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 تنها در باغ
 یباسمه تعال

 
 

 ستمیبزن مفت خور مگه با تو ن لی_ ب
و  نیرو فرو کردم تو زم لینگاه پر از حرص به مردک پررو انداختم . دوباره ب هی

 گفتم
 گهیزنم د یم لی_دارم ب

ستم گرفتو نحوه به قول خودش ب لیب شون داد و دوباره  لیرو از د زدن رو بهم ن
 اونو داد به دستم

 یکن یناز م نویزم یزدن تو که انگار دار لیزدن نه ب لیگن ب یم نی_به ا
 نیانداختم زم لویشدم و ب یکفر

 کنم یکار نم گهی_ اصال به من چه ، من د
 حرکتش دنیچوب برداشت و هجوم اورد سمت من ، منم با د کهیت هی اروی هوی

ادم ، چاله و افت هیکه پام فرو رفت تو  دمیدوئ یپا گذاشتتتم به فرار... همانان م
 دمیسرم شن یکه صداشو از باال ارمیخواستم پامو در ب

 ؟یکن یم یمن قلدر ی_حاال برا
......... 

 خشک کردم مویشونیو با دستم عرق پ دمیترس از خواب پر با
 توبه ایزدن ، خدا لی، بال به دور ، منو چه به ب می_ بسم الله الرحمن الرح
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ند شتتتدم و ر یرو از باز کردم و کورمال تخت بل تاقم ، درو  فتم ستتمت در ا
 کورمال رفتم تو اشپزخونه

هر تو بهشتن ، شو ننیب ی، خواب م ننیب یم یمردم خواب خوشبخت ی_دخترا
 یم لیدارم ب نمیب ی؟ خواب م نمیب یخواب م یدارن .. حاال من چ یان چنان

 زنم اونم با اعمال شاقه
 .دمیاب رو برداشتم و سر کش شهیباز کردم و ش خاالوی در

انس افتاد که من بد ش ادمی هوی،  دمیبرگشتم به اتاقم و رو تخت دراز کش دوباره
 ... ادی یاکثر خوابام درست از اب در م
دفعه  نیپام شکست و واقعا پام شکست ، ا دمی_نکنه مثل اوندفعه که خواب د

 بزنم ؟ لیبرم ب
 از لطفتون یزدن ، مرس لیب یارم برانکن با من که جون ند ی، شوخ ایخدا
 یاستتکناس هزار هیپولمو باز کردم و از توش  فیو ک دمیاز رو تخت پر عیستتر

 ارویجوک افتادم "  هی ادیدر اوردم ، خواستتتم صتتدقه کنم و بذارمش کنار که 
صدقه بذاره ، اول  ی، از رو رهیخواد بم یم دیخواب د سکه پنج  هیترس رفت 

کنم برا  یدلباز ستوبارم که شده د هیبده  یلیبرداشت اما گفت خوابم خ یتومن
تو  مرد ، ارویزدو  نیرو صدقه کرد ... فرداش ماش یتومن ستیاسکناس ب نیهم

گفت : مگه من صدقه نذاشتم پس چرا مردم ؟ فرشته ها امدن جلوشو  ایاون دن
که ستت هیو رو برگردوندم  یهزار عیگوشتته نداشتتت " ستتر یتومن ستتتیگفتن ب
،  میباشه من آخر بدشانس انسبرداشتم و صدقه کردم ، اگه حرف ش یپونصد

 ادیحت اگه اسکناس گوشه هم داشته باشه بازم خوابم درست از اب در م
 نیآم یبال رو از سر من دور کن ،اله نی، ا ای_خدا
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 دمیتخت و خواب یآسوده برگشتم رو یالیخ با
............. 

 گهی؟ پاشو د ستمیبا تو ن _سحر ، سحر مگه
دستتتو رومو بشتتورم با  نکهیشتتدم و بدون ا داریآشتتفته از خواب ب یوضتتع با

 خمار و بسته خودمو رسوندم به اشپزخونه یچشما
 ؟یکن یم دارمیکه صتتبخ خروس خون ب رونیخوام برم ب ی_مامان ، مگه من م

 یکن یم تیبابا ، چرا اذ یا
 _سالم بابا

 ، سالم دی_ببخش
 یکه نگفت ی_سالم ، برو بخواب ، اما بعدا نگ مامان

 چشممو باز کردمو گفتم هیخبره؟  چه
 شده ؟ ینگم که نگفتم ؟ چ وی_چ

 لقمه هیبود کرم تو جونم افتاده خودشتتو زد به اون راه و  دهیکه حاال فهم مامان
ست کرد و داد به بابا ، نم شون ا یدر  جلف یکارا نی؟ ا ستادهیگن مجرد جلو

 ؟یچ یعنی
 ادی_تو که خوابت م

ستامو ش د سمت موهام وک شونیبردم   یفکر م دید یمنو تو جنگل م یکی،  دم
 و دور از تمدن هستم یکرد وحش

 _غلط کردم خوبه ؟
 خونه اقاجون میبر میخوا یصبحانتو بخور م ای_خوبه ، ب
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 نگاشون کردم یناباور با
 امیمن جونم در بره هم نم یدون یبود حرف مهمت مامان ، خودت که م نی_ا

 اونجا
 _ باز شروع نکن سحر بابا

شون شت م کنار ستم  زیپ ستم و خوا ش ستم و  هین لقمه بردارم که مامان زد رو د
 ییبدو دستشو یعنیچشم غره رفت ، 
اقاجونه ، چرا  رهی، همشتتم تقصتت ادی، خوشتتم نم گهیگم د ی_خوب راستتت م

 وش هستم؟ خوبه که منم ن ستیرفتارش با من خوب ن
 _داداشات هم هستن ، دلت براشون تنگ نشده ؟

ن مونه ، المصبا دلشو ینم یبرا دل تنگ ییتلپن ، جا نجای_نه واال ، هر روز که ا
 روز دور از ما باشن هی ارهی یطاقت نم

 کالفه نگاهم کرد مامان
 باه هاشون تنگ نشده ی_دلت برا

نمش ز یفصل م هیکنم  دایپ دویچشم سف نی_بازم نه ، مخصوصا اگه اون نازن
 سوخت شید یال س واریبه د دیکوب مویگوش دهی، ورپر

 دوباره غمباد گرفتم میگوش یآور ادی با
 بلند گفت یبا صدا مامان

 باه بود قسمت من شد ؟ نمیبکن ، اه اه اه ، ا یخوا یکه م ی_اصال هر غلط
 که گفتم ییخواستم برم تو دستشو ی، م رونیاشپزخونه اومدم ب از

به خاطر هم فی_ح ندارم ، له خونه موندنو  قاجون  نیکه حوصتت بد ا اخالق 
 امیبودن.. جهنم ، م کاریشرف داره به ب
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 و درو بستم ییتو دستشو رفتم
 دادم و بلند شروع به صحبت کردم هیکتابخونه رو محکم بستم و بهش تک در

اخه دختر ، آبت  د نجا،ی_خاک بر ستتر خودم کنن که بازم خر شتتدم و اومدم ا
 بود؟ یاومدنت برا چ نجاینبود، نونت نبود ا

 خورد به کمرم رشیبا فشار باز شد و دستگ در
 تونم ارامش داشته باشم از دست شما؟ یذره هم نم هیبابا ،  ی_ا

خودمو چسبوندم به در، در با فشار باز شد و فاطمه اومد تو کتابخونه و  محکم
 شدم خواست ب*غ*لم کنه که مانعش

؟ اقاجون  ینبود ینجوریقبلنا که ا ؟یمن ، چرا انقدر زود رنج زی_عز فاطمه
 نزد یکه حرف بد

 تکون دادم طهیسل یدستمو زدم به کمرم و سرمو مثل زنا هی
سرش پدر بزرگمه ،  ریبگم ؟ خ دیبا یاخه من چ ؟یبازم تو اومد گهی_به من م

 شیب*غ*ل یرو صندل یگم اما وقت ینم یزیو چ کنمیم یدفعه خانم نیگفتم ا
ستم بهم م ش ست گهین ش  یرنمبهت ب ی، جان فاطمه اگه تو بود یچرا کنار من ن

 ؟یبش عتیضا یسیف ماهیپر یخورد ؟ مخصوصا اگه جلو
 نگاهم کرد متفکرانه

، منم  یرو خوب اومد ماهینزده اما پر یاقاجون حرف بد گمی_بازم م فاطمه
 یداد یجواب آقاجونو م دیا نباگرفتم ام یم شیاگه بودم ات

 حال اومد م_اتفاقا ج*ی*گ*ر
 چرا اقاجون باهات بده دمی_پوف اخرش نفهم فاطمه
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 دونم ی_منم نم
شکمش که با ج افهیق به ستم رو بردم جلو تا بزنم تو   غیفکورش نگاه کردم ... د
 عقب دیپر

 ؟ ونهید یکن یم کاری_چ فاطمه
 برخورد بهم

زدمت اوف  ی، اگه االن م مایکردیم یشتتوخ ینجوریهم شتتهیهم ؟یچ یعنی_
 ستادمیسرمو چرخوندم رفتم کنار قفسه کتابا ا یناراحت ؟بایشد یم

 نداشتم یسحر ؟ به جون خودم منظور ی_نارحت شد فاطمه
 نگرفتم لشیتحو

 ، عمه جون ؟ گهی، قهر نکن د ی_سحر فاطمه
 نیدونستتتم قراره عمه ا یکه عمه شتتتدم ، اگه م دمی_من به روح خودم خند

 ، فکر کنم بزرگ بشن با کارشون ملت امیب ایکردم به دن یوروجکا بشم ، غلط م
 ستمیکنن ... تو هم عمه عمه نکن که خر بشو ن یاریروحمو اب

 و اروم ب*غ*لم کرد ستادیا پشتم
 ؟یمن باش ین یاگه عمه ن ی_حت فاطمه

 ؟ یرو از کجات در اورد ین ی_ن
 گهید _حاال فاطمه

 از دور کمرم برداشتم ، با دهن باز برگشتم به سمتش دستاشو
 _خفه شتتتو

 گهینشو د تیترب ی_ب فاطمه
 ؟ یبود ، چند وقته باردار تیعروس شی_تو که سه هفته پ
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 گل انداخت لپاش
 ماه 2_ فاطمه

 آره ؟ یقبل از عروس یعنی،  دینو نیا هی_عجب مارمولک
 بایتقر ی_ا فاطمه

جان االن قراره  ی..... ا نیدی، چقدر شتتما چشتتم ستتف ایح ی_گمشتتو دختره ب
 دوباره عمه بشم ؟

 ادیاز آب در ب یچ نایباه ا ستی، معلوم ن امرزیروحمو ببخش و ب ایخدا
 _دلتم بخواد فاطمه

 ب*غ*لش کردم و اروم
 کردم ی_شوخ
 کتاب دربو داغون تو طبقه دوم کتابخونه افتاد هیبه  چشمم

 بام ناراحت شد رمی_نه خ اطمهف
تابو قبال د نیا ما ه دهیک قت حوصتتلش نبود برم ب چیبودم ا و  نییپا ارمشیو

 نگاش کنم
 میخر ی_باشه ناز باتو هم م

 نوشته یتو اون کتاب چ نمیخواد بب یدلم م یلیخ
 گه عمه دوستت دارم ی_بام م

 عوق زدن رو در اوردم یب*غ*لم درش اوردم و ادا از
به هم نزن د حالمو  مه ....اداشتتو در آوردم ..... بام م گهی_ مه  گهیفاط ع

 ادیکن مثل اونا جونور از آب در ن تشیدوستت دارم ، جان من خوب ترب
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 کنار قفسه و به کتاب نگاه کردم رفتم
 نییپا ارمیرو کمرت و اون کتابو ب امیخم شو تا من ب نیرو زم نجایا ایب

 دارم شهیسرم بار ش ریگم خ ی، م ؟یشد ونهی_د فاطمه
 یدار شهی، خورده ش یندار شهی_بار ش

 اریاز اون مبال رو ب یکی_خو برو 
 ونمیوزنش چقدره ؟ مگه د یدون ی_ م

 خم شدم نینشونش دادم و خودم رو زم کتابو
 نییپا اری_بدو برو کتابو ب

نشتتستتت ، کتابو گذاشتتت  نیو کنار من رو زم نییترس و لرز کتابو اورد پا با
 من یجلو

 کتاب شما نمی_ا
و و رنگ و رو رفتش نگاه کردم ، بعد کتاب یمیبازش کنم به جلد قد نکهیاز ا قبل

 نیبرگه از توش افتاد رو زم هیباز کردم که 
شتم و بازش کردم ، با خوندن اون  کتابو ست فاطمه و برگه رو بردا شتم تو د گذا

 دیکاغذ مخم سوت کش
زنم کاغذ واز دستتتم  یحرف نم دیم به کاغذ تو دستتتم . فاطمه که دشتتد مات

 و گرفت خوند دیکش
 ؟ یچ یعنی_ 

 ی_ خودت که خوند
 به شونم زد

 ؟یگرفت یبابا ، تو چرا جد هی_مسخره باز



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 بدنمو از قفسه کتابا برداشتم و نگاهش کردم هیتک
 ه؟ی_به نظرت واقعا مسخره باز

 نا مطمئن نگاهم کرد یخاروند ، با چهره ا ابروشو
 شد ؟ یخبر دار نم یبود تا حاال کس ی_ اگه واقع

 دادم هیبه قفسه تک دوباره
 دونم ی_ نم

 هیون ا دی، شا ادیکنم ب یصدا م دویرم نو ی، من االن م میکن یکار هی ای_پس ب
 بشه شیحال یزیچ

ضمن دلت برا ی_خودت خنگ شده براشوهر جان یخانم ، در  من  یت تنگ 
 اریبهانه در ن

 رفت رونیخنده از کتابخونه ب با
 به کاغذ نگاه کردم دوباره

از  یکیداد که تو  یبزرگ بود نشتتون م یلیدرون کاغذ که ابعادش خ ادداشتتتی
دفن شده .....  ییزایچ هیپدر بزرگ که واقع در شمال  یموروث یها نیقطعه زم

اومدن تو  یو فاطمه همراه با عل دیکردم که در باز شتتد و نو یبه کاغذ نگاه م
 کتابخونه

 ستادیاومد جلوم ا یعل
 شده ؟ ی_چ

دستتتش، اون هم  یبلند شتتدم و بدون حرف کاغذ گذاشتتتم تو نیزم یرو از
 متن رو خوند یو همراه با عل دیهم سر کش دیمشغول به خوندن شد ، نو
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 بود نگاهم کرد یبرام ستودن شهیکه هم یجد یبا چهره ا یعل
 ؟یکرد داشی_از کجا پ

 کتاب اشاره کردم به
 نش؟ی_از تو اون کتاب ، تا حاال کتاب خوند

 گرفتو نگاه کرد کتاب
 دمیوقت نخوندمش ، تو چطور نو چیبودمش ، اما ه دهی_ د یعل
اون کاغذ  ی، به نظرتون نوشتتته  نیول کن نوی_ من هم نخوندمش ، حاال ا دینو

 راسته ؟
اد جد و آب یباشه ، راست یمیقد دیده با یجور که عمر کاغذ نشون م نی_ا یعل

 ما بزرگ زاده بودن ؟
 دمیشن ییزایچ هیدونم ، اما من  ینم نوی_ ا دینو
 نگاهش کردم یکنجکاو با

 ؟یدیشن ی_چ
 ینایاز زم یکیتو  یا گهید زیهر چ ایگنج  هیکاغذ نوشتتته  نیتو ا نینی_بب دینو

 آقاجون دفن شده ، خب یمورورث
 میسه گفت هر

 _خب
_جونم براتون بگه ، نوشته بود که تو شهرستان نور که تو استان مازندران هست 

 گنج دفن شد، خب نیا
 _خب
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ستام رفته بود هی_  ساکن میرفته بود یعنیشمال ،  میبار که با دو اونجا  نینور از 
 یرو م نایرن زم یها شتتبانه م یلیپر از گنجه ، خاونجا  یکه تو کوهها دمیشتتن

فرستتتاده زندان و اون اثار  سیها رو پل یلیشتتن ، خ یکنن و فرداش پولدار م
ستان صد احتمال داره که  یبا و گنج ها رو به نفع دولت پس گرفته ، پس نود در

 کاغذ درست باشه نیا ینوشته ها
 از دوستان دوران دانشگاه افتادم یکی ادی

 که باه نور بود ی؟ همون ادتهی یکارشناس یاز باه ها یکی نبی_فاطمه ز
 _همون چشم سبزه فاطمه

که چند تا از باه  دمیبار ازش شتتن هینگاه کردم ....  دیو نو ی... به عل نی_افر
د و کارشون به ز میکرده بودن، وقت تقس دایکه پ یمحلشون به خاطر گنج یها

 .... دی، پس شا شهیمکشته  شونیکیکشه و  یخورد م
 رفت سمت در یعل
 رم با بابا صحبت کنم ی_ من م یعل

 هم نگو ، باشه ؟ ماهیبه پر ی، حت ینفهمه عل ی_کس
 یبرنداشت ی_اخرش هم دست از خواهر شوهر باز یعل

ست م ضمن عمو و  ی، اگه بفهمه همه جا جار م گهیگم د ی_ خب را زنه ، در 
با صتتتدا  ییعمه هم نفهمن ، قربون داداش گلم .... چشتتمامو جمع کردم و 

 هیبه گنج خانوادگ نیگفتم : ا ثیخب
 محکم زد پس گردنم دینو

 نزن سحر ، جو گرفتت؟ یادی_زر ز
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د رستته بلن یدستتتم بهش نم دمید یکه از اتاق فرار کرد ، وقت رمشیبگ اومدم
 گفتم

 زنم تو شکم زنت یم ای یایم ای_
 رونیبا تاسف سر تکون داد و از اتاق رفت ب یعل

 آروم گفت فاطمه
 ؟ یکن ی، از من سوء استفاده م ینامرد یلی_خ
 شد جناب پدر؟ ی... دوباره بلند گفتم ... چ رمیحالشو بگ دی_با
 درو باز کرد و سرشو اورد داخل دینو

 ینزد ی_به جون سحر زد
 یباش ستادهیجلوم ا دیراه نداره ، تا سه شمردم با دی_به جون نو

 ستادیاومد کنار فاطمه ا عیشمردم ، اون هم سر تند
 زدم به شونش یکی اول

 ؟یش یبابا م یشعور دار ی_ پسره ب
 باز شد که ناغافل زدم تو شکمش ششین

 گرفتم. ی_به خاطر بابا شدنت کتک نزدمت واال حالتو م
ل ، عمو دل غاف یا دمی... برگشتم تو سالن که د رونیب دمیاز کتابخونه دو عیسر

نشتتستتتن و در مورد کاغذ تو  یاز آقاجون کنار عل ریبه غ الیوعمه و اهل و ع
صحبت م ستش  ضر بودم با دندونام خرخره عل ید  رو یکنن ... اون لحظه حا

رم س ریهستم ، خ مداداش خنگ نیبجوام ، خاک بر سر من که انقدر دل بسته ا
 به من افتاد یعل یمتوجه نشه .. چشما یبهش گفتم کس

 کنه یم فی، خودش اومد ، االن تعر دی_بفرمائ
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 فیبراش رفتم و کنار بابا نشتتستتتم و تمام ماجرا رو تعر یچشتتم غره حستتاب هی
ستتورا   نویزم میشتتد که ستتر فرصتتت بر نیحمع بر ا میکردم و در اخر تصتتم

 . میکن ادیتا گنج مذکور رو پ میسورا  کن
 نشستم و اروم گفتم یشام کنار عل وقت

 یعل ینفهمه ، اخه چرا لو داد ی_مگه نگفتم کس
 اروم گفت اونم

صر من نبود .. از کتابخونه که اومدم ب سحر تق  میتم بربه بابا گف رونی_به جون 
اه عمو ب ریام هویگفتم  یداشتم براش ماجرا رو م یتا بهش بگم ، وقت اطیتو ح

عد ب قهیبود ، چند دق ستتتادهیفال گوش وا نکهیبهرام جلومون ظاهر شتتد ، مثل ا
باره برا  ریعمو رو هم خود ام نکهیعمو هم اومد ، مثل ا نامرد خبر کرده بود. دو

که همه دارن چپ چپ نگامون  دمیتو ستتالن د میبرگشتتت یاونا هم گفتم ، وقت
غره رفتو گفت " دستت درد نکنه  شده ، عمه چشم یچ دمیپرس یکنن ، وقت یم

... از قرار معلوم  دیکشتت قینفس عم هیداداش ، با همه آره با ما هم آره ؟" .... 
شن سایاونا هم از پر ساره   نیبه ا یبودن ، من خنگو بگو که توجه دهینوه عمه 

 جلوش با بابا صحبت کردم ... خالصه ... اطیساله نکردم و تو ح 4باه 
 شد ی_عجب خر تو خر

 مونه یما نم یاز گنج برا یزی_آره ، چ
 گنج برا خودمه شتریکردم پس ب دای_من اون کاغذو پ

 آقاجون شروع به صحبت کرد میتو سالن نشست یاز شام وقت بعد
 نایاز زم یکیوقف  یدنبال کارا یبر دی_ مهران از فردا با
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 میدر سکوت به دهنش نگاه کرد همه
 که تو مازندران دارم رو وقف کنم ینیخوام زم ی_م
 پرسوز بود که از س*ی*ن*ه همه برخواست آه

که از آب دور مونده باز و  ی، بنده خدا لباش مثل ماه میبه بابا نگاه کرد همه
شتتجاعتم از کجا قلمبه  هویدم  یزد ، نم ینم کیکس ج چیشتتد ، ه یبستتته م

 شد
 _اما آقاجون ...

 با اخم نگاهم کرد آقاجون
 باه یگ یم ی_چ

 لجم گرفت اما االن وقت دعوا نبود یلیخ
 د؟یوقف نکن نویاون زم شهی_م

 نگاهم کرد زیت
 _چرا اون وقت؟

 دهنشو باز کرد ریام
 .. اوم ... خب ...... نکهیا ی_خب راستش برا

 ؟ نیش الیخ یشه ب ی، نم دیکه اونجا رو وقف کن هی_آقاجون چه اصرار یعل
 نهیچه طرز حرف زدن با بزرگترته ؟مهران ا نیباه ، ا_درستتت صتتحبت کن 

 بات؟ تیترب
 شدم یخدا جون ، داشتم از حرص پرپر م یوا

 تشر زد یبه عل بابا
 لبخند اومد گوشه لب آقاجون هی ناگهان
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 داره یشرط هی_
 دیشد تو چشم همه د یراحت م یلیخ دویام نور

 آقاجون ؟ ی_ چه شرطریام
 20موقع  نیا گهیاز شتتماها بره اونجا کار کنه و تا ستتال د یکیکه  ی_به شتترط

ن همو میکنم و تقد یوقف نم نوی... اون وقت زم ارهیاز اونجا پول در ب ونیلیم
 کنم ینفر م
 هوا دنیبا ذوق پر همه
 رم ی_چرا که نه ، اصال من خودم م بابا

 کنن یکار مکه تو کارخونه و شتترکت  ییکدوم از اونا چی، ه ری_ نه خ آقاجون
 تونن برن ینم

دونم بابا و عمو و عمه تو کارخونه مشغولن  یکه م ییتوفکر، خب تا اونجا رفتم
 ای تو شرکتن ایاز من که تازه درسم تموم شده هم  ریپسر و دختر به غ ی، نوه ها

تونن  یمونه مامان و زن عمو که هر دو معلمن ، اونا هم نم یکارخونه ، فقط م
هم درسش  ی، تا وقت ستین رانیا هممونه عمه رخساره که اون  ی... م گهی... د

شده بر نم عث افتادم که با یکی ادی هویمونه ....  یم یک گهیگرده ... د یتموم ن
. . دمیرو به خودم د نیخندم شتتد . با لبخند ستترمو بلند کردم که نگاه حاضتتر

 ؟ شهیمسکته ناقص شد .... نه بابا ، مگه  کیبه  لیفکر کنم خندم تبد
 بره ؟ ی_پس ک
 ؟ کارهیب ی_ ک آقاجون

 با هم گفتن سحر همه
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 دهن باز نگاشون کردم با
 ؟ نیبره سر زم دیبا ی_ آقاجون سحر از کبابا

 ؟یبابا باتو فروخت جتتتتان؟
 نیباش نجایموقع با پول ا نیهم گهی_از هر وقت که دلش خواست ، فقط سال د

گاه ، ن رونیشد و منو از خونه برد ب دهیحرف بزنم که دستم از پشت کش اومدم
در ساختمون  یکشه ... جلو یمنو م ینجوریشعور هم یب دیوح دمیکردم که د

 دمیکش دویو دست وح ستادمیا
 ، دستم درد اومد ونهی_چته د

 _ صبر کن دیوح
 دورمون جمع شدن هریحرف بزنم که برادرا همراه مامان و بابا و عمو و غ اومدم

، اصتال غصته  میکن یم تتی_ ستحر جان نگران نباش ، ما همه جوره حما بابا
 نخور

 یچه م ای ابونیتو برو ب یدختر مجردتو بفرستتت یخوا یبابا ؟ م یگیم ی_چ
شما  ادیب یزی، چ ی، راهزن ی، قاتل یدزد نیگ یدونم جنگل ، نم سر وقتم؟ از 

 اگه حاال ؟یچ مینکن دایکنم ، تازشتتم اگه گنجو پ ی، من هرگز قبول نم دهیبع
همه من  نیبزنم ، با ا لیتونم ب ینم یی، من که به تنها میهم بکن داشیپ میبخوا

 رم ینم
 ب*غ*لم جمع کردم و رومو برگردوندم ریز دستمو
 ، مگه نه ؟ ی، منو که قبول دار زمیعز نی_ بب مامان

 دیپر نییتو قلبم باال و پا دیاز ام ییحرف مامان کور سو نیا با
 _بله که قبول دارم
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شتتمال  یدم ، اما اگه تو بر ی، من حق انتخاب رو به تو م زمیعز نی_ بب مامان
 به همه ما ، باشه مادر؟ هیکمک بزرگ

شاا صم از ا یمامان ما ، داره خرم م نمی.. حق انتخاب ، اما صن حر  نهیکنه ، ا
شونیهمه داداش دارم ، چرا غ نیکه من ا شده ؟ اگه چ رت شه که  یزیقلمبه ن با

باشتتن ،  یبد یباه ها نکهیاومد نه ا ینفعش برا من بود همه صتتداشتتون در م
،  میتا باه بود 6کردن من خوش بگذرونن ، اما ...  تیخوان اذ یم نکهیا یبرا

 ماهیستتتاله زنش هم پر 32 ی...اول عل میخواهر که من اخر کیپنج برادر و 
شم د ست که چ شیه شون هم نازن ودن  30مهرداد یو پدرام / دوم نیندارم ، با

نن ک یگفتم چرا به مهرداد ظلم م یم شهیساله ، اسم زنش هم الله البته من هم
سالم براش پ هیوزنش الله خب برن  شون هم  دایزن  سم با کنن ...خخخخ، ا

کدوم  دمیخونمون که هنوز نفهم یستتاله چشتتم آب28دیوح یمه*ر*زاد / ستتوم
، استتم زنش  دهیرستت دیبود که به وح یرنگ نیاز جدو آباد ما چشتتاش ا یکی

صبا /  ستین یمهتاب ، دختر بد سارا و  سم  دوقلو دارن که هر دو دخترن به ا
دانشتتگاهمه که از اون جون  یدوستتتا ازستتاله ، زنش فاطمه  26دینو یچهارم

شون دادم ( / پنجممیجونا بود ست سا 25 ایهم که پور ی) خودم به هم جوش ل
خوشتتگله ،  یلیهستتت ، المصتتب خ جهی، نامزد داره ، استتم نامزدش هم خد

ض شگل نمیشیشم م یم کاریموقع ها که ب یبع سود هی شیو به خو  یخورده ح
ستتحر خانم گل و  یعنیباه  نیشتتشتتم آخرکوچولو و در  هیکنم البته فقط  یم

 دیهمه زائ نیداشتتت که ا ی، فقط موندم مامان چه جون شتتمیگالب که من م
از من ، البته ستتن  ریبه غ شتتونی...تازه همه رو هم فرستتتادن ستتر خونه و زندگ
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شه ، بابا هم  49،  ستین ادیمامان هم ز شه ، کل 52سال سن تر  یسال هم کم 
ما هویدن .... ینشتتون م به اد گام  تادهیکه جلوم ا یین مه  ستت تاد ، ه بودن اف

 بود دیچشماشون پر از ام
 کالمرم ، والسالم ختم  ی_نه من نم

با ماشتت با ندار رونی، حق ب رمیگ یازت م نتوی_ از فردا  به اول یرفتن هم   نی، 
 دم یخواستگارت هم جواب م

 جون شوهر ... با لبخند گفتم آ 
 ، موافقم هی_عال

 دهی_دختره شوهر ند مانیا
تا باه داره  5باه عمو بهرام نگاه کردم و چشتتم غره رفتم . عمو بهرام  مانیا به

ض مانی، ا ری: ) ام بیبه ترت که همه ازدواج کردن ( عمه  نیو نگ هیو احمد ، مر
، محراب ، شتتهداد ،  می: ) محستتن ، ابراهبیتا باه داره به ترت 5ستتتاره هم 

 دهیکه من ترش نهیهم از شانس من ازدواج کردن ، که نشون دهنده ا نای( ارایحم
 دهیمن ترش اارهیخاندان هستم ... ب

 گفت ستمین میم*س*تق یصراط چیمن به ه دیکه د بابا
 ایهمه ما ،  ندهیآ ای،  یتا فکر کن یوقت دار قهیداخل ، پنج دق میر ی_ همه م

 خودت یبدبخت
 کنم ؟ کاریبرم چ یی؟ من تنها یگ ی_بابا چرا زور م

 و خونهت دی...با دست به خونه اشاره زد ... بفرمائ میذار ی_گفتم که تنهات نم
عد جابجا کردم و ب اطویتو ح یها زهیپشت در موندم و با پام سنگ ر قهیدق پنج

 ستادمیآقاجون ا یرفتمتو خونه و جلو یقو یبا اراده ا
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 _ خب اقاجون
نکرده  ییاگه خدا ؟یحرف بود که تو زد نمیبه جمالت پدر بزرگ من ، ا خب

شتم تو جوابمو م یکی صن برات مهمه من بم ؟ید یاونجا بک  مرینه جان من ا
 هیمن که نقشتتته گنج رو به بق فی، ح دهیخواب نیگنجم که تو اون زم فی؟ ح

شون دادم ، ح ست من ن نیاون زم فین ،  نسشا نیاز ا فی، ح ستیکه تو د
 خدا ... یه

 سحر یدیخواب ستادهی_ ا عمه
شدم ، اون موقع نم به سش ن سل یعمه نگاه کردم ، خوبه عرو ستم چه   طهیدون
شون داده ، م هیا شو ن شته که ا یاما االن خود ستم دا سن  نیدونم خدا دو مح

 رو شوهرم نکرد ، عمه رو هم مادر شوهرم ، خدا رو شکر یزپرت
باره به آقاجون نگاه کردم ، با اعتماد به نفس  هی لبخند مزخرف بهش زدم و دو

 برافراشته گفتم یباال و س*ی*ن*ه ا
 نم آقاجون ؟صحبت ک یتونم باهاتون خصوص ی_ م

ضا هیخورده بق هی سا به غ ریکنم به غ عیرو  شامو عرو از  ریاز مامان و بابا و دادا
 .... با لبخند با آقاجون نگاه کردم ماهیپر

ه منو الف با هیخوام برم بخوابم ...  یسر جات باه ، زود نظرتو بگو م نی_بش
 هیزیبه لنگه پا نگه داشته ، ادب هم خوب چ

 ی.... برایکرد عیخدا ازت بگذره آقاجون که منو جلو ملت ضتتا ، دیخواب بادم
 یم نکهیدرجه هم نارخوندم ... خداجون مثل ا کی یحفظ آبروم ستترمو حت

 ، آره ؟ بازم ممنون یکن فیفقط من خارو خف یخوا
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 کنم ؟ یکجا زندگ دیمدت با نیرم ، فقط تو ا ی_باشه من م
هزار مترش  ستتتی، اونجا چهل هزارمتره )چهار هکتار( که ب نی_تو همون رم

تم تا کاشتت شیبه پونزده ستتال پ کی، اون درختا رو نزد پتوستتهیباغ درخت اکال
خونه  هیو  یاز بابات پول قرض کن یتون یبزرگ بشن و بعد چوبشو بفروشم ، م

د ، بع ضتتمن، در  یو بعد از فروش چوب درختا پولو پس بد یبستتاز کیکوچ
ون که از ا ی، اگه پول یاریو فروش رو برام م دیخر یسال تمام فاکتور ها کیاز 
دم  ینم نویزم گهی، د یاریباشتته که برام م یکمتر از پول یبه دستتت اورد نیزم

 نیتون یهم بگم ، م گهید زیچ هیدستتت بخوره ...  دیفاکتور ها نبا یعنیبهتون، 
ره اونجا .... تونه ب ینم ییدختر تنها هیکنه ،  یکه از باغ نگهبان یکیدنبال  نیبر

 خوام برم بخوابم یکه م نیبر نیحاال هم پاش
...... 

شت نکهیاز ا بعد  و بدون حرف اومدم تو اتاقم میم*س*تق میاز خونه آقاجون برگ
ش سامو عوض کردم .. رو تختم دراز ک م فکر کردم ، فکر کن ندمیو به آ دمیو لبا

بزنم  لیبرم ب دیمحض با یاضیر سانسیبا لمسخرست ، آخه من  یلیخ ندمیآ
 یم یخود گذشتتتگ از دی؟ فکر کنم نبا دمیخواب بود که من د نمی؟ ... اخه ا
چشتتمام کور و گوشتتامو کر کرده .... اخر و عاقبتم  یگنج لعنت نیکردم ، اما ا

 یکردم ، پونصد یرو صدقه م یهزار دیدونه .... فکر کنم با یخدا م شهیم یچ
 دربو داغون ندهیا نیهم شد ا جشیگذاشتم ، نت

......... 
 شتتهیهم که هم اینه بابا رو ، پور دمیشتتدم نه مامانو د داریکه از خواب ب صتتبخ

 و کتاب مشغول کردم . نترنتیو ا ونیزیخدا نبود ... تا ظهر خودمو با تلو
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مان ا ظهر با زنگ زده بودم از ب نایما با به  ته چون قبلش  مدن الب هار رونیاو  ن
 گفتیگرفتن . دوباره عصتتر تنها شتتدم ، بابا برگشتتت کارخونه ، مامان هم م

سه باه ها خ ستام م یکیبا  نیکردن برا هم تمیاذ یلیامروز تو مدر  وامخیاز دو
 ... دمیتو اتاقش خواب تهم که رف ای، پور ستمی، منم که آدم!!! ن رونیبرم ب

ه کردم ک ینگاه م یباحال کمد لمیف هیلم داده بودم و  یو یت یستتالن جلو تو
رو برداشتم و دوباره رو مبل لم  ی، بلند شدم گوش دمیزنگ تلفن رو شن یصدا
 دادم

 _بله ؟
 _سالم سحر جان

 زنه یموقع روز زنگ م نیا کارهیهم ب فاطمه
 ؟یزنگ زد نجایشده ا یمرده ، چ لی_ سالم زل

 لحظه مکث کرد و دوباره ادامه داد چند
 م ؟_مزاحمت شد

 موز برداشتم و پوست کردم هیروبروم بود  زیم یکه رو یدست شیتو پ از
 یهست یی_تو که مزاحم خدا

 حمله خوردم کیموز رو در  نصف
 ؟ زمی_مامان هست عز

ش نکهی_اوووو ، تا قبل از ا شنا ب  ، یزد یاون همه کج و کوله حرف م یبا من ا
 ؟یحاال چرا انقدر لفظ به قلم شد

 یدست شیموز رو هم خوردم و پوستشو انداختم تو پ گهید نصف

http://www.roman4u.ir/


 25 غدر باتنها 

 سحر؟ ی_خوب
 ؟یآورد رمی، گ نمی_ گمشو بب

تا  شد یآورد ساکت م یکم م یدونستم ، وقت یساکت شد ، عادتشو م دوباره
 کنه دایحرف پ

 نه ؟ ای_ سحر جان ، مامانت هست 
سحر ، خ سف یلی_ کوفتو  شم  م ، ازت بد ی، تو هم طرف اونا رو گرفت یدیچ

 ادیم
 واقعا مزاحم شدم نکهی_ مثل ا

 کنه یدونم داداشم چطور تحملت م ینم ؟یمزاحم یدون ی_واقعا نم
 شد ، با تشر گفت یکفر

 داره ی_به داداشت چه ربط
بت به د نیبگم هما دی، به نو ی_دم در اورد که با کاردک هم جمع  واریبکو

 ینش
 یو یمات شدم به ت دوباره

 دمیشن قشویس عمنف یصدا
 دختر جون ، درست حرف بزن یچ یعنی_

 نزن فاطمه یادی_زر ز
 برداشتموانداختم تو دهنم السیتا گ سه

 ؟ من کوهسار هستم ، همکار مامانت هی_فاطمه ک
شدم که تخم گ دنیشن با سایحرفش انقدر هول  سو قط دیپر ال ع تو گلوم ، تما

المصب جونمو گرفته بودن ، باالخره  ی، تخما ییسمت دستشو دمیکردم ودو
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قورتشون  یعنی،  نییباال رفتن پا انیتخم ها ب نکهیا یانقدر سرفه کردم که به جا
ستم رو مبل یدادم ... با ناراحت ش سالن و ن شتم به  ...  زدم ، ی.. چه گند مبرگ

صداش  دیبر یسرمو م دیفهم ی.. مامان اگه م دمیلبمو گز صب چقدر  ... الم
شم م فیه بود ... حفاطم هیشب سرش محمود ، ازش خو  یاومد اما با گند یپ

خدا ، دمت گرم ... فکر کنم  ی،ه رهیکه زدم عمرا مامانش منو برا پستترش بگ
لت ترشتت ند ز دمیفهم مویدگیع قدر گ نه ب یکس جرات نم چیه دم، ان  ادیک

 شکرت . ای... خدا میخواستگار
 یکه حت دهیسر به فلک کش یباغ با درختا هیبهت به باغ روبروم نگاه کردم ،  با

 دور تا دورش دمیترستت یباز هم م میکرد یم یزندگ نجایهم ا لیاگه با فکو فام
ش یها نیباغ مرکبات زم ستا  نیتا اول نیاطراف بود ، با ما شهر  قهیدق 10رو و 

 ایربا کوه فاصله داشت اما به د لومتریدو ک بایفاصله داشت ، تقر قهیدق 30نور 
ود ،با ب ایفاصله داشت ، آخه شهر لب در ایساعت با در مین دینبود ، شا کینزد

 .... دمیترس یشهر هم بود بازم م یباغ تو نیاگه ا یحال حت نیا
اومده بودن نگاه کردم ، به  نیاز زم دیبازد یکه برا لیمامان و بابا و همه فام به

 زنن یحرف نم ادیمن در ن یصدا نکهیا ینظرم که همه تو شوک بودن اما برا
 کنم ینم یجهنم زندگ نی_من تو ا

 کرد گفت یشک همانان که به باغ نگاه م یبا کم بابا
 _ظاهرش غلط اندازه ، نترس بابا جون

جنازمو جمع  نیخوا ی، اگه م نجایا شتتمینترستتم ؟ من زهر ترک م ویچ ی_چ
 نیو بر نمی، بذار نیکن
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 ساکت بود مامان
ا ، تازه چند ت یارینگهبان هم ب یتون یره که ، آقاحون گفته م_ ترس ندا عمو

 ، دلت قرص میخر یسگ هم م
 عمو جون ، دلم شربته ، کپسوله نه

 گنج داره ؟ نجایا نی_اصال چرا به آقاجون نگفت
 یدون ی_خودت که اخالق بابا رو م عمه

 زدم به کمرم دستامو
باتون نم یای_واال من ه با با من خوب  یاز اخالق  قدر  ماشتتتاا.. ان دونم ، 

 کنه که اخالقش هم دستم هست !!! یبرخورد م
که با عمه ستتتاره بدم با  یهر چ شییجون چه خوب زدم تو پر عمه ، خدا یا

 عمه ساره رو ندارم دنیدونم چرا چشم د یعمه رخساره خوبم ، نم
 ستادیاومد کنارمون ا ریام

رو داد ،  یکارخونه کاغذ ستتاز هیماره از دوستتتام اون شتت یکی ی_زنگ زدم برا
کنن، کارشون هم احتماال  یشروع م انیزنگ زدم گفتن فردا م شیپ قهیچند دق

تارو در درخ شتتهیتا ر میاریرو ب یکی دی، بعدش با شتتهیتموم م گهیهفته د هیتا 
 ارهیب

 هم اومد تو جمع ما یعل
رف زدم ح یکیخونه بستتازه ، منم با  هیتا  میاریبنا ب دیمدت هم با نی_تو ا یعل

 کنه یهم کارشو تموم م گهیتا سه هفته د ادیگفت فردا م
 ز؟یو همه چ ینما و گچ کار یعنی_
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 یه کشتتبرا لول میاریرو ب یکیبعدش  دی_ به من که گفت تمومه ، البته با یعل
ش ش دی..... اها فقط گاز رو با یگاز و اب و برق ک ستا بک و  با نجا،یا میاز رو

 . ستین یاطراف دارن که مشکل یها نیبرق رو زم
لباس گشاد رو برام دوختن و تنم  نیحرف من براشون مهم باشه ، ا نکهیا بدون

سل اونا ضم توجه نکردن ، فکرکنم از ن صن هم به اعترا ستن ک ییکردن ، ا ه ه
شوهر م شوهر بد یدخترا رو به زور  ض نیدادن ، خوو منو هم به زور   هیو قال ق

 ... واال نیرو بکن
......... 

سمیمدرک ل به صب کرده یجلو واریکه قاب گرفته بودم و به د سان بودم  تختم ن
شون نم نینگاه کردم ، واال با ا ضع جامعه ملت رو رو هم  یمدرک دکتر شهیو

هستتتم ، از من  ییایح یکرد من کال ادم پررو و ب شتتهیاما چه م واریبزنن به د
 یم لیفام یا باه هایموقع ها که دوستام  ی، تازه بعض ستین دیبع یکار چیه

و مدرکم نکهیگفتن ، نه به خاطر ا یخاک بر ستتر بهم م هیاومدن تو اتاقم اول 
به  یعنی،  13.32 ستتناستتمیعلت که معدل ل نی، به ا واریقاب کردم و زدم به د

از باغ گذشتتته فکر  دمیهم که از بازد ی. به چند هفته اییگن الهه پررو یمن م
کردن ، خونه  کستانیبا خاک  نویاون زم عیسترکردم ، همه کمر همتو بستتن و 

ما تاجیستتتاختن ،  هازم رو هم بردن ،  یزندگ ح ماده کردن و فکر کنم ج منو آ
،  ادیکس هم با من نم چیبرم نور ، ه دیهستن ، از فردا هم من با ییعجب آدما

برن کار کنن  دیبه قول آقاجون همه بارن سر کار  یچون فردا شنبست و همه م
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و بزنن ت دینون بخورن ، پس بر اساس حرف آقاجون نونو با ودشونو با عرق خ
 عرق و بعد بخورن ... اه اه اه ، حالم بهم خورد .

صن نرفتم به اون باغ ، از هم نیا تو صم گرفته که  نیچند هفته ا سالیاالن غ  ک
قا ا وترمونیکنم ، البته به لطف مهندس کامپ یاونجا ستتپر یرو چجور ندهیا

سن و  ادی ای، گفتم پور دنیپر سرعت رو هم برامون کش نترنتیخط ا هی،  ایپور
شه ، اونوقت  25 یسالش افتادم ، داداش اخر ست که نامزد  لسا 1سال هم ه

داداشا حق منو  نیخدا ، ا یسال سن هنوز شوهر نکردم ... ه 23داره اما من با 
ته ؛ به خاطر ا نکهی، نه اخوردن  ت ت ت تا ، ن ت ت ت  نیا نکهیعقده شوهر داشته باشم

 هنکیندازه که چرا شتتوهر نکردم ، نه ا یم کهیهر دفعه به من ت دهیورپر ماهیپر
 20افتاد ب*غ*لش و خانم تو ستتن  یتلوپ ما یستتقف آستتمون باز شتتدو عل

برا  ته باال، منمندازه که ستتنم رف یم کهیت یکه ه نهیازدواج کردن ، برا ا یستتالگ
صد د یشوهر م یکه دعا نهیهم  ماهیندارم جون پر یا گهیکنم ، وگرنه من که ق

 !! ماهی....گفتم به جون پر
 10صبخ بود و قرار بود ساعت  8شدم ... ساعت  داریب میآالرم گوش یصدا با

سا افتمیراه ب شه رو تو ا کی نیکه تو ا یلی، تمام و چند  نیسال ممکنه الزمم ب
شگلم ر  یهم با خانواده گرام شبی، د ختمیروز جمع کردم و تو پژو پارس خو

شپزخونهگردم اما مطمئنم که االن مامان و بابا تو  یخداحافظ  ریمنتظرمن ، خ ا
 سرم تک دخترما .

