم  -
 روز از برج گذشته!  شیبانک نبود؟ش گهید ی؟روزایومدیم

و   خوردیدر نبودنم به تور موسسه م یپرستار  یها سیک  رکردیروز د  کیبه جانم افتاد...بابت  حسرت
 وا رفته ی!با چهره اینظافت بود و کارگر  تش ینها شدمیکه سر موقع حاضر م  ییوقتها

 به محله انداختم. یگرفتم. نگاه ینوشته بود را از دست خانم شاکر  شی که آدرس را رو یکاغذ

بود که هرروز زنگ   یز یکه آدرس همان مردک ه  نی... " وا رفتم... ا یغرب 8 ی، فرع  یفردوس  ابانیخ
به غلط کردن انداخته  شیها یموسسه را هم با دله گر  ی!تمام دخترهاخواستیو مستخدم م  زدیم

و   فتبل گر عیچشم دوختم. از نگاه ملتمسم سر یدم و با عجز به خانم شاکر بود ... سرم را بلند کر
 را چروک انداخت  شی شانیپ

 ؟ یر ی ؟ نم هیهان؟ چ  -

  ای دیترد یماندم!جا برا یامروز هم از نان خوردن م دادمیم یحرف را زد که  اگر جواب منف  نیا چنان
اجاره خانه بلند کرده بود  یکه بابا از رو یجور کردن همان ده تومن ینرفتن نداشتم چون امروز برا



 2 شوند ی مردها عاشق نم

16 
 

برگشتن  هی کرا یحت  بتی مص تیهم مدد گرفته بودم.امروز در نها  فمی ته ک یاز سکه پانصد تومن یحت
 !میشب را سر کن میلقمه نان که بتوان کی دیتا خانه هم نداشتم چه برسد به خر

برم؟ کل پول رو امروز دادم  یکه با تاکس  یبهم قرض بد یپول دار  کمی ی... خانم شاکر  رمینه م  -
 نمونده. فمی اجاره پول ته ک یبرا

 را به طرفم گرفت:  یاسکناس  فشمی کرد و همان لحظه از ته ک ینوچ نوچ  متاسف

 . یطلبکار بشنگفت  یشاکر  ینگ گهی.دو روز دشهیباشه از پورسانتت کم م ادتی.اما نویا ری بگ  ایب  -

بابت   نکهینداشتم!عادت کرده بودم به ا  یحس چیکه سرم گذاشت ناراحت نشدم.برعکس..ه یمنت از
 عوض کردن...!  نی کردن کورس راه و ماش یپورسانت را بزنم! آن هم بخاطر چند ط دیکردم ق  رید

 را پس زدم:   یرا کنار گذاشتم و دست شاکر  دیترد

 پس؟  شدیچ-

 .رمیپورسانتمو بگ دمیم  حی.ترج رمیم ادهی را زبان زدم:پ میلبها

! هوا یبرگرداند: خوددان  فشی باال انداخت و اسکناس را به ک ی.شانه ااوردیکارش ن  یتو ی تعارف
  گهی!اون موقع دیای ب ینتونست یسرماخورد یرو ادهیهوا و پ  یبخاطر سرما یبگ  یایسرده،فردا ن

 ! ستیاز پورسانت و فالن ن یخبر 

 لب زدم.به سالمت گفتنش انقدر کم جان بود که نشنوم! یکوتاه یپلکم را خاراندم و خداحافظ  یباال

صورتم را شالق زد.گونه ام به گزگز افتاد.در جهت موافق باد   یامدم سوز زمستان  رونیموسسه که ب از
 از سرما به خودم بلرزم!  شتریب شدیباعث م  نیهم رفتمیراه م

نبود..حق داشت!سالها بود که   ری جوره قابل تعم چیاز جا دررفته کاپشنم انداختم که ه پی به ز ینگاه
را که حاال از فرط   می!انگشتهاکردمی تکه سر م کی نیزدمش و صبح تا شب با هم یهر زمستان تن م 

 . بکاهدشان    یزدگ خیاز  یفرو کردم تا گرما ذره ا شی ها بیج یافتاده بودند تو یحس  یسوز به ب

دسته دسته کنار هم نشسته  کرد که یتالق ییرمردها ی که گذشتم نگاهم با پ یپارک فردوس  از
تفاوت   یب ی لیاگر خ  نکهیا ای  ازیو پ  ینیزم  بیس متیاز ق  ایبود  استیاز س ایبودند.موضوع بحثشان 
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  خواندندیم  یهم کر  یو مات شدن برا شینشسته ،سر ک یگوشه ا یبه امور جامعه  بودند با سرخوش
 دادند یشطرنج حرکت م دیو سف  اهیصفحه س  یرا رو ری اسب و سرباز و شاه و وز و

به   یو بازنشستگ  یر ی من هم چهل سال نشده بود به بهانه پ یافتادم که بابا یروز   ادی ناخوداگاه
کند! تا به   نیپشت پارک تام  یها  یرا از ساق  شیبازنشستگ امیپارک امد تا دور از چشم من ا نیهم

  دنیخر یبه جا یکه از ده سالگ یهم وابسته به دخترش نباشد. دختر  دنیمواد خر یقول خودش برا
 . شدیپدرش واجبات روزمره اش محسوب م یبرا دنیخر  اکیو پفک، تر  پسیچ

 لب خواندم.   ریو ادرسش را ز دمیکش ورنی ب  بمیج  یکاغذ مچاله شده را از تو گرید کباری

به جلو برداشتم.انگشتم که    یگام ینام ساختمان،استرس را از خودم دور کردم و با بسم الله دنید با
 پخش شد:  یمرد یکه  چند لحظه بعد صدا د ینکش یرافشار داد،طول یر ی تصو فونیزنگ ا

 _ بله؟

 پا و ان پا کردن جواب دادم:   نیوبعد از ا دمیشالم را جلو کش ناخوداگاه

 . رسمی ت مخدم  اتی سالم از موسسه ب-

زده از برف انداختم و بعد از   خینگاهم را به کوچه   نیدر را باز کرد.مردد اخر یحرف  نیکوچکتر  بدون
 را پشت سرم بستم.  یوارد شدنم دراهن

سنگفرش شده عبور   ری!از مسدیرس ی و مجلل به نظر نم ک یبود که چندان ش یشده ا  یباز ساز  یالیو
با شلوارک و    یکه همان لحظه درب ساختمان باز شد و مرد قد بلند دمیرس یکردم و به درب ورود

 چارچوب در ظاهر شد.   انیسوز هوا، م نیا یتو  یرکاب

معطوف کنم.من با کاپشن   یگر یکردم به نقطه د یگرفتم و سع کلشی درشت شده ام را از ه یچشمها
 و شلوارک به استقبال امده بود؟  یاو با رکاببودم و  یزدگ خیتا مرز 

 سوژه موردنظر؟!!!  ی ابی ارز ایاستقبال  یرا کج کرد!برا  میاز گفته خودم لبها یپوزخند

 : دیباال پر شی ابرو یتا کیکرد و  ز یرا انال  میزحمت بکشد و جواب سالمم  را بدهد،سرتاپا نکهیا بدون

 گفتم دونفر چرا تورو تنها فرستادن؟ ستییمن به ر-
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 حواله اش دادم.جواب دادم: ییرا مشت کردم و مردک پررو  بمیدرون ج  دست

 نزدن.  یاقا به من حرف دونمینم-

 داخل رفتن دستور داد: نیاش را حواله ام داد و ح  یتفاوت بعد یب نگاه

ها. زودم تمومش کن   فتهی کل خونه برق ب خوامیزودتر کارت رو شروع کن تا شب م ای خب، ب یل یخ -
 کل روزم رو مراقب تو باشم  تونمیقرار دارم نم ییجا

  اجیاش احت  یانیطرف بود که خانه اع یشدم.بهم برخورد. مگر با دزد و قاچاقچ   نیحرفش دل چرک از
 بهتر بود!   یلیاز حالم خ  تمیبودم که وضع و مراقبت داشت؟؟؟! اگر دستم کج بود و دزد یبه بازرس

که   یبه اطراف انداختم و در حال  یپشت سرش وارد شدم. نگاه ،یجواب  نیکردم وبدون کوچکتر اخم
پرتاب کرد و بدون توجه   ییرایوسط پذ یمبل راحت  یرا رو  کلشی از کجا شروع کنم،ه دیبا کردمیفکر م 

 .دینفس سر کش کی برداشت و  یچوب  زی م یرا از رو یرنگ یب یا شهیش ی م،بطر یبه من و کارها

  رهی خ یقی بخواند.دقا میرا برا فمی بودم و منتظر ماندم تا وظا تسادهیا یگوشه ا  زیمترسک سر جال  مثل
به سمتش برداشتم    ینداشت که به ناچار قدم کوچک یقصد  نیاش شدم تا لب باز کند اما ظاهرا چن

 را صاف کردم:  میوبا دو سرفه گلو

 اقا؟  دیببخش-

 را به صورتم دوخت.  نگاهش

 کنم؟از کجا شروع کنم؟  کاری چ دیمن با-

  یشد و با نگاه  برگرداند!رنگ نگاهش رفته رفته عوض شی جا ریرا از لبش فاصله داد و یبطر 
را دو طرف   شی کرد و دستها شتریاش را به مبل ب هیزد تک   یرا وجب م میکه سرتا پا یدر حال  دارانهیخر

 لبش جا خوش کرد و برق نگاهش تنم را به رعشه انداخت:  یرو یشخندیها باز کرد.ن  یپشت

 عروسک؟ میبکن یدوست دار  کاری خودت بگو؟چ -
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نامربوط از بانم خارج نشود.سرم را   یکردم حرف  یدرشت کردم و سع.چشم دیدو میبه گونه ها  شرم
بودم   یجواب ندهم. در حال حاضر من کارگر   یادب یرا با ب  شیادب  یانداختم وتالش کردم تا ب نییپا

 به دستمزد روزانه اش محتاج بود! دایکه از قضا شد

 گفتم:  ی حال کامال جد  نیپلک باز و بسته کردم و شمرده شمرده در ع کباری

 نه؟  ایبهش دست نزنم   دیهست که با ی ز یشستشو کجاست؟چ لیوسا نهیمنظورم ا-

 پشت سرش اشاره کرد و گفت:  یتا حرف بزند.با سر به راهرو  دیدر دهانش جناباند و طول کش یزبان 

 ؟ی...راستارنی ب ینبود بگو زنگ بزنم سوپر  یالزم داشت م یبردار. هرچ یخوایم ی برو از تو حموم هرچ-

 دربره؟  تی خستگ مینیباهم بب  لمیف هی مینیقبل کار بش هیزد و ادامه داد: نظرت چ  یچشمک

 میگوشت دستم فرو رفت.به زحمت بازدمها یدستم را دور از چشمش مشت کردم و ناخنم تو یحرص
 یکردم رو  یگفتم..! سع یرا م ادی که به زبانم نب یمبادا از کوره دربروم و حرف  دادمیم رونیب  ینی را از ب

..از روز اول تارهامدل رف نیا مینبود برا بی تمرکز کنم.عج رمیبگ  لیکه قرار بود در انتها تحو یدستمزد
نگاهم را  نینزنم!بنابرا یبشنوم و الم تا کام حرف  ری و تحق  نیتوه نکهیخو گرفته بودم به ا  شیکم و ب

 بدون جواب سمت حمام رفتم. دم،یکش  یم نییهمانطور که پا 

دسته دوش   یرا هم نشسته رو رشیز یلباس ها یبود و حت زانی او یچرکش از چوب رخت یها لباس 
 رها کرده بود! 

از کدام قسمت شروع   زدمی م نیکه با چشم تخم ی.در حال دمیکش رونیب  بمیج یرا از تو  میها دستکش
 .ختمیتشت ر  یصرف شود، همه لباسها را تلنبار کرده تو یکمتر کنم تا زمان 

  خیتنم را س یموها ونیزیروشن شدن تلو یبودم که صدا ییپودر رخت شو یحال گشتن برا در
گذاشتم و سرم را باال گرفتم.اب دهان خشک شده ام را قورت دادم و به  میگوشها یرا رو میکرد.دستها

 خانه ازم محافظت کند!  نیا ی لحظه ماندنم تو نیخدا التماس کردم تا اخر

  یم نیجانم را تام  تیخانه به نفعم بود وامن نیفرار کردن از ا نکهیکرده بودم. ا ر ی گ یسخت یدوراه سر
 چرک و هفته ها دست نزده؟! یاز لباسها  یا خروار حمام قفل شده ب  یماندن تو ایکرد 
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که   ییزدم گوشم را از هر صدا یکه به پارچه ها م یهزار ذکر و صلوات مشغول به کار شدم.هر چنگ با
 کردم!  یبود را خارج م ییکذا ونیمربوط به ان تلوز

 *** 

  میچشمها  خواستی روزگارم دلم م یاه یس الیخ  یبر تن و جسم و جانم غالب بود که ب  یخستگ انقدر
 خودم دوره کنم. یرابرا یخبر   یرا ببندم و سالها ب

که کنار دستم نشسته بود تذکر    یرا نداشتم به مرد نیتوان ا  یبود که حت  رهیبر تنم چ  یکوفتگ انقدر
 !ندیبدهم تا جمع تر بنش

مانده پولم  یبر سر باق یامروز را از چانه زدن با راننده تاکس کی نیکردم هم یفکر م  نیبه ا یحت
 معاف شوم. 

زد و امار کل افراد  یم هیتک  واریلنگه اش رابه د کیکه  ییسر کوچه با ان پا  شیو بودن ها مانیا
 مهم نبود! میبرا ی شده بود که ذره ا کی و تار اهیس ینقطه ا می محله را داشت هم برا

 ی. امروز به حددادیاما درد روحم ، بدجور عذابم م کردمی خسته بودم که درد تنم را احساس نم انقدر
  شیکه پ یی روزها الیخیکردند ب  یم ممیتقد یاگر حکم مرگم را دو دست یشده بودم که حت ری تحق

 !رفتمشیپذ یباز م  یی رو داشتم با رو

،   دیو نبا دمیشن ی، م دیو نبا دمیدیم نکهی...از ادیا یهم به ستوه م شیادم از بود و نبود ها یگاه
 ...!کم اورده و خسته شده بودم. دیو نبا دم یفهمیامروز هم که م

 جلب کنم از پله ها باال رفتم. می قدم ها یرا به صدا مانیتوجه مادر ا نکهیبدون ا نیپاور چ  نیپاورچ 

 چمباتمه زده بود!  یاز فرط نئشگ یکه کنار بخار  دمیخانه را که پشت سرم بستم بابا را د در

  ندازمی تن الغرش ن  یفکر کنم اگر تا صبح پتو رو خواستمی کش داد.نم نیرا به طرف میلبها یتلخند
 سرم اوار شود.  یاش رو ینجوم یممکن است خرج دکتر و نسخه و داروها

رنگم را از تنم  یسرم. مقنعه ام را از سرم کندم.کاپشن صورت  ری ز یانداختم و نه بالشت یتشک نه
به قصد   میخودم جمع شدم.پلک ها یوار تو نی کردم جن  یسرم گوله اش م ر ی که ز ینی دراودرم و ح
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م یمن و خواب ها یروزها برا نی..که ارامش هم اغی هم فرود امدند. اما در یارامش رو یلونیاپس
 حرام بود!  یال یخ

 زنگ در خواب را از تنم ربود. یگرم نشده، صدا مینگذشته بود که چشمها یز یچ هنوز

نشستم.سالنه سالنه به سمت در رفتم و از گوشه  میجا ی،تویو خستگ یخواب  یدردمند از ب یتن  با
 چرتش را پرانده بود.  میزنگ در ن  یکه صدا دمیدیچشم بابا را م

متعجب   دنشیاز د یجز صاحب خانه نبود.به قدر  یبود کس ستادهیکه پشت در به اتظار ا یشخص
را به حسابش   هیامروز صبح مبلغ کرا نی کنم هم یاداور یخودم  یبرا  گریدور د کی کردم  یشدم که سع

  رهیداشت؟!خ  یلی ساعت چه دل نی و ا نجایقلبم شدت گرفت...حضورش ا یکرده بودم...تپش ها زیوار
 قدم شد.  شیجلو امد و در سالم کردن پ  یکردم که قدم ینگاهش مره یخ

 ر یسالم دخترم شبت بخ -

 دیخوب هست  یناصر  یدهانم را قورت دادم و پشت در سنگر گرفتم.تعارف کردم: سالم اقا اب
 تو دم در بده  دییبفرما

 بات داشته باشم و برم  یصحبت هیتوک پا ،  هیاومدم  شمیممنون دخترم مزاحمت نم -

 کردم و گفتم:  یدست شیبزند پ  یاش حرف هیاز کرا نکهیاز ا قبل

 واستون؟ ومدین  امکشیکردم به حسابتون ، پ زیعقب افتاده رو وار هیامروز صبح اول وقت کرا-

 غلطاند و گفت:  ش یانگشتها انیزمردش را دانه دانه م حی تسب

 ومدم ین هی اون قض ینکنه، منتها...برااومد دخترم اومد  دست شما هم درد  -

 انداخت و من من کنان گفت:  ری سربه ز دیماندم تا خودش قصدش را بگو ساکت

 . یکن ی ماه خال  نیتا اخر ا یواسه خودت باش ییجا هیخواستم بگم  کم کم دنبال  -

مشتم فشرده شد و با بهت   انی.چوب در م دیگفت که همان اندک خواب هم از سرم پر یناگهان  چنان
 لب زدم: 
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 رو پرداخت کردم  هی؟... من که..من که کرا یواسه چ م؟چرا؟اخهیکن یخال -

 دخترم   ستین هیمشکل کرا-

 ب داد:داخل خانه جوا ینگاه میبا ن   یناصر  یاتاق بلند شد و  اقا یناله بابا از تو یلحظه صدا همان

 بتونم قانعشون کنم..  ستنی دوتاهم که ن یکیدارن. تی ها ازتون شکا هیهمسا یراستشو بخوا -

 هی! فقط ستین  یها خبر  هیپله ها شستم خبردار شد  که از همسا نییاز پا یمحو  هیرد شدن سا با
بود   دهیفهم ایجانم شده بود!گو یروزها بال نیکه ا  یکرده بود. همان تی ست که شکا هیهمسا

ام را بسوزاند!  شهیبرداشت تا ر شهیکه دست به ت ستی کارساز ن مینابود یبرا ییبه تنها شی نهای نفر
سرم   یرا رو میکردم.صدا یبود را سرش خال دهیروزها در جانم چسب نیکه از ا یتمام حرص کبارهی

 به جلو برداشتم.  یانداختم و قدم

ها عرضه جمع کردن پسر   هیخوردن ... همسا یها شکر اضاف هیها غلط کردن ... همسا هیهمسا -
 دارن؟  تی کردم که شکا کارشونیکردن به من ... من چ لهیخودشون رو ندارن چرا پ

 که جواب من را داد: دیبه باال رس نیی از طبقه پا مان،یمادر ا ادیفر یصدا

دماغمونه خفه مون کرد.  ریبابات صبح تا شب ز یاون زهرمار  ی! بودیساکت شو دختره چشم سف-
 هیبو از چ نیا پرسهی خونمون م ادیم یآبرو برامون نموند هرک 

شدم   ریسراز نییسرد ساختمان به پا یبرهنه از پله ها ی زدم و از کنارش گذشتم. پا یتنه ا یناصر  به
 و مثل خودش داد زدم:  ستادمیظاهر شد ا  میرو ینحسش جلو افهیق  یپاگرد وقت یو تو

دستش ...  دهیبابامو پسر الدنگ خودت م یپسرمه ، زهرمار  ینون و بازو  یخب بهشون بگو بو-
  یپخش نکنه تا منم عمر  یزهرمار  ری پسر خودتو بگ یبرو جلو یحراج شده ات هست یدنبال آبرو
 دعات کنم

 محکم کرد. شی گلو ریبه کمر زد و پشت چشم نازک کنان چادرش را ز دست

 ندارم!  ازیمثل تو ن  یدختر خراب یبه دعا یک یمن - 
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به   یخودم با ت  یحفظ ابرو یکه امروز برا یبود!من خراب بودم؟ من  لیامروزم تکم تی گرفت!ظرف دلم
 : د یجان آن مردک الدنگ هوس باز افتاده بودم؟خونم غلغل جوش

واست   کمشی تو ش  یتو راه هیساله با 14دختر   هی حی مهر تسب یجا یاون شوهرته که از کربال خراب -
 آورد! یسوغات

  نیکه با ناله و نفر دینکش یسرش گذاشت.طول یرا رو  شیزورش گرفت و صدا قتیحق  دنیشن از
را   شی! صدادیتحفه نطنزش هم از راه رس ری واگ ریان هاگ یها را دور خودش جمع کرد و تو هیهمسا

راهرو   یتو شیکه بلند بلند صدا دیدیو عربده م ادی اش را به داد و فر یگلو انداخت!مردانگ یتو
 شد:   عکسمن

 ؟ یمعرکه گرفت یچه خبره؟ ... چه خبرته ننه سر شب  نجایا 

 و گفت:  دی اش به سمت من چرخ یهمان چهره عصب با

 ست؟ ین تی حال یبزرگ  کی رو سرت؟!کوچ یگذاشتتو چه مرگته صدات -

 زدم و از سر راهم پرتش کردم:   کلشیبه ه یا تنه

 نفهم  شعوریب  ی زنی حرف م  یبا ک یخبرمرگته ... بفهم دار -

 ادب تر از خودش مداخله کرد:  یب  دیجوش  یکه در وجودش م یاش با همان حرص  ننه

 که )...( مثل تورو پس انداخت!  تهیمفنگ ینفهم اون بابا   شعوریب-

و زمان   نیاالن من که از زم طیداشت. احترام بزرگتر کوچکتر در شرا یتمام شده بود تحمل حد صبرم
  تیاهم یآرامش نداشتم ب  هیثان  کیحق   یهم نبود که حت یشغل  تی امن یکه حقم حت دیباریم میبرا
  یم یاورد!سع ورشیداد و به سمتم  را به حمله آن زن ش یجا  یلفظ یموضوع ممکن بود.دعوا نیتر

را   شیزن تمام عقده ها نیکردم با چنگ و دندان از خودم دفاع کنم  و به عقب پرتش کنم...اما انگار ا
 یکه ممکن بود به موها و صورتم چنگ م ییبود که از هر جا ختهیر  شیدستها یجمع کرده بود و تو

 انداخت. 

کرد مادرش را از من جدا کند و   یم یکه راه افتاده بود جلو امد.سع یوحشت زده از معرکه ا مانیا
گرفت و به سمت مخالف انداخت!انتظارش   شیبغل من را با دستها  ریموفق نشد سرانجام ز یوقت
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در   بانمکه از ز  ینرده ها برخورد کرد.اخ   زیخوردم  و کمرم با لبه ت یرا نداشتم که سکندر   ییرها نیا
 : دیداد کش ستادیما دو زن ا انیکه م یاندازه دردناک بود! وقت یرفت ب

پاچه  ی..قالدتو وا کردن هار شددیبه جون هم...تو چه مرگته خورش نیهوو افتاد  نیچتونه ع -
 !؟یر یگیم

 بود جواب دادم  سیکه لبالب خ ییزور قد راست کردم و با همان چشمها به

 یکنه..دفعه اخرت بود اون دستا ی حمله م لی دل یب ی ببر زخم نیمادرته که ع یو وحش ییهار تو-
 !  امیتکرار بشه خودم از خجالتت در م گهی !بار دیکثافتتو بهم زد

 یشده از فرصت سواستفاده کرد و دو دست  زیر  ییامد نفس نفس زنان با چشمها یکوتاه نم  مادرش
 : دیکوب  مانیسر ا یتو

کدوم بته    ری از ز ستیننه بابا که معلوم ن یب نی!ایشد ی وحش  نیخاطرخواه اخاک بر سرت کنن که  -
  ادیو نم  ادیاز دهنش در م یهرچ رهی بگ یمن بزرگتر الل مون یبه عمل اومده اونقدر شعور نداره که جلو

ضربه کمرم    یسروتهش با دست محکم جا یب  ی! کالفه از تهمت هاهیباق مشمی بارم کرده دو قورت و ن
 را فشردم: 

فقط   ایها  هیهمسا  رونی راپورت منو به صاحبخونه ام داده که پرتم کنن ب یحمله کرد هان؟من؟ک یک-
مثل پسرتو بشم   ییزن اشغاال خواستمیراحت تحفه ات واسه خودت من اگه م التیتو؟! در ضمن خ 

 بچسب باد نبرش!  یتا حاال چهاربار شوهر کرده بودم ... دو دست

قصد حمله کردن به سمتم را داشت و ابولفضل به زورمانعش شد اما   مانیکه ا دمیشه چشم دگو از
 کنم!  یکردم به کمک نرده ها ، پله ها را ط  یندادم و سع یتیاهم

باشد تمام    یجی مه یینمایس لمی ف شیدعوا برا نیبود و  انگار که ا ستادهیپاگرد ا انیم یناصر  یاقا
  دیخودش د  ینگاه پر حرف  و طعنه ام را رو یتکان نخورد. وقت شیاز جا یحرکت  ایمدت بدون حرف 

که   انگاربه نشانه تاسف تکان داد  ی...سر دیبه خودش داد و تنه اش را از سر راهم کنار کش  یتکان 
  یرو یدییکه مهر تا معر  نیباور نداشته باشد با ا یکه ممکن بود حت ییتمام حرف ها دیبخواهد بگو

 تک تکشان کوبانده شد!
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خراب شده بمانم و هرروز جنگ   نی ا یاز موعد تو شتریروز ب  کی یرا گرفته بودم،محال بود حت  میتصم
 هی: تاسفت رو واسه خودت نگه دار که مچل دست دمیاز نگاهش غر  یخودم بخرم!کفر  یاعصاب برا

  یکیخودت!  ی!ارزونهی! نگران هم نباش تا اخر ماه خونت خالیمادر فوالد زره شد نیمثل ا تهیعفر
 منم!  شهی انداخته م رونی که ب یاون  ارهیو خونه خراب کردن مردم در م  ینونش رو از مواد فروش  گهید

 !د یبستم و همانجا پشت در خم شدم.بغضم ترک  شیازش بشوم،در را به رو یتا جواب نماندم

 کرد.  دایپ میگونه ها یراهش رارو یفرود امد و قشره اشک   میانوکاسه ز یرو سرم

.  ستینگر ی گرد شده از ترسش من را م یچمباته زده بود و با چشمها یهنوزهم همانجا کنار بخار  بابا
ازم کند،حرص و غضبم  ینکرده بود تا دفاع یتالش چی تمام مدت ه  نکهیاش و ا رهی نگاه خ دنیبا د

 کردم.  یراسرش خال 

نگاه داره ؟...  میپدر یو ب  یکس ینگاه داره ؟ب می؟بدبختیکنی برو برو منو نگاه م یچ ه؟واسهیچ -
،   رتتی به غ نی... افر یکن ینگاه م ینشست  نجایزدنش تو مثل ترسوها ا یر ی سر دخترت س ختنیر

 مثل تو بود  یبهتر از داشتن پدر   بودمی م میتیمرحبا ... 

 شهیدهانم و طعم خون را مزه مزه کنم.اما نکرد!جلو امد و از هم  یتو زند،بکوباندی داشتم ب انتظار
ام را نوازش کرد.هق  ی و وحش شانیپر یاغوشش فشرد و موها یشرمنده ام کرد!سرم را تو شتریب

  ییشد.به خدا التماس کردم من را ببخشد...التماس کردم حرف ها میصدا  یب یاشکها نیگزیهقم جا
را نداشتم...اگر او هم نبود   یکه جز او کس رد،منیبگ دهیافتاد را ناد  یزبانم م یرو   تی که از سر عصبان

 نداشتم! یپدر  گرید

 کردم: بابا  یهج  دهیبر یلب نامش را با هق هق ها ر یو شرمنده ز اهسته

 جون بابا  -

 ؟یدوسم دار  -

و   دی، کش شدیم دهیخرفت کش رزن ی همان پ یمشت ها یقبل تو قهیکه چند دق ییموها یرو یدست
 با محبت نجوا کرد: 

 خترشون رو نپرستن؟  دونهی یکی باباها دخترشون دوست نداشته باشن؟ شهیمگه م 
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شم.خسته .ترک کن تا راحت  یی: پس نجاتم بده بابا دمی و پر بغض نال  دمیکش سمی خ ین یب  ریز یدست
 ..کمکم کن تونمینم گهیشدم بابا کم اوردم..د

بخواهم  یسال محال است که روز  ستیبعد از ب دانستمیکنم.م یمحال را زمزمه م یی ارزو دانستمیم
پدر   ین یهم که شده شب نش  کباری کاش فقط  یو ارزو کنم که ا نمی پدرم را بدون اسباب کارش بب

 !میرا کنار هم بگذران یدختر 

که من را  نیتا چه حد خوشبخت هستم،از نگاه بابا هم دانستمیبود...نم  یدرون تیف یک  یخوشبخت
 نگفتم.  چیکوباندم و ه میلبها یداشت خوشبخت بود،اما من مطمئن نبودم.مهر سکوت رو

دا کردم و با  بودخودم را از اغوشش ج  دهیشان دلم را به اسارت کش ینیکه سنگ ییهمه حرفها یبجا
 گرفته لب زدم:  یهمان صدا

 ! ستیموندن ن یجا گهید نجا یا میخونه باش هیدنبال  دیبا-

و    کهیرا  یزندگ  نیعادت شده بود بار ا میدلخور نشدم برا شیتفاوت  یجوابم فقط سر تکان داد از ب در
 ادامه دادم:  شیتنها به دوش بکشم. به جا

فصل مدارس که  نیتو ا ادیب  رمونی دنبال خونه فقط کاش خونه گ گردمیم  رمی گیم یفردا مرخص -
 شهینم  دایخونه پ

 جا خوش کرده بودند. یگوشه ا مانیانداختم که اندک اسباب ها یبه خانه پنجاه متر  ینگاه

 زدم و گفتم:  یلگد میپا  ری موکت پرپر شده ز به

چهارتا لباس پاره پوره   میشکر خدا ، موکتا هم که مال خونه ست ... کمدم خو ندار میخوب ندار یقال
  یصندل هی ی رو رو  ونیزیتلو یهم خو الحمدهلل حراج کرد  یون یزیتلو ریز شهیساک هم جا م هیست تو 

  ونیزیه تلوی دو شعله و  یز یگاز رو م  هیکوچولو  و  خچالی  هی نشیسنگ نی... سنگ میگذاشت یفکستن
  نچهیچهارده ا

 : دم ینگاهش کردم و پرس رهی. خد یبه طرفش چرخ سرم

 ن؟ییپا یهم چهار طبقه ببر  کهی سه تا ت نیهم  یندار  نمیزور ا یعنی -
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سرش   یتو نیاز ا شتریکار بودنش را ب یب خواست یبود که انگار دلش نم یجور  نگاهش
 چرا که نه  یو گفت: کمکم کن دیبه صورتش کش یبکوبانم.دست

بود..کوتاه ارام کوچک و    نقدریمن هم هم  یها ی.وسعت خوشبختدیته دلم درخش یمانده خوش  ته
 سرو صدا!  یب

 **** 

اشفته   ییاز دل از رخت خواب کندم...تمام شب را خواب ها یو ک  دیسرم به بالشت رس یک  دمینفهم
  یصبحانه را زدم و در عوض سروصدا  دینبود.ق ادمی یز یچ  چیشدم ه داریو صبح که ب دمید شانیو پر

 نان ساکت کردم.  یمعده ام را با مشت

را   شیرفتم داشتم که لحظه اخر صدا رونی دوشم انداخته بودم قصد ب یرو  یور  کیام را که  کوله
 بابا؟  دی:خورش دم یشن

 حوصله جواب دادم:بله بابا  یسمتش برگشتم و ب  به

 بابا؟  یبهم بد یرا مطرح کرد:پول دار  هر روزه اش یانداخت و خواسته  ن ییرا پا  سرش

همشو از   دتیرا به سمتش دراز کردم: جون خورش دهی چروک یبردم و اسکناس ها فمی ک یتو دست
برگردم خونه ، آهان اگه   دیبخر با گوجه سرخ کن واسه ناهار شا ین یزم بیس کممی نخر  یاون زهرمار 
قوم   نیو از ا میکردم اسباب رو بکش دایرو جمع و جور کن کم کم که تا خونه پ لی وسا نیا یهم تونست

 میراحت ش   نیالظالم

طماطه  ینیزم بیراحت چنان س التیپول برق زد و با ذوق گفت:باشه باباجان خ دنیاز د شیچشمها
 ی خور ی م یونیمرغ بر یدار  یواست بپزم فک کن  یا

 دهیاز آن زن در یکه سر صبح راهرو خلوت بود و اثر  نی زدم و از خانه خارج شدم.هم یحال   یب  لبخند
 پوئن مثبت به نفع من و روزم! کی  یعنینبود 

  طیکه با شرا ی...اما نبود...خانه ادم یکشیسرک م  دمیدیکه سر راهم م یظهر به هر بنگاه یها مهین تا
ها با مبلغ   هیکرا خواستندیکه م یز ی..چشدینم دایهم پ تی کبر یبه اندازه قوط  یمن جور باشد حت



 2 شوند ی مردها عاشق نم

28 
 

 یها  هیکار ثابت بود و جور کردن همان کرا کیکه نداشتم  یز یفراوان بودند و چ ینجوم یها
 ! ینجوم

ها زل زدم و   نیامدم...به رفت و امد ماش رونیبنگاه هم ب نیاز اخر دانهیو نا ام الی فکر و خ ییایدن با
همه دشوار   نیمن و امثال من ا  یبرا  ایخدا انقدر سخت بود  نیزم  یکردن رو  یزندگ یعن یفکر کردم،

به   دیداد.با یم یاورده بود و به هر سو باز  رونیمقنعه ب ریرا از ز شانمیپر یها  یشده بود؟!باد چتر 
  تیو عصبان  یفکر  یب یاز ور  شبمید یکردم که حرف ها ی افتادم و التماسش م یم یناصر  یپا

فرداها بتوانم فکر   یتا برا میکن یهمان النه موشش زندگ  یگفتم مهلت بدهد بازهم تو یم دیبوده؟با
 چاره باشم؟

 ! دادیدلم را مالش م یکرد...خسته بودم و گرسنگ یمدام زاد و ولد م میگلو یتو بغض

کاپشنم بلند شد.به   بیج یاز تو  یزنگ گوش یزده بود...قدم اول را برداشتم که صدا خی ام  ینیب  نوک
...اما دمیشک  رونی را ب  یگوش یکرده بود تند دایپ  میبرا یاز همان بنگاه ها مورد مناسب  یک ی نکهیا الیخ

  ای  رمیبگ  یرا مرخص روز...چگونه فراموش کرده بودم اما یشماره موسه اه از نهادم بلند شد!خا دنیبا د
 بر نبودنم بدهم؟! یمبن یاطالع کوتاه یحت

.بخدا شرمنده ام  یانداختم و تماس را برقرار کردم:الو سالم خانم شاکر  یبه اسمان اب ینگاه  یدودل با
!هرچند روز که خودتون امیرفت زنگ بزنم خبر بدم امروز نم  ادمیگرفتار شدم به کل  ،یخانم شاکر 

 ...از فردا حتما... نیرسانتم کم کناز پو نیدونیصالح م

رو دستم ... نترس زنگ نزدم دعوات   یفتی ب  یر یحرفات دختر، نم  نی ب ری نفس بگ هی: د ینطقم پر وسط
 یخونه مشتر   یبر   دیبا ومد،یاز تو بهتر به چشمم ن یشده کس  دایمورد پ هی.ست یکنم فعال وقتش ن

 . رمی درگ یلی.به خدا ختونمی:اما امروز نمدمیمشتم چنگ زدم و نال  انیکوله را م دسته

 کالم حرفش را به زبان اورد:  کیو مقتدر  یجد شهیهم مثل

که به ارباب رجوع   شهیدختر جان! نم  ستی ن یشکی. هیبر  دیبا میندارم سرم شلوغه ندار  رم،وقتیگ -
اومده،بعدم تو مگه   شیشدن و مشکل براشون پ ریچون کارگرام همه با هم درگ میبگم کارگر ندار

 ش؟ ی بسوزون یخوایم  یالک یفرصت الک نمی!خب ارم؟یهواتو بگ  یخودت نگفت
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که   ؟باالخرهیامروز نه فردا اخرش که چ دمیشی...با خودم انددمیلبم را با دندان گرفتم و کش پوست
گفتم:   یرا پرتاب کردم وبعد از مکث طوالن  میپا یجلو  زهی سنگ ر!با نوک کفش رفتمی سر کار م دیبا

 ه؟ ی... کارشون چ نیباشه ... ادرس بد

خونه که  خوان،همونی م یمهمون هیاز  ییرایگرفت:خدمه واسه پذ یو شادمان تی تن رضا شیصدا
 بودن. ی.چقدرم از کارت راضیرفته بود  روزید

  ادیخون دهانم را مزه دار کرد! با به   ی.شور دمیکشهوا محکم پوست لبم را  یگرد شد و ب  میچشمها
و سرپا نبودم  نجایکردم االن ا ینم  دیرا تهد یاگر آن مردک عوض نکهیوا  روزید یاتفاق ها یاور 

 ذارم یدوباره پامو تو اون خونه نم رممیبه خدا قسم بم یهم فرو رفت: خانم شاکر  یتو میاخمها

دست خودته مگه؟...   یکن یم خودیب  یلی : خد یکش ادیشد و از پشت خط فر یباز عصبان   یشاکر  خانم
.انگار نه انگار هم همتون هرروز در به در واسه نیدار ار ی اخت دیکنیفکر م  خندنیدوبار که تو روتون م
ثابت و   ارک هیبگرد دنبال  یخوای واال..نم هیزیرو سر من، جنبه هم خوب چ نیش یدوساعت کار هوار م

 شه؟یم دایهرروز سر و کلت پ  نجای چرا  ین ینش زی پشت م

بدهم بلکه حق را هم به   حیسربسته توض شیکردم برا ی سع نیکه از بطن ماجرا خبر نداشت،بنابرا او
 من بدهد.شروع به قدم زدن کردم و گفتم: 

  روزی.پسره دستین تی تو اون خونه امن نی.به خدا باور کن یخانم شاکر   ستیحرفا ن   نیاصال بحث ا-
رفته بود!  تمیثیاالن ح  ترسوندمشیقرارداد نم 4و بند  تی کنه اگه از شکا یبود بهم دست دراز  کینزد

تا   تادمبه جونش اف یبازوش خورد کردم و با دسته ت یرو هم تو   شیدن ینوش شهیش  4بجز بند  نکهیا
 محقوقم رو بده و شرم رو کم کنم رو فاکتور گرفت

  روزهمونیغلط کرد چرا د یلیزد: پسره خ ادی شد و فر  یمن عصب  روزیهم به اندازه د یخانم شاکر  
 ؟ یموقع  بهم نگفت 

 بذارم. ونیرفت باهاتون درم   ادمیبودم که  دهی: انقد ترس دمیرا جو لبم

  یول دمیبهش اخطار م زنمیفوت شد: باشه تو نگران نباش خودم زنگ م یگوش یکالفه اش تو نفس
 شهیدر حال حاضر! قراردادم از قبل بسته شده نم ستین یا گهیچون کس د  یبر   دیبه هر صورت با

 کنه مگه شهر هرته.  یکار  تونهی... زهرا هم باهات هست مطمئن باش نم میفسخش کن 
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طرفم را    میحرف ها دنیبا شن   یداشتم تا خام شاکر  د یدسته دسته پرواز کردند..چرا ام میها الیخ
 معرف کند؟! ییکذا یالیومرا از رفتن به ان و ردیبگ

لب با   ری و همان موقع ز رمی بگ  یتا تاکس ستادمیا ابان یرساندم.سر خ  انیبعد به پا   یرا کم  تماس
 خودم زمزمه کردم:  

 شهیفکر ر کوسه به شهیبه فکر خو یهرک

 *** 

را   میاز گوشها یکی زدم  یکه بشقاب ها را کف م  یشامشان بودم.در حال یشستن ظرف ها مشغول
مرا از   یکرد و گه گاه یم فیبند تعر کیامده بود  یزهرا قرض داده بودم که از وقت یهم به حرف ها

 . گذاشتینم بینص  یهم ب  شیغرغرها

...انگار نه انگار بچه خودشم هست ... اصال شه؟یاگه من نبودم بچه رو کشته بودا باورت م یعنی  -
تشک ،   یجا خواستیماهه رو م 6!عه عه عه بچه کنهی م یداره چه غلط فهمهی نم کنهیچت م  یوقت

 شه؟ یبزاره تو منقل ، بخوابونه باورت م

از فکرم خنده ام   ینبود! لحظه ا شهیو خدارا شکر کردم که حداقل پدر من معتاد به ش  دمیرا گز لبم
 !  شکستمیپدرم با دمم گردو م دنیکش اکی که از تر دهیکش  ییکارم به جا ای گرفت ... خدا

 خنده ام را به خودش گرفت و با حرص گفت:  زهرا

... من موندم   دهیجونم به لبم رس  گهیداره د هیواال خنده دارم هست اما واسه من گر یبخند  دمیبا -
 . یبابات رو تحمل کن  ی تونیتو چطور م

که بذارمش   شهیکنم؟بابامه زهرا،نم کاری کنم؟تحمل نکنم چ کاری و در جوابش لب زدم: چ  دمیکش یآه
 گوشه و برم سراغ خودم! هی

اون   یتو کار کن  یتا ک ،ینکبت یزندگ  نیبه جانب گفت: خب شوهر کن خودت رو راحت کن از ا حق
 تازه! یچ یقبل و بعدشم ه  یها بتیدود کنه؟مص

 اب گرفتم: ری ش  ریزدم و بشقاب ها را ز  یپوزخند
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  یمعتاد بدبخت ندار ... تنها خواستگار من ساق هیدختر   یخواستگار   ادیم یبرو بابا دلت خوشه ها ک-
اه و ناله   گهیتو چاه خوبه که دو روز د فتمی ب امیمحله رو اباد کرده!... از چاله درب هیبابامه که اونم 

 باشه؟ میمردم هم پشت سر خودم و زندگ

باز من   یواال تو از من بدبخت تر   یگینزد.در عوض دلسوزانه گفت:اره واال... راست م یشد وحرف  قانع
 هم از .... یجونم ازاد کنم تو که راه فرار  تونمیطالق م هیبا 

 یکه برا ییظرفشو یاش زنگ خورد.دست کش ها ی برساند گوش  انیحرفش را به پا نکهیاز ا قبل
موقع  سرو شراب به دست کرده بود، را کند و تلفن را کنار گوشش چسباند:   شی نجس نشدن دستها

 الو 

ها از  وانیکه از دهانش در رفت باعث شد ل یف ی خف  غی شد.ج  دهیارامش تند و ترس یصدا کبارهی
انداخت   یبهش که صورتش را چنگ م  رهی پرت شوند.با وحشت اب را بستم و خ نکیس یدستم تو

 چشم دوختم:

 قهید هیخو   یگ یم یچ فهممیقربونت برم مامان نم ؟؟یکنی م هیچرا گر یشده فاط یفاطمه زهرا! چ ای- 
  ته؟یچ نمی امان درست حرف بزن بب..میشده نصف عمرم کرد ینکن بگو چ هیگر

  ینم  یز یزدم چ   یزد!بند دلم از ترس پاره شد.هرچه اشاره م  غیبلند ترج نبار یلحظه مکث کرد و ا چند
زد! هرچند که مطمئنا    ینداشت بال بال م ییرایگفت و مثل مرغ سر کنده وسط اشپزخانه که کم از پذ

 ! دیرسی مجلس نم نی به صاحب  شیصدا یقی بخاطر بلند بودن موس

!!! باشه زمی خودم کفنت کنم روت خاک بر یمرد اله  یش  لیذل  یمامان؟اله  یهاشم؟خوب  یقمربن  ای -
نکن دردت به قلبم..اومدم  هیمامان جان گر امی... خدافظ.نه م امیاالن م امیباشه نترس مامان االن م

 اومدم.

 یروان شد! با دستها  شیبغلم پرت کرد و دست خودش نبود که اشکها یقطع کرد خودش را تو تا
  یتو دنیو کوب شیناله ها انیافتاده.م یو درست بشنوم چه اتفاق  رمی بگ شیکردم ازانه ها یسع  یکف

 سرش لب باز کرد: 
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کنم از دست   کاریاغ داده بچه بزاره دهنش! اخه من چذغال د  یکمک یغذا یباز زده چت کرده جا  -
 هیحضرت عباس خودت  ای ایندارم..نه خودم نه بچه هام!خدا  تیساعت امن   هی دیمرد..خورش نیا

 کن!  یکار 

بدو برو به بچه ات  ؟؟یینجایهولش دادم: خاک به سرم پس چرا هنوز ا  رونی زده به ب  وحشت
 ! اوردهیسرش ن گهید یبال هینشده  ری برس..برو تا د

بلند   یانداخت.با دست به صدا  رونیبه ب  یو نگران نگاه دهیهراس یرا پاک کرد و با دل   شیاشکها
 ! ییپس ؟... هنوز مرخصمون نکردن که..برم دست تنها یاشاره کرد و گفت: تو چ  یقیموس

که نمونده برو منم ظرفا   میکار ، بچت مهم تره ... کار  یمتعجب ماندم: گور بابا شیدل گندگ از
که  فتهیم گهیاتفاق د هینکرده   ییخدا یبرس  ریخونه برو فکر بچه ات باش زهرا..د  رمی م شورمیم

 ! یکنی خودتو بعدا سرزنش م 

اخرم تو   یسر  نیپر شده را به سمتم هل داد و گفت:باشه پس قربون دستت ا مهین  یجام ها ینیس
 ازت راحت باشه؟ المید؟خی بگردون.من برم خورش 

کرد و رفت و من تازه عزا گرفتم که چطور   یخداحافظ  یچادرش را پشت سرش انداخت. سرسر  کش
 کنم  ییرای ان هم تک و تنها پذ  دهیجماعت مست و در  نیقراربود از ا

افتاده را  رونیب  یتار مو نیو مقنعه ام را هم ،اخر دمیکش  نیی را تا حد امکان پا میمانتو یها نیآست
را به دست گرفتم و    ینیلب نام خدا را زمزمه کردم.زهرا که رفت س  ریلرزان ز یداخل فرستادم و با دل 

 از اشپزخانه خارج شدم. انیبسم اهلل گو

همه بو  نیاز شر ا یخالص ی.نفسم را برا دیام دو ینی ب  ری متفاوت ز یو ادکلن ها گاریدود و س یبو
بود که از  یرقص نور   ییحبس کردم و جلوتر رفتم.تمام چراغ ها خاموش بود و تنها منبع روشنا

 شد یاطراف،ساطع م ی رقص و کم  ستیوسط پ یسقف  یلوسترها

از سالن با حرکات به ظاهر موزون   یگوشه ا یحد ممکن بلند بود وعده ا نی اهنگ تا باالتر یصدا
جمع شده    ،یدن یو نوش  پسیو چ  خیکه پر بود از  یز یهم دور م گرید یند!تعداداورد یرقص در م یادا

خودش بود و سلف   یسرجا زیهمه چ یچرا وقت دانستمی! نمدندیشنیو گل م گفتندیبودند و گل م
 گرداندم؟! یمهمانها م نیرا ب ین یس دیبا  سیسرو
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از پانزده سال  شتریب دادیبودم که قد و قواره و حالت صورتش نشان نم یحال تعارف به دختر  در
  یم  یساله برابر  یزن س  کیکه انجام داده بود با  یپی ایپ یها شیارا من یداشته باشد اما به 

تنه اش گرفتم و سرم را چرخاندم که همان لحظه نگاهم با در   میکرد.نگاهم را از وجب زدن دامن و ن
 زد. رونی ب  یبا وضع نامناسب  یدختر  نیکرد که همان ح یتالق  یباز شده ا

  یبا باال تنه برهنه خارج شد.حرکات تند دستش نشان از عصب یکه پشت بندش پسر  دینکش یطول
نرسد!کنجکاوانه از    یانقدر بلند بود که به گوش کس کی موز یاما صدا دادیم  دنشیبودن و داد کش

.  ردمباز پا تند ک مهیدستم به بهانه تعارف به طرف اتاق ن  یتو ینی مهمانها فاصله گرفتم و با همان س
 !دیرس  یحاال صداها واضح تر به گوش م

داخل   نییا ی سر نوبتتون ب یک ی یک ی مگه نگفتم مثل بچه ادم  نیصفت   وونیجون به جونتون کنن ح -
   نیاری رو در ب زادیچطور حداقل ادا ادم نی فهمیم نیموند ش ی ... حاال که تو خمار

بهم انداخت،جا   ی.از کنارم رد شد که نگاه تنددیاش پوش  یلباس تور  یرارو شی را زد و پالتو حرفش
اش از کنارم   یپاشنه ده سانت یبه من با کفش ها  تیاهم یخوردم اما جام اخر را هم تعارف زدم.ب 

 !" د؟یمگه خورش یعبور کرد.شانه باال انداختم و به خودم تشر زدم"فضول

 دوپسر کنار در اشپزخانه توجهم را جلب کرد:  یرفتم که صدا به سمت اشپزخانه 

 اومده بودم  نیآرش برو دنبالش نذار بره، جون داداش ،من امشب فقط واسه هم -

را از کنار    گاریاورد،سین  شیزد.انگار متوجه من شد اما به رو ینا اشنا نبود، قهقه ا میکه برا ینام ارش
برا امشبت   یمون یصفتت! نترس نسخ نم  وونی لبش را فاصله داد وابرو باال انداخت: خاک تو سر ح

 دارم برو بچه ها رو صدا کن تا بهت بگم. زیسوپرا

  یم شیرا هم سرجا نی.ادمیرا اب کش  ینیرا بشنوم.از کنارش رد شدم و س  شی حرفها  یکه باق نماندم
 .د یرس  یم انیم شد و دلشوره ها به پاگشذاتم پرونده امشب هم تما

که کمرم به    یشبیضربخه د یشدم...جا دهیکوب میجلو نت یبرنگشته بودم که همان لحظه به کاب هنوز
دهانم را محکم   یاز دهانم در برود و دردش تازه شود.دست ینرده ها برخورد کرده بود باعث شد اخ 

که   مخورد.سست شدم و قلبم نزد...وحشت زده شروع به تقال کرد  چیاز عقب پ  میگرفت وهردو دستها
 درست از کنار گوشم بلند شد:  ییصدا
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  یکنیهم م تی، تازه ازم شکا چی که ه یکن ی و فرار م یزنیپناه رو کتک م  یآدم مست ب  هی گهیحاال د -
  یالقبا هیکارگر  یدست به نقد رو به تو یپول پرستت مشتر  سییاون ر یفکر کرد ست؟ییبه ر

 ؟  فروشهی بدبخت م

ادامه   زد ی بودن نم یکه چندان به عاد یو او با لحن  دی لرز یترس زبانم بند امده بود!بند بند تنم م از
فاتحه ات خونده بود... هرچند...به نظرم هنوزم   روزیداد: هه خاک بر سر اگه مست نبودم که همون د

 نشده رید

توجه ادامه داد: حاال آماده   یدهانش به سرفه انداختم! اما او ب یصورتم فوت کرد وبو یرا تو  نفسش
 داره جوجه گدا! یکنم کتک زدن و قال گذاشتن آرش خان چه عواقب تی ام که حال

فرار؟؟؟!تازه متوجه  ..اما کو راه دمی خریخودم م  یراه فرار برا دیجمع شد و ذهنم هشدار داد...با حواسم
دونفر متفاوت   زدیگوشم پچ م ری که ز یکه دستم را از پشت گرفته بود  با کس یشدم کس
و به نهوع افتاده  دیلرزینشان بدهم.دهانم خشک شده بود!تنم م یچه واکنش دانستمیبودند!نم

هم پشت   گری . چهار نفر ددمیصورتم د  یچندشش را دو سانت افهی!من را به سمت صدا برگرداند.ق ودمب
 . کردندی باشند با ولع نگاهم م  دهیکه مدتها گوشت ند یبودند و مثل گربه گرسنه ا ستادهیسرش ا

را جمع کردم و   میصورتم خم شد که همان لحظه تمام قوا  یرخت بسته بود! رو میاز دست و پا حس
!ناگهان دیکش  سشیبه گونه خ یشد.عقب رفت و دست   نی.خشمگ دمیصورتش پاش  یاب دهانم را تو

وحشتناکش مهمان گونه  یلیمشتش گرفت...س انیام را م قهیدرنده به طرفم حمله کرد و  یمثل ببر 
 شد.داد زد:  مینوا یب یها

 رفتار کرد ... بچه ها مال شما! وونیهمون مثل ح دی مثل تو با یوونیبا ح -

 دور شد. گذاشت و  شی به نما میرا برا هشیحرفش را هضم نکرده بودم که لبخند کر  هنوز

بود که نثار    ییها ی لیخودم س یبرا ی!دست و پا زدم و سهمم از هر دفاع دمیبال را فهم  یمعن تازه
به هفت گرگ گرسنه   دیچربی کنند اما...زورم نم میو التماسشان کردم رها دمیکش  غی...جشدیصورتم م

  م،اشکیها غی نداشت،ج یتمام میکرده بود!هق هق ها  ری اب دهانشان را سراز دنمیکه طمع درد یا
 که افسار مهارشان از دستم خارج شده بود. ییها

 هم! تی هم...مرگ انسان شب



 2 شوند ی مردها عاشق نم

35 
 

و    یکی در قعر تار شهیهم یو برا د یکش ینم  دکیاسمش را  یوقت معنا چیه  گریکه د یدیخورش و
هم به  یو زندگ  ایگذاشته شد...دن دیخورش  یدفتر زندگ یرفت...!نقطه سر خط انتها  یظلمات فرو م

 ...! دیرس انیپا

 *** 

و احساس کردم با چند تن اهن  دی کش  ریچشمم را زد..سرم ت  یرنگ مهتاب  دیکه باز کردم نور سف چشم
کجا   قای اوردم دق یهمراه بود و به خاطر نم  نهیبا خس خس س دنمیبه مغزم کوبانده اند!نفس کش

 هستم! 