 رونیاومدم ب عی، بعد هم سر ییاز تخت جدا شدم و رفتم دست شو یسخت به
دو ستتوم لباستتامو جمع کرده بودم تا با  بایتقر... در کمد لباستتامو باز کردم ، 

 یچرک که چپ و راست یصورت ینخ یمانتو هیمونده  یلباسا نیخودم ببرم ، ب
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 یآسمون یآب نیج هیبود رو برداشتم ، بعد  یعال بهشتیارد یشد و برا یبسته م
ش شاد ک سف یاب یشال ابرنگ هیبا  رونیب دمیگ شلوارم رو پوش دیو  و  دمی. مانتو 

ه روشنم ب لیما یخورده کرم ضد افتاب به پوست گندم هی،  ستادمیا نهیآ یجلو
با  دمیکشتت میمعمول یبه مژه ها ملویکک و مک داشتتتت زدم ، ر یکه کم و 
رژ  حالتشون دادم ، به لبهام که یفرچه کم دنکر نییو هزار بار باال و پا یبدبخت

نگ لبم زدم  ته خ یصتتورت نیب یزیچ یعنیهمر نگ ک یلیو قرمز الب  هیم ر
با شیستتتال پ 15 ای 10 ادمهیرنگ و رو .  یب ییجورا مد بود  کیبار یکه ل

درشت  یمن کم یذاشتن آخه لبا یبود برام کالس م کیدوستام که لباشون بار
 شهی، خدا رو شکر که در هم امیبراشون قر م نمشونیب یم یبود ، حاال من وقت

 کیدوباره اغفالم کرد و خط چشتتم بار طونیچرخه ... شتت یپاشتتنه نم هیرو 
 . دمیپشت چشمم کش یمشک
زدم ،  خیتا ب خیو موهامو ب شتتگاهیکرم افتاد تو جونم و رفتم ارا شیوقت پ چند

دل  یکه ا دمید رونیب امیب شتتگاهیخواستتتم از ارا یگفت مردونه ، اما وقت شتتهیم
شده  رهیتونم گ ینم گهیغافل د سرم تخت  شت   یاما من برابزنم به موهام و پ

پشتتت موهام رو که به اندازه  کیدارم ..... با کش بار یراه حل هیهر مشتتکل 
(  نیرو) البته به قول برادرزادم نازن یمو پوف رهینوزاد بود بستتتم ، بعد هم گ یمو
شال رو رو یرو سرم قنبل کردم ، در آخر  شت  سرم انداختم  یکش مو زدم و پ

 تموم کامال موهامو پوشوندم .. یدختر همه چ هیو مثل 
شا سف یکف شتم ، هم دیتخت  شنه  یدلم م شهیرو هم بردا ست کفش پا خوا

شم اما ح ش 176که با قد  فیبلند بپو صا اگه دختر با صو صدات  یمخ همه 
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ش کننیم ستم ، قد مامان  ونیهم مد دموینردبون ، قد ر و بابا  170مامان بابا ه
قد بلندم  نیبا ا یهستن . فقط وقت 190 یهست ، داداشا هم که همه باال 190

 ند .قد بل پیاک هی میشیکنم که همراه خانواده باشم ، م یم فیرم ک یم رونیب
مدم ب نکمویو ع فیک تاقم او مه  رونیبرداشتتتم و از ا مال تعجبم ه که در ک

ضا سالن د یاع سوزوندن  دمیخانوادم رو تو  ، چه غلطا ، خانواده من برام دل 
سف صبحانه رو برخالف هم... مامان  انداخت ، همه با خنده  نیرو زم شهیره 

...مامان  دبلند شتت فونیا یصتتبحانه بود که صتتدا ی... اخرا میصتتبحانه خورد
جواب داد و بابا رو صتتدا کرد و با هم پچ پچ کردن . از کنار ستتفره بلند شتتدم 
رفتم کنارشون اما از پنجره چشمم به مباشر آقاجون افتاد . بدون توجه به مامان 

 اطیرفتم تو ح نایا
 ریباهر ، صبحتون بخ ی_سالم آقا

 ، خانواده خوبن ؟ ری_سالم دخترم ، صبخ شمام به خ
 نورا؟یم دارن خدمتتون ، چه خبر از ا_ سال

 یاقاجون رو م یکارا ییجورا هیساله که  15ساله بود که حدد  40مرد  هی باهر
 کنه

 زد لبخند
 شما رو آوردم نی_واال راستش ، به دستور پدر بزرگتون ماش

 تعجب نگاهش کردم با
 ؟ نیگ یم نوی، کدوم ماش نجاستیمن که ا نی_ ماش

 کردم _ دم در پارک
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در  ینیچشتتم انداختم ماشتت یاما هر چ رونیباهر از خونه رفتم ب یبا آقا همراه
رشه ... نبود پو نایبنز، اگه ا ایام و  ینکردم ، مثال ب دایخودم پ تیشان و شخص

 واال .
 بود یبار کانیپ هیو  206 هیو  دیکوچه فقط دو تا پرا تو

 کجاست ؟ نمی_پس ماش
 گهی_ کنارتونه د

 دادم هیتک یبار کانیپ یو به جلو دمیخند
 نمش؟یب ی_پس چرا نم

 ستادیبه س*ی*ن*ه جلوم ا دست
 نیداد هی_چون بهش تک

 مذکور برداشتم و با بهت نگاهش کردم یبار کانیاز پ مویتک
 ؟ ی_چ
لبخد  اومدن تو کوچه ، بابا با نایبابا ا دمیتا برگردم تو خونه که د دمیچرخ عیسر

 نگاهم کرد
 گهیآقاجونه د_ 

 ؟ نیماش نیکار کنم با ا یچ دیمن با قای_االن دق
 شمال نیباهاش بر دی، فقط با نیکن یکه نم ی_ کار خاص باهر

 شمیپ ادیگوشه ، به بابا هم اشاره زدم که ب هیجمع جدا شدم و رفتم  از
 شده ؟ ی_باز چ
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سخره باز یلیخ گهی_بابا ، به خدا د ض یم ک و که ت نیکرد میشده ، به زور را
د هم ش کتتتتتتتتانیبرم ، پ نیماش نیعمرا قبول کنم با ا گهیتنها برم اونجا ، اما د

 ؟ نیماش
 و فاطمه هم اومدن کنارمون دینو
ه ک تیفرانسو نی، اخر افتخاره ، از اون ماش هیمل ی_کجاش بده ؟ خودرو دینو

 بهتره غرب زده بدبخت...
 دیزد به شونه نو فاطمه

 ، خب حق داره بنده خدا گهی_لوس نشو د
 نیکالمم، پس اصرار نکن کیمن  دیدون ی_به هر حال ، شما که م

که از دستم کالفه شده بود رفت و با باهر صحبت کرد و به من هم  اارهیب یبابا
 اشاره زد برم کنارشون ، من هم رفتم

 _ بله؟
شاهد ا باهر ش نی_ پدربزرگتون گفتن که من  شما ما شم که  ، وگرنه  نیبرد نویبا

 مامور هستم و معذور یقرارشون ، با عرض شرمندگ ریزنه ز یم
 خونه میرو بذار کانیو پ مویسرشو کاله بذار دیبود که شا دهیفهم نامرد
 ها به بابا نگاه کردم اارهیب مثل

 _اما ، بابا
هم روش ، دل باباتو شتتاد  نی، ا ی_ ستتحر جان ، تو که همه کارا رو قبول کرد

 کن
 نداشتش و سرشو تکون داد شیبه ر دیکش دستشو



wWw.Roman4u.iR  34 

 

؟  یم چخود ژیبود که بابا خواهش کنه و من قبول نکنم ، اما پرست عیضا یلیخ
 ته !!!سخ یلیخ هی، اگه آزمون اله ایخدا کان؟یبرم پشت فرمون پ پیت نیبا ا

 رهایتا اونجا ب نویماش نیا گهید یکی،  رمیخودم م نی_باشه ، اما من با ماش
تون ، مگه مسخره باز ماهیپر ت ت  نیتو ماش نی، خب خودت بش ه؟ی_ وا سحر ج
 ؟یذار یهم م ی، چه کالس گهید
 ادیازت بدم م ،یریکبیا

جون ، تو هم  ماهیپر ی؟ راستتت نیکن یرخشتتو لطف م نیا چیباهر ستتوئ ی_آقا
 تتزمیمنتقل کن عز نیماش نیمنو به ا لیزحمت بکش و وسا

 خانوم ستتوخت ماهیخالدون پر هایاختم تنگش که تا فلبخند مستتخره هم اند هی
تمام  ینشه بدون کمک کس عیضا نکهیا ی.برا یفتیکه با من در ن ی...تا تو باش

 کردم . ینگاش م ثیخب ی، من هم با لبخند کانیوسائل منو گذاشت تو پ
 یمامان اشک جمع شده بود ، بابا هم به نظرم کم یرفتن بود ، تو چشما وقت

 انکیکردن ، سوار رخش ) پ ینگران بود اما بدون حرف اضافه با من خداحافظ
 سیکه داره با جنستت دمیکه ستتاستتانو د افتمیخواستتتم راه ب ی( شتتدم، م یبار

شکلش از کنارم رد م ص یخو ستم رومو برگردونم که الم  کیدر  بشه ، خوا
 فت .ابرو شدم ر یحرکت چشمش به من افتاد ، چهرش پر شده از خنده ، ب

 ستادیا نیکنارم ، اومد کنار پنجره ماش ادیفاطمه اشاره زدم ب به
 ؟ زمیعز هی_چ

 محل نیابرو شدم تو ا یب ؟یدی_ساسانو د
 تکون داد سرشو
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 هم کرد ی_اره ، چه خنده ا
ابرو شتتدم رفت ،  یجمع کردم ، ب نی_من بدبخت ، ذره ذره آبرومو با عرق جب

 نه؟
شه که خ ادتی_اره ، اما   شه ، یم رتی، حاال هم برو که د یکرد تشیاذ یلیبا
 خداحافظ

 دمی، منم صورتشو ب*و*س دیاز پنجره آورد تو و لپم رو ب*و*س سرشو
 _خداحافظ ، مراقب مامان و بابا و باه ها باش

، خوش بگذرون ، مراقب خودت باش  ری_نگران نباش ، به خودت ستتخت نگ
 ، زنگ بزن ، خداحافظ

 ستیبد ن یبکش _نفس
 براش تکون دادم و راه افتادم دستمو

ار که ب هی،  هیکیفردا با اون  نیامروز با ا یعنیعالمه ،  یاز اون دختربازا ساسان
 یت، وق میدید دشیاونو با دوستتت دختر جد دیمرکز خر میمنو فاطمه رفته بود

 ی.... وقت مریخوام حالشو بگ یبه فاطمه اشاره زدم که م میشد یاز کنارش رد م
س سان ز یمن برا دنیبه ما ر ود هر ب ونیپا گرفتم که چون دختره ازش آوز ریسا

خواست خرخره منو بجوئه ،  ی، م یوا یوا ی، وا نیدو با هم پرت شدن رو زم
ازشتتون جدا  یحرفا ، اما وقت نیو ا دمتیکردم که ند یعذر خواه گهید یایه

 مردم سوسک شدن . یها جلو اارهی... ب میدیخند یم میدلمونو گرفت میشد
سم صب خ یرو دادم به رانندگ حوا شم ، الم شتم  یلیبا رخ ست بود ، دا بد د

شم که  دمیایپ یم س هیاز کوچه رد ب سانو د کیبه من زد سیجن سا ،  دمیشد ، 
 نامرد منتظرم بود
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 ؟یکالس؟ گدائ یها یتو محله ها یایلگنت ب نیبا ا شهی_ روت م
به خودم فشار  ی، هر چ رهیخواست حالمو بگ یشناسه ، م یکه منو م مطمئنم

شو بدم اما ه ضا ومدیبه ذهنم ن یایآوردم که جواب شدم ، اون هم  عیو جلوش 
 بیو دوباره گفت گدا ، پاشتتو گذاشتتت رو گاز و رفت. کال من آدم غا دیخند
ستته هفته بعد  وبدم ر دیموقع ها با نیرو که ا ییجواب حرفا شتتهی، هم میجواب

 !!! ادیم ادمیرم حموم  یکه م یتوق
سبز پارک کردم ، شانس آوردم مامان نهار و شامم  یفضا هیتو  نوینهار ماش یبرا

رستتتوران درستتت و  هیندارم که با رخش برم  نویا یرو گذاشتتته وگرنه من رو
تا مورچه و  یو سوار ونیسه ساعت هم که تو راه بودم از کام نی،تو هم یحساب

سخرم کردن ، فکر کنم پ شت به  ادهیخر و االغ برام بوق زدن و م شرف دا رفتن 
ش یم یکنه که هر چ کاریشمال . خدا بگم آقاجونو چ امیکه با رخش ب نیا م ک

، حداقل االن  یوقت مثل باه آدم با من برخورد نکرد چیکشتتم . ه یاز اون م
 مرد ... یکرد ینم تمیاذ

رو گذاشتتتم رو ستتبزه ها و با فاصتتله از رخش نشتتستتتم ،  دازرانیغذا و ز ستتبد
 ملت منتظرن نیدونم ا ی، من م نییاز گلوم بره پا یحداقل غذا درست و حساب

ه آخر ک کانیدختر تنها با پ هیکنن ، مخصتتوصتتا  دایخنده پ یبرا یستتوژه ا هیتا 
ون ا خانواده از هی ومگان کنار رخشم متوقف شد  هیبعد  قهیسوژست ...چند دق

 شروع کردن به خوردن نهار . ایکیشدن وهمون نزد ادهیپ
ش یم یحال چه ضا ینیده ب ه ... د یم فیک ی، آ یبخور نیسبز و تو چ یتو ف

کنار رخشم نگهداشت و دو تا پسر و  جیاسپورت هیخوردم که  یداشتم غذامو م
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موقع  هی دمیترستت یشتتدند . چشتتمامو از رخش برنداشتتتم ، م ادهیدختر پ کی
ل ... برد داخ نمیماش شهیکه راننده بود سرشو از ش یعروسکمو !! بدزدند . پسر

ه ک یزبون هیو دختره هم به  یرو بکشتتم باال ... پستتر دوم شتتهیرفت شتت ادمیاه 
 گرفتن . یزدن و از فضا عکس م یشد با هم حرف م ینم میحال
 ما گفت کیاومد نزد هیاول پسر

 گذاشتن نیرو تو ماش چی؟ هم درش بازه و هم سوئ هیک نیماش نی_ا
 قاشق پر از غذا رو گذاشتم تو دهنم هیتوجه بهش  یب

 ؟ هیصاحبش ک یدون ی_خانم شما نم
 رو بردم تو دهنم گهیقاشق د هیهامو انداختم باال و دوباره  شونه

 _ نکنه برا شماست ؟
شدم و لقمه پر دنیشن با شر تو گلوم ، حاال دیحرفش هول  شر و  شمام   از چ

 دست یکی، با اون  نمیزدم به قفسه س یدست محکم م هیاومد ، با  یاشک م
 هگیشد که . د ینم دایآب گور به گور شده پ نیگشتم اما ا یهم دنبال اب م

گرفتم  وانویل عیشد . سر انیآب جلوم نما وانیبا ل یشدم که دست یخفه م اشتم
ه گفت یرفت ، ک نییشتتتده از گلوم پا لیذل یغذا قهیو خوردم ، بعد از چند دق

 آزاد و پر از سبزه لذت بخشه؟ کوفته کوفت . یتو فضا نیخورده ته چ
 خانم ؟ نی_خوب
 بلند کردم و به پسره نگاه کردم سرمو

 بله نی_اگه شما اجازه بد
 رفت تو هم اخماش

 به من داره ؟ ی_چه ربط
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 جام بلند شدمو دستامو زدم به کمرم از
خودتون چه  شیباشتته ؟ شتتما پ یبار کانیر ... پ نمیخوره ماشتت یبه من م_ 

 ن؟یکرد یفکر
 یبود گند بزن کیتف تو رحت سحر که نزد یا

 هم مثل من دستاشو زد به کمرش اون
 خوره ؟ ی، چرا بهت بر م دمیسوال پرس هیخانم جون ؟  یگ یم ی_ چ

هند ج*ی*گ*ر خوار  نیبا خنده ا یخواستم جوابشو بدم که اون دوتا اجنب یم
داد ...  لمیتحو شیبه ا هیشتتب یزیرو صتتدا کردن ، اون هم به من اخم کرد و چ

 یمثل دخترا برام ناز و غمزه م شیهرکول کلی، با اون قد و ه تیترب یپستتره ب
ردن خو چی. اونها هم نشستن رو سبزه ها و ساندو ومدیطرفم ن گهی... پسره دادی
. 
 یوخواستم جل یشده بود اما نم رمید یلیوقفم گذشته بود ، خساعت از ت کی

ستتاعت بعد بلند  کی یاونها ستتوار رخش بشتتم .... باالخره به حول و قوه اله
 ختمیشدن و خواستن برن که زهرمو به پسره ر

 نیصحبت کن یخانم محترم چه جور هیبا  نیریبگ ادیبه بعد  نی_ بهتره از ا
شد و رفتن ... شانس آوردم  نشیپوزخند زد و بدون جواب سوار ماش هیهم  اون

ست صدا کمیانقدر نزد میکه خانواده ب*غ*ل د شنون . پنج  ینبودن که  ما رو ب
 راه افتادم . عیبعد از رفتن اونها من هم بلند شدم و سر قهیدق

سطا س یو شنگ ریم ش هیکنار  یبه خاطر ت  ینایسوپر مارکت توقف کردم ، ما
و ستتوار رخش  دمیخر یآب معدن هی عیاونجا پارک کرده بودن .. ستتر یادیز
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روشن کنم که از شانس پر فتوحم همون پسره رو  نویخواستم ماش یشدم ... م
حال دمید ماشتت ی. در  کاپوت  به  ند و اب هیتک نشیکه  با لبخ هاداده بود   یرو

شتتانس که همش  یبگند یلحظه خشتتکم زد ، ا کیکرد .  یباالرفته نگاهم م
صب هنوز تو د یشد مییآبرو یباعث ب سره الم شالم رو آوردم جلو اما پ  مدی. 

شالم رو آوردم پا ستم جلومو بب یکه به زور م نییبود ، انقدر  ش.. م نمیتون  نویا
 خواستم از کنارش رد بشم که گفت یروشن کردم . م

 محترم اری_ سالم خانم بس
 کنه آقاجون !!! کارتیگذشتم رو گاز ، خدا بگم چ پامو

 . دمیغروب به نور و باغمون رس 7که رخش داشت ساعت  یسرعت با
مام تا ت به جز  یدر خ کامال  اطیکه گوشتتته ح یکیباغ  بود رو زده بودن و 

ود ... ب دایته باغ پ ستتتادمیا یکرده بودن ... حاال اگه کنار در باغ م کدستتتشی
 ی، رو شد یم ینم ارتفاعش دو متربودن که فکر ک دهیکش واریدور تا دور باغ د

 دیخوبه به عقلشون رس ازخاردار هم گذاشته بودن ، ب میس یبه اون بلند وارید
ها تو ا هی باغ رو هم عوض کرده بودن ..  یم یباغ زندگ نیدختر تن نه . در  ک
 هم کار گذاشته بودن . یمعمول فونیا
 یده بخور یساختن ، جون م یول عجب ساختمون خوشگل یدر آخر ....ا و

سا ی.... قبل از هر کار یو بخواب و ها ر ابیرو اوردم تو خونه ، گنج  لویتمام و
 که ... میاز کمد ها گذاشتم ، شانس ندار یکیتو 

شتتد و  یمتر م 100 ی،که چشتتم ییالیو یعنیباغ همکف بود ،  ستتاختمون
ده  ی، جون محال و دو تا خواب  هیآشتتپزخونه اپن  کیشتتد از  یم لیتشتتک

مه پ نیو ا یکیبخوابم فردا هم تو اون  یکیامشتتتب تو  نه ....  دایچرخه ادا ک
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شو سیسرو ست سطخ ب 7هم کنار هم بودن ، خونه با  ییحمام و د  اغتا پله از 
شده  یمانیمتر س 100شد ... دور و اطراف ساختمون هم به مساحت  یجدا م

ستتاختمون رو کامال کندن و مطمئن شتتدن گنج  ریگفتن ز یم نایا ریبود ... ام
 ... ستیاونجا ن

متر از چهل هزار متر حذف شتتده ، خدا بهشتتون  200 بایتقر یبه طور کل پس
 رو بگردم ؟ گهیو هشت هزار و هشتصد متر د یس یقوت بده ، من چجور

ها رو کامال مرتب کردم رفتم  لهیوستت یبود . وقت ارمیمبله شتتتده در اخت خونه
. انقدر  زادیمرغ تا جون آدم ریکه به لطف خدا پر پر بود از شتت خاالیستتراغ 

سته بودم که  ست کردم و بعد خوردنش رفتم به اتاق  ییسر پا یمروین هیخ در
 ... دمیخواب و خواب

صدا تو شن یخواب بودم که  س دمیتلق و تولوق  پتو  ریکه از ز دمی، اما انقدر تر
اگه  ی. باالخره که چ ومدین یصتتدائ گهیکردم اما د زی، گوشتتامو ت ومدمین رونیب
 . نهیپنهون بشم کارم با کرامالکاتب یهر صدائ یخواستم برا یم
ر پتو د ریکه سترمو از ز نیهم دمیترست یاما م رونیب ارمیخواستتم سترمو ب یم
 رونی. با ترس و لرز سرمو اوردم ب ستادهیدزد چماق به دست باالسرم ا هی ارمیب

خان گذشتم ، از تخت جدا شدم  کی... خدا رو شکر از  دمیکش یتو نفس راح
اومد ... احساس  یم هخون رونیاز ب یادیز ی. سر و صدا ستادمیو وسط اتاق ا

. اروم رفتم ستتمت در اتاقم و و  ادیکنم از شتتدت ترس اشتتکام داره در م یم
نکنه  ایخدا یشتتد. وا یکردم در باز نم یرو تکون دادم اما هر کار م رهیدستتتگ
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در  نیکردم اما ا یدرو نگهداشته باشه ؟ از شدت ترس و اشک هق هق م یکس
 رفتم بلند گفتم یور م رهیدستگکه با  نطوریشد .. هم یالمصب باز نم

ش ی_تو رو خدا با من کار شته با  جانیفردا از ا نی.. اقا من غلط کردم هم نیندا
 نیرم .. تو رو خدا درو باز کن یم
 زدم غیرو تکون دادم و ج رهیدستگ گهیبه در و با دست د دمیوبک یدست م هی با

 !! تتتایخوان منو بکشن .. خدا ی.. م نیی_ مامان ، بابا ... کجا
اون  نیهم یبرا شهیدم در باز نم یفشار م رهیبه دستگ یدست هر چ هیبا  دمید
ستگ یکی سمت د ستمو هم بردم  ستم خورد به  رهید سرمو ک یزیچ هیکه د ه ، 

پا که از در آو دیکل نییآوردم  با د دمیشتتتده بود د زونیرو  محکم  دیکل دنی. 
رو موقع خواب د تهرف ادمیخودمو چسبوندم به در و به خودم لعنت فرستادم که 

 قفل کردم .
... آروم آروم  رونیرو پاک کردم و بعد در رو باز کردم و از اتاق اومدم ب اشتتکام

تکون  یشد رفتم و پرده رو کم یجره سالن که به باغ باز مبا نوک پا به سمت پن
 دادم .

س خورد نف یتکون م رونیب یطوفان یتک درخت باغ که به خاطر هوا دنید با
ش یراحت سم ب یو پا دمیک ستم . پس تر ش صداها ب یپنجره ن ه مورد بود تمام 

 و کم کم چشمام واری. سرمو چسبوندم به د دیوز یم رونیبود که ب یخاطر باد
 بسته شد

شدم ، تمام تنم خشک شده بود مثل چوب  داریگنجشکا از خواب ب یصدا با
و از پنجره به باغ نگاه  ستادمیجدا شدم . ا واریخودم رو تکون دادم و از د ی، کم

شد  یباعث ارامشم م یباغ خشک و خال نیکردم ، حاال که روز بود و روشن ا
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سر من که د .. رفتم در خونه  دمبو دهیپنجره رو ند یاظ هاحف شبی. خاک بر 
 بر حواس جمع من . یکه در هم حفاظ داره .. وا دمیرو باز کردم و د

تو آشپزخونه ، صبحانه رو آماده کردم و در کمال آرامش خوردم . صبحانم  رفتم
ساعت هم  شد  سال  10برم تا  شیپ ینجوریشد ...اگه هر روز ا 10که تموم 

سم . قبل از هر کار ینم یا جهینت چیهم به ه گید شهر م دیبا یر م و رفت یبه 
ته بخوابم سک وامخ یشبها م یتا وقت دمیخر یبلند و خوش دست م یچاقو هی

 مرگ نشم .
 هی یپرس و جو ، اهال یعوض کردم و با رخش رفتم به شتتهر . با کم لباستتامو

 یلیچاقو که خ هیرو بهم شتتون دادن من هم رفتم اونجا و  یمغازه لوازم خانگ
ستم برگردم باغ اما با خ ی.. م دمیساتور رو خر هیشب شتریبلند بود و ب ودم خوا
 هینار ک نویماشتت نیهم یتنقالت نخرم ستتتمه ، برا زمیشتتکم عز یگفتم اگه برا

ش ینیریش سته باقلوا و راحت الحلقوم و   یها ینیریسرا پارک کردم و چند تا ب
سد نم ش. بعد هم م دمیشن خر یکه فا شتم ... م یسوپ هیکنار  نویا  ینگهدا

 عکس فاطمه لبخند زدم دنیزنگ خورد ... با د میخواستم برم داخل که گوش
 _به به به

 _ سالم بر خانوم کشاورز فاطمه
 ؟ دهمه خوبن ؟ ی_سالم مادر خانم ، خوب

 دیاروم خند فاطمه
 ؟یدیکه نترس شبید ؟یسالم دارن ، خودت خوب ی_ مرس

 رخش نیدادم به کاب مویفاصله گرفتم و تک یدر سوپر از
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 _نه بابا ، منو ترس؟
 جون عمم ، البته عمه ساره آره

اما گفتن  رنیتماس بگ شتتبیخواستتتن د یم نای_خب خدا رو شتتکر، مامان ا
 بهت زنگ نزدن نیهم یبشن برا شترتیباعث ترس ب دیشا

حاال نگرانم  نجایطم کرد اشتتو یحرفا ؟ خودش دو دستتت نی_نه بابا ، مامان و ا
 شده ؟

 گفت یگله مند یصدا با
 _سحر ، به خانواده فکر کن

 رفت تو هم اخمام
،  رشهی، آقاجون هم مد عهیوس لویخانواده طو نیدونم ا یکه من م یی_تا اونجا

 داند یدادن خدا م ریحاال چرا به من جزء گ
 فکر کن مونتیپر و پ ندهی، به آ زمینشو عز ری_ دلگ

 رهیپام زدم که باعث شد پام درد بگ ریلگد محکم به اسفالت ز هی
صن خر ما  یاز من ، بخور بخور برا یابیگنج  ی، خر حمال گهی_ اره د شما ، ا
 دم نداشت یاز کرگ

 ؟ زمیعز هیچ ی_ حمال
که واقعا تو اون باغ گنج هست  می، اصال از کجا مطمئن باش هیحمال ی_ حمال

 ؟
صدادونم واال ی_نم سحرم ، من د دینو ی ...از اون طرف  برم ،  گهیاومد .... 

 ؟یندار یکار کنهیصدام م دینو
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 ی_نه قربونت ، اون عروسک تو شکمت رو هم بب*و*س ، البته خودت که نم
 بگو اون داداش دراز ما بب*و*سش یتون

 دیخند آروم
 _باشه

 دمیتعجب خند با
، من  نیتو زم یبر یآب باشتت دیاالن با ؟ی، چقدر ذوق کرد ی_چه پررو شتتد

 دارما رتیرو داداشم غ
 نشو ، مراقب خودت باش ، خداحافظ یرتی_باشه ، غ

 زمی_خداحافظ عز
م ، برداشتتت نیاز ماشتت موی. تک بمیگذاشتتتم تو ج مویرو قطع ردم ،گوشتت تماس

 ییجورا هیو خورده ستتاله  یدو تا جوون ستت دمیکه د یخواستتتم برم تو ستتوپر
کردم بهشون توجه نکنم و برم تو اما  ی. سع شنیکنن و از جلوم رد م ینگاهم م

و  عقب تمبرگشتت یپامو گذاشتتتم درون ستتوپر یبود . وقت یجور هینگاهشتتون 
گاه م دمید به من ن  یلیخ تشیزنن . راستتت یکنن و حرف م یکه هنوز دارن 

و تخمه جات  تییستتکویو ب یستترکه نمک پسیچند تا چ عی، ستتر دمیترستت
 و سوار شدم . نیرو بردم تو ماش لیبرداشتم و حساب کردم . وسا

ستن  نمینگاه کردم بب دوباره شکر خدا رفته بودن . م ایهنوز ه ستم خ ینه اما  وا
بودم اومد  دهیروشتتن کنم که در کمال تعجب همون پستتره که تو راه د نویماشتت

 کرد؟ یم کاریچ نجای... ا نمیکنار ماش
 نم محترم_سالم خا
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 تو هم دمیبشر پرروئه ، ابروهامو کش نیا چقدر
 ؟ دی_ بفرمائ

 _ سالم عرض کردم
 سالم کی_ بر فرض که عل

 کشه یحرف زدم منو م ینجوریالت و لوت شده بودم ، مامان بفهمه ا چه
اه داد ..... ب هی....خم شد و دستشو به پنجره رخش تک نیخشن هست یلی_خ

 ؟ نینور هست
 به شما داره یربط_ چه 

 ابروشو خاروند کنار
کردن ،  ی_ ربط که نداره ، اما مراقب خودت باش ، اون دوتا پستتر بد نگات م

 ؟ییتنها
س دنیشن از ش نکهیو بدون ا دمیحرفاش تر شو بدم ما شن کردمو نویجواب راه  رو

 افتادم ...
اما  نباشه ، همراهم یکردم تا کس یبه پشت سرم نگاه م نهیراه باغ همش از ا تو

ش دیپرا هی سر ن شت تا خود باغ همراهم اومدن و لحظه آخر  نیکه دو تا  مرد دا
 . رونیبزنه ب نمیاز کنارم رد شدن .. هر لحظه منتظر بودم قلبم از س

 تماس گرفتم یتو باغ پارک کردم و بالفاصله با عل رخش
 ی_ سالم سحر یعل

 ی_الو سالم عل
 اومدن یداشت در م اشکام
 سحر جان ؟ صدات چرا گرفته ؟ ی_خوب
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 ؟ نینکرد دایباغ نگهبان پ ی_قربونت خوبم .... اومممم برا
ع کارو شتترو یفرستتتم ، راستتت یرو م یکی یچند روز صتتبر کن هی_دنبالشتتم ، 

 ؟یکرد
 کنم ی_نه ، عصر شروع م

برم ، مراقب  گهیکار کن ، من د قیاما دق اری، به خودت فشتتار ن زمی_باشتته عز
 ریاومد با من تماس بگ شیپ یدت باش ، اگه مشکلخو

 _چشم داداش ، برو به کارت برس ، سالم برسون ، خداحافظ
 _خداحافظ

سو ش تما شتم تو ج یقطع کردم و گو ساس م بیرو گذا  یمانتوم ... همش اح
مه . خر یبد یلیخ زیچ هیکنم  هامو از تو رخش  دیپشتتتت اون در منتظر

 غیج هیزنگ در بلند شد . از ترس  یبرداشتم و آروم رفتم سمت خونه که صدا
لب  ریبه در . اروم ز دمیستتمت در ، نفس زنون چستتب دمیو دو دمیبلند کشتت

 کردم زمزمه
 تونه باشه ؟ یم یک یعنی_ 

 کمر بند شتتلوارم و مانتو رو اوردم ریرو از کاورش در اوردم و گذاشتتتم ز چاقو
 در رو باز کردم . قینفس عم هیروش . با 

سبد خال دنید با سره نکبت پررو که با  از بود دهنم ب اطیدر ح یجلو یهمون پ
 کرده ؟ دایشد ، ادرس باغ رو از کجا پ

 بود به من نگاه کرد دایکه ماشاا.. تا مخرجش هم هو یلبخند با
 _ سالم خانم محترم
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 اخم نگاش کردم با
 _ سالم امرتون

 آورد باال سبدشو
 ؟ نیدار ری_ س

خاک ، دهنمو با  یو افتادن رو رونیکردم چشتتمام از حدقه زدن ب احستتتاس
 باز کردم و از اعماق وجودم گفتم یناباور

 تتتر؟ی_س
 انداخت باال و حق به جانب نگام کرد ابروهاشو

 گفتم ؟ یبیعج زی_ چ
 ندارم ریکجا بود ؟ س رمیآقا ، س یچ یعنی_

خواستتت بزنه محکم در رو بستتتم و صتتداش رو  یکه م یتوجه به حرف بدون
 دمیشن

محترم  اریبستتستت یاقا کی یوقت در رو رو چیخانم محترم ه هی_ ا  ا  ا  
 بنده ینم

سا دوباره شتم و رفتم تو خونه .. فکر کنم دور و اطراف نیزم یاز رو لویو  امیبردا
 ؟ بنیغر بی، چرا همه عج شهیشونمیزیچ هی

.... 
از تو اتاقم اوردم تو سالن و نشستم  ابویشدم و گنج  داریخواب بعد از ظهر ب از

 یکردم و م نیتو خونه با باه ها طرز کارشتتو تمر شی، چند هفته پ نیرو زم
 هیامل شتت لشیبود ، وستتا ی.به نظرم که دستتتگاه جالب کارکنمیچ دیدونستتتم با

 یهدفون رو م دید . بالپ تاپ بو هیهدفون و  هیدستتته مخصتتوص کاووش ، 
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ته گنج دس گهیگرفتم و با دست د یدست م هیذاشتم رو گوشام ، لپ تاپ رو با 
 . ابی
 هیتم و با لاک به سرم بس هی، ضد آفتابمو زدم و  دمیبلند پوش نیاست شرتیت هی

شتم تو ج میزانوم بود رفتم تو باغ، گوش ریشلوارک که تا ز پشت  بیرو هم گذا
رو زدم به چشمام و مجهز با دستگاه مشغول گشتن شدم  یافتاب نکیشلوار . ع

شتن اون همه د یسخت یلی، کار خ صوصا نگهدا ه وجب ب دی. با ستکبود مخ
ساعت  یم نویوجب زم شتم ... تا  شتن بودم اما به نت 7گ شغول گ  جهیغروب م

 خسته برگشتم به خونه و یمتر رو گشتم . با تن 50، کال امروز فقط  دمینرس یا
 دمیکه با زنگ تلفن خونه از خواب پر دمیخواب یتو سالن ولو شدم ... دو ساعت

 سمت تلفن فتممبل بلند شدمو ر یاز رو عی، سر
 دی_بفرمائ

 ......سکوت
 _ الو
 ومدیاز اون سمت ن یصدائ بازم

 رو قطع کردم یبدون حرف گوش نیهم یصد در صد مزاحم بود ، برا خب
ست ک یبرا سرشامم کتلت در  ادمیخوردم و رفتم تو اتاقم بخوابم که  عیردم و 

اومد خونه رو چک نکردم ، دوباره برگشتتتم تو ستتالن و همه در و پنجره ها رو 
با خ نیقفل کردم . ا  ری، چاقو رو هم ز دمیجمع رو تختم دراز کشتت یالیبار 

شتم ، ر شق بال شتم ، خدا منو حفظ کنه که عا شتم گذا ه با تخت دو نفرم ک وبال
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وشم خ شهیشد پر از بالشت بود ، اخه هم دهیخر نایمن توسط بابا ا یقلدر باز
 دمیسر و دست و پام و تو ب*غ*لم بالشت باشه ... با آرامش خواب ریز اومدیم

...... 
به نور م کی از دو روز اول هر روز زنگ  ریگذره ، مامان بغ یهفته از اومدنم 
وز هم چند ر هی، بابا و بق کنهیستتاعت با من صتتبحت م مین به کیزنه و نزد یم

 دایرو پ یگه کس یم ینشده ، عل یزنن.. هنوز از نگهبان خبر یزنگ م ونیدرم
 .... هیحرف نمینکردم که خواهرمو بسپرم دستش .. خب ا

سته بودم که  نویصبخ بکوب زم امروز وجب به وجب کنکاش کردم ، انقدر خ
حال داشتتتم برم حموم .. قرار بود بعد از نهار با رخش برگردم خونه ، پس  یحت

 فردا صبخ هم برگردم باغ.
لپ تاپ رو بستتتم و هدفون رواز گوشتتام برداشتتتم و گذاشتتتم رو  یخستتتگ با

،  دمیزنگ رو شن یگرفتم که صدا شیشل راه خونه رودر پ ییگردنم . با قدم ها
شاورز نیستا که کنار باغ ما زمرو یچد وقت چند نفر از اهال نیا شتن  یک دا

با ا دهیرو د کهیبودم ،  که چرا من ا یلیخ ن کاو بودن  جامیکنج ما من  ن  هیا
سا یسع ییجورا سمت در و چادر لیکردم لو ندم .. با همون و رو که  یرفتم 

شتم ز یم یکنار در سرم کردم . لپ تاپو گذا شتم رو  ب*غ*لم و در رو  ریگذا
 باز کردم

ر با نی، ا نجایاومده بود ا یستتبد خال هیچند روز دوباره همون پستتره با از  بعد
 رو هم با فاصله چند متر پارک کرده بود نی.. ماش هیهمراه با دختره خارجک

 _ سالم سحر خانم
 _ ساالم سخر دختر
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 دهیعمته ورپر سخر
 تعجب نگاشون کردم با

 دی_سالم بفرمائ
 ؟ نیدار ری_ سپسر
 ؟ رهیبگ ریکرده بود که ازمن س دیکل چرا

 _ نه ندارم
 سخر ی_ هدختر
 لب گفتم ریز اروم

 یدرمون اجنب ی_ سخر و درد ب
 دیاروم خند پسره

 ... نیری، به دل نگ ستنیبلد ن یزبون ما رودرست و حساب ایاجنب نی_ ا
کرد به داخل باغ نگاه کنه ، بدون  یم یستتع یاز در رد کرد و با فضتتول ستترشتتو

 توجه به من و سر کشون گفت
 ؟ نیندار ری_ واقعا س

 _ نه اقا ندارم
 در یلنگه ها نیب اومدم

 بار چشمش افتاد به دک و دستگاهم نیا
 هستن ؟ یچ نای_ا
 کفرم در اومد شیفضول از
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لبخند مسخره  هیهم ندارم ...  ریگن لپ تاپ ، س ی_ تو دهات ما که بهشون م
 یبا یدستامو با شیزدم و به حالت نما

سره نگاه کردم ... خداحافظ یدیل یبا یبرا دختره تکون دادم ... با کنون .. به پ
 ؟

 _ اها بله خداحافظ
 من هم در باغو بستم و برگشتم به خونه نیدختره راه افتادن سمت ماش با
 یبخره ، مگه قحط گهید یجا هیخب بره از  ر؟یدنبال ستت ادیپستتره چرا م نیا

س ریس لویگردم چند ک ی؟ بهتره فردا که برم رهیس ت بخرم تا اگه دفعه بعد خوا
. قد خودش . یبود برا یا کهیت یدهنش بستته بشته ... البته چشتم خواهر ادیب

 یستتال ، موها 28 ای 27 دی، شتتا 190 ی.. فکر کنم باال دیرعنا ، ستترو رشتت
که تو خانواده ما همه  ی، دماغ عقاب یکوتاه ، چشتتم ابرو مشتتک یلیخ یمشتتک

دماغشتتو عمل کرده بود، االن  زیهمه چ یب ریمردا بهش مبتال بودن ،) البته ام
ستترش مرده (، به لبش هم که نگاه نکردم  ریدماغش شتتده مثل نوک اردک ، خ

جفت لپاش موقع  شتترفیبلپاش بود ،  یچون همش چشتتمم به اون ستتوراخا
شما نیشد .. خب جذابتر یسورا  م خنده سورا  لپ و چ  یبخش چهرش 

هم نستتبت به قدش خوب بود ، البته فکر کنم  کلشیبا نمکش بود ، ه یمشتتک
ن نشده بود یایپ چی، چون هنوز عضله ها کامال پ یره بدساز یساله م هیتازه 

 ....خخخ ستمیپردازم چون وطن فروش ن یهم نم ی... به اون دختره اجنب
اومد اون  ادمی هویگذاشتتتم که  یمخصتتوصتتش م فیدرون ک ابویگنج  داشتتتم

سحر خانم !!!  اروی سممو از کجا م یچ یعنیبه من گفته  سم ا..  ی، ا دونه ؟ ب
 نباشه ... بال به دور یزیچ یجن
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.... 
و اتاقم و رفتم ت کستترهی،  نایخونه بابا ا دمیخستتته و کوفته رستت یبا تن شتتبید

نهار  یبمونم و برا نایروز کنار مامان ا هیآقاجون نذاشتتت ، صتتبخ هم  دمیخواب
دعوتمون کرد ، البته رفتارش هنوز با من خوب نشده بودا ، کال آقاجون و من با 

 . میهم چپ
سته بود سر ش شروع  میخورد یو غذا م میسفره نهار ن که آقاجون بدون مقدمه 

 به صحبت کرد
 ؟ی_مهران درختا رو چند فروخت

 بابا ونیلیم 52_ بابا
 _ چقدرش خرج شد؟

تومن هم  3ها ،  شتتهیقطع درختا و کندن ر یخونه ، هفت تا برا یبرا ستتتای_ ب
تومن  7تومنش خرج شد ... اها  ی.. در کل سزایچ نیاب و برق و ا ویکش وارید

 تومن 37خونه ... شد  لیوسا یهم برا
 مونده گهیتومن د 15_ پس 

 _بله آقاجون
 ؟یاوردیاز باغ ن یجات یو سبز وهیم چیه_دختر جون چرا 

 کجا بود یو سبز وهیسرم به اندازه دو متر شا  در اورد ، م یرو یگ یم منو
 ، آب دهنمو قورت دادم کردنیبه دهنم نگاه م یبا نگران همه
 بزرگ نشده یزیهفتست رفتم اونجا ، هنوز چ هی... اقاجون من تازه زهی_چ
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 یاریدر ن یزنم ، خنگ باز یبه باغ سر م امیم گهیماه د هی، من  ی_ بس که تنبل
 باه

 نگفتم یایآقاجون تکون دادم و ه یبرا سرمو
....... 