  ینیمحل درد بکشم اما متوجه سنگ یمغزم بازار مسگرها بود.دستم را به زحمت باال اوردم که رو یتو
گچ فرو رفته بود!مات و   یشده ام را هدف گرفت که تو دی از اندازه اش شدم.نگاه تارم دست سف شیب

 انداختم. یمبهوت و به اطرافم نگاه

.به سرعت چشم بستم!گوشم  دی کش غیج  میگوشها یتو یتنگ کردم و انگار همان لحظه دختر  چشم
سر دادم و  یکردند.وحشت زده ناله ا یگذر م میبا سرعت از پشت پرده پلکها  ریزد!تصاو یزنگ م

 گرفت!  یباال م م یتخت جابه جا شوم...با هر تکان فغان استخوانها یتالش کردم رو

چنان بلند شد که زن بغل تختم با   میها هیگر یافتادم!صدا یو عذاب به زار  ی شدت درد و ناراحت  از
  داریب ی باالخره از خواب زمستون یاش گوشم را خراش داد:وا یم یبه سمتم امد و لحن صم  یشاد
 مارو!  یتو که کشت ؟؟؟دختریشد

به شانه دردناکم زد و  یاز خوشحال  یدادنم بکند مشت یدلدار  یبرا یتالش  نکهیزده بدونا  وحشت
 ...یم باالخره بهوش اومدگفت: تکون نخور من برم خبر بد

 !شدیراهرو پژواک م انیخوشحالش م  یدو به طرف در رفت و صدا با

را تازه  یبدبخت ینبود...معن یبودم..سرم داغ بود،مغزم گر گرفته بود...چشمه اشکم خشک شدن داغ
بود و   ده یرس یقرار  یو ب  ادیبه فر میکردم!هق هق ها یداشتم با پوست و گوشت و خونم حس م

 کاش مرده بودم! یکردم که ا  یالتماس م
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هم وارد شدند.  گریبار به همراه پرستار به اتاق برگشت و پشت سرش چند پرستار د نیزن،ا همان
کردم و   یاخم  ری تفس نینشسته بودند! از ا میبود که به تماشا یدلچسب  رکیمن س یانگارقلعه  بدبخت 
 نجا؟ یاورد ا ی... کیگفتم:منو...ک  یله و زار با نا   دیکه حالم را پرس یدر جواب پرستار 

 جواب داد:  یتماشاچ یاز پرستارها یکی

که پرتت   یکه باهات کردن بعدش البد فکر کردن که تموم کرد  یکردن ... هرکار  داتیپ یالب یتو س -
به سرت نخورده وگرنه از اون ارتفاع اگر   یو ضربه ا یبا پا فرود اومد ی! شانس اوردالبیکردن تو س

کشتنت بوده   یالب یاصال قصدشون از انداختنت تو س  دمیبود شا یمرگت حتم   یسر داشت  یسقوط رو
 اد؟ یم  ادتی یز یچ

 کاش که مرده بودم! یگفت شانس؟!ا یسراسر لجن م  یزندگ نیا شانس؟به

بابا از ذهنم گذشت    ریتصو هیکوتاه...ثان یا هیثان یبودند و بعد برا دهیکردم کاش به هدفشان رس ارزو
کنار   نکهیا ایاالن کجابود؟نگرانم شده بود؟منتظرم مانده بود؟ شد؟اصالیم یبابا چ مردمی، اگر من م

 ! د؟یکش ینباتش را سر م  ییو صبح روز بعد چا  زدیچرت م یبخار 

خانه چشم به راه ترو خشک کردن و    یساله  تو مرد ناتوان و فرتوت چهل کیکه  قینه...مرگ ال 
  یم ی.چه فرقینئشگ ای یاز گشنگ ای، حاال  مردیباباهم با من م مردمیمراقبت من بود ، نبود! من اگر م

بابا بود   یمن برا  یزندگ   کردمی نم ی هم زندگ نی، من تا قبل از ا بودیتا پدرم هم م  بودمیم  دیکرد؟من با
روح   یمتحرک ب  یمثل االن مرده ا ای  بودمیخودم هم زنده م  کردی م یبخاطر او بود! ، حاال چه فرق

شده بود؟! بغصم را پس   ریشده اس یجسم از هم متالش کی یتو ،یا ندهیو ا یزندگ چیبدون ه
که اشک از گوشه  طوربود که بر خودم تسلط داشته باشم.مظلومانه همان  یز ی نزدم.حالم خرابتر از چ 

 که ...  نی دی:از کجا فهمدمیپرس شدیم یچشمم جار 

 نهی گفت:معا یو با دلسوز  دیبانداژ شده ام کش  یشانیبه پ  یسرم بود دست یکه باال  یهمان پرستار  
 ها مشخص نشد!اون قی... فقط تعداد دق یقانون یپزشک

..عاقبت از انچه که دمیترس  یم کلمه نفرت داشتم و   نیشد و راه گرفت.چقدر از ا البیباز س اشکم
دهانم حس کردم و چشمم را با درد و   یرا رو  یبودم به سرم امده بود! تصور لمس دست کس دهیترس

زار   دکر یکه دل سنگ را هم اب م  یی هق هق ها نیو ب د یچی ام پ ینیب  ری متعفن الکل ز یزجر بستم!بو
 زدم: هفت نفر.....!!!!....
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 کردم!  یدست و پنجه نرم م یهوشی گفته پرستاران سه روز بود که در کما و ب به

ام نکرد اجازه   نهیبود...تا پزشک معالج از سفر برنگشت و معا  دهیفایام ب  یمرخص  یبرا  میاصرارها
 .شدیم یها با اشک و ناله سپر  قه یدقاز اتاقم خارج شوم!روز و شبم تباه شده بود و تمام  یندادند حت

درد دل   نیو هم دیرس ینم یز یگفت.چ  ینم چیو ه  شدیام م رهی که کنار تختم بود با ترحم خ یزن
 کرد! ی م شتریسوخته ام را ب

 بودند... دهیترک می!استخوان هااورمی زحمت توانسته بودم بعد ازچند روز دستم را تا کنار سرم باال ب به

به طلوع افتاب هم زمان با صبحانه   کیکجاست!نزد فمیک  دانستمینم ینداشتم حت  یپول چیه
به   یو از تخت دادیم  حاتیاز پرستارها تند تند توض یکی . دندیرس  فتسری ش لیتحو  یپرستارها هم برا

 رفت یم گر یتخت د

تمام شد    حاتشیتوض یشدم و وقت رهی خواند خ یمن را تند تند م یجسم  طیدهان پرستار که شرا  به
حرکت   نیدستم گرفتم.با ا انی شوند مچ دستش را م  یراه یگر یپرستارها به سمت د نکهیقبل از ا

  یخانم من ک  دیشرم و خجالت کنار گوشش گفتم: ببخش  یکرد.با کلنگاهم  یو استفهام  ستادیا
 شم؟یمرخص م

 طی متوقف شد: نگران نباش شرا میگونه ها یکبود یبهم زد ونگاهش رو یز یترحم برانگ   لبخند
 کنه ی امروزمرخصت م  ادیخوبه فکر کنم دکترت ب شاتیازما جهیو نت  تی جسم

گفتم:من ... من اخه ...  ی فیضع یبار با تته پته و صدا  نیدور شود که بازهم اجازه ندادم وا خواست
 ی عنی هم ندارم ...  مارستانی دکتر ندارم ...پول ب تی زی... من پول و زهیچ

 مارستانیب  زمیو گفت: نگران نباش عز دیپاش  میبه رو ینداد حرفم کامل شود، لبخند مهربان اجازه
 شهیبا دفترچه حساب م یدولت

 مون نکردن!  مهیراستش اصال... ب  ی عنی: من دفترچه هم ندارم دم ینال یچارگی ب با

 هم نکردن؟  مهیب  یکه حت تنی ول یمس یکه انقدر ب  یکن یکار م شه؟کجایگرد شد: مگه م شیچشمها
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  شی که نه ... چند وقت پ مهیتوجه به حرفش جواب دادم: ب  ی و کالفه ب دمیکش میبه چشمها یدست 
 د؟ یکن یسالمت ثبت نام کردم... دفترچه سالمت قبول م  مهینت چهار تومن دادم واسه ب یرفتم کاف

به نشانه مثبت بودن حرفم زد.به همکارش   ی دستم را نوازش کرد و چشمک یو زخم   دهیخراش پوست
 رفتند!  رونی بعد هر دو با هم از اتاق ب  یه زد و کمکرد اشار یتخت را ثبت م یکه گزارش ها

 *** 

  یجسم ناقص شده و روح ناسالمم نداشتم! وقت نداشتم افسردگ یعزادار  یبرا یوقت  یاندازه کاف به
  یاز زندگ یرا کرده بودم به اندازه کاف میها هیگر یو گوشه اتاق چمباتمه بزنم ، به اندازه کاف  رمیبگ

اول  نهیالبته گز که! یاطالع چی! بدون هیپول چیعقب افتاده بودم.سه روز کامل بابا تنها بود بدون ه
گوشه خانه تلف شود و همان  یپول  یاز ب  نکهیقبل از ا دم یرسی به بابا م دیخودش مهمتر بود،با یبرا

مرخص شدن   یبرا نیچندرغاز پول بفروشد. بنابرا افتیدر  یمحل برا یرا هم به سمسار  لیاندک وسا
کج و معوج حکم   یامضا کیبا   ودادند  تیکردم تا باالخره رضا یکردم... انقدر پافشار   شتراصراریب

 خفقان اور فراخواندند.  طی مح نیام را از ا یازاد

  کیبا  ه،همراهیمسن تر از بق یلباس ها بودم که پرستار  ضیحالت ممکن مشغول تعو  نیکند تر با
 تخت گذاشت  یوارد شد  و لباس ها را رو   دیدست لباس جد

وارد خونه  یجرواجر و خون  یکه با لباسها  یخوایلباسا نرو ... نم نیحداقل با ا یر ی م یحاال که دار -.
 ؟ یو خانوادت رو بترسون یبش

  یحالش بد هست که حت یمن االن انقدر از نئشگ یبابا نکهیانداختم و فکر کردم به ا نییرا پا سرم
 یلباسها که تو نیبود چند روز خانه نرفتم!!  اما به هرحال حق با خانم پرستار بود با ا  دهینفهم

  ری تحق احساس نکهیبا ا نیسوار اتوبوس شد! بنابرا ایگرفت  یتاکس شدیرفت، نم  شدینم یانظارعموم
.  گذشتی آبرو شدن که بود اب از سر من م یهرحال بحث بداشتم، اما قبول کردم به  یدیشدن شد

 نگذاشته بودند را حفظ کنم  یباق  میکه برا یتیکردم شخص یشرمنده سع

 کنم یرو حساب م نایپول ا امیدستم م ادی پول ب نکهی ممنون... به محض ا- 

 ست. هیهد هی نیرو نخور. ا نای:غصه ادیزد و آهسته به شانه ام کوب  یلبخند

 را هم شروع کرد  حتشیمانتو را از گچ دستم رد کنم و در همان حال نص  نیکرد است کمک
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 بهت بد گذشته؟!    یلینجا،خ یا اد،بمونی هم سرت ب یا گهید یبال هیممکنه  یهنوز کامال خوب نشد - 

بهتر   ی. و خودم حتخواندیسرم  مدام مرگم را م یتو ییکه صدا  دانستمیم ی، بهتر از هرکس دانستمیم
 وجود جواب دادم:  نیخبرم ،با ا  یخودم هم ب ی که من مرده ام اما حت دانستمیاز آن صدا م

 - بمونم نیاز ا شتری ب  تونمیمن خوبم نم -

 که ... یگیم مارستانی واسه خرج ب اگه

 تنهاش بزارم  تونمینم ضهی... پدر من مر ستین مارستانیمسئله فقط خرج ب -

 پرستار باتعجب زمزمه کرد  خانم

اما تو    ارهیسر خودش ن ییبه تخت تا بال مشیبستیم دیشده بود با  وونهیتو بود االن د یهرکس جا -
 ؟ ینگران پدرت 

 کند.  شی مرا متوجه حرفها شتریکرد با تکان دادنم ب ی را گرفت و سع  میبازو

بودنت اصال   یقو نیا تی الی خ یب  نیحالت ا نیدختر ا ی نگران خودت باش دیمنو دختر جون، با نیبب -
 ست ی نرمال ن

 زدم و به طعنه گفتم:   پوزخند

چه  دمیفهم  یدست چپ و راستم رو شناختم ، وقت  یوقت  یگناه نبود همون بچگ یاگه خودکش-.
 د یباور کن نو یدارم خودم رو کشته بودم ا یخودی ب  یزندگ

 دستش گذاشتم. آهسته گفتم:  یدست رو نباریا

  یبرا یوقت  ارمیخودم پدرم درب   یخرج زندگ دیمال بچه پولداراست من با یخانوم. افسردگ  نینیبب -
جمله خودتو دلگرم کن که خدا  نیبا ا یافسرده ش  یندارم ... شما هم هر وقت خواست یافسردگ

که برام بهشت نبود من منتظر   یزندگ نی... ا کنهی امتحان م بتهای مص نیبنده هاش رو با بزرگتر ن یبهتر
 باشه  ییاون موقع خدا دیباشه ... شا یاون موقع بهشت دیمرگمم شا

کرد،  یام را  بستم و دست پرستار را که مات و مبهوت نگاهم م یصدقه ا یاخر مانتو دکمه
 گفتم:  یبغض و ناراحت  ییای قلبم با دن میدو دستم گرفتم. از صم نیقدرشناسانه ب
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 صبر کن ... ارزو کن خدا قدرتشو بهم بده   یفقط برام ارزو -

 دلم اضافه کردم:  یتو

ام  شهی که به جونم افتاده اگر به ر یی ها انهیمور نیاز قدرت منم خارجه .... ا یحت  یز یچ  نیهمچ
 ؟یازم؟چ مونهی م یبرسه چ

 زد و مطمئن جوابم را داد:   یگرم لبخند

  شیپ نا یبهتر  یهرجا که هست  دوارمی.ام ستیبه آرزو ن  یاز ین دم،یکه د یهست یآدم ن یتر یتو قو -
 روت باشه.

از پرستارها همراه با دو   یک یمنتظر اجازه نماند. در باز شد و  یبه در خورد و فرد پشت در حت یا ضربه
 حواله ام کرد و گفت:  یلبخند دلسوزانه ا شهیمثل هم دنمیوارد اتاق شدند پرستار با د یمامور انتظام 

هم   یبود  هوشی ب یاومدن ازت چندتا سوال دارن وقت یاز اداره آگاه ونی... اقا ؟یعه آماده شد -
 اومده بودن  یچندبار 

 شهیداشت که مال من کامال از ر یکردم لبخند بزنم اما فکر کنم لبخند هم مثل اشک چشمه ا یسع
 بود  دهیخشک

نجهد. با ترس به   رونیام ب نهی کننده اش از س وانهیتپش د نیاقلبم گذاشتم بلکه با  یرا رو دستم
 کردم  ییصدا  یمامورها سالم  ب

  نیبا من عج  کردمیم میمشتم قا یکه مواد بابا را تو  یاز همان وقت یاز همان بچگ سی از پل ترس
 شده بود

  هیبه سروان و سرگرد شب نکهیاز ا شتریب یگر یساله بود و د یو خورده ا یس یاز مامورها مرد یکی
 باشد ، به سرباز ها شباهت داشت! 

 نیی پا  یرا از نظر گذراند سرش را اندک  میسر و دست و پا یزخمها یجا  نکیاول بعد از ا مامور
 انداخت و گفت : 

 ن؟ یبد  حیبرامون توض نییاگه بخوا ستین   ی... براتون مشکلمیگزارش اومد هیته یبرا -
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که زن  یکه خودم هم مقصر شناخته نشوم. آن هم تو جامعه ا دادمیم حیتوض  دیچطور با دمیترس
،  شدیم ی متهم به دلبر  دیخندی، م شدیم یرفت متهم به عشوه گر  یکه راه م ی مقصر بود، زن شهیهم
  زاراشفته با  انیجور اتهام بود و  م  کیخودش  دی، زن بودن شا شدیمتهم به ناز کردن م کردیم هیگر

 ...من زن بودم.... یزندگ

  یعنیهر دو طرف به شالق محکوم خواهند شد. ...    ردیصورت بگ  یعمل نی چن یبودم وقت دهیشن
قرار بود قسمت   دهیو من و آن هفت گرگ در نیبود که ب یمجازات کشتن روح من واقعا فقط شالق 

 شود؟

همراه فرود   یصندل   یکمکم کرد تا رو م،یبازو  ری، پرستار درک کرد و با گرفتن ز دیلرز میو پا دست
 . میایب

کالمش را به   نیزهراگ   ریت میانعطاف لحنش نکرد و مستق یبرا یتالش  یحالم را درک نکرد. حت مامور
 کرد:   کیقلبم شل

 هفت نفر بودن درسته؟ نیگفت مارستانیبه کادر ب -

  یجا یداغ  ریکه از درون ق  یکردم.در حال دییسرم تا  ف یم. با حرکت خف اندخت ریالود سرم را ز شرم
 کرد! یم ینیسوزشش در بند  بند تنم سنگ

 ن؟یبه محل حادثه رفته بود  لی کجا صورت گرفت؟ شما به جه دل قایدق  -

خانم ها   یر یدستگ یمامور زن فقط برا رانیا یشد ... چرا تو  ریاس میدندانها انی م مینوا یب لب
  ریدو مرد خشک و عبوس نفس گ  یحالم ان هم برا عیکردند شرح وقا  ی چرا درک نم شد؟یاستفاده م

کنم   ررا از خودم دو میکردم لرز صدا یدادم. سع رونی!نفسم را کالفه و تکه تکه باست؟ی کار دن نیتر
 مبادا مجرم شناخته بشوم

 ی ... من ... موسسه خدمات یعنی...  یتو-

را صاف کردم و مجددا ادامه   میبند خودم کالفه شدم.با دو سرفه خشک و تلخ گلو مین یجواب ها از
 - دادم:

 خدمات  یادرس داد برا هی... موسسه  کنمی کار م یمن واسه موسسه خدمات 
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 ؟ یچه خدمات -

کردم لحنش برنده شد و مهر متهم بودن ر به  یبه مامور نگاه کردم.چرا حس م زی را باال اوردم. ت  سرم
قدرترا قرض گرفتم و   تمیاز عصبان م؟یهم مگر داشت  یوجودم کوباند؟!موسسه خدمات تن فروش

 : دمیغر

 کنم. متونیتقد تونمیقرارداد ش تو دفتر موسسه هست!م دیی نظافت ... اگر بخوا -

 : دیپرس  نباریدور نشده بود،ا شی کرد.هنوز گره از ابروها ادداشتی یز یرا تکان داد و چ  سرش

 اتفاق چطور افتاد؟ نیا -

انگار خودم هم باور داشتم که من مقصر هستم!مقصر تمام طلب   نباریافتاد ا نیی سرم از شرم پا دوباره
 رحمش را نشانم داد. یب  یرو یو زندگ  رمیام بگ  یداشتم از زندگ یکه سع ییها

  هویربع زودتر از من کارش رو تموم کرد و رفت  هیکه همکارم   شدمیداشتم واسه رفتن اماده م -
 اومد و ...  شونیکی

خودم باز    یراه نفسم را برا یوقفه کم یب یچنگ زد! تا بتوانم با فشردن ها میراه به گلو انیم دستم
و مشغول مالش   ستادیسرم ا یرا درک کرد که باال تمیضعکنم. پرستار با اندوه نگاهم کرد و انگار و

 : دیزده باشد پرس یحرف نکهیا یشد.سرباز همراهش برا میدادن شانه ها

 حالتون خوبه؟  -

 شد که خود مرگ بود! یتداع میبرا یصحنه ا میکهایپل  اهیبسته شد و از پشت پرده س میچشمعا

صورتم نشست من را به   یکه رو  ی.دستدیغلت نییصدا، پا  یب  یخاموشم قطره اشک یلکهایپ انیم از
شدم و حضور   رهیخ  کردیرا پاک م میو زمان حال برگرداند. به پرستار که مادرانه اشکها مارستانی اتاق ب

 :  دمیبا هق هق نال میها هیگر انیبردم م ادیرا از  بهی دو مرد غر

پست تر بودن ...   وونینداشتن از ح   تیکه به من حمله کردن ادم نبودن انسان   ییمنو کشتن ... اونا -
... خون فواره زده از سرم مهم نبود ... من مهم نبودم ... مردنم مهم   دمیبراشون مهم نبود دارم جون م

  ی... حت تشونیوان یح یخو  یجسم بودم برا  هیبودم که مهم باشم ؟ من فقط  ینبود ... مگه من ک
بودنشون که تموم شد هم  وونی... ح  دمین تموم که شد مهم نبودم دارم تو خون خودم جون مکارشو
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بودن ... چرا من زنده موندم؟ مگه از ارتفاع پنج   وونیهم باز ح دنیبودن ... مردنمو که د  وونیباز ح
  یزندگ نیا دهی... فا ندم؟پس چرا زنده مو رمینجس پرتم نکردن که بم وونی ح هیمثل الشه  یمتر 

  هیاگه روشن نبود  یکه حت یا ندهیا دیبه ام کندمیزنده ام؟ ... تا االن مثل خر جوون م یواسه ک هیچ
...  شمینکبت خالص م یزندگ  نی و از ا شهیروز بختم باز م  هیباالخره  کردمیفانوس داشت ... فکر م

  زنهی در خونمو نم ماهی االن بخت س گهیدکه هست ...  یخاکستر   ستی ن دیبختم اگر سف کردمیفکر م 
من انقد بزرگ بود که خدا از پسش   ی... خواسته ها ستین  میته زندگ تمیکبر هی چی.... فانوس که ه

 ومد؟ یبرن 

 :دیمردانه مامور خرمن به جانم انداخت وبه اتشم کش یصدا

 خدا .... ی.... بنده ها ستیخواست خدا ن نیا-

 :  دمی حرفش پر  نیب  غیج  با

کرد؟ ... مگه من   نینداشت که نفر دنمیکدوم بنده خدا رو تنگ کرده بودم؟کدومشون چشم د یجا-
...  ستمیخواسته ام مهم نبود؟مگه من بنده خدات ن دیالتماس کردم ولم کن یچرا وقت ستمیبنده خدا ن

 ....  یلی... به خدات بگو خ  اههی س یل یبه خدات بگو خ

خاموش   میکه بود طلب مرگ بود!صدا یز ی نبود..تنها چ  ینبود..زندگ ینبود.هوا ژنیگرفت.اکس  نفسم
با تالش من هم   یحت گریقالب شد و د میدور گلو می ام بند امد.انگشتها مهی شد و نفس نضف و ن

بار   نیبار اخر نینبود در هوا تا نفس دوباره را به من ببخشد..و من عاجزانه دعا کردم هم  یژنیاکس
 باشد. نفس اخرم باشد!

 *** 

هم التهاب درونم را نکاست.حرارت   شهیش یسرما یدادم،اما حت هیتک نیزده ماش خی شهیرا به ش سرم
 حک کرد.   شی را رو  یمنتقل شد و بخار  شهیدرونم به ش

کرد و از آن بدتر الشه متعفن  یکرد ..تنم تمام اعضا و جارحم درد م  یکرد...ذهنم درد م یدرد م قلبم
  اتیاز کار افتاده بود ه به ادامه ح یارگان اصل ی...وقتدادیام را ازار م یروحم بود که جسم نبات  دهیگند
 بعد؟ یروزها  دنید یبرا یبرا
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ام،خسته  چارهی مالشش داد...با خود زممزه کردم قلب ب یقلب دردناکم نشست و دروان یرو دستم
 بار تن شکسته من؟! دنیاز به دوش کش یاوردیهمه تظاهر به محکم بودن؟کم ن نیاز ا ینشد

جلو نشسته بود من را از عالم دل   یصندل  یکه رو ی سروان یصدا ده؛ینرس  انیدرونم به پا ینجوا
 . دیبر  میها یشکستگ

 ...  میکن ی م داشونینباش خواهر، پ یز ینگران چ -

  یچشمها یجلو یلبم بود! وقت یروزها  نیه بود.همراه اشد  نی عج میدست خودم نبود!با لبها پوزخندم
ان را  یاز سکنه هست و صاحبش گهگاه یخانه مدتهاست که خال نیگفت ا ییروبرو هیخودم همسا

نه  میداشت  ی اسم ینه حت یکنند؟! وقت شانیدایپ توانستندیچطور م دهدیمجالس باغش اجاره م یبرا
  دیام دیبدهم کدام روزنه سف یدرست صیکه به واسطه اش بتوانم تشخ  یا افهیق  ینه حت  یادرس یحت

 مامور؟   کی ی چهارتا نقاش یرو کردم؟ازی باور م دیرا با

که هفت نفر   کمی ذهن تار ی. اصال کدام هفت تا؟مدام در پستودیای ن ادمیرا محکم بستم تا  میچشمها
  دیفراموش کنم ، با دیکردم  با  یم نیانداخت،تلق  ی کرده شان قلبم را خراش م زی ت یبرق دندانها

 فراموش کنم! 

 مسکن جوانان! نمیخانم ، ا میدیرس -

 کمکتون کنه دادنیمامور زن بهمون م هیشکسته ام انداخت و ادامه داد: کاش  یبه پا ینگاه

  سی پل نیماش  دنیکه با د دمیرا د مانیشدم. هم زمان ا ادهی لب گفتم و به هزار زورپ ریرا ز ستین الزم
اورد ظاهرا تماس را قطع کرد و با دو به  نییدستش را پا  ینگاهش گرد شد و زبانش بند امد.تلفن تو

 داخل ساختمان فرار کرد! 

 بدم  ح یو بهشون توض که با خانوادتون صحبت کنم و ماوقع ر ن،الزمهیاریب  فی؟تشریخانم خالق  -

پس اب دهانم را  کردیحتما سکته م سیپل دنی! با دمانیلنگه ا یکیفکر کردم پدرم هم هم  نیا به
 فرو دادم و گفتم: 

 دم یم ح ی خودم براشون توض ست یممنونم اما الزم ن-

 کرد:  یپافشار 
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 منه فه یوظ  نیخواهرم طبق قانون در حال حاضر ا-

بسته شده دور کمرش به   میس یخش خش ب  یصدا نی گشتم که همان ح یذهن دنبال بهانه م در
 رسونمی صدا در امد.با دست به جلو اشاره زد و گفت:شما برو جلو منم پشت سرتون خودم رو م

  رفتم بلکه زودتر از مامورها ینرده ها کرده بودم و تند باال م زانی چالقم لنگان لنگان خودم را او یپا با
 بابا را جمع و جور کنم!   یوارد خانه بشوم و بساط احتمال

مانده نگاه کردم که چطور قرار است   یباق یبه نفس نفس افتادم.ناالن به پله ها دهیپاگرد دوم نرس به
من را  مانیشد و ا دهیلنگ خودم را تا باال بکشم که همان لحظه از پشت سر دستم کش یپا نیبا ا

  مانیدم  اما ایکش یغیماجرا و لمس دستم ج نیبودن ا  یراه پله کشاند.ازناگهان   ریهمراه خودش به ز
 ه؟ یچه حال و روز نیتا حاال؟ا یبود  یبرافروخته تشر زد: کدوم قبرستون یتوجه به حالم  با چهره ا یب

 چهره ام را پوشاند:  یظی.اخم غلدمیکش رونی را از دستش محکم ب دستم

 تورو سننه ، ولم کن عجله دارم  -

  سیپل نیکه با ماش  یباال اورد یبگو چه گند  االی:دیاضطراب خودش را داشت که پرس  شتریب انگار
 اوردنت؟ 

  یشانیام به ضرب خنده تکان خورد و چروک پ نهیس یو عصب   کیسترینبود! ه  ارمیام تحت اخت  خنده
  یشد و بعد به جا  یاش م یخاطرخواه یشد! ادعا شتریاز اخم پررنگش بود ب یکه ناش مانیچهره ا

 شده بودم! ادهیبود که از ان پ دهیرا د  یسیپل نی شده ام فقط ماش  یچی ظهر باندپ یبرا ینگران

مطمئن    نویا ستیتو بدتر ن یای که زدم از گندکار ی.طعنه زدم:هر گندختمیر می را درون چشمها  نفرت
 باش! 

نداشته و  یها  شی به ر یتا هرچه طودتر ازش دور شوم.مانعم نشد و در عوض دست دمیعقب چرخ به
از پله ها لنگان لنگان باال  دادیشکسته ام اجازه م  یکه پا یسرعت تی! با نهادیاش کش یفرض

فاصله گرفتنم  دنیذهنش را مشغول کرده بود که با د  یها به محوطه حساب  سی رفتم.انگار ورود پل
 سرش انداخت:  ینکره اش را ، رو یصدا زهمبا

 باتو بودما  یر ی کجا م دیخورش یاو -
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شد!وحشت زده  ری از دلم سراز یز یکه بازهم چ  دیپله اخر دستم را کش یخودش را بهم رساند رو یتند
همان دست گچ گرفته ام باال  یک  دمیگرفتم و نفهم  یند حالت تدافعانگار که بهم برق وصل کرده بود

  یزار م ضمیکه از درون به حال روح مرده و مر یو هراسان در حال  دهی!لرزدیصورتش کوب یامد و تو
 زدم بغض کردم: 

  هی کنمیات م  چارهی!به خاک مامانم قسم بمانیخونت حالله ا یبهم دست بزن   گهیبار د هیفقط اگه  -
 کثافتت بهم بخوره! یانگشتا گهیبار د

که ننه اش به جانم افتاده بود ان شب هم  ی وقت یبود. حت دهیمن را ند یوقت انقد عصب چیه دیشا
قدم به عقب رفت و   کیکه متعجب  دیچه در نگاهم د دانمینشده بودم! نم ضی و مر  یاغیانقدر 

 باال اورد: میرا به نشانه تسل شی دستها دهیترس

 ...   ی! چته افسار پاره کردی خب بابا وحش یل یخ-

 ؟ ی: بابامو که خمار نذاشتدمی ربط پرس یبابا افتادم ب   ادیاوردن اسم بابا  با

 دم یسوال ازت پرس هی: جواب منو بده دم یغر ی.بازعصبدی تته پته افتاد و دست پشت گردنش کش به

تا بهت    نیبش  مونیزن یکند جواب داد:اگه باز نم کلفتش را حفظ  یکرد تا صدا یم  یسع کهیحال  در
 بگم.

صف  می اش را چنگ زدم و اشک درون چشمها قهیسر پدرم اورده باشد  ییمبادا بال نکهیترس ا از
 !!!!وون؟یح  یسر بابام اورد یی: چه بالدیکش

جوابم   ایمن را کنکاش کند  کیستریه  یحالت ها دانستی!نمرانی من شوکه بود و ح یواکنش ها از
 : د یچی راهرو پ   یمامورها تو  یاشنا یرا بدهد!هنوز حرف نزده بود که صدا

 نجا؟ یچه خبره ا- 

 یگاه م هی شده باشد و دنبال تک   یخال شی پاها ری .انگار زدیسروان رنگ از رخسارش پر دنیبا د مانیا
 . امدیدر ن  شیو صدا دیراه پله چسب واریگشت، به د

برانداز کرد   ی نیرا با بد ب  مانیما دونفر چرخاند.سر و وضع ا انیشده و مشکوکش را م زی نگاه  ر سروان
 : د یاز من پرس انهیو سپس بازجو
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 ؟ یمزاحمتون شده خانم خالق  -

که بابا را   یی کنم! اما به حرمت روزها  شیمحل به سروان معرف یته دل دوست داشتم به عنوان ساق از
گفتم:نه پسر    لمیفرستادم وبر خالف م  رونینگذاشته بود ساکت ماندم.نفسم را کالفه ب یتو خمار 

 مون هستن هیهمسا

حال   نی .با ایدیکش یو خط و نشان م یاش را گرفته وبد قهیپس چرا  زدینگاهش داد م یانتها
 ن؟یقه ساکن هستنکرد و ظاهرا قانع شده بود که بحث را عوض کرد: کدوم طب  یدخالت

 را با زور باال رفتم و جواب دادم: طبقه چهارم  یپله  بعد 

 و با ترس مرا مخاطب قرار داد: دهیباز شد هرچند لرز  مانیبار نطق ا نیا

 پا به خودت زحمت نده.  نیبا ا خودی، ب  ستیبابات خونه ن -

پول مواد طلب کرده  یجا مانی نگاهش کردم. باز چند روز من نبودم ا ینرده کفر  یو از باال برگشتم
 کرده بود ؟!!!  یاش بابا را ساق

را بهم فشردم.   میبابا لبها یرخاش کنم اما با مراعات حضور سروان و مجرم بودن احتمال  خواستم
 کجاست؟  یدونی : مدم یمحتاطانه پرس

وحشت زده نگاهم کردند.  مانی ن متعجب و اکردم که سروا انی ب یعصب  یتک کلمه را به قدر  همان
شدنش هست که لکنت گرفت و    چارهیکه در موضع قدرت هستم و هر آن احتمال ب  دانستیم دیشا

 به تته پته افتاد:

 نفرستادمش!  ییبه خدا،به جان ننه ام،من جا-

 !دیفهم  یدلم را خنک کرد! خوب بود که منظورم را م  شخندمین

 محترمانه تر از من سوال کرد:  سروان

 برن؟ یم فیبه شما نگفتن کجا تشر-

 ... روزی به من انداخت و گفت: راستش پر ینگاه  یچشم ری جلو داد.ز نهیس مانیا
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من شده بود به زحمت تکه تکه حرفش را کامل   خکوبی بار م نیکه ا یو ارام تر درحال  دیرا گز  لبش
 کرد: فوت شد.....!!

و   دیمانده در بدنم پر کش یذره جان باق کیکردند.همان  یسرم خال یدرجا روسطل اب سرد را   ییگو
 زده پرت شدم! خی یها کییموزا  یبا صدا محکم رو

چهره اش  یتو  یاز شوخ یاثر  چیچسباندم که ه  مانیصورت ا ینگاهم را رو جیزده و گ  رتیح
 ! یگیدروغ م یگفتم: خفه شو....دار  زندی نم یحرف  دمید  یهجوم اورد و وقت می نبود!اشک به چشمها

ام  ناخواسته  یبعد  ادیجلو امد که با فر یجمع کند قدم  نیکه مانده بود چگونه من را از زم سروان
 ..........یگیدروغ م ی:  دار دیعقب کش

 شرف!!!!!  یب  یگیدروغ م ی: دار دمیکش  غیج

وار به   وانهیاز جا برخاستم.د عیشد که سر قیآن همه قورت از کجا به جسمم تزر دانمینم  کبارهی
  مانیصورتش پرت کردم و ا یرا تو غمی. جدمیحرکت جلو کش کی اش را با  قهی سمتش حمله کردم و 

  ابام!ب یزنینبود!چرا زر م شی زی!بابام چیگیدروغ م یداشت من را از خودش دور کند: بگو که دار  یسع
 ش؟؟؟؟یش؟هان؟من نبودم کجا برد  یمگه چند سالش بود..کجا کشوند

تمام جانم به رعشه افتاده   کیستری اراده و ه یتا من را کنترل کند.ب  دیرا گرفت و کش میمانتو سروان
 : دم یکش غی بود ج

 ی گیدروغ م یآشغال ، بگو دار  یگیدروغ م  یدار  -

.حاال تمام  شدیدر واحد ها باز م  ی کی  یکی شد،یراهرو منعکس م یکه تو ییها ادی و فر  غیج  یصدا با
سرم زنگ  یگشتند و پچ پچ کنجکاوانه شان تو ی دنبال منبع صدا م دهی ها سرک کش هیهمسا

 دیبگو  یکی  کردمی ام راهرو را کر کرد! التماس م هیبلند گر یاش شل شد و صدا قهیاز  می!دستهازدیم
  مانینبود و ا الیوس است!اما نبود...دروغ نبود کابوس نبود خها کاب نیاست خواب ست تمام ا روغد

 بهم ارامش را بفهماند! یاپ یپ یها حی کند و با توض  هیتوج کردیم یسع

 نگران شدم رفتم دم خونه ... یومدیتو ن دمیمنو دو دقه! بخدا من د  نی ..ببدیبابا خورش یا-

 مواد و غذا را عوض کرد! یجا اطی به سروان کرد و با احت ینگاه
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اجاق افتاده تا زنگ زدم به   نییهمونجا پا دمیگشنه نمونه د یستیبراش سهم غذاش رو ببرم که تو ن -
 تموم کرده! شبشیاورژانس و اومدن  گفتن همون د

 ه؟ ی: نگفتن علت مرگ چدیپرس  سروان

 پله داد زد: یها از باال هیاز همسا  یکی نگفت  یز ی و چ دیلب گز مانیا

 گفتن سنگکوب کرده  -

 : دمیو هوار کش دیحد ممکن رس  نیهقم به بالتر هق

 که سنگکوب کنه! خوردی... بابام مشروب نم نشی... شما کشت نیگیدروغ م -

گوشم  یاز پاگرد پشت سرم تمسخر وار تو مانیننه ا یزده درشت شد. صدا رتی سروان ح یچشمها
 ناقوس مرگ نواخت: 

 حبه رو قورت داده بود! هیقورت بده کل  د ینبا دونستینم شعوری ب  حق داشت خب...-

حمله کردم    مانیکردم!به سمت ننه ا یم  یخال دیرا با میها ی!اتش گرفتم و تمام دق و دل سوختم
از همان نقطه باز هم  ییکه گو دی کش یر یشکسته ام چنان ت یاستخوان پا یتو  نکهیبدون توجه به ا

 شکست 

سرم هکتار هکتار   ی.تودمیکوب واریبود گرفتمش و به د دهیکه گره چادرش را با دندان چسب یی جا از
 و دودش از سرم باال گرفته بود: وسختیجنگل م

باز   یو نخوا ادی از بوش درن تهیتو عفر یصدا نکهیاالغ ... بخاطر تو قورت داده بخاطر ا ییتو  شعوریب-
... تو و اون پسر مواد فروشت بابامو   یباالسرمون قورت داده ... تو بابامو کشت یصاحبخونه بکش 

 نیکشت

دور کرد. ومن فقط دست و پا   مان یبغلم را گرفت و من را از ننه ا ر یمانتو کارساز نبود سروان ز نباریا
 !رمیخاموشش بگ  یها ام را از قاتل چارهی کند بلکه بتوانم انتقام پدر ب میتا رها زدمیم

 *** 
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سرما    نیا یرا تو یدر کار نبود اما سوز برف چنان استخوان سوز بود که هر ادم یسرد بود برف  هوا
 از من... ریرا غ ی !هر آدمکردی خشک م

مزار پدرم نشسته بودم!انهم  یداغ و ناتمام باال ییبا اشکها یو تنها تر از هر وقت چارهی که ب یمن
 ! یطوالن  یساعتها

بابا از رخت   اهی شده بود!بخت س  دیبودند سف دهیخاک بابا کش یکپه ها ی که رو یاه یپارچه س 
نبود بخاطر خرج موادش از صبح خروس   یکس گریشده بود! راحت شد! راحت شدم؟د  دیمزارش سف

  یحش و کتک بخورم  و به جان زنهاموادش ف ینبود بخاطر بو یخوان تا شب سگ دو بزنم، کس 
 ؟ کردمی م ی... من زندگ ؟یکنم ... زندگ  ینبود بخاطرش زندگ  یاصال  کس گری...دفتمی ب هیهمسا

از اشکم به گز گز افتاده بود!به خودم  س یخ ی.گونه هازدیشده ام شالق م  خیبه صورت  سرما
 پارچه جهنم بودم!  کی و از درون  دمیلرزیم

 هی.باز به گردیکش ری قلبم ت فشردی بار چگونه سرم را در اغوشش م نیفکر کردم که اخر نیبه ا یوقت
  یزندگ شی، زندگ دمشی...موقع مرگش ند دمشیبار هم ند نیاخر یفکر کردم که حت نیافتادم و به ا

 کند؟ ی مردنش خوب بود؟ارام بود؟موقع مرگش توانست زندگ یعنینبود 

کبود   یخاک کنارش را جا به جا کردم و با لبها  سیخ یترمه خاکش نوازش شد. کپه ها  یرو دستم
 حس از سرما لب زدم:   یشده و ب

 ؟ یراحت مرد  ییبابا -

 : دمیبلند تر پرس نباری. ادمیدماغم را باال کش اب

  نقدری... بابا اونجا هم همکنن؟یم  تیرو اذ گهیبا اونجا هم ادماش همدبابا مردن راحته؟ ... با -
 جهنمه؟ ... بابا ... بابا ...

توجه  یصدا شکست و زار زدم ، ب  ی!بغضم بزدی حلواها هنوز حالم را بهم م ی!بودمیکوب ی ترمه م یرو
 که بود و نبود داد زدم: یبه هرکس

 !؟ رم؟یمی پس چرا نم  یستی...تو که نرمیم یبابا برگرد منم ببر...بابا منم دارم م- 
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پدرم   فی که برامده شه بود و جسم نح  یکپه کپه خاک ی.پهن شدم رودیخاکش را در اغوش کش تنم
 : دمیکرده ام را به خاک کوب خی یارام گرفته بود!مشتها رشیز

مونده کره کوره الله ...  ینمونده ... هرک یآدم  نجایآدما خسته ام ... بابا ا نیا ن ی ب یبابا من از زندگ  -
 نسپار  وونایح  نیجنگل تنها نذار ... بابا منو دست ا  نیبابا منو تو ا

 از خاک برداشتم و هوار زدم  سر

آره؟....  ینشنو!!! ... مثل بنده هات به نفعته یشنوی!!! ... خدا می!! ... خدا بود؟یخدا .... خدا هست -
...  ؟؟یو نابود نکرد ستیزدن ... چرا خاکسترم رو ن شمی آت نی ... نب سوزمیدارم م نی.... نب  نینشنو نب 

  خوادی؟... هنوز دلت م ینشد؟... عذابم بس نبود؟ ... هنوز خوشحال  میمن که گفتم مردم چرا نکشت
 و بخند  نی ....پس بخند ... خوب بب ؟یو بخند ینی بب

 ختمی سرم ر  یکنان رو هیاز خاک بابا برداشتم ومو یمشت

 ... بخند یخدا خاک بر سرم کرد نیاخه بب -

 گهیو داد زدم: بخند د ختمیر گرید یمشت

 هوا مچم را گرفت ومتوقفم کرد. یتو یکس ختهیسرم نر  یخاک ها رو امدهی،باال ن  یبعد مشت

 ی مگه دزد گرفت یدار  کارمی: ولم کن ... چدمیکش رونی و دستم را از مچ تنومندش ب دمیکش  غیج

 م یبرگرد  دیبا یداغدار بودنم گذاشت.محترمانه گفت:سرده  خانوم خالق  یام را به پا  یاحترام یب

خاک    ری... بابامو کشتن و کردنش ز نمشینذاشتن بب یخاک  مظلومانه بابا اشاره کردم و گفتم: حت به
قاتالشو  یر ی ... بابامو کشتن ، چرا نم خوامی ... من بابامو از شما م یستیمگه شما مرد قانون ن ...
 !ن یبر سر کنم بعد از ا یاخه چه خاک نجا؟منیا یستادیوا  ؟چرایر یبگ

 ....یقانون یو گفت: پزشک  نیی را انداخت پا  سرش

را  یز یرا تار کرده بود اما مانع از خشمم نشد.چه چ دمیمحور د می.اشکهادمیحرفش پر نیب
در   یاشاره مثل حباب کیبه  زیهمه چ یبرسدند وقت خواستندیم یبه چ گریثابت کنند؟د خواستندیم

 ها شکسته بود و پوچ شده بود؟!
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  یقانون یخورده مگه؟!! مگه پزشک  یروحم روانم چه زخم  دیکرد فهم نهیمنو معا  یوقت یقانون  یپزشک  -
کشتن؟ ... با چهارتا کلمه کل ماجرا رو    نایچطور منو کشتن که بفهمه بابامو هم ا وونایاون ح دیفهم

پسر کشت   واون مادر  یبود؟ ... بابامو حرفا وونایاز مردن من به دست اون ح ی گفت کجاش حرف
چه  یقانون  یشرفش کشت ... پزشک   یپسر ب  ... مواد ناخالص تهیهر روزه اون عفر ینایناله و نفر

کس   ی از ب فهمهیمن؟ چه م ی پناه یاز ب  یفهم یمن ؟چه م یاز بدبخت فهمهی ؟چه م نایاز ا فهمهیم
 از حال قلب من ؟  فهمهی چه م یقانون  یشدن من؟ ... پزشک

همه درد   نیدر برابر ا یکرد!مگر حرف  یهم سکوت م دیداد سکوت کند!با  حی و ترج  دیکنار کش شرمنده
 رفت!  یم یسکوت کرده بود،از بنده اش چه انتظار  شیخدا هم در برابر ظلم بنده ها  یمن داشت؟!حت

 *** 

مطلق بود. همه فکرها به ذهنم هجوم اورده  زیو همه چ  یچ یه دادیسرم جوالن م یکه تو یز یتنها چ  
  ای یبود؟خاکستر  اهیس ی چینگ ه بود!ر  یچیفکر کنم ه توانستمیکه م یز ی بودند و من به تنها چ 

فکر کنم حاال   خواستیجعبه رنگها نبود! دلم نم انیم ش ی رنگ بود..جا یهم اصال ب دیشا  اید؟یسف
 صورتم کوباند:  یسوال را تو نیاما سروان ا ؟یچ

 خانوادتون بدم.  لی شمارو تحو  دی، با یخانم خالق نیاز اقوامتونو لطف کن  یکی آدرس  -

 مانده بود؟ یهم بار  یحالت ممکن نگاهش کردم! خانواده ا  نیسردتر با

 و دود کرد! دیباال کش  یرا بابا با حقه باز  شی عمه ام؟ که ارث پدر رفتم؟یم  یچه کس شیپ

کرد؟!   یبه کام مرگ بفرستدش که پسر نخبه اش را مفنگ دیکه قسم خورده بود هرجا بابا را د م؟یعمو
معتاد سپرد و جان خودش ارجح بر جان فرزند کوچک و   کیمادرم که نوزاد چند روزه را دست  ای

 همسرش بود؟! 

 جز پدرم ندارم  یخانواده ا-

 ن؟ ینداشته باش  یشیقوم و خو چیه شهی: مگه مدی با تعجب پرس سروان

بته به   ری ، از ز گهیکرد: آره د یکنار دستم نشسته بود اعصابم را خط خط  که  مانیصدا دار ا  پوزخند
 عمل اومده 
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بابام   دونمی که فقط به گوش خودش برسد گفتم: حداقل م یدندان شکنم را اماده کردم و طور  جواب
 !هیک

به عوض   یتو دهن  کینبود  د یبود و اال بع ریاس یدستبند فلز  انیم  شیکه داشتم دستها  یشانس
 صماخ گوشم به لرزه افتاد و با لذت چشم بستم!  دیکه کش ی!با هوار کردیکه زده بودم نثارم م یحرف 

 )...( یخفه شو دختره  -

خانمم رو   نیبه ا نیتوه یخوا ی : ببند دهنتو مردک ... مدیکش ادی از جلو فر یرانندگ نی ح سروان
 ؟ی خوایآره ؟ م  ؟ین یرو نب یوقت رنگ ازاد چیه گهیشه که د مهیبودنت ضم یپرونده ساق 

من   یکرد اما نگاه برنده اش رو  یو عذرخواه دی.ترسشدیداغ و سوزانش تند تند فوت م ینفسها
 ثابت ماند!

  هیکه من کل روزمو معطل شما باشم  شهیکه جو را ارام کرده بود باز به حرف امد:خواهر من نم  سروان
 و خالص  خونوادت بدم  لی ادرس بگو ببرم تحو

 ن یفهمی رو ندارم چرا نم یکس گمیاز حد معمول فراتر رفت: دارم م  میصدا

  زدیحرف م  واریانگار که با د مانیاهسته ا یسرم را کند صدا یرو  ادشیفرصت دوباره فر نکهیاز ا قبل
 : خونه مادرش تو مسکن مهره ...  دیرس  مانیبه گوش هردو

 ؟ یادرسش رو بلد -

 گفت:  ریبه همان ز رهیبود که خ  نیمخاطبش کف پوش ماش  انگار

کرد ننه ام راهش داد  رونشیاز در خونه ب نمیا تهیعفر نی ا دنیننه ام شماره شو داره ... اومده بود د -
  یلیبعدم شمارشو داد ننه ام که از حالش با خبرش کنه نه که خ  ادیبند ب ونشیو ش یتو خونه که زار 

 تحفه ست 

 بودم! دهیرا به چشم ند  شیها یهم مادرانگ کباری  یحت ی!وقتیب ی...چه وازه غرمادر

 گوشت را به دست گربه بسپارد!  شهیهم نکهی...! مادر من! عادت داشت!به امادر

 *** 
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شد.درب سمت من را باز کرد و خطاب به سرباز تشر   ادهی پ نیبه مقصد سروان از ماش   دنیاز رس بعد
 ام ی زد:حواست بهش باشه تا ب

 دستور دادن جزو عادتش شده بود که رو به من امر کرد:  انگار

 نه  ای رهی گیم  لیشمارو ازم تحو  یباالخره کس نمیبب  یخانم خالق  نیش  ادهیپ -

در عوض گردنم   میبگو یز یچ توانستمیمحرف نگاهش کردم.بهم برخورده بود..به او که ن  یب هیثان چند
کرد زمزمه  شهیکه د رجانم ر  یلحظه با تمام حرص و تنفر  نیچرخاندم و در اخر مانیرا به سمت ا

 ! ینینب  ویوقت رنگ ازاد چیو ه  یتو زندان بپوس  دوارمیکردم:  ام 

 گذاشت.مثل خودم آهسته گفت:  شیزردش را  به نما  یکرد که دندانها یزشت  خنده

  فتهی ب ادتیکه   ارمیبه سرت م  یی چنان بال رونی ب  امیب  یخوب از کنار مادرت بودن لذت ببر که وقت  -
 !هیچ  یتقاص ادم فروش

 !یعوض گهید  رونی: گمشو ب دیدرامد که داد کش شتریزدم.کفرش ب یاش لبخند بزرگ  یتو خال  دیتهد به

 داشتمیکه برم یشدم و پشت سرسروان لنگ زنان راه افتادم.با هر قدم  ادهیعمد با همان لبخند پ به
 . شدیم شتریب میدرد پا

 ه؟ی: کدیبه گوش رس  یپسر بچه ا یرا فشرد. چند لحظه بعد صدا فونیا

 شد و گفت: مامان خونه ست اقا کوچولو؟ کترینزد

  بهیغر یارت دارن"ش را سر داد. چند لحظه بعد صداک ایهوار" مامان ب  فونیاز پشت همون ا پسربچه
 حاال با پوست و گوشتم حس کردم! نیرا هم  یبگیمامان پخش شد.غر  ی

 بله؟  -

 ؟ یگیخانم ب  -

 د؟ ییبله بفرما -

 دم در؟  دیاریب   فیممکنه چند لحظه تشر زدهی س یهستم از کالنتر  یسروان احمد -
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نگذشت که مامان با چادر گل   یقطع شدن اف اف نصفه ماند.کم نیمامان ب انیابالفضل گو ای یصدا
 .ستادی دم در ا دشیسف یگل

 دیبپرسدنگاهش به من افتاد که پشت قامت سروان پناه گرفته بودم.من را که د یز یچ نکهیاز ا قبل
 محکم به گونه اش زد: 

 بابات گرفتنت؟  ی... با مصرف د؟یشده خورش  یعباس چ  احضرت ی -

فقط بابا بود و   ایدن یها یمامان مسبب همه بدبخت دیدرد داشتم که از جواب عاجز ماندم. از د  انقدر
 ! امدیچشمش بزرگ بود که گچ دست و پا و بانداژ سرم به چشمش ن انیم یعامل بدبخت نیانقدر ا

دختر خانم برن داخل منزل من  دیاگر اجازه بد ستی ن یمورد ریداد : نخ  حی من توض یجا سروان
 بدم   حیبراتون توض 

به مادرم   یادب و ناسپاس شده بودم.بدون تشکر از سروان بدون اجازه از مامان تنه ا یدرد پا ب  از
 رونیب میاز گلو یشکسته ام را دراز کردم،اخ دردناک  یپله که نشستم و پا نیاول ی زدم و داخل رفتم. رو

که ذره  دادمی م  نوازشمحل درد را   دیگچ با نیبا ا یشدم.حاال چطور  رهی خ میبه گچ پا یامد. با بدبخت 
 کند؟   دایپ  نیتسک یا

مامان گوشم را پر کرده بود!کاش به   گاهیگاه و ب یها  نیدادم.ناله و نفر هیتک یکنار  واریرا به د سرم
 ! شدی نم دایمادرم پ  یزندگ  انی سرو کله ام م نجایهمه سال ا  نیوبعد از ا گشتمیهمان خانه برم

من را بازهم  یعنیسال  ستی بود که مرا نخواست؟بعد از ب یمن ، زن می از امروز به بعد ق  یعنی
اش بشوم   یرا ببندم و مانع زندگ  شیمن را با خودش نبرد مبادا دست و پا نکهیمگر نه ا خواست؟یم

 مرفه اش نبودم؟  یزندگ ری شکسته دست و پاگ  یدست و پا نی؟.... االن من با ا

را برگرداندم.   میجواب دادن رو یبرا یکرد.بدون تالش  یواز من خداحافظ دیبه داخل کش  یسرک سروان
  یکه مدام به کمرم دست م ین یبغلم انداخت.ح یسمتم امد و خودش را تو انی گر یمامان با چشمها

 زار زد:  دیکش

..دردت به قلبم مادر خودم مثل  دمیورشغصه نخور خ یبره مادر ... فدات بشم اله   تیکس  یقربون ب -
 پشتتم  ریش
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.نگفتم یسرم نبود یباال کردمیم ه یجانت تغذ رهی از ش دی که با ینکردم. نگفتم وقت هینگفتم. گال یز یچ
نبود که نازم   یو مادر   دمیو به حد مرگ ترس  دمید رمیلباس ز  یلکه اثار بلوغم را تو نیکه اول  یاز روز 

 ینبود!جا یخبر  همام  یضیو مر یمار یب یروزها یکردن ها تی ام کند.از شکا ییرا بخرد و راهنما
 نبود! هیگال

گرفته بود .هم زمان تشک نو و دست   نی و زمان و رزوگارم را  به باد نفر نیو زم زدی تند حرف م تند
ام نداشتمش که  یزندگ یوقت تو چی. هدیکشیو مالفه م کردی پهن م نیزم  یرا هم رو ینخورده ا

 نه... هرچند که اصال هم مهم نبود! ای هست  یمی قد یعادت  نکاریبدانم ا

  دهیچی پ شی جا  یدر جا یخوش قرمه سبز  ی.بوکردمی حسرت ظاهر خانه اش را مدام برانداز م با
و ارزو   دمیشن یم هیخانه همسا یها  واریبو را از د نیکه ا  یی.چه روزهادمیبود.بو را با ولع به شامه کش

  یم شیمن و بابا دست پخت خوش اب و رنگش را به نما یبود که برا یکاش هم کس یا کردمیم
 .  گذاشت

نئشه پرت کرد و   یبغل مرد یرا تو انیگر یکه نوزاد دمیدیرا م  یذهنم زن یتو کردمیکه نگاه م بهش
 !شدیوقت باهاش صاف نم  چیرفته بود! دلم ه

خرجم کرد:   یرا بستم .مهربان  میتشک پرت کرد گذاشتم و چشمها  یکه مامان رو یبالشت یرا رو سرم
 مادر؟  یدرد دار  یلیخ

 تکان دادم.  دییبه نشانه تا یچشم بسته سر  با

 ارم؟ ی مسکن دارم ، برات ب -

 زمزمه کردم:  آهسته

 نم؟ ک کاری همه سال چ نی... درد قلبم رو ا کنهی مسکن فقط درد پامو اروم م 

 بودم:  گانهیکه با  ان ب  یز یاز عشق گرفت چ  یپهلوم نوازش شد. لحنش رنگ یدستش رو یگرم

داغشون به دل مادراشون بمونه ... نگران  یاله  ننینب ر ی کردن؟ خ تتیاذ یلیبرات مادر ... خ   رمی بم -
 !مونهیناحق نم یحق چیدار مکافاته،ه ای... دن رهیگ یخدا خودش تقاصت ازشون م  زمینباش عز

 ! هی من ، نه بق یدار مکافات بود اما فقط برا ایدن
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 اش را گرفت؟  یزندگ  یکرد و پ میرها  یوقت یمهربان بود؟ حت نقدریهم شهی کردم ...مادرم هم فکر

 **** 

پر از دلهره ام کندم.اهسته اهسته   یایبرخورد بشقاب ها از اشپزخانه به ناچار دل از رو یسرو صدا با
رسم   یبود که باال یچشم گرد و قهوه ا ردوتای،تصو دمیکه د یز ی چ نیرا گشودم و اول میپلک ها

 کرد.  ینشسته چهره ام را کنکاش م

  یهوافرستاده اش اله گلنگ باز   یچانه اش زده بود، با پاها ریرا ز شیبود و دستها دهیشکم خواب به
 صورتم جلو امد.  یتا تو بای و تقر دیام شد خودش را جلوتر کش یدار ی ب متوجه  ی.وقتکردیم

 ؟ یکن ی نگاه م ینجور یا ی.اخم کردم و نق زدم: به چدمیکش عقب

 ؟ یستین  یخواهر عل هی: تو چرا شب دیجواب پرس   یبجا

 !ستمین  یشد: چون من خواهر عل  شتریب میاخمها گره

 کودکانه اش جواب داد: یزبان نی ریبا همان ش  صادقانه

 دونستمی باشه ... خب نم یخواهر عل  هیمنم خواهر دارم من فکر کردم شب گفتیمامان م  یاخه وقت-
 که! نیخواهرا چجور

  میبه چشمها ی.دستشدیبه زور پنج سالش م دینگاهش کردم؛شا قتریبار دق نیباز شد،ا میاخمها
 ه؟یچجور ی:  مگه خواهر عل میایب ن ییام پا یاز گارد حفاظت تشیکردم در برابر معصوم  یو سع دمیکش

 خوشگل و مهربونه   یلیخ  یکرد: اگه بدون  نییرا باال پا شیو با ذوق دستها  دیخند

 ستم؟ ی: من خوشگل ندمیاش کش یمشک  یبه موها یدست

مهربون    یول  یخوشگل  میل یو تاب داد: چراخ چیپ شیبه لبها  یماند.با دقت نگاهم کرد و کم  ساکت
 ی ستین

انقدر با من   دانست؟روزگاریم میها یمن و سخت  یگرفت.بچه پنج ساله چه از زندگ یطعم تلخ لبخندم
 وقت نتوانم رنگ محبت را به وجودم دعوت کنم!  چیکرده بود که ه ینامهربان 
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 یبه ساعت انداخت.سپس رو به برادر کوچولو یکه از اشپزخانه متوجه مکالمه مان شد،نگاه مامان
  دمیخورش یاد،اج یاالن باباتم از سرکار م  میمامان پاشو کمک کن سفره بنداز لی گفت: سه دمیجد
 نکن بذار استراحت کنه.  تیاذ

پدرم را پر کرده بود را   یاکه ج یداشتم مرد یدیشد لیتمام وجودم را فرا گرفت.م یاز کنجکاو یحس
و    یزندگ یکه مامان رو  دهیارز یمعتاد نبود،اما حتما انقدر سرش به تنش م  کی مثل بابا  دی! شانمی بب

کرده  جداما  یزندگ یسنگالخ  ری اش را از مس یکودکش چشم بست و به دنبال عشق تازه راه زندگ
 بود.

 بلند قامت وارد خانه شد!  یو پشت سرش مرد دیدر چرخ   یتو دیپهن شد، کل لی که به کمک سه سفره

کم مو و اخم الود در را پشت سرش بست. ب نگاه اول  یشدم و نگاهش کردم،مرد زی خ  میهمانجا ن از
 یحس ها یحسرت و اندوهم بود که جلو یهم رگه ها دی.شاامدی به دلم ننشست و ازش خوشم ن

از جا بلند شدم و   نیودم و احترامش واجب بود.بنابراام را گرفت.به هر حال مهمان خانه اش ب یبعد
شد! جواب سالمم اهسته تر از خودم به   شتریب ش یکه متوجهم شد اخمها نیسالم دادم. هم آهسته

 . دیگوش رس

 چه خوشگله نشی خانمه خواهر منه ... بب  نیبابا ا نیبا ذوق بپربپر کنان جلو رفت و گفت: بب  لیسه

به صورت پف کرده ام  یرا گم کردم و دست میام شد.دست و پا رهی باالرفت و خ  شیابرو یتا کی
راست   کی لی. بدون جواب دادن به سهامدیصورتش بوجود ن یتو  یحالت ری! اما همچنان تغدمیکش

بشقاب بود را  محکم گرفت   یتو اها یلوب ختنیمامان را که در حال ر یبه سمت اشپزخانه رفت و بازو
را کنترل کند بلند و   شینکرد صدا یسع  یبود اما آن مرد حت ی.نگاه مامان به من با شرمسار دیکش و
 تو خونه من؟ یاورد یرو واسه چ یمالحظه گفت: دختر اون مفنگ  یب

ه  ک ییو دوباره تنها صدا دمیرا نشن  شیکرد آهسته صحبت کند انقدر که صدا  یمامان به شدت سع 
 شوهرمادرم بود!  ادیفر دیبه گوش رس

رو    یمفنگ  وونیپسمونده عشق اون ح ییفرمای م یعنیمرده که مرده بره به جهنم ، اصال به من چه؟ -
 بزرگ کنم؟  دیهم من با



 2 شوند ی مردها عاشق نم

59 
 

دارم  شنوهیبلند ترعربده زد: به جهنم که م نباریکه ا اوردیب  نییرا پا شیمامان خواست تا صدا دیشا
 که بشنوه خودش جول و پالسش رو جمع کنه بره! زنمیداد م

سمت   یبلند یپشت سرش پرت کرد و با قدم ها نتی.مامان را سمت کابدیناخن کش میبه گلو بغض
 وار باال گرفت و داد زد:  دیمن امد انگشت اشاره اش را تهد

برگرد ...   یکه اومد یاز همون راه یکور خوند هیمرزن آباد هم شهر یدخترجون اگر فک کرد نیبب  -
 !به سالمت!یمن نون اضاف ندارم تو دامن تو  بندازم هر 

اگر   شکستیبود.تمام غرورم م  دهیچ یخون در دهانم پ یرا انقدر گاز گرفته بودم که طعم شور  لبم
 !یرا نداشتم که بهش پناه ببرم.مانده بودم درمانده تر از هر وقت یگر ید ی!کس دادمیجوابش را م

 شد:  زانیاو شی خودش را به شوهرش رساند و از بازو دهمیمن  یجواب دیکه د مامان

شکسته کجا رو داره    یدست و پا نیبا ا  ینیب یتورو خدا شر درست نکن ... حال و روزش و نم  یعل -
 بره اخه؟ 

بره ... بره تو همون   خوادیم یزد: به من چه کدوم قبرستون ادیدست مامان را محکم پس زد و فر یعل
 کرده یم  ینامردش زندگ یکه تا حاال با اون بابا یخراب شده ا

را نصفه  ضی جوان مر یمن نامرد نبود. هرچه که بود انقد نامرد نبود که دختر  یبابا میبگو خواستم
 من التماس کرد:  یشب از خانه اش براند. اما زبان به کام گرفتم.مامان بازهم جا

بره خونش تو اروم باش من   فرستمشیفردا م یتو بگ  یدا ، باشه هرچ جون تورو خ  یعل -
 خب؟  یتو بگ یامشب رو بمونه بعد هرچ نی .بذار همفرستمشیم

پخش و ال شده  یها نیکردن با ماش یبود،به سرعت دست از باز  دهیکه حرف مامان را شن لیسه
 :  داد یسر داد وشلوار پدرش را گرفت و تند تند تکان م یا هی .گردیکش نشی زم یرو

بدمش..بابا    یببرم نشون عل خواستمی نه بابا توروخدا بگو خواهرم بمونه من تازه خواهردار شدم م-
 خواهرم نره 

پرت   یپسر خودش را گوشه ا یادمش به تورم خورده بود که با لگد نیرحم تر ی از بد روزگار انگار ب  اما
 و ننه اش بدن! نیداد گفت: گمشو نکبت،انگار قراره نونشو ا کرد و سپس با
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پرت کرد. به اتاق رفت و در را محکم   ییرایکانتر را وسط پذ یرو یای بشقاب پر از خوراک لوب  یعصب
 افتد. ن ییکنده شد و پا واریتکه از گچ د کیکه  ی...طور دیپشت سرش کوب 

حرفش را به   خواستیم شیبا مشت و لگد دست و پا نبار ی. ادیدراز کش نی زم یرو  هیبا گر لیسه
  نیاشپزخونه به زم یکه  شکست خورده بود همانجا کنار ورود یبنشاند. مامان ناتوان از بحث یکرس

پخش   یها  ای شکسته ام، مشغول جمع کردن لوب یبا دست و پا شهینشست و من افسرده تر از هم
 یبه خانه ا  لیعل یدست و پا  نیقرار بود با ا فکر کردم چطور نیان به ا کی شدم. یقال  یروشده 

خانه را به  دیاز قبل به خونم تشنه بود و بعد هم با شتریاالن ب  نشییطبقه پا هیبرگردم که همسا
 : دیکش رونمی ب  یواه یها الی! دست گرم مامان که شانه ام را فشرد ازبند خدادمیم ل یتحو یناصر 

  کمیداره.  یکرد وگرنه قلب مهربون   ینجور یکردن که ا شی مسافراش عصبغصه نخور دخترم البد بازم -
 ؟ی حالت تنها بمون نیتو با ا ذارمیمگه من م کنمی م شی راض زنمی که اروم شد باهاش حرف م

مادر داشتن  ،پسیدلخوش  یاندک  یشده برا یبنشانم..حت میلبها یاز لبخند رو یکردم طرح  یسع
اگر خودش   یحت  ندازدیب  رونیرا از خانه اش ب   لشیعل  مهیفرزند ن یبود؟!که اجازه ندهد کس نگونهیا

 به گفته اش نداشت؟!  ینانیهم اطم

ام دلتنگ طعم اغوش پر   یمادر  یب  یحاال به اندازه تمام سالها نیجواب مثبت بود که از هم اگر
 محبت مادرم شدم! 

 *** 

 شد. یسپر  یعل یو پنج روز  با منت و طعنه ها یس

  هیمبادا سا زدمی را تحمل کردم و دم نم رفتینم  نییپا میکه از گلو  یسرم و نان با منت یسقف باال منت
 ! ندازدیب  یمادرم نحس  یزندگ یام رو یاضاف

از  یزادبابت آ خواستی. دلم مد یرس  میو پنج روز موعد باز کردن گچ دست و پا  یباالخره بعد از س 
 !شدیاسارتم خوشحال باشم اما نم

 بود که روز چهلم پدرش از اعماق قلبش خوشحال باشد؟ یدختر  کدام

 : دیکش شیبه جا  یو با ذوق دست د یرا هم با چاقو بر میتکه گچ پا نیآخر مامان
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 پات جوش خورده. نمی راه برو بب  کمیقربون قد و باالت برم مادر، پاشو  -

نوپا شروع   یبگذارم اما آهسته آهسته مثل بچه ا نیزم یرارو میپا دمیترسیم  نکهیجا برخاستم،با ا از
 نکهیمامان بلکه از ا یوقفه ها  یب یکوتاه ته دلم پر شد. نه از تصدق ها یبه راه رفتن کردم.شعف 

 ذوق داشتم! رمی ام را بگ  یدنبال کار و زندگ  توانستمیباالخره م

 ؟ یندار  یز یچ ی.قربونت برم دردی، خداروشکر که باالخره خوب شد یاله دورت بگردم  -

 قراره خوب شه؟  ی: روح و روان مرده ام ک دیدر جواب حرف مامان از دهنم پر ناخوداگاه

ام ماند چند   رهی اشک الود و براق مان خ  یدهانم گذاشتم.کار از کار گذشته بود! چشمها یرا رو دستم
 سر گرداندم و گفتم:  تیموقع نیفرار از ا یخر برانگاهش کردم و در ا هیثان

 ؟ یایبرم سر خاک بابا شما هم م  خوامیمن م -

 : دیجه  رونی اش ب نهیحسرت بار از س یگرفت واه نشیرا با گوشه است  اشکش

  امی .تو برو من نکنهیاشوب به پا م ستیو ناهارشم اماده ن ستمین نهی بب  ادی ب  ینه مادر... عل-
 . فرستمی براش م  نجای بهتره.فاتحه شو از هم 

سردتر بود .به   شهیاز خانه... هوا از هم رونی نداشتم.و ب  یز ی که پرستارداده بود چ یجز مانتو گشاد به
و باخودم فکر   دمیام پوش  ییاهدا یخاکستر  یمانتو یمامان را رو یدوز  لهی مل یناچار ژاکت مشک

 کردم: 

 و صدقه بود؟ هیمن قرض و عار یچرا همه زندگ-

 *** 

کرد.سرم را چرخاندم و   یم یرا روان تر از هر وقت میچند متر دور تر،اشکها یمزار  یخوان  هیمرث یصدا
کردند، نگاه کردم و فکر   یم یکه سر مزار مادرشان چهل روز نبودنش راعزادار   یپوش اهیبه زنان س

گرفته  شی برانگرفتن مراسم چهلم را  یاالن عزا جنازه داشت که عیمن مراسم تش یکردم:اصال بابا
 بودم؟ 
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که پول قبر را پرداخت   یپول قبر را داده بود؟ چرا کس یتابوتش را گرفته بود؟ ک  ری ز یچه کس  یراست
 سنگ قبر نگذاشته بود؟!  شیکرده بود االن برا

کوچه و بازار   یتو دنشیوقت از پوش چیافتادم. ه زدی بابا تن م شهیکه هم یکاپشن پاره پاره ا ادی
از نداشتن سنگ قبر خجالت   گرید  یقبرها یمرده ها شی االن هم پ دیبود، پس شا  دهیخجالت نکش

 !دیکش ینم

 و آهسته زمزمه کردم:   دمیخاک نمور وسرما زده کش یرا رو دستم

که روش   نای... از ا رمیگیسنگ قبر قشنگ م هیبرات  اد یکه پول دستم ب یباباتحمل کن به محض -
نوشته که هرکس بخونه امکان نداره  نشییشعر غمناک پا هیکه  نایمهربان و دلسوز ... ا ینوشته پدر 

بگه  نهبخو یتولد و وفاتت باشه که هرک خیکه روش تار رمی گیسنگ قبر برات م هی. هیگر ری نزنه ز
همه  خوامی م خوامیرو نم  ی کس  ینکبتم دلسوز  یطفلک جوون مرگ شده ... بابا من واسه زندگ 

 واسه عمر کوتاه تو باشه  ایدلسوز

  یبرا د یبا دانستمیبه خاک بابا زد. م یخم شد و با نوک انگشت ضربه ا یقبر بغل  یاز خانمها یکی
از وجود من کنده شده  گرانیبه حرف زدن با د لی که خوانده بود تشکر کنم اما مدتها م یفاتحه ا یادا

 : د یبود!خودش سر حرف را باز کرد و پرس

 مگه هنوز چهلمش نشده؟ -

 نداشت انداختم و گفتم:  یتنش همخوان  یصورتش که با لباس عزا ظیغل  شی به آرا ییگذرا نگاه

 امروز چهلمش بود  -

 نازک کرده اش را باال پراندد:  یابرو یتا 

 قبرش اماده نبود؟  ن؟سنگیپس چرا مراسم نگرفت  -

سرو تهش خاک پشت مانتو را تکاندم و بدون جواب دادن به  یب یها یفرار از دست فضول یبرا
 گفت:  شی بلند شد که خطاب به کنار دست شیبرگشت را دنبال کردم. صدا   ریسواالتش مس
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دست لباس   هی ینه حت  ینه سنگ قبر  یکن تورو خدا انگار نه انگار باباش مرده نه مراسم گاشین -
اومدن گذاشتن تو خاک و   نجوریجنازه هم نگرفتن هم عی واسش تش یحت ادمهیبود  دهیپوش یمشک

 ستن یعزا دارشم ن یحت رهی رفتن ... انگار از خداشون بوده بم

تنگ و پر   یار بودن هم پول الزم بود! نه قلب شکسته و دل عزاد یته دل خدا را شکر کردم که برا از
 حسرت...!

روزنامه گشته بودم و   یها یازمندی ن یغروب به خانه مادرم برگشتم،تمام روز را دنبال کار تو یکاینزد
 بود....! فردا هم روز خدا کردیدردم دوا نم ک یاز هزار و  یهم درد یدینکرده بودم! اما نا ام دایپ یکار 

انداختن چپ چپ نگاهم  دیو در حال کل دیاز راه رس  یدر اپارتمان خواستم زنگ  را بزنم که خانم  کنار
 ن؟یکرد: با کدوم واحد کار دار

 واحد چهار  -

من باز گذاشت. پشت سرش داخل   یوارد شد. در را برا یباال انداخت و بدون حرف اضافه ا ییابرو
  یدر راه رفتن مشکل داشتم و لنگ م یرفت و محو شد.هنوز هم کماز پله ها باال  عیسر یلی شدم،خ

 زدم. 

هفتاد ساله با   یها رزنی زدند!مثل پ  یضرب م میرا به زانو  ییکردم، انگار چاقو یم یکه ظ  یا هرپله
 اسان تر شود.  میتا ادامه راه برا دادم یو نفس نفس زنان محل درد را مالش م  ستادمیا یهر پا گرد م 

 . کردی م یاش باز  یدست ینشسته بود و با آتار  لیپا گرد پله ها، سه  یتو

وقت شانس داشتنش را  چینگاه کردم،ه میها  یمورد عالقه کودک  یوار به اسباب باز  حسرت
 بود! گرید یزهایمهمتر از چ  شهیموادش هم هیکردنش را! بابا وته یباز  ینداشتم،حت

که ذوق    دیوباالخره من را د دیرا جلب کرد.سر باال کش ل یکه توجه سه  دمیبابا آه کش ادیبا   ناخوداگاه
 : دیرها کرد و به طرفم دو  یرا کنار  یزده اتار 

 ی رفت شهیهم  یفک کردم دوباره برا ی... کجا رفته بود یاومد یآج یوا -

 شیموها  انی م یخالصش قنج رفت.دست یمحبت ها ی.ناخوداگاه دلم برادیبه تنم چسب محکم
که   تگرمیحما  یمرد فسقل نیبه ا دایماه و چند روز، شد ک ی نیا یو به خودم فشردمش.ط دمیکش
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ام را کند ، وابسته شده بودم.خم شدم   یتا طرفدار  امدیپدرش درم یدو وجب قد جلو نیهربار با هم 
 : دنشیو بوس

 رمی از داداشم که نم یبدون خدافظ زمی نه عز -

 ، کال نرو  گه ینرو د ی: عه اجدیکوب ن یکرد و پا به زم اخم

قول   یول  رمی... م  یکه نرم اج شهی: نم دم یپله نشستم.دستش کوچکش را گرفتم و بوس یرو کنارش
 خوبه؟ نمتی بب ام یهمش ب گهید دمیم

بچه هم   نی ا ی. حتکردی نم دایپ یگر یگردنش را به چپ و راست تکان داد. انگار راه چاره د یلیم یب  با
 خانواده شان ندارم!  انیم  ییمن جا دانستیاش م یبا همه کودک 

 ؟ ینشست نجایچرا ا -

 که حرفاشون رو نشنوم  رونیمنم اومدم ب کردنیمامان و بابا داشتن دعوا م -

بچه انقدر بزرگتر از سنش   نی کوچکم چشم دوختم. در عجب بودم که چطور ا لی به سه متعجب
 د؟ یفهمیم

 کردن؟ یدعوا م  یسرچ -

 انداخت و گفت:فکر کنم سرتو  ن ییسرش را پا شرمنده

مامان و شوهرش   یمانده هم باال رفتم. در واحد کامال بسته نبود اما صدا یشدم. چند پله باق  کنجکاو
 شد یم دهیبه وضوح شن

رو   یبفهمم ک  یمامور اگاه هیاالن از  دیچرا من با گمیسرش اومده من دارم م یی به جهنم که چه بال -
خبر داشته باشم مگه   زیاز همه چ دیمگه من نبا ستمیخونه ن نیتو خونه ام راه دادم ... مگه من مرد ا

 خنده یم رت ی غ یمن ب  شیو به ر گردهی)فا...( تو خونم راست راست م هیبدونم   دیمن نبا

 مامان که پشت بندش بلند شد که چقدر شرمنده بود:  یکرد!صدا  خی میو پا دست

وسط  نیاخه ا هی! گناه دختر من چیگیراست م یدار  کنهی فکر م شنوهیم  یکی!یاروم  باش عل  سیه -
 ! یگفتیم  ینجور یخبر بهش حمله کردن!فکر کن دختر خودتو بود بازم ا  یعده از خدا ب هی



 2 شوند ی مردها عاشق نم

65 
 

ادا   هیتو زن ... کرم از خود درخته البد  ی! د اخه چقدر ساده اذاشتمیدختر من بود که سر به تنش نم-
دراورده ... من  یباز  بمیکرده حاال که کار از کار گذشته ننه من غر شونییواسشون اومده هوا  یو اصول
 اونور  نوریا برم ی م کنمی سوار م ا یقرت  نیسه تا از ا یروز  شناسمیزنا رو م  نیجنس ا

 زن بودم ... من مقصر بودم فقط چون زن بودم! من

  شیبا آتار ینشستم. برگشت بهم لبخند زد و دوباره به باز  لیپله باالتر از سه  کیامده را برگشتم و  راه
 مشغول شد.

بمانم که به من زشت    یدر خانه کس نکهیوپنج روز توانستم سربار و اضافه بودن را تحمل کنم اما ا یس
. االن مهمتر از کار  زدمی کردن کار را م دایپ دیق  دیتحمل کرد. با شدیا داده بود را نملقب ممکن ر نیتر
 یها یبه مشتر  توانستمیبود. فوقش م  نجایکردن خانه و هرچه زودتر رفتن از ا دایکردن پ دایپ

تماس با موسسه با خودم تماس  یبودند زنگ بزنم و بخواهم بجا یموسسه که از کارم راض
شهر   واریبزنم به در و د  یاگه  اتیمثل خانم ب  نکهیا ایبدهم  فی.پول پورسانت موسسه را تخف رندیبگ
  ری .اما حداقل زدمیکشی م یگرسنگ  یبود که مدت نیمجتمع ها ... ته تهش ا عاتیمشا زکردنی تم یبرا

 !رفتمی ادم نم نیا یشعور یبه ب یبار منت مرد

که مهم بود  یز یداشتنش!تنها چ تیامن  یامد. حت یبودن به کار من نم نیزم ری اپارتمان و ز داشتن
 مبلغ من بود!  زانیبا م  یهم خوان

. پشت در باز هم گوش میرا گرفتم و باهم باال رفت لیبلندشان نبود. دست سه  یاز صدا یخبر  گرید
به در  یثشان که راحت شد، تقه ا از تمام شدن بح المی خ  زدندیآهسته هم باهم حرف نم یدادم حت

 زدم و وارد شدم. 

  تابهیسرخ شده را از ماه یداشت بادنجانا یاشک یسفره نشسته بود و مامان با چشمها یاقا پا یعل
نم اشکش را گرفت و    یواشکیمثال  لی من همراه سه دنی. با ددیچیبشقاب م  یو تو اوردیدرم

 سر سفره ایدخترم لباس عوض کن ب  ی:عه اومددیخند یمصنوع

 گفتم و آهسته تر به شوهرش سالم دادم. به اتاق رفتم تا لباس عوض کنم یآهسته ا چشم

به من انداخت و بدون تشکر از   یدار  یاقا تمام کرده بود. نگاه معن یکه سر سفره نشستم عل من
 نشست.  ونیزیتلو یمامان بلند شد و رفت پا
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 یبرا یچه بهانه ا دمینفهم  یچطور سفره جمع کردم و ظرف شستم حت دمیخوردم نفهم یچ  دمینفهم
 بشود واجازه بدهد به رخت خواب بروم.   ینیشب نش الیخ  یمامان اوردم که ب 

 بود.  دنیکه نکردم خواب یاما تنها کار  دمیانداختم،دراز کش لیکه کنار تخت سه  یتشک  یرو

 رفتم. ی بهداشت   سیبلند شدم و سمت سرو دیاقا که از سالن به گوشم رس ی عل  یاذان گوش یصدا

 ییظرفشو نکیس یتو ییدستشو الیخ یاقا نگاه کردم و ب یعل  یقفل بود، به تشک خال  ییدستشو
 برداشتم و قامت بستم.  یوار یکمد د یوضو گرفتم و به اتاق برگشتم.چادر نماز مامان را از تو

 رکعت که خواندم سر از مهر برنداشتم  دو

او هم مثل بنده هاش من   نکهیا ا یهنوزهم بنده اش هستم  دانستمی.نممیبگو ی به خدا چ دانستمینم
 . دانستیرا مقصر م

 دلم زمزمه کردم:  یو تو  دمیرا گز لبم

نخواستم ...   یخدا من که ازت خوشبخت  ؟یچشماتو روم بست ای یهست ؟یشنو یصدام رو م   ایخدا-
با اون   وبیامتحان؟ از ا ای هیتنب  نیا ایبدبخت تر نشم؟ خدا نیاز ا خواستمیپرتوقع بودم که م  یلیخ

.... من  یهمزبون و پناهم رو هم گرفت یاما تنها همزبونش رو نه از من حت یگرفت اشویی دارا شیصبور
... کدوم   ی باهاش امتحانم کن یداشتم که خواست ینداشتم ... چ ینداشتم ...من که پناه ییکه دارا

ت تموم نشد؟دل بنده هات از   ه ی... تنب یم کن  هیتنب یکرد که خواست  یمن حسود یبنده ات به زندگ
 نشوندن من خنک نشد؟  اهی به خاک س

مهر   ینمانده بود به خدا بزنم اما سر از رو یحرف  گر یکرده بود. د سیچشمم مهر نماز را خ اشک
 را پشت سرم حس کردم!  یکه بودن کس ختمیریصدا اشک م یبرنداشتم.ب 

نشسته بود وخشت   یهی اقا که پشت سرم با لبخند کر ی و به عل   دمیاز جا پر عی برق گرفته ها سر مثل
 زد و گفت:  یماندم.شوکه از کارش زبانم بند امده بود.پوزخند رهیزده خ

هم  یانگار بد مال یگشاد اکرم معلوم نبود ول یکه نتونستن ازت بگذرن ... اندامت تو لباسا نهیهم -
 ی ستین
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بکشم  ادیسرش فر خواستیشد! دلم م دهیاش کوب  دهیصورت چروک یدستم بلند شد و رو ناخوداگاه
مثل   یوانیح  اقتیهرچه که ل خواستیامد را بارش کنم. دلم م یکه به دهانم م  یهرچ  خواستیدلم م

 ندکنم اما زبانم تکلمش را از دست داده بود! کلمه ها گم شده بود ادیبود را  فر هینامرد کر نیا
 چه!  یعنیوازه و کلمه و جمله  دانستمیونم

  کیه صورتش نزد. صورتم را بدیچادر کش  ریرا از ز میشد و موها یکه به صورتش زدم وحش  یلیس از
 نکند غرش کرد: داریرا از خواب نازش ب  لیکه سه یکرد و آهسته جور 

ولت   ابونیو مثل الشه سگ کف خ یچطور بود دونمی نم  یفکر کرد یکشیواسه من جانماز اب م -
  یشونینمکدون م یخور ینه؟ نمک نشناس نمک م یتوجه رو هم ندار  اقتیپدر ل یب یکردن؟ .... تو

جمع    نجایاالن جال و پالست از ا نیاالن هم نی؟همیکن یکه رو من دست بلند م  یشد  حیانقد وق
سر سگ توش   خوامی که واسه من نجوشه م یگید خوامی آشغال تو خونه ام نم ه ی، من  یر ی مو  یکن یم

 !یپاشو جمع کن گورتو گم کن ... هررررررررر   االیبجوشه 

محکم به عقب هل داد که تعادل نداشته ام را از   یکثافت بارش،سرم را جور  یتمام شدن حرفها با
سکوت خانه را شکست.در   یتق بلند یپشت سرم برخوردم.صدا یوار یدست دادم و محکم به کمد د

  رفتمیم د یبا زد؟یم  شتریبه قلبم ن یداشت که چه درد  تی . اما مگر اهمدیچیسرم پ  یتو  یوحستناک
قبل از خراب کردن  دی. ... بارفتمی م شدمیمرد م نیمثل ا یگرگ صفت یطعمه   نباریا نکهید قبل از ایبا

 یکه تو  یل ینگاه را به چهره سه نیو اخر دمیلباس پوش زانی . اشک ررفتمی مادر و برادرم م یزندگ
 مظلوم تر شده بود حواله دادم. شهیخواب از هم

 دلم فرو کرده بود! یبود که خدا تو یام از درد سرم نبود از درد خنجر  هیگر

 یو سگ ها شدندیکنار شهرک رد م یکه از جاده کمربند ییها ونیبود و بجز کام کی هنوز تار هوا
 ! خوردیبه چشم نم یگر یموجود زنده د چیوارد کوچه شدند ه یاصل ابانی که از خ یولگرد

نماندم از مامان    یبودم که حت دهیخودم که امدم اشک تمام صورتم را پوشانده بود.انقدر ازش ترس به
 را ببوسم!   لی نرم سه یگونه ها نکهیا ایکنم  یخداحافظ 

 کرد؟ ی م یخبر از او رفتم چه فکر  یب  دیفهمی م یمامان وقت  یعنی

 ماند؟  یم  ادشی!اصال مرا کرد؟ی م هیندارد چقدر گر یبازهم خواهر  دیفهم ی م یوقت  لیسه
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  شیمن بود که با همان اتفاق پ تی مهم نبود مهم شخص لیمهم بود؟  فکر مامان و اشک سه  مگر
عالم و ادم   شیشکسته بود. مهم اعتماد من بود که با اتفاق امشب  پ دندی فهم ی که م یهمه کسان

 شکسته بود! 

 . دمیکش رونی بود را ب مییکه تنها دارا یژاکتم قرو بردم و کارت اتوبوس بی ج یتو دست

 یز یبودن هوا چ شی و با توجه به گرگ و م شدیساعت شش صبح عبور و مرور اتوبوس ها شروع م از
 به شش صبح نمانده بود

  یبرا یف ی تکل چیامد و هنوز ه ی اتوبوس نشستم.هنوز خوابم م نیاتوبوس منتظر اول  ستگاهیا یتو
 نداشتم! یات  یروزها

 بود دانشجو بودند. دای.از ظاهر و وجناتشان پدندیرس یم ستگاهیبه ا ی ادیز یکم دخترها کم

نشسته بودند خسته و کوفته از  ستگاهیا یها یصندل  یدانشگاه رو یها سی منتظر سرو دانشجوها
  یتمام شانیکنار دستم گوش دادم که کل کل ها یبه بحث دو دختر دانشجو  یخواب یساعت ب 24

 نداشت: 

 پختم  روزیگفته باشم ها امروز پختن ناهار نوبت توعه من د نیبب -

 ؟ یفهمیامتحان دارم خرنفهم ، م -

 دوباره  یفقط منو گشنه نذار  ری غذا بگ رونی برو از ب یخواینداره م یمگه من ندارم؟به من ربط-

با من هم خونه بشه ... خو  ادینم  یچرا کس  یشیبعد اون وقت ناراحتم م یکن یم  تی اذ یباز دار  نیبب -
مجبورم   یبامبول رو دراورد نی... اون روزم امتحان داشتم هم  گهیاخالق گنده توئه د نیبخاطر هم

 کنم زیخونه رو تم  یکرد

 واسه اخر وقت  فتهیهمش م  یکنیمنه ؟به من چه که تو به وقتش کاراتو نم  ریتو هم تقص یشلختگ -

  یمن شو اصال تو مگه مجبور   الیخ یامتحان ب  امیچند روز ا نیا گمیکه م خوامینم  یادیز زی بابا چ-
 کنم؟ زیکه من بخوام خونه تم  یوقت امتحان مهمون دعوت کن 

 بود اومده بود واسه رفع اشکال!  میهمکالس یدیحاال خوبه خودت د هیمهمون چ -
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رده بود من جا خوش ک یکه پهلو یبه شانه کس عیذهنم زده شد. سر یتو ی جرقه ا  شانیحرفها از
 بود؟ ی:بله امر دیانداخت و با اخم پرس یزدم. برگشت به سرو ظاهرم نگاه 

 خانم... سالم  دیببخش -

. به د یدهنم ماس یتکان داد. انقدر سرد برخورد کرد که حرف تو  کیرا به نشانه سالم و عل  سرش
 را دوباره جمع جور کردم و گفتم:  م یزحمت افکار و حرفها

کمکتون کنم و واسه  تونمیمن م دیی... خواستم بگم اگه بخوا دمیحرفاتون رو شن یراستش تصادف  -
  هیرو انجام بدم در عوضش فقط دو وعده غذا و  تونینظافت و اشپز یامتحانتون کارا امیمدت ا نیا

 خوامیخواب موقت م یجا

به   دیمن با یاش را باال انداخت و گفت:اون وقت رو چه حساب دهیمرتب و مداد کش یابرو یتا کی
 شما اعتماد کنم و تو خونه ام راهت بدم؟ 

 جواب دادم:  ردیممکن بود درخواستم را بپذ  نکهیزده از ا ذوق

ام رو   نهیشیو سوپ  دیبپرس  دیزنگ بزن  دیتونیم  دییاگر بخوا کنمیکار م   اتی ب یمن واسه موسسه نظافت -
 د یری موسسه بگ ریاز مد

 ازش؟  یدار  یز یچ  ی: کارتد یبار مردد پرس نی.ادیکش  شیلبها یرو یزبان 

 دمیبهتون م دییندارم اما شماره  موسسه رو حفظم بخوا یکارت  دنیدزد فمویگفتم:راستش ک صادقانه
 د یزنگ بزن

او را هم گرفت گفت:  باشه شماره تو بده زنگ زدم موسسه اگه  دییتا یکرد و وقت یدوستش نگاه به
 یای که ب کنمی کردن خبرت م  دتییتا

 و گفتم:  دمیکه قصد گفتنش را داشتم گز یرا از دروغ لبم

ظهر بهتون  یمن طرفا نیتوش بوده. شما شماره تون رو بد لممیموبا دنیرو دزد فمیگفتم که... ک-
 خوبه؟   زنمیزنگ م
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شماره اش را نوشت و به دستم   د، یکش رونی که از کوله اش ب یتکه  کاغذ یلب زد و رو یکوتاه باشه
 داد:

اسمت   یبکنم دربارت .گفت یق یتحق هیبرم  سی کاغد ادرس و شماره موسسه رو برام بنو نیهم  نییپا-
 بود؟  یچ

 ی خالق  دیگرفتم لب زدم: خورش یکه خودکار را از دستش م ین یح

 بلند شد و در حال دور شدن گفت:  عی سر دیاتوبوس که رس  

 زنگ بهم بزن .خدافظ  هی ای نجوریا  12ظهر ساعت   یاوک-

  یبا دوستش سوار اتوبوس شدند.با رفتنشان شوکه شده بودم و توان دل کندن از صندل  همراه
 را نداشتم. ستگاهیا

  یواقعا برا  یعن یممکن بود؟ یعنی  ایشده بود... ... خدا داریاسمان پد یتو دیرا باال گرفتم و خورش سرم
  یحد و حصر  یب  ی، امکانش بود که من هم شانس اورده باشم؟ با شوق و خوشحال  یزندگ   یتو کباری

 مضاعف به دنبال خانه گشتم.  یا یتمام روز را با انرژ 

قولنامه  یکه با ناصر  یمن بخواند نبود!دست از پا درازتر به بنگاه  طیکه با شرا  یز ینداشت...چ وجود
  یگشاده قبول کرد تا با ناصر  ی دادم. با رو حی گم شدن شماره اش را توض انی کرده بودم رفتم و جر

لم را تا اخر ماه  یقبول کرده بود که پولم را تا اخر هفته حاضر کند و وسا یبعد ناصر   یصحبت کند. کم
 کند...  ینه اش به امانت نگهدار خا  یدر انبار 

  یهم کل نجایاز بنگاه دار که تا هم   یشرمندگ  ی. با کل دیرسیاذان ظهر از مسجد محله به گوش م یصدا
قبول کرد.شماره   یس یرودروا یتو چارهی کمکم کرده بود خواستم اجازه بدهد از تلفنش استفاده کنم. ب

 ت سرهم به انتظار جواب شمردم: اتوبوس را گرفتم وبوق ها را پش ستگاهیا یدختر تو

فشردم و دهانه را به لبم   انمشتمیزده تلفن را م  جانیرا جواب داد. ه یبا بوق سوم گوش سرانجام
 کردم.  کینزد

 نیدست به سرم نکرده بود گفتم: سالم خانم خوب هست نکهیاز ا خوشحال

 گوشم پخش شد: سالم ممنون شما؟  یسردش تو یهم صدا باز
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 رم یقرار شد ظهر تماس بگ میدیرو د گهیاتوبوس همد ستگاهیهستم صبح تو ا یخالق  -

 ن؟یخوب هست یبله خانم خالق -

 با موسسه؟  نی تشکر ... تماس گرفت-

افتاده بود زده باشد .انگار   می که برا یاز اتفاق یدلم دعا دعا کردم مبادا موسسه حرف  یتو همزمان
 - مستجاب شد همان لحظه که با نشاط گفت: میدعا

  دیاریب فی تشر نی تونیم نی کردن از هرزمان دوست داشته باش فیتعر  یلیبله تماس گرفتم ازتون خ-
 خونه   میگردیو برم  شهیفقط ازاالن بگم ما اول بهمن امتحانامون تموم م

 از امروز شروع کنم؟  تونمیتوجهم ... پس من مامده گفتم: م شیپ  تی از موقع خوشحال

 ی کن خانم  ادداشتی بله البته ... ادرس رو -

تماس را به    یحافظه ام نگه داشتم و و دراخر با تشکر  یادرس را تو  نیدم دستم نبود.بنابرا یخودکار 
 کرد...  دایپ  رونی ام راهش را به ب نهیاز س یرساندم...نفس اسوده ا انیپا

 *** 

خوابه بود  که  ک یکوچک و  یت ییاصال بزرگ نبود،سو ی عن یشان چندان بزرگ نبود، ییدانشجو خانه
سواالتشان مواجه شده بودم که  لی .ابتدا لحظه ورودم با سبردی از من نم ی نظافتش وقت چندان 

  یک ی یکیاماده داشتم  نیکه در است یهزار دروغ انیخواب ندارم.از م  یجا ایو چرا خانواده  ستمیک
 تا عاقبت دست از سرم برداشتند.  دادمیپاسخاشن را م

ازادشان هم به  یبود و مدام از وقت ها نشانیبود که فرجه امتحانات سنگ نیکه داشتم ا  یشانس
 کردند.  یعنوان درس خواندن استفاده م

جانم   انهیحسرت مثل مور دمیدیشان را که م یهمه تالش و سختت کوش  نیاول ا یروزها  قتشیحق
  نکهیا  یرفتم و حاال بجا یبودم که دانشگاه م  ییاز انها یکیمن هم  خواستی .دلم مدیجو یرا م
  ریدناهار فردا را بپزد چانه بزنم! اما دست تق یچه کس نکهی را تقبل کنم سر ا تشانیینظافت سو  فهیوظ 
 یهم منعم م میارزو نیپا افتاده تر شیو پ  نیبود که مرا از ساده تر دهید یگر ید یخواب ها میبرا

 کرد.
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سرم   یرو یبود که منت نیبردم...حداقلش ا یکه به دهان م یشاکر بودم بابت هر لقمه نان  خدارا
  شدیباعث نم  شیو پر معنا نی سنگ ینگاه ها ایام  ینا پدر  یکرد،ترس از دست دراز  ینم  ینیسنگ

 هم نگذارم! ی صبح تا شب پلک رو

را که شب قبل از   یممکن خانه ا یسروصدا نیو با کمتر زدمیخواب را م دی روز صبح نفر اول ق هر
  ی گذاشتم و به دنبالش در پ یبار م  یکردم. ناهار  یباطله پر شده بود را مرتب م یجزوه ها و ورق ها

 کردم.  یشهر را متر م یمناسب بنگاه ها یواحد افتنی

با   دیتنها بود.مرا که د یرزن یبرخوردم،که صاحبش پ  ینی زم ری با ز میتمام جستجوها جهینت در
  شیرنیرا گوشه به گشوهنشانم داد.با زبان ش  نیزم ریوجب ز  میدستم را گرفت و همان ن  یخوشحال

 واحد کوچک...   نیکرد به قبول کردن و ماندن در ا یم بمی ترغ

کردم   یست و پنجه نرم م د ییام با تنها  یزندگ یکه از ابتدا یسوخت،قطعا تنها تر از من شیبرا دلم
اش به من رو   یکس یپر کردن ساعات ب یکرده بودند و حاال برا شی بود که فرزندانش رها  یرزنیپ نیا

 اورده بود!

 ! نای جفت چشم ب کی...گریبود د خواست؟معلومی از خدا چه م کور

را   میها لی تماس گرفتم تا در اسرع وقت وسا یقرارداد نشست،با ناصر  یامضا یخودکار که پا جوهر
 بود؛منتقل کنم. دمیکه خانه جد ی نیزم  ریز نیبه ا

را نداشتند،خدارا   دنمیکه چشم د ییها هیاز آن کوچه و محله منحوس و همسا شهیهم یکوچم برا با
  شوند،دریتمام م میها یسخت نیکردم بعد از ا یمرتبه پشت سرهم شکر کردم!اما فکر م  نیبلند و چند

به   تازهبودند که  یمن با کسان  یواقع سخت تر از ان تمام شدن فرجه امتحانات دخترها و خداحافظ 
صبح ها تا لنگ ظهر بخوابند و بعد   نکهیشبانه شان خو گرفته بودم...ا یها یدار یوجودشان و شب ب 

بدرقه شان کنم!دخترها غم   یرفتن به دانشگاه حاضر شوند و من با لبخند یاز ان مرتب و هرروزه برا
....انگار  ستندینگر یزده بودند و مرتب کردن خانه توسط مرا در لحظات اخر م هیتک  واریزده به د

 !دهیرس انیکه مهلت بودنم کنارشان به پا  مشدیباورشان ن 

 م؟یکن  کاری حاال ما بدون تو چ  یتا اخر امتحانا بمون یکه قول داد د،توی خورش ستیدرست ن  -

 زدم و گفتم:  یدوسر منفعت لبخند یدوست نیا به
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 ن ی رو نکش گهیهمد یسایگ یکه از گشنگ زارمی م خچالی تو  پزمیده روز غذا م نیباور کن به اندازه ا -

 و نق زد:  دیکه بالفاصله محکم به اغوشم کش اوردی.اما دلش طاقت ندیکوب میبه بازو یمشت سحر

بهت   میگیاصال... مگه فقط واسه غذا م میکن  یگمشو غذا رو که مثل هر شب با تخم مرغ سر م -
 !میعادت کرده بود

 حرف دوستش سر تکان داد دیی و درتا دیلب برچ  ندا

هات عادت    یبه مهربون   شدیمگه م میمظلوم تر از تو نداشت یعمرمون دوست یگه،تویسحر راست م  -
   مینکن

  یبه کلفت ازشانی اگر بخاطر ن یت سابقه بود قلبم فشرده شد. ح یمن ب یزندگ یکه تو یمحبت  نیاز ا 
 بود  نیدلنش میبرا شانی و مواجب بوده باشد باز هم حرفها رهیج  یب

 رهی حرف از ته دل هم راه خودش را به جز  کینگاه و  کی نداشت.با  اجیاحت لی داشتن که دل دوست
 کرد! یباز م یگر یدل د

 ! دمیورز یهم عشق م  لیبا دل یها  یدوست نیبودم، به ا دهیام کمبود محبت د یکه تو کل زندگ  یمن

خودم کنار   یام و بودن ها ییام تنها  یشصت روز،زندگ نیا یبه سرعت برق و باد گذشت،ط  دوماه
و پر از   دیجد  ی زندگ نیمن ...به ا م،ویغلتک افتاده بود. ما ادمها بنده عادت بود یرو ی خودم،حساب

  همشد که از جان  یبدون نفرت دلتنگ کس شودیگرفته بودم م  ادیام عادت کرده بودم... ییتنها
  یرا دنبال کنم...او خودش م یمدام خوش  دیکردن نبا ی زندگ  یگرفته بودم برا  ادیاست، زتری عز  تیبرا

اسمم هم تازه عادت   یکه انتظارش را هم نداشتم...به معنا ییخبرر...درست از جا یامد..ناغافل و ب 
 اشکار شده بود! میسکه برا یکرده بودم و تازه آن رو 

.خدا  کردمیسرزنده شروع به کار م ی و صبح روز بعد با قلب  رفتمی بود که بدون کابوس به خواب م مدتها
 کرد! یم میکش من و بودنها شی لبخندش را پ نی باتریانگار داشت ز

باشم   نینبود که نگران تمام شدن موادش باشم و نگران ا  ینبودم!پدر  قهیدر مض گرید یلحاظ مال از
 بعد را از کجا جور کنم؟!  یپول سر 
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در تار و پودم رخنه کرده  ی. تب داغ خانه تکان دیع التیبه تعط کیدوم  بهمن ماه بود و نزد مهین
فت به  نبود که بابت نظا یچندان کس گریبازار کار من را هم سکه کرده بود..چرا که د یبود.از طرف 

 بزند و درخواست کارگر کند!  یموسسات سر  یها یاگه

  یگاه شانینظافت واحدها یو برا  گرفتندیام شده بودند تماس م  یکه مشتر   ییمجتمع ها نیساکن
ودستمزدم را دوال    کردمی فرصت ناب استفاده م نیاز ا ی گر ید ی. من هم مثل هر بازار کردندی خبرم م

 ئهامد را ارا یکه ازم بر م یکار  ن یام بهتر ینامرد نی ا یتالف  ی. در عوض براکردمی پهنا حساب م
 اوردم، حرام باشد! یکهروزانه در م یباشند و پول یکه مبادا ناراض دادمیم

شدم. فکر   رهی خ دم یجد یرا قطع کردم و شوق الود،به صفحه دکمه دار گوش یبعد  یمشتر  تماس
بخرم که  ی دتر یجد یگوش توانستمیم دیحتما تا قبل از ع   رفت،یم ش یقدر خوب پ نیکردم اگر کار هم

و   لمیاشاره ف کیبا  دمیشنیرا داشته باشد که از سحر و ندا م یگر ید یایوصل شدن به دن تی قابل
 .کردندی رد و بدل م  گریکدی یو ذلک را برا  کسع

  ریز یبه چهره ام انداختم...گود  یطاقچه جا خوش کرده بود، نگاه یکه رو ی کوچک نهییا یتو
  رونیکه از گوشه مقنعه ب ییو چند تار مو  دمیکش رشیز  یمانده بود.دست یبه قوت قبل باق میچشمها

 زدم.   ونر یرا برداشتم و ب فمیزده بود را داخل فرستادم. ک

و با   د یپر رونی ب میپا یصدا  دنینشسته بود که به محض شن  نمیخانم انگار پشت در، در کم  حاج
 دخترقشنگم ریکرد: صبحت بخ  باتر ی ش روزم را ز یشگی مادرانه هم ییخوشرو

  نیحاج خانم ... بهتر  ریکنم: سالم صبح بخ  مشیخالصانه تقد یکردم مثل خودش لبخند یسع
 انشااهلل؟ 

 الحمدهلل شکر  -

 را به سمتم تکان داد:بازم برات زحمت دارم مادر  یکاغذ

... فقط من   رمی گی... چشم حتما م نیدر حال خواندن اقالم کاغذ جواب تعارفش را دادم: شما رحمت 
 ارهیبخرم بدم دست آژانس ب  ازتونهیاگه تا قبل اون ن رمی تا شب درگ

 کف دستم گذاشت:  یشالش را باز کرد و دوتا تراول پنجاه پر
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  هی یواسه خودت بزن میگشت هی د یکن موقع خر یندارم ... فقط دخترم سع یفور  ازینه مادر جون ن -
 نیبس ا  دیتو دلم پوس یخدا من جا ی... به خداوند یر ی هم واسه خودت بگ یز ی چ یشال ییمانتو

  یسبه خودت بر دیدختر جون با ی... تو هنوز جوون  دمیتنت د مانتو گل گشاد رنگ و رو رفته رو  به
 ی مند روز بگرد

 شد:   یقیام حق  یتلفظ اشتباه مد روزش لبخند تلخ و مصنوع از

 خرم یم دمید یز یچ گردمیشما م یبرا  دیچشم حاج خانوم موقع خر-

 و مشتاق گفت:   دیرا قبول کردم ذوق زده شد. تنش را جلو کش شنهادشیپ نکهیا از

چه مانتوها   یباز شده تو فردوس دیمغازه جد هی گفتی داشت م یبعد سفره دختر خانم طارم  روزید -
 چشمت رو گرفت  یز یچ دیسر اونجا بزن شا هیاورده. حتما  یخوشگل خوشگل

 دمیلپش را بوس  دم،یزنده دل بودنش لبخندم عمق گرفت و ناخوداگاه صورتم را جلو کش از

 حاج خانم؟  گهیجفت چشمام.امر د یبازم چشم رو-

گفت:  چشمات سالمت   ی بعد از بوسه اش با مهربان  دویرا جلو کش  میشانیجبران بوسه ام پ به
 دخترم.برو به سالمت. 

 داد و ادامه داد:  لمیکه دستش بود را تحو ینانزد،لقمه  میاول را برنداشته صدا قدم

 هات بهتر نشد؟  چهی ... دل پ رهیتو راه بخور ته دلت رو بگ نم یجان ا  دیخورش  ایب -

 . یز یچ  نیهمچ کشنی دل اشوب انگار تو دلم چنگ م هیشب شتریب  ستیکه ن چهیدل پ -

مثل   ینیب ی م یکنیروز چشم باز م  هی ری نگ یسرسر  تویدکترم برو دختر جون ...سالمت هی یوقت کرد -
 یخور یروزاتو م  نی... اون روز حسرت ا ایمن شد

 چشم داشتش:  یخالص و ب یها ینگران یقنج رفت برا دلم

 قربونتون برم؟  گهی... امر د رمیکه حاضر شد دکتر هم م می چشم دفترچه درمان -
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نشه تو سرما سر پا نگهت داشتم برو در   رتی... برو به کارت برس د ستین یمادر عرض یسالمت باش -
 پناه خدا 

 چشم شمام مواظب خودت باش ... خداحافظ-

 خدا پشت و پناهت مادر.  -

  رونیاز در خلنه ب یگر یروز پر مشغله د  کی یگفتم و برا  یمکالمه ساده و پر مهر بسم الله نیاز ا یراض
 زدم.

 **** 

 زدم.  هیاش تک  واره یکانتر به د نییکانترش گذاشتم و پا یحاج خانم را رو یادهیخر

را   شیاش را به دستم داد و کنارم نشست. مثل من پاها دهینبات تازه دم کش یچا وانیخانم ل حاج
 دراز کرد و گفت: 

   یمن هفتاد ساله  رو دار  یسن و سال درد و مرضا نیا ی تو تو یبر یم نی خودت رو از ب یمادر دار  یا-

 بخورم؟  یجواب دادم: چکار کنم حاج خانم ... کار نکنم چ میمالش پا مشغول

 : د ینبات اشاره کرد و پرس ییچا وانیبه ل 

 ؟ ی نوبت دکتر گرفت -

وحشت کرده بودم  یکرده بود.طور  دنیته دلم شروع به لول یز ی امروز که موقع کار چ یرفت پ  ذهنم
 ام را گرفتم! ی که چندبار تذکرکم کار 

 برم   دیفردا حتما با یزمزمه کردم: نه ول  مردد

 کرد: آره دخترم برو حتما پشت گوش ننداز دیتاک  دیخر یها سهی حال خم شدن به سمت ک در

 یرا از تو دمیجد  ینفت یآب یهم که شده،مانتو یدلخوش  یبحث، و کم ری عوض کردن مس یبرا
 : دیبود که خند  یام راض قهیو برانداز کرد. انگار از سل  دیکش رونی ب کیتپالس

 تو تنت چطوره نمیخوشگله ... پاشو بپوش بب ی ل ی... مبارکت باشه خ ی ز یچ هیشد  نیآها ا -
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اش هم که  یدلخوش  یبلند شدم و برا نیبود. اما نخواستم دلش را بشکنم.بنابرا دهیپا درد امانم را بر 
 :چطوره؟ دمیدور،دور خودم تاب خوردم و پرس کیشده 

 ی شستش را بهم نشون داد و خندان گفت:الک دار  انگشت

که  یحرف   ح یتوج  یو برا دیحرفش به خنده افتادم و از خنده به سرفه ، خودش هم همراه من خند از
باز مندمون  میمند روزم که باش  ای میکنم مادر ما قد کاری اشتباهه به زبان اورده گفت: چ دیفهم
 .رونیب  میبکش  یحرف هزارتا معن  هیکه از  میستین  ییحاال ی.مثل شما جوونا هیمیقد

معرکه   یام شدت گرفت. کنارش نشستم و محکم بغلش کردم. از ته دل گفتم: قربونتون بشم اله خنده
 شما.  نیا

 مهمان کمرم کرد. را دورم انداخت و چند ضربه مطمئن  دستش

شکستنش زبان باز   یسکوت بعد از آن خنده ها معذبم کرده بود، برا نیدر سکوت گذشت ا هیثان چند
 بعد از کار رفتم سرخاک بابا  یکردم:عصر 

 دم یشن یشد و چ   یچ دیاگه بدون یحرفم نثار روح بابا کرد. حرفم را از سر گرفتم: وا نیب  یامرز یخداب

  یب  یسفره ب یبرا خواستیهم م دیرا زودتر بشنود.شا  دیجد یماند تا خبرها  رهیخ  میبه لبها  کنجکاو
ادامه   عی بزارم پس سر  بشینص یداشته باشد.من هم نخواستم ب یسه شنبه هفته بعدش خبر داغ

 دادم:

 یبود خواهرا ییچه ماتم سرا  نیاگه بدون  یبابا خاک کنن وا  یپا نییرو اورده بودن پا یمرد هی -
دستشون نگرفته بود از صورتشون   یاز بس خودشونو زده بودن و کس ماشیت یدوتا  زدنی مرده زار م

  نیا یبچه ها  یچرا کس دمیپرس کردی که شربت تعارف م یتعجب کردم از اون   دیچکیخون م
مادرشون   یطفل معصوما دارن جا نیکه داد دهنم باز موند گفت ا یجواب کنهیاروم نم  امرزهیخداب

 نن یبی تقاص م

 به گونه اش نواخت: خدا مرگم بده چرا اخه مادر؟  یخانم ضربه کوچک  حاج

 دوست بوده یپسر مجرد  هیبا  امرزیزن اون خداب  ایو گفتم:گو دمیموضوع گز یادآور یرا از  لبم
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بار محکم تر و پشت بندش   نیکرد.ا یگر یحرف حاج خانم گونه اش را مهمان ضربه د نیا دنیشن  با
 ام داد: حواله یخدا به دور 

  زنهیو پسره هم از ترسش م رسهیروز که زنه پسره رو اورده بوده خونه اش مرده سر م  هینگو  نکهیتا ا -
  یکه کس رنی گیم مانیو کمد رو س کننی خونه چالش م  یوار یتو کمد د ییو دوتا  کشهی مرده رو م

 سگو  ادیهم م سی و پل سیپل  زننیزنگ م شنیم یها از بو شاک هینکنه بعد سه ماه همسا داشیپ
... حاال پسره فرار کرده زنه هم گرفتن تو زندانه  کنهیو زنه هم اعتراف م کننی م دایو جسدو پ  ارنیم

 منتظر دادگاه 

دادگاه اون طفل معصوما زودتر از دادگاه  ایکرد: اما گو  لیخانم بنا بر تجربه اش حرفم را تکم حاج
 یمادر  نی مادرشون حکم داده به گناه داشتن همچ

از من بدبخت تر هم  یحت نکهیتاسف تکان دادم و فکر کردم به ا یمثل حاج خانم سرم را از رو منم
 دل بسوزانم! شی من هم برا یبود که حت   یکس شد،یم دایپ

 *** 

  ه یتک میو چانه ام را به کاسه زانو دمیدر اغوش کش ین یرا مثل جن میتشکم سر خوردم ، پاها یرو نگران
تا به افکار    دمینگرانم کرده بود...لب گز یحساب نیها از کنترلم خارج شده بود و ا ینیزدم.تعداد لکه ب 

.  دادندیاجازه را نم نیا هاواقع مشغله  شدمدریسرم اجازه جوالن ندهم.مدام مانع از دکتر رفتن م یتو
باز   مارستانیبه ب  میگرفتم و بعدش به قصد چکاپ پا یسرم خلوت تر بود.دفترچه را م  یفردا کم

 داشت.   ی.مگر چه ضرر شدیم

 هم افتاد. یگرم شد و پلکم رو میچشمها دیرس  جهی که به نت افکارم

 **** 

به از پشت سر ضر  یفرو رفتم.هر لحظه کس  تیازدحام جمع  نیغلغله بود. ب مارستانیب  رشیپذ یجلو
کوچک   شهیش لی.باالخره مقا ندازدی نوبتش را جلو ب کردیم یو با هل دادن سع زدیم یا
دفترچه را برداشت و   نیدم دست تر ستیهست و ن ینوبت ک نکهیا الیخی ب رشیپذ ی.منشستادمیا

 ی خالق  د یاسمم را خواند:خورش

 بله؟ -
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 سم؟یبنو ی: واسه چه دکتر دیبهم انداخت و پرس   یهی عاقل اندرسف نگاه

 انجام بدهم آهسته گفتم: زنان  خواستمی م یاوردم و انگار کار خالف نتریی را پا میصدا

: طبقه اول راهرو سمت چپ دکتر  د یکوب شیکرد و مهرش را پا یاول دفترچه را خط خط  برگ
 یمعصوم

 و دنبال راه پله گشتم  دمیکش  رونیب  تی جمع  نیرا از دستش گرفتم. به زحمت خودم را از ب دفترچه

شدم. از   رهینشسته بودند،خ میکه جلو یدر اتاق دکتر منتظر نوبتم نشستم و به زوج جوان  پشت
شانه همسرش گذاشته بود و مرد پشت دست زن را   یزن جوان سرش را رو  د یباری رفتارشان عشق م

 .  دیرسی نم یپچ پچ اهسته شان به گوش کس کردی نوازش م

تجربه نکرده بودم و با توجه به  میزندگ یرا تو یلحظه ا نیوقت همچ چی ه نکهیگرفت از ا دلم
 !کردمی وقت هم تجربه نم  چیه طمیشرا

 نکند! انینما یوقت خود چیام ه یزندگ  یبود که عشق در اجرها نیمن ا ری تقد دیشا

هم اگار  نهی موقع معا یو اخم الود بود که حت انسالیم ی.دکتر زن دیانتظار باالخره نوبتم رس یاز کل بعد
 اش سر جنگ داشت! هیسا ایبا خودش 

 گره کرده اش گفت: تموم شد پاشو   یکه تمام شد با حفظ اخم ها نهیمعا

شد خانم دکتر مشکلم   ی: چدمیپرس یبا نگران کردیداشت م ادی یز ینشسته بود و چ زشی م پشت
 ه؟یچ

 جواب داد: نوشتیکه نسخه م ینیادامسش ح دنیحال جو  .درنداختیهم بهم ن ینگاه مین یحت

 ... اطی فقط محض احت هیعیطب  ینی لکه ب یتو دوران باردار   ستی ن یز یچ -

بلند اکو    یذهنم با صدا یتو ی.کلمه باردار  دمیحرفش را نشن هیبق  هیو ما بق  دیسوت کش میگوشها
گوشه تخت   یاهن لهی. دستم را به مدیدور سرم به هزار طرف چرخ ای...سرم به دوران افتاد و دنشدیم

حامله   هگفتم: امکان ندار یاز ته چاه درامده وحشت زده ا یبشوم!با صدا نی گرفتم مبادا نقش زم
 ممکنه!  ریباشم...غ
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 ه؟ی:امکان نداره؟چرا؟ مشکل چ دیو مشکوک پرس  د یحرفم پر نی او ب نباریا

  یکرم کم   یبار سع نیرا بهم القا نکرد.ا یگر ید زیاز کثافت بودن چ یجط حس ترس و توده ا  لحنش
 بازم نجوا کردم:  مهین یلبها انیبه خودم مسلط بشوم و به زحمت از م

... ممکن   شمیعادت هم م ی.... حت  اریندارم نه حالت تهوع نه و یعالئم باردار  چیاخه...اخه... ه-
 ! ستیحامله باشم ... ممکن ن   ستین

 باال برد و گفت:  میرا به نشانه تسل دستش

برو انجام بده جوابش رو تا اخر   سمی نویم یاورژانس  شیآزما هیخب باشه چه خبرته؟ .... برات  یل یخ -
 باشه یا گهیمشکل د وقتی ممکن  اریوقت برام ب 

 ؟ یچه مشکل -

که من فکر    یاون  دیانجام بده شا شت یشد و گفت: تو اول آزما یگر یکاغذ د یسرگرم نوشتن رو دوباره
 نباشه   کنمیم

 که من مشکوکم بهش نباشه   یو اون  یرا به دستم داد و اضافه کرد: فقط دعا کن حامله باش برگه

 داشته باشم اما حامله نباشم!  دز یکاش ا یمشت شده ام را به هم فشردم و دعا کردم ا یها دست

 *** 

 ی خالق -

کرد   ریگذاشته بود گ نیزم  یرو شی پا یکه جلو یزن بغل یدست فیبه ک میبلند شدم که پا  عیرانقدرس
همه  دیامدم و شا  یفرود م نی زم  یکردم، بامغز رو یخوردم. اگر دستم بند شانه اش نم  یو سکندر 

 شدیکابوس تمام م  نیا

  ش،پرستاریرا هم نداشت شدم.با  ورودم به اتاق آزما لشیوسا اریکه اخت یغر زدن به زن  الیخ  یب
 ؟ یی: ناشتاد یکه دستش دادم انداخت و پرس یبه برگه ا ینگاه

 به صبحانه خوردن صبح زود نداشتم. پاسخم مثبت بود.   عادت
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 ببر باال  نتمیاست یصندل یرو  نیبش-

رگم فرو رفت و   یتو یدردناک یز یحس نکنم.ت  یشتر یسوزن درد ب دنیرابستم که با د میچشمها 
سرم    یباال یبودم و پرستار   دهیتخت دراز کش یرا حس کردم.  چشم که باز کردم رو یز یضعف ر

 بود ستادهیهمراه با  اب قند ا

 هو؟ یچت شد  ؟یخوب -

چند ساعته  ،مگهیبخور فشارت افتاد ضعف کرد  نویا ایرا به به لبم چسباند: ب وانیرا باال گرفت و ل  سرم
 ؟ یمنتظر  نجایا

الکل   یکه بو یمانند یو متعاقبش سرم تشک چرم دمی را تا ته سر کش وانیل ش ی توجه به سوالها یب
 داد:  حی ام کاسته بود.پرستار توض هیاز ضعف اول وانیل  عیما ینیر ی را لمس کرد.ش دادیم

استراحت کن تا حالت جا   نجایتا اون موقع هم شهی آماده م شتیجواب آزما گهیساعت د هیتا  -
انگار...حاال   شستندیشد...از فرط دلشوره در دلم رخت م ی دکتر در ذهنم تداع یگفته ها گرید کباری ادیب

اضافه شده   تمکه داش همی گریباال انده بود وتهوع به هزار حس کزخرف د میگلو  ر یاب قند تا ز ینی ریش
 بود.