 یکاره کشتتاورز هیمونده  نمیگفتم چشتتم ، حاال هم یگفت ی_ پدر من ، هر چ
 هم کنم

تک و تنها بره به خاطر دلتون قبول کردم اما  نیگه بام ، گفت ی_ راست م مامان
*ر تو خونشون تا ج*ی*گ ننیخواهر و برادرت بش ی، باه ها نیکه نگرفت ریاس

 کنه ؟ یگوشه من بره براشون حمال
نج گ هی، حرف  ستتتتیقرون دوزار که ن هیکنم ؟ حرف  کاریچ یگی_ تو م بابا
 میش الیخ یب میتون ی، نم مهیعظ

 رو انداختم رو مبل خودم
 کنم ینم ی_از من گفتن ، من کشاورز

..... 
 دیپاش یم نیکه بذرها رو تو زم یطرف مرد دمیدو

 نیخوب تو زم ز،یجا نر هی، همه رو  یبذر حروم کرد ی_ اقا مراقب باش ، کل
 پخش کن

شاورزم خودم م هی_خانم من  ست  هیبه چ یدونم چ یعمره ک ضمن با د ، در 
 کنم یپاشم ، دارم با دستگاه کار م یکه بذر نم

 _به هر حال
 تراس خونه نشستم یرو برگشتم
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فا م یروز از از مهمون ده قاجون و اون حر مام!!!  یا مت ت قاو با م گذره ، من 
ستم جلو شدم باه حرف  امیآقاجون در ب یقلدر ینتون سر  ، بازم من خاک بر 

 شی، چند وقت پ ایرو آوردم تا بذر بپاشتته ، بذر ستتو یکیگوش کن ، االن هم 
و که در حد هل ودمب یزیچ هیداره ، منم که دنبال  یرفتم جهاد گفتن ستتود خوب

صم صه ت شم ، خال شه و زحمت نک و شد که کل باغ ر نیبر ا میبپر تو گلو با
 خدا !!! ی... ه میبکار ایسو

 زنگ زد یتراس که عل یرو یانداختم رو هم و لم دادم به صندل لنگام
 ی_سالم عل

 اتاقک بسازن تو باغ هی انیچند تا کارگر و بنا دارن م نی_سالم سحر ، بب
 ؟یچ ی_برا

 یاتاقک برا هیبفرستتتمش  نکهیکردم ، گفتم قبل ا داینگهبان قابل اعتماد پ هی_ 
 میبساز شیزندگ

 کنم یزندگ نجایمرد تنها ا هیتونم با  یمن که نم ی_اها باشه ... راست
شه ،  یاونجا ، هم کمک دستت م ادیخواد ب ی_ نگران نباش ، همراه با زنش م

 یکار کن ابیبا گنج  یتون یهمه جوره هم قابل اعتماده ، راحت م
 _باشه داداش

_پس منتظر بمون االناستتت که برستتن ، قبال هماهنگ کردم ، مراقب خودت 
 ، خودم باهاشون حساب کردم ارنیباش، نهار رو هم خودشون م

 _چشم ، سالم برسون ، خداحافظ
 _خداحافظ
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نگ در ز یمانتوم و دوباره به باغ نگاه کردم که صدا بیرو گذاشتم تو ج یگوش
صندل شد ، حتما کارگرا اومدن ، از سمت  و رفتم نییپا دمیتراس پر یباغ بلند 

سا 5 دمیدر ، درو باز کردم که د شت درن ، چفت  لیمرد به همراه و شون پ کار
اجر  اومد و ونیکام هی بعدساعت  میدر رو کامل باز کردم . اونها هم اومدن ، ن

قبال هماهنگ شتتتده بود که کجا  نکهیرو اورد .... مثل ا زایچ نیو ا مانیو ستت
صال طرف من نم سازن و ا شون تو  یاتاقک رو ب اومدن ، من هم بدون توجه به

 ادمی یتراس نشتستته بودم تا کار بذر پاش تموم بشته و باهاش حستاب کنم ول
ونه رفتم تو خ نیهم یجا گذاشتم برا پزخونهاش زیم یپولم رو رو فیاومد که ک

شتم به تراس که د فیک شتم و دوباره برگ سره اوم دمیپولم رو بردا ده تو همون پ
ارگرا که بله ک دمیکنه ، به در باغ نگاه کردم و د یباغ و داره با کارگرا صتتحبت م

 کردم و رفتم کنار پسره یاخم مشت هیدر باغ رو باز گذاشتن ... 
 ؟ نیداشت ی_ کار
 صدام برگشت به سمت من دنیبود که با شن ستادهیبه من ا پشت

 ؟ نی_ ااا سالم سحر خانم ، خوب
سر خاله م ییچا چه سممو از کجا م دمی، اخرش نفهم شهینخورده پ دونه ،  یا
 نگاش کردم و شمرده گفتم یجد یلیخ

 ؟ نیداشت ی_کار
سبد خال شد و  شته بود رو زم ی_ اها بله ... خم  شت نیرو که گذا و  رو بردا

 ؟ نیدار ریگفت ... س
 فضول راحت بشم یتا از شر تو دمیخر ریدارم ، س ری، بله که س هاهاها
 ارمیبراتون ب دی، صبر کن میدار ری_بله س
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و ر ریستت لونیخوشتتحال در حد فتخ کننده قله اورستتت رفتم تو خونه و نا شتتاد
 اطیبرداشتم و برگشتم تو ح

 ریهم س نی، ا نی_بفرمائ
 من ؟ یجلو نیها رو گرفت ریس نیحاال چرا ا ن؟یدار ریهم س_ ااا شما 

 ؟ نیخواست ینم رینه ، مگه س ایدارم  ریس نی_خودتون گفت
 و با دستش پشت سرشو خاروند دیخند اروم

ستم ، من فقط اومدم بب ی_ نه که نم شکر ای نیدار ریس نمیخوا  نه ، که خدار و 
 نیافر نی، افر نیدار ریشما س
 چند وقته سر کار بودم ؟ نیا یعنیمردم ،  یاز حرص م داشتم

 نه ؟ ایدارم  ریاقا ، به شما چه س یچ یعنی_
 راماومد ب گوریف هیو  نیاز رو سرش برداشت ، سبد رو گذاشت رو زم دستشو

شاورز کریپ لی_ بنده محمد پ شد ک ستم مهندس ار ستان  ندهی، نما یه جهاد ا
 مازندران

که فکر کردم االن م گوریف نیهما گه " م یگرفت   ؟ میمن ک یدون یخواد ب
 کومتتون " یت یحاکم بزرگ م ندهینما

 ن؟یکن یکارمیچ نجایا گمیکار ندارم م تونیندگی، به نما نیباش ندهی_خب نما
 داوم ادشی یزیچ هیشد ، چند لحظه رفت تو فکر اما بعد انگار  یخال بادش

 کنه؟ یم کاریچ یجهاد کشاورز ندهی_ خب ، نما
 ابرومو انداختم باال هی

 کنه ؟ یکار م ی_چ
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 گهیحرفا د نیو ا یزنه ، سرکش ی_ به باغ ها سر م
 ن؟یدون ی_ اها ، بعد شما از کجا اسم منو م

 دمیپرس ی_ خب ازاهال
شما نبا ساس ل دی_ مگه  ش ستیبرا ا سرک سم من تو ل دیکن یادارتون   ستی؟ ا

 ؟ نیدیپرس یبود ، شما چرا از اهال
 کنم ماشو گرفتم فکر

 اون هم اسمتونو گفت دمیپرس یکیرفته بود از  ادمی_ خب 
 و دستامو پشت سرم گره زدم نیرو گذاشتم رو زم ریس

شه ، اگه زحمت ستتونیل دی_پس با ستم ل یم ستین یهمراهتون با  ستویخوا
 نمیبب
 خورده شل شد اما بهخودش اومد هی

ضمن افر مویکار ستیکه ل نمیب ی_بنده الزم نم شونتون بدم در  سک نین  ریه 
 خوبه ، با اجازه من برم یلیخ یسالمت یبرا ری، س نیدار
 رونیشد و از باغ رفت ب میج عیسر

 _خداحافظ خانم
 براش خم کردم سرمو

بعد کار بذر پاش هم تموم شدو من رفتم باهاش حساب کردم و رفتم  قهیدق چد
ست یتوخونه ، خب نم شون  نیهم ا یم خودمو گول بزنم ، هر چتون سر کارگرا 

 بهشون اعتماد کرد .... شهیبه کار گرم باشه باز هم مرد هستن و نم
..... 
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موم اتاقک ت یکار زیافتادم تا کار ستتاخت و تم میروز کامل از کار و زندگ پنج
خونه  لیگفت وسا یم ی، عل انینگهبان باغ و زنش ب میبشه ، قراره فردا اقا ابراه

اتاق  هیبود ،  زیو تم کیشتت یلی، اتاقشتتون که خ ارنیرو هم همراه خودشتتون م
، پشت خونه هم حمام  اشتاپن د یمتر 5اشپزخونه  هیگوشش  هیکه  یمتر30

 خوشم اومد یلیشد به خونه ... من که خ یبود که متصل م ییو دستشو
درها رو قفل کردم و لپ تاپمو برداشتم اوردم تو سالن و همونجا نشستم ،  شب

کردم اما باز هم ستتاعت جلو نرفت  یخورده باز هیکردم ،  یخورده وب گرد هی
باحال و خنده دار تو لپ تاپ دارم  لمیف هیاومد که  ادمی هویمونده بود  9 یرو

 یو یلپ تاپو به ت عیرستت نمیهم ترستتناک بود اما وقت نکرده بودم بب یکه کم
 لمی، ف یو یت یاوردم ونشتستتم جلو پسیوصتل کردم و از اشتپزخونه دو تا چ

تموم شتتتد  یاما اخرش به طرز وحشتتتناک دمیخند یبود ، کل یباحال یلیخ
شممو از ت یاز ترس نم یکه حت یجور ستم چ سم ا..  یو یتون جدا کنم اما ب

خواستم برگردم به  ی، م کردمبلند شدمو دستگاهو خاموش  لیم یاز رو انیگو
ه از پردش کنار رفته ، با ترس و لرز رفتم پرد یپنجره رو به باغ کم دمیاتاقم که د

 لحظه چشمم به باغ افتاد . نیرو درست کردم اما در اخر
ساس سر یفیضع یلینور قرمز خ هیکردم از ته باغ  اح صه ،  شخ  رومو از عیم

ستم ،  نیزم یپنجره برگردوندم و رو ش شو محکم من ه در و ب دیکوب یقلبم خود
بلند شدم و از گوشه پنجره به ته باغ نگاه کردم اما باز  نیزم ی، اروم از رو وارید

شخص بود ، گر ستم و ا نیزم یرو هدر اومد ... دوبار میهم نور قرمز م ش  نین
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سوره ها ه که ت یگفت اون یته دلم م یزیچ هیقران رو خوندم ،  یبار چند تا از 
 . هیباغه جن و پر

 دمیقران رو که بلد بودم رو خوندم و دوباره ستترمو کشتت یستتوره ها قهیده دق تا
نفس  هینبود ...  یزیچ گهیسمت پنجره و به ته باغ نگاه کردم اما خدا رو شکر د

ش اومد که با خوندن قرآن نور  ادمی هویو با ارامش رفتم به اتاقم اما  دمیراحت ک
 دادم . ورتسرجام خشک شدم واب دهنمو قرفت ،  نیاز ب

رو  دمیدراورم بود و ب*غ*لش کردم،پر یکه رو یستتمت قران دمیدو عیستتر
ش سرم ، هر لحظه منتظر بودم قلبم با دمیتخت و پتو رو ک  یعنی.. .... ستهیرو 

 باغ جن داره ؟ نیا
صدا صبخ شممو باز کردم و از رو هیشدم ،  داریزنگ در از خواب ب یبا   یچ

 فونیتختم بلند شدم. کورمال کورمال و رفتم کنار ا
 ؟ هی_ک

 یاقا منو فرستاده برا یهستم ، عل ییرضا میابراه نی_ سالم خانم ، درو باز کن
 ینگهبان
 در باز کن رو زدم دکمه

 _ باز شد؟
 _بله خانم

ش شو فونویا یگو ست سر جاش و رفتم تو د شتم  ضا نم ییگذا داد  یاما دلم ر
س شبیشورم ، انقدر دصورتمو ب خوابم برد  3ساعت  کیبودم که نزد دهیتر

 صبخ بود . 7االن هم که ساعت 
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نگاه کردم ، استفناک بود ... چشتمام  نهیتو ا افمیکامال باز کردم و به ق چشتمام
شه لبم هم اب دهن او شده بودن ، از گو شده بود ، فکر  زونیپف کرده و قرمز 

مانتو  هیتو صورتمو شستم و برگشتم به اتاقم و . دس دمیکنم بالشتمو به گند کش
 شلوار و شال سر کردم و رفتم تو باغ .

 بودن دهستایزن کنارخونه ا هیخونه بود با دو تا مرد و  هیکه توش اثاث سانین هی
 _ سالم خانم

 مرد نگاه کردم به
 _ سالم
 اقا اومدم یهستم ، از طرف عل می_ ابراه

،  165ساله قد کوتاه بود ، در حدود  یمرد چهل و خورده ا هینگاه کردم ،  قیدق
 محترم بود یلیخ افشیکاله سبز کوچولو هم رو سرش بود ، ق هی

 زدم لبخند
 تو خونه ؟ نیرو نبرد لی، چرا وسا دی_ سالم خوش اومد

 خانم مینداشت دی_ کل
 رو اوردم دیبرگشتم تو خونه و کل عیسر

 دیهم کل نیا دی_بفرمائ
 ، زن اومد جلو لیکردن وسا یرو گرفت و شروع کردن به خال دیکل

 میابراه دیهستم ، زن س دهی_ سالم خانم ، سع
 دست دادم و ب*غ*لش کردم باهاش

 خانم دهیسع دیخوش اومد یلی_ خ
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، تو چهرش هم  دیهم کوتاه تر بود ، همسن و سال س میابراه دیاما از س دهیسع
 هم سبز بود دیس یداد ، چشما یسبزش خودشو نشون م یچشما شترازهمهیب

 خانم ؟ دهیسع نیلیفام دی_با س
 خانم ، با اجازه خانم می_عمو زاده هست

 زدم لبخند
 من جدا شد و رفت به مردها کمک کنه از

عصتترانه رو هم  کیک هیشتتربت خنک درستتت کردم ،  هیتو خونه و  برگشتتتم
و برگشتم  ینیس هیگذاشتم تو  لیکردم ، وسا میبرداشتم و به چند قسمت تقس

 کنار اونها
 ؟ نیدی_ خانم چرا زحمت کش دیس

، اقا شتتما هم  نیخانم شتتما هم بفرمائ دهی، ستتع نیکنم ، بفرمائ ی_خواهش م
 دیبفرمائ

 هی، بعد هم برگشتتتم تو خونه و  میکرد فیرو رد لیظهر با کمک هم وستتا تا
 .مینهار ، نهار رو خورد یسر هم کردم برا یزیچ

........ 
شت ، اما هر چ گهیماه د کی شتم کمتر به نت شتریب یهم گذ س جهیگ ، به  دمیر

باغ  یخواستتتم برام جهاد تا برا ی، امروز م دمینرستت یا جهیاصتتال به نت یعبارت
هم  پا کشتتاورز هیداشتتتم حاال به لطف آقاجون  ی، خودم کم بدبخت رمیکود بگ

 شده بودم .
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سرمه ا ینخ یمانتو هی شاد به همون  یفوق العاده خنک  شلوار کتان گل و گ و 
لباستها احستاس اعتماد به  نیبودم ، با ا دهیپوشت یشتال خاک هیرنگ به همراه 

 کنم . ینفس مضاعف م
س با شلوغ بود حت دمیپرس و جو ر ستم تون ینم یبه اتاق مورد نظر اما از بس 

دادم ، جفت دستتتهام رو  هیتک واریتاق به ددر ا یروبرو نیهم یبرم داخل ، برا
اتاق خلوت شتتد و بعد  یمنتظر موندم تا کم قهیدق 10،  واریهم چستتبوندم به د
چشتتمک زدن  ی. هر چ بودنتا مرد جوون اونجا  4مرد و  ریرفتم داخل .دو تا پ

شونیو نخ و طناب دادن تحو شونینگرفتم ، ن ل سته نم ش هر  شد ، یهم که ب
کارمند  زیم یرفتم جلو گهید قهیدق 10!!! بعد از  ستماین یکسباشه من کم  یچ

 مورد نظر؛
 نجایا امیب دیبا یایمیگرفتن کود ش ی_ سالم اقا ، به من گفتن برا

س ریز نیصحبت کرد و زم یکم شتم رو پر رو که  یکاغذ کود هیو بعد تو  دیک
 گرفتم رو نوشت یم دیبا

 نیریبگ لیانبار ، بعد هم کودو تحو نیببر نوی_ا
 دمیاز همون جوونا رو شن یکی یکه صدا رونیکردم و اومدم ب تشکر

 ریبگ لیخورده هم ما رو تحو هی،  پی_ بابا خوشت
 هیزیرو از کجا اورده ؟ ، عجب چ نایا یعنی،  نی_ لباساشو بب

 یتوجه به حرفشتتون رفتم طرف انبار ، البته دروغ چرا از حرفشتتون کل بدون
 رم یکردم رو ابرها راه م یشد ، احساس م ادیاعتماد به نفسم ز
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ودها ، مسئول انبار به کارگرا دستور داد ک رمیبگ لیبه انبار تا کودها رو تحو رفتم
 بودم ستادهیگوشه ا هیمنم  نیرو بذارن تو ماش

 _ به به سحر خانم
تم اخم کردم و با دستام موها رو گذاش ی، کم کریپ لیبه عقب ، به به ف برگشتم

 شال ریز
 کریپ لیف ی_ سالم آقا

 کریپ لی_پ
 _ بله همون

 خانم ؟ دیکن یم کاریچ نجای_ ا
 دیش یمتوجه م دی_اگه دقت کن

 سرشو چپ و راست کرد یکم
 ؟ چه خبر از کارا نیبر ی_ اها کود م

 _ کدوم کارا ؟
 کرد زیر یکم چشاشو

 گهی_ همون کارا د
 خبر داره من دنبال گنجم؟ نکنه

 اقا یچ یعنی_ 
 طرفا؟ نی، چه عجب از ا دی، خوش اومد کریپ لی_ سالم جناب پ

 کرد نگاه کردم یمسئول انبار که چاپلوسانه صحبت م به
 کنم یسرکش هی، اومدم  ی_سالم جناب مسعودکریپ لیپ

 اقا یبرا اریب ییبدو چا ریچشم ، .... ام ی_ قدم شما رو
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 و کارم تموم شد نیلحظه همه کودها رو گذاشتن تو ماش همون
 نیسمت ماش رفتم

 _ ممنون خداحافظ
 اومد کنارم کریپ لیسوار بشم که پ خواستم

شد شر  شو  نی_ امروز مح ست ش شاره و  شت ا سحر خانم ، فوق العاده ... انگ
 سینا یگذاشت کنار هم .... ور

 شتریپررو شده بود ، ب یلیم ، خزد نگاه کرد یبرق م طنتیچشماش که از ش به
 اخم کردم

 _واقعا که ، قباحت داره آقا
 تونم دروغ بگم که ، خداحافظ ی_نم

سعود از شد و رفت کنار م ش یمن جدا  سوار ما شتم به  نی، من هم  شدم و برگ
 باغ .
ستتمت خونه تا خودم رو  دمیباغ پارک کردم دو اطیتو ح نویماشتت نکهیاز ا بعد

 دهیشدم که کف ملت بر یچجور نمیخواستم بب ینگاه کنم ، م
 کارتون دارم نیایلحظه ب هی_خانم ، 

ست خودمو از تو یم دلم ش نهیا یخوا سمت  یم دهینگاه کنم ، پام ک شد به 
 خانم دهینگرفتم و رفتم کنار سع لینوامو تحو یب یخونه اما حرف پا

 جون ؟ دهیشده سع ی_سالم ، چ
 ؟ نیشد یشکل نی_ خانم چرا ا

 بود؟ نی_کارت هم
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 _بله خانم
 امی_صبر کن برم دستو صورتمو بشورم االن م

 خورد یاعتماد به نفسم قل قل م گید
 ادمستیا یکاش هرگز نم یاما ا ستادمیاتاقم ا یقد نهیا یتو خونه و جلو دمیدو

ام در اومده بود ، کف دست دیبود ، کال پشت لباسم به رنگ سف عی، وضعم فج
 بودن دیو لپ هام هم سف بیج یو کنار ها

 ؟ میشکل نی_چرا من ا
 یو منتظر موندم تا اتاق واریبه د دمیاومد که تو ستتاختمون جهاد چستتب ادمی هوی

 بشه ، یکه توش کار داشتم خال
لت م یخدا ب ی_ه ند یابرو شتتتدم ، پس بگو چرا امروز م  لمیو تحو دنیخ

 انداختن ی، پس داشتن دستم م گرفتنیم
صاب با سمو در اوردم ، بدون ا یاع شون کنم انداختم درون  نکهیخورد لبا نگاه

جون  دهیچرک، رفتم درون اشتتپزخونه . طبق روال معمول ستتع یستتبد لباستتا
شته بود رو شستم رو زیم ینهارمو گذا ستم اول یصندل ی. ن شق نیو خوا رو  قا
 دمیرو از تو سالن شن میزنگ گوش یبذارم تو دهنم که صدا

 بر مردم آزار_لعنت 
شق ش قا سالن ، گو سر جاش و رفتم تو  شتم  شتم مویرو گذا شتم و برگ به  بردا

 اشپزخونه
 _ بله

 زنم یهستم از جهاد زنگ م یدی_سالم خانم ، شه
 دی_سالم بفرمائ
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شتترکت در کالس  یبرا یموستتو یباغ آقا نیایب دیصتتبخ با 10_فردا ستتاعت 
 خره ینم ینیباغتون رو به تضم، جهاد محصوالت  نیای، اگر هم ن یآموزش
 پررو چقدر
 دی، ادرس رو لطف کن امیکنم ب یم ی_سع

سو شتی ادر سر اددا ش عیکردم و  شتم رو یتماس رو قطع کردم و گو  یرو گذا
 زیم

کرد  یم دی، خو االن داشتتت تهد یپر یم اهیتو هم از در ی_کم بود جن و پر
رو  ایموقع ستتو هیخندم ....خخخخ....اگه  یم یبشتتن بعد کل عی؟ نرم ضتتا

 شده . یهم داستان نیبابا ا یکنم ؟ ا کارینخرن چ
 ادیجون ب دهیتا ستتع نکیغذامو با ولع خوردم و ظرفها رو گذاشتتتم تو ستت هیبق

 . دمیبشوره .بعد هم خودم انداختم رو تختم و خواب
ردمو با گنج انتخاب ک دهیلباس پوشتت هیشتتدم و  داریب یخواب بعد از ظهر از
شده بود ، ب یلیرفتم به باغ ، جستجو خ ابی بود که  نیهم به خاطر ا شتریکند 

ستم با گنج  یدر اومده بود و من نم ایسو یبوته ها  راحت حرکت کنم ابیتون
اشتتم و گنج ب دنبال تونستتتمیم گهیماه د کیجور که مشتتخص بود فقط تا  نی. ا

 یمتر م کیاز  شتتتریبه ب اهایتونستتتم کار کنم چون قد ستتو یماه نم 2بعد تا 
 داشتم . یدست نگه م دیو تا برداشت با دیرس

سا شتم اما دلم  لیو شام خوردن ندا صله  شتم خونه ، حو رو جمع کردم و برگ
جون رو  دهیخورده از شام سع هی نیکنه برا هم هیشکمم وسط خواب گر ومدین

 خوردم و خودم انداختم رو تخت .
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..... 
شو جلو یکل با ست کردن باالخره رخ ش نیب یباغ موسو یچپ و را  نیدوتا ما

 بلند گفتم یاونجا بود ...با صدا نیپنجاه تا ماش دیپارک کردم ، شا
 همه ادم جمع شده ؟ نیسر ببرن که ا خوانی_چه خبره ؟ مگه م

 خواستن سر ببرن دیشا میدونم واال ، حاال بر ی_نم
 خودمونه کریپ لیکه پ نیسمت صدا ، ا ا برگشتم

 _ سالم سحر خانم ، اوقات خوش
زده ، کت و شتتلوارتو بخورم مرد، المصتتب  یپی، چه ت نیاوه ، پستترمونو بب اوه

سحر  ایخدا یخوام بخورم ... وا یکوتاش رو مخمه ، موهاتم م یموها توبه ، 
 فکر منحرفت نیکنه با ا لتیخدا ذل

 ، خانم مسرور هستم ستمیکن ، بنده سحر خانم ن یپ لیف ی_ سالم آقا
 دست به اون دستش داد بهتون بگم نیاز ا فشویک

 ن،یشحالخو یلیچرا بهتون بگم مسرور ؟ خ ایکر هستم ، ثان یپ لی_اوال بنده پ
 ؟ ثالثا من با سحر خانم راحت تر هستم دهیبهتون رس یخبر خوش

 لبخند دندون نما هم تنگ حرفش انداخت هی
 دمیرو به هم ساب دندونام

شحال ن صال خو شاره کردم... دل ستمی_من ا ستم بهش ا  یهم برا یلی... با د
 بنده مسروره لی، فام نمیب ینم یخوشحال

هستتت  ی؟ هر چ دهییباه زا ایداره که مستتروره  یعروستت لتونیفام ؟ی_جد
 خوشحالش کرده . یلیخ

 زدم به کمرم دستامو
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 من مسرور است یکتتن ، نام خانوادگ یپ لیف ی_ اقا
 ؟یسحر مسرور یعنی_اها از اون لحاظ ، 

 تکون دادم . یسمت باغ و داستمو به حالت گمشو بابا حال دار برگشتم
همه اهن و تلوپ اومده بود  نیبگو ، اقا قرار بود برامون کالس بذاره که با ا پس

ستتمت باغ  نیاز ا یور ور کرد ه ی، دو ستتاعت تخت مخمون رو خورد و ه
قل  نامردا حدا باغ ،  به اون ستتمت  ، اب  ی، اب خال یا وهیاب م هیبردمون 

و ر صتتبتونخشتتک ما تر بشتته ، م یگلو نیبلکه ا میندادن بخور یزیچ یجوب
 شکر.

 گفتم زویامروز همه چ ی، فکر کنم برا دی_ خسته نباش
که اون دوتا  میاون همه مرد فقط ستتته تا زن بود نیپراکنده شتتتدن ، ب تیجمع

بودم ،  ستتتادهیا اکسینامرد با هم بودن ، من بدبخت هم تک و تنها بدون ه
 خورده صبرکردم هینکردم ...  یخداحافظ یبعد از تموم شدن کار هم که با کس

، نه من تو  ننیرخش نبب امنو ب نکهیبرو ببرن ، نه به خاطر ا ناشونیعده ماش هیتا 
 نویراه باز بشه و راحت ماش نکهیبه خاطر ا هستم ، دیسف یشونیشهر گاو پ نیا

 . ارمیدر ب
سمت در باغ ، هم قهیدق ده شتم ب نیبعد آروم رفتم  گله  هی نیب رونیکه پامو گذا

در مادرا پ یب نیخونسرد باشم اما مگه ا یلیکردم خ یگوسفند قرار گرفتم ، سع
 خورده خودمو خم و راست کردم هیکردن ،  یول م

 اونور زبون نفهما نی_ د بر

http://www.roman4u.ir/


 69 غدر باتنها 

 لیاز پ ریهمه رفتن به غ دمینه که د ایکنه  ینگاه نم یکس نمیچرخوندم بب چشم
ش یو حرف م ستادهیچند متر اون ور تر با دوتا مرد ا کرکهیپ ت زنه ، اون دوتا پ

 رو به من . کریپ لیبودن و پ ستادهیبه من ا
 واشیکردم .  یگوسفندا رو انگولک م یفقط با پام ه ستادمیو رق سرجام ا شق

 هیچ هیاون دوتا لو نده قض یکرد جلو یم یباز شد اما سع کریپ لیپ شین واشی
. 

راحت  یو نفس ستادمیشده رفتن ، با آرامش ا لیذل یگوسفندا قهیدق کیاز  بعد
رم که قدم بردا هینگاه کردم و با غرور لبخند زدم ، اومدم  کریپ لی،به پ دمیکشتت
 سمتم و خورد به پام . دیدو یجهنم دره ا هیاز  بیغ ریگوسفند مثل ت هین ناگها

 ایح یورت داره گوسفند ب نی_خدا از رو زم
اما مگه ول کن بود ،  نیگوسفنده مذکور جداشدم و خواستم برم سمت ماش از
ته بود ه ااریب باه گرف مانش اشتتت ما با  پام م یم یفکر کنم منو  مد دور   یاو

ابرو بشم ...  یاون سه تا ب یشد چوپونه رو صدا کنم و جلو ی، روم نم دیچرخ
و مثل  نیرو زم دازهفقط منتطر بود تنها بشتته تا خودشتته بن یگ یرو م کریپ لیپ

 یگوسفنده از من جدا نم ستمیاگه تا فردا هم اونجا با دمیبکشه .. د ههیاسب ش
ش دمیدو عیسر نیهم یشه. برا سرمو خم کردم تا  توش ، دمیو پر نیسمت ما

 کارش . یو بره پ نهیاون گوسفند زبون نفهم منو نب
بود  دهیکه چستتب کریپ لیپ دنیکه ستترمو بلند کردم با د نیهم هیاز چند دقق بعد

عقب که کمرم خورد به دنده ، با  دمی. از ترس پر دمیکشتت یبلند غیبه پنجره ج
 قلبمو نگه داشتم . گهیدادم و با دست د یدست کمرو ماساژ م هی
 در رخش و باز کرد و سروشو آورد داخل دهیزهرم ترک دید کرکهیپ لیپ
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 شده سحر خانم ؟ ی_چ
به  گام هیاخم که فکر کنم وحشتتتناک بود نگاهش کردم ، اون هم از ترس  هی با

 ستادمیشدم وجلوش ا ادهیعقب برداشت . از رخش پ
 موقع سکته کنم هی یگ یچه وضعشه؟ نم نیآقا ؟ ا یچ یعنی_
 دست چپش زد رو دست راستش با

شکنه ا ست که نمک نداره، منو بگو که  نی_ ب سر ملتو گرم کردم تا هید  ساعت 
 دهیمنو چسب قهی، حاال خانم اومده  ننیخانمو نب اتریت

 خوان یم یلیکه قاقا ل ییشده بود مثل باه ها افشیقهر سرشو چرخوند ، ق با
 دیخانم درست برخورد کن هیبا  نیستی، اما شما بلد ن ی_ خب.. مرس

 گفتم و نشستم تو رخش نویا
به  نیر یراستتت م نیر یچپ م ی_بنده بلدم درستتت برخورد کنم اما شتتما ه

 . نید یم ریمن گ
 نهیروشتتن کردمو رفتم ستتمت باغ ... از ا نویماشتت رمیبگ لشیتحو نکهیا بدون

 شده .. شج*ی*گ*ر نیکه سوار ماش دمیب*غ*ل هم اونو د
.... 
 کنار خونه پارک کردم نویماش
 _سالم خانم ، نهارتونو گذاشتم تو آشپزخونه دهیسع

 جون ، دستتون درد نکنه دهی_ سالم سع
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شت م نکهیتو خونه و بدون ا رفتم سم رو عوض کنم پ س زیلبا ش شپزخونه ن تم آ
م دستمو شستم و برگشت نکیتو س نیداد دستمو نشورم برا هم یاما دلم رضا م

 سرجام
 زنگ خورد میخورده بودم که گوش مویتا لقمه از استانبول دو

 که زنگ بزنن ادی یم ادشونیخوام غذا بخورم ملت  ی_ اه چرا هر وقت من م
 کریرو وصل کردم و گذاشتم رو اسپ تماس

 _سالم فاطمه
 ؟ زمیعز یخوب ی_ سالم سحر

 خوبن ؟ هیابا و بقمامان و ب ؟ی_قربونت ، تو خوب
 _سالم دارن ، چه خبرا؟

 خوام نهار بخورم یم یاما اگه اجازه بد ستین ی_خبر خاص
 قاشق ماست خوردم هی

 ؟یخور یم یدار یپس مراحمم ، حاال چ یوا ی_ا
 ی، استانبول ریبگ لی_کمتر خودتو تحو

 بلند گفت یو با صدا دیکش غیج فاطمه
 خوام یم ی، من استانبول دینو ی_وا

صدا از سمت  سرظهر یاومد که م یم دینو یاون  ستانبول یگفت  از کجا  یا
نخوره چشتتم باشتتون چپ  یاالن استتتانبول نی، فاطمه هم گفت اگه هم ارهیب
 رهیبگ یهم مجبور شد بره از رستوران استانبول لیبدبخت زن زل دی، نو شهیم

 داداش ما یبرا یای یم یشیتو ؟ چه ناز و قم یهست ی_ عجب موذمار من
 نازگفت با
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 گم عسلکم ب*و*ست نکنه ینباش ، وگرنه م ی_ عمه بد
 خر شدم عیهم سر من

 خورمش یعسلکت ، خودم م ی_عمه فدا
 بهت بدم یخبر هیحرف نزن ، زنگ زدم  ادی_خو بسه ، ز

 ؟ی_چ
 _ فقط هول نکن

 قاشق برنج گذاشتم تو دهنم هی
 _باشه بگو

 باغ ادیم گهیروز د_خب ... آقاجون تا چند 
 نییکرد و به زور اب فرستادمش پا ریحرفش غذا تو گلوم گ دنیشن با

 یگ ی_دروغ م
 گم ی_به جون تو راست م

 کنم؟ خودش گفت؟ کاری، حاال چ ی_وا
قا نکهیرفته بود خونه آقا جون ، مثل ا ریام روزی_نه ، د با آ قا جون   باهر در یا

 دهیشن ریزد که ام یمورد اومدنش به باغ حرف م
 ؟ دهیشن ی_ اها اونوقت ناگهان

 سهر یکس به گرد پاش نم چیکه ه هیفضول هی،  یشناس یرومی_خودت که ام
 اد؟یم یاقاجون ک قایدق دی، فقط نفهم یاز خبر رسان ی_واقعا هم فضوله ، مرس

 _ نه
 غذا بخورم؟ یذار یم ؟یندار یکار گهیکنم ، د یم شیکار هی_ باشه 
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 _باشه شکمو ، مراقب خودت باش ، خداحافظ
 _ خداحافظ

 لو بره ؟؟ یو همه چ نجایا ادیقطع کردم ،نکنه اقاجون ب تماسو
سم اومد لبا ادمیتموم کردم ، طبق روال معمول رفتم تو اتاقم بخوابم که  غذامو

سمت حموم و خوب خودمو شستم  دمیچندشم شد و دو هویشده ،  یگوسفند
واد خ یاومد آقاجون م ادمیستتاعت برگشتتتم تو اتاقم بخوابم اما  می.... بعد از ن

 ادیب
سا کارتی_ اه آقاجون خدا بگم چ ز وقتو ا دیکارو جمع کردم ...نبا لیکنه ... و
 خواب برم دنبال گنج یدست بدم ، بهتره به جا

 20خواستتت از ته باغ کارمو شتتروع کنم ، بعد از  یتو باغ ، امروز دلم م رفتم
 . دیرس یکوچولو به نظر م یلیخونم خ نجایبه ته باغ ، از ا دمیرس قهیدق

 کهنیواقعا ستتخت بود ، به خاطرا میابراه دیستت یچند وقته کار کردن جلو نیا
عذاب وجدان  ییجورا هی نکهیکردم و هم ا یجلوش حجابم رو حفظ م دیبا
 یکه م یعل کرد،یبدون حرف فقط نگاهم م دیگرفتم ، مخصتتوصتتا که ستت یم

ار کر د انگ یم ینیکه خبر ببره ، اما خب نگاهش رو ستتنگ ستتتین یگفت ادم
 کنه . یم خمیداره توب

ا چند ت دمیساعت مشغول بودم که د کیباغ کارمو شروع کردم ،  یظلع غرب از
سو ست ..  ایبوته  ست ستگ یهر چ واشی واشیشک شک ها  یجلوتر رفتم تعداد 

وته ها و کامال ب دنیکش نیزم یو رور یزیچ هیجا که انگار  یشد ، بعض شتریب
 رو نابود کردن

 رو لگد مال کرده نایو ا نجایاومده ا دینکنه س ؟یچ یعنی_
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 زنگ زدم دیدر آوردم و به س بمیاز ج مویحرص گوش با
 _ بله خانم
 باغ یظلع غرب ایاالن ب نیزحمت هم ی، ب دی_ سالم س

 _ چشم خانم
 _ ممنون

 نایه اک زدیپشتک م نجایا دیزانوم نشستم ، اخه مگه س یقطع کردم و رو تماسو
سمت ها یا قهیخراب کرده ، چند دق ینجوریرو ا خراب  یمنتظر موندم و به ق

 نگاه کردم
 ؟ نیداشت ی_بله خانم ، امر

 کار شماست ؟ نای؟ ا دیرو نگاه کن نجای، ا دی_ اقا س
 شکسته نگاه کرد یبا ترس به بوته ها دیس

 ، به جون سع... ستیکار من ن دی، باور کن_ نه خانم 
 برام حجت بود دیوسط حرفش ، حرف س اومدم

،  ستیکار شما ن یگیکار شماست ... خب شما که م دی، گفتم شا دی_ ببخش
 چرا شکستن ؟ نایپس ا
 دونم خانم ی_ نم

 اومد کنارمون دهیسع
 شده؟ ی_ سالم خانم چ

 رو نشونش دادم باغ
 کند و خوب نگاهش کرد شهیبا ر نیزم یبوته رو از رو هیبعد  نگاه کرد و یکم
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 _ خانم
 جون؟ دهی_ بله سع

 من یرو آورد جلو بوته
 یم میداشته خودشو ترم اهی، گ نیخانم قسمت شکسته شدشو خوب بب نی_ بب

 شیچند هفته پ یبرا دیشا یعنی،  هیمیقد یشکستگ نیکرده ، پس ا
ه بوت میاما خب ترم اوردمیستتر در نم زایچ نیخوب نگاه کردم ، با انکه از ا منم

 تابلو بود یلیخ
 جون؟ دهیسع یگرفت ادیرو از کجا  زایچ نی_ا

کشتتتاورز بود ، من و خواهر بردرام هم وردستتتش  امرزمی_ خانم ، پدر خدا ب
 میکرد یو کمکش م میبود

حاال منظورت از ترم خب  نه ،  خدا رحمتش ک فا چ نیو ا می_  یعنی ه؟یحر
 ؟یچ
 کارو کرده نیاز ما چند هفته قبل ا ریبه غ ینفر چهارم کی یعنی_  دیس

 شد خیتنم س یکرد و رفت ، موها زیتو بدنم و یزیچ هیکردم  احساس
 ؟یچ یعنی_ 

داره ، به نظرم کار  یبلند و حفاظ خوب وارید نجایدونم واال خانم ، ا ی_ چه م
 ستیزاد ن یآدم
 تونستم سرمو بارخونم ینم یزد ، تمام بدنم خشک شد حت خیتو بدنم  ونخ
 یعنی_

 شونشو انداخت باال یدیق یبا ب دهیسع
 اعتقاد ندارم ی_ من که به جن و پر دهیسع
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داره بعد تو  تیجن واقع دیفرما یزن ؟ خداوند تو قرآن م یگ یم ی_ چ دیستت
شد و تو  ؟یاعتقاد ندار یگیم ساکت  شرک الود نزن ...  توبه کن زن ، حرف 

 رو بشکونه نایفکر فرو رفت .... البته فکر نکنم جن بتونه ا
 لبم زمزمه کردم ریز اروم

 می_ بسم الله الرحمن الرح
 بلند گفتم یتو مغزم جرقه زد با صدا یزیچ هی هوی

 دمید یزیچ هی_ من 
 خانم ؟ ی_ چ دهیسع

 رو گونم دمیاوردم باال و کش دستامو
خواستتتم بخوابم که  یباغ ، م نیایب نیخواستتت یکه شتتما م ی_شتتب قبل روز

ه باغ نگاه کردم از ت ینگاه به باغ بندازم ، خب راستتتش وقت هیگفتم قبل خواب 
از ترس  دهیستتع ی... چشتتا فینور قرمز ضتتع هیزنه ،  یبرق م یزیچ هی دمید

،  دمیترس یلیداد ... راستش خ یرفام گوش مبا دقت به ح دیدرشت شد اما س
ما هنوز اون نور قرمز بود ، از ترس قران کر یحت باره نگاه کردم ا خوندم  میدو

ما د میاز خوندن قران کر عدی گاه کردم ا باغ ن ته  به  باره   دمیند یزیچ گهیدو
 جن باشه دی... اون موقع گفتم شا رونی...نفسم بافشار فرستادم ب

 نجایجن نباشه ، بهتره ا دی، شا نی_ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم... نترس دیس
 میکرد دایپ یزیچ دی، شا میرو خوب جستجو کن

شد میقبول کرد دویس حرف ستجو  شغول ج سه م ... حدودپنج هزار  میو هر 
 یاینقاط ستتو یپنج هزار متر بعضتت نیدر ا یعنیمتر از باغ مشتتکل دار بود ، 
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سته وجود دا ساعتشک شغول بود یشت ... دو  ه ب دمینفهم یزی، من که چ میم
 خراب شده نیاز متراژ زم ریغ

 دمیفهم یزیچ هی_ من  دهیسع
 جون؟ دهیسع ی_چ
ستگ نیخانم ، همه ا نی_بب ض ستیزمان ن کی یها برا یشک از  ی، چون بع

 ..یبند هستن ، میها هم ن ینشدن ، بعض میبوته ها هنوز ترم
 ها اتفاق افتاده یشکستگ نیچند بار ا یعنی_
 کرد لیحرفمو تکم دیس
 یخراب نیو باعث ا نجایکه هست از ادم تا جن چند بار اومده ا یهر چ یعنی_ 

 شده
 نییافتاد پا قلبم

 یستت، نکنه ک میکن دایپ یزیچ ایتفنگ  هیبهتره  یترستتم ، وا یم یلی_من خ
امون جادو تا بر یکی شیپ میبخواد ما رو بکشه؟ نکنه واقعا جن باشه و بهتره بر

 سهیبنو
 یزیکنم اما چ دایترستناک پ زیچ هیچرخوندم تا  یبا ترس به همه جاتم سترمو

 نبود
 اروم نگاهم کرد دیس

گاه با ادتی شهی_ خانم هم ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب ، و آ نها شید که تباشه " َأال ِبِذْکِر اللَّ
ورد و جادو  یبر یخوا یکن " اونوقت شتتما مبا یاد خدا دلها آرامش پیدا می

 ؟ تهیاولو نیشما اخر ی، خدا برا یریبگ
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کنم که خدا  یکارا رو م نیاروم شدم و هم شرمنده ، فکر کنم هم هیا نیبا ا هم
 منو ببخش ایدوست دوستم نداره .. خدا

 ؟ میکن کاریچ دی_خب االن با
صبر م دیس ش شتری، به نظرم بهتره ب میکن ی_   گهیبار د هیه ، اگ میمراقب باغ با
 باغو بگردم امیب نیبه من بگ نیدید یزیچ

 امروز کودها رو بپاش دیس ی، راست دی، خسته نباش دی_ باشه س
 _چشم خانم

 _ممنون
سا شدم ، یلیگرفتم ، امروز خ شیجمع کردم و راه خونه رو در پ لمویو سته   خ

 اومده ... شیپ یایقضا نینه به خاطر کار ، به خاطر ا
لحظه آخر لذته  نیآش رشته توا شییشاممو آورد ، خدا دهیشب سع 8 ساعت

ند ثل  تادم رو آش و در کمتر از  دهی، م  یور هیتمومش کردم و  قهیدق 5ها اف
 مبل سالن افتادم یرو

 نمیبب لمیف نمیبش نکهیده ؟ ا یحال م ی_ حاال چ
شت از من فاصله دا میمتر و ن کی قایکنم اما دق دایچرخوندم تا کنترل پ سرممو

نگاه کردم  واریبه در و د یه قهی. چند دق ارمشی، من هم که حال نداشتتتم برم ب
و کشوکشون خودم رو بردم کنار  نیینداره ، تنمو از مبل اوردم پا دهیفا دمی، اما د

داشت ، دوباره به چپ و راست نگاه کردم  با من فاصله یمتر میکنترل اما بازم ن
ز کردم ، اونو ا دایبودم رو پ دهیخر شیرو که چند وقت پ یکه مگس کش دستتت

سانت کم داشتم ، به زور  10طرف کنترل اما بازم  دمیبرداشتم و کش نیزم یرو
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 دیکشش دستم به کنترل رس نی.. هنوز پام رو مبل بود ، با اخر دمیخودم و کش
 نییوخواستم برگردم رو مبل که پرت شدم پا دمیکش یاز خوشحال غیج هی، 

 ی_ لعنت به تو کنترل کوفت
 هوا دمیپر هویمبل نشستم که  یکنترل رو با

 نمازمو نخوندم ی_ وا
ضو گرفتم و رفتم به اتاقم و نمازمو خوندم ، آخرش هم  دمیدو شپزخونه ، و تو ا

ظهور آقا امام زمان خوندم ...بعد از نماز برگشتتتم تو ستتالن و  یفرج برا یدعا
 رو روشن کردم یو یت

 یاینداره ، چهار ه یاینداره ، ستتته ه یاینداره ، دو ه یایه کی_ خب 
،  تدافیشتتما هم اتفاق ب یبرا دی... واو ، شتتا ینداره ،.... اوم بزنم شتتبکه استتتان

 خوب باشه نیفکر کنم ا
رو خاموش کردم  یو یت عیسر نیترسناک بود ، بخاطر هم الیقسمت سر نیا

 و لپ تاپمو آوردم
 ؟ نمیبب ی، خب چ نمیخنده دار بب شنیمیکه ان نهیکار ا نی_ بهتر

گفت خنده داره ،  یکه م دیها ، نو یدیچشتتمم خورد به آرتور و ع لمایف نیب
چ وز فن... کودک درونش هن نهیبیم شتتنیمیگندش هنوز ان کلیپستتره با اون ه

 مونده
مبل لم دادم و شتتروع کردم به  یو رو یو یتو فلش ، زدم به ت ختمیرو ر مهیان
ص یلی....خخخخ خ دنشید شخ صا  صو داداش بزرگه ، من  تیباحال بود خ

 آرتور عاشق داداش بزرگه شدم ... یکه شخصا به جا
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گاز رو خاموش کردم ،  ریمبل بلند شتتدمو شتت یاز رو لمیاز تموم شتتدن ف بعد
چراغا رو هم خاموش کردم و رفتم در و پنجره ها رو چک کنم . کنار پنجره رو 

شب تا حاال م ستادمیبه باغ ا اه کنم به باغ نگ کهیهوا تار یترسم وقت ی، از اون 
ستم پرده رو بک ی.. پنجره رو قفل کردم و وقت شما شمخوا ب صاح یب ی، چ

 دمیبلند کش غیج هیشدم افتاد به باغ و 
 ... دهی، سع دیمامان ....آقا س ی..... وا اهاهاهاهای_ 

دم ... در کر یکه از ته باغ مشخص بود نگاه م یبودم به پنجره و به نور دهیچسب
 یخونه من و نگاهم م یکه هراستتون اومده جلو دمیرو د دیآَقا ستت نیح نیهم

 در رو باز کردم و رفتم به باغ عیکنه . من هم سر
 ، او و و ن ... نور ...ت ت ته باغ دیس ی_ وا
 خانم ؟ ی_چ

 و گفتم دمینفس کش هی
 _ از ته باغ نور قرمزه مشخصه

 ؟ کجا ؟ ی_چ
 _سمت چپ

 متوجه شد نکهینگاه کرد و مثل ا قیدق دیس
 هیچ نمیرم بب ی_خانم شما برو تو من االن م

 بدو بدو خودشو رسوند به ما عدهیس
 شده ؟ ی_ چ

 نور قرمز از ته باغ معلومه هی_
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به هم و با  دهیهم چستتب دهیره ته باغ ، من و ستتع یکه با چماق م دمیرو د دیستت
از  یربه ته باغ اما اث میدیکه رس میرفت قهی... چند دق میترس و لرز همراهش رفت

 اون نور نبود
 ستی_ ن من

 میدیند یزیاما چ میاونجا رو نگاه کرد خوب
 نیزم ینشستم رو هیگر با

 یعنیخداجون ،  یباغ جن داره ، وا نیدونستتتم ا یدونستتتم ، من م ی_من م
 نیترستتم ... ستترمو چرخوندم ... هم یمن م ایکنن ، خدا تیاومدن ما رو اذ

 کنن ونهیرم ، اونا اومدن منو د یباغ م نیفردا از ا نیفردا ، هم
 بلند کرد نیزم یب*غ*لمو گرفت و منو از رو ریز دهیسع

 میینجایما ا دینترس _خانم
مونه  یم شمیگفت شب پ دهی، سع میساکت بود و تو فکر ... با هم برگشت دیس

که نم ما من گفتم  ها یا به خونه .... شتتتب قران رو  ییخوام و خودم تن رفتم 
 دمیآروم خواب یلیکه گرفتم خ یمیب*غ*ل کردم و با تصم

 مونم ینم نجایا گهیگردم خونه ، د ی_ من فردا بر م
...... 

 شدم داریاومد از خواب ب یکه از سالن م ییسرو صدا با
 چه خبره؟ نجای_ ا
و با  یعستل یرو گذاشتتم رو میبود ... قرآن کر 7ستاعت اتاقم نگاه کردم ،  به

شما سالن اما از د ییچ منظره رو به روم دهنم  دنیکه احتماال قرمز بود رفتم به 
 متر باز شد کی



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 وقت خوابه ؟_چته دختر جون ؟ االن 
 نجای_سالم آقاجون ، شما ا

 یکرد رمیس ی_برو دستو صورتتو بشور که سر صبخ از زندگ
 شروع کرد ومدهین

سرمو انداختم پا شو نیی_ ست ش ییصفا هی وییو رفتم د تم به به خودم دادم و برگ
سع صبحانه بود ، اما ......  دهیسالن .  شغول آماده کردن  شپزخونه م جون تو آ

 مدن تو خونه من ؟او یچجور
 ری، وقتمو نگ گهیصبحانه بخور د ایباه ، ب یکن یم کاریچ ی_دار

 نیتوه که به بزرگترم ستمین یکه آدم فیکه اسالم دست و پامو بسته ، ح فیح
 کنم وگرنه ...

قا جون م نیزم دمیدر خفا محکم کوب پامو  دید ی، چرا در خفا ؟ چون اگه آ
 آقاجون نشستم یکند . رفتم تو آشپزخونه و جلو یم یپوستمو قلفت

 _ سالم خانم دهیسع
 ریجون ، صبحت بخ دهی_ سالم سع

سا دهیسع شت به خونه خودش ، من و آقاجون هم  لیبعد از آماده کردن و برگ
 میمشغول خوردن شد

 ؟یکرد کارایچند وقته چ نی_ ا
جات  یفیو ص جاتیرو هم سبز یچند صد متر هی،  میکاشت ای_کل باغ رو سو

 از باغاه کنده شده نیخور یم نیکه دار یحونیر نی، مثال ا میکاشت
 ذوق نگاهش کردم با
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 ؟ نی_ فقط هم
 نییشدم و سرمو انداختم پا پرپر

 هم بکارم و برداشتم کنم یا گهید زی_ مگه فانتومم که چ
 تشر گفت با

 _ با بزرگترت درست صحبت کن
گرفتم وتا آخر صتتبحانه حرف نزدم . بعد از تموم شتتتدن صتتبحانه  یاللمون

شتتد که منو  یکردم ، نم یم یکار هی دیآقاجون رفت تو ستتالن نشتتستتت ... با
ش ریآقاجون کارد و پن ستیکه ا یچند وقت نی، بهتره ا میبا شو به نجا ست  دل د

شپزخونه رو مرتب کردم و با  ارمیب رشو س که اجونشربت کنار آق وانیل هی.... آ
 داده و چشماش بسته بود نشستم هیمبل تک یبه پشت

 آقاجون نیمون یم نجای_چند وقت ا
 نداد جوابمو

 ؟ دی_ چرا زودتر خبر نداد
 جواب نداد بازم

 _ باه ها خوبن آقاجون ؟
 ستادمیجواب نداد .. از جام بلند شدم و جلوش ا بازم

 _آقاجون ؟
 جلو چشماش تکون دادم دستمو

 آقاجون؟ یدیخواب_ 
ودم ستتاعته با خ هیخوابه و من  دمینه که فهم ای داریب نمیتا بشتتکن زدم بب چند

 زنم یحرف م
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 _خب آقاجون که خوابه منم برم به کارم برسم
خر فالکته بشه ا داریافتاد اگه اقاجون ب ادمیرو بردارم که  ابیتو اتاقم گنج  رفتم

سا نیبرا هم سر جاش و خ لیو شتم   هیبه چ یچ نمیودم رفتم ته باغ تا ببرو گذا
 شد بترسم که. یزیچ هیتا  شهی، نم

اغ به ته ب دمیکردم تا رس ادیاهنگ رو ز یرو گذاشتم رو گوشم و صدا یهندزفر
شتتدن و  یخط خراب م هیتو  اهایبود ... ستتو شتتتریها ب یبار آمار خراب نی... ا

 نشستم نیزم یرو واریسالم بودن . کنار د یخطوط کنار
جلو ؟ چرا  انیکنن؟ چرا نم یجن؟ چرا همش ته باغ رو خراب م ای_کار ادمه 

... 
 زنگ خورد ، تماسو وصل کردم میگوش

 _بله ؟
 اومده دم در با شما کار داره ییاقا هی_سالم خانم ، 

 ش؟یشناس ینم د؟یس هی_سالم ، ک
 دمشی_ نه واال خانم ، قبال ند

 امی_ باشه بگو االن م
 خانم ، خداحافظ_چشم 

 _خداحافظ
 بود که من نیا دیاومدن ستت یقطع کردم و راه رفته رو برگشتتتم ، خوب تماستتو

شدم هم سا شهیمجبور  ش یلبا رم ب ستیالزم ن گهیتنم کنم ، االن هم د دهیپو
 لباسامو عوض کنم .
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نه ، ک یکه اومده تو باغ و کنجکاوانه به همه جا نگاه م دمیرو د کریپ لیدور پ از
سش به من نبود اما هم ست و  ایسو یشدم کنار بوته ها کیکه نزد نیحوا ش ن

 نگاهشون کرد
 یاگه بگم خودمو سبک م دمیاما د کنیپ لی_سالم جناب ..... خواستم بگم ف

 کریپ لیگفتم ...پ نیهم یکنم ، برا
 انداخت باال و لبخند زد ابروهاشو

 _ سالم خانم خوشحال
 کردم یقت بود که مسخرت منامرد ، همون ح یا

 ؟ نیداشت ی_کار
 نشست ایسو یکنار بوته ها دوباره

 کنن یخوب دارن رشد م یلی_خوبه ، خ
 ستادمیسرش ا یباال

 ؟ نیبگ نیخواست یم نوی_فقط هم
 به غبغب انداخت یباد

با ندهی_ خانم بنده نما تابع خودمون  دیجهاد استتتان هستتتما ،  باغ افراد  به 
 رفته ؟ ادتونیکنم ...  یسرکش

به خود  تشتتمیکنه من رع یندونه فکر م یکیذاره ،  یهم م یکالستت چه ، خو
 !!!یستیجهاد ن

 نیکرد یهم سرکش ی_اها ، پس االن به باغ اهال
 ؟ نی_صد در صد... خب همه کودها رو پخش کرد

 _بله
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 شده بود گفت زیر یکه کم ییآورد جلو با چشمها یکم سرشو
همه امکانات .. به خونه و دم و دستتتگاه  نیدختر تنها ، با ا هیما ، شتت ی_راستتت

ره خو ی؟ به لهجتون هم نم دیکن یروستا تا کشاورز نیاشاره کرد ... چرا اومد
 ... هوم؟ نیباش یینجایا

م کن دایمن اومدم گنج پ یدیمحمد جون تو از کجا فهم یداشت بگم وا انتظار
 دنبال گنج ... خوبتتتته؟ میبا هم بر ای؟ اصن ب

ما اد یخصوص یتو زندگ نید یبه خودتون اجازه م ی_بلتتتته؟ شما به چه حق
 د؟یدخالت کن

 رو گرفت تو دستش نیزم یکه گذاشته بود رو فشویسرجاش ک برگشت
 کنجکاو بودم ، خداحافظ ینداشتم ، فقط کم ی_بنده قصد فضول

کارم درستتت بود؟ ...  ایکردم  یانقدر تند برخورد م دیناراحت شتتد . نبا یاله
 دیهوم ولش کن بابا ، پسره چشم سف

 شده بود داریخونه ، اقا جون ب برگشتم
 ؟ی_کجا بود

 _ رفتم به باغ سر بزنم
 ارمیآدم بار ب شونویکی_خوبه ... آروم گفت ... حداقل تونستم 

 گفت اما مثل رمانا گفتم یچ دمیشن
 آقاجون؟ یگفت یزی_چ

 رمان یهر چ کلیهم زد تو ه آقاجون
 نیمثل آدم بار اومد تونیکی_آره گفتم حداقل 
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 _ اها
خانواده فقط من مثل باه ادم بار اومدم  نیتو ا یعنی گه؟یاالن با من بود د خب

 خاندان من هستم ... آ  جون نیباه ا نیبهتر یعنی، 
 _پاشو منو ببر به شهر

 _چشم
 به اتاقم و لباسامو عوض کردم رفتم

 من آمادم دی_آقاجون بفرمائ
 اطیره سمت در ح یآقاجون م دمیکه د اطیتو ح میاقاجون رفت با

 کنم یمن خودم در رو باز م نینیبش نیای_نه آقا جون ، شما ب
 رونیدر رو باز کرد و رفت ب رهیبگ لمیتحو نکهیا بدون

 ادهیبره ... بلند صتتداش کردم ... آقا جون ، پ ادهی_وا کجا رفت ؟ نکنه بخواد پ
 سمت در ... آقاجون دمییراهه ... دو یلیخ

 بنز اقاجون پشت در خونه پارک شده دمیگذاشتم د رونیکه پامو از در ب نیهم
 میچرا قا وج*ی*گ*ر نیکه خدا منو از وستتط دو نصتتف کنه ، ا یاله ی_ وا
 ؟یکرد

صندل آقاجون سته بود و نگاهم م جلو کنار راننده یرو  ش سر ین  عیکرد من هم 
 در رو باز کردم و پشت فرمون نشستم و راه افتادم .

 یستتنت دمانیچ بایاهل دله ، اهل ستتنت ، خونش هم تقر یاز اون ادما آقاجون
ش شهیداره ، اما هم ش ریز نیما شق ما بودم اما  نهاشیپاش به روزه ، من هم عا

 کدوم از نوه چیداد خودم برونم ، البته ناگفته نماند که ه یوقت اجازه نم چیه
 نداشت . یاجازه رانندگ یاز عل ریها به غ
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 بردم به شهر نویماش
 کجا برم ؟ قایدق دی_خب آقاجون ، بفرمائ

 ، فقط خوش آب هوا و منظره باشه یدون یکه خودت م یی_ هر جا
 _چشم

 بود و هم جنگل ، تازه کوه هم داشت ایکه هم در ییجا رفتم
 _خوبه آقاجون ؟

 نگاه کرد اطرافو
 ستی_بد ن

 شد وبدون توجه به من ازم دور شد ادهیپ نیماش از
 زنگ خورد ، مامان بود میگوش

 _سالم مامانم
 مامان ؟ ی_سالم سحر ، خوب

 ؟ بابا خوبه ؟ باه ها خوبن ؟ نی_بله شماا خوب
 خبر؟_همه خوبن ، چه 

 ن؟یوقت روز مدرسه باش نیا دی_ خبرا دست شماست ، نبا
شو اورد پا صدا ستم ...  سه ه  بگم یزیچ هی.. زنگ زدم  نیی_چرا ، اتفاقا مدر

 سحر
 آروم یرفتم تو فاز صدا منم
 شده مامان ؟ ی_چ

 همکارم ؟یشناس ی_خانم کوهسارو م
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 که زدم نشناسم .. آروم گفتم یبا اون گند شهینشناسم ، اصال مگه م چرا
 _ خب

 کرده یپسرش محمود خواستگار ی_تو رو برا
 زدم ادیبلند فر یصدا با

 ؟یگ یدروغ م ؟ی_چ
 _سحر؟ درست صحبت کن با بزرگترت ، دروغم کجا بود؟

 شه؟ی_آخه مگه م
 ی_چرا نشه ؟ همه آرزوشونه تو عروسشون بش

 ؟ نیگفت ی_اون که بله ، اما جد
 دایکه پشتتت تلفن بارش کردم بازم ب یکوهستتار خره با اون همه فحشتت مگه

 شه؟یپسرش ؟ م یخواستگار
 می، جد گهی_اره د

 ؟ هی، چجور کارستی_خب محمودشون چ
 م... گفتی_ شهال که م

 مامان ؟ هی_شهال ک
 گهی_کوهسار د
 _اها خب ؟

ذاشت ،  یهم براش م ی، چه کالس رهیبگ یپسرش رفته فرانسه دکتر گفتی_م
 اه اه

 ؟یچ ی_جون من ؟ دکتر
 مواد ی_مهندس



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 ، خب هیعال ی_وا
 سالشه 27،  گهید یای_ه

 ؟ نیگفت ی، بگردم ، خب شما چ ی_اله
 بهتون مید یخواد درس بخونه ، دختر نم ی_ گفتم سحر م

 ستادیتو رگهام از حرکت ا خون
 ؟ نیحرفو زد نیا ی_مامتتتتان ، درسم کجا بود ؟ چرا الک
 _ سحر باور کن به خاطر خودت گفتم

 _مامان
ه گرفت ماهیکردم حال پر ی، اگه با محمود ازدواج م ادیبود اشتتکم در ب کینزد

 شد یم
 دهیسحر ، خدا منو ببخشه اما مثل چوب خشک فقط قد کش نی_بب

 یمحمود خوب بود ،حاال خوب خوب هم نه ، اما بد نبود ، ک ادمهی_نه ، من 
 د؟یقد کش

 ؟ هی، خب نظر خودت چ نشیبب ای، االن ب یدید شویسالگ 15_تو 
 دی، محمود هم پر نی_شما که نظر داد

 ، خداحافظ مادر ادی_ سحر ،شهال داره م
 _خداحافظ مامان

خواستتت من بزنم تو پوز  یخدا نم نکهیتماستتو قطع کرده بود ... مثل ا مامان
 . ماهیپر
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 کیتخته ستتنگ نزد هی یاقاجون که رو کیفاصتتله گرفتم و رفتم نزد نیماشتت از
زنگ خورد ، چه غلطا ، همه  میدرخت نشتتستتته بود که گوشتت هیستتا ریز ایدر

 دلشون برام تنگ شده
 ؟ رهیکه با من تماس بگ ستین یاز تو کس ریغ ایدن نیتو ا یعنی_ 

 رمینگ لتی_سالم ، واقعا که ، همون بهتر من هم تحو فاطمه
 خوبن ؟ الیاهل و ع ؟ی_سالم ، خوب

 دیخند
 یتو خال ی_ ختتتتتتوب ، جافاطمه
ضمن من ا هیمن  ی_ جا صوصا وقت نجایسبد گل الله بذار ، در   یخوشم مخ
 پ...

 حرفم نیب دیبا هول پر فاطمه
 جون هم کنارمه ماهی، پر کری_سحر گذاشتم رو اسپ فاطمه

 بود کیشکرت ، نزد ایخدا یوا
 دلم برات تنگ شده بود زم؟یعز یجون، خوب ماهیسالم پر_ 

 گم یم یی، چه چرت و پرتا اوق
 ا ؟ور نیا یایمنم دلم تنگ شده بود ، نم ؟ی_سالم سحر جون ، تو خوب ماهیپر
 جون عمت ؛ تو دلت برام تنگ شده آره

 ، فعال سرم شلوغه زمی_نه عز
 شده ؟ ی_نکنه باالخره خبر ماهیپر

 ؟ زمیعز ی_چه خبر
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خواستتتت ازت  یبه هر حال بر اثر حوادث زندگ یکی دی_گفتم شتتتا ماهیپر
 کنه یخواستگار

 ماهیکشمت پر یم
فاطمه جونم زنگ زده بوده ، گفته بود  زمی_اوا عز بل  مامان ق قا  فا از  یکی، ات

خودمون بمونه ،  شیکرده بود ، پ یهمکاراش برا پستترش از من خواستتتگار
، اما من به مامان گفتم که  رهیمواد بگ یمهندستت یپستترش رفته فرانستته دکتر

ور جمه سیاگه پسر رئ یخوام از خانوادم جدا بشم ، حت ی، من نم هیجوابم منف
دکتر  ی، چرا هر چ یهم باشه ، مامان هم گفت : سحر چرا انقدر بد پسند شد

پولدار دارن ، خودشون پولدار ، گفتم  ینه ، همشون بابا یگ یم ادیو مهندس م
س گرانیتونم مثل د ی: نه مامان جان من نم شم ، هر ک سند با ن م اقتیل یبد پ

س ل کهمث هیباه باز یرو نداره ، مگه زندگ ادهخانو نیا اقتیل یرو نداره ، هر ک
 یخوام عروسک باز یازدواج کنم ؟ مگه م یو سه سالگ ستیتو ب دهیند یادما

 سیازدواج نکنم ، ک یو هفت هشت سالگ ستیتا ب دیکنم ؟ من کم کمش شا
 ستیمن کم ن یخوب برا

، انگار عقده صتتد ستتاله از رو دلم  اهیپ یتو دلم م یخنک می، چه نستت یاخ
 برداشته شده

 ؟یندار یبرم کار گهی، من د زمی_ باشه عز ماهیپر
 رسونجون ، به داداشم و باه ها سالم ب ماهی_قربونت پر

 _حتما گلم ، خداحافظ ماهیپر
 _خداحافظ
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 ، از من هم خداحافظ سحر فاطمه
 فاطمه ی_بابا

ماستتو ند ت با لبخ ند مونال یقطع کردمو  قاجون  زایکه کم از لبخ نار آ نداره ک
 نشستم

 ، نه آقاجون؟ هیخوب ی_هوا
 _ خوبه

 تیعی، من هم به طب نیکه نشسته بود بلند شد و رفت کنار ماش یسنگ یرو از
 و در رو باز کردم نیازش رفتم سمت ماش

 دی_بفرمائ
در حد الکترون اومد گوشه لب آقا جون که باعث شد  کیکوچ یلیلبخند خ هی

 کپ کنم
 _دستت درد نکنه باباجان

 خود خدا ، با منه!!! ای
 رو دور زدم . نشستم پشت فرمون نیشد ، در رو بستم و ماش سوار

 آقاجون؟ _کجا برم
 کن تا نماز ظهرمو بخونم دایمسجد پ هی_

 _چشم
س قهیافتادم ، ده دق راه سجد  میدیبعد ر  هیشهر ، اتفاقا  یاز محله ها یکیبه م

 اونجا بود. کریپ لیپ نیماش یکپ نیماش
ش آقاجون ضو بگ ادهیپ نیاز ما ش رهیشد و رفت تا و ش هیرو  نی، من هم ما ه گو

 زنگ خورد میشدم گوش ادهیپ نیکه از ماش نیپارک کردم. هم
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 ودکبود شده ب ماهیبود ؟ پر ییچه حرفا نی، ا یهست یشرف ی_ عجب ب فاطمه
 دمیخند بلند

 نندازه کهیتا اون باشه که راه به راه ت ؟ی_جان فاطمه حال کرد
 کرد؟ ی_حاال واقعا همکار مامان جون ازت خواستگار

 _وا ، من اهل دروغم؟
 _کم نه

 ، قبل از تو مامان زنگ زد و گفت گمیراست م دی_به جون نو
 ؟ یداد ی_پس چرا جواب منف

ما مامان ا رهیبگ ی_پستتره همه جوره خوب بودا ، اتفاقا واقعا رفته فرانستته ا دکتر
 ونیقل یالغره ، مثل ن یلیگفت خ یم

 شد فی_پس ح
 گهی_اره د

،  تادهستتیجلوم ا یواریمثل د مهندس دمیبزنم که د نویماشتت ریتا دزدگ برگشتتتم
 دمیترس یکم

 _سالم سحر خانم
 رو از گوشم جدا کنم گفتم یگوش نکهیا بدون

 _سالم مهندس
 از اون ور خط گفت فاطمه

 ؟ هی_چه غلطا ؟ مهندس ک
 بهتون بگم یزیچ هیخواستم  ی_راستش سحر خانم م کریپ لیپ
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 دی_بفرمائ
 ، زود بگو هیک گمی_ سحر م فاطمه

 تو چشمام نگاه کرد و گفت کریپ لیپ
 ن؟یکن ی_با من ازدواج م

 باز شدن بالیصدر و چشمام در حد توپ وال یکنم دهنم به اندازه غار عل فکر
 ؟یچ یعنی_

 و گفت دیکش یبلد غیج فاطمه
 یاریب ین ین یعنیماچ وب*و*س ،  یعنی_ 
 گفتم یبلند یصدا با

 ایح ی_خفه شو ب
 قدم به عقب برداشت هیاز ترس  مهندس

 _بله؟
 ازادم آوردم باال و گفتم دست

 دمز یکه پشت تلفنه حرف م یبا شما نبودم ، داشتم با کس دی_ببخش
 یماه عروستت نی_آره جون عمت ، اقا من برم لباس بخرم ، جون من هم فاطمه

 باشه مودهیراه بنداز تا شکمم کامل باال ن
 کشمت ی_ م

 ی_ با من کریپ لیپ
 زدم لبخند

 _نه مهندس با تلفنم
 گهی_جوابشو بده د فاطمه
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 به آسمون نگاه کرد و به من گفت کریپ لیپ
 یکن ی_ سحر ، با من ازدواج م

 زد غیج فاطمه
 خوام ی، منم م کیچه رمانت ی_وا

 رهیگم حالتو بگ یم دی_چه غلطا؟ به نو
 یواخ یزدم که م یکردم ، مگه حرف بد ی_ آخه من فقط خواستگار کریپ لیپ

 ؟ هیک دیاصن نو ؟یبگ دیبه نو
 حرص سرمو به چپ و راست چرخوندم با

شما ن شت خط ستمی_با  زنم ... بعد به فاطمه گفتم  یحرف م یمهندس ، با پ
 ... فاطمه فعال خداحافظ

 زد قطع نکن .. یم غیکردم که فاطمه ج یرو قطع م یگوش یحال در
 نگاه کردم کریپ لیو به پ بمیرو گذاشتم تو ج یگوش

 مهندس؟ دیفرمود یم ی_ خب چ
کنم  که فکر ییو فوکوس کرد تو چشتمم ، با صتدا نویلبخند زد در حد آلپاچ هی

 کرده بود گفت یاز قصد تو دماغ
 سحر ؟ ی_هول شد

 _ بلتتتته ؟ منظور؟
 دستشو زد به کمرش هی

گفتم ،نترس چاره کار سه تا  یچ ادینم ادتیکه  یاالن انقدر ذوق زده ا یعنی_ 
 تتکیشمرم تو نفس بکش ...  ی، من م قهینفس عم
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 حرص نگاهش کردم با
 ستیاطلس هم ن انوسیدر حد جلبک قرمز اق تونیاجتماع تی_ شخص

 چرخوندم و رفتم سمت مسجد سرمو
 خواما یادب نم ی، من زن ب یادب یب یلی_ سحر خانم خ

 به عقب دمی!!! مثل جت چرخ تتتتتنیه
 _درست صحبت کن

 _چرا اونوقت ؟
 _ واقعا که

 یکردم بعد تو چ ی؟ من مثل باه ادم دو بار ازت خواستتتگار ی_ واقعا که چ
مهندس "، اخرش هم  یفرمود ی" چ ی... صتتداش رو نازک کرد ... گفت؟یگفت

نه ا یبهم گفت ،  تیترب ی؟ ب یخودت جلبک ستتبز نکهیجلبک قرمز ، حاال 
 رمتیبگ امیعمرا ب یتیترب یحاال که انقدر ب

 شد و رفت شیقهر برگشت و سوار ماشن با
فکر  ایبودم  یستترکارم گذاشتتت ؟من جد ایبود  یجد نی؟ االن ا یچ یعنی

ستگار نیکردم ا شت ؟ خوا  ؟ االن واقعا یواقع ایبود  یسرکار یسرکارم گذا
 شد ؟ یچ قایقهر کرد ؟ دق

 یتیخودش بود ، من دختر با شخص ریخورده زشت بود ، اما تقص هیرفتارم  البته
 هستم
سجد نماز بخونم که  دوباره شتم م ضد افتاب زدم  ادمیبرگ صورتم کرم  اومد به 

 بربم خونه و نماز بخونم . دیبا صابون بشورم ، پس با دیو حتما با
 اومد قهیدق 10بعد  آقاجون
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 می_بر
 دیرو باز کردم _ بفرمائ در

 شد ، من هم سوار شدم و راه افتادم ارسو
 _ کجا برم آقا جون ؟

 _برو خونه
 چشم

........ 
ه مثل کرد و ن ی، نه بد خلق افتادیمن و اقاجون ن نیب یاتفاق چیه گهیشتتب د تا

 یو خواستگار کریپ لیشد ... اما همش فکرم به پ نیصبخ چهرش به خنده مز
گذر زشیانگ جانیه گه از حق ن که  ینفر نیاول کریپ لیپ میبود .. ا بود 

خواستتتگارا با مامان و بابا  هیاز خودم درخواستتت ازدواج کرد ، بق مایم*س*تق
 زدن . یحرف م

به قول محمد هول شده بودم ...اوه اوه اوه  دیدونم چرا اون کارو کردم ، شا ینم
،  ستتتیستتابق ن کریپ لیهمون پ گهیتو ذهنم د کریپ لی، " محمد " فکر کنم پ

 بکپ .... ریشده به محمد ، خفه شو سحر ، بگ لیکنم تبد یاحساس م
...... 
شدم ، اقا جون عادت داشت بعد از اذان صبخ  داریکله سحر از خواب ب صبخ

صبحانه بخوره ،  هی ساعت  هیبار  صبحانه بخوره ... نمازمو خوندم و  9بار هم 
 میانه نشستصبح زیصبحانه اقاجون رو آماده کردم ... باهم سر م

 آقاجون دی_ بفرمائ
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 بودن منو گرفته بود زبانیحس م بیعج
 ؟ نیاعتقاد دار ی_ آقاجون شما به جن و پر

 سرشو بلند کنه گفت نکهیا بدون
 اعتقاد داشته باشه دیبا ی_ هر مسلمون

 من و من کردم یکم
 ؟ نیدی_خب ، تا حاال خودتون جن د

 بهم نگاه کرد میم*س*تق
 ؟یدید_مگه جن 

 شدم هول
 _ نه آقاجون جن کجا بود ، فقط سوال شده بود برام

 دیبار جن د هیاما فکر کنم پدر بزرگم  دمی_نه من جن ند
 دهنمو قورت دادم ، فکر کنم سنگ کوب کردم اب

 ؟ دی_کجا د
 بود دهیاز باغهاش د یکیتو  ادیم ادمیکه  یی_تا اونجا
 ، با دستم گلومو گرفتم ادیکردم نفسم باال نم احساس

 _کدوم باغ ؟
 باه جون ... ادینم ادمی_ 
شت م از شتم  زیپ شد و رفت به اتاقش اما من جرات تکون خوردن هم ندا بلند 

ده ، با ترس ستترمو  یداره شتتونهامو ماستتاژ م یکی،که ناگهان احستتاس کردم 
 .. اشکم در اومد دمیند یزیاوردم باال اما چ

 _ سرجدت ولم کن
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 رو احساس کردم یفیدرد خف هیرو زانوم  ناگهان
سم الله الرحمن الرح رینگ شگونی_ تو رو خدا ن شه ؟ ب  می، من غلط کردم ، با
شت م شدم و دو زی.. از پ ستم اما نگهان در باز  دمیبلند  تو اتاقم ...در اتاق روب

 شد
 و چشمامو بستم واریبه د دمیترس چسب با

 _ تو رو خدا منو نخور
 ؟یدی_چته باه ؟جن د

 آقاجون چشمامو باز کردم یصدا دنیشن با
 ؟ نی... کارم داشت دمیکش قینفس عم هی_ نه ، .. 

 افتم یخواستم بگم نهار رو زودتر اماده کن ، من بعد از ظهر راه م ی_ آره م
 نیموند ی_ حاال چرا انقدر زود ، حداقل چند روز م

 خورن یمنو م نایخواستم بگم آقاجون نرو ، ا یم
 برم دی_ نه کار دارم با

 کنم ی، نهارم زودتر آماده م نی_چشم ، هر جور که راحت
 دمیوابخ یو با بدبخت دمیتختم دراز کش یبرگشت به اتاقش من هم رو اقاجون
 باغ نیهم برگشت خونه خودش ، بازم من موندم و ا آقاجون

........... 
م ها کود و س ستیردم . رفتم به انبار و لساختمون جهاد پارک ک یجلو نویماش

 رو به مسئول انبار نشون دادم
 ارمیتا من سم ها رو ب نیصبر کن قهیچند دق دی_ خانم با مسئول
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 مونم ی_منتظر م
م پامو خواست یکه م ی، وقت رونیدادم برم ب خیانبار انقدر خفه بود که ترج یهوا

بود  کریپ لیکه مطمئنم خود محمد پ دمیآشنا شن یصدا هی رونیاز انبار بذارم ب
 و به حرفاشون گوش دادم ستادمی، پشت در ا

 همه وقت نیا یکنم و برگردم ، الک سیکارها رو راستتت و ر دیبا واشی واشی_
 خودمو گرفتم .

 زنه ؟ یحرف م یمورد چ در
 هم داشت ؟ یا دهیفا چی_ ه ناشناس

 رمیگ یحالشو م نداشته باشه ، اما اخرش من دهی_اره ، چرا فا
از  یلیتو پرش ، خودم که خ یخواد خوب بزن ی_ جون محمد دلم م ناشتتناس
 ؟ی، شمارتو عوض کرد ی، راست میشیدستش ات

 بودم دهیادم کنه تر ازش ند یعنیدختره مالم کرده بود ،  نی_آره ، بابا ا
 کتک خورد یک مدمیاما نفه دمیکتک!!! خوردن شن یصدا

 کنه یچه ها که نم تی_ محبوب ناشناس
 تی_ول کن بابا ... با ادا گفت ... محبوب

 یکارت داشتم اون شماره کوفت روزی_ حاال برا من ناز نکن ، شماره رو بگو که د
 یمال خودت کرد یو منو کل وستیپ تیهم که به ابد

 ؟ یکار داشت ی_چ
ت بودن نی؟ ا یهستتت یباشتت دی، حاال که نبا ینبود یبود دی_اون موقع که با
 بخوره تو سرت

 گفت یبامزه ا یبا صدا کریپ لیپ
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 بودم ؟ ی، نبود یاقا من متوجه نشدم ، بودم نبود دی_ ببخش
 برم دی، شمارتو مثل باه آدم بگو با ای_باز مسخره شد

 ندازم برات ی_ تک م
از  از صدتا تک زنگ شتری_محض اطالع بگم که من از تو محبوبترم ، روزانه ب

 نره غول کدومه ؟ یدارم اونوقت از کجا بفهمم شماره تو یبهشت یها یحور
ضعف  یدید یم یبود دیبا ت؟یترب ی_من نر غولم ب دختره چطور برام غش و 

 کرده بود ، بدبخت حسود
 _باشه ، حاال شمارتو بگو خوشگله

 کن ادداشتی_
کردم و در آخر به استتم  ادداشتتتیشتتد که من هم شتتماره رو  یدونم چ ینم

 کردم . رشیمد!!! ذخمح
 سمها رو برات آوردم ای_خانم مسرور، ب

سر یصدا دنیشن با سئول انبار   دنیا دب اارهیسمتش ، فکر کنم ب دمیدو عیم
 لیپ نکهیدونه که من از ترس ا یکرد، حاال نم سیعکس العملم خودشتتو خ

 فرار کردم . نهیمنو نب کریپ
 که توش پر از سم و کود بود نگاه کردم یجعبه ا به

 ؟ ارهیب نمیرو تا ماش نایکه ا ستین ی_ کس
د نگاه کردم بو ستمشینشسته بود و سرش تو س زیانبار که حاال پشت م مسئول

 باال گفت ارهیسرشو ب نکهی. بدون ا
 یببر دی_ نه خانم ، امروز کارگر ندارم ، خودت با
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شخص کمک کن ،  هیبه  اینامرد ، حداقل ب یا ش هیخانم مت  ینیریخورده خود 
 . ستین یزیهم بد چ

برداشتم  زیم یکه جعبه رو از رو نیشدم و جعبه رو زدم به ب*غ*لم اما هم خم
ر*ق*صتتن .. با هن هن حدود چند  یم یدارن بندر ستتکهامیاحستتاس کردم د

شتم . دوباره چند قدم راه رفتم  یراه رفتم اما هنوز کم یمتر صله دا با در انبار فا
ستش رو جلو کریپ لیو به در نگاه کردم که پ ستش باهاش دمیدر د یو دو  ، دو

جعبه رو از  ادیم لمایاالن مثل تو ف یکرد .. وا یزد اما اون منو نگو م یحرف م
 گهیو م رهیگ یدستم م

محبوبت که دل  تیاون شتتخصتت، با  فتیظر کلیه نیمن ، تو با ا زی" آخه عز
مگه محمدت مرده ؟... تو بگو  ؟یکن یبلند م نویسنگ یزایچ نیمنو برده چرا ا

 عشتتتتق من ؟ " کارکنمیچ هاتیخودسر نیمن با ا
صدا جانیشدت ه از شد و  ادیز یآب دهنمو با  قورت دادم ... قدم هام کوتاه 

س سم بند اومد ، وا دمیر شد ، نف خواد  یاالن م یبه محمدم !! که محمد خم 
 رهیجعبه رو از دستم بگ

 _خانم ؟ خانم مسرور ؟ محمد
منو کشتتته ، دوستتت نداره جلو  رتشیغ یعنیمحاله ،  یهمه خوشتتبخت نیا منو

 دوستش منو به اسم صدا کنه
 _ خانم مسرور ، حواستون با منه ، خانم ؟ محمد

 هیکنم و  یکنم ؟ خب... اوم ... چشمامو با عشق باز م کاریچ دین با، اال یوا
 ندازم . ینگاه خوشگل بهش م
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شو زده بود به کمرش و با  آروم ستا شمامو باز کردم و با لبخند به محمد که د چ
 که از تعجب رفته بودن باال نگاه کردم ییابروها
 _بله ؟

اشتتاره زد ...  نیتش به زمکنم ... با دستت یستتاعت دارم صتتدات م کی_خانم 
 نیو روش لگد کرد نیشما هم لطف کرد نیزم یکاغذم افتاده رو

 هتتا؟؟؟
ور شع یاخم و بدون توجه به حرفش هن هن کنان از کنارش رد شدم ، پسره ب با

.. . ستتتمیستتحر ن رمی، اگه حالتو نگ ینامرد یلی؟ خ ادیگه کمرم درد م ی، نم
 ورت داره سحر ... نیحاال چرا بهش لبخند زدم ؟ خدا از رو زم

زنگ خورد ،  میراه بودم که گوشتت یروش کردم و رفتم باغ ... وستتطا نویماشتت
 گوشه نگه داشتم و تماس رو وصل کردم هی نویماش

 _ بله ؟
 اومد ییآشنا یصدا

 ؟ ی_ سالم سحر ، خوب
 عم*س*ت ،با شک گفتم هیصداش شب چقدر

 _عمه ؟
 _بله که عمه تماس گرفته

 هم هست یافتاد سحر ادتیچه عجب  ؟یعمه رخساره ، خوب ی_وا
 دیخند
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 هیق؟ ب یکن یم کارای؟ چ ییدلم برات تنگ شتده بود ، کجا ؟یستحر ی_ خوب
 خوبن ؟

 _همه خوبن عمه ، سالم دارن ، من هم که شمالم
 ؟یکرد دای؟ گنج رو پ یهنوز شمال ی_جد
 دونه ؟ یعمه هم م مگه

 ؟ نیدیگنج رو فهم هی_ شما از کجا قض
ساره بهم گفت ، وا ست یلیسحر خ ی_ شده ، را آدرس باغو  یدلم برات تنگ 

 کنم ادداشتیبگو 
 زده گفتم ذوق

 ؟ رانیا نی_ مگه اومد
 کس خبر نداره چی، باشه ؟ ه ی_جون سحر لو ند

 عمه ساره ؟ ی_حت
 اون ی_حت

 ؟یشمی، شب پ گهید یافت یراه م_خب پس امروز 
، گفتم اول  رانیا امیخوام ب یم گهی، چند روز د رانیا ومدمی، هنوز ن گهی_نه د

 .. امیبعد ب رمیآدرسو بگ
 یچ یعمه سوغات یکن .....آدرس رو گفتم ....راست ادداشتی_آها ، باشه پس 

 برام ؟ یاری یم
 گهیخرم د یم یزیچ هی_ 

 یایم یدار گم ی_پس منم به همه م
 ر؟یباج گ یخوا یم ی، چ ارمیپدرتو در م رانی_اومدم ا
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ب ، شتت راهنیپ هی،  ریپالتو خوشتتگل بگ هی،  نی_ج*ی*گ*ر عممو بخورم ، بب
ستونه ، دو تا ک نیپوت صندل تاب سه تا ع فی، دو تا   یچ گهی... د نکیچرم ، دو 

شلوار نخر سا هی ای؟  شه دلم نم زیموقع  س ادیمن نبا و  بدم ، چند تا تاپ یبه ک
، به جون عمه اگه  نمارک باشتت دیهمه هم با یهم بخر ، راستتت نگولیپ نگولیز

 ، باشه قربونت برم ؟ ادیمارک بخرم گرون در م رانیبخوام ا
 گرما ؟ نی_پالتو االن ؟تو ا

 ، مگه نه عمه جون ؟ گهید شهی_باالخره زم*س*تون هم م
دو قلم جنس  نیکشتتم با هم ی، آخه من خجالت م ی_ چقدر خوش ذائقه ا

 هم بگو بخرم گهید زیکمه عمه جون ، چند تا چ نای، ا رانیا امیب
 در حال انفجار بود یاز شدت مسخرگ لحنش

 ؟یایم ی، حاال ک هیکاف نایکشم ، هم ی_نه جون عمه خجالت م
 شد ادیپول تلفنم ز ؟یندار ی، سحر کار امیماه م نیدونم اما هم ینم قی_دق

س ،  کنه یساپورتت م یدار هیبابا به اون ما ؟یاریدر م یباز سی_ عمه چرا خ
 غمت نباشه ، حرف بزن
 هم نگو ، خداحافظ یزنم ، به کس ی_برو باه ، بعدا زنگ م

 _قربون عمه ، منتظرم ، خداحافظ
 ... ادیخواد ب یجون ، عمه م آ 

روشن کردم و رفتم باغ... رخشو درون باغ پارک کردم و رفتم خونه گنج  نویماش
و هفته د یکیکردم و گرنه تا  یفشتترده کار م دیبرداشتتتم و زدم به باغ ، با ابوی
 شد . یم لیکار تعط گهید
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صدام کرد برم غذا بخورم اما چون حس  دهیکار رو شروع کرده بودم که سع تازه
سته  یذا نمکار منو گرفته بود گفتم غ شتن همزمان لپ تاپ و د خورم . نگه دا

 بود ، اما ... میگرم عذاب عل یتو اون هوا ابیگنج 
کار کردم ، اما آخراش انقدر  یغروب بدون توجه به گرما و گرسنگ6ساعت  تا

 رو جمع کردم و برگشتم به خونه . لیخسته شدم که وسا
ش دهیسع سته نبا ش ی_ خ شد ،  سرد  ام رو زودتر آماده کردم ، خانم ، نهارتون 

 ارمیاالن م
 جون دهیسع ی_ مرس

اعت س کی کیرو بردم درون اتاقم و با برداشتن حوله رفتم حموم ، نزد لیوسا
 . رونیموندم حموم ، خوب تنم شستم و چرکا رو از تنم در آوردم و بعد اومدم ب

 هم خوب قلقمو گرفته بود ، دهیدرست کرده بود ، سع نیشام ته چ یبرا دهیسع
 . هریتنم در م زا یدرست کنه خستگ نیخستم اگه ته چ یدونست وقت یم
شستم . ن ونیزیتلو یغذا رو برداشتم و رفتم تو سالن جلو یظرفا یخوشحال با

خورده خوش بگذرونم ، پس بلند شدم و از  هیبهتره  امیحاال که قراره سر حال ب
 . میخور ی. حاال غذا م ونیزیرو فلش و زدم به تلو ختمیر لمیف هیلپ تاپم 

خنده دار بود چند بار وستتط غذا به ستترفه افتادم ؛ غذا  یکوفت لمیف نیکه ا بس
ستگاه رو  لمی، ف ونیزیتلو یمبل جلو یمو خوردم و لم دادم رو شد د که تموم 

 دمیخاموش کردم و همونجا خواب
صدا دهیدونم چقدر خواب ینم شن یبودم که   ... خواب دمیزنگ تلفن خونه رو 

 آلود بلند شدم و تلفن رو برداشتم
 دی_بفرمائ
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 سکوت
 _الو ؟

 ومدین ییصدا بازم
 ؟یزن ی_ الو ؟ حرف نم

 اومد . تماسو قطع کردم یاز پشت خط نم یحرف نزد ، اصال صدائ بازم
 مردم آزار شدن ملت

............... 
عد از ستتت باالخره مده اامروز ظهر ب که او فت  مه زنگ زد و گ و  رانیه روز ع

رستته به باغ ، حاال  یم گهیمن و تا چند ستتاعت د شیپ ادیداره م میم*س*تق
 ادیخواد ب ینگفت که م ی، اصتتال چرا به کستت نجایا ادیبود که چرا م نیستتوال ا

شکوک م هی؟  رانیا ساره  نیزنه ا یخورده م ساله من که  30عمه ما ، عمه رخ
ساله رفت شوهر هم نداره ، چند  ستون تا درس بخونه ،  ،  جفت من هیکیه فرنگ

ست یهر دومون ب  خونه و یم یبدن تیگفت ترب ی.... خودش که م میشوور ه
سواله  من یارشدشو داشته باشه ، فقط برا یحداقل کارشناس دیاز قضا االن با

کرده ؟  یپاس م شتتویعمل یاواحده یاجنب یعمه من اونجا با برادرا نیکه ا
شنا رو پاس م یم یبا هم فوتبال باز یعنی سر کالس  یکردن ؟ واحد  کردن ؟ 
 ، منم رو عمم هیناموس یلیخ هیکه هست قض یبا هم بودن ؟هر چ کیمناستیژ

 !!! دیتعصب دارم شد
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 فونیا نکهیکنان بدون ا غیج غیبود که زنگ خونه رو زدن ،من هم ج 7 ستتاعت
، در رو باز  دمیکشتت قینفس عم هیستتمت در باغ . پشتتت در  دمیرو بردارم دو
 رونیب دمیپر غیکردم و با ج
 ؟ دلم برات تنگ شده بود عم.. یی_پس کجا

 حد نیدونستم دلت برام تنگ شده ، اما نه در ا ی_م
د نگاه فرو رفته بو فتشیخودشتت گوریکه طبق معمول در ف کریپ لیمحمد پ به

 کنه ؟ یم کاریچ نجایپسره ا نیکردم ، ا
 ؟ نیداشت یکار _ سالم ،

 نشیداد به ماش هیقدم عقب برداشت و تک هی
که  امیخوام ب یمن م یدی_ستتالم بر ستتحر خانم مستترور ، حاال از کجا فهم

 به استقبالم ؟ یاومد ینجوریا
 _اما من که ن...