 حاضره.  شتونیجواب ازما یخانم خالق -

ندادم و کاغذ را از دست پرستار   یتیرفت اما اهم  یاهیس میلحظه چشمها کی.دمیجا پر از
  رهیمقابل نگاهم ت ایبا حرف پرستاردن  فتدیب  نیشده الت فیرد ینگاهم به کلمه ها نکهی.قبل از ادمیکش

 و تار شد: 

 .نیدار  یخوشگل تو راه  ینین  هیچشمتون روشن  -

 *** 

توجه با گام   یاما ب  دمیبلند راننده را شن  یکه هو دمیرا چنان بهم کوب  یشدن در تاکس ادهیمحض پ  به
 به راه افتادم. ابانیخ یبه ان سو یمحکم  یها

  یبدن  یبازرس  دیبا  نجایا ایوسط راه متوقفم کرد: خانم کجا ب  یبلند خانم یصدا یورودم به کالنتر  با
 ی بش
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 الود، به سمتش رفتم و دستم را باال گرفتم.در همان حال طعنه زدم:  حرص

 !دیکن ی م ینه مجرم رو بازرس میکه شاک یمن  دیکن یبازرس  دیرو جرات ندار  دیکه با  ییاونا -

 د یرو باز کن فتونی گفت: ک الیخ ی غرغرها عادت داشت که ب  لیقب  نیبه ا انگار

 پا تند کردم  یو به سمت ساختمان اصل دمیبغلش کوب  یرا تو فیک  یعصب

 کدومه؟  ی:  اتاق سروان احمددم یپرس  دیدر بدون سالم و خسته نباش  یسرباز جلو از

 14جواب داد: طبقه اول اتاق   لیم ینگاهم کرد و ب یچپ چپ

  زشی پشت م یشدم. احمد 14باال رفتم.بدون در زدن و اجازه گرفتن وارد اتاق    یکی ها را دوتا  پله
 . کردیاز سربازها بحث م  یکی بود و با نشسته 

 باال رفت.   یک میصدا  دمیکه تا االن  کنترل کرده بودم فوران کرد و نفهم  یخشم  تمام

درست   یو واسه خودتون سرگرم ن ی ریهم نکردن بگ یرو که کار   ابونی تو خ یدختر پسرا نیفقط بلد -
  شیحافظ جان و مال و ناموس مردم ...به ناموس مردم چهار ماه پ دیو اسم خودتونم بذار دیکن

...  ی... هرچند فکر نکنم اصال دنبالشون گشته باش  شی ریبگ یکردن هنوز عرضه نکرد یدست دراز 
به   دیبا ی... اصال واسه چ  یبهم داد یباشه چه قول ادتی یهست ؟...فکرنکنم حت  ادتونیمنو  صالا

اونور   نوریوجب ا میرو واسه ن  ایدختر مدرسه ا ی... شما فقط بلد یخودت زحمت گرفتنشون رو بد
نباشه قانون به    یصفت هم جنست ... هرچ  وانیتا ح7دنبال  یبر  دیچرا با ی ر ی شدن شال شون بگ

که هم جنسات   نی... به جهنم که دختر مردم رو حامله کردن و در رفتن همگهیمرداست د نفع
 نه هیتشون رو بردن واستون کافلذ

از   یناتوان  یهم غرق شده بودند.وقت  یبا غلظت تو شی رفت!اخمها لیتحل میکم آوردم که صدا نفس
 ار ی اب براش ب وانیل  هی: پاشو برو د یکش ادیرو به سرباز فر دیرا د دنمینفس کش 

خانم    نین یگفت : بنش زیکنار م یامد و با اشاره به صندل رونی ب  زشی از پشت م نیدر همان ح  و
 افتاده؟  یچه اتفاق نیو بگ نی.اروم باش یخالق 

 .کردی نم شی شدم.نگاه غضب الودم رها یحرص  شتریب شی همه خونسرد نیا از
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 فتاد؟ یم  دیبا یچه اتفاق گهیاتفاق؟د یگیمن شما تازه م یاتفاق؟رسما گند خورده به ابرو و زندگ -

کلمه از  هی  یمن حت شهیدرست نم یز ی چ ادیباور کن با داد و فر یبا آرامش جواب داد: خانم خالق   باز
  یشرفتی چه پ نمیحالت که جا اومد شماره پرونده ات رو بگو بب نی حرفاتم متوجه نشدم ... شما بش

 !میداشت

اب را از دست سرباز تازه برگشته گرفتم  وانیشرمنده شدم و ارام گرفتم. ل ی...فقط کمیحرفش کم با
 . دمینفس سرکش کیو

 هیچ هیاصل قض نمیخب حاال شماره پرونده ات بگو بب -

 نمونده  ادمیانداختم و گفتم: شماره پرونده که  نییرا پا سرم

 مراجعه و اسمت رو بگو خی رفت: خب پس تار یکمد پر از زونکن  سمت

 ش یپ میآبان بود چهار ماه و ن لی... اوا یخالق   دیخورش -

به مضمون پرونده   ی. نگاهدیکش  رونیب  یرنگ  یکرد و باالخره پوشه نارنج شیپرونده را پس و پ  چند
بر اساس    شونیکی تا حاال خواهر من ... دو ماه قبل  یانداخت و بالفاصله گفت: پس شما کجا بود 

  دتمخانوا ینبود  تیهو دییواسه تا میدنبالت گشت یاما هرچ میکرد ریدستگ یعکس واحد چهره شناس
 .می دست نگهدار میازت خبر نداشتن مجبور شد

کردند وا رفتم و سرم را که تحمل وزن خودش را هم نداشت به   یسرم خال یرو   یخیسطل آب  انگار
 رفت   رونی ب ومیاز اعماق گل یجان  ی" بیدادم."وا  هیپشت سرم تک وارید

 دوباره  مشی اری سراغش م میریم می مطمئن گفت: شما نگران نباش ... آدرسش رو دار دیرا که د حالم

نبود ...  یهق هقم پنهان کردن یاما صدا میدستها نیکرد. صورتم را ب دایباالخره راه خودش را پ  اشکم
 شهی.. درست م دیمن زمزمه کرد: غصه نخور هیسروان متاثر از گر

وقتش گذشته قلب بچه   گنی م دنیدکترا هم اجازه سقط نم شه؟یدرست م ی: چدم ینال هیگر نیب
 شده   لیتشک

 ؟یشما باردار  یگی م  یعنیحرفم را تکرار کرد: بچه؟ ...  متعجب
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 . نمیکردم اما سربلند نکردم که شوکه شدنش را بب  دییسر تا با

 میگردیاگر خودش بود که م  می کنیاحضار م صیتشخ  یشما ناراحت نباش صبر کن مضنون رو برا -
  یاگرم خودش نبود قاض میکنی م  دایپدر بچه پ یان ا ید شیو با آزما میکنی م دایهمدستاش هم پ

 خاص قانون فکر همه جاشو کرده یموردا نی... شما نگران نباش،واسه ا  دهیبهت مجوز سقط م

  کردی که به روح و روانم وارد شده بود را اصال نم ینکردم. قانون فکر ضربه ا لدیی دلم حرفش را تا  یتو
مانم،  یم داریاز کابوس هر شبم تا اذان صبح ب  یمن با چه وحشت کردی تصورش هم نم ی... قانون حت

 من نبود  یتازه جمع شده  یقانون فکر آبرو

،   ر یبرو حکم جلبش رو بگ  ریآدرس بگ نیا ایب  یسرم بود: کاظم یسروان خطاب به سرباز باال یصدا
 ارش یبرو ب

 اما قربان خود خانم ...-

 حالش بده خودت برو کاراشو بکن   ینی بی: مگه نمدیحرفش پر وسط

را به طرفم گرفت و   یبسته دستمال کاغذ یاحترام پا کوبان از اتاق خارج شد.احمد یبا ادا سرباز
نزن  گهید  یرو جا نیکه به من زد ییحرفا گمیفقط برادرانه بهتون م ،یخانم خالق  نیگفت: اروم باش

 نیاتاق بازداشت نشسته بود یتو نجاینشستن ا یمن بودشما االن جا  یجا یا گهی... هرکس د

چند ساعت گذشت و  دانمینداشت. نم  قیعم یجز تلخند   یواکنش میبرادرانه اش برا حتینص
  یو درشت مردم بودم تا باالخره سرباز کاظم زیر یچندساعت کنار در ان اتاق شاهد بحث و دعواها

 همراهش به داخل اتاق رفتم  یبرگشت. منتظر هر حرف 

به من انداخت که دلم را  ی" سروان نگاه معذب؟یکرد کار یداد و در جواب "چ ی به احمد  ینظام سالم
 ممکن گفت: فرار کرده بود جناب سروان  یصدا نی و با ارام تر ردی بگ دهین را نادکرد م  یکرد.سع  یخال

 را ترساند   یو کاظم د ی" من و سروان در هم تن ؟ی"چ ادیفر یصدا

چطور   ؟یچ ی عنی: د یتنها پرس نباریبه من که از قبل هم مضطرب تر شده بودم کرد و ا ینگاه یاحمد
 فرار کرد؟ 

 انصراف داده و جمع کرده رفته میدانشجو بوده قربان همون دو ماه قبل که ولش کرد نجایا ایگو-
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زل زدم که تمامش دور سرم   وار یاز د یجان و حس سر خوردم و شوکه به نقطه ا یب  یصندل یرو
 .دمید یبودند و خودم را ته خط م  دهیبه چانه رس می.اشکهادیچرخیم

خب   یلی: خ د یغر یعصب  یزمزمه کرد احمد  رلبیبه من انداخت و "متاسفم" را ز  ینگاه متاثر  یکاظم
 یبر  یتون یباشه م

قرار گرفتم: خانم  یاحترام کرد و رفت با رفتنش من مخاطب احمد یقبل رفتن باز هم ادا یکاظم
دانشگاهش آدرس خونه اش رو از پرونده   رمیم  رمیگیحکم م هی نیلطفا خودتون رو کنترل کن  یخالق 

 کنم یم  داشیسنگ بره پ ری... حاال که با فرارش نشون داد واقعا مجرمه شده ز رونیب  کشمیاش م

کردنش به چه درد من  دای: پدمیبرود. نال   نیاز ب دمی د یتمام پاک کردم تا تار  یرا با بدبخت اشکم
شده باشه و شکم باال اومده ام عالم و آدم رو خبر دار کنه و نگاه مردم بهم   رید گهیکه د یوقت  خورهیم

به حال من  لد یلی... اگه خ رهیکردنش د دایپ  گهیکه هست بدتر شه ... اون موقع د ینیاز ا
بچه پدر هم داشته باشه نه خودش رو    نی، ا دیریهمون حکم سقط رو از دادگاه برام بگ دیسوزون یم
 شده  رید شه یهم یشه برا  رید نبارینه پدرش رو ... از االن گفته باشم ا خوامیم

جا به جا شد: آخه حکم سقط گرفتن هم  شی در جا ی برداشت کرد که کم  دی کنم حرفم را تهد گمان
 شهیدرست م زی چو همه  کنمی م داشیپ گردمیهفته مهلت بده من م هی،شما به من  ستیآسون ن

 نشه ری حرفم را تکرار کردم:  فقط د  دوباره

 کنم ی تلفن تماس به من بده ، من همه تالشم رو م هی... شما  دمیقول م شهینم  رید -

من تالش کند ...  ینسب  یخوشبخت یبرا  خواستیم ی کس فهی به حکم وظ   یقرص شد که حت دلم
نکرده بود هنوز هم هرصبح تا شب را کار   ری من تغ یزندگ   یتو یز یچ کردینگاه م یاگر کس رونی ازب
من به همان  یزندگ  گریکه د دانستمی. اما خودم خوب مدمیدیو شب تا صبح را کابوس م کردمیم

 نکبت وار گذشته برنخواهد گشت! 

اما انگار    کردمی سخت را قبول م  ی.کارهاکردمی بلند م ن یسنگ یها لیمدام وسا نیسقط جن  دیام به
بچه محکم و استوار  نیکه ا فتادینم  نییاز درخت پا نی جن  نیخدا که نباشد برگ سرنوشت ا ریتقد

 مانده بود  شی سرجا
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النکاح زمزمه   یکنار گوش مادرش به عرب  یمرد چیبود که ه نیکشور ا نیا یبچه تو  نیتمام گناه ا  
او و مادرش را باهم   یمرد چیجامعه مردپرست ما ه یبود که تو  نیبچه ا نینکرده بود...تمام گناه ا

 خواست ینم

بود که خودشان از ترس حرف مردم حرف   ی"حرف مردم" یبچه به دست ها نیا ندهیسرنوشت و آ و
 اوردند یدلشان را به زبان نم یها

که  دمیکشی مبل م  ریراز یجارو شارژ   گر،یکرده بودم و با دست دمبل را بلند  یدست گوشه کی با
 همان لحظه تلفنم زنگ خورد. 

 یمن همه  یشدم.دشماره ناشناس بود، هرچند برا  رهیخ  یگذاشتم و به صفحه گوش نی زم یرا رو مبل
 نشده بود. رهیذخ  میتو گوش یاخاص، شماره  یها ناشناس بودن و به جز چند تا مشتر شماره 

داشت، محکم با ناخن شست   ریتماس گ  یرا که در براقرار   یسبز گوش یدکمه د،یجد  یمشتر  الیخ به
 فشردم.

 الو -

مرد داشته باشم.  یمشتر  امدیم  شیکه باعث تعجبم شد. کم پ   دیچی پ یتو گوش یامردانه یصدا
 بودند..  یتکان وقت سال نگران خانه  نیها امعموال خانم 

 ؟ی الو سالم، خانم خالق  -

 . دییبله، بفرما  -

 هستم. یسروان احمد -

  ده،یمکالمه را نشن نیمطمئن شوم صاحبخانه ا نکهیا یحبس شد. دور و برم را نگاه کردم و برا  نفسم
 رساندم و در همان حال گفتم:  اطیخودم را به ح  عیسر

 . دییبله بفرما  -

 داشت که چند لحظه مکث کرد:   ینتظار احوالپرسا انگار

 اش باهاتون صحبت کنم.درباره  دیهست که با یموضوع -
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 . دییبفرما -

 : د یلرزی م شیمن اضطراب داشت که صدا یاو هم به اندازه انگار

 . نمتونی. اگر ممکنه حضورا ببشهی نم  یتلفن  -

 ممکن گفتم:   یصدا نیترن یی. با پا 

 .ی کالنتر  امیو م کنمیکارم رو تموم م گهیساعت د کیچشم. من تا  -

 گفت:  بالفاصله

 بهتر باشه.  الدینه. به نظرم پارک م ینه، نه، کالنتر  -

ام بروم  داشت من با مامور پرونده یاز کالمش نگرفتم.چه معن یبه چهره ام نشست.حس خوب اخم
چرا   زدیکه پرنده هم پر نم  الدی پارک م یزمستان، تو  یوقت از سال تو سوز سرما  نیپارک؟! اصال ا

 : شستن میافکارم به صدا یشد و تلخ  شتری! از افکار خودم اخمم برفتمیپارک م بهی با مرد غر دیبا

 ! رم؟ی ام اونجا خبر بگپرونده یو درباره  نمیام رو تو پارک ببمامور پرونده  دیشم! چرا من با  یمتوجه نم -

 آهسته شد:  شیصدا

 . ستیپرونده ن یدرباره  -

 فشردم و تپش قلبم تند و تندتر شده بود. یحدسم درست بود!شوکه گوشه لباسم را با مشت م پس

 حرفش را گرفت:  یفوران بودم که بالفاصله دنباله  یو آماده  دیهام جوش رگ  یتو خون

آدرس   ایچطور بگم، دنبال مظنون رفتم اما گو یعنیست. پرونده  ی. درباره دینه، نه، بد برداشت نکن -
 کردنش محاله.  داینشه، پ ری دستگ سیتا توسط پل   ییجورا هی یعنیشهرستانش هم عوض شده، 

 من... یخدا یوا -

 وارد بشود:  یکرد از در دلدار  ی. سعدیرس ی و به ان سمت گوش  دی از دهانم پر ناخودآگاه
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  یعنی. دیپرونده دچار مشکل نش نی شدن متهم دایکردم که تا پ طتونیشرا ی برا  یفکر  هیاما من  -
اش درباره  شهی نم یکمکتون کنه اما تو کالنتر  تونهیدارم که م شنهادیپ هی ییجورا هیچطور بگم... 

 من دردسر بشه.  یبشنوه ممکنه برا یحرف زد. چون اگه کس 

 : دم یو راست پرس رک

 نم؟بهتون اعتماد ک  دیچرا با -

 هی کاف  دیو روش فکر کن  د یبشنو نکهیهم  ستیبه اعتماد ن ازیبدم ن شنهادیپ هی خوامیفقط م -

بدون   نیتمرکز کنم بنابرا زیچ کی  یرو توانستمیکه نم دادیسرم جوالن م ی... انقدر فکر تو دمیگز لب
 به اعتماد کردن هم نباشه  ازیکه ن  دیشلوغ قرار بذار یجا  هینه ...  الدیفکر گفتم: باشه فقط پارک م

 واسه من خوبه   یکرد: هرجا شما بگ داینمود پ شی صدا یتو  یخوشحال

از داخل خانه بلند شد:   یخانم اکرم  یبدهم. صدا شنهادی خوب و شلوغ را پ  یفکر کردم بلکه جا  یکم
 ؟   یجون کجا رفت  دیخورش 

را   یقرار گرفت. گوش نشیب  یرمبعد باز شد و خانم اک هیشد که چند ثان  دهیکش ی سمت در ورود نگاهم
 گفت:  دیدستم د یکه تو

مستخدم جوون به درد  گنیم نهیتلفن ... هم یپا  یازت غافل شدم رفت قهیدو دق یآ یآ یآ -
 ساعت رو از حساب ساعت کارت خط بزنم  مین نیها ... حواست باشه که ا خورهینم

 هم ان سمت خط  بود غرولند کردم:  یکس نکهیو بدون توجه به ا  یعصب

 شتر ینه ب دیهمونقدر از ساعتم کم کن دمیتماسم که تموم شد مدت مکالمه رو نشونتون م -

هم  یحرف من چنان رو یتالف ی حرفم بدش امد که اخم کرد و داخل رفت. در خانه خودش را برا از
کردن موضوع بدون   ری ختم بخ یبرا  دیترک خورده اش شکس.ت باز هم با ییانتها شهیکه ش  دیکوب

 ا یبوسا دکه فالفل ین یم نالی رو به رو ترم گهی:  دو ساعت دگرفتم یم میفکر تصم

 اومده؟  شیپ  ی: مشکل د یپرس مردد
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نکنم اما چندان هم موفق نبودم و   یخال چارهی ب نیرا سر ا میخشمم را کنترل کنم و دق و دل خواستم
 .... خدانگهدار    ستین ی، مشکل  ر یزدم: خ ادیسرش فر بایتقر

گرفتن   ینه برا رفتی دست و دلم به کار نم گریها را گربه شور کردم. د نتیبعد را کاب  کساعتی  تمام
که خودش شکسته بود و از حق الزحمه من   یا شهیخسارت ش ایکه ازم خورد کرده بود  یانتقام اعصاب 

  شی را پ فشحر یبود که سروان احمد یشنهادیپ  شیتمام فکر وذکرم پ نکهیا یکم کرد  بلکه صرفا برا 
 گرفتمیم یمنطق  جهی کمتر نت  دادمیو احتمال م کردمی فکر م شتریب   یبود اما هرچ دهیکش

  کی یکه حت یخطاب به خانم اکرم بستمیو جلو م   کردمی را از پشت سر باز م می که گره روسر یدر حال  
 گفتم:  داشتیبرنم  شیلحظه هم چشم از گوش

 د؟یهست  یراض  دینی من کارم تموم شد بب یخانم اکرم -

من داد. سپس دور و   لیتحو یا مهی گرفت و اول لبخند نصفه ن شیچشم از صفحه گوش باالخره
 اطراف خونه را چک کرد

 کنم؟  متیتقد  دی، خب چقدر با یعال شهیقربون دستت مثل هم یآ-

 دوشم محکم کردم و جواب دادم: یرا رو فمی بند ک  

 قابل شما هم نداره. صد تومن-

 را تا به تا کرد و با عشوه گفت:  شی ابرو

 ایگرونش کرد  یدیدم ع -

 و سمتم گرفت  دیکش  روتیب  یدوتا تراول پنجاه فشیک یتو از

 ی آها راست  -

 گفت:  یزد و مثال به شوخ  یچشمک

 یرو که کم کرد شهیساعت تلفن حرف زدنت و خسارت ش میاون ن -

 را هم آوردم  هیسر و ته قض یسرسر  یبحث کردن و چانه زدن نداشتم با  بله  ا حوصله
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 رفع زحمت کنم با اجازه  گهی... من د نیبوده باش یانشاهلل راض-

 هم مثل خودم به تعارف گفت:  اون

   یخوردیشربت م  هی یموندیم -

 ممنون عجله دارم خدانگهدارتون -

زدن اجناس دست   دیکردم سرم را با د یو سع دمیربع زودتر رس هیکه در جانم نشسته بود  یاز هول 
 کنار دکه گرم کنم  یفروش ها

 ...یخانم خالق -

م دوختم. در نگاه اول نشناختمش.عادت کرده بودم  که اسمم را صدا کرده بود چش یو به مرد برگشتم
شده بود! نگاهم را  زی برانگ  نیتحس  ییجورها کی...ی. اما االن با لباس شخصنمشیلباس فرم بب  یتو

 انداختم که گفت:  ریسالم داد آهسته جواب سالم دادم و سرم را ز دیکه متوجهش د

 که من بتونم راحت تر صحبت کنم  مینی اگه ممکنه بش-

 فالفل اشاره کرد و صبر کرد تا من جلوتر بروم  یکنار دکه ها ی کیپالست یها ی و صندل  زی سمت م به

 بشوم  رهیخ  بهیخودم را سرگرم کردم راحت نبودم که بخواهم به مرد غر مینشستن، با پر روسر هنگام

 ن من باالخره شروع کرد: م یاو هم به اندازه من معذب بود که بعد از کم انگار

 راست برم سر اصل مطلب   هی دیشروع کنم ، بذار دیاز کجا با دونمیراستش نم  -

 دهانش را قورت داد و حرف آخر را همان اول زد:   آب

 بچه رو ازتون بخرم   خوامیمن م -

وجودم نشست که اگر  یتو   ی...و بعد از ان چنان خشمدمیحرفش را نفهم   یلحظه معنا کی
بود را نثارش کنم اما  قشی! دهان باز کردم تا هرچه که الکردمی نثارش م یابدار  یلیس توانستمیم

 اش امد:  یار یظاهرا فالفل فروش به  

 سمبوسه؟  ایداداش فالفل بزنم -
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 دست به سر کردن فالفل فروش وقت شناس خوشحال گفت:  یبرا

 پرکن ممنون  یدونی خودت م یمخلفاتم هرچ  چیدوتا فالفل بپ  -

 داد:  حیرا شروع کنم توض دادیداد و ب نکهیسمت من برگشت و قبل از ا عیسر

خدا  یبدم ، به خداوند  حیتوض دیبد گفتم فرصت بد  دونمیتورو خدا ... م دی نه نه بد برداشت نکن  -
بچه رو    نیشما که ا یعنیمشکل جفتمون رو حل کنم   خوامی من م نینی ... بب نیدیمنظورم بد فهم 

  مازشون بدون حک میری بگ یتست  مینشدن تا بتون ریپرونده هم که هنوز دستگ  نیمتهم دییخواینم
نشدن متهم محرز شه و   دایشه و پ ل یهم تا بخواد دادگاه تشک یقاض  دیسقط کن دیتون یهم نم یقاض

که بچه   کشهی طول م یانقدر  یول  زنمی پرده حرف م یب  دیکه ببخش  کشهیطول م یانقدر  رهی و غ رهیغ
  وآبر یهمه ب یجلو دونمیمن هستم من م ستیشما ن   یرشد کنه و همه بفهمن ، قانون به فکر ابرو
جواب   یصرفا تا وقت  خوامیخود بچه رو بخرم م خوامی شدن و شرم زده شدن چقدر سخته من نم

، در عوض   نیهم  دیکن یهمسر سابقم و خانوادش منو پدر بچه معرف یجلو ادی درخواست سقطتون م
  جو تا اون زمان مخار  کنمیم  یماجرا رو بدونن مخف دییخوای که نم ییمنم فعال شما رو از اشناها و کسا

 پردازم ی رو م  تونیزندگ

از ان را  یچ یکه ه یح یاز توض جیود. گماجرا در هم ب دنیکه از نفهم تیاخمم نه از عصبان  نباریا
 : دمیبودم پرس دهینفهم

 ؟ یبه من کمک کن یبخوا نکهیا رسهی م یبه شما چ  -

 : د یجوابش را قبال گفته پرس کردیاز سوالم که فکر م  متعجب

 دادم خدمتتون حی، من که توض شمیمتوجه نم-

 کردم:  حی را تصح سوالم

 !د؟ یبچه ا  نیهمسر سابقتون فکر کنه پدر ا یوقت رسهیبهتون م یچ -

 کلمه ها جواب داد:  افتنی اش نشسته بود را زدود و بعد از سکوت و ن یشانیپ یکه رو یعرق

 بدم؟  حی الزمه توض -
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 گفتم:  رک

مسلما الزم   دیشکم برآمده ام رو بهتون بفروشم که پزش رو به زن سابقتون بد  نییخوایازم م  یوقت -
 حه یبه توض

 من من کرد اما باالخره لب باز کرد:  یکم

 هستم! میمن عق -

 تر شد  نیدهانش را قورت داد و لحنش از قبل هم سنگ آب

 من ...  یهمسرم بخاطر مشکل بارور  -

 : دیادامه لرز یبرا شیکرد و صدا مکث

  خوامیبرد من فقط م  لیکل فام یبودنم رو ارائه کرد و آبرومو جلو  میکم کرد و تو دادگاه پرونده عق تر  -
 نیآبرومو برگردونم هم نکاریبا ا

  نیمنتظر جواب من بود و من تازه از ا  رهی ترحم! خ یبار نگاهش کردم با عجز و ناله و کم  نیاول یبرا
 بود!  یتر از رنگشان حت رهی حرف نگاهش ت  دمیفاصله فهم 

 *** 

که   یمیو به سرانجام تصم کردمیبود را پاک م  دهیخر یکه از وانت  ییها یآش ی حاج خانم سبز  همراه
 پهلوم نشست   ی.غرق افکار مغشوشم سقلمه حاج خانم توکردمی گرفته بودم فکر م

 دخترجون؟  ییکجا -

 دادم که دروغم را بپوشاند   لشی لبخند تحو  یزورک

 نجام یجا هم  چیه-

 گفت:  ی خنده سرتکان داد و به شوخ با

 و دل در کوچه مینجایکه من ا -
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 اشاره کرد و گفت:  میاما تلخ... با سر به صفحه خاموش گوش دمیخند

 روشن شد.   تیحواست نبود گوش -

 شی رو یمشتم گرفتم که شماره سروان احمد انی را م  یها کندم و گوش  ی دل از سبز  کنجکاوانه
 نشسته بود.

  ییزدم دم پا  رونی از خانه ب عیدو دوتا چهار تا را با خودمو عقلم کردم و شماره اش را گرفتم.سر نیآخر
  یرفتم که مبادا صدام به گوش ها اطینقطه ح  نیحاج خانم را پازدم و به دور دست تر یایانگشت

 حاج خانم برسد.  نیسنگ

 سالم  -

 ن؟یخوب هست یسالم خانم خالق -

بشوم  مانیباز هم مثل صدبار قبل پش نکهیقبل از ا خواستینداشتم. دلم م یاحوالپرس  حوصله
 برسد.:تشکر  انیبه پا زیسوالش را بپرسد و با جواب من همه چ

 ن؟ی ع ... فکراتون رو کرداون موضو ی... برا یعنی...  ی... تماس گرفتم که ... برا یخانم خالق  -

 گفتم:  عیشوم سر مانیپش نکهیفرستاد. چشم بستم و قبل از ا رونیرا با صدا ب   نفسش

 شرط دارم  هی یبله ول-

  یشده باشم که برا حی انقدر وق کردمی حرف را زدم خودم هم تصور نم نیا شد یهم باورم نم  خودم
معلوم  شنهادیپ نیبه چن شدیشرط بگذارم ... خودم هم باورم نم  یا شرمانهیب شنهادیپ  نیهمچ
 نداده باشم یجواب منف   یالحال

 !؟ی چه شرط -

 بودم ، چرا قبول کردم؟ چرا ؟ چرا؟  مردد

 ؟ یخانم خالق -
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به زبان   دهیپرت کردم و حرفم را نجو یگوشه باغچه را به گوشه ا یسنگ گل  ییبا نوک دمپا  یعصب
 اوردم: 

 د یمنو عقد کن دیبا -

 !!!؟یچ-

 شده بودم؟!! ... چقدر؟ لحی، من چقدر وق دیچشمم چک  یدادش گوشم را پر کرد. اشک از انتها یصدا

 دادم؟یازدواج م شنهادیمرد پ هیو به  کردمی م کیو کوچ ف یخودم را خار و خف  نطوریمن بودم که ا نیا
را بخرد؟   گرید یمردها یبچه   خواستیکه م ی؟ به مرد شناختمیکه نم ی؟ به آدم بهیمرد غر هیبه 

 نباشد؟  نامردپست و   میزندگ یمردها هیمثل بق دانستمیم  دی؟ از کجا با دانستمی م یآدم چ نیمن از ا

 دادم:  حی خودم توض ح یتوج  یرا از بغض صاف کردم و برا میصدا

  شنهادینه پ ای هست  یآدم خوب  دونمیکه نم یبه کس شناسمیکه نم یبه کس خوادی دلم م نیفکر کرد -
  رم؟ی و حق  کی انقدر کوچ نیفکر کرد ؟یچ نیفکر کرد ه؟ی از سر عشق و عاشق نی ازدواج بدم ؟ فکر کرد

که  دمینگاه نکردم ... انقدر بد دورم د میهنوز مستق یمرد چیه یسالمه تو چشما یو خرده ا ستیب
... که پس فردا تو   خوادیاسم تو شناسنامه ام م هیسر نخوام ... فقط  هیمرد نخوام ... شوهر نخوام سا

مرد تو شناسنامه ام باشه ...من فقط  هیشد اسم   نجوریشد که ا  یچ دیازم پرس   یکی جامعه خراب  نیا
 ی خوایشکم ور اومده م هیمثل شما که  خوامیاسم ازتون م هی

بشود و ارتباطم را   کهی را چنان بکوبم که چهل ت ی گوش خواستیواقعا دلم م نباری م ، ارا قطع کرد  تماس
  یتکه تکه کنم و هر تکه ام جور  خواستمیکه خودم رواهم م یقطع کند. نه تنها گوش ایدن  یبا کل آدما

 بوده!  ینابود شود که انگار نه انگار روز 

 یسر خوردم و سرم را به پاها  نیزم یکرده بودم.رو کسان ی خودم با خاک  ی را با دستها تمیشخص
  ری.جوان بودم و دلم پشدینم  یهم خال یاپیپ یاشک ها نیدادم.دلم پر بود و با ا هیجمع شده ام تک

 مرگ داشتم؟  یشده بود ، مگر ممن چند سالم بود که آرزو

 مادر  دیخورش-
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  یسیبود  نگاه کردم.تند تند اثار خ  دهیرس وانیا یبلند کردم و به حاج خانم که عصا زنان تا رو سر
 اشک را لو ندهند:  یسرخ میشور را از صورتم پاک کردم.دعا دعا کردم چشمها یها

 هو ی ن یخوریسر م زهی ل نیسرده زم ن؟یاومد رونیجانم حاج خانم؟ چرا ب -

 گفت:  مادرانه

 نگرانت شدم  یومدین-

  ری. از کنارش رد شدم و زدی ایب  نییپله پا حالش ازچهار تا نیشدم و سمتش رفتم مبادا با ا بلند
 : دیبه صورتم انداخت و مشکوک پرس یقیراه رفتن کمکش کنم. نگاه دق یرا گرفتم تا برا  شی بازو

 ؟ یکرد هیگر-

 باشد:  ریکردم تا دروغم باور پذ دیرا تشد لبخندم

 نه سوز سرما خورد چشمم اشک اومد -

 د یکوب  میدستها یدستش را آرام  رو دیخند

وقت   چی ه رمی چون پ یمن تجربه ست ، فکر کرد یتو خاطره ست برا  یکه االن برا  ینیمادر ا یآ -
داشتم بر   ییای برو ب  یزمان هینبودم  ری پ ینجور یکه ا شهیهم  دم؟یدرد عشق نکش  ومده؟یعشق سراغم ن

، هوار  هو چند تا خواستگار داشتم ، مثل االن نبود که بچه هامم منو نخوان ک   نیداشتم چند ییو رو
 هوار خاطر خواه داشتم 

.... کاش دردم درد عشق بود کاش   دیدیم یو اون چ دمیکش یم ی تر شد من چ یق یلبخندم حق  نباریا
نثارم کند   ر یرفته بود شب بخ  ادشیبود که عشقم  نیبخاطر ا میها هیرنگ رژلبم بود. کاش گر مینگران

 گه یو کاش و هزار کاش د

 !یپناه  یو ب  یکس  یبود ، از ب یعشق  ی درد من از ب اما

 نگاه به شماره اش کردم و با اشاره به حاج خانوم گفتم:  دی دستم لرز یتو یگوش

 ام یرو بدم ب  یشما بفرما داخل من جواب مشتر -
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 هم مادرانه بود  شیزدن ها نق

 گهیامروز به خودت استراحت بده د هیکار...  یر ی م لمیتعط یروزا هیباشه ها چ ینگ -

 چشمم گذاشتم:  یرو دست

 دیی چشم شما امر بفرما -

  یحرف نکهیاز رفتنش تماس را وصل کردم و قبل از ا نانیزد و در را پشت سرش بست.با طام   لبخند
 : د یچی پ یگوش یدادش تو یبزنم صدا

 ؟یرو قطع کرد  یچرا گوش -

 حرفامون تمون شد  -

 ؟ یبهت دادم که تموم شده فرضش کرد یمگه من جواب -

 از صدتا جواب بدتر بود  یدیکه سرم کش یشما داد -

 کرد نرم تر صحبت کند:  یامد و سع نیی پا شی صدا ولوم

  نیجز ا  یز یمن چ یرمنطقیشوکه شدم ... حق باشماست جواب درخواست غ  خوامیمعذرت م  -
 باشه  تونستینم

 بود به من ؟  هیحرفش کنا نینشدم ، االن ا متوجه

 او من ررا شوکه کرد  نبار یا 

 کنم یمن شرطتون رو قبول م -

 : دمی.با ترس و لرز پرسشدیباشد.افکارم منظم نم دهیخواب  رفتنشی پشت پذ یمبادا درخواست دمیترس

 ن؟ یکن ی چطور قبول م -

مهر طالق ، من مردم هر وقت   شهیاسم تو شناسنامه که تهش م  هیچرا قبول نکنم؟ به قول شما  -
 ست ین یکه پاک شدن  ی نگران باش دیاسم و مهر رو پاک کنم شما با نیا تونمیبخوام م



 2 شوند ی مردها عاشق نم

97 
 

  یاجازه نداد بپرسم برا یبه من نداد حت یکرد و مهلت خداحافظ  میصبح روز بعد قرار را تنظ یبرا
 نه؟! ایناشتا باشم  دیاب  شیازما

ها   حتیاز حرف ها نص یز یها را از سر گرفتم. باز هم چ ی اتاق حاج خانم برگشتم و اک کردن سبز  به
 بود  ری شلوغ و درگ یو ذهنم به کل دمیحاج خانم نفهم یخاطره ها ای

 جمعش کرد!   شدیبودم و نم ختهیبود که ر یجواب خودم که آب ینه برا  نباریا

مشکوک نبود؟ چرا؟ مگر   رشیالس عی قبول کردن سر نیا  یعنیجواب سروان بود ،   ریذهنم درگ  نباریا
 خواستمی رفتن ها را نم  شیپ  یضرب العجل نیهم ا دیشا ای خواستم؟یرا نم  نیمن هم

 هم داشتم؟  یگر ینبود اما چاره د یته دلم راض دیشا

و    نندیشکم برآمده ام را نب شناختندیکه من را م  ییخانه اش پنهان بشوم تا کسا  یکه قرار بود تو اوال
 کنترل. رقابلیغ ضهیغر هی. به هر حال مرد بود و دیا شی پ یمشابه قبل  یخواه ناخواه ممکن بود اتفاق

  تیتو موقع د یداشتم شا ازیمهر طالق صفحه دوم شناسنامه ن نیبه ا یعاد یزندگ هیادامه  یبرا دوما
 بد نگاهم کند  یبه چشم زن یکس خواستی اصال دلم نم نباریو ا گرفتمیمشابه مطب دکتر زنان قرار م

 شده دخترم؟  یز ی چ ایست ین نجایمادر امروز اصال ا دیخورش -

 کنم گفتم:  هیچند ماهه ام را براش توج  بتیغ دیبا نکهینه اما با فکر به ا میبگو خواستم

 سمتش فلج شده هی که شهرستان سکته کرده  مییگفتن زن داراستش االن زنگ زدن  -

 حرفم را ادامه دادم:  د یرا دلسوزانه کش  یآخ

که   اشیبهش دست بزنن طفلک سکته کرده حجب و ح  زارهی خودش که دختر نداره پسراشم نم -
 نشده  شیزیچ

 تکان داد یرا با همدرد  سرش

  نیسکته کرد و زم یحاج یمنم وقت نهیپسرش تن و بدنش بب ادیآدم شرمش م یگیم  یچ دونمیم -
کمر درد و پا   نیا ادیشرمش ن  وقتی کردم ی دخترم کاراشو بکنه همه کارش خودم م ذاشتمیشد نم ریگ
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  ی، ماشااهلل ماشااهلل هرچ امرزیبود خداب  یکل ی، چهار شونه و ه گهیدردم هم مال همون وقتاست د
 شد یبه تنش گوشت م خوردیم

خوردن بوده که سکته کرده"  هیرو  یهمون اضافه وزن و ب  ی"بلکه هم برا دیایکه به زبانم ن  دمیگز لب
 در عوض گفتم : 

از   امیمگه من م یول میدیباشه م یگفتن پولشم هرچ  شی پرستار یحاال زنگ زدن گفتن من برم برا -
 رم یپول بگ مییزن دا

  اینه  ایزن داشت  نکهیدارم حاال ا ییدا کیبودم که  ده یدل به حرف خودم پوزخند زدم فقط شن در
باشتم  دهیباشمش و ند دهیهم ند یهمان دوران نوزاد یحت   دینداشتم. شا یاصال زنده باشد را اطالع

 کردم یم یدلسوز   شیالیخ  یمار ی ب یبرا  نطوریو ان وقت االن ا

اعمال خوب و   شهیکه م لیصله رحم و سر زدن به فام  نیرو اصال همحتما ب  ی کن ی آره مادر خوب م -
 ده ینجاتت م ایاون دن

 . دیدیرا نم ایدن یها یدگی چیزن ساده بود.چه خوب بود که پ  نیزدم چقدر ا  لبخند

 گفتم:  شترشیب  بیفر یبرا

نکرده نصف شب  ییخدا ده؟ی انجام م یک  داتونید؟خریکنی م کاری _ اگه من چند ماه نباشم شما چ
 ن یداشت ازین یز یچ

 زد و گفت:  یدلبرانه ا چشمک

، فقط زود برگرد که به بودنت عادت   کردمیکه قبل اومدن تو م کنمی م ی_ به فکر من نباش همون کار 
 کردم 

و بغلش   دمیدلم قنج رفت ، حس مهم بودن کردم ، حس دوست داشته شدن ،با ذوق از جا پر ته
 اشک شوقم از ته دل گفتم: نی اغوشم فشردمش و ب یکردم.تو

 ادی ز یل یدوست دارم مادر خ یل ی_خ

 *** 



 2 شوند ی مردها عاشق نم

99 
 

- را باز کردم   امی شدم و خواب آلود پ  زیخ  میاز هم باز شد، ن میچشمها یگوش  امکی آالرم پ یصدا با
  یتا وقت دیساک هم ببند هی د یمحضرکنار مصال باش م یامروز نوبت محضرگرفتم ساعت ده و ن یبرا

 د یگردیتموم شه برنم 

 دم یرختخواب نشستم و کالفه چشمم را با انگشت شست مال یکامل تو دیاز سرم پر خواب

چاق  گفتمی!تهش مدیرسیکه م  دیرسی رمی کردم؟ مجوز سقط د میبود من با زندگ یچه کار  نیا آخه
نفر بدتر از ان هفت نفر   کی  نیبود اصال از کجا معلوم ا  یرقانونیشدم ! خانه اخرش هم سقط غ

   ست؟یبود باور کردم آدم خوب  س یپل نکهینباشد؟ صرفا بخاطر ا

 دم یکش یو از سر ناچار  شهیرا از ر موهام

 نداشتم قرار نبود بخاطر اشتباه چند نفر من تا اخر عمر عذاب بکشم چاره

 دیباز حداقل ام ینجور یا ؟یچ شدمیها و داستانا نازا م لمیمثل تمام و ف  کردمی سقط م یرقانون یغ اگر
  خواستیپس کله اش و منو م زدی ، م یز ی چ یرمردیپ یزن طالق داده ا یمرد زن مرده ا هی یدارم روز 
 داشتم!  یمان یبود نه جرات پش  یبود..نه فرصت ری د یمانیپش ی! براشدمیو مادر م

 دم یکش رونی ب یوار یکمد د یرا از باال یکنان کوله پشت نیف نیف

خودم را بدون تا    یخانگ یلباس ها شی و بجا دمیکش رونی چپانده بودم را ب  وشیبابا که ت  یلباسها
 کوله جا دادم  بیج یام را هم تو یو شناسنامه و کارت مل ی کردن داخلش هل دادم ،دفترچه درمان

خودم   ینفت  یپرستار و مانتو آب یصدقه ا  یمانتو نیبود ب ینگاه کردم چه انتخاب سخت یجا رخت به
 خودم بود.   ینفت  یآب  یرا انتخاب کردن.انتخاب من مانتو  یکی

هم نداشتم که بپوشم هرچند اگر داشتم  دیلباس سف ی حت یجان ی نه ه ینه استرس یذوقنه شوق و  
باشد   یاجیبخت شوم که حاال احت   دیشدن شناسنامه قرار نبود سف یخط خط  یبرا دمیپوش یهم نم

 رخت باشم دیسف

به سرتاسر    یدوشم انداختم و بعد از چک کردن خانه نگاه اجمال یها رو یرا مثل بچه مدرسه ا کوله
 زدم.  رونی اندوه از خانه ب ییایحواله دادم و سپس با دن

 و گفت:  دیرا شن شیحاج خانم بدهم.در زدم که صدا  لیخانه را تحو دی باال رفتم تا کل  وانیا از
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 تو دخترم    ایب-

انگشتش بود. با لبخند   یلم داده بود و ذکرشمار رو یبه پشت یگاز  یکنار بخار  دم یهمانجاسرک کش از
 . جواب لبخندش را با لبخند دادم و با تمام محبتم گفتم: کردی من را نگاه م

 حاج خانم    یاومدم خداحافظ -

 ی مادرت روونه ش ری خ یبدون بغل کردن و دعا ادیتو دلت م   ایاز دم در؟ خجالت بکش دختر ب -

  کیرا کندم و به سمت آغوش بازش پرواز کردم  میکفش ها  عیدم سرمحتاج بو رش ی خ یدعا به
شکم دارم باز هم انقدر خالصانه محبت   یبچه  تو هیمن  دیفهمی زن م نیفکر کردم اگر ا نیلحظه به ا

  یکردم. باز هم ب  یاش مخف نهیس  یشدم و سرم را تو ریکه عقلم به دلم داد دلگ   یاز جواب کرد؟ینثارم م 
 شد  یخواست و اراده من اشکم جار 

 و گفت:  دیمقنعه نوازش کرد.سرم را بوس  یرا از رو موهام

خودم تازه داشتم   شیپ  نجایا یگردیو توم برم شهیهم زود خوب م تییزن دا شاالیا زمی نکن عز هیگر-
 کردما ی بهت عادت م

  رونی ه زور از بغلش بعوض کردن جو من را ب یکشاند.اما برا ی کردم بغض جمله اش را به لرز م حس
 گفت:  یانداخت و به شوخ 

 شم یله م کلیه لویصدک  نیا ریز  یمن بارب گهیخودشو انداخته رو من نم  نمیپاشو بب  -

 ...پلک زدم و نگاه دلتنگم روانه وجودش شد. یخوش  ی...ب دمیخند

 ضربه زد  شیبه سرتا پام کرد و با پشت انگشت اشاره اش به عصا یا دارانهیخر نگاه

پوستت رفته ها معلومه خورد و خوراکت بهتر شده که  ری مدت آب ز نیماشااهلل هزار ماشااهلل ا یول -
 جلو اومده.  یکمکی شکمت 

 ام زده بود خشک شدم...  شهیجا انگار که صاعقه به ر  یحال خوشم پرواز کرد و تو  تمام

 کرده باشند!  یتنم خال یخروار اب سرد رو کی ییگو
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 دیعجله کن کمیپس  نییکجا -

کنار   یکس  دمیدو عیکوتاه اما سر یها با قدم ها یمانده را مثل ژاپن  یباق ی فرع  کیکردم و  پاتند
محضر که   یو به روپارک شده ر  نیزدم که از ماش  دیمحضر نبود اخم کردم و با دقت تا ته کوچه د 

به   شارهسالم کردم کوتاه جواب داد و با ا ری شد سمتش رفتم و سر به ز ادهی داشت پ یدود یها شهیش
 : د یکوله ام پرس

 !نان؟یفقط هم  لتونیوسا-

 کردم دستش را به سمت در محضر گرفت و گفت:  دییسرتا با

 رشد ی د دییپس بفرما یاوک-

 : دمیپرس  متعجب

 م؟یبد  شیآزما دیمگه نبا -

 گفت:  ی را باال فرستاد و با لحن خاص شی ابرو یتا هی

 باشه   ازی ن شیکه آزما می مگه قراره بچه دار بش-

بود که مبادا  نیفکر نکرده بودم تنها فکر و ذکر من ا شی نجایشدم اصال به ا مان یحرف خودم پش از
 قرار بود از کجا بفهمم؟  شیداشته باشد ، حاال بدون آزما دزیا دیاصال شا  ایمعتاد باشد 

نه قراره  هی داشته باشه ربطش به تو چ  دزیزد ، برفرض که هم معتاد باشه هم ا  بیاز درونم نه  ییصدا
که معتاد  یکن یزندگ یسقف  ریباهاش ز   ینه قراره عمر  یکه آلوده ش  یداشته باش یباهاش رابطه ا

 داشته باشه  تی بودنش اهم

 ام گفتم:  دهیحرف نسنج هیتوج  یبرا

 کنن یعقد نم  ش یبدون جواب آزما هیاجبار ششونیبودم آزما  دهیاخه شن -

 قدم جلو رفت:  کی  یبه گلو انداخت و با فخرفروش یباد
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 رد کنه  یلی بی س ری رو ز  شیجواب آزما هیباشه و  ونمیاز سر دفترشون گذشتم که مد یل یبی س ری انقدر ز -

رد   یل یبیرس ینداشت نکند پرونده من را هم ز  یخوب یبو میحرفش برا نیحرفش اخمم درهم شد ا از
 نداشت!!  یشرفتیکرده که بعد از پنج ماه هنوزهم پ

 شدن؟ مونی پش ای داخل  ندییفرما ی سرکار خانم باالخره م -

اتاق هال مانند که  کیاده بود س ینازک کردم و جلوتر وارد محضر شدم دفتر  یپشت چشم  ناخودآگاه
نشسته بود و   زیپشت م یوجود نداشت! خانم مقنعه پوش یگر ید زی وسطش و چندتا در،چ زی به جزم

 . دیرس یهلهله به گوش م یاز اتاق ها صدا یک یو از داخل  کردیجدول حل م 

 ستادیا زیم یاز من جلو زد و رو به رو سروان

 دارن؟  فیتشر  یسالم حاج -

فرو کرده بود   یشلوار پارچه ا یکه تو شیو سورمه ا دیچهارخانه سف رهنیبه سروان و پ ینگاه یمنش
 رنگ و مقنعه سرم شد.باالخره جواب داد: رهیمن و مانتو ت  رهیانداخت و بعد خ 

 ن؟ یآورد فیتشر یچه کار  یست ... برا گهیمجلس د هیفعال دستشون بند -

 محضر؟  ارنیم ف یتشر  یچه کار  یبرا-

 درهم شد و گفت:  یمنش یطعنه سروان اخم ها  از

 کار حاج اقا هم تموم شده کنمی تا من وارد دفتر م دیلطفا شناسنامه هاتون و نامه دادگاه بد-

 : د یمتعجب پرس سروان

 ازدواج هم نامه دادگاه الزمه؟! یمگه برا -

 شگفت زده تکرار کرد:  یمنش

  د؟یازدواج اومد یمگه برا -

روح من و   ی داشت و حق داشت باور نکند صورت ب شیهزار قلم آرا شیادار پی با وجود ت خودش
 سروان جوابش را دادم  یمن بجا نبارینداشته باشد. ا ی ام با تازه عروس ها همخوان  رهی ت یلباس ها
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 م؟یدوتا زوج عاشق و نوشکفته باش  خورهی چطور؟ بهمون نم -

جوش اوردم و دق    لیدل یبگم واال ، باز هم ب یچ یعنیتکان داد که  یچپ نگاهمان کرد و سر  چپ
 کردم. صدام ناخودآگاه باال رفت:  یخال  چارهی ب  یرا سر منش میدل

  یعنیحال درونش چطوره ؟   دیکنی لباس و ظاهر آدم قضاوت م  یچرا از رو ن؟ینطور یچرا شما مردم ا -
نکنه و   یکه خودشو مثل عروسک نقاش ی کس یعنیداغدار باشه؟  تونهینداره نم ی لباس مشک  یاگه کس

رو از   دماحال دل آ  دیری بگ ادیکنم تا شما مردم  کاریچ د یعروس باشه؟ با تونهی نپوشه نم  دیمانتو سف
 کنم؟ کاریچ دی.... بافهمن ی رخت و لباس نم

کنترل حالم دستم را گرفت و به   ی. سروان برادیچسب شیو از ترس به صندل دیترس  چارهی ب یمنش
 شروع شد  ی.اگهان از هسته بدنم زلزله ادیعقب کش

  ک یبا تماس  شدیشدم! باورم نم ن یگرفتم و به لرزه افتادم و چنان سست شدم که همانجا نقش زم گر
که انطور هراسان و   کردندیو سروان هم باور نم  ی. انگار منشفتمی حال ب نیبه ا بهی مرد غر نیدست ا

 شده بودند رهیت زده به من ورعشه بدنم خشگف

را به سمتم  زدیکه تا االن هم م یآب قند وانیل یو احمد نمیبنش  یصندل یکمک کرد تا رو  یمنش
 : دیگرفت و نگران پرس

 ؟یبهتر -

  یق یپس دادم و با نفس عم یرا به احمد یخال  وانی، ل دم یرا تا اخر سر کش   وانی تکان دادن سرم، ل با
 کردم:  هینشنود توج  یکه منش  یلب جور  ریز

 بچه ست    نیفک کنم بخاطر ا -

 گردوندم و کالفه گفتم:  چشم

 از دستش خالص شم  شهیم یک -

 بدهد در اتاق عقد باز شد و چند نفر هل هله کشان خارج شدند.  یجواب  نکهیاز ا قبل

 عروس است، با افسوس نگاه کردم  زدی از دور داد م دش یسف  یکه مانتو یدختر  به
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شده بود.  بایرفته بود که انقدر ز شگاهیآرا نیصورتش انقدر قشنگ بود که مطمئنم کردم بهتر شیارا
 یبوده و برا یمادرش همباز  ملیبا رژلب و ر یاز بچگ یگر یهم مثل هر دختر نرمال د دیالبته شا

 پا استاد بود.  کی کردن خودش  شیآرا

 آورد:  رونمی از فکر ب یمنش یصدا

 نوبت شماست   دییبفرما -

 انداخت و وارد اتاق شد  ریخانم ها مقدم اند سرش را ز تی بدون رعا یاحمد

شدم چند   ره ی گوش عاقد بود و مشغول حرف زدن خ یسرش داخل شدم و به او که سرش تو  پشت
عرق   کی بود و  یکت شلوار  رمردی عاقد که پ شانیحرف زدن و باالخره با تمام شدن حرفها یلحظه ا

 سرش گذاشته بود سربلند کرد و با لبخند من را مخاطب قرار داد یرو ریگ

 ن یداخل بش ایب یچرا دم در مونددخترم مبارک باشه  یخوش اومد -

 کنار در نشستم  یصندل   نیاول  ینثارش کردم و رو  یلب ریز سالم

 ی ن یسفره عقد بش یپا دیبا  یشما عروس یاونجا چرا ناسالمت-

که  یکه گفته بود نشستم.به سفره قشنگ ییو بلند شدم و جا دمیگفتنش را به دلم کش یناسالمت
 دم یکش یشده بود نگاه کردم و آه  نییتز یمصنوع یپهن بود و با گل ها میجلو

 شد بمی سفره عقد نص کی  نیو رسم و رسومش هم یبود... حداقل از کل مراسم عروس خوب

 ؟ یدخترم چادر همراهت هست موقع خطبه سر کن -

 امده از مقنعه را داخل فرستادم و گفتم:  رونی ب  یاحتمال یموها ری جور سر به ز همان

   ست؟ینه ، مگه حجابم کامل ن-

 کرد و  جواب داد: یکوچک  خنده

  نجایا یکیفراموشکار   یعروسا یبعض  ینداره خودمون برا بیعروس خانم ، ع  گمیشگونش م یبرا -
 میدار
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 را صدا زد و گفت:   یمنش سپس

 م یخواهرمون بده تا شروع کن  نیا لی رو تحو دهیخانم لطفا اون چادر سف -

 و به دستم داد  دیکش رونیب ید یتک کمد داخل اتاق چادر سف  یاز تو یمنش

 از کنار گوشم بلند شد:  ی احمد یشدم و چادر را سرکردم که صدا بلند

 د یکن یشناسنامه تون رو لطف م-

 ارم یاالن م فمهی ک بیتو ج  -

بود مسلما با    نستادهیوا میجلو یکرد و اگر منش  ریچادر گ  ری ز میبرم که پا فیبا عجله سمت ک خواستم
 کردم یام سقوط م هیمغز وسط سفره عقد نس

 موقع مزه انداخت:  یکردم که حاج اقا ب  یامدم و و خجل عذرخواه رونی ب یاغوش ناخواسته منش از

 شن یهل م شونیاشکال نداره دخترم همه عروس خانما روز عروس -

 زد و فکر کنم طعنه انداخت:   یشخندین یاحمد

 ارم یخودم م  نی جا بش نیشما هم  -

. دیکش رون ی شناسنامه را ب بشی اول گذاشته بودم رفت و از ج یهمون صندل  یکوله ام که رو سمت
عاقد  ینگاهش کردم که صدا یچشم  ری گرفت ، ز یکنار من جا  یصندل  یعاقد گذاشت ورو ز یم یرو

 من را به خودم آورد 

 د یوقت مقدس بهتره سوره نور رو بخون نیا گنیم -

 را با لرز برداشتم و مقابلم باز کردم اما در دل با خودم گفتم:  قران

اون  اه،یمن که همه جورش س ینور بپاشه نه زندگ شیبه زندگ خوادیکه م خونهی م یسوره نور رو کس -
 م یاز جوون  نمیازدواجم ا نیر شدنم ااون از بابام اون بچه دا میاز بچگ

 : د یکه در حال نوشتن دفترش بود پرس عاقد
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 د؟یرو چقدر توافق کرد هیخب مهر-

 باال انداخت و بدون مشورت با من گفت:  یا شانه

 جلد کالم اهلل خوبه؟ کی -

نظر من مشغول  دنیکرد و او هم بدون پرس شیهم جنسش را ستا نیسنگ ه یاقا با لبخند مهر حاج
 دفترش شد  یتو هینوشتن مهر

هم را داشتند.در عوض ما زن ها کامال   یمردها پشت هم بودند و هوا شهی ... همگریبود د نیهم
مبادا  هم  میچون مدام نگران بود میوقت روز خوش نداشت چیبود که ه ن یهم میمقابل هم بود

 حرف ها را پشت سرمان بزند!  گرید ییجنسمان جا

  کی و  دیجلد کالم اهلل مج کیشما را به صداق  لمیوک ای ا یخالق دیمکرمه سرکار خانم خورش  زهی دوش-
 لم؟ یفرزند رسول دراورم، وک یاحمد یرعل ی ام یشاخه نبات به عقد دائم جناب آقا

 ی، پدر  رمی جازه بگنبودکه ازش ا یکند ، کس بیگل و آوردن گالب ترغ دنی نبود من را به چ یکس
 نبود ،پس  با اجازه خودم خودم را به دست سرنوشت سپردم:  ینمانده بود ، مادر 

 بله-

نبود خوشحال  یرا ببوسد.کس  می رو انینبود دست بزند و هلهله گو ی.. کسمینبود کل بکشد برا یکس
 عروس و داماد هم خوشحال نبودند! یباشد ، حت

 یز یفکر کردم چه چ نیگفت.من به ا کی کرد و صلوات فرستاد و تبر یلب تندخوان ر یز یسوره ا عاقد
 د؟ یگویم کیرا تبر

 لبخند هم نزدم ینزدم حت یحرف 

برسد.بعد از چند  انیبه پا یعاقد و احمد یتا حرف ها ستادمیدم در ا یکنار همان صندل یا گوشه
برداشت و   یصندل   یبا عاقد دست داد و به سمت من امد. کوله ام را از رو  یاحمد یمعطل قهیدق

 گفت:  

 خانم  می بر میتونیتموم شد م -
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 : دمیشکسته پرس دل

 پس؟  یشناسنامه ها چ -

  دنیم لی همراه با سند ازدواج تحو مونهیم ششونیپ -

 امدم رونیب کردم و از اتاق  یلب از حاج اقا خداحافظ   ریزمزمه کردم. ز یهدف باشه ا یب

داد و با  لمیتحو یگذاشتم .لبخند تلخ  زیم یمحضر را تا زده رو دیو چادر سف ستادمیا یمنش  زیم  کنار
 لرزان گفت:  یصدا

 بودم دهیعروس از تو مظلوم تر ند -

 سوزاند یهم به حالم دل م بهیغر کی یبود حت زتریتلخم از اشک پنهان او هم غم انگ  لبخند

  یپا و ان پا م نیمانده بودم و دل نگران مدام ا یامدمم.سر دوراه رونیاز محضر ب  یسر احمد پشت
 شد؟یم یکردم ، حاال چ

 : دیرا فشرد و قبل از سوار شدن با طعنه پرس  نشی ماش ریدزدگ

   د؟یسوار ش دیشما قصد ندار -

 راست حرف دلم رابه زبان اوردم:  رو

 !شه؟یم  یچ نیبعد از ا -

 مجهولش شد  ندهیدلش با خودش گفت چه عجب باالخره نگران ا  یو مطمئنم تو دیخند

و    یمونیمجوز سقط همسر من م  دنیخونه مادرم و تا رس دیبری م فیشما تشر شهینم یخاص  زیچ -
، مجوز سقط هم که اومد سقط  میاریخوشبخت و عاشق رو درم یهمسرا یخانم سابقم ادا یجلو

 نی، هم یر ی گیو طالق م میکن یم

 ن یاو ساده بود ... هم ی، چقدر ساده بود ، چقدر برا نیهم

شوم. فقط با   ادهیپ دیبه من هم بگو  دیزحمت نکش یشد .حت ادهینگه داشت و پ  ییالیخانه و  مقابل
 آخر راه است.   نجاینگاه چپ چپش متوجه شدم ا
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  یباغچه معمول  کیو  یمعمول یبود ، بدون نما ، با آجرها  یخانه معمول کیظاهر خانه نگاه کردم. به
 بود  نشییکه درخت انار خشک شده اش تنها تز

 سالن را باز کرد و صدا زد:  در

 استقبال؟ یایمامان مهمون مون اومد ، نم -

 یبود، اما موها  ریپ  فتندگیصورتش م یها نیدر حاضر شد. چ یجلو  یانسالیلحظه بعد زن م  چند
 کردند ی مقاوت م  ر،ی درک کلمه پ یرنگش برا یشراب 

 آغوشش جا داد و پر محبت زمزمه کرد یبه من زد و بدون جواب به سالم من ، من را تو یلبخند

 دخترم  یخوش اومد -

 قمیرا ال ی استقبال نیگفته بود که همچ یدرباره من به مادرش چ یاحمد یعن یخودم فکر کردم  با
کردم مثل خودش   یخانه پا گذاشته ام؟ سع نیبه ا یچ  یمن برا دانستیزن م نیا یعن ی دانست؟یم

  هیشانه اش تک یحرکتم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو یب  یمهربان برخورد کنم پس دست ها
 ازم فاصله گرفت و گفت:  یبعد از مدت دادم

 تو  ایتو ب   ایدخترم ؟ ب یستادیچرا دم در ا -

دست مبل قهوه   کی. امدیبنظر م   یم یخانه شان ساده و صم  یداخل طیخودش وارد شدم ، مح همراه
قرار   ییرای وسط پذ کی کوچ یراهرو کیشده بود و  دهی به صورت ال مانند چ   ییرایکنار پنجره پذ یا

دو اتاق خواب و  دمیفهمخودش جا داده بو.دکه بعدها  یسوخته را تو یداشت که چهار در قهوه ا
با پا به   یارام یضربه ها یب یاز مبل جا گرفتم و با حس غر یهستند .گوشه ا یبهداشت   یها سیروس

 مقابلم قرار گرفت  یزدن اطرافم فنجان قهوه ا دی.در حال ددمیکوبیفرش م 

 دست جلو بردم.  یانداختم و همراه با تشکر  یرا از بخار فنجان  بهچهره مهربان خانم احمد نگاهم

 مبل گذاشت و گفت:  یجلو یعسل  یرا رو  ین ینشست و س  کنارم

 لپات گل انداخته زمی عز  یبخور گرم ش -
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امد  رونیراهروب یاز درب ها یکیاز   یاکتفا کردم. احمد  یبه زدن لبخند  نیتشکر کرده بودم.بنابرا قبال
 و در حال خشک کردن صورتش خطاب به مادرش گفت: 

 مهمون ما رو داشته باش  یاداره هوا  رمی مامان من دارم م -

کردم.مادرش با گفتن   یشتر ی بود اما با رفتنش احساس غربت ب بهیهم غر یخود احمد  نکهیا با
  یبه بخار  ها  یحرف و حرکت اضافه ا  یو ب بانهیراحت بلند شد تا بدرقه اش کند و من غر  التیخ

 شدم.  ره یپرواز کنان فنجانم خ 

 گذاشت  یتنها دهیمن ، داماد به شب نرس  یهم از روز عروس  نیا

هم  یو ب  یب یاز حس غر کردمی طاقت فرسا باشد،فکر م می ان خانه تک تک لحظاتش برا کردمدریم  فکر
  یو وقت  داستیکه نکوست از بهارش پ  یسال  کردمیخفه شوم ،فکر م  میها نهیس  یرو  نیو غم نگ یزبان 

  زیاما همه چ شودیعروس شدم پس حتما همانقدر سرد با من رفتار م  فاتی انقدر سرد بدون تشر
را انتخاب   ی گر یلحظه چرخشش سرنوشت د نیکه در اخر یسکه ا یافکار من شد!مثل دو رو رعکسب
 رده باشد! ک

در   شتریاز مادر خودم هم ب یمهربان و خوش رو... که حت اری بود بس  یخانم ،یرعل ی مادر ام دجانیناه
دوش   یام رو  ین یخودم را خفه کرده بود سنگ نهیکرد.اجاره نداد حاال که سربار بودنم س یحقم مادر 

چنان باهم  یرعلیورودم و بعد از رفتن ام هیبه وجودم القا کند. از همان ساعت اول یانها حس بد
و تا شب قبل از   دیرا هم به در خانه کش هیخانم همسا مانیخنده ها یکه صدا  میشد یم یصم

به   یبعد از مدتها خنده از ته دل میکه لبها میکرد یو شاد  دمیو خند میانقدر گفت ،یرعل ی بازگشت ام
دوبرابر شد. با   یرعل یبا برگشتن ام یشاد نیکش امد... صد البته که ا ابمیو تا دندان اس دیخودش د

را به خانه بکشاند؛ دستور سبد بستن و پارک رفتن داد ، بماند    یخستگ نکهیبرگشتن از سرکار بدون ا
از سروان  می خدمتش من و مادرش را به خنده انداخت و برا نیخاطرات ح  فیکه در پارک چقدر با تعر 

  میبرا تشیشخص  یرو نیا هکه تاز  یشوخ و مهربان یرعل یشد به ام  لیو بداخالق تبد یجد یاحمد
 اشکار شده بود.  