 دستشو آورد باال و اشاره کرد که سکوت کنم هی
شا نکن دختر ، م سخته که اعتراف کن ی_ حا ف ، اعترا یتون یاما تو م یدونم 

 کن
 برا خودش ؟ گهیم یچ

 ، من منتظر شما نب... کریپ لیپ یآقا نی_ بب
 ؟ هیچ یدون ی، اصال م میاعتراف صداقته ، دروغ ندار هی_آ آ آ ... الزم

 ؟ هی_چ
 ؟ ی_ چ

 نیبگ نیخواست یکه م یزی_ همون چ
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 نگاه به من هینگاه به آسمون انداخت و بعد  هیمعمول  طبق
 رفت ، حاال اونو ول کن ، منتظر اعترافم ادمی_ 

 کنم یتو حرفم اعتراف م نی_ اگه نپر
 برداشت و دستشو زد به چونش نشیاز ماش شویذوق تک با

 _ بگو منتظرم
 ؟ نیدار کاریچ نجای، من اصال منتظر شما نبودم ، اصن شما ا نینی_ بب

 داد هیتک نشیبه ماش یبا کالفگ دوباره
 یبد قلق یلی_د نشد ، خ

 شدم براق
 گم منتظر شما نبودم یچه طرز حرف زدنه ؟ م نی_ بله ؟ ا

 میدیشونه به شونه چرخ کریپ لیاومد ، من و پ نیبوق ماش یلحظه صدا همون
 نمیمرد ... صبر کن بب هیو  ستادهیدر باغ ا یجلو یتاکس هی دمیسمت صدا که د

 هاست یکره ا هی؟ چرا شب هیک اروی نی، ا
 ؟یبود هیشکستن ینیچ اروی نی_ هه ، پس منتظر اکریپ لیپ

 به همون مرد نگاه کردم متعجب
 _ نه به جون شما

 _به جون من قسم نخور
 شاسمش ینم گمی_مگه دروغ دارم ، م

 کنه ؟ ینگاهت م ینجوری_پس چرا ا
 ؟ هیکنه ؟ اون لبخند رو لبش برا چ ینگاه م ینجوریچرا ا اروی نی، ا وا
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 هیک نیدونم ، آقا محمد جون من برو بب ی_من چه م
 ؟ ستیآشنا ن ی_مطمئن

 سنگر گرفتم کریپ لیرفتم پشت پ آروم
 شناسمش یگم نم یبار دهم م ی، برا گهی_ آره د

 هیک نمیبمون تا برم بب نجای_باشه ، هم
 یمونه ... محمدم با قدمها یمرد بشتتته که مثل کوه م نیستتحر قربون ا یاله

س یاون مرد که ناگهان زن کیمحکم رفت نزد ساره از تاک  ادهیپ یبه نام عمه رخ
 سمتش دمیعمه فکر کنم رم کردم و دو دنیشد ... با د
 _ عمتتتته

 ب*غ*ل عمه دمیگذشتم و پر کریپ لیمتعجب پ افهیکنار ق از
 ؟ یدیرس ریدلم برات تنگ شده بود ، چرا انقدر د ؟یعمه ، خوب ی_ وا
 محکم از پشتم گرفت و همونجور که تو ب*غ*لش بودم گفت شگونین هی عمه
 ؟ ایح یب هیک اروی نی_ ا
 عمه رو ماساژ دادم شگونین یجا

 جون عمه یاکی، ه ی_ووو
 ؟یدی_ دروغ نگو سحر ، چشم دادشمو دور د

 ؟ هیک یاجنب نیا یراست_ ا عمه ، دروغم کجا بود ، 
؟ منم دل تنگت بودم ، چه قد  زمیعز یستتالم ستتحر ، خوب ی، وا گمی_بعدا م

 برا خودت یشد یدختر ، نردبون یدیکش
 زده ؟ یقاط عمه

 یعمه ، پس تو هم نردبون می_ هم قد هست
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 نکن ی_حاال بلبل زبون
فت نزد رونیاز ب*غ*لش آورد ب منو ثل دمبش  کریپ لیپ کیو ر ، من هم م

 کردم شیهمراه
 ؟ی، خوشبختم آقا ری_ سالم ، روزتون بخ عمه

شاورز کریپ لی_ بنده محمد پ شد ک ستم مهندس ار ستان  ندهی، نما یه جهاد ا
 مازندران، ارادتمندم

 گهیخودش به همه م یمعرف یرو برا یا شهیجمله کل نیا یعنی
 ؟ نیداشت ی، امر کریپ لیپ ی_خوشبختم آقا

 زد به من اشاره
 _ با خانوم مسرور کار داشتم

 و آورد کنار خودش دیمنو کش یبازو عمه
 هم خانوم مسرور نیا دی_ بفرمائ

تونستتت اون عالمت ستتوال گنده رو از  یکرد نم یم یهر کار اارهیب کریپ لیپ
 صورتش برداره ... به من نگاه کرد یرو

 _ خب راستش خانوم مسرور
 یخساری_ روئ

 هیخارجک ارویسمت  میسه برگشت هر
 گفت ؟ ی_ ها ؟ چ من

 ؟ کهینزد ی_ فکر کنم گفت سار کریپ لیپ
 گهیگفت د یبه خارج یزیچ هی_ نه بابا ، گفت .. 
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 اعتماد به نفس کامل گفت با
 ؟ کهینزد ینگفت ، گفت سار یبلدم ، پس خارج ی_ من خارج کریپ لیپ

 نوعه ؟ هیفقط  ی، مگه خارج وا
، در  ایبلد هستم ی، باالخره ما هم دو تا کلمه خارج کریپ لیپ یآقا یچ یعنی_

 گفت یچ دمی، فکر کنم فهم دمید ادیز یکره ا الیضمن من سر
 _ بله محمد ؟ عمه
 شده ؟ یمی... عمه چرا انقدر زود صم میبه عمه نگاه کرد کریپ لیو پ من

 خانوم ؟ نی_ با من کریپ لیپ
 هیخارجک ارویرفت سمت  رهیبگ لشیتحو نکهیبدون ا عمه
 دمیشد؟ من نفهم ی_چ من

 یاکنه ، نه واحد ه یم یزبان رو قو یکره ا الی_ من که گفتم ، نه سر کریپ لیپ
 دانشگاه یزبان خارج

 خفن اومدم شیا هیقر گردن برام اومد ، منم  هیهم  بعد
 بود یخارج یاقا نی، منظورم ا کریپ لیپ ی_ منظورم زبان نبود آقا

 ش؟یشناس ی_اها ، مگه نم
 یبراش اومد که فکر م یعیطب مانیاخم خفن در حد زا هینگاه کردم و  بهش

 کنم در نطفه خفه شد ... سرشو خاروند و آروم گفت
 ؟ هی، پس ک شیشناخت ی_ اها ، نم کریپ لیپ

 ؟ هیآقا ک نیگفتم ، ا نوی_ بنده هم هم
 گه ، نه ؟ یم میبپرس یی، اگه دوتا هیک میبپرس میبا هم بر ایب نی_ بب کریپ لیپ

 برداشته تیمیصم پیریشده و ت ریجو گ پسره
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 ؟ میبا شما دارم که همراه هم بر ی_ من چه صنم
بهش رفتم و رفتم  ی، چشتتم غره ا دهید ونهیبهم نگاه کرد که انگار د یجور هی

 به عمه و در گوشش گفتم دمی... چسب نایسمت عمه ا
 ؟ هیک اروی نی_ عمه ا

 هستن یمحمد تاکازاک یآقا شونی؟ ا هیچ اروی_مودب باش ، 
 _هتتتا؟

 یخساری_ روئ
 گفت ی_ ها ؟چ کریپ لیپ

 _ گفت رخساره عمه
 عیبود نگاه کردم ، اون هم چون بد ضتتا ستتتادهیکه حاال کنارمون ا کریپ لیپ به

 کرد یو آسمون نگاه م واریشد بود به در و د
 گوش عمه گفتم ریز دوباره

 ؟یآورد یآقا رو برا چ نی_ عمه ا
 گم ، حاال هم ولم کن ی، بعدا بهت م ی_ پوفتتتتت ، تو که از همه بدتر

هم  گفت و با یثان یبه محمد آقا یسیبه انگل یزیچ هیشوت کرد اونور و  منو
 ؟ رهیگ ینم لیمنو تحو گهیرفتن تو خونه .. چرا عمه د

 بود ؟ ی_ اون دختره ک
 با بغض زل زده بودم به در باغ همونجور

 _ عمم بود
 بود ؟ ی_ اسمش چ
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 رفت ینم نییکردم بغضمو قورت بدم اما الکردار پا یسع
 _ رخساره

ستن اروی_اه اه اه ، چرا انقدر لهجه   فتگیبود ، خو مثل باه آدم م عیضا هیشک
 ؟ هیا غهیچه ص یخساریرخساره ، روئ

 دونم واال ی_چه م
 _ حالت خوبه ؟

 _ نه
 _چرا ؟

ند گهی_فکر کنم عمه د نداره ،  با  رهیبگ لیمنو تحو نکهیبدون ا یدیدوستتتم 
 محمد اقاهه رفت؟

 ی_ اله
 _ دلم شکست

 شهی_ نگو تو رو خدا دلم داره کباب م
 داد خی_ عمه اون اقا رو به من ترج

 یعمو که دلشو خون کرد ب*غ*ل ای_ غمت بخوره تو سر دشمنت ، ب
 _بلتته؟

خواستم  یم یرفت بگم ، اومده بودم بگم که ... چ ادمی،  یای_هتتتتتوم؟ ه
 گم یرفت باشه بعدا بهت م ادمیبگم ؟ 
 انداختم باال ابرومو

 ؟یندار ی_ خب ، کار
 نداشتم ، منتظر شما هم نبودم ی_ من از اول هم با شما کار
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 _ اون که بله ، خداحافظ
 _خداحافظ

روشن  یبعد صدا قهیدق کیدادم ...  هیبه باغ و در رو بستم و بهش تک برگشتم
 رفته کریپ لیخبر داد که پ نیشدن ماش

رفتم به خونه ، عمه رخستتاره و محمد درون ستتالن نشتتستتته بودن و به  عیستتر
ه ک یزیدونه ا هیاون همه حرفشتتون  یگفتن که من تو یم یزیبه چ یستتیانگل
 .... هی، خودم که اعتقاد دارم زبانم قو مدمیآسان رو فه شهیم شیمعن

 جون در رو باز کرد دهیرو زدم ، سع دیو در اتاق س رونیخونه اومدم ب از
 ؟یداشت ی_ سالم خانم ، کار

سع سالم  صدا نکن ، بدم م دهی_  شوهرت منو خانم  سر جد  ،  گهید ادیجون ، 
 اسممو بگو ، باشه ؟

 خانم شهی_ آخه نم
 قهر رومو برگردوندم با

 ؟یداشت ی_ چشم سحر جان ، حاال کار
ست ی، م زمی_ آره عز شام مهمون من ه شب  ستم بگم ام ، دو تا مهمون  نیخوا

و خودم ، شتتام هم خودم درستتت کردم ،  دیدارم به همراه شتتما و آقا ستت زیعز
 منتظرم .. فعال

هنوز  انیه ، عمه ابرگشتتتم به خون عیدعوتم رو رد کنه ستتر دهیستتع نکهیترس ا از
 نشسته بودن ، رفتم به آشپزخونه و از همونجا عمه رو صدا زدم ، عمه هم اومد

 ؟ هیآقا ک نی_ عمه ، ا
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گم ، باشتته دختر  یرو کامل م زیامشتتب همه چ یستتحر ، اگه صتتبر کن نی_ بب
 خوب؟

 ؟یاالن بگ شهی_ نم
 رمیم یم یگرسنگ سحر ، دارم از ی، راست ستی، االن هم وقتش ن هی_ نه طوالن

 ؟یدار ی، شام چ
ست کردم ، ، با یزیچ هی_ صبر کن هی دیدر س میخورده  سع دیتا آقا  جون  دهیو 
 میبعد شام بخور انیب

 ؟ نیک نای_ ا
 شونینیبب دیماهن ، با یلی_ نگهبان باغ و زنش ، خ

 نکنه یبیمهمونم که احساس غر شیمن برم پ فهیرد ی_حاال که همه چ
 ستتتادمینزده بودم ا دیرو د دیجد یمحمد آقا نیرفت ، من هم که خوب ا عمه

رادرمون ب نیا هیزاو نیبه سالن نگاه کردم ، از ا یواشکیآشپزخونه و  واریگوشه د
مل بود ، فقط چرا ا دیدر د  یدونم چجور ی؟ نم نیجور نیا ایخارج نیکا
به روز  پیقد بلند و ت دنداشت اما به مد یانانان افهیکنم اما در کل ق فشیتوص

مدل دادش جالب شتتده بود ، به نظر من که خوشتتگل نبود ، جذاب  یو موها
 یبردار یبود ، البته جا

 اومدن دهیو سع دیهمونجا موندم که س یساعت مین
 دی_ سالم بفرمائ

 _ سالم خانم دیس
 _ سالم سحر جان دهیسع

 نی، تو رو خدا راحت باش دی_ بفرمائ
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 _ ممنون
سا دیس شپزخونه و و ستادم کنار عمه و خودم رفتم به آ  لیو خانمش رو هم فر

به نظرم بهتر ماده کردم ،  برادر  نیذوق زده کردن ا یراه برا نیشتتتام رو آ
سفره رو رو نیا مونیخارج سع نیزم یبود که  سفره  دهیبذارم ، با کمک  جون 

سالن پهن کرد شه  ش میشام رو گو شام رو ک شب  ی، برا میدیو  هنرمو  امتمام
عشق  ) نیگذاشته بودم ، مرغ ترش که دستورش رو از مامان گرفته بودم ، ته چ

مهمونام  یبرا یپلو با ماه ی( به همراه ستتبز ادی) بدم م یمن ( و قورمه ستتبز
س ست کردم ، به نظرم اگه ک شد نیا یدر م حالش بد دیچند تا رو با هم بخوره 

هم انداختم  یرازیستتاالد شتت هی. ذائقه بودن .. هی، آخه هر کدوم باب  شتتهیم
 .. یتنگش به همراه ماست و ترش

خودمو  یلیخ شییهمه اصتتراف کردم ،خدا نیمنو ببخش که امشتتب ا ایخدا
خواد بره تو شکم مهمونا ،  یخوشمزم که م یهمه غذا نیا فیخسته کردم ، ح

 شکمو هستم . یلیاخه من خ
 دی_ شام آمادست ، بفرمائ

شم غره رفتم ، دختره ب امیح یعمه ب به شو تکون نداد ،  هی ایح یچ خورده خود
 خواد برم کمکش؟ یگه خواهر زادم کمک م ینم

 بود یکرد ، البته چون من زبانم قو یکنار محمد نشست و غذاها رو معرف عمه
غذا ، کور بشتته  شتتهیحرفاش گفت واتر ، واتر هم که م نیمثال عمه ب دمیفهم

دونه  یمن ستمیبلد ن یخارج گهی( که به من مکریپ لیچشم اون پسره ) محمد پ
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حت م یلیمن خ حت هم م گنیم یچ نایتونم بفهمم ا یرا تازه را تونم  ی، 
 حرف بزنم ...واال

 یتا م افتادم به جونش ، یوپیمثل گرسنگان ات نیکه چشمم افتاد به ته چ نیهم
، ته  گهیم یچ یک نمیلحظه هم سرمو بلند نکردم بب کی یتونستم خوردم ، حت

سب نویچ سفره کنار رفتم و چ شام از  شقه ... بعد از  ساس واریبه د دمیع  یم اح
 کنم شکمم ورم کرده ..

س یکم شام که  سع نایا دیبعد از  شدن برن ،  ش دهیبلند  هش کنار و ب دمیرو ک
 ینگه من مهمون دارم ، گفتم عمه م نجایزنگ زد ا یموقع کستت هیگفتم اگه 

 . گهیم دیحرفا ، اون هم گفت باشه و به س نیکنه و ا زیرو سورپرا هیخواد بق
س بعد سع دیاز رفتن  ست میبا عمه رفت دهیو  ش شپزخونه و ظرفها رو  ، بعد  میبه ا

چند  نی، منم که ا ارمیو ب زمیبر ییاز شستن ظرفها عمه دستور داد که سه تا چا
 خوشتترنگ ییستتاعته نوکر حلقه به گوش شتتده بودم گفتم چشتتم ...ستته تا چا

رو برداشتتت،  یچا کهو بردم به ستتالن، اول به محمد آقا تعارف کردم  ختمیر
و گردنش رو برام خم کرد ، فکر کنم گفت دستت درد نکنه ،  زیم یگذاشت رو

منم تو دلم گفتم بخور گوشت تنت بشه گل پسر ، عمه هم که طبق معمول منو 
ساب نکرد چون وقت شت ه یچا یآدم ح خودم رو  ی. چانگفت  یایرو بردا

 برداشتم و کنار عمه نشستم .
 عمه فرو کردم و آروم گفتم یپهلو انگشتمو

 کشم یمن خجالت م میبگو ، همه ساکت یزیچ هی_ عمه 
 گهی_صبر کن د
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برداشت و برد سمت دهنش بخوره که سرشو  شویلحظه برادر محمد چا همون
 خورد یواشکیدر جهت مخالف ما چرخوند و 

 تهیعمه چقدر با ترب یوا_ووووههه ، 
 زد خونکیمثل خودم به پهلوم س عمه

 کنه ، تو مودب باش ی، داره احترامتو م دیبد دی_ ساکت شود دختره ند
من نگاش  دیکه فهم اروی نیشتتد مودب بود ، ا یصتتحنه م نیا دنیمگه باد اما

شو ب یم سر شو ب یچرخوند اما من از رو نرفتم ، هر چ شتریکنم  سر  ترسیاون 
ند منم ب تا بب شتتتریچرو ک کیآخرا نزد گهی، د نمشیخودمو بردم جلو  ار بود 

 کنم که عمه زد پس گردنم یخراب
 چیکه ه یکن یکار ارو م نیتو ، هم یفرهنگ یستترجات ، چرا انقدر ب نی_بشتت

 گهیکنه د یکس آدم حسابت نم
 یاستتت منه ، عمه ر دمیدو دو تا چهار تا کردم د هیحرف عمه به فکر رفتم ،  با

نه ک یکس آدمم حساب نم چیه ارمیدر م یباز دیبد دیند شهیگه ف بس که هم
 کنه . یکه آقا جون هم درون آدم حسابم نم نهی، فکر کنم برا هم

 نیبه ا گهینشتتستتتم ستتر جام و تا آخر شتتب د یدختر درستتت و حستتاب هی مثل
به د یبرادرمون حت خدا  نده  گاه هم نکردم ، فکر کنم ب نهین  مانیبودن من ا وا

 آورد .
، عمه هم دوتا  هیبا چمدونش رفت به اتاق ب*غ*ل یخواب برادر تاکازاک موقع

شو زد ز صحنه با  نیا دنیب*غ*ل من و رفت به اتاق من ، با د ریچمدون گند
 رو تختم دمیو پر دمیچمدونا دو
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بد خوابم  یلیبره ، من خ یخوابم ، اصال خوابم نم ینم نی_به جون عمه رو زم
 بخواب منیعمه ، پس خودت رو ز

 تونن روش بخوابنا یخانواده م هی_ سحر تختت دو نفرست ، 
 خاروند سرمو
رفت  دمای نیرو زم دنیکه از ترس خواب نهیتو اتاقم ، ا یدیناغافل پر نکهی_ نه ا

دارم  منو بده ، یعمه سوغات یافتادم ....وا امیسوغات ادی هویتختم دو نفرست ..
 رمیم یم یاز خوشحال

 دیبد دی_ ند
 ؟ شهیم تی، حسود دمیبد دی_ آره من ند

 بود نشستم ، عمه چمدون رو باز کرد نیزم یچمدون که رو یجلو
 رو بده یکیخودمه اون  یلباسا نی_ ا

صال هم نم یچمدون ستش و باز کرد ا شت بب یکه کنارم بود رو دادم د  نمیگذا
 درون چمدونه یچ

 گهید نمیعمه ، بذار بب ی_ وا
 سمت خودش دیرو کش سرچمدون

 دم یرو نم اتی، بکش عقب وگرنه سوغات ری_ نه خ
 رونیرو از چمدون آورد ب یفیدادم به تختم که ک هیو تک دمیبرچ لب
 عمه ی، مرس یوا یچه خوشگله ، وا ی_وا

 _ قابلت رونداره
 ی_خب بعد

 _ اها
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 رونیآورد ب شیبار ست لوازم آرا نیسرشو برد درون چمدون و ا دوباره
 یشتتیآرا لهیمن وستت یدونستتت یبخورم ، از کجا م توعمه ، ج*ی*گ*ر ی_ وا

 دوست دارم ؟
 یجور نی_ هم

 ی_ خب بعد
 نگولیپ نگولیگل گشاد همراه با چند تا ز راهنیپ کیسرشو برد داخل و  دوباره
 رونیآورد ب

 ست؟یگشاد ن یلیخ راهنهیپ نیعمه چه قشنگن ، فقط ا ی_ وا
 من نگاه کرد کلیو ه راهنیمتفکرانه به پ عمه

 گهیگشاد باشه د دیبا ی_ وا ، لباس باردار
 گفتم غیج با

 _مگه من باردارم عمه
 به جانب نگاهم کرد حق

باشه  ادتیباشه لباسو بده من ، فقط  ؟یاریباه ب یخوا یوقت نم چیه یعنی_
،  یو مارک رو نخور یخارج یباردار یحستترت لباستتا یبعدا که حامله شتتد
 حاال هم بده به من

 یندکه چه گ دهیو خودش فهم دهیلباس رو خر نیا یتابلو بود اشتتتباه نکهیا با
 یظلم نکنم و بذارم مامانش لباس خارج ندمیبه باه ا نکهیزده اما به خاطر ا

 بپوشه لباس رو قبول کردم
 یبعد _ خب
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 یخواست یم ینفر مگه چند تا سوغات هی، تو  گهید نی_ هم
 یآورد ی_ عمتتتته ، من اون همه سفارش دادم ، حداقل پالتومو م

 ادهیهم از سرت ز ناینکن ، هم ادی_ روتو ز
 عمه پررو ینگاه کردم ، ا لمیکردم و به وسا بغ

، من هم چراغا رو  دیتخت دراز کشتت یچمدون رو گذاشتتتت کنارو رو عمه
 دمیخاموش کردم و کنار عمه خواب

 هیمحمد آقاهه ک نی_ خب عمه ، حاال بگو ا
 نزد یحرف چیمنتظر موندم اما ه قهیدق هی

 ؟یدی_ عمه خواب
 کنم از کجا بگم ، خب بذار از اولش بگم : ی_ نه دارم فکر م

 یباه ها لبایوال ی، محمد استتتاد عمل دمشیبودم که د یآخر کارشتتناستت ترم
 نیقبول شتتده بود چون مثل من ب یتازه هم دکتر نکهیبود ، مثل ا یکارشتتناستت

ص صله ن شیلیمقاطع تح ست افتادهیفا سل نکهیقبل از ا یبود ، اها را شه م مون ب
 یدون یم یستمن ارشد قبول شدم ، را نکهیبود...گذشت و گذشت تا ا ییبودا

 گهید هیبدن تیترب میرشته دانشگاه
 دونم ی_آره م

شگاهمون  شت ینگیتیم هی_ خب ، جونم برات بگه تو دان صوص میدا ما  که مخ
سلمونا بود برا سم هامون ، البته غ امیا یباه م سلمون ها هم  ریخاص و مرا م

ستن ب یم شدم ه انیتون سال اول ار شتم ، کال  یبرخورد چی... تا  با محمد ندا
 نیشهادت امام حس یکه برابودمش اما روز عاشورا  دهیبار د 10کمتر از  دیشا

 محمد همراه دوستش اومد به مراسممون میمراسم داشت
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 بود یمسلمون بشه اسمش چ نکهی_عمه قبل از ا
 _ زنسو

براش  یاستتم نی، مگه مامان و باباش مجبور بودن هما هیچه استتم نی_ وا ا
 بذارن ؟

کن  رو گوش هی، حاال بق هیسرش ژاپن ریتونه اسمشو طغرل بذاره که ، خ ی_ نم
 ادیکه خوابم م

 _ باشه باشه ، بگو
که مسلمون شده ، حاال هم با  شهیم یسال کیمحمد  دمی_تو اون مراسم فهم

را رو بود که دخت ییشرکت تو مراسم .. البته از اون ادما یدوستش اومده بود برا
نگرفتم ...بعد از اون تو همه مراستتمها  لشیتحو ادیکرد اما من ز یجذب م
 .... دبو کیکرد و رابطش با باه ها در حد سالم و عل یمشرکت 

 ه؟ییعمه، محمد آقا کجا ی_راست
 ، حالت خوبه؟؟ هی_ تازه گفتم ژاپ

 رفت ادمیعمه هول شدم  ی_ وا
 گم ینم گهینه ؟د ایبگم  یگذار ی_ سحر م

 نه ، بگو ی_وا
 _سال دوم ارشدم محمد هم شد استادم

 ؟ی_وا چجور
 بود یدکتر یدانشجو_ گفتم که 

 _ اها
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ستاد راهنما شد هم انیپا ی_بعد هم ا شد ما به هم نزد نینامم   کیهم باعث 
قبول شتتدم محمد گفت که  یکه دکتر ی، وقت میو به هم عالقه مند بشتت میبشتت

 خواد به من ازدواج کنه یدوستم داره و م
 یگی_بتتتترو، دروغ م
 _نه راست راسته

 کیچه رمانت ی_وا
 یاما من از آقاجون م میداده ازدواج کن ریاز پارستتتال تا حاال گ گهید یای_ ه

سم ، م سم  یتر تا  میخبر اومد یجور ب نیا نیموقع موافقت نکنه ، برا هم هیتر
 کنم یبابا رو راض

 _درستون تموم شده ؟
 کنم یتموم م گهیسال د کی_درس محمد تموم شده ، اما من 

 وهرت بشه ؟شوهر عمه زنسو قراره ش یعنی_ 
 زی_نمک نر

 ؟ یباحاله ، حاال اگه آقاجون قبول نکنه چ یلی_ نه آخه خ
 _ در موردش فکر نکردم

 عمه اگه ی_راست
 کایچ نجایبود ، ا یپستتره ک نیتخت نشتتستتت .. ا ی.. رو نمی_صتتبر کن بب

 رداشت؟
 گهیکرد د ی_خودشو معرف

 داشت کاریکرد اما نگفت چ ی_ معرف
 داده بهم ریداره ، اما ... عمه پسره گ کارینگفت چ _ اوممم به منم
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 ؟یچ یعنی_
 شهیجلوم ظاهر م ی_ه

 _ خب
 گهید یای_ه

ده ؟ ب ریکه بهت گ ینکرد یکار ؟ینکرد یغلط چیه ؟یختینر یکرم انای_ اح
 نبوده ؟ نتونیب یبرخورد چیه
ض نیاز اول ریغ به ض هیبرخوردمون و ق س هیرخش ، ق ستان  سفندا ، دا ،  ریگو

ض ستگار هیق سوت یخوا سم بگ یروز یو   یاتفاق چیه گهید رمیکه رفتم کود و 
 افتادین

 _نه
ر موردش د یفکر هیکنه بذار بخوابم بعدا  ی_باشه ، فعال خستم و فکرم کار نم

 ری. شب بخ میکن یم
 ری_شب بخ

م عمه که تو ب*غ*ل دمیخواد ، آروم خز یب*غ*ل عمه رو م دایدلم شتتد االن
 گهیطرف د هیناگهان عمه با لگد منو انداخت 

 احساس ی_ ب
 ایقبال انقدر چندش نبود ،یزن یبهم م ی_ سحر حالمو دار

 ه؟ی_ ب*غ*ل کردن چندش باز
 _ آره

 گهید ستیچندش ن ی_اها اونوقت زنسو رو ب*غ*ل کن
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 عمه مثل اجل معلق افتاد روم و محکم ب*غ*لم کرد هوی
 ب*غ*ل نمیا یکنیم یال که حسود_ باشه ، حا

 انگشت پامو تکون بدم . یشد که نگذاشت تا خود صبخ حت ینجوریا و
 شدم داریکه از عمه نوش جون کردم ب یبا لگد محکم صبخ

 رونی_ عمه گمشو از اتاقم ب
 ؟ی_ چته دختره وحش

 نییتخت هولش دادم پا یرو از
 ؟یزن یبخوابم ، نه االن ، چرا لگد م یگذاشت شبی_ نه د

 _ خشن
 رفت سمت در دویپوش یبلوز گشاد و روسر هیبلند شد ،  نیزم یرو از

 کنم ؟ داری_ عمه من برم شوهر عمه زنسو رو ب
 سحر اریدر ن ی_ مسخره باز

 _ عمه برادر زنسو چند سالشه ؟
 سال 34_ 

 ؟یشد عاشقش شد ی_ عمه چ
 _ بس کن سحر

 خشن؟ ایمهربونه  یتاکازاک یه اقا_ عم
 ؟یش ی_ سحر ساکت م

 بدخواب نشد؟ شبی_ عمه زنسو جان د
 _سحتتتر

 _ عم...
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 اتاق رو باز کرد و رفت در
 یکه سر صبخ لگدم نزن یعمه ؟تا تو باش ید ی_ خو چرا جوابمو نم

تنم کردم و از اتاقم  یتخت بلند شتتدم و لباس درستتتو حستتاب یهم از رو من
 یچادر چاقاور م دیبه لطف برادر محمد تو خونه هم با گهی، د رونیاومدم ب

 خدا . یکردم ... ه
کال عشقه برادر ... توی؟ لباس ورزش دارهیموقع صبخ ب نی.. داداش زنسو اماشاا

 یگب یخوایم ؟یکن ی، مثال چرا سر صبخ ورزش م انیافه م یلیخ ایخارج نیا
من  یه یهستم ؟ ه یوستم ، من مدافع حقوق بشر در امر سالمتمن ورزش د
 که شل هستم بسچه برسه به ورزش  میای یقر کمر نم هیهم  ونیکه سال در م

 صبحانه بخور ای_ سحر بدو دست و صورتتو بشور ب عمه
 گرفتش یحس ارباب دیعمه هم تا منو د نیا

 _چشم عمه
 یوجل زیبعد تو آشتتپزخونه پشتتت م قهیدق کیو کمتر از  ییدستتتشتتو دمیدو

 داداش زنسو نشسته بودم
 یمتعال ی_سالم برادر زنسو ، صبخ عال

 شیحال ییزایچ هیکج و کوله شتتد اما بعدش فکر کنم  افشیخورده ق هی اولش
 شد و لبخند زد

 _ ساالم
 هیخوبه ، زبانش مثل من قو نه

http://www.roman4u.ir/


 129 غدر باتنها 

کاره ا مه امروز چ که  نیگردش ؟ ا می؟ بر می_ ع کار کردم  قدر  ته ان ند وق چ
 به جون خودت گمی، م گمی.. مسخره نگاهم کرد .. به جون تو راست م دمیپوس

، اها نه ،  یشتتد که عاشتتق عمه من شتتد یداداش زنستتو شتتما چ ی... راستتت
 خانوادت کجان؟
تو چقدر پر از  تیدونه شتتخصتت یلطفا ، محمد نم اریدر ن ی_ ستتحر لوس باز

 هست یته
 یکجا رو یادب یها هیارا نیا ؟یگرفت یبدن تیترب یدکتر یمطمئن_واو عمه ، 
 دلم بذارم ؟

شو  یزیچ هی ینگرفت و به خارجک لمیتحو سو خان گفت ، اون هم جواب به زن
 داد

 عمه ؟ یگفت ی_ چ
 رانیا ادیم یخواهر زادش ک دمی_ پرس

سره ؟ از من بزرگتره ؟ مجرده ؟  ؟یجد ی_ وا  نیخوا یم ریت هیشما با  یعنیپ
شون بزن شوهر کن نیدو تا ن شوهر بد نی؟ هم خودتون  ؟ فکر کن ..  نیهم منو 

 اد؟یم ی.... خب حاال ک میمال یرو به خاک م ماهیچه باحال ، پوز پر
 ادیاومده نم شیبراش پ ی_گفت کار

 عمه خانواده برادر زنسو کجان ؟ ی، راست تیترب ی_پسره ب
 مایخور یصبحانه م می_ سحر ساکت باش ، مثال دار

 _ باشه
شتتروع کرد به  یواشتتکی شتتبیرو برداشتتت و مثل د ییاستتتکان چا محمد

 .. منم زوم شدم رو حرکتش دنشینوش
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 یحسابتو م یکن تشی، آدم باش سر جدت ، اگه اذ یابرومو برد ی_ سحر ، وا
 رسه ها!!!

 ؟ی؟ چجور ی_ جد
 نهک یدو نصفت م ادیم یبزن یادیتکواندو داره ، زر ز ی_ محمد کمر بند مشک

 _ چه خشن
 رونیب میصبحانه در سکوت خورده شد . بعد از صبحانه عمه گفت که بر یباق

 سمت اتاقم و لبسامو عوض کردم دمی، منم دو
 ، سرمو بردم کنار گوش عمه میو به فکر فرو رفت میستادیرخش ا یسه جلو هر

 خب، بگو  مینیگم عمه ، من و تو جلو بش ی_ م
 زد پس گردنم آروم

 کنه ی_ خفه شو ، برا من خب خب م
 ، ذوقم کور شد . یادب یب یلی_ خ

 _ حرفتو بگو
ش ی_اها ، م ستم بگم من و تو جلو ب ش کویداداش کا مینیخوا شتباه ا دی... ببخ

ش شت ب سو هم پ اومد  ادمی یزیچ هیده ، اها  ی، انقدر حال م نهیشد داداش زن
 گفت عمه ؟ یچ یدون یم هیارزوت چ نی،به گوسفده گفتن بزرگتر

 گفت ؟ ی_ نه چ
شما شد و با بغض گفت : بزرگتر ی_ تو چ شک جمع  سفده ا  نهیآرزوم ا نیگو

 نمیبش سانین یکه جلو
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 یبخند ، عمه ترشتته هم با وجود اون همه ترشت یخنده ، حاال نخند ک ریز زدم
 دیخند

 با مزه بود نه ؟ شیی_خدا
 گوسفند یگیبه زنسو م ت؟یترب ی_ کجاش با مزه بود ب

 _ نه به جون عمه
بلند شتتد من هم که  اطیزنگ در ح یزدم که صتتدا یبا عمه حرف م نجوریهم
ساعت  کینزد شمم به  9در بودم بازش کردم و در کمال تعجب راس  صبخ چ

 روشن شد کریپ لیجمال آقا محمد پ
 _ سالم

 ؟یسحر خانم خوب_ سالم 
 ؟ انگار مضطربه هینجوریا افشیق چرا

 ؟ دیداشت ی_ممنون کار
 کرد به داخل باغ یاومد دم در باغ سرشو کج کرد و سع یدفعات قبل که م مثل

 یجلو دمیدر رو بستتتم و خودمو کشتت ینگاه کنه ، من هم مثل دفعات قبل کم
 چشماش

 د؟یداشت ی_گفتم کار
 ششیبه ته ر دیکش دستشو

 نجایاومدم ا ینداشتم که نم ی_ بله ، اگه کار
 یینجایسگه ، تو که سر و تهتو بزنن ا دروغگو

 دی_ خب منتظرم بفرمائ
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ستم درمورد کار ی_ م صحبت کنم ، در مورد  روزیکه د یخوا شتم   یسر هیدا
 هیاقا ک نیا یکارها برگزار شتتده ... راستتت ایستتو یکه تو جهاد برا هییکالستتها

 هیمحمد خارج نی؟هم
در و  یآدم دروغگو؟ اگه من تو رو نشتتناستتم که به درد جرز ال یاونجا یدید
 خورد بشر! یم وارید

 توجه نکردم شیسوال پر از فضول به
 ؟ شهیبرگزار م یکالسا ک نی_خب ا

 ؟ هیک اروی نیا ی، نگفت گهی_ چند روز د
 یالیخ یزدم به ب بازم
 ؟ گهیچند روز د قای_ دق

 ر؟_سحتت
 برگردوندم درون باغ سرمو

 _ بله عمه ؟
 ساعته که منتظرتما هی ؟یکن یم کاریتو ؟ چ یی_ کجا عمه

 امیم یصبر کن قهی_ چند دق
 گهیچند روز د قایدق نینگفت کریپ لیپ ی_ خب آقامن

 افکن لیف ی_ سالم آقا عمه
 اومد کنارم ؟ یک عمه
 هستم کریپ لی_ پ

 ری_شرمنده ، صبحتون بخ
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 نی_ همان
 میبر تیبار کانیپ نیبا ا میتون یکه نم یشد؟ ما سه نفر ی_ سحر جان چ عمه

 رونیب
نده در خدمتم خانمها کریپ لیپ بدون ی_ ب بل  قا من امروز  دیمستترور ، اگه 

 همه جا داره یو برا نجاستیهم نمیکنم ، ماش تونیهمراه
 کریپ لیبنداز پ ونهیوقت گفتن خاک انداز خودتو م هر

 دیشما کار داشته باش دیاما شا کر؟یپ لیف یآقا نیگیم ی_ جد عمه
 کارمیهستم ، امروز هم ب کریپ لی_ پ

 کنهیم یباز لشیعمه خودم که خوب با فام قربون
 میشی_ پس مزاحمتون م

عقب نشستن ، من  یها یصندل یرو برداشت و با هم رو ندشی، شوهر آ عمه
نارش بشتت باز کردم ک بارکش رو پهن  نمیهم در عقب رو  حت م ما ت مه  که ع

 کرد و گفت یصندل
ستترم  ریتونم به محمد باستتبم ، خ ی، من که نم نی_ ستتحر ، برو جلو بشتت

 نامحرمه ها
 ؛ به زنسو بگو بره جلو نمیش ی_وا عمه من جلو نم

صبحت کنه و فقط من م ینم اارهیسحر محمد ب شهی_ نم شما  ونم ت یتونه با 
کنه، صبر کن بعدا رو سرت  یم یبیغر یباهاش حرف بزنم در ضمن فعال کم

 شهیهم سوار م
 محمد گهیزنسو ، عمه م گمیمن م یه حاال
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حس ستتربار  هیادو یبا کم یخجال یهمراه با ذوق و چاشتتن یناراحت یکم با
 نشستم کریپ لیبودن در جلو رو باز کردم و ب*غ*ل دست آق محمد پ

 خوشحالم که همراهتون هستم ، خب کجا برم ؟ یلیخ_ کریپ لیپ
 میشناس یها رو نم نجایخوب ما که ا یجا هی_  عمه

 خوب ، نهار هم مهمون من یجا هی میر ی_ پس االن م
ش ص نیما شخ شن کرد و راه افتاد ... من هم انقدر دختر با  ستم ک یتیرو رو ه ه

 یو بهش نگاه مستتانت نارخوندم فقط چشتتمام چپ کردم  کیگردنمو  یحت
 کردم ..

تو ذهنم که من  ادیفکر م نیهمش ا یوا یبا جذبستتت ، وا یلی، خ ایخدا یوا
 لیمستتافرت بعد چون اوا میبر میخوا یو با هم م میتازه نامزد شتتد کریپ لیو پ

شم .. بعد ه یازش خجالت م یمیقد یمن مثل دخترا هینامزد با  رکیپ لیپ یک
شه ، ه یو ناز م زنهیمن حرف م  لیخندم ، پ یز میر زیو ر شمیمن قرمز م یک

دستمو  مکشیمن خجالت م نهیب یکه م کریپ لی. بعد پ شهیهم عاشق تر م کریپ
ست خودش رو م یو م گرهیم ست من ، من هم  گذارهیگذاره رو دنده و د رو د
شدت خجالت حت رمیگیگر م شتریب  لیتونم بهش نگاه کنم ،بعد پ ینم یو از 
رفم بهم مزخ یفکرا نیاه حالم از ا هبعد من ... اه ا شهیعاشق ترتر م شتریب کریپ

 هم مثل خودم چندش شده . میپرداز الیخورد ، خ
 ندیها پر دهیپارک کرد . زنستتو و عمه هم مثل ند ایلب در نویماشتت کریپ لیپ

عمه آروم پشتتتشتتون قدم  یتوجه یمن از شتتدت ب ایو رفتن ستتمت در نییپا
 رو زد و اومد کنارم نیماش ریهم دزدگ کریپ لیبرداشتم ، پ
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 هیک اروی نیا دمی_ آخرش نفهمد
 کریپ لیکه زدم تو حال پ میاز دست عمه حرص انقدر

 بگم شهی_ راستش رو نم
 و منو متوقف کرد ستادیجلوم ا اومد

 _ راحت باش ، با من راحت باش
 نگاهش کنم گفتم نکهیو بدون ا نییانداختم پا سرمو
 _ آخه

 آخه ، گفتم با من راحت باش یآخه ب_ 
 بلند نکردم سرمو

،  میدوست دار گرویبگم .. راستش من و محمد همد ی_ چشم اوم ، چه جور
 میبا هم ازدواج کن میخوا یم

 بلند کردم و بهش نگاه کردم ... بنده خدا مات شده بود سرمو
 متیهمه اذ نیچرا ا ؟یپس چرا از همون اول نگفت ؟یدوست دار وی؟ ک ی_ با ک

 خدا یوا ؟یتو هم منو دوست دار یعنی ؟یکرد
 از من هم خنگ تره نی، ا خخخ

 _ نه ، من اون محمد رو دوست دارم
ست دار یمیدونم همون محمد قد ی_ م  تتیاذ یلیچند وقته خ نی، ا یرو دو

 ؟یکه بودم رودوست دار یمیکردم نه ؟ تو همون محمد قد
 نینشد_ نه ، منظورم رو متوجه 

 ؟یکه دوستم دار یمتوجه شدم ، چرا زودتر نگفت زمی_ متوجه شدم عز
 ذاره سرکارش بذارم یمذمن داره بام ؛ انقدر که خنگه نم یفتگیخودش
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 رو دوست دارم ی، من محمد تاکازاک کریپ لیپ ی_ آقا
 مات شد دوباره

 ؟یدوست دار ویک ؟ی_چ
 میما به هم برس نیکمک کن کریپ لیپ یآقا ی، وا اروی_همون 

 کرد و گفت اخم
 نمی_ساکت شو بب

 من هم زبونمو در آوردم و گفتم ایچشم غره داد و رفت لب در بهم
 نشه داتیکه مثل فضوال همه جا پ ی، دلم خنک شد تا تو باش ی_ اخ

 کریپ لیچند گام بلند خودمو رسوندم به پ با
سمش ن نی، ا کریپ لیپ ی_ واقعا که اقا شما با هی ، من ستیر شقم  ه ما ب دیعا

 دیکمک کن
 تکون داد که انگار من مگسم یجور دستشو

 نیهم بود زایچ نیفکر ا دیبا نی_ به من چه اون موقع که عاشق شد
 عمه و زنسو نگاه کرد به

 به عمت دهیچسب یچجور نیخواد ، بب یتو رو نم اروی نی_ به نظر من که ا
 عمیپرتاب کنم رو سر اون دوتا که دارن ضا یزی، چ یچوب یسنگ هی، بهتره  اوه

 کنن یم
 ؟ میبا هم آشنا شد یگفتم چجور ی_ نه بابا ، اونا همکارن راست

 نیآشنا شد یخواد بشنوم چجور یدلم هم نم ی_ نگفت
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 یاما من تا امروز درستتت و حستتاب گهیستتمت د هیمنو گذاشتتت و رفت  دوباره
 مدت مالم نکرده. رفتم کنارش نی، کم تو ا ستمیدست بردار ن رمیحالشو نگ

کنم آخه هنوز به خانواده خودم نگفتم تو  فیتعر نیبذار کریپ لیپ یآقا ی_ وا
 دلم مونده

 نداره ی_به من ربط
 من هم مثل کش شلوار همراهش رفتم گهیسمت د هیرفت  دوباره

 گهیخونه د یدرس نم رانیعمم ، گفتم عمم ا شیماه رفتم پ کی ی_ پارسال برا
 یعنیدانشتتگاه بودن  هیخونه ،زنستتو و عمه تو  یدرس م بیکشتتور غر هی، تو 

سال باال سو  شگاهش هم هیبود ،  ییزن شم  نیروز که همراه عمه رفتم دان که چ
شد سو به هم افتاد هر دو مات  ستارت ع میمن و زن شد  شقمون، اونجا ا زده 

 یو اون مهمون، ت یروز عمم منو برد به مهمون هی نکهی..گذشتتت و گذشتتت تا ا
مجلس خوشتتگلتر و  یدادن چون من از همه دخترا ریستتته تا پستتره به من گ

ا شتتدم تنه یوقت گهید یایدروغ لعنت ... ه یپولدارتر بودم .... بر باعث و بان
دالر خواستتتن تا ازادم  ونیلیم 80و حدود  گهیشتتهر د هی، بردن به  دنیمنو دزد

هفته آزاد شتتدم .  هی دیمدت شتتا هیکنن عمم نذاشتتت خانوادم بفهمن ، بعد از 
سو پول آزاد یعمم م شقش بودم ... اوق  مویگفت زن پرداخت کرده چون من ع

 چرت و پرتام به هم خورد نیحالم از ا
 کرد یبا اخم نگاهم م کریپ لیپ

ستگار سو از من خوا شدنم زن شا ی_ بعد از آزاد  خانوادم  دیکرد اما من گفتم 
 و اومدم رانیخبرش کنم برگشتتتم ا نکهیون احرفا و بد نیمخالف باشتتن و ا

کردم اما غم از  ی.. کم کم کشتتتاورزرمیمازندران تا تک و تنها با غم خودم بم
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 انیکرد تا ب جبورسال زنسو عممو م کینرفت .بعد از  نیدست دادن عشقم از ب
 کنن یخواستگار نایهم با هم اومدن تا منو از بابا ا روزیدنبالم ، د

 به من چه؟ یکه گفت یینای_خب االن ا
سعت ا شما و شق پاک نی_ واقعا  ست رو درک نم نیکه ب یع سو ه  یمن و زن

 ن؟یکن
 نگاهم کرد متفکرانه

 شناسمش؟ ها؟ ینم یزنسو خان اومد چرا گفت نیکه ا روزی_ د
 نییغم سرمو انداختم پا با

 نیمن بش یعشق هیخواستم شما ناخواسته وارد قض ی_نم
 اخر چرت و پرت بود گهید نیا ایخدا یوا

 نداره ی_بازم به من ربط
 ناینگرفت و رفت کنار عمه ا لمیتحو دوباره

 آقا .. با اخم به زنسو نگاه کرد ... هم نیخانم ؟ از ا ستی_ گرسنتون نکریپ لیپ
 نهار مینه که بر ایگرسنه هست  دیبپرس

و بهش نگاه کردم که ناگهان سرشو برگردوند و به  ستادمیا کریپ لیهم کنار پ من
من نگاه کرد ،من هم با ستترعت نور ستترمو چرخوندم وبا لبخند به زنستتو نگاه 

 آبرو بشم یبود ب کیکردم نزد
 نهار ، اتفاقا هر دو گرسنمونه می_ پس بر عمه

 نیتو ماش میبرگشت دوباره
...... 
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زدو  یها با زنستتو حرف م دهیدو به عمه که مثل ن زیم یگذاشتتتم رو دستتتمو
گاهش م گاه کردم ،  ین نه فکر م یکیکرد ن نه ا یندو مه من در آرزو نیک  یع

 شوهر مونده
 با شما دارن خانم مسرور؟ یزنسو نسبت ی_ آقاکریپ لیپ

 _ فعال که نه اما اگه خدا بخواد بله عمه
 به لبش دیاخم کرد که ابروهاش چسب نیهما کریپ لیپ

 اعتماد کرد و باهاش ازدواج کرد؟ یادم خارج هیبه  شهیم_ به نظرتون 
 که با زنسو ازدواج نکنم کردیم یداشت به من حال مثال
سو رو  یلی، اتفاقا من که خ ستنیها ادم ن ی؟ مگه خارج شهی_ چرا نم عمه زن

 قبول دارم
 اومده که اومده یم نیریش یعلف به دهن بز دی_ اها پس با

 _ صد درصد عمه
 قاشقشو برداشت و محکم فشار داد کریپ لیپ

نار جماعت ک یبا خارج یرانیدختر ا هی دیاشتتتباهو نکن نیکه ا گمی_اما بازم م
 ادینم

 کریپ لیپ یآقا نیکن یفکر م یمی_ قد عمه
 زیم یرو دیقاشق رو محکم کوب کریپ لیپ

 ن؟یبدبختش کن نیخوا ی، چرا م کنمیفکر نم یمی_ اصال هم قد
 خوام بدبختش کنم ی_ من که نم عمه

 نگاه کردم کریپ لیو لذت بخش عمه و پ نیریلبخند به جر وبحث ش با
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کارتو ی.. من چجور ی، وا نیاز ا شتتتریب یبدبخت گهی_دکریپ لیپ ن بگم 
 که فرق دارن گهید زیها زبان ، هزار تا چ تیاشتباهه ، فرهنگها مختلفه ، مل

 حرص خورد شتریو ب زیگذاشت رو م دستاشو
 ستیمهم ن زایچ نی_ مهم عشق بوده که به وجود اومده ، ا

 بلند شد و گفت شیصندل یاز رو کریپ لیپ
 نمیبیبه سحر خانم نم یعشق چیشماه یزنسو نیا ی_ اما من تو چشما

 نگاهش کرد یبا سردرگم عمه
 به سحر داره ؟ ی_ چه ربط

 نشست شیصندل یدوباره رو کریپ لیپ
ه ب یربط نیگیحرف حاال م نیعاشتتقن و ا نایا نیگیم نیاعته دارستت کی_ هه 

 سحر نداره ؟
 مینداره ، مهم من و زنسو هست ی_ بله که ربط

 ست؟یسحر مهم ن تیرضا یعنی_
 خواست دستمو بذارم رو دلم و بخندم یدلم م فقط

 به سحر داره ؟ ی_آخه چه ربط
 ؟ نیشوهرش بد تیمثل عصر حجر بدون رضا نیخوا یم یعنی_

 ندارم یسحر کار تی_من به رضا
باره به عمه  هی کریپ لیپ لحظه به من نگاه کرد من هم با غم نگاهش کردم ، دو

 نگاه کرد
 ذارم ، مگه شهر هرته ؟ ی_ اما من نم
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 یفیتو بشه که انقدر لط یفدا سحر
رو  هیضدوباره ق شهیشم ، م ی، من متوجه حرفتون نم کریپ لیپ یآقا دی_ببخش

 دیبگ
شو میصندل یرو از ست ستهام رفتم به د ستن د ش شدم به بهانه  ،  ی.. وا ییبلند 

ستمو م دیفهم یاگه م سرکار پو شتمش  دم همونجا مون قهیکند ...پنج دق یگذا
شم پس تنب یبود از بو کیموند ، نزد شتریشد ب یاما نم رو  هیگند اونجا خفه ب

 نایدادم و برگشتم کنار عمه ا هیبه مرگ ترج
 قهیکدوم نگاه نکردم اما بعد از چند دق چیبه ه نمیبنشتت میصتتندل یرو یوقت تا

 دمینفهم یزیسرمو بلند کردم و با عمه چشم تو چشم شدم خب از عمه که چ
شکر ا کریپ لی، به پ سو  نمینگاه کردم خب خدا رو  صال نگاهم نکرد ، زن که ا

 هم که کال تو باغ نبود
ش تو ست نیما ش ، غذا  میفقط خدا کنه به قهقرا نر میر یدونم کجا م یو نم مین

ش لمیرو خوردن تحو ستن تحو نینگرفتن ، تو ما ش رف نگرفتن ، با هم ح لمین
 تنیترب یب یلینگرفتن خ لمیزدن باز هم تحو

 بوق جواب داد 4و به فاطمه زنگ زدم ، بعد از  رونیاوردم ب بمیاز ج لمویموبا
 _ سالم دختر خونه

 شاد گفتم ییبه روبرو نگاه کردم و با صدا میم*س*تق
 خانم؟ ی_ سالم فاطمه ، خوب

 ؟یریگ ینم لی؟تحوییکجا ؟ی_ قربونت ، چطور
 نگاه کردم کریپ لیبه پ یچشم ریز
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خوش گذشتتت ، فقط  یلیخ ی، جات خال رونی_ با چند تا از دوستتتا اومدم ب
 شهیدر اوردن روز من هم داره خراب م یباز تیظرف یکه دوستام انقدر ب فیح

 محمد دنده رو با حرص عوض کرد مهندس
ست پ ی_ا ست؟ تو اونجا دو سر که نم ؟یکرد داینامرد ، دو ست پ تونه  یدو

 یکرد یکارا نم نیباشه چون تو از ا
ستتاکت بود و به حرفم  کریپ لیکردن ، فقط پ یو زنستتو با هم صتتحبت م عمه

 که بشنوه گفتم یداد ، من هم اروم جور یگوش م
هم  یکنن ، مثل دخترا منتظر ناز کشتت ی_نه بابا همه دخترن ، مثل دخترا قهر م

 ادیبدم م ایباز یقرط نیدونن من از ا یهستن ، نم
 نگاه کردم کریپ لیاخم به پ با

 ؟ نای_ چه خبر از مامان ا
 ؟یایم ی_همه خوبن ، ک فاطمه

 فکر باحال اومد به ذهنم هی هوی
،  گهید یگیخودمونو م اشتتاری؟ همون  میاومدن خواستتتگار روزید ؟ی_ جد
 گهید کنهیم یزندگ کایکه فوق تخصص مغز داره و آمر یهمون

 ؟یکنیخودت بلغور م یبرا یدار ی_ چ فاطمه
د دا یبه حرفام گوش م قیبه مهندسمون که اخماش تو هم بود و دق یچشم ریز

 رمیدم ، بذار خوب حالتو بگنگاه کر
شتم ، حاال تو ا یلیباه که بودم خ ادمهیدونم ،  ی_ اوم نم ستش دا د چن نیدو

 شده؟ یچه شکل دمشیکه ند یسال
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 دیخند فاطمه
 ؟یبند یم یخال یک یبرا ی_دار

 یتتتتتیخوشگل تر شده ؟ وا تیاز برد پ ؟یگی_ دروغ م
 مهندس رفت باال یابروها

تو  تیبخوره ، برد پ افتیو ق کلیبگو که به ه یزیچ هیببند، حداقل  ی_کم خال
 کار؟یخواد چ یرو م

 دمیحرفش خند از
 فکر کنم نمیچند روز بش دیدونم واال ، خودمم موندم ، با ی_ نم

 فاطمه هم گل کرد هیباز مسخره
 _ آره خوب فکر کن چون پس فردا پرواز داره

 هم خوشش اومده نیا
رو به اسم من  مانشیخواد اون دوتا کارخونه فرش و س یگفته م یعنی_نتتتتتته ! 

 کنه ؟
 یکس یبرا یریبگ مانیبه اسمت کنه تا دهنتو س مانیخواد کارخانه س ی_ آره م

 ینبند یخال
ما عاشتتق  یاز همون باگ ادمهیکنه ، من  ی_آخه چرا انقدر بذل و بخشتتش م

 ست؟ین ادیسال ز 6نه ؟  ادهیخورده ز هیفقط  مونی، فاصله سن میهم بود
 خورده بسوزه هیاشاره کردم تا  کریپ لیخودمو پ یفاصله سن به

، نگران نباش به ممد  یترشتت یم یواقعا دار نکهی، مثل ا یدختره عقده ا ی_ ا
 یلاز تو بزرگتره که اونم مشتتک رشی، فقط نب رتیبگ ادیگم ب یآقا بقال محل م

 ستین
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 دورمون جمع شده اسمش محمده یبابا هر ک یا
هفته به من وقت بدن تا خوب فکر کنم بعدا تماس  هیبگو  نای_ فاطمه به مامان ا

 ؟یندار ی، فعال کار رمیگیم
 بندمون ، مراقب خودت باش ی_ نه قربون دختر خال

 ، خداحافظ زمی_باشه عز
 _خداحافظ

 رو قطع کردم و به مهندس نگاه کردم تماس
 شده ، نه مهندس؟ یقاط ی_ چه همه چ

 _ بله ، درسته
 ؟ میکرد یاشت االن

 برداشت و به صفحش نگاه کرد شوییزنگ خورد ، گوش شیلحظه گوش همون
 _ سالم مامان

 دمیشن یاومد و فقط مکالمه مهندس رو م یطرف مقابل نم یصدا خب
 _ قربونت برم

 ؟ی، چ رونی_با چند تا از دوستا اومدم ب
 خداحافظ ن؟یندار ی،چشم ، کار_ باشه 
 شد؟ یرفت تو فکر ... چ مهندس

....... 
، عمه و زنستتو هم که انگار کنگر خوردن و لنگر  دمیروزه مهندستتمو ند چهار

شوهر کنه یوقت نم چیرفتار کنه ه ینجوریعمه ما بخواد ا نیانداختن ، ا  تونه 
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مونده تا شتتهامتشتتو جمع کنه و بره  نجایچند روز رو ا نیا گهی، خودش که م
 دایگنج پ نیاما ، چرا ا اغچهار روز دوباره افتادم به جون ب نیآقاجون ، تو ا شیپ

،  هیمستتخره باز یلیخ ینجوریکنمش؟ خب ا دایاخر کار پ دیبا شتته؟حتماینم
شنگ شروع به کار کردم گنج رو  ابیبود که همون روز اول که با گنج  نیا شیق

 ده . یمزه نم ینجوریکردم ، ا یم دایپ
ره ، شما میو بهشون دادم تا در تماس باش دمیکارت خر میعمه و زنسو س یبرا

س سم محمد  سو رو هم به ا ساره ، زن سم رخ شماره  ویعمه رو به ا کردم ، تعداد 
 مهندس یکیزنسو و  یکیشده دوتا ،  میمحمد تو گوش یها

.......... 
شر باالخره شو فیعمه ت  رمی! م یقو یبرد ، موقع رفتن گفت که با اراده ا مبارک

ض شیپ صبخ که از خواب ب شیآقاجون ، خدا کنه بتونه را دم و ش داریکنه .... 
، با  ستتادهیدر خونش ا یآشتفته جلو یکه با ظاهر دمیرو د دهیرفتم به باغ ستع

 حالش رفتم کنارش دنید
 جون؟ دهیشده سع ی_چ

 شدم اارهی_خانم ، داداشم ، ب
 شده ؟ ی_داداشت چ

 نشست نیزم یسر خورد و رو واریسرش ، ازد یرو دیدوتا دست محکم کوب با
 من هم کنارش نشستم و بازوشو گرفتم

 شده؟ ی_داداشت چ
 کرد یم هیو مو هیگر

 پدر شد ، خدااااا یداداش شدم ، باش ب ی_جوون مرگ شد ، ب
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س اطیدر ح یصدا با سمت ،  شتم به اون   نیدر هم و غمگ یه ابا چهر دیبرگ
 اومد کنارمون

 گه؟یم یچ دهیسع د؟یشده س ی_ چ
 زنه بهش ، نامرد یم نیماش هیخونش که  گشهیداداشش از سرکار بر م روزی_ د

 ... فوت شده مارستانیبردنش ب ریرو گذاشت ، د اارهیفرار کرد و اون ب
 ... یآختت

 _غم اخرتون باشه ، خدا رحمتش کنه
اومد ، همونجور  یبد نم شیلحظه هم گر هی اارهیکردم ، ب رو ب*غ*ل دهیسع

 گفتم دیب*غ*لم بود به س دهیکه سع
شما چرا ا ش ن؟یینجای_ خب  سع گهید نیبر نیپا شو م دهی،  شیداره خود ،  هک

 کنهیم یخانوادش خودشو خال شیحداقل اگه اونجا باشه پ
تا کرمانشتتاه  نجایتونم شتتما رو تنها بذارم ، از ا یشتته خانم ، من که نم ی_ نم

 چقدر راهه؟ نیدون یم
 مهم تر بود دهیفکر نکرده بودم اما حاال سع شمیتنها م نکهیا به

شما بر ش نی_خب  سه روزه برگرد ینم نی، نگران من هم نبا سم ، فقط  ،  نیتر
 خانوادش شیپ نشیمدت بذار هیبد بود  یلیهم خ دهیاگه حال سع

 نیخانم ، اصرار نکن شهیم_ ن
 ؟پاشتتویره اون وقت تو به فکر کارت ی، زنت داره از دستتت م دیبابا ستت ی_ ا

 جمع کن لتویوسا
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 ستترو ته تنها یباغ ب هیکردم ، حاال تو  یرو راه دهیو ستتع دیستت دیزور و تهد به
سناک که ن ستم ، تنها در باغ .... باغ تو روز تر ست  چیه ستیه ، دلربا هم ه

صا وقت صو سانت یس یایسو یکه باد به بوته ها یمخ  خوره و اون یم یچهل 
 یشتتب رو نم اما،  شتتهیمحشتتر م گهیخورن د یتکون م ایبوته ها مثل موج در

به نظرم بهتره فردا برم خونه ، ا تنها  نجایدونم ، چند وقته شتتبا تنها نبودم ... 
 ستیرفتن ن یبرا یه وقت خوبعصر 4نداره ، االن هم که ساعت  تیامن
خورده با دوستام حرف زدم  هیو چت مشغول کردم ،  نترنتیشب خودمو با ا تا
شتم اما ب هی،  سرکار گذا شتنه روحمو جال داد  شتریخورده ملت رو  سرکار گذا

 یا گهیکار د چیکه در ستترکار گذاشتتتن مرد هستتت در ه یگفتن لذت میاز قد
 . ستین

 فتگیم شهیمادربزرگم هم ادمهیر و پنجره ها رو بستم ، اذان د یصدا دنیشن با
،  رونیتا برکت از خونه نره ب دیخونه رو ببند یقبل از اذان مغرب در و پنجره ها

به نظرم چ ما  ندارم ا به راستتتت و دروغش کار  بود ، در  یقشتتنگ زیحاال من 
 یتو وجودم نشست ، برا یترس هیرو هم قفل کردم ، با گفتن اذان انگار  یورود

 یغلبه به ترستتم وضتتو گرفتم و نماز خوندم ، بعد از اتمام نماز نشتتستتتم پا
 رو برداشتم یکه تلفن زنگ خورد من هم گوش ونیزیتلو

 _بله
 سکوت

 دی_ الو ، بفرمائ
 سکوت بازم
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ن تلف نیاز ا یلیخ نجایکه اومده بودم ا یچند وقت نیرو قطع کردم ، ا یگوشتت
 مزاحما داشتم . دوباره تلفن زنگ خورد

 _ بله؟
 سکوت

 مزاحم؟ یزن ی_ چرا حرف نم
 سکوت

 زدن یوقت در روز دو بار زنگ نم چیکردم ، ه یرو قطع م یگوش بازم
 شد شتریقلبم ب ضربان

 ترسم ی، من که اصال نم ستین یای_ نه بابا ه
ست کنم ،  رفتم شپزخونه تا غذا در ست کنم که وقتمو بگ یزیچ هیبه آ ،  رهیدر

و تخم مرغ و گوشت رو گذاشتم اب پز بشن  ینیزم بی، س هیبهتر از اولو یچ
 و دوباره برگشتم به سالن .

باره  ادمیشتتماره چنده که  نمیکالر نگاه کردم بب یدیتلفن زنگ خورد ، به ا دو
 دمینخر دیجد یتلفن خراب شده بود هنوز باطر یاومد باطر

 _ الو
 سکوت

 مزاحم؟ یزن یزنگ م یه ی_ مگه مرض دار
 سکوت

 قطع کردم ، ملت مردم آزار شدنا یرو دوبار یگوش
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ش شتم و  مویگو صدا یخورده باز هیبردا شد ، رف فونیزنگ ا یکنم که  تم بلند 
 فونیکنار آ

شا هی_جواب بدم؟ نه ، من  شه ، اوممم اما بهتره  یزیچ یدزد دیدختر تنهام  با
دونم  ینم یاقاجون باشتته .... وا دیشتتا ایباشتتن  نایعمه ا دیجواب بدم ، شتتا

 نه؟ ایجواب بدم 
 زنگ زدن دوباره

 ستیدم ... نه ضا یکنم جواب م یکار کنم ؟ اها صدامو کلفت م ی_ چ
 هم زنگ زدن که ناغافل جواب دادم باز

 _بله
 نزدن یحرف چیه

 ه؟ی_ ک
 حرف نزدن بازم
 رو گذاشتم سرجاش یگوش
 خدا دزده یزد ، وا یم قهیبا قدرت ده هزار بار در دق قلبم

شتش قا دمیدو شم ، دوباره زنگ زدن  یشدم ، تند نفس م میسمت مبل و پ ک
 فونیهم تلفن و هم ا

 ترسم یخدا ، من م ی_ وا
 در اومد میگر

 نرویشتدن ، از پشتت مبل اومدم ب یلحظه هم قطع نم کی فونیتلفن و ا زنگ
چک کنم ،  یتا در ورود حافظ  هیرو  ها م که در و پنجره  خورده دلم گرم بود 
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س شکر قفل بود . کنار پنجره ا دمیدارن . ر پرده  یو کم ستادمیبه در که خدار و 
 دمیروکنار کش

 ایخدا ی_ وا
شتتم ، کتونستتتم نفس ب ی، از ترس نم دمیکشتت غیپنجره و بلند ج یپا نشتتستتتم

 چرخوندم یسرمو با ترس به راست و چپ م
 می_بسم الله الرحمن الرح

س ادی شب افتادم که  ش نایگفت ا دیاون  ستن گفت اعوذ بالله من ال  طانیجن ه
 میالرج

 میالرج طانیگفتم اعوذ بالله من الشتت هیتو ب*غ*لم جمع کردمو با گر پاهامو
صدا سنگ محکم م هیاومد ، انگار  اطیدر ح یکه  ،  اطیکوبه به در ح ینفر با 

 دهیخر شیکه چند ماه پ ییتو اتاقم ، چاقو دمیبلند شتتتدم و دو نیزم یاز رو
 ترشتتیدر ب یصتتدا ،تخت در اوردم و برگشتتتم به ستتالن  ریبودم رو با ترس از ز

کار نبودن دوباره رفتم کنار پنجره و به باغ  یو تلفن هم ب فونیشتده بود ، زنگ ا
ضانگاه کر سو رونیب یدم ف شتناک بود  ور خوردن ، ن یتکون م دایشد اهایوح

 شده بود . کترینزد یقرمز هم از ته باغ معلوم بود اما کم
تو خودم  نینشتتستتتم و چاقو رو محکم فشتتار دادم ، مثل جن نیزم یرو دوباره

شتتده بود ، چهار  شتتتریب اطیدر ح یکردم ، صتتدا یم هیجمع شتتده بودم و گر
 مکرد یم هیگر نجوریرو برداشتم ، هم لمیو موبا زیدست و پا رفتم کنار م

 رمیم یم نجایدونم امشب هم یزنگ بزنم ، م یبه ک ای_ خدا
 هیگر ریزدم ز دوباره
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کردم که چشمم  یم نییشماره ها رو باال و پا ستیکردم و ل یم هیگر نجوریهم
که  هیدونستم انقدر از دستم شاک یکردم ، م هیگر شتریخورد به اسم محمد ، ب

 ده یجوابمو نم
 یشمارشو گرفتم ، بعد از سه تا بوق جواب داد اونم به خارجک ادیبند نم میگر

به ستتر خودم و م به اون  نیا یبه جا دمیخند هیگر ونی، محکم زدم  محمد 
 زنسو . یعنیمحمد زنگ زدم 

صداها خندم خفه و گر شتریب با شماره اون  میشدن  شد ،  مد مح یکیبلندتر 
 هم بعد از سه تا بوق جواب داد نیرو گرفتم و زنگ زدم ا

 فوضول جواب داد طونویش یکم ییصدا با
 _ بله؟

 گرفته گفتم ییو صدا هیگر با
 خوان منو بکشن ی_الو ،اقا محمد کمکم کن م

 باال دمیبلند دماغمو کش یهم با صدا بعد
 هیچ هیقض دیفهمن ایکنم هول شد  فکر
 ؟یهست یخواد بکشت ، اصن تو ک یم ی_ ک

 یخوان منو بکشن ... سکسکه کردم ...اونا م ی_ مسرورم ، سحر مسرور ، م
 رمیخوان من بم

 گفت ادیفر با
 ادرستو بده ،یی_غلط کردن االن کجا
 _ تو باغم ، کمکم کن

 چاقو رو محکم گرفتمو پشت مبل پنهون شدم ویرو قطع کرد ، گوش یگوش
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 رسه؟ یرسه؟ زود م یم یعنی_ 
سو هی ضربه ا یدیام یکور  شد که با  شن  سالن خورد  یتو قلبم رو که به در 

شد و افتاد ته چاه ، بلند ج ش غیخاموش  سب دمیک هم  نفس یبه در حت دمیو چ
پنجره ها، بعدش تونم بکشتتم ، انگار چند نفر با هم افتادن به جون در و  ینم

ازه که برام به اند یا قهیاز پنجره ها خورد شد ، فکر کنم چند دق یکی شهیهم ش
صدا دنیچند قرن بود به پنجره کوب شد ، نه  صداها قطع   در یکه ناگهان همه 

شده بودم و حت فونیاومد و نه تلفن و نه ا یم سنگ  س ینم یاما من مثل  تم تون
رو  مویو گوش دمیکش غیاز ترس ج میزنگ گوش یاز جام تکون بخورم ، با صدا

 جواب دادم عیاسم محمد سر دنیپرتاب کردم اما با د نیزم
 ؟ درو باز کن ید ی_ چرا جواب نم

 _ باشه باشه
 و در رو باز کردم فونیکنار ا دمیجام بلند شدم و دو از
 محمد از پشت در سالن اومد یصدا هیثان 30عرض کمتر از  در

 سحر؟ ؟ییر درو باز کن ، کجا_ سحر ، سح
 ترس در سالن رو باز کردم با

 ؟ی_سحر، خوب
 نک هیگر ینکن ک هینشستم ، حاال گر نیزم یدر رو گرفتم و رو رهیدستگ

 نترس گهیبه من نگاه کن ، د زمی، سحر عز نجای_ سحر آروم باش ، من ا
کردم  یم هیزد من بدتر گر یکه م یتر شده بود ، هر حرف دیشد دنشیبا د میگر

 اب شهر رو باز کرده بودن یفلکه مرکز ریکردم که انگار ش یم هیگر ی، جور
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 شده یچ نمی_سحر حرف بزن ، بب
 بلند کردم وگفتم هیبا گر سرمو

 خواستن منو بکشن ی_ م
 خواست بکشت ؟ یم ی_ ک

 دونم ی_ نم
 شد جواب؟ نمیکنم تو دلش گفت ا فکر

 ، پاشو نیرو مبل بش ای_ پاشو پاشو ب
هم  کریپ لیمبل نشتتستتتم پ نیکترینزد یبلند شتتدم و رو نیزم یرمق از رو یب

 کرد یم کاریدونم چ یرفت به آشپزخونه و نم
 _ قندت کجاست؟

 _ افتاده
 _ کجا ؟

بود  یاضتتیر رستتتانمی، البته چون رشتتته دب میکل ای م_ فکر کنم تو ج*ی*گ*ر
 افته یدونم کجا م ینم قایدق
 دیو خند رونیآب اومد ب وانیل هیآشپزخونه با  از

 _حالت خوبه ؟
 _ نه

 ، منظورم قده ، قند تو قندون ستی_ معلومه که حالت اصال خوب ن
 آبرو شدم یب

 زیم ی_ رو
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باز کرد و همه قندا رو ر اومد ، بعد از  وانیدرون ل ختیکنارم و در قندون رو 
 رو تکون داد وانیاون هم ل
 شن یقندا چرا آب نم نی_ اااه ، ا

قاشق استفاده کنه و اب رو به هم  یاز انگشتش به جا هیاول یمثل انسانها اومد
 بزنه که گفتم

 _ قاشق تو اشپزخونست
 بلند کرد و نگاهم کرد سرشو

 _حالت خوبه ؟
 در اومد میگر

 _هنوز نه
 مثل باه آدم ناز بکش یکن ینامرد حداقل اگه ب*غ*ل نم د

شپزخونه و  رفت شت و باالخره  هیبه آ شق بردا شت هیقا من  یراب یآب قند بهدا
 درست کرد

 ، بخور دختر جون ، زود باش نییبخور ، فشارت افتاده پا نویا ای_ ب
 نیداد ، انقدر ا یفشتتار م یرو آورده بود جلو و چستتبوند بود به لبم و ه وانیل
رو از  وانیشتتد به عقب . ل لیبه لب من چستتبوند که ستترم کامال متما وانویل

من نشست  یدستش گرفتم و با اخم آب قند رو خوردم ، اون هم ساکت روبرو
 و نگاهم کرد

 _ حالت بهتره
 حالت خوبه خورده ؟ قرص
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 خورده بهترم هی_ 
 شد؟ یم یاومد چ یاگه نم یوا

 ؟یکرد یم هیچه خبر بود ، چرا گر نجای_حاال بگو ا
ساعته اتفاق افتاد رو تعر یکی نیکه تو ا یاتفاقات تمام  نیون هم بکردم ا فیدو 

 حرفام تموم شد نکهیپرسد تا ا یم یحرفام سواالت
 ؟ یقطع شد ، اون نور ته باغ چ یهمه چ هوی_پس چرا 

شتم ا عیسر شدم و رفتم کنار پنجره اون هم اومد پ  یراما از نور خب دستایبلند 
 نبود

 ، نه؟ نی_حرفامو باور ندار
 ؟ی_ چراغ قوه دار

 _ بله
 قوه رو آوردم چراغ

 نور بود یکه گفت ییاونجا میبر ای_ ب
 _باشه
شلوار گرمکن خاکستر جلوتر با  یاز من راه افتاد ، تازه به لباساش نگاه کردم ، 

 یورتص شرتیو ت اهیشلوار گرمکن س هیسبز، به خودم هم نگاه کردم ،  شرتیت
 ، برا من خوشگلتر بود ، دو قدم برداشتم و بلند گفتم

 _ لباس من از لباس شما خوشگلتره
 و با لبخند نگاهم کرد ستادیمن ا یو روبرو برگشت
 دمیبه سرم کش دستمو

 شما خوشگلتره یمن هم کوتاهه از موها یموها نکهی_ چه جالب ،با ا
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 من قشنگ تره یها_ اما رنگ مو
 پس مال من خوشگلتره ادیمن به چهرم م یمو دای_ ببخش

 خوشم اومد یلیهم قشنگه ، من که خ پتیت نی_ اون که بله ، کال ا
ش ناگهان سوت ک ش یبلند غیکنم ؟ج یم ی، من دارم چه غلط دیمغزم   و دمیک

 سمت اتاقم دمیدو
گند  یلحظه ا کیو حاال  یعمر عبادت کرد کی_ خاک تو گورت ستتحر ، 

 به تمام اعتقادت یزد
، حاال دارم در مورد  چیه ستادمیشلوار جلوش ا شرتیت هیاالغ با  نیخر ع من

 دم یهم نظر م پمونیت
 اومد کریپ لیپ یصدا

 دمیند یزی_ من که چ
سره ب خفه ش ایح یشو پ شالمو پو  شهیوم نمر گهیکه د نهیا یبدبخت دمی، مانتو 

 شانس گندم نیبرم جلوش اما.... اه لعنت به ا
 و برگشتم به سالن نییانداختم پا سرمو

 ؟ می_ بر
 پر از خنده بود ، هول شدم صداش

 م؟ی_ کجا بر
 دیخند بلند

 گهید می_ ته باغو چک کن
 رو گند گند
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 دی_ بفرمائ
ستیهم غر کریپ لیافتاد پ ادمیکه  می، چند قدم رفته بود میهم راه افتاد با چرا  ب

 ستتت؟یرم ته باغ ؟ خطرناک ن یکنم ؟ دارم باهاش م یمن دارم بهش اعتماد م
بل اعتماد تر یچه م قا که دم دستتتت و  مهندس  نیادم هم نیدونم واال فعال 

 خودمونه
 خواست بکشت ؟ یم ی_ ک

 دونم ی_ نم
 شد جواب؟ نمیکنم تو دلش گفت ا فکر

 ، پاشو نیرو مبل بش ای_ پاشو پاشو ب
هم  کریپ لیمبل نشتتستتتم پ نیکترینزد یبلند شتتدم و رو نیزم یرمق از رو یب

 کرد یم کاریدونم چ یرفت به آشپزخونه و نم
 _ قندت کجاست؟

 _ افتاده
 _ کجا ؟

بود  یاضتتیر رستتتانمی، البته چون رشتتته دب میکل ای م_ فکر کنم تو ج*ی*گ*ر
 افته یدونم کجا م ینم قایدق
 دیو خند رونیآب اومد ب وانیل هیبا  آشپزخونه از

 _حالت خوبه ؟
 _ نه

 ، منظورم قده ، قند تو قندون ستی_ معلومه که حالت اصال خوب ن
 آبرو شدم یب
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 زیم ی_ رو
باز کرد و همه قندا رو ر اومد ، بعد از  وانیدرون ل ختیکنارم و در قندون رو 

 رو تکون داد وانیاون هم ل
 شن یقندا چرا آب نم نی_ اااه ، ا

قاشق استفاده کنه و اب رو به هم  یاز انگشتش به جا هیاول یمثل انسانها اومد
 بزنه که گفتم

 _ قاشق تو اشپزخونست
 بلند کرد و نگاهم کرد سرشو

 _حالت خوبه ؟
 در اومد میگر

 _هنوز نه
 مثل باه آدم ناز بکش یکن ینامرد حداقل اگه ب*غ*ل نم د

شپ رفت شت و باالخره  هیزخونه و به آ شق بردا شت هیقا من  یراب یآب قند بهدا
 درست کرد

 ، بخور دختر جون ، زود باش نییبخور ، فشارت افتاده پا نویا ای_ ب
 نیداد ، انقدر ا یفشتتار م یرو آورده بود جلو و چستتبوند بود به لبم و ه وانیل
رو از  وانیشتتد به عقب . ل لیبه لب من چستتبوند که ستترم کامال متما وانویل

من نشست  یدستش گرفتم و با اخم آب قند رو خوردم ، اون هم ساکت روبرو
 و نگاهم کرد

 _ حالت بهتره
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 حالت خوبه خورده ؟ قرص
 خورده بهترم هی_ 
 شد؟ یم یاومد چ یاگه نم یوا

 ؟یکرد یم هیچه خبر بود ، چرا گر نجای_حاال بگو ا
ساعته اتفاق افتاد رو تعر یکی نیکه تو ا یاتفاقات تمام  نیون هم بکردم ا فیدو 

 حرفام تموم شد نکهیپرسد تا ا یم یحرفام سواالت
 ؟ یقطع شد ، اون نور ته باغ چ یهمه چ هوی_پس چرا 

شتم ا عیسر شدم و رفتم کنار پنجره اون هم اومد پ  یراما از نور خب ستادیبلند 
 نبود

 ، نه؟ نی_حرفامو باور ندار
 ؟یچراغ قوه دار_ 

 _ بله
 قوه رو آوردم چراغ

 نور بود یکه گفت ییاونجا میبر ای_ ب
 _باشه
شلوار گرمکن خاکستر جلوتر با  یاز من راه افتاد ، تازه به لباساش نگاه کردم ، 

 یورتص شرتیو ت اهیشلوار گرمکن س هیسبز، به خودم هم نگاه کردم ،  شرتیت
 برداشتم و بلند گفتم ، برا من خوشگلتر بود ، دو قدم

 _ لباس من از لباس شما خوشگلتره
 و با لبخند نگاهم کرد ستادیمن ا یو روبرو برگشت
 دمیبه سرم کش دستمو
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 شما خوشگلتره یمن هم کوتاهه از موها یموها نکهی_ چه جالب ،با ا
 من قشنگ تره ی_ اما رنگ موها

 پس مال من خوشگلتره ادیمن به چهرم م یمو دای_ ببخش
 خوشم اومد یلیهم قشنگه ، من که خ پتیت نی_ اون که بله ، کال ا

ش ناگهان سوت ک ش یبلند غیکنم ؟ج یم ی، من دارم چه غلط دیمغزم   و دمیک
 سمت اتاقم دمیدو

گند  یلحظه ا کیو حاال  یعمر عبادت کرد کی_ خاک تو گورت ستتحر ، 
 به تمام اعتقادت یزد

، حاال دارم در مورد  چیه ستادمیشلوار جلوش ا شرتیت هیالغ با ا نیخر ع من
 دم یهم نظر م پمونیت

 اومد کریپ لیپ یصدا
 دمیند یزی_ من که چ

سره ب خفه ش ایح یشو پ شالمو پو  شهیوم نمر گهیکه د نهیا یبدبخت دمی، مانتو 
 شانس گندم نیبرم جلوش اما.... اه لعنت به ا

 و برگشتم به سالن نییانداختم پا سرمو
 ؟ می_ بر

 پر از خنده بود ، هول شدم صداش
 م؟ی_ کجا بر

 دیخند بلند
 گهید می_ ته باغو چک کن
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 رو گند گند
 دی_ بفرمائ

ستیهم غر کریپ لیافتاد پ ادمیکه  می، چند قدم رفته بود میهم راه افتاد با چرا  ب
 ستتت؟یرم ته باغ ؟ خطرناک ن یکنم ؟ دارم باهاش م یمن دارم بهش اعتماد م

بل اعتماد تر یچه م قا که دم دستتتت و  مهندس  نیادم هم نیدونم واال فعال 
 خودمونه

، من هم درها رو قفل کردم و با  رونیمبل بلند شتتتد و از خونه رفت ب یرو از
 کنه ، ریشدم ، خدا آخر و عاقبت امشب رو ختم به خ نیترس و لرز سوار ماش

 نگذشته بود که گفت نیه افتادن ماشاز را قهیدق 30هنوز 
 باغ ؟ نیبه ا یاومد یچ یتو برا دمی_ من آخرش نفهم

 یاگه بذارم تو بفهم ستمین سحر
تونن شغل پدر و مادرشون رو ادامه  ی،همه باه ها که نم ینجوریهم یای_ ه

باشه  دیکرده باشن ، کشاورز و کارگر و رفتگر هم با لیهمه تحص شهیبدن ، نم
 ، مگه نه ؟ گهید

اعتقاد  ادیبه جمله "دروغگو سگه " شد نکهی، با ا ییبلند و باال هیچه متن ادب اوه
 الیخ یدارم اما فعال ب

 ؟یکشور کمک کن یبه آّبادن ی_ اها پس اومد
 زدم بشکن

 نهیهم قایدق نی_آفر
 _ اها

 ، که خر خودشه یخواست بگه خر خودت یگفت اها که انگار م یجورر هی
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 ؟یباه چندم_ 
 ی_ ته تغار

قرار بود فقط ب*و*ستتته باشتتن ...  ایگفتن نود درصتتتد ته تغار میاز قد البته
 خخخخ

 رو جا بجا کرد دنده
 ن؟یی_چه جالب ، چند تا

 تا داداش دارم و تک دختر خانواده هستم 5تا ،  6_ 
 خوشش اومد نکهیذوق به من نگاه کرد ،مثل ا با

 جالب شد یلی_ خ
 _ چرا؟

 تا دختر و من تک پسر 5، البته  میتا هست 6_ چون ما هم 
شوهر ، خواهراتون  نیافته ب یخانمتون ، م اارهی_ اوه بال به دور ، ب قوم خواهر 

 هستن؟ رایاز اون گ
 الی، باه هاشون که واو طوننیشر و ش یلیاما خ ستنین ری_ گ

 ن؟یهست ی_ حاال باه چندم
، من هم که  31 یسالشه ، دوم 33بگم ، خواهر اولم  قی، بذار دق ی_ من سوم

ستن و  یو پنجم ی، چهارم یدون یم  هیکه ما یساله و اخر 24هم که دوقلو ه
 خجالت ماست

 دونم ؟ یزنه ؟ من از کجا م یچرا تهمت م وا
 _چرا خجالت؟
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 _ سه سالشه
 ن؟یگ ینم ی_ جد

 می_ باور کن جد
 3 هیستتالشتته آخر 33باه بزرگه  هیزیآخر آبرو ر یعنیشتتدم از خنده ،  منفجر

بود که خودش هم  نیا شیاز اون ب*و*سه ها بود ، جالب نایا ایسالشه ، ته تغار
 دیخند یم

مانم  ما که اول 15_  به دن نیستتتالش بود  بام هم تو  ایخواهرمو  با  20آورد ، 
 بابا شد یسالگ

 ؟ ستنین ری_ چه زود ازدواج کردن ، پس پ
سر ا یعنی، از منم جونترن ،  _ نه بابا صا  صو شدن ، مخ ،  هیته تغار نیجونتر 

 بود یفاجعه بارتر چ یحاال اگه گفت
 بود؟ ی_ چ

خواهر بزرگمه ، اقا آبرو برامون  ماهیبا هم باردار شتتتدن ، پر ماهی_ مامان و پر
کرد ، اما بابام از ذوق رو پاش بند  یم مینموند ، مامان خودشو تو هزار پستو قا

 نبود
که هم شتتده زن داداشتتم و هم  ادی یخوشتتم م ماهیاز پر یلی، خ یبدبخت یا

 خواهر شوهرم ؟
 _ اتفاقا جالب بوده

 خندان گفت یو کم یشاک یکم
 را؟چ یدون ینرفتم ، م رونینرگس همراش ب ی_کجاش جالبه ، من تا دو سالگ

 گرفته امشب شیسوال 20
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 _ چرا؟
 واز شتتانستتم نرگس رونیتولد نرگس با خانوادم رفتم ب لیبار همون اوا هی_ آخه 

س یب*غ*لم بود ، آقا اون روز هر ک شده  یگفت اله دیبه من ر چقدر زود بابا 
خوشتتگل هم از  ی، همه دخترا ی، وا ی، وا هیاستتم دخترت چ یفالن ی، وا

 اطرافم پراکنده شدن
 دمیدهنم و خند یگرفتم جلو دستمو

 ت بود نه ؟سخ یلی، خ نیچه غمگ ی_ وا
 غم گفت با

خدا برا ه مان م ینخواد ، هر ک یزیچ نیکس هما چی_ آره ،  ما با و  با  یبه 
 ؟یریو معرکه گ یریگفت سر پ یم دیرس
 دلش پره ها. یخل

 به پت پت افتاد نیشب بود که ماش 3 ساعت
 گفتم ینگران با

 شده ؟ خراب شده ؟ ی_چ
 دیتو هم کش ابروهاشو

 دونم ی_ نم
 خاموش شد نیماش قهیاز چند دق بعد

 تموم شده ؟ نشی_ بنز
 _نه

http://www.roman4u.ir/


 165 غدر باتنها 

اال زد و ب نویشدم ، کاپوت ماش ادیپ نیشد من هم متعاقبا از ماش ادهیپ نیماش از
 نگاه کرد نیبه موتور ماش لشیبا نور موبا

 شه؟ی_ درست م
 نگاه کنم دیدونم ، با ی_ نم
 شن یهم خراب م نایماش نجوریدونستم ا ی_ نم

 تمسخر نگاهم کرد با
 _چرا خراب نشن؟ مگه از بهشت اومدن

 منو بخور ای، ب هیچ خب
ش اخم سوار ما ش قهیدق 10شدم ، جناب مهندس هم  نیکردم و دوباره   نیبا ما

 شد نیدر هم سوار ماش ییور رفت و بعد با اخمها
 میینجایامشب ا نکهی_ مثل ا
 _چرا ؟

 نشیبب رکاریتعم دی، با شهی_ درست نم
 ی_وا

 کنم شیتونم کار ی_شرمنده اما حاال که خراب شده نم
 میدست تکون بد نایاز ماش یکی ی_ خب برا

 دیغر
 ؟یباهاشون بر یی_ اها که تنها

 شدم هول
 بکسل کنه نویماش ادیب یکی_ نه ، 
 داد عقب و راحت لم داد شویصندل
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 کنه یاعتماد نم یموقع شب به کس نیکس ا چی_ ه
بخوابم چرا تخت خواب  نیماش نیبود ، اگه قرار بود امشب تو ا یچه کار خب

 خوشگلمو تو اون باغ ول کردم ؟
 یخورده باز هیبرداشتم و  مویکردم بخوابم ، گوش یخدا چه پنهون جرات نم از

 رکیپ لیو پ دیدم یم واشی واشیصتتبخ  دهیهم رمان خوندم ، ستتپ یکردم ، کم
 ادیبدم م ی،من از مرد خروپوف ستین یبود ، خوبه خروپوف دهیآروم خواب

 عیاومد نماز صبحمو نخوندم ، سر ادمیتا طلوع آفتاب مونده بود که  یکم هنوز
ش ست  شهیکه هم یآب معدن کیکوچ یشدم و با بطر ادهیپ نیاز ما همراهم ه

ضو گرفتم . مهر شتم و رو فمیتو ک شهیرو هم که هم یو سر یبود رو بردا  یرو
 ای شال شهیکه االن ازش به عنوان جانماز استفاده کردم گذاشتم ، خوبه که هم

سر صدا یرو سالم نمازم رو دادم که  ست .  ضافه همراهم ه رو  کریپ لیپ یا
 دمیشن

 پاشو تا نمازم قضا نشده ؟ینکرد داری_چرا منو ب
 ؟ نی_ وضو گرفت

 _ آره
 ستادیهم نمازشو خوند و کنارم ا کریپ لیپ

 محمد بلند شد یبرداشتم و خواستم آب بخورم که صدا مویآب معدن یبطر
 ؟ یکن یم کاری_چ

 تعجب بهش نگاه کردم با
 گهیخورم د ی_ آب م
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 ؟ی_ مگه روزه ندار
 ؟یچ یکرده ؟ روزه برا یقاط

 روزه داشته باشم؟ یچ ی_نه برا
 هیچجور دمینگاهم کرد که نفهم یجور هی

 یکردم از اوناش باش ی_ فکر نم
 اخم گفتم با

 _ از کدوماش؟؟
 رنیگ یکه ماه رمضون روزه نم یی_همونا

 _ ماه رمضون؟
 روز ماه رمضونه نی، امروز اول گهی_آره د
 در اومد اشکم

 دمیماه رمضون اومد و من نفهم یک ن؟یگ یم ی_ تو رو خدا ، جد
 رفت باال ابروهاش

 ؟یکن یم هی_ حاال چرا گر
سال که خونه خودمون بودم کل _ ضونم ، تا پار شق ماه رم تدارک  یآخه من عا

پس  یاومد ، وا یک دمی، اما االن ...اصن نفهم دمید یشروع ماه مبارک م یبرا
 شهی، وگرنه روزم باطل م میکه تا قبل از اذان ظهر خونه باش میزودتر بر

 خاروند سرشو
 نبود ادمی_آره 
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ه باالخره ک میدست تکون داد نایماش یبرا مویستادیا ابونیکنار خ یقهایدق چند
ش سانین هی شت و ما سل کرد ، تعم رگاهیرو تا تعم نینگه دا م اومد ه رکاریبوک

 باال رفته گفت یو با ابرو ستادیا نیکنار ماش
 ؟ هیچ نتی_ اسم ماش

 دونه؟ ینم نویاسم ماش یعنی
 دایپارم میکن یاست اما ما صداش م ی_ اسمش صغر من

 هم با خم گفت رکاریمحمد از خنده گلگون شد ، تعم چهره
 ئهپژو رگاهیفقط تعم نجایچون ا گهید یجا هی نیخانمو ببر دای_ پس پارم

، عجب  پژو رگاهی، نوشته بود تعم مینگاه کرد رگاهیو محمد هر دو به بنر تعم من
 شد یباز عیضا

 نینگاه بنداز ، هم هیداداش من ، فقط  نی_ بب محمد
 رمنده، ش یچسب یم قمویناکار کنم خودت  نتوی_تخصص من پژوئه ، اگه ماش
، اگه  میکن ، ما هر دو زبون روزه ا شیکار هی شهی_ اشکال نداره داداش ، اگه م

 ؟یبه باطل شدن روزه ما هست ی، راض شهیخونه روزمون باطل م میبرس رید
 ا من کاپوتو باال بزنم_ استغفرا.. ، خانم برو انور ت

 روشن شد نیور رفت تا باالخره ماش نیساعت با ماش مین
...... 
رم  یخودم م رمیگیم ی، من تاکس دیکن ادمیجاها پ نیشما هم کریپ لیپ ی_ آقا

 خونتون تا روزتون باطل نشده نی، شما هم بر
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نه ، خودم م یدونم چندم هزارم م یبار نم ی_ برا برمت ، جاده هم که  یگم 
 خلوته ، چقدر تا خونتون مونده ؟

 ساعت 1.30 کی_نزد
رستتونم و دوباره بر  یتورو م 9صتتبحه ، تا قبل  7_ خب ، االن که ستتاعت 

 نباشه یحرف گهیپس د یمشکل چیبدون ه گردمیم
 لتو ها میما افتاد دهیخلوت بود ، فکر کنم خدا فهم یلیرو شکر جاده خ خدا
 شدم ادهیپ نیخونه ما ، از ماش میدیساعت رس کیاز  بعد

عذاب  یلیخ نیبد امیخونتون برام پ نیدیرس ی، تو رو خدا وقت کریپ لیپ ی_ آقا
 نیوجدان دارم ، به خاطر من شما هم دچار مشکل شد

رم مثل ک یزیچ هی ستایخودم ن ریجون خودم عذاب وجدان دارم ، البته تقص آره
واد خ ینگران بودم تنها م یلیافتاد تو جونم تا باهاش در تماس باشتتم ، آخه خ

 برگرده خونش اونم با لب تشنه... دروغگو هم سگه
 لبخند گفت با

 _به خانوادت سالم برسون
 دی، مراقب خودتون هم باش نی_شما هم سالم برسون

 _ خداحافظ
 _ خداحافظ

خل و بعد رفتم دا ستادمیدر خونه ا یگم بشه جلو دمیاز د نشیکه ماش یزمان تا
شتم تو  شامو در آوردم و گذا ساکت بود کف خونه ، در خونه رو باز کردم ، خونه 

ه در ک نیرفتم به اتاقم ، هم نینفهمه اومدم بعد هم پاورچ یتا کستت یجاکفشتت
چه خبره؟  نجای. ا دناتاقو باز کردم دهن و چشتتمم اندازه هندونه درشتتت شتت
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و رو کردن ؟ با حرص لباستتامو در آوردم  ریفناا اومدن اتاق من رو ز نیا یعنی
 تو تختم . دمیو پر دمیپوش یلباس راحت هیو 
 شدم داریاز خواب ب تیاومد با عصبان یکه م ییخاطر سر و صدا به

 میذره بخواب هیذارن  ی_اه نم
 اتاقم چشمام کامل باز شد یواریساعت د دنیبا د اما

محمد  ی؟ اذان شده ؟وا دمیساعت کامل خواب 12 یعنیساعت هشته ؟  ی_چ
 د؟یشد سالم رس یچ

ش شتم، یاز رو مویگو سر امیپ کیدراورم بردا شتم ،  سالم ، عیدا  بازش کردم " 
 "دمایخونه ، اما فکر نکن نفهم دمیسالم و سر حال موقع اذان ظهررس

 تخت . یرو پرتاب کردم رو یدادم ، گوش یمتوجه شد؟ چه سوط یعنی
 یجورنیبود ، بهتره اول اذان بشه بعد برم سر سفره ، ا قهیدق 20هشت و  ساعت
روز  نی.بر اساس رسم خانواده داداشا اول شترهیهم ب زشی، سورپرا شتریمزش ب

افته اما  یکه تو خونه راه م یی، بماند ستتروصتتتدا نجایا انیماه مبارک با هم م
، بدون  ننیش یدور سفره م هقبل از اذان هم هم قهیدق 5 ، ادی یخوشم م یلیخ
ون سفره ، بعد هم داداشا و زناش یباال ننیشینفر ،بابا و مامان م کی یحت بتیغ

اما اکثرا کنار  شتتمیپاس داده م یجا هیکنار باه هاشتتون ، من هم که هر دفعه 
 خواستن امسال بدون من باشن اما زدم تو حالشون . ی، نامردا م نمیشیفاطمه م

ضرت عل شب شهادت ح شب  هم همه عموها و عمه ها  یدوم ماه مبارک و 
ساس م شنیخونه آقاجون جمع م شده ، من و ا ی، اح  نیکنم دلم براش تنگ 
 حسا محاله ..خخخ
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 وو رفتم به ستتالن که ستتفره ر رونیاذان اروم از اتاق اومدم ب یصتتدا دنیشتتن با
 اونجا انداخته بودن و همه دورش نشسته بودن

سالم و عل ست ینامردا م یو رحمه ا.. البرکاته ، ا کمی_   نیبدون من اول نیخوا
 ؟ نیافطارتونو بخور

شده بودن ، اول همه سر ینفر نیشوکه  از  عیکه به خودش اومد مامان بود که 
 جاش بلند شد و ب*غ*لم کرد

 ؟یخبر نداد سحر؟ چرا یاومد ی_ سالم ، ک
 ، حس و حال باغ رو نداشتم گهیشد د یدفعه ا هی_ سالم به مامان ، 

حس و حال  نیتو باغ بمونم برا هم دمیترستت ی، م گهیدروغ هم نگفتم د خب
 باغ رو نداشتم

فاطمه م ماهیداداشتتتا من جمله پر زن ند شتتن و  یجووووون و  خواستتتن بل
 ب*غ*لم کنن که گفتم

 کنم یم ی، بعدا احوال پرس رمیم یم ی، دارم از گرسنگ نی_بلند نش
 یبار آقاجون چ نی، خب آخر نیو بب ایاقاجون انقدر ذوق کردم که ب دنید از

 نیز اا یلیمنو دوستتت داره ، خ یعنیگفته بود؟ گفته بود من با همه فرق دارم ، 
 رفتار آقاجون شوکه بودم و هستم .