در وجودم حل شد که   یو بعد از ان...چنان دلهره ا میادامه داشت که به خانه برس یظه اتا لح یشاد
درب اتاقش را   یجان با سخاوتمند دیکجا بخوابم!؟ گرچه که ناه دیحاال من با  اورمی به زبان ب  دمیترس
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من و   یها یلتنگجان مامن د دی از اتاق ناه ی...گوشه ا گرید یگشود و بعد از ان و شب ها میبه رو
 تمامم شد. مهین یکابوسها

 *** 

. از غروب تا وقت خواب سه میکرد یم یسپر  یرا دونفر   مانیجان لحظه ا دیصبح تا غروب  با ناه از
  یرو ادهیپ یحالت برا نیدر ساده تر ای یشهرباز   ای نمایس  ای میپارک بود ای، هر شب   یرعلی با ام  ینفر 
 یبه عضو  دمش لیتبد یخودم از عروس سربار تقلب  الیخ  یو من حداقل تو میکردی را وجب م ابانیخ

دوباره   دانستیدختر خانه اما م ایعروس خانه ست  دانستیکه هنوزهم نم یاز خانواده ،عضو
 اورده بود. یدلبستگ  نید نیمادر و پسر بود و هم نیا ونیرا مد دنیو کمتر کابوس د  دنیخند

 دلبسته بشوم . ینبود دو هفته ا دیو بع دهیمحبت بود و محبت ند تشنه

بنظر   شهیزوج عاشق پ  کیو کنارش  کردمی تصور نم یرعلی خودم را کنار ام میاهایرو  ینبودم ،تو عاشق
ماندن  ی خانواده شاد باق نیاز ا یعضو یتو شدیمن خالصه م یو دلبستگ ا ی ، تمام و رو دمیرس ینم

 ...یاش به هر عنوان یحاال باق 

به   گفتی ن م دجایوو ناه دادیاجازه رفتن نم  یرعل یامدن بچه، ام ایبعد از بدن   دمیدیم میاهایرو یتو
  دیو شا مانمی.شاد م مانمیخانواده م نیکنار ا  شهیهم یمثل تو عادت کردم و من برا یداشتن دختر گل

  نی، من ا بروم  شیحد پ  نیتا ا دادمیهم به خودم اجازه نم ای رو ی، هرچند که تو شدمیعاشق م یحت
  یخوشبخت   اقتی فراموش کرده بودم که ل  نکهیرا هم نداشتم فقط ا اقتشیل یحق را نداشتم ، من حت 

بخت و اقبالم   میرا از گل  میکرد پا ی ادآور یخانواده برگشت و به من  یندارم. تا ان روز که عروس واقع
 درازتر کردم. 

بودم و  هیتخت دراز کشد یکرد رو  یرشد م  شتریبطن و شکمش روز به روز ب یکه تو یبچه ا با
 عشق؟  ایبهش داشته باشم..نفرت انزجار؟محبت  یچه حس  دیبا دانستمی..نم زدمی حرف م  شیبرا

من که مهم نبود ، هرچند با   ینه ؟ برا ایمهم بود  شیبرا دانستمینم  ینه؟ حت  ای دیفهم یم دانستمینم
خانواده شده    نیمن با ا وندیهرچه نبود باعث پ  شدیخودم که تعارف نداشتم ، رفته رفته داشت مهم م

 بود
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زنانه  یها غی ج  ینداشتم، صدا یروشن فیکه هنوز تکل  ینبودن بچه ا ایمهم بودن  یدر افکارم برا غرق
در اتاق را باز   مهیشده باشد سراس  یجان دچار مشکل  دیناه  نکهیا الیکرد. با خ  خیتنم را س یموها یا

که همان لحظه نگاهم به  گشتمی جان م  دیسالن انداختم. با چشم به دنبال ناه یکردم و خودم را تو
بدهم  صی تشخ توانستمی.مدیپر کش میدوخته شد.دهانم بسته شد و صدا از گلو یزن دهیقامت کش

 یها چه کس هیجان و همسا دی مدت جز ناه  نیاشت...مگر اند ییبه شناسا  اجیبود..احت یچه کس
 سر داده بود؟! ادی و فر  غیج

 !میشده بود  یشده قربان لیتشک  مهین نی جن  کیبود که بابتش من و   یزن همان نیا

 گفت:  ری را خاموش کرد و با تحق شی ها غیکه به من افتاد ج نگاهش

 شونن؟ یا دتونیخب پس عروس جون جد -

 جان گفت:  دیداد و خطاب به ناه لمیتحو یز یتمسخر ام  لبخند

 ! سوختیدلم نم یبراتون!اونجور  ارنیاز من سرتر باشه، مردم حرف در ن  نی گرفتیم یکی حداقل  -

 گفت:  یبرافروخته وحاضر جواب ی جان با  چهره ا دیناه

که نگن اجاقش کوره خودش باعث افتخاره ، پسر من که   ن یهم ینگران حرف مردم باش  خوادی تو نم -
  یدک و پز چون اجاقت کوره کس نیبا همه ا گهیثابت کرد تو برو فکر خودت باش که د شویمردونگ

 رتت یبگ  ادینم

اما در   ندازد،یبه راه ب یگر ید یبشود و سر و صدا  یحرفها انتظار داشتم عصب  نیا دنیبا شن   نکهیا با
 ناتمامش به زور گفت:  یخنده ها انیجان قهقه زد. م  دیبلند به حرف ناه یکمال تعجب با صدا

 !!!یمردونگ -

 گفت:   شی رساند و در همان حال با حفظ لبخند پوزخند نما انیاش را به پا یتصمع  یها قهقهه

سال  5که  یکنه نه من بلکه باور  دیبگ  تونیعروس دهات نیرو به هم نایاخه ا  ؟یو مردونگ یرعل یام -
 کردم!  یشب و روز زندگ ری کنار ام

 : دیبلند خشمناک غر یجلو امد و با صدا ی قدم یعصب نباریو ا دی کامل پر کش لبخندش
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  یسلمون یدکتر متخصص داد  یبجا  یوقت یخودت حراج گذاشت  یپسرتو خودت با دستا  یمردونگ -
، حامله شدن  یهم نداشت چه برسه بارور  یر یپذ کی توان تحر یحت  ریسرکوچه ختنه اش کنه ، ام

پرپشت از   شیر هیبکش که  ل یفام یها یو خاله خانباج  هیبرو به رخ در و همسا  دتویعروس جد
 کردم و هنوز.....   یکه پنج سال باهاش زندگ یمرده ، نه به من کنن ی م فکرو  دنیردیام

  دمیو نفهم  دمیو دو قدم عقب کش دمیخانم شد و سمت من امد.ترس  دیناه الی خی .بدیرا بر حرفش
 شکمم نشت.  یبودم،رو  رفتهیکه بودنش را نپذ  ینیمحافظت از جن  ینا خواسته دستم برا یک

بار من را مخاطب قرار    نیاول یبرا  یشخندیشکمم انداخت و با ن  یبه من و دست سپر شده رو ینگاه
 داد:

پسر خواجه اش   شیرو به ر یبگو بچه کدوم دردهات  ؟یگ ینم زتی مادرشوهر عزچرا راستشو به  -
 ...چقدر بهت داده که دهنتو ببنده هان؟یبست

 خانم گوش فلک را هم کر کرد:  دیناه ادیفر یصدا

 ! ییهرجا  کهیخفه شو  زن  -

له تا سکته فاص یز یکه خورده بود چ یهمه حرص  نیبا ا  حتملیجان شدم. دیصورت سرخ ناه  نگران
جان را   دیناه قهیو  دینداشت!به سمتش رفتم بلکه به ارامش دعوتش کنم اما دخترک زودتر از من رس

  دیکل یدندان ها یمنقبض شده از ال یدر هم فرو رفته و فک ییچالند. با اخمها شیدست ها یتو
 : دیاش اهسته غر شده

  یی، هرجا شیو سوزوند یمحل سپرد یخودت به سلمون  یکه نسل پسرتو با دستها ییتو ییهرجا  -
  شی رو به ر  گهینره خر د هیتر فرض کرده که توله  یکه تورو از خودشم دهات تهیاون عروس پشت کوه

 سنبل خان و بلبل خان تو بسته...

کرد و رفت    نشیپهن زم  رساند،یحرکت که تمام حرصش را م  کیرا رها کرد و با  دجانیناه قهی یان به
  یجان ناقوس مرگ نواخت...جور  دیکفشش در گوش من و ناه یشدن پاشنه ها دهی، رفت و کوب 

 بود!   نداختهیرا راه ن یمعرکه ا نیو چن امدهین یزن   نیوقت چن چیرفت که انگار ه

جان از بهت   دیناله ناه یخشک شده بودم.با صدا میکه افتاده بود، سر جا یو مبهوت از اتفاقات  مات
 شد  دهیرامدم و نگاهم سمتش کشد
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را گم کرده  می.نگران دست و پادادیچنگش فشار م انی دراز کش افتاده بود و قلبش رام نی زم یرو 
کلمه را  کیفقط  شیناله ها ی. از ال به الشدیجان صورتش هر لحظه کبودتر م دیبودم و ناه 

 دادم  صیتشخ

 دراور  یقرصام .... تو -

 عجله به سمت دراور اتاقش حمله ور شدم  با

دراور   یندادم و کشوها یتیاما اهم دیرکشیت دایدلم شد ر یکه ز یجور  دمیبه سمت اتاق دو مهیسراس
از کشو   یک یرا کردم که  نکاریرو کردم انقدر باعجله ا ری خشاب قرص ز ایکردن جعبه  دایرا به قصد پ

  دمیترس  دنشافتا یاز صدا نکهیافتاد. با ا نیبه زم یبد یواژگون شد و اسباب داخلش با صدا  شیها
بار به  نیکردم و باز هم ا دایقرص پ ییندادم و به گشتن ادامه دادم باالخره مشما تی بازهم اهم یول

ورتش  ص یسرش نشستم و مشما را جلو   یافتاده بود. باال نیزم  ی.همونجا رودم یسمت اشپزخانه دو
 : دم یتند تند پرس تتشیتکان دادم و هول شده از وضع

 کدومه؟ دجونیناه -

 زحمت زمزمه کرد:  به

 قرمزه  -

جانش دهان باز کرد و   مهیدراوردم . کنار لبش گرفتم،با جسم ن  کیپالست  یقرمز را از تو کپسول
پر کردم و باز کنارش نشستم خواستم  ییظرفشو ری را از ش وانیکپسول را مک زد. با شتاب بلند شدم  ل

 : دم یپرس یبا نگران   دیکش یقیشود اما دستم را پس زد و نفس عم   زیخ  میکمکش کنم ن

 جون؟قرصت اثر کرد؟   دیناه یبهتر  -

 : دمیکرد باز پرس  دییزد و با سر تا یلبخند مچهیمن ن  الیخ  یراحت  یبرا

 د یبهتر ش دی دراز بکش کمی  دییکمکتون کنم بر نییخوایم -

 آهسته گفت:  یزور با صدا به

 یمنو ببر  یتونینم کمتی ش نی پاشم توم با ا تونمینم خوابمیم  نجایهم اریبالشت ب هی،  خوادینم -



 2 شوند ی مردها عاشق نم

114 
 

سرش مرتب کردم و پتو را   ریکه بالشت را ز نیرا با هول اجابت کردم. هم شیتک خواسته ها تک
 بدنش پهن کردم چهار زانو کنارش نشستم یرو

  یو چانه رو رمی ام زانو به بغل بگ  شهیبه عادت هم توانستمیشکمم بزرگ شده بود وبرامده... نم حاال
 کاسه اش بگذارم. 

 دستش گرفت:  یم را توزده ا  خیو دست   دیپاش میبه رو یمهربان  لبخند

 کرد  یدلش از من پر بود سر تو خال ریرو بدل نگ طهی اون سل یحرفها -

خانه گذاشتم  نیحرفها بوده که پا به ا  نیهم دنیکه من فقط به منظور شن  اوردمیخودم ن یرو به
لب باز کند ، لبخندش را جواب  کردی به زحمت تالش نم گری،حرف زدنش بهتر و راحت تر شده بود و د

 دادم وبغض الود جواب دادم:

 به دل گرفت؟  یز ی مثل شما چ یاز فرشته ا شهیچطور م -

 ماند  ینشد و همانجور مسکوت باق لیاشک گوشه چشمش نشست اما اشکش به درد دل تبد نم

 : دم یعوض کردن بحث پرس یبرا

 دکتر؟  متونیببر دای ب  یرعلی زنگ بزنم ام دییخوایم  د؟یکه خوب  دیمطمئن  -

 مخالفت تکان داد  یهوا برا یدستش را تو هول

 اصال نگو ، قول بده نجای، اصال نگو امروز اومده بود ا ای بهش نگ یز ینه نه چ -

سرش نشستم تا کم کم  یواکنشش متعجب شدم اما بدون حرف فقط قبول کردم. انقدر باال از
 هم افتاد و خواب به جسمش غلبه کرد.   یرو  شیچشمها

  نیدراز بکشم ، با ا یشدم و هم زمان با ماساژ کمرخشک شده ام سمت اتاق رفتم تا من هم کم بلند
 کردم یمدت جبرانش م یطوالن توتهیب هیبا   دیامد و با یگاه دردناک بنظر م  هیحالم نشستن بدون تک 

  یرعل یاتاق پشمان شدم اگر ام ختهی بهم ر  تیوضع دنی بود اما با د  یتنها  چرت  کوتاهروزگاه قصدم
جان    دیناه کهیچه خبر بوده.در حال  نجایامروز ا بردی حتما بو م  دیدیاتاق را م تی و وضع دیرسیم

 نزنم.  یاتفاق به او حرف نیخواسته بود از ا
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نار  ک  بیکشو به ترت یشده مشغول جمع کردن اسباب کشو شدم. لباس ها را مجددا تا کردم و تو خم
 .دمیهم چ

تخت پهن شوم.اما حاال مگر   یو باالخره فرصت شد رو   دمیکش یق یاز تمام شدن کار نفس عم بعد
از   یسر و تهه منطق نکهیبدون ا دی چرخ ی م یرعلیهمسر سابق ام ی! مدام فکرم دور حرفهابرد؟یخوابم م

 ان بتواند برداشت کند. 

  یبرا نکهیا ایداشت  یجسم  یناتوان  یرعل ی درست بود؟  ام شیحرف ها یعنی  گفت؟یراست م  واقعا
 حرفها را به زبان اورده بود؟   نیا ش ی شدن حرصها  یخال

 یبه قصد خواب استراحت کنم...نگاهم رو نکهیا یغرق شده بودم که به جا االتمی خ   یکشت انقدردر
  نییان پا یز ی به خودم امدم که متوجه شدم چ یاز دراورد ثابت مانده بود و لحظه ا نیینقطه پا کی

 افتاده است!

خم  یکاغذ   یباشم.به سمت ان ش دهیها را ند لهیاز وس یک یدادم موقع جا انداختن کشو  احتمال
با   یداشت و کس یس یتکه عکس مواجه شدم که پشت نو کیکه برش گرداندم با  نیشدم اما هم

 باغ بهادران  1390نوشته بود: تابستان  یرنگ  یر اب خودکا 

شده کنار ورتم را به پشت  زانیاو  یباغ بهادران نرفته بودم. تار مو چوقتیبود اما ه کینزد نکهیا با
عکس   دنیبود، اما با د  ییچطور جا نمی گوش هدابت کردم،عکس را چرخاندم و پشت رو کردم تا بب

  ری ز یبی سقوط کرد...درد عج نییعکس از دستم به پا  دهیو هراس دهیوحشت به جانم چنبره زد و ترس 
 زد!  شیو اشک به چشمم ن  دیجیدلم پ

عکس خودش بود ... آرش   یبه رعشه افتادم...ان شخص تو کیستریلرز گرفتم و ه ریتصو دنید با
 بود ...

بودم ... چند ساعت ... چند روز ... چند ماه ... چند سال... اما  رهی چه مدت شوکه به عکس خ دانمینم
 دم یشانه ام از جا پر  یرو  یبا نشستن دست

 : د یپرس  یسرم با لبخند ی جان باال  دیشانه ام نگاه کردم. ناه  یو به صاحب دست رو برگشتم

 ا یشی م  تیاذ زم؟یعز نجایا ی نشست ینجور یچرا ا -
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ام را   دهیپر ی..انگار هنوز رنگ و رودیکرد و ذوق زده عکس را از دستم کش یدستم نگاه یعکس تو به
 بود! دهیند

چه  ین ی بی ، م یجفتشون برم اله  یگمش کرده بودم ... قربون قد و باال یکرد دایاز کجا پ نویعه ا -
 دارم؟  یپی خوش ت یپسرا

 : دم یرفت!با لکنت پرس  جیگ سرم

 ... اونم ... پسرتونه؟  یکیاون  -

 کار ممکن بود ن یتر دیکه ان لحظه از نظر من بع یداد، خنده ا لمیهم خنده تحو باز

چند ماهه  یدونی، م ی... قربونش برم اله زترهیخودمم برام عز یرعل ینه پسر برادرمه اما از ام -
 ذره شده هی دلم براش  دمش؟یند

و من با بند بند   دیرا بوس  شانیکیصورت کدام   دانمیتخت نشست و با عشق به عکس نگاه کرد.نم لبه
  زی شک برانگ  یلیخ دنیزبان کش ری ز یهم رفت و برا  یحرکتش منزجر شدم. اخمم تو نیتنم... از ا

 : دم یپرس

 کجاست مگه؟  -

 گفتم:  عیخودم سر هیتوج  یبهم انداخت برا ینگاه  مشکوک

 نکردم  ارتشونیهنوز ز نجام یاخه چند وقته ا -

 کرد که لبخندش برگشت و گفت:  باور

رو فراموش نکرده هرچند   یرعلیحال هنوز منو ام  نیبا ا  یرفته ول شهیم یست ... چند ماه هیترک -
چند وقت قبل از اومدن تو زنگ زد   نی، هم زنهیبه من زنگ م میگاه یرعل یام زنهی زنگ م  باری وقت 

البته  شدنیلحظه هم از هم جدا نم هیکه بود مثل برادرا دوقلو بودن  نجایحرف زدن باهم ، ا  یکل
 آخر نسترن   یتاقبل از ادا اصوال

 شد و ادامه داد:  نیاش غمگ  چهره

 ز ی همه چ یب که یزن  نیکرد ا تیاذ یل یطفلک بچه ام رو خ -
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  امدی جان خوش نم دیمسلما به مذاق ناه گفتمیکه م یهر حرف میبگو توانستمینم  یز ی نگفتم. چ یز یچ
 زن را آزار بهدم  نیا خواستمیو من اصال نم 

! تنها  شی جان را با عکس پسرها دیکنم وناه   اریروضه سکوت اخت یرعل یدادم تا برگشتن ام حیترج 
 بگذارم 

  یرعلی... هزار جور سوال داشتم و جواب همش دست ام رفتی مغزم رژه م یتو الی هزار جور فکر و خ 
 بود

  توانستیشده بود؟ ، فقط او م شیی پرونده پسردا یبدهد چرا  مامور بررس  حیتوض توانستیاو م فقط
  توانستینشده ، فقط او م تیهو  صیتشخ  میت  یبا نقاش یی داقسم بخورد متوجه شباهت پسر میبرا

گر یسرم به جدال افتاده بودند و  از سر و کول همد یکه تو  ییخاطر بدهد تمام فکرها نانیبهم اطم
بود که من   یهمه از دم اشتباه بودند و....او هنوز هم همان آدم خوب و پاک و مهربان رفتند،ی باال م

 و شناخته بودم! دهیدو هفته د نیا یتو

  یسرم گوش سپردم تا باالخره صدا یتو یافکار مثبت و منف یدعوا یاتاق ماندم و به صدا یتو انقدر
خبر از امدنش داد با عجله   یرعلی ام لیموتور اتومب  یخانه وپشت بندش صدا  نگیباز شدن در پارک 

  داد یدستش را جا به جا کرد و عصب یتو یرا خاموش و گوش  نیرساندم ماش  یخودم را به در ورود
 زد: 

 ی کن ی م جایب  یلیتو خ  -

برخوردم نگاهش را باال اورد  یقدم عقب رفتم.کمرم به در پشت سرم اصابت کرد. از صدا کیترس  از
 زمزمه کرد:  یگوش  یو به من دوخت. تو

 دستت.  یگوش -

 به من گفت:  خطاب

 شده؟  یز یچ -

 که بهم وارد شده بود لکنت گرفتم:   یترس از

 ...  دی... من با زهیمن .... چ -
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 گفتم:  کبارهی.به خودم مسلط شدم و  دمیکش یق ینفس عم 

 م یحرف بزن  دیبا -

 تکان داد:  یاش را کم یگوش

 م یزن یفعال کار دارم برو داخل اومدم حرف م  -

 و بلند گفت:  دیجان از داخل اشپزخانه سرک کش دیدر هم وارد خانه شدم.ناه یچهره ا با

 تو؟ ومدیبود؟ چرا ن یرعل یام -

 زنه ی حرف م  یاالن، داره تلفن  ادیم-

با هم در تماس هتند. نکند االن   یرعل یجان گفت آرش و ام دیذهنم زده شد. ناه یتو یجرقه ا ناگهان
 هم خودش پشت خط بوده باشد ؟ 

  نکهیرفتم و آهسته بدون ا شدیباز م  نگیکه پنجره اش رو به پارک  یرعل یبه اتاق ام عی فکر سر نیا با
 پنجره را باز کردم  یکنم ال جادیا ییصدا

 :شدیم دهیکامال واضح شن  شیدرست بود صدا  حدسم

 عمرت به حرف من گوش کن حداقل دلم نسوزه یتو  باریفقط  بارینه ،  یعنی بهت گفتم نه  یوقت -

- ... 

 البد  دونمیم زیچ هی -

- ... 

شده ، آدرس خونه ات رو   میات ترس افهی، ق  دوننینفهم پرونده ات هنوز بازه ، اسمت رو م شعور یب -
  هیتا  نتتی بب  دیو خورش یایب هی، فقط کاف نترپلیا ستیکم داشتن تا اسمت بره تو ل  لیفام هیدارن ، 

 ست یساخته ن یکار  چیراست زندان از دست منم ه هیببرنت دادسرا و از اونجا   میو مستق رهی مامور بگ

 کند. میرسوا میدهانم گرفتم مبادا صدا   یرا محکم جلو  دستم
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 ییانترت رو گرفته بودن و دا ینداده بودم االن تو و اون دوستا  تیفرارد آخه نفهم اگه من به موقع  -
 قبرستون بود  نهی هم سکته سوم رو زده بود از دستت و س

بهم   مینشستم.لرز به تنم وارد شده بود و بدون کنترل دندانها نیزم  یخوردم و رو زی ل واریگوشه د از
 !شدیم دهیکوب

به   اهیس  هیمانده بود ، پادشاه قلبم از شوال یکه باق ید یامهمان اندک  یشد حت رانی آرزوهام و کاخ
 ! ختی داد و تمام من در هم فرو ر تیماه  ریجادوگر بدجنس تغ 

کنم   شی راض یمن چجور  گرفتیاز من سراغ حکم سقط م روزیپر نیزن هم نیآرش؟!!! ا ی احمق -
  لیخودتو تحو نکهیتو بده بدون ا ل یکنم بچه رو تحو شی بچه رو نگه داره ؟ از اون گذشته ، چطور راز

 که  نیدوتا نبود یک یبچه از تو باشه ؟ ماشاال   یبده؟ اصال تو از کجا مطمئن سیپل

 شدمیبلند م دیشدن بس بود ... با چهیبس بود ... باز هیبس بود ... گر دمی شن  یبود ... هرچ  بس
که گناهش به اندازه هر هفت نامرد   یو باور مرد  نجای.... نشستن ا کردمیم ی فکر  دیبا رفتمی م دیبا
  یروز  بودممکن  نکهیبس بود. توهم ا  هیبه ساز بق دنی بود بس بود..رقص فیبزرگ و کث  میگهرزندگید

 بس بود شهیهم یبرا گریبود ... د  حال بهم زن ، من هم خوشبخت بشوم بس یایدن نیتو ا

 خانم پاتند کردم. دیشدم و بدون بستن پنجره به سمت اتاق ناه بلند

راببندم اما کدام  لمیوسا خواستمی.مزدمی بودم و دور خودم چرخ م ستادهیوسط اتاق ا رانی و ح جیگ
 هم داشتم؟!   یا لهی!مگر وسلیوسا

بود. خودم   سیپل یرعلیامد؟ام ی از دستم برم یچه کار   داندیکردم واجازه نم  ی االن قصد رفتن م اگر
  یایدن ن یبودم.اگر با همان سالح گرم وجودم را از ا  دهید شیواسل ها نیاش را ما ب  کباراسلحهی

 ؟!!!   یک رد؟ی حقم را بگ خواستیم یچه کس کردمیپاک م  ینکبت 

 فکر کنم! دیفکر کنم ، با د یفکر کنم ، با دی! بازدمی به آب م گداریب  دینبا

 دایپ  نیدردش تسک  یدستم فشردم بلکه کم ینشستم و سرم را محکم تو دخانمیتخت ناه  یرو
 یداخل امد لبخند یرعل یشد و بدون کسب اجازه،در باز شد و سر ام دهیکند.دو ضربه به در کوب 

 : د یداد و پرس لمیتحو
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 اجازه هست؟  -

کردم خودم را کنترل کنم   یسع  ندازدیصورتش چنگ ب  یرو  میکنارم چنگ زدم مبادا ناخن ها یپتو به
 دستم رو شود! ادایم

 د ییبفرما -

 گفت:  نهیداد و دست به س هیقد وارد شد مقابلم به دراور تک تمام

 من دربست در خدمتم  یحرف بزن  یخواستی، م دییشما بفرما -

فکر مهر مثبت   ینگاه کردم چرا از همان روز اول به قصد پاکش شک نکرده بودم و ب شیسرتا پا به
 و انزجار تمامم را پر کرد.  دم؟نفرتی خواسته اش کوب یرو

 افکارم نظم بدهم  دهیتالش کردم به کالف در هم تن  یق ینفس عم با

 من را به خودم آورد:  گریکباردی شیصدا

 ؟ یگینم یز ی، پس چرا االن چ یبگ  یعجله دار   یلیخ دی رسیبنظر م  اطیتو ح  -

  ری!سر به زبافتمی م یدروغ دیشده بودند!با  یو در عجب بودم چرا کلمه ها از ذهنم فرار  دمیگز لب
.شمرده شمرده اورمیمرد را به خاطر ن  نینکند. تا شدت انزجارم از ا یانداختم تا نگاهم با نگاهش تالق

 حساب شده گفتم: 

 بهتره  د یبدون  کنمیفکر م  یول  دیبه شما نگم ناراحت نش  یز یجون گفتن چ دیراستش ناه  -

 تخت کنارم نشست:  یمکث رو یشد و ب  نگران

 شده مگه؟  یچرا؟ چ -

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  یکم

 د یدونیکه م دی اریخودتون نم یبه رو ن یقول بد دیقبلش با -

 گفت:  بالفاصله
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 دم یباشه قول م -

 یکه او مرا باز  یهزارم  کیامد حداقل  یبزنم مبادا ناراحت شود اما االن بدم نم  یاول قرار نبود حرف از
 داده بود را جبران کنم

 دستم مچاله کردم و گفتم:  یدامنم را تو گوشه

 امروز خانمتون اومده بود-

 خنک شد ، ادامه دادم: یهم رفت و دل من کم  ینگاهش کردم. اخمش تو  یرچشمیز

 جون سرو صدا کرد و رفت   دیبا منو ناه مکی -

 گفت؟  ایچ -

جواب   حا یاش  را هم از دست ندهم.صر هیثان کی ی دوختم تا حت ش یچشمها یبار چشم تو نیا
 دادم:

 یستی گفت شما مرد ن -

دلم اضافه کردم "حاال منم   یشد و نبض گردنش به کوبش افتاد. ،تو رهی چهره اش ت دینکش  هیثان به
 " یتو از همه نامردا نامرد تر   دمیبهش حق م

 : دیغر شی دنندانا یاز ال یعصب

 حرف؟   نیا یچ یعنی -

 را تبرئه کردم:  خودم

 من نگفتم که اون گفت   -

وقفه از    یاز اتاق خارج شد. متوجه شدم که تند و ب عی حرفم را به فعل برسانم و سر ینداد باق  اجازه
داخل   عی خانم سر دی. ناهرمیکوچکم جشن بگ یروز یپ  نیوقت نشد بخاطر ا  یخانه خارج شد و حت 

 : دیو پرس  دیاتاق پر

 پسره؟  نیکجا رفت ا-
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 ام را مظلوم کردم و گفتم:  افهیق

 شد  یهم عصب یلی از اداره زنگ زدن خ دیشا دونمینم -

 ادامه دادم: یرا سمت دهانم بردم و با حالت نگران کننده ا مشتم

 کرده یز یزنه رفته اداره هم ابرور نی _خاک به سرم نکنه ا

زن داشتن پسر و برادرزاده   نیشدم،تنها گناه ا  مانیو من از حرفم پش دیخانم پر  دیاز چهره ناه رنگ
 بود   شیناتو

و من   یرعل یام ی، او برا دمیکش  یخانم نگران  دیناه یها ینگران  یبودم و پا به پا داریخود صبح ب  تا
 من بود. یمسببش حرفها نباریا امدیسرش م ییبود و اگر بال ضیزن مر نیاون ، قلب ا یبرا

و قرآن زممزه    نشستیدر م یجلو ای  خواندیم یالکرس   تی و آ رفتیکنار پنجره راه م ای اذان صبح  تا
 کرده است! تی ترب  ییان چنان پسرها یزن معتقد نی چطور همچ کردمیفکر م نیمن به ا کردویم

فرصت مناسب را  تایخواب شد ونها  میکه طلوع کرد،همان جا کنار سجاده  اش باالخره تسل افتاب
 کرد بمینص

جلو   بیکوله ام برگرداندم. ج  یرا که سر شب جمع کرده بودم تو  لمیشدم و به اتاق رفتم. وسا بلند
باشد. بجز شناسنامه که هنوزهم دست محضردار بود و  شی کوله را چک کردم که مدارکم سرجا

اخر را باز کردم و   یبود. کشو شی سرجا زیهمه چ مینداشت یگرفتنش ذوق و شوق  یبرا چکدامیه
 برداشتم! را هم به عنوان مدرک   سیابل  دوتاعکس  

  ز،یم یخانم پشت کارت اشتراک آژانس رو دیکه از اماده بودنم مطمئن شدم با مداد چشم ناه کامال
 جا خوش کرده بود نوشتم:  نهیکه گوشه آ

 نکرد"  ی" بابت همه مادرانه هاتون ممنون اما پسرتون در حق من برادر 

 . ردی گیباشد در محور نگاهشان قرار م یز یچ  نیقراردادم که اول  یبار کارت را طور  نیا

که ذات پسر و برادر زاده اش را بشناسد . ،  شدیوقت قسمت نم   چیه دیشا نطوریبهتر بود ، ا  نطوریا
   کردمی و من تمام محبتش را جبران م ماندیخوشحال م  دیشا  نطوری، ا ماندیمادر م دیشا  نطوریا
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خواب هم   یتو یخانم که حت  دیسر ناه  ی.باالدمیبا خودم به دنبال کش ییرایتخت را تا پذ یرو یپتو
که  یی دعا نی شدم و در حقش بزرگتر رهی و به صورتش خ ستادمیآرامش نداشت و نگران بود ا

 رو نجوا کردم:  توانستمیم

 " یوقت پسرت رو ، پسر برادرت رو نشناس  چی"انشااهلل ه

که به عطر گل   یچادر  یجسم به خواب رفته اش انداختم و خم شدم و انتها یدستم را رو  یتو یپتو
 .دمیاغشته بود را کوتاه بوس یمحمد

 "یکردیسجاده دعا م نیا یمن هم پا یبرا شدی"کاش م

 نمانده بود.... یکه دل یکندن سخت بود اما نه وقت دل

 کردند.  یهوا را صادر نم شیدل گرفته اسمان اجازه رفتن گرگ و م یطلوع کرده بود اما ابرها دیخورش 

سند  کی تنها   دادمیاجازه م دی. نبارمی بود که شناسنامه و سند ازدواج را از محضر بگ نیکار ا نیاول
 خواهدی بشوم که هرجور م یشب باز  مهی من همان عروسک خ الشیدستش شود و به خ  یازدواج آتو

 من را بگرداند. 

  دایپ یپا و ان پا کردن، باالخره سر و کله منش نیا یمحضر معطل شدم و بعد از کل یجلو  یساعت مین
 بهم انداخت و لبخند زد:  یکه جلو رفتم و سالم دادم. نگاه چرخاندی قفل م یرا تو  دیشد. داشت کل 

 ن یسالم خوش اومد -

   د؟یشناخت-

 لبخندش معلوم بود مرا شناخته!  یبود کردم؟ از تلخ  یچه سوال نیا

هست شناسنامه و  یهفته ا هی یای بره ، اتفاقا منتظرت بودم ب  ادمیتورو  شهیمگه م زمیمعلومه عز -
 ی ومدیماه عسل که ن یسند ازدواجتون حاضره گفتم حتما رفت

 را باز کرد و تعارف زد. در حال وارد شدن طعنه وار گفتم:  در

 دو هفته عمرم بود  نیاز ماه عسل برگشتم ، بهتر روزی د نیاتفاقا هم -
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در    یگفت ، هرچند دروغ کیصورتش را احاطه کرد. به دروغم تبر  یو خوشحال دیلبخندش پر یتلخ
  ن ی اخر ا یلحظه ها نیکاش ا یدو هفته عمرم ررا پشت سر گذاشته بودم.فقط ا نی کار نبود واقعا بهتر

 . کردی ذهن و قلبم را مکدر نم نیچن

 پشت سرش دنبال مدارکم گشت ستادهی ا یکشو یگذاشت و تو زشیم یرا رو فشیک

 بود؟   یچ لتونیفام-

 ی _خالق 

 ؟ یشوهرت چ-

 دادم و آهسته تر جواب دادم: رونیرا کالفه ب  نفسم

 ی احمد -

 قباله و شناسنامه شما  نمیا دییبفرما-

کوله ام  یتشکر کردن مدارک را تو نیگرفتم و در ح   لیهم بود.تحو یکردم. شناسنامه احمد نگاه
 قراردادم. 

 و گفت:  دیاخر دستم را کش  لحظه

خوشحالم که فکرم اشتباه    یلی، خ یخوشبخت ش   کردمی فکر نم نیکه شما ازدواج کرد طیبا اون شرا -
 بوده

اشتباه نبوده ، دلم  میدلم خواست بگو یشد وقلبم را سوزاند.لحظه ا یحلقم سرب داغ یواژه ها انتها 
بزنم خوشبخت   ادیبودند ، خواستم فر دهیبر یناف من را با بدبخت ی. اشتباه نکردمیخواست بگو

ادم ادمش بود و   نیبود...نه ا ریحرفها د نیا یشدم اما طبق عادت دهانم را بستم. برا چهی نشدم باز
 .گشتینه زمان به عقب برم

 بود. میتخاب خودم و حماقتهاهمان اسم خط خورده تو شناسنامه به ان 

 **** 
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داخل شدن  یچشم دوختم.تهوع و استرس به جانم افتاده بود.قدم اول را برا یکالنتر  یتابلو به
 در جا نگهم داشت:  یزن یبرداشتم و هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودم که صدا

 خانم کوله ات  -

  دیبا یداد و من هم بدون تشکر داخل شدم ، از چ لمیکوله را بدون حرف تحو  یمعطل یقیاز دقا بعد
به رغم پرسنل بودن ، بدون  یو مجرم اصل شدیمجرم با من رفتار م  کیدر حد  نکه یاز ا کردم؟یتشکر م 

 شد؟یوارد م یبدن یبازرس چیه

 : دمیچرتش نپرد آهسته پرس نکهیا یچرت بود برا یدر تو یجلو سرباز

 کجاست؟  یکالنتر  سییاتاق ر -

 سربلند نکرد نگاهم کند:   یحت

 30طبقه باال اتاق -

 شدم.  یسراندم و به سمت اتاق موردنظر راه میلبها یبار تشکر را رو نیا

 بود سر وصدا روزش را شروع کرده بود تی مملو از جمع یتازه اول صبح بود اما کالنتر  نکهیا با

 نداشت متعجب شدم  یمنش نکهیبه در زدم.از ا یو ضربه ا ستادمیدر ا یباز بود جلو  سییاتاق ر در

لبخند از جنس   نیلبخند اعتماد نکنم ، ا نیکردم به ا یکرد و با لبخند اجازه ورود داد و من سع نگاهم
 بود  یرعل ی ام یلبخندها

 دخترم  دییبفرما-

 ستادم یا شیچرم رو به رو یصندل  یجلو

 ر ی سالم صبحتون بخ -

 امرتون  دییبفرما ری صبح بخ-

 رفتم سر اصل مطلب:  میمستق
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 دارم  تی من از مامور پرونده ام شکا-

 بدبختانه مامور پرونده ام شوهرم هم هست نزدم   نکهیاز ا یحرف 

 دخترم؟   هیمشکل چ -

متوجه شدم خودشون   روزیفرار کردم د نیمتهم  گفتنیکردم اما م  تی من شکا  شی پنج  شش ماه پ -
 دادن شونیفرار

 : د یباال پر شی ابروها

 کنه ها  تی ازت شکا تونهیراحت م  یاگه نتون  ؟یثابتش کن یتونی دخترم م هیاتهام بزرگ -

 در هم رفت و در حال دراوردن عکس از کوله ام گفتم :  یفقط کم یکم اخمم

 مدرک دارم  -

نگ نگاه کردم "سره  سییر یآقا سیاسم نو یعقب رفتم. به تابلو یگذاشتم و کم زیم یرا رو  عکس
 به ان انداخت.   یدهقان". عکس را برداشت و نگاه سرسر 

 هم نداره یمورد اخالق  چیهست، ه یاز سروان احمد یعکس شخص هی نکهیا-

 پشت سرم نشستم یصندل یشدم و رو خسته

 هستن یسروان احمد ییمتهم پرونده منه ، پسر دا شیفرد کنار دست -

 : د یاز تعجب چشم گرد کرد و بالفاصله مشکوک پرس ابتدا

 ؟ یعکس رو از کجا آورد  نیشما ا -

 از مادرشون گرفتم-

 را صدا کرد    یشد و بعد سرباز  رهیلحظه به عکس خ  چند

 اره یخانم هم ب نیپرونده ا ادیب یبرو بگو سروان احمد  -

 : دیبه من پرس  خطاب



 2 شوند ی مردها عاشق نم

127 
 

 شما خانمه؟-

 : دم ی. آهسته پرسنمشیبب خواستمی، نم  دیلرز یرعل یبا ام ییرا گفتم و تنم از حضور و رودر رو اسمم

 د؟ یصداش نکن  شهیم-

 بخوام   حیدر حضور شما ازش توض دی که دخترم با شهینم -

 گفتم:  صادقانه

 ترسمیازش م نمش یبب خوامی من نم -

از   یسرهنگ اشاره کرد که از اتاق خارج شود. با احترام نظام دادیمردد به مکالمه ما گوش م سرباز
 داد:  حیرفت و سرهنگ توض  رونی اتاق ب

 مینامه تنظ  تیشکا هیحق با شماست   دمیسوال و جواب ساده ست اگر د هی ترس نداره که خانم  -
 ، فقط دعا کن حق با تو باشه میکن یم رش ی و ما دستگ یکن یم

 از نو اغاز شد! مینم بسته شد!رعشه دستهاکه به در خورد دها یضربه ا با

، انقدر از حضورم شوکه بود که احترام   کردی نم یشده بود و حرکت رهی با تعجب به من خ یرعل یام
 گذاشتن را هم فراموش کرد. 

 سرهنگ از هم باز نشد یکرد اما اخمها ی. بالفاصله عذرخواهدیبه خودش امد و پا کوب  ناگهان

 بده  حیبا متهم پرونده شون ، توض یدارن ، شما رو متهم کردن به همدست تی خانم از شما شکا نیا-

 : دی متعجب پرس یرعل یام

 ؟یکرد تی از من شکا د؟یآره خورش  -

 جواب داد: ادیمن سرهنگ با فر  یجا

 چه طرز صحبت کردنه؟  نیسروان ا -

 داد:  حیلرزان توض  ییبود که با صدا دهیهم به اندازه من ترس یرعل یام
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 خانم همسر من هستن جناب سرهنگ  نیا -

  یکس از ماجرا چینبود که ه  نیا نمونیفکر کردم مگر قرار ب نیسرهنگ شوکه شد و من به ا نباریا
 نبرد.  ییبو تی محرم

 : دمیدستم مچاله کردم و آهسته غر یتو تی را از عصبان میمانتو گوشه

 زتون یزع یینقشه بوده از طرف پسردا هیحتما ازدواج هم  -

خورد ،   یدی تکان شد ماندمیخبر م  یاز همه جا ب دیکه با  یان هم  از زبان من  ییاسم پسر دا دنیشن از
 را نباخت  هیرا در هم کرد اما قاف شی اخمها

 رفته؟  ادتهی یازدواج رو داد نیا شنهادی؟ تو خودت پ هیچ ییپسر دا  د؟یخورش  یگیم یچ -

 اش  ضربه زدم  نهیو با نوک انگشت به س ستادمی. مقابلش ادمیآوردم و مثل فنر از جا جه جوش

  یزدیبا اون ملعون حرف م   یداشت دمیانکار نکن ، خودم صدات رو شن -

 بست و حرفش را مجدد تکرار کرد:  نچشم یهم یبحث را منحرف کند برا خواست

 ازدواج از طرف تو بود نیا شنهادیپ -

 : دمیکش  غیج

قرار محضر    ری الس عیو سر یو زنگ زد یشد مونیپش هوی، چرا بعدش  یاولش آره توهم قبول نکرد-
 گه یجونت بود د ییالبد دستور پسر دا ؟یگذاشت

 چپ زد: یبه کوچه عل  باز

 خانم ی؟ توهم زد یباش  دهید ییکه پسر دا یدیاز من د ییدا ی؟ تو ک  هیک  ییپسر دا -

 اش  نهیسرهنگ چنگ زدم و کوباندم تخت س ز یم یرا از رو  عکس

  ادتی کردی سکته سوم رو م دیشنی هم همونه که اگه دست گل پسرش رو م یی، دا ییاز پسردا نیا -
 ؟ یانکار کن یخوای هنوزم م ایاومد 
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 سرهنگ گفت:  نباریا

 خوام یدستگاهم نم یمجرم تو سی خانمت راست باشه ، من پل  یاگه حرفا یاحمد کنمی ات م چارهی ب-

 تته پته افتاد و التماس کنان گفت:  به

  گهیدروغ م دیقربان باور کن  -

 : دیکش ادیگرفت. بلند فر یرعلی صورت ام  یو جلو د یکش رونی پرونده ام ب یاز ال یکاغد سرهنگ

 دروغه؟  یشده است  ، چ  یچهره نقاش نیبرابر اصل ا یاون که تو عکس کنارته کپ -

 شباهت که ... یقربان از رو -

 حرفش امد:  نیب سرهنگ

 شدیاحضار م  د یخودم قانون رو از حفظم اما به هر حال با -

که  یو زبانش قاصر بود خوشحال بودم. سرهنگ خطاب به سرباز  شدیداشت باز خواست م نکهیا از
 سرخ شده گفت:  یوارد شده بود با چهره ا یرعل یهمراه ام

 دفترم  ادیزاده ب  یبرو بگو سروان صف-

 شیها دنی و خط و نشان کش  یرعل یاتاق سکوت برقرار شد. اما نگاه خصمانه ام یتو یطوالن  لحظات
 نداشت!  ی انیپا

.سرهنگ پرونده من را سمتش گرفت و   دیوارد شد و پا کوب  یبا لباس نظام یلحظه بعد مرد چند
 گفت: 

سروان   ییپسردا لیشماست ، در ضمن اسم و فام لی لحظه به بعد تحو نیپرونده از ا نیسروان ا -
 یتماس ها ستیل  نیخارج شدن همچن  رانیاز ا یخیچه تار  دیریگیو استعالم م دیپرسی رو م یاحمد

 ی کنی پرونده م مهیضم  ینامه خانم خالق  تیو همه رو همراه شکا یار یخط سروان هم درم

  یاول صحبت شود با دهان باز مانده و ب فیمتهم رد کیکه انتظار نداشت با او در حد  یرعل یام
 ادامه داد: یرعل یبود.سرهنگ خطاب به ام ستادهیا شیحرکت در جا
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خانم ثابت بشه ، فقط برو دعا   یهاتا صحت حرف یقیلحظه به بعد تعل نیشما هم از ا یجناب احمد -
 کن که ثابت نشه

 را از سر گرفت:  شیرو به من حرفها  سپس

کار رو   یتا روال قانون دیکن میرو تنظ تتونیو شکا دیببر فی زاده تشر  یهمراه سروان صف یخانم خالق  -
 هست؟  یزاده انجام بدن.حرف   یسروان صف

چطور ازتون   دونمیسرهنگ کردم:ممنوم ازتون.نم  میو تقد ختمینگاهم ر یتشکرم را تو ن یخالص تر 
 ن یکرد یتشکر کنم در حقم پدر 

 ام بود دخترم  فهیاش جواب داد: وظ  یهمان حاالت چهره عصب با

 زاده راه افتادم یزدم و دنبال صف  رونیاز اتاق ب   یبار آخر تشکر کردم و بعد از خداحافظ یبرا

 و آهسته کنار گوشم گفت:  دی مثل فنر دنبالم پرش زد. نامحسوس اما محکم دستم را کش یرعل یام

 ی کن  تی شکا یندار  یحق  چی...تو هنیسر جات..منو بب  سایوا-

بار   نیبودم اما ا  کشی بار بود انقدر نزد نیباهاش چشم تو چشم شدم. اول کی و از فاصله نزد برگشتم
 . فتدی به ارتعاش بنگذاشته بود که  یباق یقلب  میبرا گرید

 را ادامه داد:  دشیاوضاع را به نفع خودش برداشت کرد و تهد دهمینم یجواب  دید یوقت

دلم   گهی، د  ارمیکه آرش سرت آورد سرت م  یی! بدتر از بالدیخورش  کنمی بدبختت م یکن  تی اگر شکا -
 گم؟یم یکه چ تهی..حال سوزهیبه حالت نم 

 نقطه ضعفش گذاشتم  یدست رو یبزرگ شخندین با

 ی نامردت هم نامرد تر  ییاز اون پسردا یتو حت ؟ی کن یرو عمل  دتیتهد یخوایم  یبا چ -

 : چاند ی پ  یرا گرفت و محکم و عصب دستم

 بگو غلط کردم تا ولت کنم-
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 انینکند.م رشیهم فشردم تا ناله ام ش  یرا رو میشدت درد چهره ام در جمع شد اما به زور لبها از
 زاده نجاتم داد:   یصف  یمن صدا یاتش خشمش و مقاومت ها

 ؟ بدترش نکن...ولش کن دستش شکست! یرعل یام هیچه کار نیا -

زاده را نشانه   یغضبشش صف  ری دستم را رها کرد و ت  کبارهی بود که  کیستری تمام حرکاتش ه انگار
 گرفت: 

 هیکنار،  دعوا خانوادگ ؟؟؟بکشیگیم ینداره ...تو چ یبه تو ربط  -

 گمی، دستت بهش بخوره م یو تو متهم   یخانم شاک  نیا نجایخانواده تو خونه ست االن ا یدعوا -
 بندازنت بازداشتگاه!

را  از همکارانش نداشت مظلوم   یرفتار   نیانتظار همچ دی گشاد شد! شا ش یتر از قبل چشمها متعجب
نشست و به من هم تعارف زد.رد نکردم   زشیت مزاده شد ، سروان پش یپشت سر من وارد اتاق صف 

 وبه محض نشستنم سوال و جوابش شروع شد

 د یبد حی من سراپا گوشم توض   یخانم خالق   دییبفرما-

 بود کردم و گفتم:  ستادهیسرم ا یکه با نگاه خصمانه اش باال یرعلیبه ام ینگاه

داد و بعد هم شش ماه منو سردواند ،  یاقا فرار  نیدارم متهم پرونده منو ا ت ی اقا شکا نیمن از ا -
 کنه یروزه امروز و فردا م20حکم سقط هم  هی یبرا یحت

 به پرونده انداخت و متعجب گفت:   یزاده نگاه یصف 

 پرونده شده مهی حکم سقط دو هفته ست ضم-

رو   یباال رفت. عصب  میصدا  یک دمیام به جوشش افتاد و نفهم  یمغز  ی.خون در رگهادیسوت کش مغزم
 : دمیکش غیج  یرعل یبه ام

  توییپسردا  یبچه   یخواستیم ینسوخته خودت عرضه اش رو نداشت  تییبگو پس دلت واسه پسردا -
 ، آره؟؟؟؟! ی ستینفهمه مرد ن  یکس یقبول کن یبه فرزند
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راحس  میشکستن دندانها ینشده اش چنان کوبنده و محکم بود که صدا  ینیب  شی پ یلیس
 زاده در هم ادغام شد  یو صف  یرعلیام ادیفر  یکردم.متعاقبش صدا

 !یعوض  کهیخفه شو زن -

 ببر بازداشتگاه نو یا ایب  یکاظم -

اش را   قهیزاده حمله کرد  یبه سمت صف   نباریتر شده بود.ا یهم ترسناکتر و وحش شبیاز د یحت
 مشتش چالند و گفت:  انیم

 ؟؟؟؟یهست یبازداشت اخه؟هان؟؟؟نگاه به درجه ات بنداز...تو ک یمنو بنداز  ی هست یتو ک-

 : دیاش را ازاد کرد و داد کش قهیحرکت  کی زاده با  یصف 

حکم   یهمه کاره!با هر حرکتت رو نجایو من ا یقی تو تعل ی...تا اطالع ثانویحدتو بدون احمد-
 !شهیاضافه م قت یتعل

کرد و   نمی حرکت نقش زم کیاورد!با   ورشیدستش از همه جا بسته شده به سمت من  دید یوقت
 : د یکش یو هوار م د یکوب یم میپهلو یمردانه اش تو یپرت شدم. با تمام قوا نی زم یرو

  ی!میمرگ کن یهزار بار ارزو یروز  کنمی م ی...کار ارمیشرف...پدرتو درم یب یر ی قسر در م یفکر کرد-
 !!!  کهی کشمت زن

به پهلو و شکمم    شیبود...ضربه ها میپوشاندن صورتم توسط دستها دیکه به ذهنم رس یز یچ  تنها
اورم! دو مرد به سمتش هجوم   ی هر لحظه خون باال م  کردمی بود که احساس م یانقدر محکم و کار 

 ! داشتیدست از کتک زدنم برنم یدند تا متوقفش کنند اما مثل ببر گرسنه ااورده بو

من را از   شی فحش و ناسزا و کتک ها انیچقدر گذشته بود که سه سرباز وارد اتاق شدند و م  دانمینم
  یم تشیخالص کردند! به زحمت کشان کشان به سمت بازداشتگاه هدا یوحش   ریش نیچنگال ا

 را ناله وار ازاد کنم! میاز اشک بود سرفه ها سیکه خ یکردند  و من تازه فرصت کردم با صورت

  نیهرچه زودتر خودم را از ا دیام بود..با یی.نگاهم به کوله ام افتاد که تنها داراستادمیزحمت رو پا ا به
بود اما  دهیامد...درد امانم را بر ی در م  می!با هر حرکت ناله استخوانهاکردمیرها م  کری پ  در و یجنگل ب 

 یکالنتر  یبه سمت خروج بودکه در تنم رو به کاهش  یبه زحمت کوله را چنگ زدم و با تمام قدرت 
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را ازاد شده از دست ان  یرعل یلحظه سر به عقب چرخاندم که ام نی! در اخردمیلنگان لنگان دو
  نیزم یشلم را زو  یو پا دمیکش  یغیاورد...ج  یکه به سمتم هحوم م دمیمصرف د یب یسربازها

 : د یکش ادیزاده فر یتا مبادا دستش به من برسد...صف  دمیکش

 ره یرو بگ   وونیح  نیا یجلو  یکین؟؟؟ی کنیم  یچه غلط نیدار-

و    سوختی ام م نهینبود!س سکی ر  ینه... جا ایشدند  رش ینگاهش کنم که موفق به دستگ ستادمینا
دور سرم هزار   ای لحظه  دن کی ی خارج شدم و تو ی! با همان سرعت از کالنتر دیکشیم  ریشکمم ت  ریز

را   فشرردم،خودمیمشت سستم م انی کوله را م کهی لحظه در حال نی چرخش زد.جان از تنم رفت و اخر
 ! دمینفهم  چیه گریو د دمیو آسمان معلق د نیزم  نیب

 *** 

و از جا    دیخواب پهلو به پهلو شدم که ناگهان از شدت درد دست راستم ، خواب از چشمم پر یتو
چند ماهه  ن یافتادم.جن  ی!به زار دمیشکمم دست کش  ی. رو دیکش ری دلم وحشتناک ت ری ز نباری. ادمیجه

 کردم.  یحس م یسقط شده بودم...نبودنش را به خوب 

 : د یچهارچوب در هراسان ظاهر شد و پرس یتو   ییبایبه شدت باز شد و دختر جوان و ز در

 ؟ یشده؟ درد دار  یچ -

اتاق کوچک   هی ی.تو نمیافتاد دور و برم را بب ادمینگاه کردم و تازه  بهی دختر غر ن یبه ا رهیلحظه خ  کی
  یرفت و بجا  ادمیمکان نا آشنا درد  نیبودم! از شوک حضورم در ا  دهیخواب کی تخت دونفره ش یرو

 : دم یجواب دادن به دختر جوان ، پرس

 ؟  نیهست یکجاست؟ شما ک نجایا -

 : د یتاتو کرده اش رو باال فرستاد و پرس یابروها

 شده  تی زی گفتم البد چ دمیترس  ؟یزد  غیج نیواسه ا -

 رو باالتر بردم و سوالم رو تکرار کردم:  صدام

 من کجام؟  گمیم-
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 و گفت:  دیرا درهم کش شی اخمها

 تشکرته ی چه خبرته جا سیه -

 : دیاز اتاق به گوش رس  رونی از ب یگر یزن د یصدا

 نجا؟ یچه خبره ا-

 شد    انیچهارچوب در نما یهمان زن هم تو دهینکش  هیثان به

 بود.   دهیبه خودش رس   یبود اما حساب مسن

 گفت:  ییبا خوشرو دیرا که د من

 مارستانیجلو ب  متیبنداز متیببر میگرفتیم میتصم میکم کم داشت ؟یپس باالخره بهوش اومد -

 اش سوالم را باز هم تکرار کردم:  یتوجه به شاد بدون

 کجاست؟  نجایا-

 به گردنش داد و گفت:  یجوان قر  دختر

 کرده  ریسوزنش گ شیا -

  یتخت کنارم نشست و توانستم جا ینازک کرد و رفت ، زن مسن جلوتر امد و رو یچشم پشت
 و گفت:  دی کمرم کش ی، دستش را رو نمی شده اش را بب دهیدوخت پوست کش 

 ؟یتصادف کرد ادیم  ادتینترس خونه منه ، جات امنه ، -

 : دمیاوردم  ، بالفاصله پرس  ادیکه بهم زده بود را به   یزرد رنگ یتاکس

 ؟یراننده اش شما بود -

فرار کرد اما نترس شماره پالکش   هیباشم اخه؟ نه بابا راننده که از ترس د یراننده تاکس  ادیبه من م-
 رو برداشتم

 : دم یسردرگم شدم و مستاصل پرس شتریب
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 پس من ... -

 : د یحرفم پر وسط

فرار   یاز کالنتر  یچطور داشت   دمی، د یتصادف کرد  یبودم وقت ستادهیا یمن همون جلو کالنتر  -
گفت تنها زن دم   دیام رو چسب  قهی یآخوند هیچت شده که  نمیبهت زد اومدم بب   نیکه ماش یکردیم

 یدادیجون م ابونیوسط خ ی...تو  داشت کهی ، مرت مارستانیب  ارمتیدست و موجود منم بلندت کنم ب 
 اون حواسش به حالل و حروم و محرم نامحرم بود  

نقشه   نی..نکند بازهم همکردمی چه م نجایباشم پس ا مارستانینگران شدم اگر قرار بود ب شتریب
 بود؟  یرعل یام

 نم؟ ینبرد مارستانیپس چرا ب -

 دادم جا تشکرته ؟ تیکه دنبالت بود فرار سهیکن خره من از دست اون پل یو خوب  ایبه ....ب -

 بود؟  یرعلی، منظورش ام  دیستون بدنم لرز چهار

 دنبالم بود؟  سیپل-

 بور مور خوشگال هم بود  نی_ آره اتفاقا از ا

 زاده بود زن همچنان ادامه داد:   یراحت شد صف   المیخ

منم فلنگو بستم د در رو   امیتا من کارمو تموم کنم ب  مارستانیشماره ام رو گرفت گفت ببرش ب  -
، دانشجو  مونهینکن اخالقش مث سگ م  گاشین  ینجور یآوردمت خونه خودم سپردمت دست بهار ، ا

از  یبوده ترم اخر گند باال آورده اخراجش کردن ، اون نبود خو االن صد کفن پوسونده بود  یپزشک
  سی از دست پل یکه داشت یکرده بود کاریچ نمی تموم شده بگو بب  متی ج نی، حاال اگه س یز یخون ر
 ؟  یکردی فرار م

 که درباره من کرده بود در هم رفت و خشک گفتم:  یاز فکر  اخمم

 که نزنتم کردمی من داشتم از دست شوهرم فرار م-

 مابانه اش  گفت:  یرا باال داد و با همان لحن الت   شیابرو یتا کی
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بابا داشته ، اخه کدوم   امرزتیو اون توله خداب یستیخالف ن  یبگ ی؟االن مثال خواست ابویماهم که -
 سرش...  زنیریم  ن یهمچ سایدست رو زن بلند کنه ، پل یجرات داده تو کالنتر  یمرد

 دم یحرفش پر نیب

 باشه سی که خودش پل یمرد-

کاهش   یزدم و برا غی از شدت درد ج دیکش ری دلم ت ریبزند که دوباره ز  یبرق زد خواست حرف نگاهش
 شد ری خودم مچاله شدم و اشکم سراز یدرد تو

 اخه!! خوادیپدر م یب  یبچه  یاز دستش ک ی نکن راحت شد هیگر-

 هق هقم بلند شد  نی انکار ب ی ناله ام برا یدلم نشست. صدا یتو ری بود و مثل ت  قتیحق  حرفش

 بچه من بابا داشت -

 خروج از اتاق گفت:  نیزد و بلند شد و در ح   یپوزخند

  خیخودت ، فقط فکر نکن که من خرم تار نیجا طاووس ، نترس مام ع  کنمیمن خودم کفتر رنگ م -
 بره ی ماه وقت م هیاز  شتریب یل یماه نشده ، باال اومدن شکم خ هیازدواجت 

 حرف حقش را به قلبم زد و رفت.  شترین

 دادیآزارم م  شتریجسمم به کنار درد قلبم ب درد

  کردیم ییخودنما  شیکه کبود میبازو   یخم کردم .به زخم رو میزانو یرا جمع کردم و سرم را رو میپاها
 انداختم ینگاه

  نیبود که اول  یشکستن دل یادگار ی یکبود نیبود ا شتری دستم هم ب یاز درد شکستگ یکبود نیا درد
 بار بود عشق را لمس کرده بود.

 : دمیو بلند نال  دمیشکم کوب یسالمم را رو دست

 ؟ یتو از کجا اومد -

 زدم:   ادیو فر دمی قلبم کوب  یرا رو مشتم



 2 شوند ی مردها عاشق نم

137 
 

 ؟ یتو از کجا اومد -

 : دم یکش غیبه قلبم چنگ زدم و ج  

 ؟ ی؟ تو از کجا اومد یلعنت  یتو ازکجا اومد -

داد  یعصب  دیمن را در اون حال د یبا هل وارد شد.وقت   یپزشک یاتاق باز شد و دختر دانشجو در
 : دیکش

 رو گرفتم  تیزی به زور جلو خونر ؟یخودتو بکش  یخوایم یروان یکن ی م کاریچ یاو -

 امد و دستم را گرفت:  جلو

 ؟ یکن ی م ینجور یا یچته؟چون درد دار  -

 را با گوشه دست گرفتم و گفتم:  اشکم

کجاست اصال منو   نجایا مارستان؟یب  نمیکه هنوز درد دارم ، چرا نبرد نیکرد کاری بام چ ستیمعلوم ن-
 ن؟ یاورد

 کردم با وجود درد از جا بلند شوم و ادامه دادم: یسع

 برم  خوامیم نیکوله ام رو بد-

 ک کرد: ناز  میبرا یشدم...پشت چشم نیجا بلند نشده نقش زم از

 دیو منم با یخانم حاال حاال اتاقمو اشغال کرد ری ، نخ دهیبرپا هم م یخودیبره ب  تونهیحاال انگار م-
 تحملت کنم 

 از جا بلند شوم گفتم:  توانمیبود که بخاطر دردم نم  نیمنظورش از نتوانستن ا نکهیتصور ا با

 برم  تونمیبخورم م یمسکن بد هی-

 خنده.  ری زد ز کبارهی نگاهم کرد و  رهیلحظه خ  چند

 !یهست  یک گهیخدا تو د یوا -
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 : دیپرس  یجد  یلینگاه کردم. خنده اش که تمام شد خ لشیدل یب  یبه خنده ها متعجب

 ت؟ یبه خر یخودتو زد ا ی یخر   شییخدا-

   ؟یچ یعنی-

شماره    تیاالنش افتادن سر گوش نی ، هم یبر  نجایاز ا یاسون نیبه هم ی بتون ین یکه خوابشو بب  یعنی-
 شرط بذارن  تیکنن واسه آزاد دایشوهرتو پ 

 از حرفش گرد شد و حرفش را با تعجب تکرار کردم:  میها چشم

 ؟ یکن یم  یشوخ ؟یچ یعنیشرط بذارن؟ میواسه آزاد-

 تخت کنارم پهن کرد و سرخوش گفت:  یرا رو  خودش

 ست ی ن تی حال یخر  یجد  ینه انگار جد -

 کرد تا راحت تر من را نگاه کند:  هیسرش تک  ریبرگشت. دستش را ز سمتم

بنظرت    نیشهناز خانم بنداز ، بب  لیدم دستگاه و رخت و لباس من و شکل و شما نینگاه به ا هی -
 میی ا یم یچ  هیبنظرت شب

بودم که خودش از سوال و جواب خسته شد و جواب  رهی و همانطور بهش خ دمیفهم ی نم یچیه
 خودش را داد:

که فرار   سمیاز دست پل  یخوشگل  دهی، شهناز خانم موقع تصادف د یمیخونه ت یبدبخت اومد-
منو گذاشت باالسرت درمونت کنم که بعدش با   نجایآوردم ، آوردت ا  ری گفته دختر مفت گ یکردیم

  سهیو شوهرتم پل یشوهر دار  دیازت کار بکشه اما حاال که فهم  یمفت یدادن مفت سی پل لی تحو دیتهد
 ریهمکارا شوهرت دستگ روزی، قراره تو رو در عوض پسرش که پر یعوض شده ، شده گرو کش امهبرن 

 بده   لیکردن تحو

 : دیمن شده بود. بدعنق پرس رهی من مثل دخترک قهقه زدم و او با تعجب خ نبار یا 

 باز چت شد؟ زد به سرت؟ -
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بده اما در   یز یدر قبال جنازه من بهتون چ دیبه کاهدون زده اون مرد شا دیه شهناز خانم تون بگب -
 عمرا میبرابر ازاد

 کرد و گفت:  یزشت  خنده

 کنه ینم  یپس دعا کن زنده ات رو بخواد نه مرده ، چون واسه ما که فرق-

 کند :  یته دلم را خال خواستیبود م معلوم

 مرده ام رو بخواد بلکه خالص شم  کنمی دعا م -

 دی رسی به گوش م  ادشیفر یرفت صدا رونی از کنارم بلند شد و ب یعصب

 لحظه بعد همراه با شهناز خانم به اتاق برگشت و شهناز حق به جانب هوار زد:  چند

 ن؟ یا گهیم یچ-

 سر به دختر اشاره کرد شانه باال انداختم و گفتم:  با

 ؟ ی پرسیاز من مبه شما گفته  دونمیمن چه م-

 که زنده مرده ات براش ارزش نداره   یشوهرت کرد  کاریچ -

 سرم زده بود که روراست گفتم:  به

 با ارزش تر از زنده مه  یبل یاتفاقا مرده ام براش خ -

 داد:  یفیرا گرفت و فشار خف  میگلو  خیزد و ب   یپوزخند

 ندارم  یشوخ  یمن با کس  یتا بفهم دمیمرده ات رو بهش م کشمتی پس م -

 گفت:   تی به دختر باعصبان رو

خراب شده  یتا من برم اون کالنتر  شیی پای م یمونیخودتم م یبهش گفت  ویهمه چ یحاال که گند زد-
 خو خاموشه  لشیکنم ، موبا دایشوهرشو پ تونمیم نمی بب

 : دیبه من با پوزخند پرس رو
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 ؟ یندار  یامیجونت پ یرعل یواسه ام -

 !دادیاجازه م یدرد لعنت  نیاما فقط اگر ا ندازمی را خط ب  ششیصورت پر از ارا خواستیم دلم

 قفل کرد ش یمن و خانم دکتر قالب یرفت و در را بدون مکث رو رونیاتاق ب  از

 تخت کنار من انداخت و غرغر کرد:  یدکتر کالفه خودش را رو خانم

 تو اتاق خودم حبس بشم  دیتوست ها که حاال با ری همش تقص-

 به حرفش کردم و محل نگذاشتم یکج دهان

 : دیشد تا باالخره درد امانم را بر یسکوت سپر  یتو قهیدق چند

 نجام؟ یچند روزه ا-

 کرد:  مسخره

ساعت نگذشته  24صبح اوردنت    هی.... برو بابا روز چ ی، به غار اصحاب کهف خوش آمد  صدسالیس-
 هنوز 

 تم : و گف دم یدلم کش یرو یدست

 شه؟یقطع نم یدرد لعنت نیاگه بچه افتاده پس چرا ا-

 : دیبار باال سرم نشست و مسئوالنه پرس  نیا

 هنوز؟  یدرد دار -

 و گفت:   دیشکمم کش  یوار رو نهیکردم دستش را معا دییسر تا با

، که البته از خوش   نیزم یباشه رو شکم افتاد نیمال ا  دیرو کامل درآوردم ، شا  نیمطمئنم الشه جن-
 ی فلج بود ای یبود  ایاالن اون دن نیزم یخوردیسر م  ای وگرنه اگه با کمر  ادتهیز  یشانس

 زدم:  لب

 مه یپس از بدشانس -
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 نگاهم کرد.متعجب لب باز کرد:  رهیخ

 ؟ یکنی م یچرا انقد احساس بدبخت-

 نم یادم رو زم نیچون بدبخت تر -

 لبش نشست  یرو  یپوزخند

 منم...اون که یزک-

 : دم یگذران وقت پرس یمهم باشد فقط برا میبرا نکهیکردم و بدون ا  نگاهش

 ؟ یکنیم یتوچرا احساس بدبخت -

 مملکت همه زنا بدبختن نیتو ا دمیشا دونمینم-

 یشدیخانم دکتر م یکه وضعت خوب بود داشت ؟توی_تو چطور بدبخت شد 

و سر درد دلش باز شد:من شدم اسباب    دیحرف اشکش چک  نیپر بود که با هم یلیدلش خ  یانگار 
  دونمیفروختم ، نم یکه کرد لذتش رو که برد مثل دستمال کاغذ فشویخوب ک رپاتالمی استاد پ یباز 

مقصر زنه  شهیمملکت هم نیکه من مقصر شدم ، هرچند تو ا دیکش ی مامورش چطور کوروک
  خواستینزنه .... م غی الک ج خواست ینخنده ... م  خواستی... م ادین رونیب  نهاز خو خواستیم

  گنیمقصر زنه ، مرده هوسبازه م شهی، هم گهی، مقصر زنه د رهی بم  خواستینباشه .... م دایموهاش پ
نکنه ،   شیعصب خواستی مقصر زنه م گنی، م زنهیمقصر زنشه که شوهرشو نگه نداشته ، مرده کتک م

مقصر زنه   شهیخوشگل نباشه ، هم   خواستی مقصر زنه م  نگیم کشهی و روح و روانت رو م یمرده زندگ 
 شهیهم

 ماجرا را به زبان اوردم.  ازیتا پ ریچرا اعتماد کردم و س دانمی نم  دمیرا که د نگاهش

گردن   یر یخودم تقص  نینسوخته اما واسه تو سوخت چون ع یشکیوقته دلم واسه ه یلی خ یدون یم -
روشنت کنم تو   خوامی که نه م حتی نص  کنمی بهت م حتینص  هیتو بود ، فقط  یتو نبود اما مجازات برا 

 یپسره نبود نیبرخالف تصورت عاشق ا

 بفهماند او از احساس من بهتر خبر داشت؟!!   خواستیچپ نگاهش کردم ، م چپ
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 را ادامه داد: حرفش

رو   ایدن نیا یجور تجربه داشتم ، ادما  هیسرم دوست پسر داشتم با هرکدومم  یمن اندازه موها  نیبب -
 چی.... تو چون ه دمیخونه د ن یبدون نقابشون رو تو ا یبهتر از تو شناختم چون اون رو یلیهم خ

،   دهیزداشته دلت لر یکه نقاب مردونگ ینامرد نیاول دنیبا د یدیدور و برت ند یمرد چیوقت ه
زن هرچقدر هم  هی،  لهیاسمش تما ستیاسمش عشق ن نیاما ا یعاشق شد یکرد فکر دهیدلت لرز

،  دهیآفر تی گاه و حما هیبه تک  لیباشه ذات و سرشتش رو خود خدا با تما ی محکم و با اراده و قو
 نیا یفکر کرد  یزد هیکه بهش تک یتپه شن نی نبوده با اول  یگاه هیتو تک یوقت تو کل زندگ  چیه

طوفان تموم اون شن   نی با اول  نکهیغافل از ا دارهیعمر پشتت رو نگه م هیکه   هیهمون صخره محکم
  دیسرابه ، ناام یجلو بفهم  یبر  یسرابه وقت مونهیکه م یز یو واسه تو تنها چ  شهی پخش م ابونیب یتو

حق   یفهم ی م ت مطمئنم چون خودم تجربه اش کردم ....بذار زمان بگذره خود نویا یکنیدل م یکه شد
  یتوجه وا داده ، مطمئن باش روز   نیدلت بوده که با اول یجنبگ   یعشق نبوده ب یفهمی با من بوده م
   یفهم ی م یکه عاشق ش 

 و گفت:  اورد یم ادیرا به   شیلحظه زندگ نیکه انگار قشنگتر یزد جور  یلبخند

  یعنیحس آرامش ،   یعنی یهمراهه اما عشق واقع جانی عشق با تپش قلب و شور و ه  یکنی فکر م -
و اون و   یی وجود نداره فقط تو ا یوجود نداره اصال انگار دن   ایتو دن یمشکل چیانگار ه شی نیب یم یوقت

تو   مثل، نه  یکن  نینفر ادی باز دلت ن یکن هیاگر براش گر یکه حت نهیحس ارامش مطلق ، عشق ا هی
هم نبوده چون در حق   یدوست یداده ، رابطه شما حت بتینه مثل اون که فر ینابود کرد  شویکه زندگ
 هی... تو فقط دلت  بیاز اول رابطه شما تا اخرش فقط معامله بوده و فر نیهم نکرد یخوب  یهم حت

 وگرنه عشق ... یچکن از باور کردنه ادما خسته شد خواستهی گاه م هیتک

 قفل در نصفه رها ماند  دنیبا چرخ  حرفش

به ما دوتا که مثل   یبود نه خوشحال پوزخند  ینه عصب دی فهم  یز ی چ شدینم افشی شهناز وارد شد از ق 
 زد و گفت:  میکردی مجسمه نگاهش م

،   دیزنی، اخه شما دوتارو چه به عشق که دربارش حرف هم م نیشد یخوب با هم خاله خان باج  -
 اخه  یچه عشق فروشهیامروز که مادر بچه اش رو واسه پول م یایعشق کدوم عشق اخه؟ دن یگوربابا

 به خانم دکتر کرد و گفت:  یحرکت سر اشاره ا با
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حموم از صبح غرق  پاشو برو  رسهی م گهیساعت د کی یپاشو اماده شو اکبر  نینش  نجایا ینجور یتوم ا-
 یخون و کثافت بود

 رفت  رونی گفت و ب یچشم  عانهیمط

 داد و گفت:  هیخسته به تاج تخت تک شهناز

از سرهنگ تا سربازش از شاهکار صبح   یبا اون شوهر بدبختت ، تو کل اون کالنتر  یکرده بود کاریچ-
، دختر تو مگه   کشتمتی من جاش بودم خودم م خوادیمرده ات رو م یگفتیبعد تازه م زدنی تو حرف م

جلو همکاراش تو بوق و کرناش    یحساسن بعد تو رفت  شونیمردا چقدر رو مردونگ یدون ینم  یخر 
 یکرد تمیازش شکا چیه یکرد

رفته بود و اطالعات هم جمع   یشناخته بشود کالنتر  نکهی زن چطور بدون ا نینگاهش کردم ا مشکوک
 حرفش را خورد  یباق دی، نگاهم را که د کرد؟ی اتفاقات م لی من تحل یکرده بود و حاال برا

  تونهیواسه من و تو نم ی، کار  قهی به من ربط نداره شوهرت بازداشتگاهه ، نبود هم تعل نایبه هرحال ا-
 ات نه زنده ات واسه من ارزش داره نه مرده  گهیبکنه ، حاال د

 کرد و گفت:  میبه سرتا پا یا دارانهیخر نگاه

تحمل کرد ، به   شهیم شیارا کمیبا  افتمی و قد بلند ، ق ی، ترکه ا ستیبدم ن نی اما تن و بدنت همچ-
 نه  ای  ادیکه برات کردم درب یخرج دوا درمون دیهر حال با

 زدم:  غی منظورش سرش ج دنیفهم از

ازت   رونی، پام برسه ب یدیدزد ؟یفهم ی م ،یدیدزد یهم نبرد مارستانی منو ب یکدوم دوا درمون تو حت-
  اهی، به خاک س کنمیجهنم کردن ، بدبختت م   مویجفت همونا که زندگ ندازمیتوم م کنمی م تی شکا

 نشونمت یم

عمرش را   ی جوک ها نیانگار بامزه تر دیخندیم یبود جور  دنیمن فقط خند ادیبه داد و فر  واکنشش
و   دیبه دورش داخل پر یو  حوله ا سیداد من خانم دکتر هراسان با بدن خ  یاما از صدا دهیشن

 : د ینگران پرس

 بپره   ن یکنیم کار یالهه مهمون داره ها  ن؟یزنیچه خبر شده چرا داد م هیچ-
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 هست ، داد زدم:  یک ی حت  دانستمیتوجه به مهمان الهه که نم بدون

 جرم داره؟  نکاریا یفهم ی، نم  بهیزن شوهر دار بفرسته بغل مرد غر خوادیم ستی بسش ن دهیمنو دزد -

 دهان کج کرد و گفت:  یدانی با حالت چاله م شهناز

 دهیکش رونی ب  شییشوهرت خودتو از بغل پسردا  دمیغلط کن بابا شوهر شوهر راه انداخته انگار نفهم-
 سپرد یبه من نم اکیارزن تر هیتومن و  صدیس یروز  یالهه زنشو جا  نی، تازشم اگه  بد بود شوهر هم

 دکتر محتاط گفت:  خانم

 بنده خدا تازه سقط کرده دستشم که تازه در رفته نیشهناز خانم ا-

 تفاوت گفت:  یب  شهناز

  یدونیهرجور م یچطور  دونمیدستشو جا بندازه توم نم  ارمی برا من مهمه ، شکسته بند م یفکر کرد-
 میکم دار رو یشلوغه و ن  یکه اخر هفته حساب اریبند ب   شویزیخون ر

 و خواست از اتاق برود که با التماس گفتم:  گفت

 فقط بذار من برم  دم یپول دارم جا دوا درمون نکرده ات بهت م کم یتورو خدا بذار برم -

 برنداشته سمتم برگشت و گفت:  رهیرا از دستگ دستش

و بذارم بره ، توم نگران نباش کم    ادیب  رمیگ یکس و کار مفت و مجان  یدختر ب  هیدرصد فکر کن  هی-
   ادی و خوشت م یکن ی کم عادت م

 سر به خانم دکتر اشاره کرد و گفت:  با

چه برسه کارا  دهیکه نگو حاال کار سقط هم انجام م اوردیدرم  یباز   یاول چنان کول ین یبی بهار م نیهم-
 مزه کرده پدرسوخته  ردندونشیز گهید

 قفل کرد مانیرفت و در را به رو رونیو از در ب  دیبلند خند یبا صدا  باز

 :به خدا ناچارم ، ناچار دیبهار پشت پرده اشکش نال  



 2 شوند ی مردها عاشق نم

145 
 

 *** 

 روزرا پشت سر گذاشته بودم.  هفت

را به سوزش   دمیو درد شد ین ی را به لکه ب میزیبهار خون ر  یچطور ول دانمیبهتر بود.نم  بایتقر حالم
دور دستم به جا   یچ یباند پ  کیمبدل کرده بود شکسته بند هم آمده بود و از ان دست دردناک فقط  

 مانده بود.

 : دیدستم کرد و پرس یچ یبه باند پ ینگاه محزون  بهار

 دستت بهتر شده؟ -

 تا روش نخوابم درد نداره گهید-

 گفت:  یلحن متاثر  با

بود حاال   ترایم  یو مشکل پسنده ، مشتر   ریسخت گ  یلیجناب سرهنگ خ  یباندش رو باز کن دیشب با-
 تو رو بهش بندازه خوادیفرار کرده شهناز م ترایکه م

که بودم  ی نیناراحت تر از ا یعن یجنس بنجل صحبت کرد ،  هینشدم که درباره ام مثل  ناراحت
بودم و فقط اگر    یتمام عمرم ازش فرار  که یز ی، قرار بود امشب واقعا بشوم همان چ شدمینم

 !....کردمینم  غیهم در هیثان کینبود  رهیگناه کب  یخودکش

 کدامش بدتر بود؟  شد؟یمحسوب م رهی هم گناه کب نیا یراست

بهار    رم؟یم یقرصا م  نیماندم و فکر کردم با چندتا از ا رهی دراور بود خ  یبهار که رو یقرص خواب ها به
 نشدن؟  داریو هرگز ب  دنیتا ابد خواب ی، چندتا الزم بود برا بردیفقط تا صبح خوابش م  شیبا سه تا

 گفت:  دهیقرص ها انگار که فکرم را خوانده باشد ترس دنیرد نگاهم را گرفت و با د بهار

 ؟یمن جرات مردن نداشتم تو دار  -

 مرده بودم،  شی فکر کردم که اگر داشتم شش ماه پ ن یکردم و به ا نگاهش

 خواست؟ یم  یپل رها شده دلم زندگ ری فکر کرد من با وضع و حال اشفته ز یکدام احمق  یراست 
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 را سمتم انداخت و گفت:  یخواب مشک  لباس 

 پوشونهی بدنت رو م یایتر بود کبود دهیبپوش از همه لباسا پوش نویا ایب-

ه کمرنگ شده بود نگاه کردم.با انگشتم لطافت پارچه را لمس کردم.شهناز   ک میبازو یرو یکبود یجا به
 اتاق داد زد :  رونی از ب

 کنم  ششیارا ام یدختره از حموم دراومد بگو ب  نیبهار ا یاو-

 نگو بهار جواب داد   یچیالتماس کنم ه نکهیاز ا قبل

 ا ی اومده شهناز خانم ب-

 به سرتا پام کرد:  یخانم داخل امد و نگاه شهناز

 یمشتر  د یاناه  فیخوبم بخاطر تو بپره ، ح یمشتر  خوامینم  ادیفقط کاش سرهنگ ازت خوشش ب -
 داره وگرنه عمرا تورو بفرستادم 

 تکان دادنصورتم غر زد:  نیدست گرفت.ح یو چانه ام را تو ستادیصورتم ا یجلو

چپ   افهیق نیکنم با ا کاری، من چ دهی صورتت سوخته بدنت سف ؟یضد افتاب دم دستت نبوده بزن  هی-
 و چول تو اخه؟ 

 کرد:  یطرفدار  بهار

 شهناز خانم  افشی خوبه که ق -

 نثارش کرد و گفت:  یخانم چشم غره ا شهناز

 بدو  نمی بدو برو اماده شو بب یندار  یمشتر  11مگه ساعت  یسادیوا  نجایتو دخالت نکن ، اصن چرا ا-

 سر مال بکوبد  یتو شی با غرغرها خواستیم گرفت انگار کاال بودم که مبختم خنده ا از

سرم بود ،   یتو یدلم بود  ، درد اصل یتو ینگفتم درد اصل یز یاما چ دمیدرد کش نشیبند و موچ ریز
 سوم نداشت  یوجدان و شهامتم که کم از جنگ جهان  نیبود ب ییچنان جنگ و دعوا
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بهار.    یابرو غیرگ انهم ت نیا گفتینکبت بار بود و شهامت م یزندگ   نیمرگ بهتر از ا گفتیم وجدان
 "ناچارم ، ناچار"  کردمیدو  مستاصل فقط زمزمه م نیببر. و من وسط ا  یاگر تو دل و جراتش را دار 

 خانم غر زد:  شهناز

 بود پشت پلکتو ببرم  کینزد گهید نیاروم بش یخور ی اه چته انقد تکون م-

 اتاق داد زد :  رونیاز ب  یکس

 آوردن   فیشهناز خانم ، جناب سرهنگ تشر -

 ..... ای، خدا ای، خدا ایخدا

 نگذاشت:  ب ینص یاخرش ب  دینثارم کرد و مرا هم تهد یخانم چشم غره ا شهناز

نفر پول   کیکه  یینایواسه ا فرستمیم فرستمیواسه ادم متشخص نم  گهید یبه حالت گند بزن  یوا -
 ان یچند نفر م دهیم

استقبال از   یحرفش بدو بدو برا ر یهمان اتفاق تلخ. و شهناز خوشحال از تاث یاداور یاز  دیلرز تنم
تور   ریلباس حر یتخت را مثل چادر رو یکرده اش مرا تنها گذاشت. چنگ زدم و مالفه رو زیمهمان عز

  کی با  کاش دیای مانند تنم سر کردم بگذار فکر کنند قدرنشناسم بذار جناب سرهنگشان ازم خوشش ن
 . اوردمی را تاب ب یزندگ  نیاز ا  شتریب توانمیکردند.اما من نم یگلوله تمامم م

، کاش   ادیمنتظر نشستم ، کاش خوشش ن انیتخت لرزان و گر یو رو دمی چی را دور خودم پ چادر
 اد یکاش خوشش ن

 ام به گوش شهناز برسد  هیگر یدهانم گرفتم مبادا صدا یباز شد و من دستم را محکم رو در

 !!!! یخانم خالق -

هق   نیافتادم و ب شیاشنا به پا هیکردن  دایخوشحال از پ  میروبه رو رمردیپ دن یکردم و با د سربلند
 دم یهق و اشکم نال 

، تورو   دنیدزد ی، منو از جلو کالنتر  دنی، منو دزد دیدا رو شکر ، خدا شمارو رسوند ، خدا صدامو شنخ-
 د ی، تورو خدا نجاتم بد دیخدا کمکم کن 
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 کرد سیدادم و اشکم کفش چرم قشنگش را خ  هیتک شی پاها یرا رو سرم

 امد و  کمک کرد بلند شوم.  رون یباالخره از شوک ب  

 نکن پاشو  هیپاشو خانم گر-

 داریبودن د  یکه از حام یدیشده بودم با همان بارقه ام لی نکردم که از دخترم به خانم تبد یتوجه 
 اولش نشات گرفته بود گفتم: 

 ن ینجاتم بد کنمیتوروخدا ، التماستون م دیمنو نجات بد-

 سر دادم  هیبدون ترس از شهناز بلند گر نبار یا 

که   دیترس یز ی از چه چ یآن دانمینگاهش رخنه کرد و نم   ینگاهش عوض شد.ترحم و ترس تو حالت
 زد:   ادیفر ی.عصب ستادیسرم ا ینگاهم کرد و بعد بلند شد و باال رهیچند لحظه خ 

 شهناز... شهناز -

 : د یرسدهانم راگرفتم ، شهناز هراسان وارد اتاق شد و با ترس پ  یو باز با دست جلو  دمیترس

 ن؟ید یشده ؟ نپسند یز یجانم جناب سرهنگ چ-

 گفت:  یگوشه اتاق افتاد و عصب  انیگر یبه من با همان وضع اشفته و چشما  نگاهش

 که ...  یفهمیانداختمت جلو سگا م یکن ، وقت یمگه نگفتم ابرودار  دهیدارم برات ورپر-

 سرهنگ خفه اش کرد:  ادیفر یصدا

   رونی خفه شو لباس تنش کن ببرمش ب -

 اما جناب سرهنگ  -

 غره اش باز نطق شهناز را کور کرد چشم

 گهیگوش کن د گمیم  ی؟ هرچ یخواست یمگه پسرتو نم  -

 : دیشهناز درخش  یچشمها
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 د؟ یکنی آزادش م یجد یجد-

  کشمشیفقط از اعدام م  ری دو روزه آزادش کنم؟ نخ رنشیبگ  اکیمگه؟ با اون همه تر هیخم رنگرز -
 رونیب

 وار تکان داد: یاشاره اش را تهدد انگشت

 برام کار نداره پرونده اش رو جلو بندازم  یدون یبرم ، م  یهم که من ناراض یخواینم-

 و به تته پته افتاد دیسرهنگ ترس دیاز تهد شهناز

 د یشما بگ یچشم چشم هرچ-

 : دیکش انهیمن را گرفت و وحش یبازو  یرفت و شهناز عصب رونی ب سرهنگ

 یپاشو که مرده شورتو ببرن فقط باعث دردسر  نمی تنت کن بب زی چ هیپاشو -

حال با   نی ان همه لباس خواب شد. در ع نیاتاق رفت و مشغول گشتن ب یوار یسمت کمد د خودش
 : زد یخودش هم حرف م 

  یاز چ ستیمعلوم ن تونمیواسه پسرم کن گفت نم  یکار ی هفته تموم التماسش کردم  هیخر  کهی مرت -
  فیتخف گهی آزادش کنم م گهیاومده ، بخاطرش نظرش برگشت ، انتر حداقل نم خوشش  ونیقل ین نیا
 ترسونهیمن هالوم منو از اعدام م کنهیفکر م   ادی انگار زورش م دمیم

 و به سمتم پرت کرد و گفت:  دیکش رون ی دست مانتو و شلوار ب کیداخل کمد  از

 پاشو معطل نکن   نمیپاشو بپوش بب-

سالن کنار هم   یرفتم ، تو رونینظرشان عوض شود  لباس عوض کردم.  با عجله  ب نکهیقبل از ا عیسر
 در حال حرف زدن بودند شهناز با التماس گفت: 

 کرد؟  شی کار هیحاال  شهینم -

 داد زد:  یعصب  سرهنگ
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و وجه ام رو واسه پسر مواد فروش تو به خطر   تیخرم موقع یبدوش؟ فکر کرد  یگینره م گمیم -
 بندازم 

 گهید یبر یدختره رو م   نیبجاش ا یدیانجام م  یمگه مفت و مجان  -

  یاون رو ن یو صورتش را مماس صورتش قرار داد:بب دیفر خورده شهناز را کش ی موها یعصب  سرهنگ
 یدیزن شوهر دار رو دزد مدی نفهم یدوکونت رو تخته کنما فکر کرد نینکن در ا یکار  اری منو باال ن

فکر   ره؟ی کنه سرت به باد م تیپرش کنم ازت شکا یدونیمفت مفت واست کار کنه م نجایا یاورد
خانم دمت    رینخ  ؟یمعامله کن یخوا یم ینطور یکه ا یدستم ندار  ییاتو چیو ه هیکارات قانون یکرد

 تله موش نذارمش  یدست منه بپا ال

لو بره جناب سرهنگ شب   یخواند: توما کم اتو دست من ندار   یترسان اما با شهامت کر  شهناز
 پاشه یاز هم م  تی رو کجا رفت امد داره زندگ اشیکار

 : د یچی غرش سرهنگ در هم پ یبود با صدا شیموها دنیاز درد کش  یشهناز که ناش غی ج یصدا

 ته؟ی.حال پاشهیاز هم م یک   یزندگ ین یکن تا بب دی منو تهد گهیبار د هی -

به من   ادشی.فردیمبل پرت کرد و به سمت در اتاق برگشت. من را که حاضر و اماده د یرا رو شهناز
 رو نکشتم  فهی ضع نیتا ا میبر  فتی هم اصابت کرد : راه ب

راحت شدم از   یاز خانه جهنم  ی خوشحال بودم بدون گزند  یپشت سرش راه افتادم از طرف عانهیمط
 افتاده باشم. یتر  قیچاه عم ینباشد و از چاله تو نیرفتن بهشت بر نیمبادا ا  دمیترس یم گریطرف د

 زد :  ادی نشستن باز کنم که باز فر یدر عقب را برا  خواستم

 جلو بتمرگ   ای ب  ؟ینیپشت بش  یبر  یخوایمگه رانندتم م-

فاصله را ازش داشته باشم   نیشتریکه ب دمیو رفتم و جلو نشستم و تا حد ممکن به در چسب  دمیترس
 چشم غره به سمتم پرتاب کرد   نیچند نکهینزد جز ا ی اما حرف دیرفتارم را د

 بود.  سیرا شناختم شهرک پرد  ریشدم. مس رهی خ  رونیو از پنجره به ب دمیگز لب

 ادرس خونه ات رو بگو -
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 : دمیاز حرفش پرس خوشحال

 خونه ام؟   نیبریمنو م-

 ولت کنم  تونمیکه نم ابونیوقت شب وسط خ نیا-

 ادم ها زمزمه کردم:  یو نقاب ها  تی موقع ری از تغ جیگ

 رو به رو مسجد. کی فاز  سیگلد-

 *** 

کابوس شبانه بود در ذهنم مرور شد.   کیکه به سرعت گذر  یانداختم و داخل شدم.تمام اتفاقات  دیکل
خانه   نی ا یخانه روشن بود  ، تو نیاز هم باز شد. ا میهمه شان را پشت در جا گذاشتم و چشم ها

 افتاد!   یمن نم ی اش رو هیباشند، باز سا اهیهم که س ایکل دن

اتاقم را   ری فرو رفته بود.مس  یقیخواب عم  یشب گذشته بود و مسلما حاج خانم تو مهیساعت از ن 
پرت کردم و ذهنم به گذشته پرت شد.کاش صبح که از خواب بلند   نیزم یگرفتم.خودم را رو  شیپ
  هحاضر در اشپزخان  کین کی شده بود...بابا از پشت پ ریرفتن به موسه د یافتاد برا یم ادمیشدم،یم

 ترک زمزمه کند.  ینامردانه هزار باره اش را برا ینره" و قول ها ادتیبابا پول   دی"خورش دیاش بگو

 سختم بود ، تحمل سختم بود  دنیسختم بود ، د دنیکش  نفس

 داشت   یکه نبودم ، آدم بودم و تحمل انسان هم حد وبیا

 شده بود! زی بود ، تحملم طاق شده بود ، صبرم لبر دهیبود ، جانم به لبم رس  دهیلبم رس به

 *** 

 ! دمیاز خواب پر زانیهراسان و گر یبه در اهن ی کس دنیکوب یصدا با

 کیهم  دی. شادیکوب یوحشت م  تیماراتن شرکت کرده باشد با نها یمسابقه دو یانگار تو قلبم
 بود دهیبار میباز هم از آسمان برا دیجد بتیمص

 هم ... دیشا
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 به تنم انداخت! یبند افکارم را از هم پاره کرد و لرز بد یرعل یام یصدا

 رو تا نشکوندمش   یدر لعنت نی، باز کن ا دیباز کن خورش  -

حاج خانم از پشت در بهم قوت   یفرو کردم.صدا واریکنج د  یرا با ترس و هزار لرز بر جانم تو خودم
 قلب داد:

  شییرفته خونه دا  ستشین دمشیماهه ند هیمن  گمیمحترم م مهین یاقا یاو -

دخالت   یبرو تو مسائل خانوادگ  ی چ یعنی ییبرو مادر جون برو تا دهن باز نکردم بهت بگم خونه دا-
 نکن 

  یرعلیاش که به در خورد از ترس به سکسکه افتادم، حاج خانم مثل خود ام یمحکم بعد ضربه
 را باال برد:  شیصدا

 کو ؟  شتیاصال کارتت کو؟ حکم تفت  ؟یحاال شد مسائل خانوادگ  یس یپل  یتو که گفت -

 "  رهی حتما م  رهیگرم شد " حاال حتما م دلم

 د یاش را به در کوب یتوجه به حاج خانم مشت بعد  یب یرعل یام

 شبید دونمی، م ییاون تو دونمی با چک و لگد ببرمت ، م ومدمیتا ن  رونیب  ایگورتو گم کن ب دیخورش-
  رونیب  ایتا خونت رو حالل نکردم ب  رونیب  ای... ب یبود  یکدوم قبرستون

خانه حاج خانم را بلد نبود ، کار سرهنگ بود که از ترس   یرعل یزنگ زد ، کار سرهنگ بود ، ام گوشم
، او از من قول گرفت که   ستمی ن  دانستیکرده بود که خودش بهتر م یز یمن را متهم به چ شی ابرو
  کردی م کاریچ  رونی ب نیا یرعل یخوانده بود ، اصال ام  یرعلی گوش ام یرعکسش را توو خودش ب مینگو

 ؟ مگه بازداشت نبود؟! 

  نیتا ا ا ی ب یچ  یعنیکردن  یباز   یرعلی ام یتا نشونت بدم با ابرو رونی ب  ای، ب گمیبهت م رونی ب  ایب -
 که اونجاست خراب نکردم. یخونه رو رو سر هرک

 : دهدیدست خودش م  یبلند بود که شک نداشتم کار   یبقدر  نبار یحاج خانم ا ادیفر یصدا

 شعوری ب کهی مرت اد،یب  سیتا زنگ نزدم پل رونیبرو گمشو از خونه ام ب  ایب -
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 کامال واضح بود:  ی رعلیپوزخند ام یصدا

 و حاضر   یجلو روته ح ناهاشی؟ایخوایم  سی..پل یترسونی، بچه م یر یپ نمی برو ب -

 ، برو گمشو از خونه من برو گمشو  یدرو بشکن  زارمیم یحکمت کو؟ برو هروقت باحکم اومد یس یپل-

رفته بود ،  لیتوانش تحل  دی، شا کردی م رونی را ب یرعلی داشت ام دیحاج خانم دور تر شد شا یصدا
 بود  دهیهم زورش به ان مردک خدانشناس نرس دیشا

 مرحم تن پر زخمم شد:  شیاشنا یاجان بود.صد  یدر آهسته و ب یرو یضربه ها  نباریا

 کردم   رونشی ، نترس ب رونی ب  ایب یاگه هست ؟ یمادر هست دیخورش-

هق هق خفه شده ام آزاد شد و کل   یوجود نداشت صدا یترس  گریراحت شد رفته بود و د  المیخ
 خانه را پر کرد. حاج خانمکه از بودن من مطمئن شده بود باز گفت: 

 به روزت اومده   یچ نمیباز کن بب  ایباز کن درو ب ایقربون اشکات برم دخترم ب -

 زدم:   غیج هیگر نیبچه ها ب مثل

 کنم ی،باز نم  کشهی، م زنهی منو م کنمی باز نم-

  گفتندیکه م یآزمون اله  نیشده بودم ، جنون گرفته بودم از دست ا وانهیاصال نه د ای شده بودم  بچه
 حکمت نبود! یز یچ

 پر مهر حاج خانم دلم را ارام کرد  یصدا

ماهت رو    یرو یباز نکن   ادیدلت م نیی پا یزانو کشوند نیبا ا رزنی منه پ نی قربونت برم بخدا رفت بب-
 نم؟ی بب

 در را باز کردم اما ترسان بلند شدم و قفل عیمط

به مادرانه    یپناه  تر از هروقت یباز کرد و من ب   غیدر یخانم لنگ لنگان داخل امد. آغوشش را ب  حاج
 مثالش، پناه بردم   یب یها

 : د یرا نوازش کرد و پرس میموها
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 ؟یکرد کاری با خودت دخترم ؟ چ یکرد کاریچ-

. هرچه که بود را کردی فکر م یشدم ، مهم نبود چ  زیبودم ، جان به لبم بودم ... سرر  زیپر بود ، لب ر دلم
 نزند   رونیشوم. فقط جان از لبم ب  یگفتم تا  فقط خال 

کمرم نشست   یکند اما دست لرزانش که رو غی را ازم در  میکردم االن هم تنها پناهم هم ، پناهندگ فکر
 دلم گرم شد 

اگه بره   ادیکه تونسته از بازداشت درب رهی حتما خرش م یکه تو گفت  نطوریمادر ا ست ین  هیاالن وقت گر-
  ارهیسرت ب  ییبال یاگه باش بر  ترسمیم ادیبرنم  یببرت از دست منم کار  تونهیو باحکم برگرده راحت م

تار مو از سرت کم  هی خوامی نم ادیبرم یهمونطور که از زن حسود هرکار  ادیبرم  یهرکار بگ  یاز مرد عصب 
 شه

 را خشک کردم و گفتم:  میترسم برگشت.اشکها  شیصحت حرفها از

 کنم؟  کاریچ  دیپس حاال با -

  سیی ر رازی برادر دارم مرودشت ش هیرا کرده بود که گفت: من  شی او برعکس من فکر همه جا انگار
  ابیبمون تا آبا از اس ششیمدت پ هیهواتو داشته باشه   کنمی بهش سفارشتو م زنمی . زنگ مهیست یبهز

 کرد شهی م کار ی چ مینی بب فتهیب

 : دمیتنها راه ممکن بود ، پرس  نیا کردمیحس م یفکر  یبا همه ب 

 ؟ یاما پس شما چ-

 گفت:  زیام  طنتی زد و ش  یچشمک

 خبرم   یاز همه جا ب  لیصاحبخونه عل هیبکنه من  تونهینم  یبا من که کار  -

 ن یرو تموم کرد یوقت مادر نداشتم شما در حقم مادر  چیمن ه-

 و مهربان گفت:  دیکش میبه موها یدست

 نهیهم رسهیکه به ذهنم م یدخترمو از خودم دور کنم اما چکار کنم که تنها راه چاره ا  ادیدلم نم -
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 اشکم را پاک کرد و گفت:  

 شوهر ابلهولت  نیا ومدهیابغوره گرفتن پاشو جمع کن برو تا ن یاالنم جا -

 گوشه لبم نشست. بلند شدم و گفتم:  یکمرنگ خنده

 شهیجمع هست هم لمیمن که خونه به دوشم وسا-

  ی، تا تو لباس عوض کن  انهیگورشو گم کرده  نمیدخترم پس پاشم برم دم در بب   یخونه دار باش شاالیا-
 اب بدم  یسر و گوش هیمنم 

اش  را  ییتنم کرده بود لباس نحس اهدا ی شهناز چشد و سمت در رفت و من تازه متوجه شدم  بلند
پرستار شد. صورت   هینس یانداختم. باز هم سهمم همان مانتو نکیس  ریسطل اشغال ز یدراوردم و تو

شدت   زازش نماند بلکه پوستم هم ا یضد آب شهناز را چنان شستم که نه تنها اثر  ملی شده از ر اهیس
 !دیرس  یها به سرخ شیسا

 : دیاز راه رس یخانم عصب  حاج

ملت ابرو   گنینم  کنه؟یدرباره من م یچه فکر  نهیبب  یک یانتر مامور گذاشته دم در خونه من ، حاال  -
 دارن

 انداختم:  نییسر پا شرمنده

 منه ری همش تقص دیببخش -

گل   ستیتو ن  ری مادر امان از مرد بد ، مرد بد خانمان سوزه ، تقص ی.... ا ه؟یتو چ ری قربونت برم تقص-
  ای دارن ب یدر پشت  ایبغل هیهمسا  نیشانسته ، االنم اصال غصه نخور از در نشد از پنجره ، ا  ریمن تقص

هم نرو   نجایا نالی، از ترم  یاونا بر  یزنگ بهشون بزنم راه پشت بومشون باز کنن تو از در پشت هیبرم 
کاوه سوار شو برو   نالیاز ترم بهش خبر دادن برو تا اصفهان شناختنیم یدیوقت د  هی یشهر کوچک 

 زم؟ ی عز یدنبالت ، پول دار  ادیخان داداشم ب  زنمی، من زنگ م رازی تا ش میمستق

لباسش دراورد کرد و چند   قهیکه از  یپول فیک ینبود! دست تو  یز یچ یهم سهمم  جز سر افکندگ  باز
 اسکناس کف دستم گذاشت 
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 قد برام مونده  نیشرمنده مادر آخر برجه هم-

 بغل محکم دانستم   کیهمه محبتش دلم فشرده شد.باز تنها راه ابراز محبت را   نیا از

 ومده یتا ن م یکارا بر نیخرد شد استخونم دختر بدو جا ا-

 : دمیربط به حرفش پرس یب

 چطور جبران کنم؟ -

 شد و گفت:  نیخندانش غمگ شهیهم نگاه

 اون جبران کن یمن نه برا ینبرده برا  یبچه از محبت سهم  نیباشه ، ا نمی فقط حواست به حس -

 چشم یچشمم گذاشتم و با تمام وجود لب زدم :به رو یرو دست

   نمینب یبال" را با بغض ادا کرد. از پله ها باال رفت تا اشکش را لحظه اخر   ی"چشمت ب

 اتفاق افتاد  قهیاز دق  یسر در ک یو باز کردن در پشت بام و فرار از در پشت یگرفتن با خانم فکور  تماس

  اری. شانس با من دمیدوشم محکم کردم و با دو ، سمت اتوبوس خط واحد اصفهان دو یرا رو کوله
 داشت  رازی ساعت بعد اتوبوس به مقصد ش مین یکاوه برا  نالیبود که ترم

 ی نبردتت زا به راه ش رازی همه راه تا ش نیا یشیم ادهی به راننده بگو مرودشت پ-

 شدم .   رازی تکان دادم و سوار اتوبوس ش یفروش سر   طیحرف بل  دییتا یبرا

تمام شده بود انگار حق با بهار   می، که او قطعا برا یرعلیام یوجودم را احاطه کرده بود. نه برا  ترس
 بود که از احساس من بهتر از خودم هم با خبر بود

دوست   چی . که هرچند من هییآشنا  ایدوست  چیبدون ه دیجدشهر  یتو دیاز شروع جد  دمیترسیم
 وقت نداشتم چیه ییو آشنا

 **** 

 . دمیباز شد و از خواب پر میراننده چشم ها ادیفر یصدا با



 2 شوند ی مردها عاشق نم

157 
 

 ی مرودشت بسالمت ، مرودشت خواب نمون -

تازه که به   یشدم.هوا ادهیسرم برداشتم و از اتوبوس پ یفراوان بلند شدم.کوله ام را از باال یکسل  با
 را از وجودم جدا کرد.  یخواب الدگ یصورتم خورد کم 

شهر انداخته بود.به سمت کمک راننده رفتم  یرا رو  اهشی س هیسا ،یک یبه غروب بود. تار کینزد
 وگفتم: 

 ن یرینم نالیاقا ترم دیببخش -

 شده بود گفت:  ادهیکه با من پ یگر یکردن بار مسافر د  یحال خال در

  خوامی م یات کنم ، خودت گفت ادهیپ  رازی ش نالیتا ترم یخوایم رازهیمال ش  طتی نه خواهر من بل-
شهر   برنتی م انیم اشیهم تاکس گهید قهیتا چند د گهیات کردم د ادهیشم منم پ ادهی مرودشت پ
 نگران نباش 

 از پشت سر اسمم را خواند:  ییبروم که صدا  رازیش نالی خواستم مجدد سوار شمو و به همان ترم 

 ؟ یخانم خالق  -

 و به صاحب صدا نگاه کردم   برگشتم

  ینیچهره دل نش دشیسف  کدستی یساله.با وجود سن باال موها 50بود. حدودا  یجا افتاده ا مرد
پس   امدی ن ادمیبود؟!! " اما  یحاج خانم چ لیدم "فامداشت. به ذهنم فشار اوردم وبا خودم  فکر کر 

 در عوض فقط گفتم: 

 بله خودم هستم  -

 راحت شد  خوردی وجودم را نم  یفکر اضافه ا نکهیمن از ا الیکرد و خ یرا معرف  خودش

 باورساد هستم برادر نجمه خانم -

 شوم  کتریبود تا به رغم مرد بودنش ، بهش اعتماد کنم و نزد   یحرف کاف نیهم

 خوشبختم -
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 دراز کرد و بند کوله ام را ازم گرفت  دست

 م یرسیبه شام م میوقته ، عجله کن  ریکه د میبر  ایدخترجان ب یخوش اومد -

 زحمت دادم یل یشرمنده خ-

 حاج خانم بود:  یبرابر اصل لبخندها یکپ  لبخندش

 .زترهیخواهرم از تخم چشم برام عز  یحمت ها ، سفارشز  نیتا باشه از ا -

  یاحترام یمن باز کرد. با وجود معذب بودنم اما ب  یعقب گذاشت و در جلو را برا یصندل   یرا رو کوله
  نیزم یرو یتا فاصله ام را از تمام مذکرها نمیعقب بنش رمیبگ  میحرکتش باز هم تصم نیبود که با ا
 حفظ کنم

که به هر  کردمیفرشته بود و بس!اما با اعتماد شرحه شرحه شده ام چه م کی مرد برادر  نیا هرچند
 چسباند؟ یم یانگ  دیرسی که از راه م یکس

 داد:  حیاستارت زدن توض نیرا دور زد و سوار شد.در ح  نیگرفتم.باورساد ماش  یجلو جا  یصندل یرو

خونه  هیعذب تو  رمردی پ هیبا  یحدس زدم راحت نباش   ینجمه خواهش کرد ببرمت خونه خودم ول -
مشکلت حل شه   یسرپرست صحبت کردم قرار شد تا وقت  یخوابگاه دختران ب  ری با مد  یکن  یزندگ

 دخترم؟  هی، مدرکت چ یاونجا بمون 

 را گفتم:  قتیحق

 میرد پلمید -

 داد یتمسخر نم یبو شهیکرد که  بر خالف هم یکمرنگ خنده

رکورد   شنی دوتا رو رد م نیاز ا یک یمدام  یست ی، همه بچه ها بهز کیزیف ای یرد شد   یاضی ر ایالبد  -
  گهی... بچه ان ددنیاما بازم تا نخوان دل به درس نم  میفرست یمدام هم براشون معلم م گهیزدن د

 گوشن یباز

خودش   یها یپر ازمهر و عطوفت بود که حس کردم درباره ته تغار  یجور  زدی بچه ها که حرف م از
 کلماتش نسبت به بچه ها بود  یلبم از عشق خفته تو ی. لبخند روزدی حرف م
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 افتادم  یفارس اتی از ادب 16 کی زیشدم ف  19 یاضی ر یباورتون نشه ول دیراستش شا-

 گفت:  یم یمتعجب شد و صم کردندیچشم گرد م  دندیفهمیکه تا م  یهمه کسان مثل

 دختر خوب  تهیزبان مادر  گهید نکهیا -

 انداختم و گفتم:  ر یر به زس شرمنده

 شعر حفظ کنم  یخب برام سخت بود معن-

 شد  شتریو شباهتش به حاج خانم ب  دیهم خند باز

باهات کار کنه   کنمی خودش ، سفارشتو م یپا شاعره برا هی میمعصومه خانم دار هینگران نباش ما -
نه  ای ی کنکور بد یبعدش بخوا  نکهی، حاال ا یر یرو بگ  پلمتیو د یانشااهلل با بچه ها امتحان بد

 انتخابش با خودت 

اجازه   ینگفتم ، نگفتم پدر خودم حت یز یرفته بود خنده ام گرفت اما چ   شیمن پ یتا کجا برا نکهیا از
 نکشد! یمردم، تا روزانه خمار  یخانه ها یرا  نداد و من او فرستاد کلفت   وریامتحان شهر

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

سرکار    میو شما رو بذار میکن  یباز   یخواهرمون پارت یبخاطر گل رو میکه ما خواست کبارمی بفرما -
  یکار کنم به عنوان مرب   هی شدیم یداشت یجور نبود اگه مدرک دانشگاه شی لیتحص طیشرا

  یار ی هم درب یپول هی میمشکلت حل بشه و در خدمتت هست یستخدامت کنم حداقل تا وقتا

 : د یاز دهنم پر ناخوآگاه

   دییهم دارم اگه بخوا یسابقه کار  دمیمن کار نظافتم انجام م -

 نظافت؟ اصال و ابدا  یخواهرم رو بذارم برا  دونهی یمن سفارش ه؟یچه حرف نیا-

 و اصرار کردم:  دم یچسب یامده را دو دست شیپ  تیموقع  تنها

 ارم ی پول درب دیدارم با ازیبه کارش ن -

 جمله از سرش بازم کرد:  کی با
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 شهیم یچ نمیحاال صبر کن بب -

به چراغ   مینگاه کردم. وارد شهر شده بود رونیبه ب  نیماش شهینبود.از ش  زیجا  نیاز ا شتریب  یپافشار 
قرمز حلقه زده بودند   یاسفند دور بساط سبزه و ماه لیاوا نیکه از هم یروشن شهر و مردم یها
 گوشم را پر کرد:  یو کامال جد ت یم یبدون صم شیصدا  نباریشدم که ا  رهیخ

 رو برام گفت   طتیراستش نجمه کل شرا -

  طمیاز شرا خواستیم یگر یاو هم مثل هر مرد د یعنی،   دانستیم  یعنینگاهش کردم ، پس  ترسان
چرا او از من   کرد؟ی سواستفاده کنهد؟ چرا من را به خانه اش نبرد ؟ اگر ممکن بود پس چرا نگاهم نم

 شده بود؟ رهی چشمش خ ینگاه نکند و به چراغ قرمز جلو  میبه چشمها کردی م یشرمنده تر سع

اول با خودت صحبت کنه بلکه بتونه کمکت کنه بدون  دیموسسه صحبت کردم گفت با لیبا وک -
  یوکالت بهش بد هی دیاما خب اول با یکن یر یگیو پرونده اون مسئله رو هم پ یر یل طالق بگ مشک

 بتونه بره دنبال کارات 

 شده بود:  یم یصم شیباز هم صدا ستادیا یترمز کرد و گوشه ا سرانجام

 از خوابگاه دختران ما   نمیا میدیرس  دییبفرما-

 نبود   یاشراف ییالیو  ای دهیبرج سر به فلک کش کیساختمان مقابلم نگاه کردم ، برعکس تصورم  به

 بود  دایتازه جوانه زده اش از پشت حصار پ یبزرگتر از حد معمول که درختها یدو طبقه کم  یساختمان 

 برداشتن کوله در عقب را باز کرد و سوال کرد:  یرا زد. برا فون یشد و زنگ ا ادهیپ

 د؟ یش  ادهیپ ن یندار میتصم-

دوان دوان  به  ی . در باز شد. رو به من تعارف زد.خانمستادمیشدم و کنارش ا ادهیپ  عانهیمط
 اسقبالمان امد 

 ! اصال انتظارش رو نداشتم نجایوقت شب؟! ا نیسالم جناب باورساد ، شما ؟! ا -

 و گفت: من اشاره کرد  به
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 اومدم  یرسوندن خانم خالق یبرا -

 به جمال من روشن شد  ری چشم خانم مد تازه

 یسالم دخترم خوش اومد-

 نسبتا کوتاه اغاز شد یحی معارفه  با توض مراسم

 ریمد دانیهم خانم جاو  شونیکردم ا یکه ظهر تماس گرفتم خدمتتون معرف یخانم خالق  شونیبله ا -
 خوابگاه 

 حواله ام کرد و خطاب به برادر حاج خانم گفت:  یخوشبختم دانیجاو خانم

 کشن یدارن شام م  میداخل در خدمت باش دیاریب فی تشر نیاومد نجایتا ا-

 گفت:  یو به شوخ  دیخند باورساد

 نیبهتر از ا یدوسم داشته به موقع اومدم ، چشم چ یلیپس مادر زنم خ -

 قبول دعوت جلوتر از دو نفر ما به  راه افتاد نی ذوق زده از ا دانیجاو

 بگم  ااهللی هیپس من برم -

باز هم برخالف تصورم که با   میهمراه هم وارد شد دانی.سپس با اذن ورود جاو میستادیدم در ا یکم
چشمم  شی اتاق فرش شده بزرگ پ کی،  لیبزرگ و طو زی م فیچند رد شوم،یبزرگ  مواجه م  یرستوران

  18تا 10دختر  60به  بیکه قر  نی زم یمصرف  پهن شده رو کباریسفره  هیه با چند القرار گرفت.همرا
 دور سفره نشسته بودند   یسال با مانتو و روسر 

سالم دادند. باورساد خندان جواب سالمشان را داد و در حال  کصدای ورود ما همه از جا برخاستند و  با
 را دعوت به نشستن کرد  ینشستن همگ

 رهی خ شدیکه بخارش بلند م ینشستم.خجالت از تنم پاک نشده بود.به کوکو سبز   نیزم یرو کنارش
 افتاد چقدر گرسنه بوده ام ! ادم یماندم و دلم که به مالش افتاد تازه 
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  یتیاهم نی بردم و کوچکتر شیم اهلل باورساد دست جلو بردم و به سمت غذاها پبعد از بس  بالفاصله
 هم ندادم!   دانیخانم جاو ایباورساد  رهی خ یبه نگاه ها

بعد پراکنده شدندحاال من مانده بودم    یاز صرف شام همه به کمک هم سفره را جمع کردند و کم بعد
 .دانیو و حاج اقا و خانم جاو

 گفت:   دانیبه خانم جاو میبدون نگاه مستق باورساد

که معلومه با تجربه هم هستن و   نجوریما تو کار خدمات هستن ا یخانم خالق  نیا دانیخانم جاو-
 خوبه  میل یکارشون خ

 را خودم ادامه دادم:  شیها حرف

  گفتنیم  ینظافت هر کار  -نوزاد -سالمند   ی، پرستار  کردمیکار م  یموسسه خدمات هی یاصفهان تو -
 نامه هم بفرستن  یمعرف هیبگم  تونمیم دییاگر بخوا  دادمیانجام م 

 خواهر و برادر نبود اما به دلم نشست  نیلبخند زد هر چند لبخندش به خلوص لبخند ا دانیجاو خانم

 هیمنم کاف یکنن برا  دییتا شونیشما حاج اقا باورساد هستن ، ا ینامه  یمعرف-

 و رو کرد گفت:  ریکه دلم را ز یساد با لحن  باور

 شده است از اون باال  دییتا شونیا-

  ییکه من گرفتم خدا یحاج اقا ، خواهرش بود. اما منظور  ی براشدم هرچند منظور از باال خوشحال
 بود دهیشن یرا بعد از ان همه سخت میبود که باال نشسته بود وعاثبت صدا

سپرد و با قول و قرار   دانی. حاج اقا من را به خانم جاومیحاج اقا را بدرقه کرد  دانیخانم جاو همراه
 به کمرم زد و گفت:  یدست دانیفردا از جمعملن دور شد. خانم جاو یبرا  لیداروکید

 کنم ی هات معرف یتورو به هم اتاق میبر ای موند و حوضش ، ب یخب عل  -

 داد:  حی بپرسم خودش توض نکهیا بدون

 مونن ی م نجایاز پرسنل هم شبها ا گهیبجز شما سه نفر د -
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 بگذارد گفت:  انیرا بخواهد با من در م یگوشم آورد و آهسته انگار راز  کیرا نزد  سرش

 جا هستن  نیهم یخودمون باشه دوتاشون از بچه ها  نیب -

اتاق را باز کردکه همزمان سه جفت چشم به سمت من برگشت. حوصله مراسم معارفه نداشتم  در
 .شد یم ری در حال انفجار س ذهنم  یتو االتی بودم و مغزم از هجوم آوار افکار و خ  ریخسته مس

بحث شبانه شان باشم و به   کیشر خواستمیرا که نشان دادند با شوق به طرفش رفتم...نم تختم
و   دمیسرم کش یپتو را رو یر ی با شب بخ   نیداشتم.بنابرا اجیدخترانه احت یدور از حرفها  یاستارحت

 را بهم فشردم که عاقبت خواب بهشان غلبه کرد.   میانقدر پلکها

  داریب  یشبیاز همان سه دختر د  یک ی با تکان دست  نکهیبودم تا ا  دهیچند ساعت را کامال خواب  دانمینم
 شدم.