، من و  میروز دوم ماه رمضتتونه ، طبق روال هر ستتال امروز خونه آقاجون امروز
ست جدا  یظهر ، دلم م 2ساعت  یعنی میاومد هیفاطمه و هم زودتر از بق خوا

اقاجون تو سالن نشسته بود ،  میکه ما اومد یاز همه با آقاجون روبرو بشم . وقت
 رفتم طرفش تا ب*غ*لش کنم یبا خوشحال

 ن؟ی، خوب_ سالم آقاجون 
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 خواستم ب*غ*لش کنم تا
 ؟یکن یکارمی_ اههه ، باه چته ؟ چ

 زدم ییو لبخند دندون نما ستادیشدم ، عقب ا عیضا
 آقاجون؟ ی_خوب

 خورده بهتر شد هی
 کجان؟ هیبق ر،یبخ دنی_ سالم ، رس

 می_ ما زودتر اومد
 نماز و روزه قبول ن؟ی_ سالم آقابزرگ ، خوب فاطمه

 جان ، شوهرت خوبه ؟ عبادت تو هم قبول_ سالم بابا
 فقط من ا  هستم؟ یعنیان؟  یمیچرا انقدر صم نای؟ ا ها

 شهیم داشیپ واشی واشی گهیهم خوبه ، د دی_ نو
فاطمه  ، میاز اتاقا تا لباستتمونو عوض کن یکیتو  میو رفت میآقاجون جدا شتتد از

که د ماه پنجم ، شتتکمش هم  ته بود تو  که م نیو بب ایب گهیرف را دونم چ یمن 
 لیهست ، اصن زل دهیو باه ند دهیانقدر گنده شده ، بس که داداش من زن ند

 عالمه
 ه؟یعیفاطمه ؟ طب یشد ی_تو چرا انقدر گردال

 زد لبخند
 خورده اضافه وزن گرفتم هی، فقط  گهی_ آره د

 نگاهش کردم ثیخب
 ت نرسهصحبت کنم تا انقدر به دیخورده با نو هیبنداز  ادمی_ 
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 زد پشت گردنم محکم
 بند ، از محمد اقاهه چه خبر؟ ی_ حسود نباش خال

 ومده؟یمحمد ، از عمه چه خبر؟ چرا ن گفت
 به پسر مردم دارم ؟ کاری_ من چ
من که نخواستتتم برستتونتم ، خودش خواستتت ...  روزی، مثال د گمینم دروغم

 دروغگو هم سگه .. واال !
 یندار یدونم تو که کار ی_ آره م

قشتته ن دیخورده اون کتابخونه رو بگردم ، شتتا هی میبر ای، ب گمای، م الیخ ی_ب
 میکن دایپ یزیچ یچاه نفت

 دیخر خند مثل
ن اگه باور ک ،یکرد رینقشه گنجت که مثل خر تو گل گ ی_خاک تو سرت ، برا

، همه  یبکن نویفرستتتت تا با دندونات زم یاقاجون م یکن داینقشتته چاه نفت پ
 کنن؟ یهم موافقت م

 زدم به کمرم دستامو
 جون برام مونده گهید شه؟ینم دایگنج پ نیگنج ، چرا ا ی_گفت

 شهیم دای_پ
 آوردم و به صفحش نگاه کردم رونیبود زنگ خورد ، ب نمیج بیکه تو ج میگوش

 دی_ سالم آقا س
 _سالم خانم ، نماز روزه قبول
 ن؟یداشت یکار _ نماز و روزه شما هم قبول ،

 خانم ؟ نیای یم یک ،یستیشما ن دمی_ واال خانم من برگشتم باغ اما د
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 ، باغ خوبه ؟ امیروزا م نیمن اومدم خونمون ، احتماال هم دی_اقا س
 شده؟ ی_چطور خانم؟ دوباره خبر

 ، اونجا چه خبر؟ دی_اره س
 در امن و امانه زی، همه چ ستین یحبر چی_ه

 جون خوبه ؟ دهیسع ی، راست _ خب خدا رو شکر
 خانوادش تا چند روز بمونه شیبگم ؟ گذاشتم پ یخانم چ ی_ه

 ؟یندار ی، کار دی_باشه س
 نی_ سالم برسون
 ، خداحافظ نی_سالمت باش

 _خداحافظ
 بمیرو گذاشتم تو ج یرو قطع کردم و دوباره گوش تماس

 کتابخونه خانم مادر می_بر
و زمان با هم  نیاز زم مینشست میکن یفضول نکهیا یبه کتابخونه اما به جا میرفت

 شده بود 6که ساعت  میبه خودمون اومد ی، آخرش هم وقت میحرف زد
 شد ری، پاشو د شهیفاطمه ساعت ش ی_وا
 شد؟ رید ی_چ

رفته هر  ادتینشده مگه  ریبپزم ، پاشو تا د یتا من فرن نجایا میای_ گفتم زودتر ب
 پزم ؟ یافطار رو من م یسال فرن

 اافطارت تنگ شده بود یها یفرن یدلم برا بینبود ، اما عج ادمی_ اتفاقا اصن 
 هگید یزبونت داداشمو خر کرد نیموقوف با هم ی_بسه بسه ، بلبل زبون
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رو شتتکمش ... مگه نه  دیقربونش برم ... دستتتشتتو کشتت هیی_ اون که خر خدا
 مامان

 باز شد در
 _ خر عمه و مامانشن مگه نه بابا ؟

 ؟یاومد ی، ک دی_ا سالم نو
 شهیم یساعت مین هی_ سالم ، 

 صداشو شل کرد و با ناز گفت فاطمه
 ؟ی، خوب دمی_ سالم نو

 و چندش بود یآبک یلی_ عق حالم بهم خورد ، فاطمه سالمت خ
 شونه من و فاطمه یو دستشو انداخت رو دیخند دینو
حرف بزنه ؟ تو هم برو خودتو برا  ینجوریا ادی یبه تو چه ؟ من خوشتتم م_ 

 شوهرت لوس کن .
 هم با ذوق ابرو باال انداخت یکرمک فاطمه
 شد رید میفرن میبر ایبابا ، فاطمه ب نی_گمش

 دهنم آب افتاد یدروغ؟ وا ؟ی_ فرن دینو
 غرور سرمو بردم باال با

 یخواد خودتو بکش ینم رهینظ یمن ب یها یدونم فرن ی_ بسه بابا بسه ، م
 مثل موش مرده ها نگاهم کرد دینو

امشب ببرم  یذار یکاسه اضافه برام کنار م هیدل داداش ،  زی_ سحر جان ، عز
 خونه

 غرور سرمو تکون دادم با
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 شهیم یچ نمی_ حاال بب
ست ش د شپزخونه ، مونس خانم خدمتکار آقاجون  میو رفت دمیفاطمه رو ک به آ

شغول پختن افطار شه رو برا هی شهیبود ، مثل هم یم خودم اماده کردم تا  یگو
شم ، اخه تا وقت ست و پاش نبا ش یکه کار یتو د شته با وبه ، خ یبه کارش ندا

ه از اونوقته ک اشتو دست و پ یبر ای یاما خدا نکنه حواسشو از کارش پرت کن
 . رونیپرتت کنه باشپزخونه 

ش آرد شکر رو اماده کردم و ن ریو کره و  شون زدم تا  یساعت میو   مخلوط هیبهم
 بود لیو خوشمزه درست شد ، حاال نوبت گالب و وان ظیغل

 لی_ فاطمه وان
 یتو فرن ختمیداد و ر لویوان

 _فاطمه گالب
 _ گالب کجاست مونس خانم؟ فاطمه

 _ تو اون قفسست
 گالب برگشت شهیقفسه اشاره کرد و فاطمه رفت و با سه تا ش به

 س؟ین ادیز شهی_ سه تا ش
 باشه ادیگالب هم ز دی، با یپخت یلی_ نه بابا خ فاطمه
 باز کن و بده یکی یکی_پس 

 یسوم شهیش شتریسوم ، نصف ب شهیبه ش دمیتا رس ختمیگالب ر شهیش دوتا
 گفت غیکه فاطمه با ج ختمیرو هم ر

 زینر زی_نر
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 کردم یرو هم خال شهیهم ش هیشدم و بق هول
 _چته؟
 کرد یبا ترس نگاهم م فاطمه
 چته؟ گمی_ د م

 لکنت گفت با
 _اون .. اون

 دمیخند
 موش رفته ؟ میتو فرن ؟یدی_موش د

 دمگالب نگاه کر شهیگالب تو دستم اشاره زد من هم با خنده به ش شهی_به ش
 آبرو شدم یفاطمه خنگ ، ب کشمتیم یوا ی، واخداجون  ی_نتتته ، وا

 کرد نگاه کردم یبه فاطمه که با ترس نگاهم م تیخشم و عصبان با
 ؟یروشو بخون یتونست ینم ؟ی_مگه کور بود

 ستیمن ن ریسحر ، به جون خودم تقص ی_وا
 رفت یگند زد می؟ به فرن ستیمن ن ریتقص ویچ ی_چ

به فرن با جا میغم  به  حاال  گاه کردم ،  یکه  نا ن گالب توش پر بود از عرق نع
 فیو هزار ح فیح

 _سحر
 _با من حرف نزن

 _ سحر
 و بهش نگاه کردم برگشتم

 ه؟ی_چ
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 خوب بشه میزی_فکر کنم اگه هل بر
 شک گفتم با

 ؟ی_مطمئن
 به جاب نگاهم کرد حق

 _آره بابا
 ن؟ی_مونس خانم ، هل دار

 بردار خاالی_آره مادر برو از تو 
 برداشتم و دم کردم خاالیرو از  هل
 یسر وقت فرن میهل دم کرده رو برداشتم و رفت قهیدق ستیاز ب بعد

 فاطمه ؟ زمی_چقدر بر
 بهت گمیم زی_ بر
 داد ، فاجعه ینعنا م یرو بو کردم ، اوف بو یهل فرن ختنیر قبل

صف هل رو ر تا سه ، کم ختمین صف  یفرن یکه فاطمه گفت ب رو بهم زدم و ن
 یمونده رو با زعفران رنگ یبود رو گذاشتتتم کنار و نصتتف باق دیکه ستتف یفرن

 کردم
شتم رو ینیس شتمو گذا سه ها رو بردا شتم  ی، ظرف فرن نیزم یکا رو هم گذا

 یکاستته کوچولو فرن هیهر نفر درون  یبرا میکنارمون ، هر ستتال عادت داشتتت
 شد یم شتریطرفداراش ب ینجوری، ا میزیبر

 دست فاطمه بود یدست من و رنگ دیسف یفرن
 ایزی_فاطمه خوب بر
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 _باشه
 دو رنگ یشد فرن یم نیو ا میختیر یرو کنار هم یدو با مالقه دو رنگ فرن هر

 شد . یکه بعدا انجام م یاضافه ا ناتیبا تزئ
و عمه با خانواده هاشتتو اومدن . دور ستتفره افطار نشتتستتته و منتظر اذان  عمو

 بود . یشد فرن یکه خورده م یزیچ نی، طبق سنت اول میبودمغرب 
ست به فرن قهیدق کی شق به د سفره و قا ستا رفت تو  حمله  یبعداز اذان همه د

تا بب از  ، اول بابا ، بعد هینظرشتتون چ نمیکردن ، به تک تک اونها نگاه کردم 
 جور ناجور شد هیقاشق خورد صورتش  هی نکهیا

 _چطوره بابا ؟
 کرد لبخند بزنه یسع

 ، اوممم ، به به هی_عال
 هیستتمت عمه که  دمیچرخ عیرو به زور خورد ، ستتر یبعد یکنم قاشتتقا فکر
 کردینگاه م میبه فرن یجور

 هی_عمه ، نظرتون چ
 _در مورد؟

 ی_ فرن
 قاشق برداشت هیرو گرفت و  یفرن کاسه

 خوشمزس یلی، خ رهینظ ی_ ب
 دونم یزدم _م لبخند
 یلیخ نکهی. مثل ا ختمیهل ر یبه حرف فاطمه عمل کردم و تو فرن شتتد خوب

 کرده دایطرفدار پ
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شته بود رو هیعمو بود ، عمو  نوبت شته بود و گذا ست بردا سه فرن یورد تا  یکا
 تونه از دست من در بره ینباشه اما نم دیتو د

 خوشمزه نشده؟ ی_ عمو فرن
 شد هول
 دمیخوشمزتو ند یها یفرن ؟امسالینپخت یفرن یراست ؟ی_فرن

 اشاره زدم ، وردست رو گذاشت کنار شیفرن به
 دمیجا بود ؟ ند نی_ا ، ا

 هیگلوش اومد جلو و صورتش شب بکیقورت داد که س یرو جور یقاشق فرن هی
 ها شد یسکته ا

 چقدر خوشمزس؟ دستت درد نکنه عمو ی_ وا
 زدم یبزرگ لبخند

 کنم عمو ی_ خواهش م
شو همه ش سال نظر بقخو شتم هر   یرو در مورد فرن هین اومده بود ... عادت دا

 بودن یهام بپرسم ، امسال هم مثل هر سال راض
 ، حواسم کو دمیمامان نپرس از

 _مامان ؟
 ؟ زمی_جانم عز

 خوب شده؟ ی_فرن
 بود مادر ی_ عال
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گاه کردم بب قدر فرن نمی_ نوش جون ... ن که د یچ ظرفش پشتتتت  دمیخورده 
 کاسه آشه

 شما که دست نخورده پشت کاسه آشه ی_مامان ظرف فر
 هول شد مامان

 خورم یهواسم نبود ، االن م ؟ی_ ا ، جد
،  کرد یدرشت شده نگاهم م یخورد و با لبخند و چشام یم یقاشق فرن قاشق

 من هم لبخند زدمو به زن عمو نگاه کردم
 نیخورد ی_ زن عمو فرن

 وشو برداشت و با ترس گفتجل یخال ظرف
 بود سحر جان ی_عال

 _نوش جون زن عمو
ب*غ*ل دستتتم کنار فاطمه  دیبره ، نو ادمیبود  کیهم بپرستتم ، نزد دینو از

 نشسته بود
 ؟یخورد توی، فرن دی_نو

 بود ی_ خوردم خواهرم ، عال
 ؟ ارمیبازم ب یخوا ی_خوب بود؟ م

 با ترس آورد باال دستاشو
 فاطمه رو هم خوردم ی، فرن شمینه ، دل درد م ی_وا

 نیهمه حاضر یاونها بود نگاه کردم ، به کاسه فرن یکه جلو یدوتا کاسه خال با
بودن خودم هم بخورم  دهیبود نگاه کردم ، حاال که همه پستتند یکه حاال خال
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شاهکار نمیبب شق فرن هیساختم ،  یچه  بردم تو دهنم ، اما خوردنش همانا  یقا
 همانا . ییسمت دستشو دنمیدوو 

 رونیاومدم ب ییو صورتمو شستمو از دست شو دست
 بود؟ یچه کوفت نی_اوف ، ا

 داد هیتک واریبا خنده به د فاطمه
 یختیخانواده ر نیکه به زور تو حلقوم ا ی_ همون کفت

 ادیب ادمیخوام  یگنده فاطمه ، به تمام معنا مزخرف ، نم یلی_خ
 بخورن شونویهمه فرن هیبق یاصرار داشت_ پس چرا انقدر 

 آقاجونم خورد؟ یدونستم ، گفتن خوشمزس ، منم گفتم بخورن ، وا ی_چه م
ها از ترس تو خوردن ، وگرنه همون قاشتتق  اارهیدونم اما اون ب ی_آقاجونو نم

 کردن تو سر و صورتت یاول رو تف م
 بترسن ؟، مگه من لولو هستم که  یحالمو به هم زد گهی_بس کن د

،  تستتیخاندان ن نیتر از تو تو ا شیری، ستت دیهم ترستت دیاخالق تو با نی_ با ا
تو حلقومشتتون و کاستته دوم و  یزیریدونستتتن اگه نخورن به زور م یبدبختا م

 یاریسوم رو هم م
 انقدر جذبه دارم؟ ی_جد

 که گرسنم میبر ای_ب
شت با ضر میهم برگ سفره ، دوباره به همه نگاه کردم ، همه حا س نیسر  ه به کا

 کردن ینگاه م شونیخال یهایفرن
 جالب نشد ادیز ی_ شرمنده ، فرن
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 و به من نگاه کردن دنینفس راحت کش هی
 _ خوب بود بابا جان بابا

 توش؟ یبود ختهیر یخوب بود ، حاال چ یلی_آره مادرخ عمه
 _ عرق نعنا

 موقع سکته نکنن هی؟  شنیها م یسکته ا هیچقدر شب امشب
هنده د لیمواد تشتتک یاز باق دنیترستت یبهم نزد ، م یاز ترس حرف یکستت گهید

 هم خبر دار بشن ... انوریمثل مرگ موش و س یفرن
 ینفر یخال یبه راز کاستته ها میظرفها رو بشتتور میخواستتت یاز افطار وقت بعد

ضر شونو ر یبردم ، نامردا فرن یپ نیهمه حا سه آش تا من یبودن تو ختهیها  کا
 .. نمینب

 یخودم خونه زندگ یبرا گهیستترم د رینور ، خ گردمیاز ستته روز دارم برم بعد
آروم و قرار ندارم  نایدارم ، حس دختر شوهر کرده رو دارم ، اصال هم خونه بابا ا

! 
دو ستته  نیا گفتیم تیترب یبرگردم با عمه صتتحبت کردم دختره ب نکهیاز ا قبل

 یزبون بسته رو هم گذاشته هتل ، م یاز دوستاش بوده ، زنسو یکیروز خونه 
شب م صحبت کنه ، حاال بب یگفت ام واد خ یم یخدا چ مینیخواد با آقاجون 

. 
صر رس 6 ساعت س دمیع  دیخورده خر هی دمیشدم . بهتر د ادهیپ ینور و از تاک

ستا میکنم و بعد برم خونه ، بعد از ن شگاه اومدم ب یساعت با د  رونیپر از فرو
 و برگردم باغ . رمیتا در بست بگ ستادمیا ابونیکنار خ
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که چشمم به دوتا مرد جوون افتاد ، زل زده بودن به من و  ستادمیا یا قهیدق چند
 یلیخ افشونیق یکردن ول یکنم با تعجب نگاهم م یزدن احساس م یحرف م

 راه افتاد نیکه ماشتت نیم ، هماونها شتتدم و دربستتت گرفت الیخ یآشتتنا بود .ب
 هم زنگ خورد ، محمد؟ میگوش

 _بله؟
 ؟یاومد ی_سالم سحر، ک

 ؟ هیمیانقدر صم چرا
 ، چطور؟ دمی_ مسرور هستم ، تازه رس

کارت  ، یو رفت یشد یاومد سمتت که سوار تاکس یداشتم م دمت،ی_ اتفاقا د
 داشتم

 ؟یچه کار ن؟ی_کارم داشت
 گم ی_اوممم ، بعدا م

 یبگو ، آدمو نذار تو خمار خب
 نیبگ هی_ اگه کار واجب

 گم ، مراقب خودت باش سحر ی_ باشه حاال بعدا م
 تیترب یسحر ، ب گهیم نیمسرور ا گمی؟ من م ها

 _خداحافظ
 _خداحافظ

ه باغ ، ت میکردم و رفت دیبا ستت یکیستتالم عل هیبه باغ  دمیرستت نکهیمحض ا به
 خوب بود ....خخخ یهمه چ گهید یایبد نبود فقط ، ه ادیظاهر امر که ز
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 شب در حال شام خوردن بودم که فاطمه به من زنگ زد 9 ساعت
 _جونم فاطمه ، بازم دلت برام تنگ شده ؟ تازه اومدما

 گفت غیبا ج فاطمه
 نجاستی_سحر ، عمه رخساره ا

 گفتم غیبا ج منم
 عمه رخساره اونجاست؟ ی_ وا

 اومده یمرده خارج هی_آره سحر ، سحر با 
 ؟ی، خارج ی_وا

 ؟ هیک نی_آره ، سحر ا
 گرفته بود خندم

 ؟ هی، ک ی_ وا
 بود؟ .. اوم .. اها زندون ی، اسمشم ، چ هیژاپن گهی_ م

 ادیزندون؟ خدا کنه باش هم مثل خودش خنگ از آب در ن یچ
 اسمش زندونه ؟ ی_ وا

 زد یزد و حرف م یم غیج همانان
 کنن یخوان با هم عروس یم نای_آره سحر، ا

 کنن؟ یعروس ی_وا
 _آره .... صداش آروم شد ... اما سحر

 شده ؟ یچ ی_وا
 رونی_آقاجون عمه رو از خونه پرت کرد ب

 رفت ادمی یشدم ، مسخره باز هول
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 ؟ی_چ
 گفته ؟ یبه عمت چ یدون ی، م گهید یای_ه
 گفته ی_چ

شم چرون ای یدرس بخون یرفت_ گفته   یفت : اومدگ تمیر نیالبته با ا یکن یچ
 ؟یکه چشم چرون ای ارتیز

 ؟ یگ ی_ دروغ م
 _ سحرو کفن کنم اگه دروغ بگم

 ی_وا
 هم گفت گهید زیچ هی_ 

 گفت ؟ ی_چ
 _ در گوش من گفت

نکن مثل باه ادم  تیذاره ؟... فاطمه اذ یگفت ؟ ... داره ستتر کارم م ی_چ
 حرف بزن

 آروم گفت یلیخ یصدا با
 ؟یکن یه*ر*زگ ای ی_ آقاجون به عمه گفت من تو رو فرستادم درس بخون

ست داره ، خ رمیعمه بم یمن برا یاله ؟؟یگی_دروغ م سو رو دو  یلی، عمه زن
 وقت هم هست که همو دوست دارن

 ؟یدون ی_جانم؟ تو از کجا م
سو چند روز  ه حاال عم یتهران ، اخ انیب نکهیمن بودن قبل از ا شیپ_عمه و زن

 کجاست ؟
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 دینو یصدا
 یزیتو بود و چ شی، عمه پ یمارمولک شتتتد یلیجونم مرگ شتتتده ، خ ی_ه

 ؟ینگفت
 زدم ؟ گند

 _خب خودش نخواست
 دیحاال برگرد تهران دختره چشم سف نی_ هم دینو

 خنده عمه اومد یصدا
 سحر؟ ینکن ، خوب تیسحرو اذ دی_نو
 اصال عاشق نبود؟ یعنیخنده ؟  یم داره

شحال ؟یخند ی_عمه چرا م سو رو از خونش پرت کرد؟ مگه  یخو آقاجون زن
 ش؟یخواست ینم

 دیخند دوباره
 _سحر درست شد

 درست شد؟ ی_چ
 گهی_ازدواجم د

 _ها؟
 ادیبا خانوادش ب دی_بابا موافقت کرد ، فقط زنسو با

 گفتم یناباور با
 یگی_دروغ م

 گم ، زنسو تنهاست من برم یم شویگم ، سحر بعدا بق ی_باور کن راست م
 _باشه عمه
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 خداحافظ زمی_قربونت برم عز
 _خداحافظ

سخره ها گ تماس ش رمیرو قطع کردم ، م صله گو زنگ خورد ،  یآوردن ، بالفا
 زنه؟ یزنگ م یچشه ه کریپ لیپ

 _بله ؟
 بلند و پر هراس گفت یصدا با

 _سحر ، فرار کن سحر جونت در خطره ...
 بلند شدم و اطرافم نگاه کردم یصندل یترس از رو با

 آخرشم اومدن منو بکشن؟ یدی_د
 دیبلند خند کریپ لیکه پ هیکردم به گر شروع

 یوا ی، وا طونمیچقدر من ش یبامزه بود وا یلیکردم ، خ یسحر شوخ ی_وا
، منو مستتخره  ینهار خور زیم یرو انداختم رو یرو قطع کردم و گوشتت تماس

برخورد  ینجوریکه ا میبا هم دار ی، اصتتال ما چه صتتنم کنمی؟ آدمش م کنهیم
 کنه ، یرو م نکارایستتبک کردم که ا یلیکنه ؟ فکر کنم خودمو جلوش خ یم

 . تیشخص یکره خر ب
 یهم م امیزنگ زدن پ نینگرفتم ، در ح لشیهم زنگ زد اما تحو گهیبار د چند

بدون ا نا  که اول اومدم مثل رما ما  نکهیداد  پاکشتتون کنم ا اومد  ادمیبخونم 
ص نکهیاز ا شهیهم  یکردن بدم م یها رو نخونده پاک م امیاول رمانا پ تیشخ

 اومد
 اول رو باز کردم امیپ
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 "؟ی، قهر کرد گهی" سحر جنبه داشته باش د
گه  جوابتو بدم دیشا یرو صدا کن لمیفقط فامو  یآدم باش آ

 بود " یفقط شوخ دیسحر خانم ببخش ؟ید یدوم " چرا جواب نم امیپ
 بگو لمویفام فقط

 سوم " سحر خانم مسرور جوابمو بده ، کارت دارم " امیپ
 بگو لموی، فقط فام یاما بازم اسممو گفت خوبه

جواب بده ، کارت داشتم که زنگ زدم گفتم  تویچهارم " خانم مسرور گوش امیپ
 هم کنم " یشوخ هیکارمو بگم  نکهیقبل ا

دم ... با ذوق منتظر موندم زنگ  یجواب م یپستتر خوب حاال زنگ بزن نیآفر
 اومد امیبزنه که بازم پ

 " یسحر هو یپنجم " هو امیپ
 خاموش کردم و ادامه غذامو خوردم مویگوش

 نجایکه ا میتو کالهت ، شتانس داشتت یهو تیترب یب تیشتخصت ی_ پستره ب
 کردم. یم ینشستمو سرور یتو پنت هاوس خودم م دینبودم با

که دوباره برگشتم  یگذره ، از روز یم رانیکه عمه برگشت به ا یماه از روز سه
صول که د ابیبه باغ موقتا گنج  شت مح شتم کنار تا بردا ود ، از ب روزیرو گذا

 شکستن نشد . شهیاز نور ته باغ و مزاحمت و ش یاون روز تا حاال خبر
هم  موقع ها یمن ظاهر نشد بعض یجلو یعنینشد  داشیپ گهیهم د کریپ لیپ

شو نم یتماس م ضور ناگهان نیدادم ، تو ا یگرفت که من جواب  شیمدت به ح
کهیفکر کردم ، ا یلیخ مان نم ادی یازش خوشتتم م ن کهیکنم ا یرو کت از  ن
سرکا ایباز شیریس شم مو  شم خو شتن ها  ناتونم کتم یرو هم نم ادی یر گذا
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 یسرش تو زندگ شهیبود پر از سوال بود ، هم یناگهان یلیکنم اما حضورش خ
ن م یاز زندگ یزیچ هیخواد  یم ایگه  یدونه و نم یم یزیچ هیمن بود به نظرم 

 بفهمه ...
مونده  یباق ونیلیمونه پنج م یسود کردم م ونیلیحدود پونزده م ایکاشت سو از

که هم اون گنج  دمیرس ییکنم ، االن به جا فیاون رو هم رد یجور هی دیکه با
باغ رو به اسم من  نیکنم آقاجون ا یکار هی دیباغ رو ، با نیخوام و هم ا یرو م

 یمالح نجایمثل من ا دیخواستن با یباغ رو م نیخانواده ،اگه اونا ا هیبزنه نه بق
 . گهید شهی؟ نم شهیبخوره که ، م گهید یکیکردن من زحمت بکشم و  یم

 یم بود نگاه ایسو یکه مشغول سوزندن بوته ها دیو به س ستادمیخونه ا یجلو
سوخته که  یها یچوب و بوته ها یسر ذوقم آورده بود ، بو زییپا یکردم ، هوا

 دمیرس جهینت نیکرد ، االن به ا یم ونمیرفت د یور و اون ور م نیا یزییبا باد پا
باز هم  یاالنه که پر از آرامش ، رخوت ، ستترخوشتت میلحظه زندگ نیهترب و 

 آرامشه .
زنگ خونه رو به صدا در آورد . با  یدر آرامش خودم غرق بودم که کس همانان

ده نش داشیکه سه ماه پ میشگیآروم رفتم و در رو باز کردم ، مزاحم هم ییگامها
 دییبود دوباره ر  نما

 کریپ لیپ ی_سالم آقا
روز برخوردمون  نیبودم اون هم اول دهیبار ازش د کیکه فقط  یجد یچهره ا با

 نگاهم کرد
 میبا هم صحبت کن دی_با
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 دادم هیدر تک به
 میکن یصحبت م می_خب دار

 رمیگیساعت وقتتو م کیکمتر از  رون؟یب یایبا من ب ی_ وقت دار
 خود به خود رفت باال ابروم

 _کجا؟
 کرد اخم

 نجایاز ا ری_هرجا غ
با ینم نکهی_با ا به شتتما اعتماد کنم اما چون کار دارم و  کنم  دیخر دیتونم 

 امی یاالن م دیصبر کن قهی، چند دق امی یهمراهتون م
 دختره نیگه چه پرروئه ا یکنم االن م فکر
رو هم  میآفتاب نکیپول و ع فیک دمیپوش یمناسب تر یدرون خونه لباسا رفتم

س شتم به باغ و به  شتم و برگ اره رفتم دم . دوب رونیرم ب یگفتم که دارم م دیبردا
 در

 دایریوقتم رو نگ ادیز کرفقطیپ لیپ یآقا می_خب بر
تم خواس ینم میساکت بود قهی، چند دق میشد نیتکون داد و سوار ماش سرشو

 حرف بزنم تا خودش بگه چه مرگشه
 دمیشن ییزایچ هی_

 ؟ی؟ درباره ک ی_چ
نگاهشو از جاده برداشت و به من نگاه کرد ، دوباره به روبروش  هیچند ثان یبرا

 نگاه کرد و گفت
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دختر تنها رو فرستتتادن تو  هیچرا خانوادت  ؟یی؟ چرا تنها نجایا ی_ چرا اومد
 ؟یخوا یم یچ نجایتو ا ب؟یروستا و شهر غر هی

ست و درمونمقدمه بودن ، تا حاال جو یب یلیخ سواالش بهش نداده  یاب در
 نداشتم بگم یزیبودم ، االن هم چ

 بود؟ نی_کارتون هم
 _جواب سواالمو بده

 یکامال شخص لمی_ دال
 ؟یفهم ی، م یکن یم یباز تیبا زندگ ی_دار
 زدم یخنده ا تک

شاورز شن ییکنم ، تا اونجا یم ی_ من فقط ک شاورزا عمر ز دمیهم که   یادیک
نگاهش کردم  دهیکنه ، .... عاقل اندر ستتف ینم دمیتهد یکنن پس خطر یم

 ؟؟ گنی.....،دروغ م
 گهید یجوابمو بد یخوا ی_نم

 که نیآدمه ، متوجه کی یشخص میاز حر یبخش یکامال شخص لی_دال
 یریبگ دهیناد یتون یکه نم نویتو شدم ، ا یشخص می_اما من وارد حر

 حرفش قلبم به تپش افتاد نیا با
م کس و تا خود چیه کریپ لیپ یمن نشده آقا یشخص میوارد حر یکس_ هنوز 

 تونه وارد بشه ینم ینخوام هم کس
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که  ییو تا اونجا ستتتتیدونم دستتتت خود ادم ن یکه م یی_آها ، اما تا اونجا
 ین بچو ینداشتتت یاتفاق افتاده ، تو هم مشتتکل نیتو هم ناغافل ا یبرا دمیفهم

 دمیازت ند یلیم
 خواد ثابت کنه ؟ یم ویغلطا ، چ چه
خوام برگردم باغ ،  یبه حرف اولتون داره ؟ اصتتال من م یحرفا چه ربط نی_ ا

 لطفا نیدور بزن
 بدون توجه به حرفم به راهش ادامه داد لکسیر یلیخ

ت میحرف هم بزن نیب نیو من هم برستتونمت ، در ا یکن دی_ تو قراره خر ه الب
درست و  ی، تا وقت ستین ینزنم پس مشکل یبزنمو چه حرف یچه حرف ینگفت

 گم یبخوام م یمن هم هر حرف یجواب سوالمو ند یحساب
 ست؟یرفتارتون مثل باه هاست ، ن کریپ لیپ ی_ آقا

 با باه بودن ندارم ی_مشکل
گاه  نا  بلند گفتم شیا هیخود آ

 یبد مویسحر خانم به نفعته که جواب سوال اصل نی_بب
 حرفش افتادم رو دنده لج نیا با

 دیدیشن یچ نی_ شما هم به نفعتونه که بگ
 گفت یبا لجباز اونم

 گم ینم یایمن ه یتو جوابمو ند ی_ تا وقت
 دیزنم، خود دان یحرف نم دینگ یزیشما چ ی_منم تا وقت

 مقدمه گفت یب دوباره
 _ از اون نور ته باغ چه خبر؟
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 ستین ی_ خبر خاص
ش یزمان تا ا هم . ب مینزد یحرف چیسوپر مارکت پارک کنه ه یرو جلو نیکه ما

کرده بودم ، چند تا بستتته  پسیه*و*س چ بی، امروز عج میشتتد یوارد ستتوپر
شتم ، خ شویکیسرکه نم ش یلیشور هم خ اریبردا سه تا  ست دارم ، دو   شهیدو

اال ب یبا درصتتد چرب ریهم ندارم دو تا قالب پن ریشتتور هم برداشتتتم ، پن اریخ
خورم ، چند تا ماست کم چرب ،  یکم چرب رو اصال م یرایبرداشتم چون پن

 بخرم ؟ یخواستم چ یم گهید
 ؟ کریپ لیپ یخواستم بخرم آقا یم یچ گهی_د

 دونم ی_من چه م
عصتترانه  کی، منم چند تا بستتته ک گهیانداخت باال و رفت ستتمت د شتتونشتتو

 کنه یم کاریچ منیتا بب ستادمیبرداشتم و آروم رفتم پشتش ا
 ن؟یخور یم لیسن هنوز پاست نیبا ا نیکش یخجالت نم ل؟ی_پاست
 کرد میبرگشت سمت من و دستاشو پشتش قا باترس

 گفته ؟ ی_ ک
 نمیکردم و تا دستاشو بب سرموخم

ست ستون پا س ست ، تو د شمن خدا ست لهی_ دروغگو د  نیرخو یم لی، واقعا پا
 ؟؟
 کرد خونسرد باشه یسع
 _نه
 نایش یجهنم جزغاله م شیتو آت نیر یم_ 
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 دیخند
 یزن یمثل نرگس حرف م قای_دق

 ؟ نکنه دوست دخترشه ؟ غلط کرده هیک نرگس
 که همه عادات دوست دختراتون هم دستتونه نمیب ی_ م

 دیخباثت خند با
 ی، م کنهیم یخرم چه ذوق یم لیپاستتت یوقت یدون ینم ؟یدی_از کجا فهم

 ؟ ادی یخوشم م شیاز چ شتریاز همه ب یدون
 کردم اخم

 بدونم ستی_نه ، برام مهم هم ن
لم پره ب*غ* یخرم با ذوق م یم لیبراش پاست یکه وقت ادی یخوشم م نی_ از ا

 کاریچ یدون یده، بعدش م یم فیک یب*و*ستته ، ا یو چلوپ چلوپ منو م
 ؟ کنمیم

 ری_نه خ
سفت ب*غ*لش م ی_ منم محکم ب*غ*لش م  غشیکنم که ج یکنم ، انقدر 

 ب*و*سمش یعالمه م هی، اخرش هم  ادی یدر م
 واقعا خونم به جوش اومد گهید

، روابط گستتترده شتتما با  هیزیخجالت هم خوب چ نیحیوق یلی_واقعا که خ
 تیترب ینداره آقا ، ب یدوست دخترتون به من ربط

 ت، چند تا خرت و پر دمیبرگردوندم و با حرص برگشتتتم کنار ستتبد خر رومو
ساب کردم و اومدم ب گهید شتم و بدون توجه به اون ح ستم  رونیهم بردا ، خوا

 که اومد جلو رمیبگ یتاکس
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 رسونمت ی_گفتم م
 شمرده گفتم کامال

 ندارم اقا یکار چی_ من با شما ه
صابمو خورد م یدار نی_ بب ش یکنیاع سونمت ، من  یخودم م نی، برو تو ما ر

 در قبال تو مسئولم .
ش سوار سته ها نیما ش ارهیب دمویخر یشدمو منتظر موندم تا ب عد از ، ب نیتو ما

 خودش هم سوار شد و راه افتاد قهیپنج دق
 دیدر قبال من ندار یتیمسئول چی_شما ه

 _چرا دارم
 شم یم یدارم برزخ گهید

 چه برسه به مسئول یستیکاره من هم ن چیآقاجون شما ه نی_ بب
 داد ینم یجوا چیتفاوت بود و ه یب

 _با شمام
 نیتا با هم اشنا بش ارمیروز نرگس رو ب هیخوام  ی_ م

 زدم ادیفر
 کنم یهم به قولتون اعتماد نم گهیخوام باهاش آشنا بشم ، د ی_من نم

 سر سبز نگاه کردم ریپنجره کنارم به مس از
 شینیب، اگه ب هیخوشتتگل و ملوستت یلیاتفاقا دختر خ ش؟ینیبب یخوا ی_چرا نم

ساله نم یخواد ولش کن یدلت نم گهید سه  تونم ولش کنم  یهمونجور که من 
 یخونه خودم جات خال ارمشیسه روز در هفته هم م بای، تقر
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ستتته ستتتاله با اونه و  ؟یبازموند ، چ یشتترم یهمه وقاحت و ب نیاز ا دهنم
 ؟یکرده ، چه فکر یمنو مال خودش کرده ، واقعا چه فکر ینجوریا

به چهرش نگاه کردم، دستتتامو مشتتت کردم و اوردم کنار چرخوندم ،  ستترمو
 گفتم غیدادم با ج یصورتم و همونجور که سرمو تکون م

،  یکن یپاک باز م یکه با روح دخترا یآدم پستتت فطرت هی، تو  یحیوق یلی_ خ
 نیبرداره ، هما نیزم یپستتت فطرتو از رو یخدا نستتل شتتما آدما دوارمیام
 کهی، جزغالت کنه ، ت نیو نابودتون کنه که انگار از اول وجود نداشتتت ستتتین
 کردنو نشون دادم ( کهیت کهیکنه ... )با دستم ت کتیت

شده بودم توجه دیخند یبود اما آروم م لکسیر همانان ساکت   یو به من که 
 کرد ینم

 ؟یخور ینشدم پس چرا حرص م تیشخص میمن وارد حر یگفت ی_ تو که م
 گوشم و گفتم یگذاشتم رو مودستا
 خوام صداتو بشنوم ی_نم

خود هم  یشتتدم پس قبول کن ، ب تیشتتخصتت میوقته که وارد حر یلی_ من خ
شتو نگه ندار ، ج سرم درد اومد ، موافق غیج غیگو  ونرینهار رو ب یهم نکن که 

 میبخور
 دستام کنار گوشم بود همانان

 کنار تو از هالهل هم بدتره یبهشت ی_ غذا
کردم ،  ادیتونستم ز یکه م ییو صداش رو تا اونجا نیبردم به ضبط ماش دست

 اون هم بالفاصله صداش رو کم کرد
 بود یجد یلی، خ دیخند ینم گهید
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 اریدر ن ی_باه باز
 یلی... خ یلی_ تو خ

کنم و با حرص ستتکوت کردم "  دایوصتتفش پ یمناستتب برا یکلمه ا نتونستتتم
 " کریپ لیمحمد پ ادیازت بدم م

..... 
ه ب نکهیهامو گذاشتتتم درون باغ و بدون خداحافظ در رو بستتتم ، بدون ا دیخر

 کنم یپشت در توجه یمسخره  شهیهم کریپ لیمحمد پ
 به در زد یمحکم مشت

شو خوب فکرکردن رو  یباه ا یلی_خ ضاوت نکن ، بزرگ  شو و زود ق ، بزرگ 
 ریبگ ادی

 نشون داد که رفته . نشیماش یبعد صدا قهیدق کیاز  کمتر
 رو خوردم میشکست زندگ نیدادم و نشستم ، بزرگتر هیدر تک به

 ، فقط چند لحظه به من گوش کن نی" فقط چند لحظه کنارم بش
 من تو جهان ، واسه چند لحظه فراموش کن " ریغ ویاحساس هر
 همه کارات دروغ بود؟ یعنیکه دوستت داشتم ،  من

 ریاز من بگ امویعمر ، همه سهم دن هیچند لحظه  نیهم ی" برا
 "ریرو با من بساز ، همه آرزوهامو از من بگ ایرو هی نیا فقط
 نگاه تو سر م*س*ت شدم کیکس رو نخواستم اما از  چیکه ه من

 یانداخت ییای" نگاه کن فقط با نگاه کردنت ، منو تو چه رو
 " یترو برام ساخ یزندگ نی، که ا میندارم ازت راض یهر چ به
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 یمنو نابود کرد یآخه منم آدمم منم حق دارم ، ندارم ؟ چرا همه باور ها د
 عمره بهت باختم کیبده ، به من که  ی" به من فرصت همزبون

 عمر ازت ساختم " کیرو که  یچند لحظه خرابش نکن ، بت واسه
 یکردم برا هیدور زانوهام حلقه کردم ، دستتتم گذاشتتتم رو زانوم و گر دستتتامو

 که سهم من نبود یکس
بودم همش به  داریستتحر ب کیتا نزد شتتبیشتتدم ، د داریستتردرد از خواب ب با

گرفتم  ینم لیرو تحو کریپ لیپ ادیکردم ، درسته که ز یفکر م میخودم و بدبخت
 کرد . یبود که بهش جذب شدم ، همه حرکاتش جذبم م یاما تنها کس

سته از رو یتن با ساعت  و به نییتخت اومدم پا یخ ساعت اتاقم نگاه کردم ، 
بود ، آروم رفتم به آشپزخونه و دو تا آرامبخش برداشتم با آب خوردم ، دوباره  11

 مبل ولو شدم یبرگشتم به حال و رو
 کار کنم ؟ ی_خب حاال چ

شنش کردم ، قبل از ا ونیزیتلو کنترل شتم و رو صو نکهیرو بردا شخص م ریت
خودشو نشون داد ، آهنگ سالم آخر .  شتریب یریخواجه ام نیغمگ یبشه صدا

 ذارن . ینم نایخوام غصه بخورم اما ا یحاال من نم
 از حد رو اعصابم بود ، با اخم گفتم شینگاه کردم ، آهنگ ب ریغصه به تصو با

 کنم ینم هیکنم ، گر هیخوام گر ی_من نم
لند زنگ خونه ب یبکن که صدا هیگر ینکن ک هی، حاال گر هیگر ریزدم ز ناگهان
کرد . بعد از چند  یدرو باز م دیسرجام نشستم ، صد در صد س الیخ یشد . ب

 صدام کرد و من رفتم دم در دیس قهیدق
 د؟ی_بله آقا س



wWw.Roman4u.iR  200 

 

 باهاتون کار داره ییآقا هی_ 
 ؟ هی_ ک

 دیکوتاهش کش یشایبه ر دستشو
شو  یلیکه خ افشی_ واال ق سم شناس اما ا شما ب ادینم ادمیآ  دینیبب نیای، حاال 

 داره کاریچ
 امی_باشه ، بگو االن م

بود رو  اطیتو ح یکه برا یسرم انداختم و چادر گل گل یروسر هیبه اتاقم  رفتم
رگشت سمت ب دنمیبا د دی، س رونیبلندم سر کردم و رفتم ب نیآست شرتیت یرو

 . اهیاز گ یباغ خال
از بعد در رو ب دمیکش سمیخ یابه چشم یدر چادرمو مرتب کردمو دست پشت

 کنه ؟ یم کاریچ نجایپسره ا نیکردم ، ا
 _ بله ؟

 کردم هیو فکر کنم متوجه شد که گر نمیشد صورت غمگ رهیخ
 _ سالم

 اخم گفتم با
 _ سالم امرتون ؟

 کرد یب*غ*لش بود که با خجالت نگاهم م ییباه کوچولو دختر
 نجایاومدم ا یچ یدونم برا ی_راستش نم

 نزدم یحرف
 خوام با نرگس آشنات کنم ی_خب در واقع م
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 گفتم تیجد با
 ندارم ییبه آشنا ی_عالقه ا

آخه  نکردم داینگاه کردم اما نرگس مورد نظر رو پ نشینامحسوس به ماش یلیخ
 نبود نیتو ماش یکس

 رو لبش اومد یکیو کوچ یفیظر لبخند
 نتی_اما نرگس دوست داشت بب

 _ گفتم ک...
 وسط حرفم اومد

 _نرگس با خاله آشنا شو کریپ لیپ
 به باه تو ب*غ*لش ، نرگس؟ دمینگاهشو گرفتم و رس جهت

 خودشو بهش چسبوند شتریب باه
 کشه ی_ خجالت م کریپ لیپ

 همانان ساکت بودم من
سه ، قبال که ازش گفته بودم ،  سه  ی؟ همون دختر کوچولو ادتهی_ خواهرم نرگ

 سالمون
سرمو محکم بکوبم به د یمن ، دلم م یخدا ؟ پس چرا  نهی، نرگس ا واریخواد 

 لمیبد حرف زدم ، اوه اوه ، آخرشو بگو مثل ف یلیخ روزیرفت ؟ فکر کنم د ادمی
 کردم هیآهنگ گذاشتم و گر ایهند
 دمیگز لبمو

 ؟یکن ی_ سالم نرگس خانوم ، به من نگاه نم
 دیبه داداشش چسب شتریب
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 نیخانوادمون همه خجالت ی، کال باه ها هیخجالت_مثل خودم 
 ! یخجالت کریپ لیپ محمد
 حرف رو عوض کرد ناگهان