زمان ممکن حاضر و    نیرا داشت.در کمتر دنمیفرستاده بود که قصد د غامیپ می اقا امده بود و برا حاج
 شدم.  یانم داده بودند راهکه نش  یاماده به سمت اتاق

شده و  فیرد یها یاز صندل  یکی  یکنارش رو همینشسته بود و مرد جوان   زشی شاد پشت م باور
بودن که من از موضوعشان  یحاج اقا.هردو باهم در حال صحبت درباره مسائل قانون زی به م دهیچسب

 اوردم یسر در نم 

داشت.سالم کردم و کنار در منتظر اذن دخول  یاهیکم پشت اما س یجوان برعکس حاج اقا موها مرد
 مخاطبم کرد ی می، حاج اقا باز هم صم ستادمیا

 نی بش  ایب یستادیسالم دخترجان چرا کنار در ا -

گذاشتم  و رو به حاج اقا نشستم ، حاج اقا لبخند به لب  یخودم و مرد جوان خال نی ب یصندل  کی
 فت: گ

 موسسه هستن یحقوق  لیفراست وک دیجناب وح  کنمیم  یمعرف -

 سر اصل مطلب رفت:  هی و بدون حاش  میمستق
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 ایدادن اما گو یدادم و قول همکار   حی شما و ماجراها و اتفاقات رو براشون توض  طیتمام و کمال شرا -
 امضا الزمه تا بتونه کارش رو رسما شروع کنه  هیسوال و  یسر  هی

سر اصل مطلب رفت انگار که فرصت   میمن مستق دارید ای  ییاز اشنا یبدون اظهار خوشحال  فراست
 با ارزش تر بود.  یهر زن  یاز طال برا یدو مرد ، حت  نیا یبرا

همسرتون صحبت کردن   یاز موضوع شغل شونیا نکهیراستش خدمت حاج اقا هم عرض کردم اوال ا -
البته   دونهیهم م شونیا دونمیچون همون اندازه که من قانون رو م کنهی مقدار کار رو سخت م هی نیا

  خللتو پرونده  شونیکه ا میکن میتنظ   تیشکا هیهم دستش بازه اما فکر کنم اگر  یباز   یپارت یبرا
 هرچند ممکنه ...  میو درخواست طالق بد میکنرو ثابت   شیاخالق تیعدم صالح  میکرده بتون  جادیا

 صورتم بکوبد گفتم:  یتو یرا با آنچنان کالس و افاده ا دانستمیکه خودم م یز ی هرچ نکهیاز ا قبل

چطور اما خالص شد  دونمینم  نیکه گفت یباز  یکردم اما با همون پارت  تی من قبال ازشون شکا -
 میکه به دادگاه ثابت کن نیهم  ستیالزم ن یحقوق  کیو پلت  ینیهمه مقدمه چ نیهرچند اصال ا

تموم مدارک   شونیکه البته فکر کنم تو پرونده طالق همسر قبل هینداشت کاف  یجنس  ییتوانا شونیا
 باشه  ودموج

 من با افتخار گفتم:  نباریمهمان لبم شد و ا ینگاهم کرد. لبخند واضح رهیخ

دادگاه  یپرونده ها یاز خاطره ها  فیبازنشسته بودم که تنها حرفش تعر  لیوک هیمن سه ماه پرستار  -
 خانوادش بود 

 ست یبارش ن یز یچ ن یاز ا شتریخدمتکار ب  ک یراحت شد که  الشی خنده افتاد. انگار خ به

  نکهیاز خوابگاه خارج شد. با ا یبر قول همکار   دیوکالت نامه را گرفت و در اخر با تاک یامضا فراست
  یتر از طالق دهیچی پ یل یمن خ یراحت نبود چون پرونده   المیراحت" اما اصال خ  التونیگفته بود "خ

 ساده بود

 انجام بده  عی شمارو سر یاصفهان تا کارا رهی م میمستق نجایکارش رو بلده االنم از ا د ینگران نباش وح-

با نگاه گرم و مطمئن اش   نباریمن زده بود برگشتم و ا یدلگرم  یحرف را برا نی سمت حاج اقا که ا به
 اسوده خاطر شدم.  یمن هم تا حدود
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 به سمتم هل داد و گفت:  زش یم  یرا از رو یکاغذ

 همکار  میشیرسما م  دیامضا بزن هی یقرارداد کار  نمیا دییبفرما-

فقط رقم حقوق ماهانه ام  یوقت  ستیخواندن ن یبرا ییرا برداشتم و نخوانده امضا زدم. جا برگه
 بود   شتریب  یلیکارگر ساده خ  کیچشمم امد. مسلما از حقوق  یپررنگ تو

 داد:  حیرفع سوتفاهم توض یبرا

از   شتریب  کمیحقوقت  نیهم یرو هم به شما واگذار کردم برا   دیخر  تیمسئول  ینظافت یبجز کارها -
  شیگذشته از مسئله مال یداشت اجیبه  دوشغله بودن احت ییجورایباشه اخه االن   دیکه با یز یچ
 ی غرق غم بش نطوریبه فکر کردن و ا ین ینش  نکهیا یبرا شتریب

که نه   زیموج مشکالت ر یبود که غرق نشدن من تو یمذکر جهان  نیشدم که اول یمرد رهی خ متعجب
 مهم بود. شی ، درشتم ، برا

 داد  حیگذاشت و توض  زیم یکارت عابر  را رو کیساده و  لیموبا یهمراه با گوش ییبلند باال  ستیل

مواقع   یموسسه ، تلفن هم همراهتون باشه برا دیجد دی امروز خانم مسئول خر دیخر ستیاز ل نمیا -
 د یخر یبرا ی، کارت هم که موجود یاضطرار 

 اوردم:  عذر

 بهتره ... دیشا ستمیرو بلد ن  نجایاما من بازار ا-

 و جوابم را قبل از کامل کردن جمله ام داد:  دیحرفم پر نیب

و   نیرو به مسئول انبار بد ستی بره شما فقط ل  دیکجا با دونهیراننده همراهتون هست اون م هی -
  نیکارت رو با ا نیادم قابل اعتماد دارم که ا هیبه  ازیمن فقط ن دیو مبلغ رو حساب کن  دیریفاکتور بگ

 باشه لدکردن ب دیکه خر یدادم ، نه کس یپول هنگفت دستش بدم و مطمئن باشم دست آدم درست 

زبانم   یسوال ذهنم بود که رو   کردی خودم هم سوال بود. اما چطور اعتماد م یاعتماد بودنم برا قابل
 اش  یشگیهم یم یخالصانه بود با همان لحن صم یاومد و جوابش تنها لبخند

 ه یکاف نی هم یمن یفرد زندگ نیشما سفارش شده قابل اعتماد تر -
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 از ذهنم گذشت!  لیسه  ینگاه عاشقانه برادر به خواهرش.لحظه ا نیا  یدلم قنج رفت برا ته

وقت اجازه   چیداشتم و ه یخرج کرده ا رتیداشتم،غ یتن یو من هم برادر بزرگتر بود   لیاگر سه دیشا
 !میها بشو نینش انیاع یبابت مخارج روز مره محتاج خانه  دادینم

 یکه از منه کم غذا ب یز یاز اتمام کار انقدر خسته و هالک بودم که ته دو دست غذا را درآوردم. چ بعد
 سابقه بود 

سه هفته کار نکردن بدنم را   نیهم  دیتنبل و تن پرور نبودم اما شا خواستیم  یطوالن یاستراحت دلم
وارد اتاق شد و   شبمید یها یاز هم اتاق یک ی.دیطلب  یدلم تختم را م نطوریبدعادت کرده بود که االن ا

 نگاه کرد:  رهی با تعجب من را خ

واسه نظافت اتاق   میبر ییگفته دوتا دانی، خانم جاو گردمیدوساعته دارم دنبالت م  یینجایتو ا -
 دن یشدن اتاق رو به گند کش ضی هفت ، صبح همه دخترا باهم مر

 : دمینال عاجزانه

 م؟ی بشور یقال  دیبا یعنی-

پاشو پاشو که امروز ظهر قسمت   میاتاق رو نظافت کن دیبشورن با ونیاقا دنیکه منه بابا اون رو -
 ی بخواب   ستین

 : دیکرد و با خنده پرس میبه سرتا پا یبلند شدم و همراهش راه افتادم .نگاه  ناالن

 !!؟یانقد داغون شهیهم-

 ام گرفت و جواب دادم: خنده

 خوبمه  یاتفاقا االن روزا -

نفر   ازدهیاز شدت تعجب باز ماند. هر  مانیاما با باز شدن در اتاق دهان هردوم میدیاتاق هفت رس  به
 ما درجا خشک شدندد. دنیهم با د

افتاده و در حال اه و ناله هستند وسط اتاق   یاالن دراز به دراز گوشه ا میکردیکه ما فکر م  ییدخترها
 یبودند. اما انگار بار اولشان نبود که هم اتاق  یکوبی پا و  یهمراه با پرستار درمانگاه دحال رقض و شاد
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به چپ و راست قر    اکه کمرش ر  یزود به خودش امد.من را فراموش کرد و در حال یل یهم خ زمیعز
 : وستیبه جمعشان پ دادیم

 حدس زدم باز کار تو باشه  -

 یبود. اما از بار اول نبودنشان مطمئن شدم.کم کم لبم به خنده ا  یچه کس دمیکلمه تورا نفهم مخاطب
 پررنگ باز شد. 

را هم بساز    هیبغل زد. شروع به زدن و خواندن کرد تا بق ری از دخترها دبه ماست را برداشت و ز یکی 
 خودش برقصاند: 

 شهیصبح که در مدرسه ها وا م-

 شهیخنده رو لب پسرا وا م شه یم دایدخترا پ قافله

 شهیم دایپ  یدختر  یمو یقتو

 چه نازه ینی بی م یکی

 نازه   یلیخ هیدماغش درازه چادر یکی 

 اونجا شدم آواره  چارهیبدبخت ب  من

 چشمک ونامه و شماره نهمهیا با

  دنیخنده را ازاد کردم. تازه با شن   یبلند یشعرش خنده ام گرفت ونشد خودم را کنترل کنم.با صدا از
که تا   یباعث شد ساکت شوم. پرستار  نیقه قه ام متوجه من شدند و به سمتم برگشتند.هم یصدا

 : د یمن پرس یخطاب به هم اتاق  دیرقصیچند لحظه قبل گوشه رو پوشش را گرفته بود م

 با باورساد اومده بود دمید شبیزهرا آدم فروش نباشه د یاورد هیک نیا -

 زد و گفت:  یچشمک  زهرا

 . دنیکشی نم یگار ی باورساد بود ازش ب یبدبخت از خودمون داغونتره آشنا  نینه بابا ا-

 گفت:  ییاز دخترها جلو امد. دستم را گرفت و با ذوق و خوشرو یکی



 2 شوند ی مردها عاشق نم

168 
 

 خودمون   پیتو اک  مشیاریپس م ولیا-

 رو به من گفت :  سپس

 به باد بره میدیسف شیر یلومون بد ینر  زارمی گرو م ش ی دارم برات ر نیبب  -

دانست و از همان لحظه من هم شدم   تی، خنده ام را عالمت رضا دمیطرز حرف زدنش خند به
ساختن لحظه   تشانیتفنگدار " گذاشته بودند.ظاهرا مسئول یلیکه اسم خودشان را "خ  یپی از اک یعضو

 داشتم اج ی بهش احت دایکه من شد یز یسخت بود. چ   یخوش تو روزها یها

 .یشد به رقص سرخپوست ل ی تبد بودی م ضی سرپرست مر یتر ب پر از دخ د یکه با ینظافت اتاق  و

 یخستگ  نیخوابم برد اما ا  یاز خستگ  دهیکه باز هم سرم به بالشت نرس میدیو رقص  میزد انقدر
را به   یخستگ  نیجا خوش کرده بود که حاضر بودم هر شب ا یطور  مارمیحالوتش در روح و روان ب

 جان بخرم. 

. ارام به شانه ام زد و  دیصبحانه نشسته بودم که زهرا رس  زیروز شاد بود. سر م  کیفردا هم  صبح
 نشنود گفت:  دانیکه خانم جاو یآهسته جور 

 ان یخرداد  یچطور  -

 کردم و مثل خودش آهسته گفتم:  یز یطعنه شوخش خنده ر از

 آروم دختر  نی بش  یامشب رو لو بد  یکن ی م یکار  هی نمیبب  -

 بلند گفت:  نباری. ادیکش شیصبحانه اش رواپ   ین ینشست و س  کنارم

سر  هیجان حاج اقا باورساد دستور دادن بعد صبحانه بهشون   دیخورش یراست ایزود راه افتاد ولیا -
 ی بزن 

 گفت:  ی آهسته و به شوخ  باز

 ی حاج لی فام  یلومون بد ینر  -
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من هربار بعد از   ینبود...زندگ  لیدل  یمن ب ینگفتم ، دلشوره گرفته بودم.دلشوره ها یز یو چ  دمیخند
 . فرستادیرا به کامم م یتلخ   یخوش

عسل هم به کامم زهر شده    ینیری ش ی، حت  دمیاز مزه اش نفهم  یز یام را کامل خوردم اما چ صبحانه
و به   دمیکش میبه سر ور و یدر بند گرفتار،دست االتیخ   ییایصبحانه با دن  ین یس لیبود.بعد از تحو

 سمت اتاق باور ساد رفتم.

 وارد شدم  ی، اما در زدم و به اذن حاج شتریدر زدن ، دلم هم ب یبرا دیلرزیم دستم

انداخت و با حرکت سر   میبه سر تا پا  یقیاتاق بود. نگاه عم  یشد که فراست هم تو شتریب  یزمان  ترسم
حاج    زیکنار م یصندل یکردم و رو  یکی ب جواب سالمش را با سالم به حاج اقا ل ریسالم داد. آهسته ز

تا  میبود ه.هر سه سکوت کرد دم یزبان کش میلبها ی.روشدیرد و بدل م نشانیاقا نشستم. نگاهم ب
 براتون نداره  یفراست ما خبر خوب یاقا نیباالخره حاج اقا سربلند کرد و گفت: راستش دخترجان ا

 نزدم. فراست بدون وقفه خبر بدش را سرم هوار کرد  یدرد گرفت. اما حرف قلبم

  تی انجام جرم رو نیشاهدم داره که شما رو در ح هی ایکرده گو تی متاسفانه شوهرتون بازتون شکا -
 کرده

 داشت؟!! یهم با من شوخ   نیشدم ، نکند ا  رهیفراست خ یکردم و متعجب به چشمها ربلندس

را. به ابر   می کن زندگ ی، خشکسال خواستمیعشق نم خواستمینم  یخوشبخت  خواستمینم  یخوش ایخدا
 را  نبارد! بتیسرم مص یآسمانت بگوباال

 : دم یخودم به زور شن یبود که خت  فیانقدر ضع میصدا

 نکردم یکار  چینکردم من ه یمن کار  گهیبخدا دروغ م گهیدروغ م  -

 . دمیدیاز خودم دفاع کنم اما در توانم نم خواستمیمانع حرف زدنم شد.، م هیگر

گفتم،حاج   یم  دینشده و باز انگشت اتهام سمت من نشانه نرفته  با ریحرف بزنم تا د دیبا دانستمیم
اش  رهی و خ دمی.سر باال کشستادیمن صاف و محکم ا یآمد و رو به رو رونی ب زشی اقا از پشت م

 شدم.
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 نکرد:  غیدر یکه ذره ا دیحرف دلم را فهم دیخواهرش.شا  تیاز جنس حما خواست یم ت یحما دلم

 یراه هی گهیم دیوح  مینشده ثابت کن   ریتا د  دیبا یدروغه ول میدونیجان ما هم م  دینکن خورش هیگر-
 هست 

 داد:  حیگفتنش را نداشته باشد ، خود فراست توض یمرد رو نیبود که ا حانهیانقدر وق  دیراه کار وح  و

 و ....  یپزشک قانون  مینگذشته بر شی تا مهلت قانون دیبا -

 که به دامنم زدند را کمتر کند. یتهمت یتا زشت گشتیم یکرد. دنبال کلمه ا سکوت

 م یعدم صحت گفته هاشون رو ثابت کن -

اما  دادی ام را تکان م نهیپاک  کردم و سر تکان دادم هنوزهم هق هقم س نمیرا با گوشه است اشکم
 دی واضحتر از قبل به گوششان رس نباریا میحرفها

 که پاک چه منتش به خاکه ییطال -

 و من روحم تازه شد.فراست از جا بلند شد و گفت:  دیپاش می به رو یاقا لبخند حاج

موارد مدت زمان   نگونهیا صیتشخ ی، راستش طبق قانون برا دیاماده بش ترع یپس اگر ممکنه سر -
 تر بشه ری د خوامی، نم  ستین  صیخاص هست بعد از اون قابل تشخ 

 را صاف کردم و محکم گفتم: میمکث بلند شدم. با دو سرفه صدا بدون

 میمن آماده ام بر-

 : دیتنم انداخت و متعجب پرس  یتو یفرم خاکستر  یبه لباس ها ینگاه  فراست

 ن؟ ییای ب دییخوای لباس ها م  نی با هم -

خانم پرستار قشنگتر بود. اما نه  یگشاد و صدقه ا یانداختم. مسلما از مانتو  یلباسم نگاه سرسر  به
افتخار کنم.پس فقط جواب مثبتم را اعالم کردم و پشت سر فراست   دنشیکه بتوانم به پوش بای انقدر ز

مرد با   نی شوم ا ئننگاه کنم و مطم میزندگ  یروزها نیحظه اخر برگشتم تا به چهره مرد ا راه افتادم. ل
 فرق دارد....  یرعل یام



 2 شوند ی مردها عاشق نم

171 
 

من بس   الیراحت شدن خ یبرا نی.هم دیپاش میبه رو یچشمش نشست،پدرانه لبخند یکه تو نگاهم
 بود

  دی، شا  یکن  هیبهش تک. که یشو یکوه م هیباز محتاج  یهم که باش  ایزن دن  نی تر یقول بهار قو به
 یپا یو رو  یو بلند شو یبخور  نی و مجبورت کند زم دیایاز آب در ب  یتپه شن کیکوه  نیا یگاه

 !یکن  هیتک یبه کوه بعد  یو مجبور   کندی به تنت غلبه م ی. اما باز هم در طول راه خستگیستیخودت با

 یرا زد.در کمال تعجب صدا ری درآورد و دزدگ بشیرا از ج چییسو یدر خوابگاه با ژست خاص  یجلو
 .دیساختمان پارک بود به گوشم رس یکه رو به رو ی دیاز سمت پرا ریدزدگ

جلوش فرورفته بود ردوبدل   ریکه گلگ دشیپرا ن یفراست و ماش یژست مکش مرگ ما نیرا ب نگاهم
 خنده ام کل فضا را برداشت.   کبارهی کردم و 

 .  دیرس یشرمنده بنظر نم نطوری.احتماال دفعه اولش نبود که ادیمن خند یخودش هم پا به پا فراست

کردم. هرچند که هنوز هم ته  ی ام که تمام شد خودم را جمع و جور کردم و آهسته عذرخواه  خنده
 لبم مانده بود یرو  یلبخند

جنبه ام را لرزاند و عقلم را وادار کرد چشم   یبا محبت بود که قلب ب یجور  دیپاش میکه به رو یلبخند
 .رمیاز صورتش بگ

 ارزشش رو داشت  نمی که باعث شد لبخند شما رو هم بب نیهم-

 .دیای به چشمش ب میجنبگ یهمه ب نیمبادا ا دمیگز لب

 اشاره کرد دش یکرد و با دست به سمت پرا یز یر خنده

 میارند یادی وقت ز میبر  دییبفرما-

  نمی در سمت راننده در سمت شاگرد را باز کرد و تعارف زد بنش  یسرش راه افتادم اما جا پشت

فاصله را  نیشتری.بازهم خودم را جمع کردم که بنمی مجبور شدم جلو بنش ی س یرودروا یهم تو باز
 باهاش داشته باشم 

 استارت زدن گفت:  نیح
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شاگرد ، آن  یصندل  دییکنار راننده نگو  یتو تلگرام به متن جالب خوندم نوشته بود "به صندل شبید-
  دیدستش رو بفشرد و سخن از احساس بگو ندیکنار راننده بنش یکه کس ییعشق است جا   یصندل

 به سر کند" ییرو تنها یمبادا راننده جاده زندگ

جنبه را  یقلب ب نیکوبش سرسام آور ا یبود بلکه جلو میمشت فشردن گوشه مانتو  یواکنشم تو  تنها
 . دیرس یمبادا صداش به گوش فراست م رمیبگ

 چراغ قرمز نگه داشت و تمام قد سمت من برگشت و گفت:  پشت

  مهیرو ضم یپزشک قانون  هیاصفهان جواب گردمیآماده شد برم یکه جواب پزشک قانون  یبه محض -
  کنمی م تی ثیو درخواست اعاده ح  کنمی پرونده م

اعاده  یمطمئن بود که برا یپزشک قانون هیانقدر به جواب  نکهیآب شد از ا یدلم حبه قند کوچک  ته
  د یکشی نقشه م تی ثیح

 به صورت لبخند  نشست  میلبها ی و رو دیهمان حبه قند به صورتم رس ینی ریش

 فراست را گرفتم و به خودم تشر زدم  یچشم رینگاه ز مچ

 ی، چقدر زود فراموش کرد ده یافری ن یعشق و عاشق  یبس کن ، خدا که تو  رو برا دی"بسه خورش 
به   دی، نبا یداشته باش دی، نبا ی که تو ندار  یز ی، چ خوانیم یز یمهربون هستن که چ یمردها وقت

، فراموش نکن   یاجازه وارد شدن بد یعشق چیبه ه دی، نبا یشدن بد کی اجازه نزد یمرد چیه
 " شوندیمردها عاشق نم

  یخجالت یی صدا نباریا دمیبه در چسب  شتریجمع تر نشستم و ب  زدیم ادیکه ذهنم فر یقتی حق دنیباشن 
 : دیاز سمت قلبم محزون نال

 مرد خوب هم هست  ستنیچرا؟ چرا نه؟ همه مردها که بد ن-

 زد:  ادیفر ی ذهنم عصب  یصدا  باز

  ؟یرعل یشوهر مادرت؟ ارش؟ دوستاش؟ ام  یعل مان؟یخوب دور و برت رو نام ببر ، ا یاز مردها یکی" -
  یات شهادت داد؟ کدومشون؟ کدوم مرد خوب هیخبر که از تو قول گرفت اما عل  ی اون سرهنگ از خدا ب 

 "؟یدوار یخوب ام یکه هنوز به وجود مردها یدید
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 و آهسته تر جواب داد:  دهیقلبم ترس  یصدا

 با با -

مواد بود ، بابات اگه خوب بود   شی و عشقش و همه چ شی معتاد بدبخت بود که زندگ هی"بابات  -
، اگر خوب بود تورو از دوازده  فتهین  ریکه گ کردی جورابت جاساز نم یموادش رو تو یبچه بود یوقت

  ات  دتیکش ینم  رونی ، اگر خوب بود از مدرسه ب فرستادی مواد نصفه شب پارک نم  دیواسه خر یسالگ
 ، بابات خوب نبود بفهم ، بفهم" ی و اون رو کن نیا یخرج موادش کلفت  یبرا

دفاع کرد که  یجمع شد اما باز هم شجاعانه از مرد نهیس یتو  یعصب یادهای فر نیاز ا دهیترس قلبم
 کرباس نباشد.  هیبود سر و تهش  دواریام

 باورساد حاج اقا  -

بود اشتباه نکرده   دواریهنوز هم ام چارهیشد اما دل ب می پوزخند عقلم دلم را پژمرده کرد و تسل یصدا
 باشد 

 دم یبه کجا رس یک دمیگوش دادم که نفهم  نمیو قلب شرمگ میذهن عصب یبه صدا انقدر

 زد و گفت:   یلبخند فراست

 ن یخوش برگشت -

 د یپاش یزد و به لحنش شوخ طبع   یچشمک

 نا ینبود نجایا اصال-

که از همه طرف   ایدوش دن  یبار اضافه ام رو کی، نگفتم  ستین  نجایمن ا ینگفتم ، نگفتم جا یز یچ
دادم و   لشیتحو  یلبخند کج ضهینبودن عر یخال یتا بسوزانتم. نگفتم و درعوض برا دیکشی م تی کبر

 میشد  ادهیپ  نیهردو از ماش 

 م صحبت شد ه رشی پشت کانتر پذ یاز من رفت. با منش جلوتر

 خجالت بود را نداشتم  ه یکه ما ییحرفها دنیشن یرا بشنوم ، رو شانی نرفتم که حرف ها جلو
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شد نگاه   ی سبز رنگ نشستم و به مکالمه شان که طوالن  یکی پالست یها یاز صندل یکی  یرو همانجا
 د یرسی صحبتشان تا به من نم  یکردم ، صدا

  یداد.به سمت من برگشت. رو رشیپذ  لیو تحو دی کش رونیدستش ب یچرم تو  فیاز ک یکاغذ
 داد:  حی کنارم نشست و توض  یصندل

 گذره یبدم زمانش داره م حی مجبور شدم توض گهیامروز وقت ندارن د گفتیم کردیقبول نم -

حرف ها   نیازش خواستم که ا یحی انداختم ، اصال من توض نییرنگ خجالت گرفت.سر پا میها گونه
 زد؟ یرا م

 بحث را عوض کند  ری کرد مس یخجالت زده شدم که سع  دیفهم

 ؟ یباهاش ازدواج کن ی، چطور قبول کرد  یآدم پست یل یشوهرت خ یول  ایناراحت نش -

زن تنها که    کیکه از اوضاع  کردی نم یزندگ  نجایکشور نبود و ا نیا یناخودآگاه بود ، انگار تو پوزخندم
 یپاره اش کرده بودند خبر نداشت ، انگار مرد نبود که از چشم طمع مردها به طعمه ا کهی قبال گرگها ت

 !گران؟یبود و مدافع حقوق د  لیمثل من خبر نداشت.مثال وک

 کند:  هیکرد حرفش را توج  یسع دیجوابم را که د  یب  پوزخند

  کنهیآدم رو نابود م ی، زندگ  یزندگ کیبودن شر نی بدب -

 و ادامه داد:  دیکش یآه

 من رو که نابود کرد یزندگ  -

  اقمیماندم ، اشت رهیادامه حرفش بهش خ  دنیشن یجالب شد که سربلند کردم و برا میچرا برا دانمینم
 کرد:  فیشروع به تعر  دیرا که د

حرف بزنم تا مبادا    لیفام یبود ، جونم رو به لبم رسونده بود ، جرات نداشتم با دخترا نی زن منم بدب-
  دیراه بندازه ، صحبت کردن با همکار زن که اصال ، با یو کتک کار  یه دم خونه شون و فحش کار نر

دادگاه  وسطکه افتضاح شد  یسر  هیبود ،  نیخانم هم بدب یبه موکل ها ی، حت دمیدیخوابش رو م
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رو نابود   چارهیزن ب  یداخل و تهمت زد که با موکلم رابطه دارم زندگ  دیخانمم پر یاز موکال یکیطالق 
 شد  قیمدت تعل هی کرد پروانه وکالت منم 

 به حالش سوخت که سوال خودش را به خورد خودش دادم  دلم

 ن؟ ی باهاش ازدواج کن  نیبود چطور پس شما قبول کرد  نجوریاگه ا -

 و گفت:  دیرا تو هم کش  شی اخمها

بودش و برام لقمه گرفت ، قبل   دهید شگاهی، مامانم تو آرا شناختمشیبود نم یازدواجمون سنت -
نشون داد که گفتم از فهم و کماالت کم  یباهاش حرف زدم جور  یتو خواستگار  کباریازدواج فقط 

 یزدتو نام  ستیو رسم ن  مینامزد بمون میانقدر باباش گفت ما رسم ندار مینداره بعدم که نامزد کرد
  یو زمان  میو بعدم که عقد کرد دمشیند شتریکه دو بار ب میبفرست رونی دختر رو با پسر تنها ب

 شناختمش که کار از کار گذشته بود 

بزنم.   یهمدرد یبرا یحرف  نیاز ا  شتریکه اسمم را اعالم کرد باعث شد نتوانم ب رش یمسئول پذ یصدا
که دوباره  همان  اوردیلرزانم وزنم را تاب ن یاضطراب به تنم برگشت ، بلند شدم اما پاها یبازسرما

 گفت:  انهیافتادم. به حالم تاسف خورد و دلجو یصندل  یچند قدم را رو

ساده ست بقول خودت طال که پاکه ، پاشو نذار اون نامرد بد دل  نهیمعا هیکه   ستین  یز ینترس چ -
 کنه اهیس  تویزندگ نطوریبخواد ا

 جوک سال! نیبه ا دیخندیاش تلخ و پر سر وصدا م هیزار زار گر  نینشسته بود و ب یدلم کس ته

 نبود! یکه رنگ یاه یس نیاز ا باالتر

،  کی و سرد و تار اهی س ی، زمستان اهیس ی. اما با برف هایزمستان بودم زمستان سرد و برف من
  دیشا ایبه رنگ غروب و  دشیکه سرما هم صحبتش بود و خورش یزمستان که بهار نداشت.زمستان 

 گذراند. یرا م شی زده روزها خی و  کیو تار اهیس

 **** 

کردم و از در ان اتاق  یرا که توان کنترلش را نداشتم پاک م  ییدستم مدام اشکها یدستمال تو با
 امدم.  رونیمنحوس ب
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 : دیاز جا جست و سمتم امد.نگران خم شد وپرس  دنمیبا د فراست

 رنگ به روت نمونده! ؟یخوب  -

 انداخت و نگران گفت:  میبازو  ریز دست

 کمکت کنم ای ب  سایکن...وا ؟صبر یایراه ب  یتون ینم-

افتادم. اما فراست نگهم   نیزم یو رو  دیچ یو در هم پ دیلرز  می. پادیتماس دستهاش بدنم باز هم لرز از
 گفت:  عی . سردیداشت و به زحمت مرا باال کش

 ... دی فشارت افتاده با ستی حالت اصال خوب ن  -

که از شدت تعجب حرفش را نصفه رها   دمیکش رونی از دستش ب میرویرا با ته مانده ن میبازو چنان
 کرد.اخم کردم و گفتم: 

 لطفا  دیبه من دست نزن -

 باال گرفت و از خودش دفاع کرد:  میحالم را درک کرد.دستش را به نشانه تسل انگار

 یراه بر  یتونی نم ستیاما حالت خوب ن  یهرجور تو بخوا -

 بدترها بودم!  نیاز ا یلیبدتر هم بودم ، خ نیا از

 گرفتم. قد راست کردم و آهسته گفتم: واریه دب دست

رو ندارم ، خدا رو هم ندارم ، اونم منو فراموش کرده ، اون هم  یبتونم جز خودم کس   دی، با تونمیم -
 شنوه یصدامو نم

  داشتینگفت و فقط محتاط کنارم قدم برم یز ی. اما چد یشد ، برق چشمانش پر کش ن یحرفم غمگ از
 مبادا باز هم سقوط کنم

را آورد و   نی درب،ماش یشد. تا جلو نیرفت و سوار ماش   رونی جلوتر از من ب مید یکه رس یدر خروج  به
 باز کرد   میشاگرد را برا ی خم شد و در صندل نیشدن از همان داخل ماش  ادهیبدون پ

 عشق نبود   یمسلما صندل  یصندل  نیم ، انگاه کرد یاز سوار شدن به صندل قبل
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 فرو خودم.  قینفس عم  کیبغضم را با  ی پرت کردم و باق یصندل  یبستم. خودم را رو چشم

که   نی، ماش خواستمی نم گریرا د یمرد  چی، ترحم ه خواستمینم گریمرد را د نیبس بود ، ترحم ا هیگر
 : دم یرمق اما محکم پرس  یاز جا کنده شد ب

 م؟یموند یجوابش نم یبرا -

 داد:  حی توض مختصر

 ؟ یخوب   ی، مطمئن رمی گیم گردمی_ خودم برم

 داد و گفت:  رونیسرتکان دادم نفسش را کالفه ب  فقط

 ! گذرهی،میفکر نکن  یز ی کن به چ یسع -

  ینیغمگ یقیهمراه با تمام شدن حرفش ضبط را روشن کرد تا فضا را عوض کند.اما چنان موس و
 یناخواسته چانه ام به لرز افتاد.نگاهش که به من افتاد صدا گرید کباریرا شکست که  نمانیب یفضا

 توقف کرد:  یاهنگ را خاموش کرد و گوشه ا

 ام یات عوض شه بدتر شد .صبر کن االن م هیسرم آهنگ گذاشتم روح ری خ-

 رنگ برگشت.   یآب  کی شد و چند لحظه بعد با پالست ادهیپ

 درآورد و سمت من گرفت و گفت:  یآب معدن  یبطر   کی کیپالست یتو از

 .یایبنظر م دهیرنگ پر  یلیرو هم بخور خ وهیاشکاتو پاک کن.اون ابم ریبگ-

 را رد کردم و گفتم:  دستش

 صورتمو.   شورمیخوابگاه خودم م دمینه ممنون رس -

 را خودش باز کرد و در همان حال گفت:  یکرد و سر آب معدن یاخم

 . کنهی منو ورشکسته م  کی ک وهیاب و چند تا ابم یبطر  هیحاال انگار -

 گفت:  شیشدن لباسها سی توجه به خ یو ب ختیدستش ر یاز آب را رو یمقدار 
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 زه یری م ملشیبس که ر شهی م  روزی ف یحاج  هیشب کنهی م هیگر یوقت یستیباز خوبه مثل زن من ن -

اما ناگهان در سمت   دمیدستش را به صورتم بپاشد. خودم را عقب کش یشد سمتم تا آب رو  خم
 .دیکش  رونی به ب انهیاش را گرفت و وحش قهی یفراست  باز شد و دست

  رهی خ فشردیمشتش م  یفراست را تو ی قهیکه  یو به زن فربه ا دم یپر رونیب  نیزده از ماش   وحشت
 د یبا نفرت به فراست نگاه کرد و غر  دیدیشدم اما زن انگار اصال من را نم

، اون موقع که زرق و برق ارث بابام چشمتو کور کرده بود و   کهی هفت کس و کارته مرت  روزی ف ی_ حاج
 بودم  یبرف دیکه سف یکردی دنبالم موس موس م

 زد:  ادیو فر دیاش را از دست زنش کش قهی حرکت   کیباالخره از شوک درامد. با  فراست

 ؟ یشد یشده باز وحش ریقرصات د تهیچه خبرته عفر -

نشسته  اهی روز س نیبه ا یمرد یحالش سوخت ، من از ب  شد دلم به ریکه سراز چارهی زن ب یها اشک
 یبودم اون از نامرد

  هی قهی، بس که هر د یحال و روز انداخت نیتو منو به ا یکرد یشده ، تو منو قرص ری _ آره قرصام د
که  دی، بس که هرشب چشمم به در خشک شد و ذهنم پرکش رونی ب  دمیکش نتیترگل ورگل از تو ماش 

 تو  د،یوح  یی، مقصر تو  یسر رو بالشت گذاشت یاالن با ک

آوردم و سمتش  رونی ب نی را از ماش   نکسیشد برگشتم و جعبه کل شیاش دلم ر هیگر یصدا از
 شدم    یمرئ شیگرفتم.انگار همان لحظه برا

  یصدا نیآخ گفتن من ب  ی.دادم باال رفت وصداچاندیکه سمتش گرفته بودم را گرفت و پ یدست مچ
 او گم شد ینعره 

رنگ   هیدنبال شوهر من و هر کدوم با  نیمرد کمه همتون افتاد طه؟ی من سل یاز زندگ  یخوایم یچ -
 د؟ یکنیاز راه به درش م 

نگفتم مبادا داغ دلش را تازه کنم اما من ،  گرید یهم شوهر تو افتاده باشد دنبال زن ها دیشا نگفتم
   نداختمیگناه را  گردن همجنس خودم نم یزن همه   نیبرعکس ا
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 در نطفه خفه شد  چارهی زن ب یصدا  دیچی که دور مچ دست زنش پ دیوح  دست

  دیاز دور مچم شل شد و دستم را آزاد کرد. اما وح شیمحکم دست زنش را فشار داد که دستها چنان
 : دیدندانهاش غر یو از ال چاندی ، محکمتر پ چیدست زنش را آزاد نکرد ه

 افهیو ق  ختی ر نیاز دست شکاک بودنت از دست ا  اتین یبدب نیاز دستت فرار کردم از دست هم-
 جدا شدم   یفهمیزشتت از دستت فرار کردم ازت جدا شدم م

  یترسینه ؟ م یترس یم ؟یدیواقعا جدا شو ، خالصم کن طالقم بده چرا طالق نم  یگیراست م یل یخ -
  یندار  یز ی چ گهید یمنه طالقم بد یمال بابا یزنیکه باش زنا رو گول م یز یکل چ تییچون کل دارا

 ید، مر ی دیکله کچلت ؟ ها؟ چرا طالقم نم ایبه شکم گنده ات   ؟یبناز  تی، به چ یباش جذاب باش
 طالقم بده یگ یطالقم بده ، راست م

 ساخت:  طانی ش هیفراست ازش در نظرم  پوزخند

 ی من بخند ش ی به ر یدلت خواست بکن  یهر غلط یطالقت بدم که بر  ؟یزرنگ -

بودن   نیاما درباره بدب زدی زنش حرف م  ینیاز بدب  یافتادم که تو اتاق پزشک قانون  یمرد ادی به
 نگفت!  یز ی خودش چ

خورد و چند قدم عقب رفت. برگشت و در حال   یرا چنان ول کرد که سکندر  چارهی دست زن ب مچ
 ادی فر کردندی نگاه م یینمایس لمیف  نیکه دورمان جمع شده بودند و با لذت به ا  یسوار شدن سر مردم

 زد: 

 گهید نیپخشش کن نیزود بر ن؟یسادیچرا وا گهی، د نی رو که گرفت لمتونیف -

 رونیرا به من که ب  تشیسرخ از عصبان ی" را زمزمه کرد. چشم هاکاری ب یلب "عالف ها ری شد و ز سوار
 بودم دوخت  ستادهیهنوز ا نیاز ماش

 ؟یخوای ، کارت دعوت م گهیسوار شو د-

 لحنش بدم امد اخم کردم و گفتم:  از

 ست یبه لطف شما ن  یاز ین  رمی خودم م-
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 سرش انداخت  ی را رو شی هم صدا باز

کالس   خود یکه ب  یرو بلد ییجا ای ی، پول دار  گمیواسه من ناز کردنش گرفته سوار شو م نمیحاال ا-
 ، سوار شو اعصاب ندارم  یزار یم

مرد نرو " را    نیام همان گوشه با همان خجالت زانو بغل گرفته بود و "با ا چارهی، دل ب  خواستینم دلم
نه پول داشتم نه آدرس خوابگاه را   گفتیاما عقلم حق را به فراست داد. راست م کردی مرتب تکرار م

 شد و سوار شدم  روزیبلد بودم پس ناچار باز هم عقلم به احساسام پ

 شدم اما نقش نگاه پر از غم اان زن تا مدتها از خاطرم پاک نشد سوار

 یهم نم  ادمیرا  دنشیند یبود که حت ختهی . انقدر کار سرم ردمیفراست را ند گریان روز به بعد د از
مشکالتم هم  یپخش شده بود که حت مانهی خوابگاه انقدر قشنگ و صم یتو  دیع یامد. حال و هوا

 رفته بود چه رسد به فراست!  ادمی

کمان   نیرنگ یرا رو نیخوابگاه هفت س  نیا ینداشت حاال تو دیرنگ ع  میبرا د یوقت ع چیکه ه یمن
 .دمیکش یبو م دیع یو با شوق به دنبال هوا دمیچ ی م میزندگ  دیجد یرنگ

رو   میزندگ اهیکه س  ی، رنگ ی، رنگ دوست یداشت ، رنگ شاد یگر ید یمن رنگ و بو یامسال برا دیع
 یحال و هوا  کیو  دیجد یداشتم دوستا یدیجد  یکرده بود! حاال  من زندگ دی بلکه سف ینه خاکستر 

 .. دیجد

دور پهلوم نشست   یبودم که باغبان تازه کاشته بود دست ییباغچه در حال آب دادن به بنفشه ها  کنار
 کردم خودم را نجات بدهم. یو از شدت خنده ضعف رفت. سع 

 ام!  یمن بد قلقلک وونهینکن د -

 اش دست از کارش برداشت و گفت:  یشگیهم  یباز  وانهیخوشحال و خندان از د معصومه

 ! یخند یم یمثل نخود دنتمیعاشق خند -

 من هم حرف زد:  یپر حرف جا شهیرا تنها با خنده دادم. معصومه مثل هم  جوابش

 ! یار ی بال در م یخبر خوش دارم برات بشنو هی -
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 سوال کردم:  ستی ن یا هیمدت که بعد از خنده هاش گر نیا یها  یاز خوش خوشحال

 ؟ یچه خبر  ولیا -

 .دیکرد و با لحن طلبکار پرس یگونه اش اشاره ا به

   ؟یبدون مژدگون -

 صورتش گشت زد.   نیو چشم انتظار خبر خوبش نگاهم ب دمیاش را بوس گونه

تونن اعالم کنن چون خارج از نوبت ازت امتحان  یزنگ زد مدرسه گفتن فعال نم  دانیخانم جاو -
 اونم با نمره باال  ی قبول شد یگرفتن ول

  یب  یپشت سرهمم را نثارش کردم و با ذوق یها یخوش به آغوشش پرواز کردم. باز هم مژدگان سر
 :  دمیکش  غیحد و حصر ج 

 شدم! پلمهیگرفتم االن د پلمیباالخره د -

 مرا از خودش فاصله داد: رنجان

  یول  یشرکت کن  یتون ینم یدیحاال امثال به دفترچه کنکور نرس ستیقبول ن پلمهیاز االن بگما د یاو-
  خوامیکنکور، از االن بگم که من دوست دکتر مهندس م یبرا  میآمادت کن  میسال وقت دار هیدر عوض 

 باشه ... وال!ا  پلمهیشاگردم د ستیمثل من ن  یاصال در شان خانم معلم

 شوم. کیاز ته دلش شر  یدادم شوقم را با خنده ها حی و ترج دمیخند

  اقتشیباشم که ل یز ی کردم چ یبود از امروز تالش م یکاف  سرم زده بودند، اما یخوردم که تو  یسر  تو
خواهد رفت   شی پ اهیس میبرا نمیبب یدود نکی را از پشت ع ی که زندگ یتا وقت  دمیرا داشتم! حاال فهم

 ناتمام... یها ی دلمردگ نیدل زده شده بودم از ا گریو من د

 .دیکش رونمیب  الیزد از عالم خ  میکه به پهلو یا سقلمه

تصور کردن برگرد سر کارت تا قبل شب کارت رو   ی هپروت رفتن و خودت رو تو روپوش پزشک یجا-
که چه  ی، وا یبه مناسب چهارشنبه سور  میتموم کن که شب خونه حاج آقا باورساد دعوت دار

 !یقاشق زن میبشه امسال بهمون قول داده اجازه بده بر یچهارشنبه سور 
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 . دمیکش  رونیب الی بار من با حرفم او را از عالم خ  نیو ا دمیخند

در خونه ها مردم به   میبر نیکاسه مالم هیرو سرمون با  میتصور کن ما چند تا چادر گلدار بکش ی_وا
 بشه! یچه صحنه خنده دار  میریبگ  لیزور ازشون شکالت و آج

 گفت:  یاما کامال جد یمن به خنده افتاد و به شوخ  یبه پا پا

بگذره هم   گذرهینم یاول و آخرت اگر نخند هیگر نی خنده ب  یبرا یفرصت طوالن هی نهیهم  ایدن -
 بگذره..  زی ن نیپس بخند بگو ا گذرهیسخت م

راه مثل کودکان    نی.چقدر بمی. راننده امد و همه سوارشدمیلباس نو به تن آماده رفتن بود غروب
بماند،اما  میرا حرص داد دانی و جاو میخواند" میدیرس  ینم  یکاشک  میدیو رس میدی"رس  یدبستان

 ! می دیرس  یو کاش زودتر م میدیباالخره واقعا رس 

  رمیرا بگ میدیصبر کنم و ع  دینبود تا ع ازیان خانه منتظرم بود. انگار ن  یجهان تو  زیسورپرا نی بزرگتر
 نشسته بود!  اطیاون تخت وسط ح  یمن انجا رو یدیع

که در   ییجا   ییآغوش باز کرد و من با تمام وجودم به آغوشش پناهنده شدم. به تنها دیرا که د من
 تمام عمرم پناهم داد و قضاوتم نکرد.. اشک شوقم را پاک کردم و از ته دل گفتم:

 !نیاومد نیدلم براتون تنگ بود حاج خانم چه خوب کرد -

 شئدم.   ازین ی .من از محبت جهان بدیسرم کش یوطبق عادتش  دست رو دیخند

 تنها بمونم تو اون خونه و تو رو هم تنها بذارم.   اوردمی دل منم تنگت بود مادر طاقت ن-

زدم  یگر یکرد مرا از خودش دور کند اما بوسه د ی.سعدمی آغوشش جدا شدم و هردو دستش را بوس  از
 و از ته دلم گفتم: 

 دوستتون دارم.  یل ی_خ

 ! اهانجیتون تموم نشد مجرد نشسته ا یهند لمیف-

کردم. اما از کنار حاج خانم جم نخوردم.حاج خانم   ی و به لحن شوخ معصومه زبان دراز  برگشتم
که به نوبت جلو   شناختندی، همه او را م کردیهمه تک به تک باز م  یسخاوتمندانه آغوشش را برا
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صف خوشحال از   نیو ا ستادمیجدا ا یبوسه باران کردنش صف بسته بودند... گوشه ا یرفتند وبرا
 گوشم را پر کرد  کمیاز نزد یمردانه ا  یکه صدا کردمیقشنگ را نگاه م زیسوپرا نیا

 دوست داشتنش!  یبرا  هیکاف دنشید  کباریانقدر ماهه که  -

 صحبت کرد:  یاز جمله قبلبار آهسته تر  نیشان لبخند زدم. ا یمحبت خواهر و برادر  به

  یگفت حت  یکن  تی ازش شکا یخوای م نکهیکرده به ا دشی تهد دهیفراست زنگ زد بهم شوهرت رو د -
  دهیترس  یمردک هم حساب یهم گردن خودشه و طول درمان هم گرفت  نیبهش گفته که سقط جن

 یهم طالقت بده هم جا یر یرو هم پس بگ تی قبل تیو شکا ینکن  تیشکا نکهیشده به شرط ا یراض
 نامردش رو لو بده!   لیاون فک و فام

مرد محکم مثل خودش محکم  نی ا یکردم جلو یحرف ها به رعشه افتاد. اما سع  نیا دنیاز شن بدنم
  ییپسردا  یپناه را به خواسته ها  یدختر ب کی یتعجب کرد وقت  دیباشم. از پست بودن ان مرد نبا

 نبود! بی نجات خودش اصال هم عج یبرا  لیفروخت ، فروختن فام سشیابل

 ؟ یر یگ یرو پس م تتی شکا ه؟یچ متی_تصم

 هیتقاص پس دادن  ای یعوض یکدام برام مهمتر بود؟ تقاص پس دادن ان نامردها نکهیکردم به ا فکر
 دیاون شد یقبل تر پس داده بود! چوب خدا برا یل یتقاصش را خ یرعل یکش؟ هرچند ام فینامرد ضع

 هم صدا داشت...

تو کارش نباشه اون آدم انقدر سر من کاله گذاشته   یکه کلک یاما به شرط  رمیگ  یرو پس م  تیشکا -
 نداشته باشم!  یبه حرفش اعتماد گهیکه د

 : دادیم تی هنوز هم رنگ حما لبخندش

 کنه.   تی جرات نداره تورو اذ یسک گهیهستم د رشیگیراحت خودم شخصا پ   التی خ -

هر وقت صحبتش   شهیدونستم اما بابا هم یرا نم  لشیخودم که دل  دمیترس  یم شی از آت یبچگ  از
بلند   یگرفته بودم برا ادیبچه بودم و تازه راه رفتن   یلیهنوز خ یوقت  کردیم فیو تعر   دیخند یم شدیم

بابا و دستم تا مدت ها پماد    یکی ن  کیجا شد پ کی نیا  کباری . کردمیم هیتک  ییحتما به جا دیشدن با
بابا   یآتش همراه داشت  برا یای من فوب  یاتفاق که برا نیبود که ا نیالزم بود و جالب تر ا یسوختگ
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بچه ها رو نگاه    یها دنیآتش پر یو خنده دار بود! کنار حاج خانم نشسته بودم و از رو زی خاطره انگ
 کردم  یم

  هیو با  می اون محل رفته بود یبودم ، دم تک تک خونه ها   دهیبس که دم غروب خند  کردیدرد م دلم
که حاج خانم هم   نیو خنده دار تر ا میو شکالت کرده بود  لیکاسه و بشقاب طلب آج هیچادر و 

کرد   یرصچادر به سر همراه ما امد ، بماند که چقدر حاج اقا را ح میقد ادیگل کرده بود و به  طنتشیش
 آور... یما موهبت بود و شاد یکارش اما حضورش برا نیبا ا

  طنتیش ی ادآور ینداشت! با   روین دادیم یلرزان به من انرژ  رزنی پ نیانقدر که ا  ییزا یانرژ  چیه دیشا
کرد. بغلش   انی لبم امد و محبتم غل یچادر باز لبخند رو ری دختر هجده ساله بودنش ز یها و اداها

 : دیو پرس دیپشت کمرم کش یو دست  دیکردم و محکم فشردمش خند

 کمتر شده ها! ششیآت ؟یبپر   یبر  یخوایهنوزم نم -

 خاکستر شه... نی بذار پرمیم-

 کرد.  کی ام را تحر یباز هم غرق فکر شد که کنجکاو 

 د؟ یکن ی فکر م یبه چ -

شکاندند.    یم  یشتر یچوب ب شی آت یبود و برا  ستادهی اشاره کرد که حاج اقا همراه راننده ا یسمت به
 و حرفش را با اندوه زد:  دیکش یآه

صدساله همه   یرمردهای که مثل پ دهیکش یدلم براش کبابه همش چهل سالشه اما انقدر سخت -
 شده! دیموهاش سف 

مرد چهل ساله  کی کنم ، چطور  یحاج اقا نگاه کردم و فکر م   دیدست سف ک ی یبه موها متعجب
شده بود که سر درد   زی که هست بنظر برسد؟!  حاج خانم اما انگار لبر یز ی از چ رتری سال پ ستیممکنه ب 

 دلش باز شد! 

اون موقع من پونزده شونزده   ادمهیسه ساله اش بود که آقام دستش رو گرفت و آورد خونه خوب  -
راه   ییمادرم چه بل بشو میخورده هم بش  ینی ریقرار بود هفته بعدش با آقا رسول شسالم بود و 

  ابونیکه تو خ  گهیبابام دروغ م  کردی . فکر مکندیرو م سشیو گ دیکش یم غ یانداخت خدا داند! ج 
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کرده و   داشیپخش کردن  پ  هیزده بودنش به گناه اعالم  ریسر جنازه مادرش که ژاندارما با ت  یباال
  شی غلطش آت الی خ نی، مادرم بنده خدا از ا گهیزن د هیبچه خود آقامه از    کردی آوردش خونه ، فکر م 

 زد.   شیطفل معصوم هم آت نیگرفته بود و ا

  یطفلک خال  نیداغ تصور هوو داشتن رو سر ا شهیآقام باور نکرد و هم یها  هیوقت قسم و آ چیه
هم بدتر شد ، نگو خاطرخواه دختر عموم   شیاز بچگ شی که نداشت جوون یدرست حساب یکرد بچگ

کرد   یخواستگار  کمیداداش کوچ یچشمش برا یسر لج دخترعموم رو جلو دیفهم یبود اما مادرم وقت
رو داغدار کرد و هم پسر خودش رو    چارهی ب  نی، هم حس دیکش  شیطفل معصوم رو آت  نیاو قلب 

داشت! الدن هم جز   یخواست با خواهر شوهر من سر و سر   یو نمبدبخت کرد ، داداشم که الدن ر
  یول  ادیکه سرت درد ن گمیخواست چقدر شب عقدش بغل خود من زار زد رو نم  یرو نم  یکس  نیحس
 ...ختیتخت حجله خون خودش رو ر یو رو  اوردی ن قتقدر بدون طا نیهم

دهنم گذاشتم. ناباور به حاج خانم که با پر   یسرگذشت دستم را رو نیو از وحشت ا  دمیکش ینیه
 گفت:  یو با بغض سرکوب شده ا دیکش  یماندم. آه رهی شالش اشکش را پاک کرد خ

شد.   ریگ نی از ترس سکته کرد و تا آخر عمر زم دیکه الدن غرق خون د یعل میدی بعد از اون از هم پاش-
هم  چارهیب  نیرفت و حس  دیو پر کش اوردیقلبش طاقت نهم  دید یآقام هم که خودش رو مقصر م

 گذاشت و از همه دل کند... ابونی سر به ب

 بخت تر هم بود! اهیگرفت، دلم سوخت ، پس از من بدتر هم بود از من س دلم

خونه اش بود    اطیخشک شده ح  یحاج آقا که هنوز هم با تمام توان در حال شکستن شاخه ها به
به ناحق   یباال جنازه  ابونیخ  یرو تصور کنم که تنها تو یکردم بچه سه ساله ا یشدم و سع   رهیخ

  یرو تو  شی رو تصور کنم که عشق زندگ  یکردم جوون  یسع زنه،ی کشته شده مادرش نشسته و زار م
 دهیمرد عاشق زجر کش هیکنم  سهیکردم مقا یبود و سع دهیکه مادرش رو د دهید  یلحاهمون 

 ! شوند؟یاصال مگر مردها هم عاشق م ده؟ید بتی مص یدختر تنها هی ایبدبخت تر بود 

 شده خطاب به من گفت:  زی خ  میفوت کرد و دست به زانو ن قیبندش را عم  میخانم نفس ن حاج

امسالم رو   یکنم زرد یتات  یتات  هیتا خاکستر نشده   ریدست منو بگ ای جان پاشو ب  دیپاشو خورش-
 ! شیبسپارم به آت 
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 قلب گفتم:  میاز صم  و

گاه وزنش بشوم بلند   هیکه دستش را گرفته بودم تا تک  یدردتون به جون من چشم. سپس در حال-
 صدا زدم: 

 حاج آقا؟ -

 حواس جوابم را داد:  یب

 جانم...فقط خجل ادامه دادم:-

 ن؟ یبراشون درست کن   کیکوچ شی آت هیلطفا  شهیبپرن، م  شیاز رو آت  خوانی حاج خانم م -

 گفت:  ی و به شوخ دیخند

 !یهم رد نشد شی، حواسم بهت بود اصال از کنار آت ایکه خودتم بپر یبه شرط یچشم ول-

فرق داشت. تمام فکرم مشغول  شهیهم  یبا حاج آقا دیبه ع  کینزد یحاج آقا  نیفکر نکردم ا نیا به
  یکه به من بوده" شد! دست حاج خانم را گرفتمو همراه هم از دو تکه چوب در حال سوختن ی"حواس

و هر کدام    زدندی .بچه ها هم ما رو دوره کردند دست ممیدیما مخصوص جدا کرده پر یکه حاج آقا برا
همدست شان شده  نی ریش  طنتیش نیا یبرا دیجد یآقاحاج   نیا نکهیا بی. عجدادندیسر م یشعر 
 بود

 اعتراض بچه ها بلند شد.  یبعد از شام حاج آقا آهنگ برگشت که کوک کرد صدا شب

 !میبمون میدوسدار می _عه حاج آقا نه برنگرد

 خرج نکرد! یپدرانه ا میشدم که برا ییو من دلتنگ بابا دادیم ح ی آقا پدرانه توض حاج

  تیبجز خوابگاه نگهتون دارم برام مسئول ییتونم شب جا ی نم ن،ی شه که شما دست من امانت  ینم -
 داره.

 چشمش سواستفاده  کرد و مظلوم گفت. تی باز از معصوم  عاطفه

 حاج آقا... میبمون میما دوسدار ی_ول
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 کرد:  یزبان  نیری ش زهره

 د؟ی خونه تون دعوت کن  لی ما رو واسه سال تحو ن یی خوا ینم  یعنی دهیع گهیحاج اقا دو روز د-

 خانم شده بود!  بیاما عج معصومه

 .میکن  یخواهش م میبمون دی_ حاج آقا تورو خدا اجازه بد

 .کردیاقا همچنان مقاومت م  نی.اما حسمیرا سر داده بود  میکن یمثل گروه کر خواهش م همه

کنم   یباز دعوتتون م لیصبح روز سال تحو  یول ن،ی جز خوابگاه باش  ییشب جا شهیگفتم که نم -
 . نیمون یمن م  یقدمتون رو جفت چشمام شما مثل بچه ها

هم  شهیکنم هم یکرد ، فکر م  ینم  یاش لجباز  یاگر نامادر  شدیم یخودم فکر کردم چه پدر خوب با
 ! ؟یفرزند چیون هرفت بپرسم...هنوز هم تنها بود بد  ادمی ی! راستستندیمقصر مردها ن 

 حاج آقا سر جا نگهم داشت.  یآماده رفتن بشوم که صدا هیبلند شدم  تا من هم مثل بق 

 ؟ یکجا خانم خالق  -

 آماده شم حاج آقا.  رمیم-

 تنها نمونه!  یهم آبج  میرو جمع و جور کن یسونام نیا یشما بمون هم کمک دستم باش-

 اجازه من کش امد. یب لبخندم

 مونم. یچشم م-

را محکم بستم    یمشک سهیباغ در ک یمصرف پخش شده تو کباریاز جمع کردن ان همه ظرف  خسته
 نیبه شستن ا یاز ی مصرف بوده و ن کباری ها گذاشتم. خدا را شکر کردم که باز ظرف  سهیک یو کنار باق 

 ! ستیهمه ظرف ن

مردانه  یدادم.چشمم را بستم که صدا هیمبل تک یمبل نشستم و سرم را به پشت یو وا رفته رو خسته
 سرم باعث ترسم شد.  یاز باال یا

 . یشیم تی نخواب اذ  ینجور یا-
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 زد و حرفش را ادامه داد:  یسرم نگاه کردم به ترسم لبخند یو وحشت زده به حاج آقا باال دمیجا پر از

 جا انداختم. ی_برات کنار آبج 

سمت اتاق رفتم که باز صداش   بهیآهسته ا  ریتشکر کردم. بعد از شب بخ  یلب  ری انداختم و ز نیی پا سر
 من را متوقف کرد: 

 .ادی ازت خوشم م -

 کوبنده شد...  نهیس یخشک شد  و قلبم تو رهیدستگ یرو دستم

 ایاز غصه دق کرده بودن   ایتو بودن  یدخترا اگر جا نیهرکدوم از ا ،یهست یدختر قو یل یخ-
 !شدنیم هیبق یخواسته ها  میو تسل دادنیبه اجبار تن م ایکشتن  یخودشون رو م

 برداشت اشتباهم: نیتا حداقل قلبم آرام شود از ا  دمیکش یق یعم  نفس

من   ینبود که جا  یباشم چون کس ی گرفتم قو ادی یبودن نداشتم من از هفت سالگ یجز قو یچاره ا -
تنهان   دنید یهمه خار نداشتن وقت نیبخواد برام قدرت به خرج بده ، به نظر من کاکتوسا از اول ا

گلها   نیا دنیبکنه و داد بزنه چ ندشونی چ یکه م ییکه دنبال کسا ستین یباغبون چیه دنید یوقت
ردن حفظ بشن ،  تو دلشون فرو کرده بودن رو به تن رسوندن تا از گزند پژم   هیکه بق   ییممنوعه خارها

 بودم تا حاال پژمرده بودم! ینم یمن مثل کاکتوسا تمام عمرم تنها بودم اگر قو 

 عمق گرفت و مهربانتر گفت:  لبخندش

 ... یزد یمثال قشنگ -

مرد  نیکرد اما مطمئنم تمام محبت من نسبت به ا تی سرا میلبخند از کجا به لبها نیا دانمیمن نم و
 تشکر به اتاق پناه بردم ن یشده از روزگار را همراه داشت که باز صورتم سرخ شد و با اخر  ریپ

بچه فضول  چیگلش را به ه دنیحاج آقا داشتم که از همان روز اول اجازه چ  یبه خوب  یاگر پدر  دیشا
که کنار حاج خانم بود   یلحاف رختخواب  ری فوت کردم و ز  رونی به ب قیندهد!... نفسم را عم  یپارک یتو
 حاج آقا شد.   ی. ناخودآگاه ذهنم مشغول حرف هادمیخز
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مردها به من به  یبود که مثل باق  نیخوب بود حداقل بهتر از ا نیبودم ا ینظر او من دختر قو  از
 یهم خوب بود حداقل عقده ها نیکرد ا یلقمه در دسترس نگاه کند! به من محبت م هیچشم 

 گرفت... یدلم آرام م یساله  ستیب

امد دلم  یخوب هم بود بد هم نبود چون من هم ازش خوشم م نیامد ا یمن خوشش م از
خوشبو   باشم ، اسیکاکتوس ،  یبجا  توانستمیمرد بود. ان وقت من هم م نیکاش پدرم ا  خواستیم

 مهربان و دخترانه!  فیلط

  اسی یبو رهنشیخرخرش هم آهسته و زنانه بود. از پ  یخوردم و به سمت حاج خانم که حت غلت
  ؟یمادر مهربان بوده. اما من چ هی بچه هاش  یو برا فی زن لط هیشوهرش  ی. حتما براشدیتراوش م

 مادر خوب باشم؟  هیو  فی زن لط هیتوانم  ی، اصال من هم م یسوختگ ی بو دادمیدوده م یبو

 **** 

رفع   یدوش آب گرم برا  هیکه دلم   نیحمام. به جز ا یتو دمیپر ریکه تمام شد مثل شصت ت  کارم
خسته   افهیبد و ق  یبو  نیمن را با ا دندیرس یخواست دوست هم نداشتم بچه ها که سر م  یم یخستگ

 .! ندیبگو کیرا تبر د یبه اغوش بکشند و ع 

  بتیغ لیدل د یبه من داده بود و شا  یدیدست لباس ع کینداشتم اما حاج خانم قول  یاضافه ا لباس 
 طور فکر کنم!  نیهم من دوست داشتم ا دیبود. شا نیاز سر صبح حاج آقا هم

حاج خانم " مشغول خشک  امیدوش را بستم و با گفتن "االن م عیتقه در حمام که بلند شد سر یصدا
بودم حوله هم از  اوردهیلباس ن یحمام شدم. خب قاعدتا وقت   یتو یکردن بدنم با حوله سبز فسفر 

 خودم نبود!

 آوردم و بلند داد زدم:  رونی سرم را تا گردن از حمام ب 

 د؟ینرس نیکه قول داده بود یدیع  نیحاج خانم ا -

 خورد.  به گوشم  کیدور و نزد ییحاج آقا از جا یصدا

 خانم!  دیگذاشتم پشت در حمام خورش -
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  یرو چیحوله پ سی به داخل رفتم و در را چند قفله کردم. با همان بدن خ عیو سر  دمیکش یبلند نیه
 نیقلبم گذاشتم و به ا یدست رو دیکوب  یام م نهیس وار یبه د انهیسر خوردم. قلبم هنوز وحش  نیزم

 شد؟ی م  یچ دیدیوضع م نیمن را تو ا یو حاج  دادیکار دستم م یاط یاحت یب  نیفکر کردم اگر ا

  رونی بار فقط ساق دستم از در ب نیباز... و ا یدر را کم   یکردم و ال چیشدم ساق دستم را حوله پ بلند
 پشت در حمام گشتم .  یلباس ها ی سهیدنبال ک اطی رفت. با احت

چنگش زدم و باز در حمام را چند قفله  ع یدستم حس کردم سر ریرا که ز سهیخش خش ک  یصدا
 .  دمیکش  رونی ب سهیحمام برخورد نکند از ک   سیکه به کف خ یجور   اطیکردم. لباس ها را با احت

رفت و مشتاق بلند    ادمیبه کل از  شمیپ  قهیچند دق یذوق کردم که سوت یلباس ها به قدر  ییبایاز ز 
سرم   یرا با کش سر باال سمی خ  یو موها دیگل انداخته ام خند یشدم تا لباس ها را تن بزنم.لپها

 ..زدم رونی سرمانداختم و از اتاق ب یرو  یجمع کرده محکم بستم. کارم که تمام شد در اخر شال

  یآقا کجاست که کمتر جلوحاج   نمیراهرو پنهان شدم تا خانه را چک کنم و بب  واریپشت د اطی احت با
 کرد.  رمیاز پشت اپن آشپزخانه غافلگ ش یباشم. صدا دشید

دراور تو اتاق هست تا تو   یکشو یدختر ، سشوار تو ی خور   یتو خونه نگرد سرما م سیخ  یبا مو -
 !ارمشونی دنبال دوستات که ب رمیمنم م  یموهات رو خشک کن

حرف با سرعت به سمت اتاق فرار کردم و پشت در اتاق قرار گرفتم.    یکند ب رمیکه باز هم غافلگ  نماندم
 حاج خانم شدم.  طانی خندان و ش یچشم ها رهیخ

نداشت اما سختم بود بخواهم هم سشوار را نگه دارم و   یخب کار  یعن یکه بلد نبودم  دنیکش سشوار
 حاج خانم به کمکم شتافت  نی هم شانه بکشم بنابرا

حاج   نیرا شانه کند. هرچند که ا میر را به دستم گرفتم تا بتواند موهاپاش نشستم و سشوا نییپا
گذاشت و به   یم ل یبیس میبا موها میبرا  ای. کردی م طنتی شده بود و مدام ش  طانیش  یخانم ما کم 

 یزن وقت نیا ی.من خوشحال بودم از خوشحال رفتیم سهیگذاشت و ر یشاخ م ا ی دیخند یم شمیر
 اش نبود.   یبرادر خون یبود که حت یکه کنار برادر 
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بقول  یها  سی .گ میدیکش طنتی شاداب بچه ها که خانه را پر کرد باالخره هر دو دست از ش یصدا
باز بقول حاج خانم شال   قمیفرق وسط عهد عت یموها یمانتو فرو کردم و رو  ری را ز میرزن ی حاج خانم پ

 خارج شدن از اتاق کمکش کرده باشم.  یلرزانش را گرفتم تا برا یانداختم. دست ها

. میسالن پهن کرد یکه حاج خانم با خودش از اصفهان آورده بود را باال یشده ا  یخاتم کار  پارچه
  یبرا دهیجون م  گفت یکه حاج آقا م  یکاسه سفال یآورده بود را تو  دانیکه خانم جاو ییها یماه

 ج. حامیجا ساز کرد یک ی ی کیرا  ن یهفت س یها نیو س میو وسط سفره گذاشت میختیکردن ر تی لیت
شان  ی  هیسا نمانیهفت س یاصل نیتا بقول معصومه س میسفره نشاند یآقا و حاج خانم را باال 

 .. میها را شمرد هیثان  لیو منتظر لحظه سال تحو میسرمان باشد. همه دور تا دور سفره نشست یباال

کنم. خود  میبچه ها تقس  نیو ب  اوارمیب  خچالیها را از   یسنت  یدستور حاج آقا بلند شدم تا بستن به
 حاج آقا قرآن وسط سفره را برداشت و مشغول تالوت شد. 

 نمیبش میرا به آشپزخونه بردم... خودم برگشتم تا سرجا   یخال  ینی بچه ها گرداندم و س  نیرا ب  ینیس
بود و برگشته بود اشغال شد معصومه به طعنه  ییکه دستشو لدایمن توسط  یو جا  دمیجنب ریاما د

 گفت: 

 گرفته؟ تی پ یوقت شکار پ -

  ری بود تا سر به ز  یگرش را به معصومه دوخت. همان نگاه کاف دینگاه تهد یحرف   چیه یآقا ب حاج
را دراز کرد و مشغول  شیهو پاها کیکه  نمیکند! رفتم تا کنار حاج خانم بش یو عذرخواه  ندازدیب

 شد. با ناله گفت:   اشی زانوه دنیمال

 که نگو و نپرس!  رمیگیم یچنان پا درد کنمی پاهامو جمع م قهیآخ آخ تا دو د-

 و گفت:  د یزدم که حاج آقا قرآن را بست و بوس ینگاه حاج خانم چشمک  طنتی و به ش دمیخند

 خانم راحت باشه! یبذار آبج   نیکنار خودم بش  ایب -

را برداشت   ونیزی کنترل تلو. زهرا نمیمن باز شد تا بنش یبرا  ییگوش دادم و کنار حاج آقا جا عانهیمط
. چشمم را بستم و حول حالنا را از  چدی سال در خانه بپ  لیتحو یدعا یکرد تا صدا ادیرا ز  شیو صدا

 ته دل زمزمه کردم. 
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 حال امسال منو با حال بهتر عوض کن.  ایخدا

 گوشم توام شد. کیزمزمه حاج آقا نزد یسال با صدا لیتوپ تحو یصدا

 ...جان دی مبارک خورش دتیع -

راببوسد مهم نبود    یک یو سال نو؛ مهم نبود ک یو رو بوس  کیتبر یبچه ها بلند شدند برا همه
 بود!  یشادمان نیا می نفر را چندبار ببوسند مهم فقط تقس  کیمهم نبود  یآشت  ایقهربودند 

ارگان به باغ و دشت و مکان   کی گذشت. هر روز از طرف  یو خوش گذران  حیو تفر  یبه شاد دیع کل
 . میدعوت بود  یدنید یها

و  مینبود که نخند یروز  چی! خالصه  که ههیریکانون خ ای یفرماندار  ای کردی دعوت م یشهردار  ای
 . میاوریو خنده حاج خانم را درن دانیو حرص حاج آقا و خانم جاو مینکن   طنتیش

 .دیبدر از راه رس  زدهیتمام شد و  س شیهم با همه شاد دیباالخره ع اما

و  میگذاشت زی و م میخوابگاه چادر زد یپشت اطی. حمیدعوت نبود ییبود که جا یبدر تنها روز  زدهیس
  یکه دخترها خودشان پخته بودند! حاج آقا باال میکرده بود ییو کلوچه و غذاها کی را پر از ک ز یم یرو

بدرمان بشود و من هم کنار حاج   زدهی س یباز  یبود که قرار بود تاب برا ی درخت مشغول بستن طناب
باالتر، از درخت که   یخانم به ظاهر مشغول صحبت اما تمام ذهنم دور اون تاب بود تاب که نه، کم

 و خندان گفت:  ستادیهم نبود صاف ا الشیخ  نیاصال ع.اما ختیقلب من هم ر دیپر نییپا  کبارهی

 افتتاحش کنه؟ خوادیم ینفر ک نیاز تاب ، اول  نمیا-

 : دمیذوق از جا پر با

 من ... آخه تا حاال تاب سوار نشدم!-

 : دیو با تعجب پرس  دیباال پر  شیابرو یتا کی

 ؟ یپارک نرفت  اتیبچگ یعنی شه؟یمگه م -

 و سرد جواب دادم: دیپر ذوقم
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 سوار نشدم.  یرفتم ول -

کرد عجله داشت تا به  یم دای هم پ یبود و وقت یوقت نشد سوار شوم چون بابا دنبال ساق نگفتم
 برسد، نگفتم!  اریوصال 

 زد و گفت:  یز ی آقا انگار که ذهنم را خوانده باشد لبخند ترحم آم حاج

 هم هلت بده! یکیبگم   نیبش  ایب -

 : د یاز جا پر معصومه

 . میکن یحاج آقا بعد جامون عوض م  دمیمن هلش م -

و در   دیکه جا داشت من را به عقب کش یی. معصوم امد و تا جادمیو محکم طناب ها را چسب  نشستم
 کشان پرواز کردم.  غی ج هیاز ثان  یکسر 

 کردم فقط لذت ببرم! یرا بستم و سع می. چشم هادادی روحم را جال م  خوردیصورتم م یکه تو یباد

تاب   میبرا ی مسخره باز  یو معصومه برا  زدمیو ذوق زده دست م  دمیخند یبچه ها شده بودم م مثل
آورد و    نیی طناب را گرفت و سرعت تاب را پا دیکه رس یخواند. به خدا من را ننداز   یم یتاب عباس

 گفت: 

 آخره...  ستگاهیخانم ا نییبپر پا -

  نی دو پا فرود آمدم ، سر که بلند کردم نگاهم با دو چشم خندان پر از چ یو رو  دمیگوش کن پر حرف
 میکنار حاج خانم نشستم و تا وقت ناهار از جا ری و باز سر به ز دمیو چروک برخورد کرد. خجالت کش 

 تکان نخوردم. 

  یکار  چیکس مسئول ه چیدر هم برهم بود. ه یحساب   میو سفره انداخت میبلند شد ی نهار همگ یبرا
 نبود و همه مسئول همه کار بودند! 

 را صاف کرد و گفت:   شیو صدا ستادیحاج آقا بلند شد و ا  میسفره که نشست دور
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 نیا یادار  ی تازه ست ، به خاطر کارها یر ی هروقت از آب بگ یماه یول رهید کمی گهیاالن د دونمیم -
 یدیع نیموندم که ا داریتا صبح ب شبید یهاتون رو آماده کنم ول یدیوقت نشد ع ریاخ  یدعوت ها

 .ادی که خوشتون ب  دوارمیها باالخره روز آخر آماده بشه و شد. ام

بود که   یدستبند چرم کیشد.  ایهدا میمشغول تقس نهی ذوق زده آماده بودند و حاج آقا با طمان  همه
 کرده بود. یخطاط  شیرو یشعر  تی هر کس ب یش برابه گفته حاج خانم حاج آقا با خط خود

را از دستش گرفتم و تشکر کردم با   هیاحترام بلند شدم و هد یسرم گرفت. برا یمن را باال دستبند
 دستبند ماندم.  یرو  یخطاط رهی لبخند "مبارکت باشه" را لب زد و سراغ نفر بعد رفت. خ

 " زمیعز دیخورش یوفا حاال که من افتاده ام از پا چرا ؟  برا  یحاال چرا ؟  ب  یجانم به قربانت ول  ی" آمد

ار خالصه شده بود  و شب ها درس گذشت، گردش تموم شد، کار شروع شد. روزها در ک دیع
لقب  خواستمیموفق باشم م خواستمیکنکور سال بعد آماده کنم م یخودم را برا خواستمی. مخواندمیم

  ندیامد همه با افتخار بگو یاسمم که م خواستمیباشم م ن یکلفت را از اول اسمم بردارم و افتخار آفر
 !دیامد و تاب  رونی ب یک یاز تار دیروزنه ام کیبا  دیخورش 

 !...هیچند ثان یسوزان انهم فقط برا تی شعله کبر کیباشم نه  دیخواستم واقعا خورش یم

کمک کنم  خواستمی در حد  ظرف شستن و نظافت من را نخواهند. م  خواستمیمهم باشم م  خواستمیم
 ، گره باز کنم ، مهم باشم! 

 آورد:  رونی زهرا من را از فکر ب یصدا

 دفترش.  یورساد کارت داره گفت بر حاج آقا با  دیخورش-

 :  دم یآب بستم. پرس ریو ش دمیرا آب کش دستم

 داره؟  کارمی نگفت چ -

 حالش خوب نبود.  ینه ول-
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گرفتم و تا به پشت در اتاق حاج آقا برسم  یبی دلشوره عج یول دانمینم یبه دلم افتاد، از چ  ترس
. اجازه ورود که صادر  دمیو به در کوب دمیکش یق ی. نفس عمرمیصدهزار بار بسم اهلل گفتم بلکه آرام بگ

 وارد شدم و سالم کردم.  ری شد باز طبق قانون نانوشته سر به ز

 . نیسالم دخترجان بفرما بش-

پاک بودنم را به  دیبا دیراست نشستم تا به من بگوف ی قبل رو به رو یکه سر   یی، همان جا نشستم
 مثال شوهر ثابت کنم! کی

 : میشد تا مجبور شوم بگو  شتریمن من کرد.دلشوره ام ب یآقا اما برعکس فراست کم حاج

 دردش کمتره. ینجور یباره سرم خراب شه ا کی نی بذار نیهست بگ  یحاج آقا تو رو خدا هر چ-

بار   نیا دیبدجور و بد منظور باشد اما شا  نکهیبار به دلم ننشست. نه ا نیهرچند خنده اش ا دیخند
 !ردی دل من آرام نداشت تا با خنده اش آرام بگ

  ایبذارم  ونینشده که فقط دو دل بودم باهات درم  یز ی چ ؟یدینه دختر خوب چرا به دلت بد راه م -
خانم قصد کرده فردا   ینشده، آبج یز ی بلکه دلت آروم شه که چ گمیم ،یگفت نطورینه که االن که ا

گفتم بهتره فردا ببرمش بلکه خونه  گهیمنم د شه،ینم  یبمون راض گهید کمی گمیام م ی برگرده هرچ
 خودش راحت تر باشه!

از بهشتم دل بکنم   خواستمیهمراهش برگردم!  نم دیمنم با دیرفت، نکند بگو چ یآرام نشد بدتر پ دلم
 نیکردم، من تو ا دایشاد بودم، دوست پ دم،یشهر بود که خند نیه ان جهنم برگردم ... من تو اکه ب

مرد   کی شهر  نی. من تو ادیشعر اشکم غلت تی ب کیو با   دیدلم لرز یاشتباه رنگ کی شهر بود که با 
گشتم که باز شمع بشوم و   یبرنم دم،یتاب یبودم، م دی شهر من بودم، خورش  نیکردم! من تو ا دایپ

 انقدر بسوزم تا خودم را بسوزانم!

 زبانم نشست.   ی! ناخودآگاه افکارم روگردمیبرنم من

 گردم به اون جهنم.  یمن برنم-

 انداخت.  ریبار او سر به ز نی درست بود که صورتش درهم شد و ا حدسم
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 گهیبهت نگفتم اما فراست م  یز یمدت رو چ  نیا  نیهم  یبرا یمنم دوس ندارم برگرد دونمیم -
 انگار باهات حرف داره!  دمیطالق نم  نمشیتا نب   گهیشوهرت لج کرده م

 .دیپر رونی ب میو ناخودآگاه از اعماق گلو  کیهستر غمیج

 ... ترسمی... مترسمیندارم ازش م یمن با اون حرف  -

 مضطرب جوابم را داد: نطوریکه ا د یحرکت حاج آقا هم از من ترس  نیبا ا انگار

 باشه... باشه تو آروم باش!  -

نفس سر   ک یرا دور زد. آب را  زیبه دستم م  وانیدادن ل ی پر کرد و برا وانیل کی  زشیپارچ پشت م از
 را آه مانند از گلوم خارج کردم که گفت:   قمیو نفس عم دمیکش

نفع مرداست اگر بگه طالقم مملکت اکثر اوقات به  نی قانون تو ا یدون یدختر جون خودت م نیبب  -
نداره و هزار و   ییبود و توانا یازدواج سور  یبگ یو برهان و صادقانه بر  لیهرچقدر هم با دل دمینم
 ی، حاال که گفته توافق یبر  نییدادگاه و باال پا  یچهار پنج سال پله ها دیکم کم با گه،یحرفه د کی

طالقت رو که  دمیو فعال به سازش برقص. من بهت قول م  نییپا  ایب  طونیتوام از خرش دمیطالق م
 باشه؟ شی نیب  یوقت نم  چیه گهید یهمه کار بکنم که مطمئن ش  یگرفت

را بسنجم و    شیتو چشماش نگاه  کردم تا صداقت حرف ها می. مستقنداختمی ن ری بار سر به ز نیا
 مردد سوال کردم: 

   ن؟ییا یشما هم همراهم م -

 زدیبچه اش را گول م  یکه با بستن یو مثل پدر  دیکند خند میکه توانسته بود راض نیاز ا خوشحال
 پدرانه جوابم را داد. 

رسونم خب توام همراهمون   یرو م  یاالن بهت قول دادما، من که دارم آبج نی هم امیمعلومه که م -
 ! رهیخانم تو راه حوصله اش سر نم   یهم آبج  یر ی هم تو تنها نم ایب

 بار روشن تر تکرار کردم.  نیا احرفم ر لجوجانه

 . نییایهمراهم ب  دیترسم ، شما هم با یازش م دنشی د رمی نم یی_ من تنها
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 . امیباشه چشم منم م-

  یتو روزها  یام بهم قول همراه ی زندگ تگریوحشت پرواز کرد، لبخند حما دیرفت ترس پر کش دلشوره
 نبود اما سپاس گذار هست! تگری. حمادمیخندیم دیسختم را داد. پس من هم با

 *** 

  یمن کم از تونل وحشت نداشت. دلم نم یبرا یشهر متنفر بودم مهد فرهنگ و هنر اسالم نیا از
حکم را امضا کرده   نیا یحکم مرگ داشت و من با دست خودم پا میخواست برگردم. برگشتن برا

 بودم!

ان  یشده بودم اما به جا رهی خ رونی و به منظره ب  دمیکوب  یپا م  نیماش یکیکفپوش الست یرو  یعصب
گسترده  ش یآت کیهمه درخت سبز و شاداب و رنگ و لعاب شهر و درخشش رودخانه وسطش 

افتادم و   یشعله م هیسوزاند! هر لحظه به دام  یو هر لحظه م دهیخودش کش  یکه من را تو دمیدیم
 .شدمیزندان م  نیا یاز سلول ها یکی  یرگ یت غرقهر لحظه 

برگشت به بهشتم  یکند و راه را برا ریجهنم من را اس نیباز هم ا ترسمیترسم! م یم  یلیترسم خ  یم
 . دیکش رونمی ترس ب نی از اعماق ا یکه دست زدم یترس دست و پا م  نیا یببندد. بدجور تو

که با وجود    تگرشیدر جواب لبخند حما خواستمیدستم گرفتم بلکه لرزشش کم شود. م یرا تو دستش
  حی پس ترج  دیلرز شتریاون ب یمن از دستها یبزنم اما صدا یبرادرش بود؛ حرف   یکپ  یعدم رابطه خون 

 من حرف بزند  یو او بجا مینگو یز یدادم چ

چشماتو ازت   شیچند روز پ یاون برق خوشحال تونهینم یشک یه شه،ینم یچی نترس دختر خوب ه -
 ذارم.  یمن نم  رهیبگ

 ذارم مردک از گل نازکتر بهش بگه! یخودم مثل کوه پشتشم نم م؟ ذاریمن م یفکر کرد-

شکار   نیماش یجلو نهییقاب آ یبرابر اصل همان لبخند را از تو  یسمت صاحب صدا برگشتم. کپ به
 : دم یهمه محبت فقط پرس نیجواب به ا یکردم.به جا

تا نفهمم باز چه   ه؟یدردش چ  مینیبب  میاول بر شهیم ی خسته ام ول   یلیمنم خ ن؛یخسته ا دونمیم -
 . رمیگ یداره آروم نم  ینقشه ا
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باشد. حاج آقا     شدیاش م یدادند که معن لمیاز همان لبخند را تحو یگر ید ینسخه   کیفقط  هردو
 را برداشت و شماره فراست را گرفت.  یگوش

 ؟ چه خبر؟    یسالم پسرم خوب د؟یالو وح -

... االن  دهیان شااهلل  که جواب م یکرد  یخوب کار  نی؟... خوبه آفر یکرد کاریخب ؟... خب ؟... تو چ-
... نه بابا  دمی... آره تازه رس گه؟ی ساعت د کیواسه  یبذار  کهی مرد نیقرار با ا هی یتون یم ؟ییکجا

 هیچ یاونجا... نه بابا خستگ می برس  گهیساعت د هیاحتماال همون دور و بر  می تازه فالورجون رد کرد
ساعت   کیتا همون  چیتا فردا که ه دیچ یدختر!... مثل مرغ پر کنده کل راه به خودش پ  نیفدا سر ا

 ! رهیهم فکر نکنم قرار بگ گهید

مهم بودم...انگار فراست جواب   یکس یکه حداقل برا نی به ا دمیداشت.اما خند هیحالم گر دانستمیم
 خوشحال شد.  اقا ن یمثبت را داد که حس

 ... فعال نمتیب   یباشه پسرم پس م-

 سوال کردم:  نانیاطم یگفتگو را حدس زده بودم اما باز برا جهی نت نکهیرا که قطع کرد با ا  تماس

 شد حاج آقا گفت باشه؟  یچ -

 شد:  دیجوابش دلشوره ام تشد با

 !  ارهی اما به نظرش نه ن زنهی. بهش زنگ منتتی هم مشتاقه زودتر بب  کهیگفت انگار اون مرد -

 میبرا دایداشته باشد شد اقیاشت  شی برا  یرعلیکه ام  یز ی صد برابر به جانم چنگ انداخت. چ ترسم
خواستم  یاز ترس چشمم را بستم. نم   دمیشهر را که د ی .سر در ورودشدیبزرگ محسوب م یهشدار 

 شود. یتداع میبرا شیو عذابها نمیبه چشم بب گر ید کباری جهنم را  نیا

و  شدیشدم که باز و بسته م شی لبها رهی خ نهییا ی.از تودمیاقا از جاپر نیحس  یزنگ گوش یصدا با
 . زدیرا لب م  یز یچ

 خانم با شمام.   دی... خورش  دیخورش-

 کر نه اما الل شدم که با تته پته جواب دادم. انگار
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 ب... ب... بله... -

 تاسف گردنش را چپ و راست و سوالش را تکرار کرد:  یرو از

 ؟یپارک بانک استان رو بلد -

اقا با   نیام بود که با تکانش جواب مثبت را رساندم.حس  یام سبک تر از زبان دو گرم یدومن سر
 تاسف جوابش را اعالم کرد.

 قرار گذاشته.اونجا  گهیربع د  هی ینشون بده شوهرت برا ری رو بهم مس  نجایا ستمی من بلد ن -

  ریخون از گوشه انگشتم سراز یرد سرخ  ی دمیو محکم که نفهم  زی ..انقدر تدمیناخنم را جو گوشه
 !ش یجا  سوختیفشردم...هنوز م گرمیاتفاق انگشتم را محکم با دست د نیشد.دردناک از ا

پاش ضربه  ینشسته بود و با نوک کفشش به سنگپوش جلو مکتین ی. رودمیرا از دور د یرعل یام
  یاتفاقات بعد یاداور یاز  میها  قهیپا به بدن من زد افتادم و شق  نیکه با هم یضربه ها ادی،  زدیم

 در خشک شد.  رهی دستگ ی. دستم ناگهان رودیرکش یاش ت

 ن؟ ییایشما هم همراهم ب شهینرم؟ م  شهیم-

شوهر   نیرو بدتر کنم اونم با ا  طتیخانمم شرا نیا ی کارهی بگم چ امیجان، من ب  دیکه خورش شهینم -
 !یکه تو دار  یشکاک

آخر اسمم شدم.  دی" محو اون "جان " جدستیبار دلم نخواست داد بزنم "اون نامرد شوهرم ن نیا
 حرفش را کامل کرد. 

شکنم برو    یدست و پاشو م  امی حواسم بهت هست خواست دست از پا خطا کنه م نجایمن از ا-
 راحت!  التیخ

را   رهیان هم از دور، دستگ تشیدوباره گرفت.با حس اندک حما یراحت شد که دستم جان  المیخ
  بگوی از جا بلند شد و لبخند زد، بهار غ دیکه شدم من را د کش ی شدم و سمتش رفتم. نزد ادهیپ دمیکش

  لبخندلبخند کجا و  نیمرد نبوده ام ، اصال ا نیوقت عاشق ا چیکه ه دیخوب تر از من فهم یل یبود خ
 !  ن؟یمن شده بود حس یبرا ی! کنی کجا ؟ حس نیحس
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 سالم.-

 شدم.  رهی خ دیکه پا برهنه وسط اکتشاف مهمم دو  یرعلی اخم به ام با

حرفش با همان اخم درهم از   دنیشن یشصت و نه ثواب ، جواب سالمش را ندادم. برا الیخ  یب
 همان فاصله منتظر ماندم.

 : دیاش را به رخم کش  یدگی در الیخ  یب د یندادنم را که د چواب

 . ادیبهت م دیسف ،یکرد ری تغ یل یخ -

را پر   میچون تنفر تمام سلولها دیبه دلم ننشست!شا  فشی چون تعر دیشا ف،ی تعر نیاز ا دینلرز دلم
 کرده بود!

  ریخب حق بده تقص یآخرمون چندان جالب نبود ، ول   دارید دونمیم یاز دستم دلخور  دونمیم نیبب -
 شدم حق بده!  یکه نتونستم جمعش کنم ، عصب یجور   یختیمنو ر یمن نبود تو بدجور آبرو 

 محق بودند و من بدبخت و دنبال حق؟!  گرانید شهیهم دادم؟یندادم، چرا م حق

من را نابود کرد،   یاو زندگ  ختمی او را ر یکردم! اگر من آبرو یبدتر م دیکردم گفتم اصال با خوب
 یباز  میکه زن بودم و به خودشان اجازه دادند با زندگ نی منحوسش، فقط به جرم ا لیخودش و فام

 نگالحمله کردند و چ  ومیم، گرگ وار به سمت آبرگوسفند بدون سگ نگهبان بود کیکنند، فقط چون 
 .دادمیدادم معلوم بود حق نم یحق نم  دند،یکش

   ؟یقهر  ؟یگینم  یز یچ-

 زدم و در جوابش گفتم:   یپوزخند

 بود... میو خواه میو هست میدو تا دوسته ما از اول دشمن بود نیقهر ب-

 .م یکن یآشت  خوامیخوام دشمنت باشم م  ینم-

 : زند یم  رونی ب میاز گوشها گری د هیدود کرد و شک نداشتم تا چند ثان مغزم
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  صیتا برگه تشخ یکل مدارک پرونده ام از برگه پزشک قانون  گنیکه م  ی؟ با کس یآشت  م؟یکن یآشت -
ام  ختهیر یو بخواد تقاص آبرو  فتهیب  ری تر از خودش گ ونیح ل یرو نابود کرده مبادا فک و فام تیهو

رفت...   میکنم ؟ بهت حق بدم چون آبروت رفته ؟ اگه تو فقط آبروت رفت من کل زندگ یرو بده آشت 
تو   امتیق  امینزن تا ق  ی... واسه من دم از آشتیستیمن ن  یرفته ات نزن جا یواسه من دم از آبرو

تا لوش   یکرد یر ینبود که باج گ وونیاون ح یر یکنم؟ اگر بخاطر دستگ یندازم. آشت یروت تفم نم
ن! فکر نکن  یکثافتت تا تو لجن هم غرق بش لیخواستم خودتم بندازم چفت اون فام  یم یحت یبد

 یچون از گناهت گذشتم عاشق چشم و ابروت بودم که گذشتم ، ازت گذشتم فقط چون چاره ا
 نداشتم.

 وار گفت:  دیقدم جلو برداشت و تهد کی

رمانا با دو روز همخونه بودن  نینرو فک نکن مثل ا  گمی من عاشق چشم و ابروتم؟ اگه م یفکر کرد -
  ،یبد یختی که ر ییتقاص آبرو دی چون با دمیطالق نم گمیتونم، م  یتو نم یشدم و ب دات یعاشق و ش

 یببر ذارم آبرومو   یزن سابقم نم یاما جلو ستین یگفتمت که جمع شدن یتو محل کارم آبرومو برد
 نیدیحق با من بود د نیدیپر کنه که د ای بره کل دن تهی وام توام طالق بدم که بعدش اون عفرخ ینم

 !ستیمرد ن

 پر رنگ تر شد و به طعنه گفتم:  پوزخندم

 ! یستیخب ن  -

کس جلو دارش نبود جلو امد   چیکه ه یکالنتر  یصورتش سرخ شد. باز مثل همان روز تو تی عصبان از
 : دیداد و کنار گوشم غر چیدستم را گرفت و پ 

 دم؟؟ی؟نشن یزر زر کرد یچ-

از پشت سرم به   نیحس یپناه! صدا یشدم ب  یو بره ا  دیوجودم خواب  ریترس زبانم بند امد، ش از
 بلند شد.  تمیحما

 مگه؟ یآورد ریگ میتی! کهی بنداز دستتو مرت   -

را   نیبار حس نیرا ول نکرد .به نشان دادن حرصش محکم تر تابش داد که دادم بلند شد. ا دستم
 کرد:  دیتهد
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 دخالت نکن. ستیکه بهت مربوط ن یشما راتو بکش برو تو کار   یخانوادگ یبه تو چه؟ دعوا -

 مربوطه به منم مربوطه! دیبه خورش  یهر چ -

 یا بهیغر  نیاز فشار دور دستش کم شد.با اوردن اسمم متوجه شد که حس یکم  دیحرف فهم  نیا با
 : د یعبور کرده باشد، پس مشکوک پرس  یکه بر حسب تصادف از همان حوال  ستین

 ؟ یباش  کارشی چ یجنابعال  -

 شد.  یک یو  دیچیدر هم پ نیمن و حس  یصدا

 پدرشم. -

 پدرمه!-

  رونیاش ب  یوحش یحرکت دستم را از پنجه ها کیاستفاده کردم. با  یرعلی غفلت و تعجب ام از
هرچه تمام تر به   یبا پررنگ  تیرا کمتر کنم.حس حما نمانی رفتم تا فاصله ب نی و سمت حس  دمیکش

 .  ختی جانم ر

 و خلوت بودن پارک اکو شد. ی خال نیب  یرعل یام کیستر یه یخنده  یصدا

خراب، شهناز،   کهی پاتال پسنده، اون زمانم که اون زن ریبنده خدا کال پ  نیا یشما خبر ندار  ینه حاج-
عشق  دمیاومد بهم گفت با سرهنگ رفته خونه اش باورم نشد اما االن که از زبون خودش شن

 کنم!  یداره خوب باور م یرمردیپ

کشتم،  یاون زن را م  دیبا کشتمش،ی م دیشهناز خبر اشتباه رسانده بود؟ کار سرهنگ نبود؟ با شهناز؟
 !...یندارم چه برسد به آدم کش یهم حت  یکه عرضه خودکش  فی... حفیح

 . یرعل ی و هوار شدم سر ام ختمیر میصدا ی را تو  میعقده ها تمام

ناموست از    یکن یمن رو که ادعا م  خونه اش نرفتم. سرهنگ جونتون  یشکی_خفه شو آشغال من با ه
هم   ریخراب که راپورت اشتباه داده نجات داد. در ضمن  حرف دهنت رو بفهم، پ کهی دست همون زن

 !ستیکثافت نامرد ن   یکه باشه حداقل مرده ، مثل تو و اون آشغاال

 :. زدیاعصابم پاتک م  یرو یرعل یام  کیستریه خنده
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 نشونت هم داده!  شویعه ؟ چه خوب پس مردونگ -

 نیا ی کند حرف ها الیباور کند، نکند خ ن یخزعبالت را حس نیمبادا ا دمی ترس یم دم،یترس یم
 راست بود؟ نکند درباره ام اشتباه فکر کند... نکند... نکند... فیکث  وونیح

زار    یزانو خم شدم. وسط همان پارک سجده رفتم و از زور ناتوان یهمه بار شکستم و رو نیفشار ا از
 سر دادم..  هیزار گر

بود  ستادهی ا یرعلی ام  ی نهیکه تخت س نیسر بلند کردم و به حس  دمیرا که شن یز یافتادن چ یصدا
 ماندم.  رهیخ

بعد حرف   یحرفتو قرقره کن   ریبگ  ادیبه بعد  نینگفتم. از ا  یچی دراومد ه فتیاز دهن کث  یهرچ -
جور دندوناتو   نیهست ا یکیباشه   ادتی  یحرف بزن یبخوا  دیکه درباره خورش  یاصال نه، قبل ای! یبزن 

 نه؟   ای یدیفهم یندار  دنی! اون موقع جرات خزعبل چزهیتو حلقت بر

اش  یرا  کنار زد و بلند شد. با مشتبعد   نیحرکت حس  کیامده بود با  رونی که از شوک ب یرعل یام
شد اما  دهیدور شن یل یخ  ییا" گفتن حاج خانم از جنیاحس ی" یپرت کرد صدا  مکتین  یرا رو  نیحس

تپش گرفته بود به سمت   ت ی. تمام بدنم خون شده بود و مغزم هم از شدت عصبان دمیمن نشن
سانت   کی ینداشت حت   یرعلیام یرو  یر یتاث  دمیاش کوب  نهیتخت س  فیبردم و با ک ورشی یرعل یام

 . دمیپاش یم یرعل ی ام یرا رو تمیخون شده بودم و عصبان  کپارچهیهم تکانش نداد اما من فقط 

دست   یباش یتو سگ ک ،یبلند کن  نیدست رو حس یباش  یآشغال تو سگ ک ی نامرد، عوض  کهیمرد -
مرد  نیشکنم، دستت رو پاک تر  یدستتو خودم م ؟یکن  یچطور جرات م  ،یبلند کن   ایرو تنها مرد دن

، نامرد...  وونیح ،یجرات ندار   ،یجرات ندار   رم،یگ ی قلمش م رم،یگ یبلند شه دستتو قلم م ایدن
 ... نامرد...مردنا

من شده  ره ی حرکت خ ینشست و او فقط با تعجب و ب  یاش م نهی تخت س فمیبار ک  کیهر جمله  با
 بود.

  کینامرد له شد و سقط کرد و آخ نگفت، حاال به خاطر  ک یمشت لگد  ریکه ز  یهم داشت زن تعجب
 شده بود!  یمقابلش وحش  رمردی مشت به صورت پ
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شد و  دهی سرم کش شهیشال چنگ زد.ر  ریرا از ز میموها  کبارهی پرت کرد و  یرا گوشه ا  فمیوار ک  جنون
 : دیاشتباه برداشت کرده بود که بلند داد کش یرعل یدلم از درد ضعف رفت.ام

 ینتونه کمکت کنه، طالق م یلیوک چیه گهیبره، د ادتیاز  یعشق و عاشق   ارمیسرت ب ییبال-
!  ینی خواب همشو بب ؟یخواست یپرونده ات رو م  یمدارک گمشده  ؟یخواست یکمک م  ؟یخواست

که تو   یتو همون دادگاه   ارمیسرت م ییبال ،یتون  یکنه توام نم یمن باز  ینتونسته با آبرو یچک یه
 ... میبچرخ تا بچرخ ،ی خانم خالق میسنگسارتو بدن! بچرخ تا بچرخ  محک یشیشاک

پارک هل داد. راهش را   یکرد و، من را سمت سنگفرش ها میشده رها دهیکش یو از همان مو  گفت
  نیکه مهم بود حس یز ی رفتنش... تنها چ ایمهم نبود امدن  میذره هم برا کی یو رفت و من حت  دیکش

 . کردیپر شده نگاهم م ییبا چشمهابود و  ستادهیبود که ا

 *** 

کنم و تماس   یدر حال خاموش و روشن نگاه م یبه صفحه خاکستر  دیام زنگ خورد.با هزار ام یگوش
 جواب دادم  نیاز حس یخبر  دیفراست را به ام

 الو.-

 !یرشته بودم پنبه کرد یتو دختر هرچ یکرد کاریچ-

 خودم را به زبان اوردم:  یسوال مورد عالقه  دمیفهم یازش نم یز یکه چ فشیاراج  الیخ  یب

  ن؟یاز حاج آقا خبر دار -

  نیبب ،یاش کرد وونهیکه د یداد یاون روان لی تحو یبهم خبر داد چه چرت و پرت  یپس ک گهیآره د -
 !میراه واسه درست کردنش دار هیفقط 

 پرم:  یحرفش م  نیب

 کجاست ؟ کجا رفته؟-

 :  د یربطم پرس یاز سوال ب جیگ
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چرب کردن تونستم دادگاه جلو   ل یبی و س یباز  یبا پارت  گم،یم یچ نی تو؟ گوش بده بب  یگیم یچ -
کمک بخواد و همه مدارک رو   اشیبندازم واسه پس فردا فقط دعا کن شوهرت نتونه دو روزه از پارت

شوهرت بودم تا تونستم تا   نیتا االن سه ماه رو مخ ا  د یمن از ع ره،ی نابود کنه که کل پرونده به باد م
 !ینابود کرد زو یهمه چ یا هیببرمش تو سه ثان شیپ  نجایا

ل و  حا  زبودیی پا هیرنگارنگ؟ پس چرا انقدر  شب  یها وهیاالن تابستان بود؟موسم م یعنیماه؟  سه
 م؟ یهوا

جلو   امینوبت دادگاهت پس فردا صبحه خودم م گم؟یم  یحواست هست چ ؟ی خانم با من  دیخورش -
 خونه حاج خانم دنبالت.  

 بود!  زییبود... من مطمئنم پا  زییکرد، پا یاشتباه م حتما

کند... قول داده بود پشتم را  تمیکه قرار بود حما یروز  یشده بود و صبر برا  اورمی  ییروز تمام تنها دو
 امد! ینکند پس حتما م   یخال یط یشرا چیوقت تحت ه  چیه

 دادگاه را دنبالش گشتم.  یو راهرو ها دم یاز فراست دو جلوتر

 طرفه!  نیاز ا یخانم خالق -

 و گفتم:   دمیچرخ تی سمت فراسِت پاراز به

 اد؟یحاج آقا باورساد نم -

 تعجب که جواب داد. ا یطعنه داشت  شی فهمم لحن صدا ینم

   ان؟یمگه قرار بوده ب  -

دل  یادیان دختر ز  نکهیپناه قرار داشت که پناهش باشد. البته قبل از ا یدختر ب  کی...قرار بود، با بله
 حجم از پناه بودنش!   نیببندد به ا

 باورساد داده!  یپول واسه جلو انداختن روز دادگاه حاج  نیخودتون گفت -

 مطمئن شدم لحن جمله قبل هم متعجب بود! بار  نیا
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 داره؟  یآره خب چه ربط -

   اد؟ی چطور پول داده ؟  خودش نم یعن یخب -

 بار با طعنه جوابش را رساند  نیداد و  ا لمیتحو یپوزخند

دنبال   چنی پ ینم  اهیس یمشما ی! الکننیملت پول کارت به کارت م گهیها االن د هیعصر تکنولوژ -
 خودشون راه بندازن!

امد...  یمحروم کرده بود... نم دنشیخم شد...پس امروز هم مرا از نعمت د می شدم.شانه ها دیام نا
کنارم نبود تا باز لبخندش را به خوردم بدهد و دلم از  یزخم  یهفت گرگ گرسنه  یمقابله جلو یبرا

 اش قرص شود. یوجود حام

 . امی آب بدم ب  یسرو گوش  هیمن برم   ن یجا بش نیشما هم -

که  نیتهش ا ؟یک یجلو ستم؟یبا  یچ ینداشتم، برا ستادنینشستم.، به هر حال حوصله ا عانهیمط
گفتم  یداشت؟راست یتیکه نبود چه اهم یهمه شان جز پناه  شد؟یم یحقم را هم گرفتم بعدش چ

باز هم قصد کتک زدن  یرعلیاگر ام تس ین یپناه شده بودم...که کس یافتادم که باز هم ب  ادشیپناه ، 
بهم لبخند بزند تا از حمله آرش و شش تا   ستین یپدرم است، کس دیو بگو  ستدیجلوش با داشت

 ام  یشگیهم  یحام ستین ینترسم ، که کس  وانیح

 آوردنشون.  -

بود سر بلند کردم.سمت راه پله دادگاه که  ستادهیسرم ا  یباال یدانم ک یکه نم  یفراست یصدا با
از   بی ازهمان مامورها عج یک یاوردند نگاه کردم و  یرا همراه خودشان م یمامورها هفت نامرد وحش
 ان هفت نفر نامرد تر بود!

 که رد نگاهم را گرفته بود گفت:  فراست

  یباز   یدونم باز چه پارت یکنن نم قشی خواستن تعل یخلع درجه شده م  یکرد  تیتو که ازش شکا -
 فعال شده مامور انتقال!  قیتعل یکرده که جا

 ینداشتم که با قوت قلب تو یانداختم، حام نییسرم را از ترس پا دمیلبش را که د یرو  پوزخند
 نگاه کنم و حقم را طلب کنم! شانیچشمها
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 : دمیسر فراست پناه گرفتم و آهسته پرس پشت

 داخل؟ امیمن ن شهیم -

  یاز مامورها جلو رفت تا با منش یک ی. دندیبه ما رس  یکه فرصت جواب دادن کند، همگ نیاز ا قبل
 سمت من برگشت:  یرعلی دادگاه صحبت کند. ام

 دادم؟ بی زن شوهر دار رو فر هیدادگاه بگه من  ادینامزدت کجا رفت؟ جرات نکرد ب -

کس حق متهم  چیدانستم ه  یدانستم فقط م یکردم خودم هم نم دایکجا جرات جواب دادن پ از
 خود من...  ی! حتبیوقاحت!ان هم در درجه رق  نیرا نداشت...ان هم به ا نی کردن حس

 ! یدونی خودتم بهتر از همه م  یست یتو شوهر من ن -

 بزند که مامور دوم برگشت و گفت:  یحرف  خواست

 داخل نوبت ماست.  میبر-

که روح و روان و تنم را   یهفت گرگ درنده ا یانداختم. جرات نگاه کردن به چشم ها نییسرم را پا باز
صورتشان  ی تف تو نمشانیکه بب ی لحظه ا کردمی م الیهم زمان پاره پاره کرده بودند نداشتم،هرچه خ

 !دادمی کفاره م  دیبا  هشانیچهره کر دنیبود...حاال با د دهیفا یاندازم ب  یم

هفت نفر   نی امده بودم تا با ا یکردم؟ بدون لبخند قدرت بخش با چه جرات یم  کاری چ نجایاصال من ا 
 ؟ یرو به رو بشوم؟ به چه جرات 

 !؟یعوض  یکن تی از من شکا یچطور جرات کرد -

نگاه به خون نشسته را  نیکه مرد نبود نگاه کردم، ا یمرد یسرخ و آشنا یکردم و به چشمها سربلند
بودم و بعد از  دهیبودم هم د دهیفرق سرش کوب یحموم تو یکه با دوش سشوار  یقبال وقت

  یبود که از ان ب یبه خون نشسته چ یچشمها نیاالن تقاص ا یعنیبود،  نیسنگ یل یان...تقاصش خ
 ! خواستمیمرگ نباشد...لحظه لحظه عذاب و زجرش را م بودم؟کاشخبر 

قوت قلب گشتم. فراست جلوتر وارد شده بود و  کیچشم گرداندم و دنبال  ی از هر وقتدفاع تر  یب
 ! کردی به وحشت من نگاه م یبا پوزخند یرعل یام
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 .  دمیکش رونی ام را از آب ب میگل ییتنها شهیتنها بودم و هم شهیافتاد تنها هستم. هم ادمی

فقط  ستادنیا یندارم، من برا ازیلبخند ن  کی نداشتم، به قدرت پشت  ازیبه مرد ن ستادنیا یبرا من
قامت راست    یگاهم باشد برا هیو وقت کمر خم شدن تک  ستدیخودم با یزانو ی دست دارم که رو کی

 کردنم..با حس حضور همان خدا قدرت گرفتم و گفتم: 

 کردم؟  داتیکنم، بپرس چطور پ  تی نپرس چطور جرات کردم شکا-

ماندم. پوزخند او  هم  رهیکرده بود خ تیمن بهش سرا یکه وحشت چشمها  یرعل یام یبه چشم ها و
 من شد.  بینص

که انتظارش را   یرعل ی حمله ور شد. ام  یرعلیبه سمت ام  یدر دستبند آهن ریاس  یبا همان دستها  آرش
 حلقه شد.   یرعل ی ام یبسته اش دور گلو یاش نشست و دستها نهیس  یکرد رو  نینداشت را نقش زم

 ! ذارمیکشمت آشغال زنده ات نم یکشمت م  یم ؟یفروشی منو م یجا ؟یدیمنو لو م  ینامرد عوض -

تا آرش را از   دندیدادگاه باالخره به خودشان امدند و جلو رس طی مح یدوم و چندسرباز حاضر تو مامور
کل دادگاه را  ادشدینداشت و داد و ب  یآرش تمام  یجدا کنند اما حرف ها و فحش و ناسزاها یرعل یام

 اطراف خودشان جمع کرده بود!

بهت اعتماد   یکشمت آدم فروش. فکر کردم برادر  یکنم و م یم داتیروز به مردنم مونده باشه پ هی-
 ،یتو نامرد  یرعلی ام یچه برسه برادر! تو نامرد یستی تو مرد هم ن گنیکردم اما انگار همه راست م

 ... نیهمه بدون ست،یمرد ن  یعوض ن یا نیمردم همه بدون 

زد و با    رونیب  تی جمع نیآرش را درجا خفه کرد. از ب ادیفر یصدا یرعل یام  ی"خفه شو"  ی نعره
  نینقش زم یرعل ی هل ام کیبار من بودم که غفلت کردم و با   نیسرعت خودش را به من رساند و ا

 دور گردنم فشرده شد. شیزد و دستها مهی من خ یرو هی از ثان یشدم. در کسر 

حاال   ،یکرد یناموس  ی! بیکرد یبا اسم من تو شناسنامه ات باز  ،ینابود کرد مو یزندگ ،یآبرومو برد -
 ذارم! ی... زنده ات نمیرو که دوستش داشتم رو به جونم انداخت یهم تنها کس 

 . دیکوبسرم  ریز نی از ان که بتوانم مانع زور مردانه اش بشوم سرم را محکم به زم وقبل

 . ذارمیزنده ات نم-
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 ...دی...باز هم کوبامدی ...کوتاه ندیچ ی در مغزم پ یق یعم در

کنند اما من هم به همراه دست حلقه شده   شیکه دورم حلقه زده بودند تا از من جدا دمیرا د مردم
بود    ینینه زم گریبرگشتم. انقدر محکم که د نیاو دور گردنم بلند شدم و بدون دست او محکم به زم  ی

 !یدرد چیه ینه حت  یرعلینه ام ینه دست

 **** 

 خودم را دعوت کنم. یک یکنم و دوباره به تار زیکنم اما شدت نور باعث شد چشم ر یباز م چشم

کنم   یم یسع میپلکها یبار از ال نی کنم اما ا ی. باز چشم باز مدادینم  دنیشدت سر و صدا اجازه خواب 
 را کنکاش کنم!  عیوقا

  نیامد که اخر ادمیمغزم در حال پاره شدن بودند... یخون   یسر درد داشتم که انگار رگ ها یقدر  به
 بار.... 

دادگاه برخورد کرد. از هوش   ی آهن  یصندل  یز یبار سرم به ت نیو هوا ا نیزم نیرها کردن من ب  با
کند. اما با برخورد دستم با گچ  دای پ نی تسک یکشم بلکه با ماساژ کم یرفتم.به سر دردناکم دست م

 .برمی م یسرم تازه به عمق ماجرا پ  یرو

 خفته؟ یبایز یشد  داریب-

 . نهیمعا یخداروشکر؟ برم دکتر رو صدا کنم برا یندار  دنیبار که باز قصد خواب نیا-

  نیبار با حس نیرفت و در را پشت سرش بست. در بسته نشده باز شد، سمت در برگشتم و ا  پرستار
 چشم تو چشم شدم...  

 سالم.-

هم! به سرعت گردنم را از بالشت فاصله دادم که درد  تمیفراموشم شد..لبخندم برگشته بود...حما درد
  یقدم نیکه حس  دیدرد محکم بستم و لبخندم پر کش نیرا از ا می.چشم هادیچ ی گردنم پ یدر مهر ها

 : د یجلو امد ونگران پرس

 .ادیپرستار رفت دکتر صدا کنه االن م ؟یدرد دار -
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 ربط به حرفش جواب دادم: یب

 درد داره! یلیفکر کنم شکسته خ یبه صندل دی_ سرم رو کوب 

 خنده اش فکر کردم.  لی حرفم خنده اش گرفت و من مبهوت به دل از

 سرم شکسته؟  یگی م یبه روز ما آورد یدو ماهه چ یخبر ندار  -

 کنم!.  یخوام بپرسم کدام دو ماه اما با ورود دکتر سکوت م یم دوماه؟

 !یشد داریما پس باالخره ب یبه به دختر خانم جنجال -

 : کنم ی وار تکرار م یهمان جمله را طوط  باز

 کنه.  یسرم درد م  -

 جوابم را مختصر داد. نهی امد و در حال معا جلو

شد ؟   یچ اد یم ادتی ؟یینجایچرا ا یدونیم ؟یچ گهیعالئم د ش،یدار یمدت هیتا   هیعیسر درد که طب -
 ادته؟ی  لتیاسم و فام

 هم بدجور معذبم کرده بود...  ن یحس  ی رهی شدت سر درد حوصله جواب دادن نداشتم. و نگاه خ از

 . یخالق دیاسمم خورش -

 برداشت:  نهیسواالتش را ندادم.. دست از معا هیبق جواب

بابا جون هم راحت بشه دخترش   الیتا خ  سمینو یم شمیچندتا آزما هی هیعیطب زیخب انگار همه چ-
 نهفته در نگاهش گفت:  یشگیجلو امد و با مهر هم  نی عد دکتر که خارج شد حسب یخوبه خوبه.کم

چشم  یکنه، اقدام به قتل جلو تی ازش شکا لتیطالقت رو ازش گرفتم، به فراست گفتم به عنوان وک -
ضرب و شتم قبلش هم همکاراش شهادت دادن ! سرهنگ دهقان هم پرونده   یچندتا مامور قانون، برا 

شد و پونزده سال حبس   نیداد تا پرونده اش سنگ لیکرد و تحو لیدخالت تو امور پرونده ات رو تکم
شدن حکم درخواست طالق   دهیو اخراج از کار و به محض بر مهیو جر هیخورد البته به انضمام د 

 رو بهت بگم..اما یز یچ هی خواستمیجان...؟؟م د ی...خورشیزن آزاد هیو االن تو   میکرد  یابیغ
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 .دهدیندازم و او ادامه م یم نیی تر سرم را پا  شرمنده

  شی شهیهم یبرا خوادیسواستفاده کنم...من دلم م تتیخوام از موقع یم یخوام فکر کن   یاما نم -
  ای یهست لیما ایا نمی نظر تورو هم بپرسم بب دیدارم اما قبلش با یفکر  هی نمی .واسه همیخودم بمون

 یو قو  تی و معصوم یبه پاک  یمدت دختر  نیبگم تو تموم ا دیتوئه و با یزندگ  نینه!به هر حال ا
 . دمیبودن تو ند

به چشم   شهیپدرانه و خالصانه بود که هم میانقدر برا نی حس  ی...محبت هاختیفرو ر یز یدلم چ ته
با تته پته   نیکردم.بنابرا یم ریس  ای رو یداشتنش تو یعمر در ارزو  کیکه  دمشیدیم یهمان پدر 

 ؟ یگفتم: چه فکر 

 یبهت...راست گمیامد که فورا گفت:م ادشی یز یو لبخند زد و انگار چ دیبه محاسنش کش یدست
اول حبس   فیبه عنوان متهم رد که ی اون مرت لیفراموش کردم بگم پرونده اون اتفاق هم بسته شد فام

 ادامه داد: ی!  به شوخینقد  مهی سال زندان و البته پرداخت جر 20هم  شونیابد خورد و بق

 ! یبچه پولدار هم هست گهیحاال د-

اش را   یدامه افکار دوست داشتن که قرار بود  ا ییحرفها دنیشن یتمام وجود من گوش شد برا و
  یمن جز دوست داشتن یقطعا برا  شدیختم م  شیکه به ماندن کنارش و محبت ها یز ی...هرچدیبگو

 نبود.  یز یچ

 **** 

بار هزارم وجب   یاش را برا یو ترکه ا دهیکنارمان گذشت و من با چشم قد و قامت کش  مهمانداراز
سرخ رنگش به مسافران  یصورتش نشسته بود و با لبها یبودم که رو  ینقص یب  شیزدم...محو ان ارا

 . دادیم هیلبخند هد

 ؟یخوای نم  یز ی ؟چیو گفت: راحت دیرا به باال کش شی کنارم دستها نیحس

 باال... میدلم استرس داشتم.راحت به زبان اوردمش: چقدر اومد ته

 یاسمان اشاره زدم...حاال ما هم مثل همان ابرها تو یغوطه ور تو یپنبه ا یانگشت به ابرها با
 !سکوت کرد که ادامه حرفم را کامل کردم: میاسمان معلق بود
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 مجبور شدم..اما حاال!  هنکینذاشته بودم...مگر ا رونیمن تا حاال پام رو از شهرمون ب -

 ؟ یحاال چ-

امدند گفتم: حاال پاسپورت دارم،پا به  یبنظر م  یکه ادمها و شهر ها مثل مورچه ا نیی باال به ان پا از
 .هی ب یعج   یلیخ  یباز شده...زندگ  یخارج یکشورا

گفت: اونم  یهست و با خنده کوتاه  یکیجان...چرا البته  دیخورش  ستین بی عج زیچ چیه-
 . یکنی کم کم به اخالق مزخرفش عادت م ری ماهانه!البته سخت نگ

ام شده بود عادت کردن   یکه جز النفک زندگ یز یچ کردمیعادت م زیکردم...من به همه چ یم  عادت
عادت   یبود که زاده شده بودم برا نیداشتم و ان هم ا ایدن  نیا یرسالت تو کی بود و بس!انگار من 

 کردن....

همان  نیا دی...شامیکرد که از مرز خارج شده ا یاداور ی  دیچ یپ  مایهواپ  نیکاب ی که تو تانیکاپ یصدا
 من بود یشروع دوباره زندگ

 *** 

نگاه  نی بودند و ا  بییو غر بی عج  میشده بودم.ادمها برا رهیاعالنات پرواز خ  یو گنگ به تابلو جیگ
 جوره پنهانش کنم.  چیه  توانستمیرا نم  رانیح

 ادمها چقدر ساده بود! یبعض یها برا ییبایز

  یدر رفت و امد نگاه م یرا به دست گرفته بودم مدام به ادمها نیکه دسته چمدان حس یحال  در
 نبود!  نیشباهت به حس  یکه ب یگشتم...کس یم  یکردم...مشخص بود که دنبال کس

  یاش انتظار م یشگیهم یو با صبر و بردبار فرودگاه نشسته بود  یها یاز صندل یک ی یرو  نیحس
 قدم به سمتش برداشتم و گفتم:  کی...دیکش

 که ساعت پرواز رو ....  یمطمئن -

 .دیاز پشت سرم گردنم به عقب چرخ  یسالم مردانه ا یبود که با صدا  امدهیاز دهانم کامل در ن حرفم
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بدهم تا بهتر   هیبه عقب زاو  یروبرو شدم که قد بلندش باعث شد گردنم را کم  ی...با مرددمیچرخ
 متعجبم بشوم:  ی....بزاق دهانم را پر از استرس فرو دادم و نتوانستم مانع چشمهانمشی بب

 سالم.-

:  د یرا که از خودش چند سانت بلند تر بود را به اغوش کش یاز جا برخاست و باعطوفت پسر  نیحس
 ن؟! بابا جا یچطور 

 

 .دمیهم داد و نشن دی شا دانمیبه من انداخت و جواب سالمم را نداد...نم یز یتند و ت  نگاه

که جواب   یدر حال  یبا تند یحرف اضافه و کم  یانداختم.چمدان را ب نیی و شرمنده سر پا دمیگز لب
 حوصله به راه افتاد:   یو ب دیاز دست من کش  دادیپدرش را م

 صفحه به لینک زیر مراجعه کنید  480رمان در برای تهیه نسخه کامل این 

https://zarinp.al/337848 
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