باشه  اگه درست دمیشن ییزایچ هیگفتم که  روزیباهات صحبت کنم ، د دی_ با
 یممکنه در خطر باش

 رو از ب*غ*لش گرفتم و گرفتم تو ب*غ*ل خودم دخترک
 عروسک با تو هستما گهینگام کن د ؟ی_سالم خاله منو دوست ندار

 لبخند کوچولو اومد رو لبش هیساکت بود اما  نرگس
 گفتم ؟ یچ یدی_ شن

 گهی_ نرگس خانم ؟ اسمت نرگس بود د
 گفت یکالفه ا یصدا با

 به حرفم گوش کن ایبار شده ب کی ی_ سحر برا
 بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

 رمیبگ میتصم دیبا نیدو روز بهم وقت بد یکی_ 
 رو از ب*غ*لم برداشت نرگس

فکر کنم تا حاال هم خالفش نشتتون نداده  می_ خوب فکر کن ، من آدم راز دار
 باشم

 تکون دادم سرمو
 کن ی، نرگس با خاله خداحافظ میبر گهی_خب ما د
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کردم و برگشتتتم خونه ..... هر  یکرد من هم خداحافظ یآروم خداحافظ نرگس
و در ر تی؟ اگه واقع دهیشتتن یچ یعنیرستتم ،  ینم یا جهینتکنم به  یم یفکر

 کنه ؟ ینم یبگم کار نجایمورد اومدنم به ا
 نشون نداد و گفت یعکس العمل چیشدم ، ه قیچهره محمد دق به
 باغ گنج داره ؟ نیا یکن یواقعا فکر م یعی_ 

 یگنج آبا و اجداد هیکنم چون مطمئنم که گنج داره  ی_ اصال فکر نم
 نزد و متفکرانه نگاهم کرد یحرف

 نیفقط دروغ نگ ن؟یدیشن یچ نی_ حاال بگ
تاق  یتو ستتتاختمون جهاد بودم ، داشتتتم م شی_چند روز پ به ا ز ا یکیرفتم 

 بشم و توجه نکنم الیخ یاولش خواستم ب دمیدو نفر رو شن یهمکارا که صدا
شن یاما وقت سم تو رو  ونه . در مورد خ گن یم یرفتم تا بفهمم چ کترینزد دمیا

صحبت م نتظر م یچ ،هرزودتر کارو تموم کنن  دیگفتن با یکردن ، م یباغت 
 گن نتونستم بفهمم اخه زود رفتن یم یچ نمیموندم تا بب

 تموم کنن؟ وی_چه کار
 تموم کنن ویخوان چه کار یم نهیدونم ، سوال منم هم ی_نم

 یموجها ایشدم ، هوا خنک بود و در رهیخ ایساحل نشستم و به در یشنها یرو
 بهیپستتر غر هیدونم چرا به  یکردم نم کاریچ دمیداشتتتت ، تازه فهم یکیکوچ

ر حاضتت یکه حت یرو گفتم من میزندگ یرازها نیاز مهم تر یکیاعتماد کردم و 
 کردم هیضنبودم داداشام از موضوع خبر دار بشن حاال محمد رو وارد ق

 کردم بلند کردم و بهش نگاه سرمو
 دیبه من بد ییراهنما هیکنار ، فعال  میرو بذار هیقض نی_خب حاال ا
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 ؟ یی_چه راهنما
 ساحل رو با سر انگشتم جمع کردم یرو زیر یها صدف

 ونیلیم 10فصل خوبه که درامد زا باشه ، حداقل  نیا یبرا ی_ چه محصول
کاتش به حر نیعقب تر از من نشست ، با ا یو کم یمتر کی بایتقر یفاصله  با
 یتوقت ح چیبهش اعتماد کرد چون ه شهیم هیرسم که پسر خوب یم جهینت نیا
 دارازتر نکرده مشیکه باهاش تنها بودم پاشو از گل یچند بار نیا

 که پدر بزرگت گفته بود؟ یونیلیم ستی_به خاطر اون ب
 _ بله

 ؟یچقدر سود کرد ای_از سو
 پونزده تومن بای_تقر

که گفت مال ی_تو  قت نم تیوضتتع  به ، اون و بات پنج تومن  یتون یخو با از 
 ؟یریبگ

صول و خر ییها شیف دی_ آقا جون زرنگه ، گفته با ود سم و ک دیکه فروش مح
 نکرده نخوام گولش بزنم ییرو براش ببرم و مطابقت بده تا خدا زیو همه چ

 دیخند
 گردو دستتو گذاشته تو پوست یبه آقاجون شما ، پس حساب نی_ آفر

 قای_دق
من باشه از پنجاه تو شتریب دیکه سودش شا یبکار یتوت فرنگ یتون ی_خب م

اره ، زحمت د یلیداره اما خ ییچون متراژ باال گمیم نتیالبته به خاطر متراژ زم
 کاشت داشت و برداشت

http://www.roman4u.ir/


 205 غدر باتنها 

 ؟ شهیم ی_برداشت محصول ک
 و خرداد بهشتی_ارد

شتیمن ارد ادمهیکه  یی، تا اونجا شهی_نه نم س باغ پ نیخرداد اومدم به ا ای به
 میرو برداشت کن یتوت فرنگ شهیوقت نم

صول مح نیبهتر نمیکنم بب یسرچ هی_ خب پس بذار من امروز که رفتم خونه 
 هیچ

 دیتا فردا خبرشو بد حای_فقط لطفا زودتر ، ترج
 _باشه

 شن ها بلند شدم اون هم بلند شد یرو از
 که به شما گفتم یراز نی_فقط در مورد ا

 اورد باال دستاشو
سهم م شمت و  یدمت و نه م یخوام ، نه لو م ی_مطمئن باش من نه  خوام بک

 نیخوام بهت کمک کنم ، هم یکنم ، من م یگنجتو هاپول
 نه ؟ هیپسر خوب یلیخ ییجورا هی

 اومد رو لبم ینیریش لبخند
 ی_مرس

 یتا کم دمیدر باغ منو رستتوند و رفت من هم رفتم خونه نهار خوردم و خواب تا
 رفع بشه میخستگ
........ 
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سا داریدو بعد از ظهر ب ساعت اره کار رو دوب دیرفتم به باغ ، با لمیشدم و با و
صله  یکردم چه وقت یشروع م هم بهتر از امروز که هم هوا خنکه و هم من حو

 دارم .
شر دو صداساعت از  شته بود که از هدفون  ضع یوع کردم گذ د بلن یفیآالرم 

کردم ،  یاومد که هرگز فکرشتتو نم یریصتتفحه لپ تاپ تصتتاو یشتتد و رو
ستگاه آالرم م صدا یداد ، حدود چند متر یهمانان د  یراه رفتم که همزمان 

 یرو ابیو نرم افزار رد  دیکه به نقطه اوجش رس ییتر شد تا جا یآالرم هم قو
 صفحه شون داد . یرو یحاتیلپ تاپ هم عمق و توض

سا انقدر شدم که و صله  دمیرو جمع کردم و دو لیشوکه  سمت خونه و بالفا
 مبل نشستم هی یوارد حال شدم ، رو

 کنم ؟ کاریچ دیواقعا ممکنه ، حاال با یعنی،  شهی_ باورم نم
 شدم نیمخاطب ستیبرداشتم و وارد ل مویگوش
 ریم خزنگ بزن یاما بهتره اول به عل ستیهم بد ن دیبه بابا زنگ بزنم ؟ نو خب

مامان ، به کدوم زنگ  ایکنم ؟ به فاطمه  کاریداداش بزرگستتت ، چ یستترم عل
به پ به ا کریپ لیبزنم ؟  چه ربط نیزنگ بزنم ؟  به ک یپستتره  گم ؟ ب یداره ؟

ر کا نیبودم . بهتر هلحظه آماده نکرد نیا یمن خودمو برا کارکنمیخداجون چ
 نمیبب لمیو به کارم برستتم ، ف نمیبشتتم با آرامش بشتت الیخ یکه امروز رو ب نهیا

خوشتتمزه درستتت کنم  یغذا هیکنم و  یخورده وب گرد هیچندتا رمان بخونم 
 درسته ... نیباغ برسم . هم هیبعد هم فردا به قض

 تختم یشدم و نشستم رو داریبا استرس از خواب ب صبخ
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 ز روز سرنوشته ، مگه نه؟_امرو
سالن رو بعد صبحانه تو  ساعت  نیزم یاز  ستم ) ش  یصبخ بود( به برگه ا 11ن

 که جلوم بود نگاه کردم
خب بهتر هیاون گنج چ نمیخواد اول خودم بب ی_ دلم م که  نهیکار ا نی.... 

سخته ، پس .. بهتر نویخودم برم زم نگ بزنم نفر ز هیکه به  نهیکار ا نیبکنم اما 
 انتخاب کنم ؟ ینفر رو چجور هی نیو ا

 کاغذ رو آوردم ؟ نیکاغذ رو برداشتم و نگاهش کردم ، چرا ا دوباره
گاه شروع کردم به نوشتن اسام ناخود  مورد اعتمادم یآ

 یلع -مامان هم که اوجب واجباته ، واال  -بگم؟  ی، اگه به بابا نگم به ک بابا
 یمیداداشا باهاش صم نیباشه ب ی، خب هر چ دینو -م سر ریداداش بزرگمه خ

ستم  ست جون جون شهیفاطمه ، مگه م -تر ه  هم دینگم ؟ تازه زن نو میبه دو
ست ، مادر برادر زادم هم م ست فکر  یابر لیچقدر دل ی، وا شهیه وجودش ه

م تو زن یکنم به اون بگم م ی، غلط م ماهیپر -شد  یفاطمه م دیکنم نفر اول با
 از؟یته پ ای ازهیحذفه اصن سر پ ماهیخودما !!پس پردهن 
خواستم شروع کنم به جدا کردن اسمها و  یخودم و م یرو گذاشتم جلو کاغذ

ش شت " محمد " . چه ربط یقرعه ک ستم نو بهش داره ؟ حذفش  یکه ناگهان د
ته مه ها یم ناگهان از اون  نفر  هی یکیدونم کدوم  یقلبم نم ایمغزم  یکنم . 

 یکشتت رعهشتتدم و محمد رو هم وارد ق الیخ ی، ب ادیگفت عمرا استتمش در ب
 کردم
سم  ییها کاغذ شون ا نفر بود و خوب مااله کرده بودم  کیکه درون هر کدوم

 رو یکیبستتته  یوتکون دادم و در آخر با چشتتم ها ختمیر لونینا کیو درون 
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بزنم  دینبا گهیباد دشتتد بادا یبه کاغذ نگاه کردم هر چ قهیدق کیبرداشتتتم ، 
 فرد مورد نظرم ، کاغذ رو باز کردم شهیو همون م رشیز

 تقلب کرده یکیشده آقا ،  ی_چه مسخره ، تبان
به استتمش نگاه  قرعه باره  برنده رو انداختم کنار ، عمرا بهش زنگ بزنم ، دو

 خواست زنگ بزنه ! یکردم چه غلطا ک
نده هستم بالفاصله به بر یدونستم چه آدم متزلزل یبرداشتم و چون م مویگوش

 زنگ زدم
 _سالم سحر خانوم

 زدم ، لعنت به من یزنگ م دینبا
 داشتم باهاتون ی، کار کریپ لیپ ی_ سالم آقا

 اومده ؟ شیپ ی_ حالت خوبه ؟ مشکل
 گفتم عیسر

 هی... چرا  رونی.... بازدمم رو با فشتتار فرستتتادم ب ومدهین شیپ ی_نه مشتتکل
 اومده شیپ یمشکل

 نگران گفت ییبا صدا بالفاصله
 مزاحمت شده ؟ حالت خوبه سحر؟ یشده ؟ ک ی_چ

 نمتونیخوام بب ی، من خوبم فقط م دی_ نه نگران نش
ن نور آخه اال امیصبر کن تا من بعد از کارم ب ستین ی_ باشه فقط اگه کار مهم

 ستمین
 باغ ؟ نیایب نیتون یم ی_باشه فقط ک
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 اونجام 3تا ساعت _ 
 _ باشه پس منتظرتون هستم

 _ مواظب خودت ، خداحافظ
 _خداحافظ

 و قطع کردم و زدم تو سر خودم تماسو
 زدم یزنگ م دی_چرا بهش زنگ زدم ، نبا

............... 
س ساعت سر دیدو آقا  لباس  عیصدام کرد و گفت که محمد اومده ، من هم 

 و رفتم دم در. دمیپوش
رد ، بام ک یباغ ها نگاه م نیب کیداده بود و به جاده کوچ هیبه در تک کریپ لیپ

شک یچه مرد شلوار م شده  یشده برا خودش ، کت و  تنش بود و من هالکش 
 بودم

 _سالم
 از در برداشت و برگشت سمت من شویتک

 شده ؟ ی_سالم سحر چ
 داشتم استرس
 مزاحم شدم دی_ببخش

 ؟یداشت کارمی، چ هیچه حرف نی_ا
 بهتون گفتم روزیکه د یا هی_ راستش بابت اون قض

 _خب
 کردم دای... من گنجو پ هیگر ری_راستش من ... زدم ز
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 لحظه ساکت نگاهم کرد و بعد با لبخند گفت چند
 ؟یکن یم هی_حاال چرا گر

 دمیخند هیگر نیب
 دونم واال ی_نم

 ؟ نی_ شوکه نشد
 به خودش اومد نکهیا مثل

 میبر ایب هیگنج چ نمیکنجکاوم بب یلی_حواسم پرت شد ، اتفاقا خ
شد و رفت درون باغ ، با تعجب نگاهش کردم ق از شون افشیکنارم رد  صال ن  ا
 داد که کنجکاوه ، انگار منتظر عکس العمل من بود ینم

شتم تا نقطه دق ابویتو خونه و گنج  رفتم شون بدم همزم قیبردا ان رو به محمد ن
 نظر به نقطه مورد میدیکنار ما . باالخره رس ادیب لیهم گفتم که با ب دیبه س

 نجاست؟ی_ ا کریپ لیپ
 _بله

 گهیبه کندن د می_خب شروع کن
 عمقش چقدره ؟ دیدون ی_ م

 _نه از کجا بدونم
 مهی_عمقش دو متر و ن

 ؟یدی_از کجا فهم
 لپ تاپ اشاره کردم به

 _نرم افزار عمق رو نشون داده
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 زد به کمرش دستشو
 ادهی_عمقش ز

 قای_دق
 ؟ میکجا رو بکن دی_ با

 دستم قسمت مورد نشر رو نشون دادم و گفتم با
ست میبکن دیبه قطر دو متر رو با بایفکر کم تقر نجا،ی_ا با  نیخوا یشما م ی، را

 ن؟یبزن لیلباس ب نیا
 زدنه لیب با کت و شلوار در حال کریپ لیندازه ، پ یهم به خندم م فکرش

 ،حواسم نبود ایگ ی_راست م
 من یدر آورد و گرفت جلو کتشو

 زحمت نگهش داشته باش ی_ب
 دمیدهنمو قورت دادم و کتشو گرفتم ، خاک بر سرم که انقدر پسر ند آب

 رو گرفت و خواست کار رو شروع کنه که دوباره گفت لیب
 لباس راحت تنم باشه دی، با شهی_ نه نم

 ؟ ارمیب نیخوا ی_ من لباس راحت دارم ، م دیس
 نمیبب یخواد محمد رو تو شلوار کرد یدلم م یا

ا ت تشی، فکر کنم بهتره من برم خونه و لباستتمو و عوض کنم ، نها ی_نه حاج
 نجامیا گهید قهیدق 40

 انداختم باال شونمو
 میمون ی_باشه ، منتظر م

 گفت دیاز رفتن محمد س بعد
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 نداشته باشه ؟ یزیچ یموقع خطر هیآقا مطمئنه؟  نی_ خانم ا
 دیگفتم؟ نبا یبه محمد م دیکنم که نبا ینظرم مطمئنه ، چرا همش فکر م به

خاک بر ستترم که عالقم چشتتممو  ؟یموقع منو بکشتته چ هیگفتم اگه  یبهش م
 کور کرد

 دی_نگران نباش س
 د؟ید یبرادرتون خبر نم ای_ به پدر 

رفت تا بهشتتون زنگ بزنم اما دوباره اون حس  میلحظه دستتتم به گوشتت کی
 اجام بدم یرکیز ریسرکش وادارم کرد تا کارها رو ز

ه ، ب دینگ یزیچ یآقا مطمئنه شتتما هم به کستت نی، ا ستتتیالزم ن دی_ نه آقا ستت
 کس چیه

 _چشم خانم
 _ ممنون

 کوتاه نیتاس یخاکستر شرتیت هی نباریبعد محمد برگشت ، ا قهیچهل دق قایدق
 ادیب تو چشم شتریشد ب یبود که باعث م دهیپوش یرنگ و رو رفته ا نیبا ج

شروع کن ایب ی_خب حاج شما از اون طرف من از ا میکارو   یکیطرف ،  نی، 
 میتا به شب نخور میجمع و جور کن دکارویدو ساعته با

که  یداد و با سرعت یمحمد نشون م نجورکهیحرف شروع کردن به کندن ، ا یب
رسن به گنج اما هنوز  یساعت م میموقع شروع کار داشت فکرکردم در عرض ن

 نشده بود که به پت پت افتاد قهیده دق
 سفته نیزم نیکمرم نصف شد ، چقدر ا ی_ا
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 ریکجه ، هوا سرده ، ز لیسفته ، ب نیساعت کار کرد و صد بار غر زد که زم کی
شدم ، پس چرا به  سته  سوختم ، چقدر خ س یگنج نمآفتاب  ا . حرف نیو ا میر

 فکر کنم منتظر بود تا من نازشو بکشم .
م رفت نیهم یبرا شمیزنه که خل م یخورده نازشو نخرم انقدر غر م هیاگه  دمید

که  ییعصرانه ها کیاماده کنه ، خودم هم دو تا از ک ییگفتم چا دهیخونه به سع
کردم و درون ظرف گذاشتتتم و رفتم به باغ .  میداشتتتم رو به چند قستتمت تقستت

به دست دوباره رفت  لویز همرو آماده کرده بود و برده بود ، حاال  ییچا دهیسع
 ها رو بردم . کیبه باغ ، من هم ک

مد پر نیزم یرو رو لویز دهیکه ستتع نیهم رو  کیروش . ک دیپهن کرد مح
 محمد نشستم یگذاشتم وسط و خودم روبرو

 یکار کرده باش یچسبه مخصوصا اگه کل یهوا م نیتو ا یی_چا محمد
ه اگه کن یم یسخنران یمتر کنده بعد جور مینگاه کردم ، کال ن یمحل حفار به
 یاربه عنوان دستگاه حف یپارس جنوب کیکنه ازش تو فاز  یندونه فکر م یکی

 کنن یچاه نفت استفاده م
 میرس ی_فکر کنم امروز به گنج نم

 شیدست شیبرداشت و گذاشت تو پ کیبرش ک دو
........به ساعتش نگاه کرد ......االن  میکارو تموم کن دی_هر جور شده امروز با

کنه ، تو اون دو ساعت  یهم آفتاب غروب م گهیساعت چهاره ، تا دو ساعت د
تا ستتتاعت  نیا میکن یخوب کار م  یدو متر رو م 6جور که معلومه احتماال 

 ؟ چطوره،  میکن یشد با چراغ قوه کار م ، اگه شب هم که میکن
 می، اتفاقا بهتره اگه امروز کارو تموم کن هی_عال
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 برداشتم تا کمک کنم لیبعد برگشتن سر کارشون ، من هم ب قهیدق ده
 ؟یکن یم کاری_ چ محمد

 کرد یتعجب نگاهم م با
 کار زودتر تموم بشه بهتره ، مگه نه ؟ ی، هر چ گهی_کمک کنم د

 رونیب دیرو از دست من کش لیو ب رونیگودال اومد ب از
 میکن یکارو تموم م ی، من و حاج یخواد نگران باش ینم نجایا نی_شما بش

 گوشه هیرو انداخت  لیب
 خواستم کمک کنم ی_ فقط م

 اونجا و موج مثبت بده نی_ شما فقط بش
خه مرد ، نم د کذا یزدم ؟ م جانیمن ه یدون یآ به اون گنج   ییخوام زودتر 

سم ، با حرص کنار گودال ا شون کردم اون هم د ستادمیبر ه نه بهون گهیو نگاه
 خواهد و مرد کهن " کار کرد . ی" گاو نر م کیآورد و نه ناز کرد فقط مثل 

 نرم شد نیرو کندن که زم میمتر و ن کیبه  کینزد
 شده ؟ ینجوری_چرا ا
 رو با بازوش گرفت شیشونیرو صاف کرد و عرق پ کمرش
شمال ا محمد سطخ در رانی_ تو مناطق  ستیمثل نور که هم  ،  ادهیو بارون ز ا

ه که خوب نیکمه ، تازه ا یلیخ نینستتبت به ستتطخ زم ینیزم ریفاصتتله آب ز
 باال ... ادی یآب م یمتر رو که بکن کیجاها کمتر از  یبعض

 که گل آلو شده بود نگاه کردم پاشون ریز نیترس به زم با
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انشه گن بهش، ر یم ی، مثل چ نیته زم نیپاتون باز نشه بر ریز نیموقع زم هی_
 یزیچ نیهما هی، زلزله 

 گفتم یخندون شد که انگار براش جوک با مزه ا یجور افشیق
 وستیپ یم تیبه ابد تونیخاک ریبود که ز ینجوری، اگه ا شهینم یزی_ نترس چ

سره  و گور به گور نیگرفتم بهتره بذارم بره ته زم لشیتحو یلیکنم خ فکر شه پ ب
 جلف ...

رو نکنده بودن  نیکرد ، اونها هم هنوز دو متر از زم یکم کم غروب م دیخورش
 هم به من گفته بود که شام رو آماده کرده دهی، سع

س ش کریپ لیپ ی، آقا دی_آقا  سته نبا ،  میام بخورش می، فکر کنم بهتره بر دیخ
 بعد از شام یکار هم باشه برا یباق

ه . گ یم یمحمد چ نهیکمرشتتو به زور باز کرد و منتظر موند تا بب یتا دیستت
 و گفت ستادیمحمد هم به زور ا

 شمی_ چه بهتر ، من که دارم تلف م
س یلحظه بعد از نردبان چند شته بود  شیساعت پ کی دیکه  درون گودال گذا

 ی، سر و وضعشون که افتضاح بود ، پر از گل و ال رونیاومدن ب
 سمت خونه میهم رفت با

 _با اجازه من اول برم لباسمو عوض کنم محمد
که معلوم بود لباس زاپاس  نجوری، ا رونیاز ما جدا شتتد و از باغ رفت ب محمد

هم رفت به خونش تا سر و وضعشو مرتب کنه ،  دیهمراه خودش آورده بود . س
 . میشام رو آماده کرد زیم دهیتم به خونه خودم و با کمک سعمن هم رف

............. 
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س بعد شام کمر   هم کردم تا ببرمش دکتر یهر کار نیگرفت و افتاد رو زم دیاز 
 و مشتتکل شتتهیم ینجوریهم شتتهیقبول نکرد و گفت کمرش هم مارستتتانیب ای

 حاال من مونده بودم و محمد ستین یخاص
 فردا یبرا میکار رو بذار هیفکر کنم بهتره بق کریپ لیپ ی_اقا

 میش الیخ یکار رو ب ینجوریهم دی_ نه ، نبا
 بهش برسه یخاک ریز نیاز ا یزد انگار قراره سهم یحرف م نیهما
شت یا یقو یتا از چراغ قوه ها چند شتم و با هم برگ شتم رو بردا سط و میکه دا

 باغ
به دستتت  لیرفت درون گودال من هم باالفاصتتله وارد گودال شتتدم و ب محمد

 کنارش ستادمیا
 می_خب شروع کن

 تعجب و اخم نگاهم کرد با
 ؟یکن یکارمیچ نجای_ا

 _کمک
 تسیکارا ، کار خانوما ن نی، ا رونیبرو از گودال ب ایبابا ، سحر خانم ب ی_ا

 زنمب دیو سف اهیدست به س یذار یبشم که نم فتیاحساس لط یمن فدا یا
من  هم گنج منه پس نیباغ ماستتت ،ا نجای، ا نینی، بب شتتهینم کریپ لیپ ی_آقا

 کنم یهم کمکتون م
 شونشو انداخت باال یتفاوت یب با

 !یبزن لیب یتون یسه بار م نمیکار کن بب ای_ب
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م خواب ادیرو که زدم  لیب نی، اول ستتتادیستترم ا یقوه رو روشتتن کرد و باال چراغ
 ادمیم دوم رو که زد لیمن بود ، ب یها یفتنه و بدبخت نیافتادم که باعث شروع ا

به  دمیسوم رو که زدم فهم لیفتنه باعث شد من با محمد آشنا بشم ، ب نیافتاد ا
 لیو ب ستادمیخواستم . همونجا ا دمخو یرو برا زیخانوادم پشت کردم و همه چ

 رو محکم گرفتم
 کردم نه ؟ یدم نامرد_من نسبت به خانوا

 و با چراغ قوه تو دستش ور رفت نییانداخت پا سرشو
 ؟یکرد ی_ به نظر خودت نامرد

شون نگفتم که گنج رو پ جون کنم تا آقا یخوام کار یکردم ، تازه م دای_آره ، به
به کنار من دو روزه که به مامانم  نایباغ رو فقط به استتم خودم کنه ، همه ا نیا

 بدجنسم یلیزنگ نزدم ... اشکم در اومد ... من خ
 به نظرت کارت درست بوده باشه دی_شا

 صدام از دستم خارج شد تن
ته من به خانوادم پشت کردم ، م ت ت چرا ؟ چون اونا منو انداختن تو  یدون ی_ن

و زنش نبودن ، من  دیدم ، ستتدو هفته هم تنها بو یکیدختر تنها ،  هیباغ ،  نیا
نداشتتت ... اونا  یا دهیگفتم فا ینگفتم چون اگه م یزیاما چ دمیهمش ترستت

 امی، گفتن اگه ن نجایاگذاشتتتن من برگردم خونه ،چون به زور فرستتتادنم  ینم
 دن یبه زور شوهرم م نجایا

 یکه احساس کردم به جسم سخت نیرو محکم فرو کردم تو زم لیب تیعصبان با
 برخورد کرد

 گفت یبا ناباور محمد
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 _ به زور خواستن شوهرت بدن ؟
 نیرو محکم فرو کردم تو زم لیب دوباره

 به زور خواستن شوهرت بدن ؟ گمی_با توام ، م
 نگاه کردم بهش
 پ.... ی_آقا

 وسط حرفم و صداش رو انداخت رو سرش اومد
 نه هست ای_ با توام ، جوابم آره 

 به گنج میدی... نکنه رس نیرو فرو کردم تو زم لیببار سوم  یبرا
 _آره؟

 بگم یزیچ هیخوام  ی، م نی_صبر کن
 نیزم یرو از دستم گرفت و پرتاب کرد رو لیب

 ؟یرو پنهان کن تیواقع یخوا یم ؟یبگ ی_چ
 _نه م...
 وسط حرفم بازاومد

ستگارت  ستنیسال از تو بزرگتر بود ؟ م 20_ خوا سن بابات یکیبه  خوا  هم
 شوهرت بدن ؟

 حرفش اومد و گفتم نیبلند ب یصدا با
 _گنج

 زد ادیهم فر اون
 دره ؟ ابونیب نیگنج ، تو ارزشت کمتر از گنجه که فرستادنت تو ا ی_گور بابا
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 یبراش مهم هستتتم ، تا حاال فکر م یلیخ نکهیلبخند نگاهش کردم ، مثل ا با
بلند  یه دوستم داره ....ناگهان با صدابوده نگو ک یسرکار شیکردم خواستگار

 گفتم
 کردم دای، گنجو پ میدیبه گنج رس گمی_م

دم ص یحرفم ساکت شد و فقط نگاهم کرد اما در عرض کمتر از س دنیشن با
 بکنه نویکرد زم یو با دستاش سع نیزم یافتاد رو هیثان

 گهیکمک کن د ایکجاس؟ ب قای_کجاس ؟ دق
 داد ؟/ یپسره داشت شعار م نیشوک به حرکتش نگاه کردم ، االن ا با

 یرا گذاشتتتم رو میستترش، پا یقوه خودم رو روشتتن کردم و گرفتم باال چراغ
 محل مورد نظر

 نجاستی_ ا
 به همون جسم سخت دیرو کند تا رس نیرو از کنارش برداشت و زم لیب

 _ چرا انقدر سفته
 به همون جسم زد یا ضربه

 هیسفته ، فکر کنم سنگ یلیخ ستی_چوب ن
 دمیدست کش دهیپاهام نشستم و به سنگ تراش یرو کنارش

 شدست دهی_ آره سنگه ، تراش
سنگ میعرض ن در سنگ میدیکه حاال فهم یساعت  را  بزرگ بود یلیخ یکوزه 

 میآورد رونیاز گودال ب یو به سخت میدر آورد نیاز دل زم
قا نه ، ا مشیبهتره ببر کریپ لیپ ی_آ جایخو با چراغ قوه هم  ن نداره ،  که نور 

 افته یکارمون راه نم
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 می_باشه ببر
 یستتتاعت ط میبه ن کیرو نزد میرفت یم قهیدق 10که در عرض کمتر از  یراه
 به خونه میدیو باالخره رس میکرد

ها  یقال تمام ینجوریتو خونه ، ا مشیبعد ببر میاول کوزه رو بشور دی_صبر کن
 شن یخراب م

تم رو که داش یلونیبار مصرف نا کی، رفتم دورن خونه و سفره  میرو شست کوزه
باره برگشتتتم کنار کوزه و با کمک محمد کوزه رو  کف ستتتالن پهن کردم ، دو

 درون خونه . میبرد
شد  یم دهید ینور سالن به صورت واضح ریز نیسنگ یلیخ یکوزه سنگ حاال

شتتده  رهیمتر ارتفاع . محمد به کوزه خ کیز متر قطر و کمتر ا میبا ن ی، کوزه ا
 دیدرخش یم ییایدزد در کیبود و چشماش مثل 

 میبازش کن ای_ب
 خطر کنار گوشم به صدا در اومد زنگ

 کمکمون ادیهم بگم ب دیبه س دی_ نه صبر کن
رو از کوزه برداشتتت و به من نگاه کرد ، فکر کنم ترس رو تو چهرم  چشتتماش

 زد ی، لبخند مرموز دید
 ادی_ باشه ، بگو ب

 کنار ما نشسته بودن دهیبا وجود کمر درد همراه سع دیبعد س قهیدق پنج
حرفا دروغه اما االن  نیگفتم همه ا یگفتن گنج م یم یوقت شتتهی_ هم دهیستتع
 ...الله اکبر نمیب یکه م
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 باعث آرامشم شد دهیو سع دیس حضور
 ند شد و رفت کنار کوزهندارم از جاش بل یبهونه ا گهید دیکه د محمد

 کنم ی_پس بسم الله ، بازش م
ش تیسر کوزه رو گرفت و با نها لبه از جام  جانیو بازش کرد ، با ه دیتوانش ک

درون کوزه مشتتخص بود اما باز  نکهیبلند شتتدم و درون کوزه رو نگاه کردم با ا
 نیا ی، ازهمون باگ رهیدستتتمو ببرم درون کوزه و مار گازم بگ دمیترستت یهم م

 رهام نکرده بودن . یخرک یترس ها
 ه؟ی_ خالمحمد

 _نه
 گهید رونیب اریدرونش رو ب لی_پس وسا

 ترسم ی_م
 رو برداره لیو متظر موندم تا خودش وسا دمیکش کنار

 ، لطفا . نی_شما بردار
 ذوق گفت با

 کنم یمعما رو کشف م نی_باشه ، االن خودم ا
مه کهیتا ا رونیب ادیاز کوزه م یچ مینیتا بب میمنتظر بود جانیبا ه ه مد م ن ح

 رونیرو آورد ب یدستشو برد داخل و مجسمه ا
 _مجسمه ؟

سم*س*ت ، فکر کنم عج ستان بی_ آره مج در پ یایخاک ری، از اون ز هیآثار با
 مادر دار
 به رنگ قرمز بود یسانت ستیب ییآهو مجسمه
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 ه؟ی_ جنسش چ دهیسع
 مجسمه رو گرفت و گفت دیس

 گهیشه د یقرمز م بایدونم برنج تقر یکه م یی_جنسش از برنجه ، تا اونجا
 هیکنم برنج ی_ منم فکر م محمد

 قشنگ بود یلیرو گرفتم تو دستم و نوازشش کردم ، خ مجسمه
به همون شتتکل  یا گهید یدوباره دستتتش رو برد داخل و مجستتمه آهو محمد
 رونیآورد ب
 جفت بود هی_پس 
اس احس دایآورد ، شد رونیب ییبار چند جام طال نیدستشو برد داخل و ا دوباره
 کردم یدار شدن م هیسرما

 نمیمنم بب دیچقدر طال ، چقدر نازن بد ی_وا
که با طرح آهو کار شتتده  ییجام طال 7رو گرفتم و نگاهشتتون کردم ،  جامها

 بودن
 _چرا همش آهو؟

 از جامها رو گرفت یکی محمد
 بوده باشه یزیچ اینماد  دی_ شا
 دی_شا

شو برد داخل اما ا دوباره ست شت ها نید شد و با م سکه  ییبار تا کمر خم  از 
 شد داریپد

 _ سکه...
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 نصف کوزه سکه نقرست بای_نقرست ، پر از نقرست ، تقر
 نایدوستتون داره ، پول دار شد یلی_ خانم خدا خ دهیسع

 زمینبودم عز ریجون فق دهی_ سع
شاا.. تا اونجا محمد سا نیا یدونم رو یکه من م یی_ ما سکه ها نم لیو  یو 

شت ، با متیشه ق شن ، را متیدالر ق اردیلیچند م شتریب دیگذا شته با  یستدا
 ریبگ لیخورده هم ما رو تحو هی یسحر خانم حاال که پولدار شد

 نمیزم یرو یآدما نیاز پولدار تر یکی، االن  دمیلذت خند با
 ؟ میآبشون کن ی_چجور

 دیخند محمد
 ؟یسحر خانم ، آبش کن ی_ خطرناک شد

 به پولشون کنم لیتبد یکه چجور نهی، منظورم ا گهی_آره د
 محمد کمرنگ شد یلبها یرو خنده

 هیمل هیگنج سرما نیا ست؟یخودت ن یگنج فقط برا نیکه ا یدون ی_ م
 اخم گفتم با

کردم پس مال  دایپ میآبا و اجداد نیبه ملت داره ؟ من گنجو تو زم ی_چه ربط
 خودمه

گنج مال خودته اما  نیخوندم از نظر شتترع ا ییستتحر خانم ، من جا نی_ بب
 پس... هیمل هیگنج سرما نیا گهیقانون کشور م

 وسط حرفش دمیپر
 ؟ی_پس چ
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 دینه بابخواد چاه اب بک یکیاگه  نی، بب ستیگنجها حالل ن نی_فکر کنم پول ا
 چه برسه به گنج رهیاز دولت اجازه بگ

 که حرومه ؟ یچ یعنی،  رهیتو مخم فرو نم حرفش
ردم ک ینم دایگنج رو پ نینداره ، اگه من ا یکستتم ربط چیگنج منه ، به ه نی_ ا

 کردکه حاال صاحب باه شده ؟ یم کاریدولت چ
مد جاب م مح خانم چرا ح به گ*ن*ا*ه  یخوا یچون نم ؟یکن ی_ ستتحر 

 یپول حروم بخور یبر یخوا ی، اونوقت م یافتیب
ش دیس سر اگه انقدر حالل و حروم حال یحرفو م نیا دی_ ببخ  تهیزنم ، اما آقا پ

با  نامحرم راحت حرف م هیچرا  مد م ؟یزن یدختر  ؟  یکن یراحت رفت و آ
 ییراهنما یبه باد بده ، اگه دار توینگاه کج زندگ هیهم حرومه چون ممکنه  نیا
 ستیخودتم اهلش باش ، رطب خورده را منع رطب ن یکن یم

 مونمیخوام ، پش یمن گنجمو م نی_ نتته ، گنجمو پس بد
، تا  یبه در ورود دمیباال و چستتب دمیدو یفرهنگ راثیپله ها ستتاختمان م از

 خواستم در رو باز کنم محمد با اخم جلوم رو گرفت
 ده ؟ یم یکارات چه معن نیحاال ا ی؟خودت خواست هیچ ایسخره بازم نی_ ا

قا تو برو بگو  میکردم حس انستتتان دوستتت یغلط هی_من  مد آ عود کرد ، مح
 ؟یگ یگنجمو پس بدن م

همه  اون یکه دو دست هیگم ، به فرض هم که گفتم مگه مسخره باز ی_نه که نم
 بدن ؟ لیرو بهت تحو یخاک ریز

 جدول نشستم یو رو نییپله ها اومدم پا از
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 آقاجون بود ، یاقاجون رو بگو ، اون گنج برا یکشتتن .... وا یمنو م نای_بابام ا
 کشه یحتما منو م ستیاگه اقاجون بفهمه تو باغش گنج بود و حاال ن

 ستادیا روبروم
 بفهمه ، نگران نباش یزیچ یکس ستی_قرار ن

 نیصتتاحب زم نم؟یمگه من صتتاحب زمنفهمه ؟  یزیچ یکستت شتتهی_مگه م
خدا  یده ... وا یبراش نامه تشتتکر م یفرهنگ راثیآقاجونه که صتتد در صتتد م

 گنج برا فنا رفت
 نیفکر ا به دیبا یبد لیگنجو تحو یگرفت میستتحر اون موقع که تصتتم نی_بب

 یبود یموقع ها هم م
 رو بلند کردم و با تشر گفتم سرم

 گنج رو پس بده ، یکه ه نیمن نشست یپا ریشماست ، شما ز ری_همش تقص
خبر دار نشتتتده گنج رو پس بده ،  لتیمال حروم خوردن نداره ، تا فک و فام

 توئه ، همش ریهمش تقص ؟یکن یم کاریمن چ یزندگ یاصال تو تو
ست بهم بگ یدلم م یلی، خ نی_آفر صال از  یگ یم یتو ، چرا ه یخوا شما، ا

 ادیم نمباشم خوش تیمازاد بر ظرف نکهیا
 ؟یکن یمسخرم م ی_دار

باره باال و خودم رو پرتاب کردم درون ستتتاختمان اما هنوز  دمیاز پله ها دو دو
ش شت ک شالم از پ شته بودم که  شالمو  دهیچند گام برندا شد من هم محکم 

بلند  یکم یشتتالم رو رها نکرد ، برگشتتتم و با صتتدا یاما لبه  دمیگرفتم و کشتت
 گفتم

 ؟یمسخرم کن یو ه نمیکنارت بش یخوا ی_ولم کن ، م
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 نگاهم کردن ینفر که اونجا بودن با کنجکاو چند
 باهات کار دارم رونیب میبر ای_ب

 خراب شده کار دارم نیا سی_ منم کار دارم اما نه با تو ، با رئ
 ستیدختر ن هی، رفتارت در شان  رونیب میبر ای_سحر ب

 کنجکاو اشاره کرد یچشما به
 ندارم یهم باهات کار گهینکن ، د یتار شناسمن رف ی_برا
 کتش در آورد و مشغول شد بیرو از ج شیگوش

رو بگم فکر کنم اگه بشتتنوه  زیعمت زنگ بزنم و همه چ ی_خب پس بذار برا
 دودمانت رو به باد بده یکرد کاریچ
 نه یوا

 رونیب می_ نتتتته زنگ نزن ، باشه بر
 بشیرو برگردوند به ج شیگوش تمندانهیرضا

 دی_پس بفرمائ
ردسر سوار د یو دوباره با کل رونی، رفتم ب رونیرو باز کرد و تعارفم کرد برم ب در

 شدم . استارت رو زد و راه افتاد نشیماش
 ؟یکن ی_ سحر با من ازدواج م

سرم  ینشسته بودم حت نیدرون ماش یتیشدم ، من با نارضا قیدق تمونیموقع به
گاه م ابونیبه خ میچرخوندم و م*س*تق ینم دنشید یدرجه برا کیرو   ین

 یمچشتت ریبار ز هیبود که اتفاقا  یکردم اما محمد لبخند به لب در حال رانندگ
ه ک نمید ، غمگی؟ گنجم از دستتتم پر هی، اما در کل االن وقت خواستتتگار دمید
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ر خب یکستتبه دولت کردم ، استتترس دارم که  میتقد یاون همه پول رو دو دستتت
خودم شوهر درست  یکه برا نیبار حس ا نیاول یدار نشه گنجو پس دادم و برا

 دست و پا کنم رو ندارم یو حساب
 _ نه

 _چرا؟
 حرفاس؟ نیاالن وقت ا کریپ لیپ ی_آقا

 کنم یده خواستگار ی_اره ، اتفاقا االن جون م
 هی_در هر حالت من جوابم منف

 دیخند بلند
 هیجوابت منف یگ یبار دوم م یدرخواست ازدواج نکردم که برا_ من دوباره 

شدن سراسر وجودم رو گرفته شونم  عینفهمه حس ضا نکهیا یشدم . برا تیخ
 رو انداختم باال

 کنه ینم بیع ی_ به هر حال گفتم بگم ، آخه کار از محکم کار
 _آها از اون لحاظ

 دیلحاظ رو کش اون
 از اون لحاظ قای_ دق

،  یخونتون خواستتتگار میر یمن و خانوادم فردا که زوده ، پس فردا م _ پس
 گم یگما خونه پدرت رو م یرو نم نجایا

اومد که باعث شده از همه لحاظ  ادمیلبخند گشادم رو گرفتم اما  یزور جلو به
 کنم یاارگیحس ب

 هیجوابم منف گمی_ بازم م
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د با یو فرستتتاد یکرد گم که گنجش رو دود ی_ باشتته پس من به آقاجونت م
 هوا

 شدم هول
 نیگ ی_ نه تو رو خدا چرا زور م

و تاجر و  ریکرد هر روز خواستتتگار وز یدونستتتت فکر م ینم یکیاگه  حاال
 نیخواد ب یهم به زور خودش رو م نیکنم ، ا یصاجب چاه نفت رو جواب م

 خوب جا کنه سیاون همه ک
کردم ، دوستتتت دارم  یهم ازت خواستتتگار گهیبار د هی_زور کجا بود؟ من 

سر به ا ؟یکن دایلنگه من رو پ یخوا یم ایدن یکجا گهید  زی، همه چ ییآقا نیپ
 یتموم

 تونیگفتم که اطالعات عموم نویگه ماستتت من ترشتته البته ا ینم یبقال چی_ه
 باال بره

 کنم ی_ پس جوابت مثبته مطمئن باش خوشبختت م
 از تعجب باز موند دهنم

 گفتم جوابم مثبته ؟ ی_ من ک
ن خوان اعالم کن یم یعنیکشتتن  ی_تجربه ثابت کرده دخترا هر وقت پا پس م

شون پا پ ضمن فکر نکن نفهم شیطرف مقابل  میقم*س*ت ریغ دمیبگذاره ، در 
 یکه به من عالقه دار یگفت

 باز تر از قبل شد دهنم
 _ من گفتم به شما عالقه دارم ؟
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ال حاال ؟ البته حا یسار میبر ای میباش نجایا یزندگ ینظرت برا، به  گهی_ آره د
ند ستتال تا چ نکهیاول ا لی، دل لیبه دو دل میکن یتهران زندگ میبر میتون یها نم

 یخوب نیبه ا یهوا ستتتین فیکه ح نهیدومم ا لی، دل رمیبگ یتونم انتقال ینم
 تو دود و دم ؟ میو بر میرو ول کن

 محمد شد یسپرد و مات حرفا یکامال گنج رو به فراموش ذهنم
جواب مثبت دادم که حاال محل  یخودتون ؟ من ک یبرا نیگ یم ی_ شتتما چ

 د؟یکن یسکوتمون رو مشخص م
 هباش فیرد زیکه پس فردا اومدم خونتون همه چ نمی_ گفتم با هم هماهنگ ک

، در ضتتمن  ستتتمیما نبه ازدواج با شتت یوجه راضتت چیو به ه هی_ جواب من منف
 خوام اشتباه کنم یبهتر از شما دارم و نم یلیخ یها تیموقع

زنم به بابات و آقاجونت و عمه هات ، عمو هم  ی_باشتتته پس من هم زنگ م
 یگم گنج رو بر فنا داد یرم به همه م ی؟ م گهید یدار

 ؟یچ یعنیکارتون  نیگم ، پس ا یزور نم نیگ ی_بازم م
 تکون داد کیرمانت یلیمثل رومئو خ دستشو

 نشون دادن عالقه ، مگه بده ؟ یعنیابراز احساسات ،  یعنی_
 هم خوبه یلیگفته بده ، خ یجان ک یا

 نه ایهست  یطرف مقابل هم راض نینیبب دیاما با ستی_ بد ن
 دونم یهست ، م ی_ راض

 ستمین ی_ نه راض
 ؟یستین یراض ی_مطمئن

 به جانب گفتم حق
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 مطمئنم_بله که 
 ؟یستادیجهاد فال گوش وا ی_ پس چرا اون روز که اومده بود

 _کدوم روز؟
 باه زرنگا گفت مثل

شن یریسم و کود بگ ی_ همون روز که رفت شت در فال  یصدا دنیاما با  من پ
 یکرد ادداشتی، همون روز که شماره من رو  یستادیگوش ا
 از بدنم جدا شد روحم

 ادینم ادمی_
 ؟یپس بگو شماره من رو از کجا گرفت ادی ینم ادتی_اها ، که 

 هریمامو بگ یخواد کس یرو محکم بستم و باز کردم ، اصال دلم نم چشمام
 _خب ....

 ازت ادی ی... واقعا خوشم م دیسحر ... خند نی_بب
 _چرا؟

 چرا؟ یدون ی_ واقعا نم
 _نه

شت در قا یستادی_چون اون روز که فال گوش ا ضا اون  یشده بود میو پ از ق
 دمتیو مات بود ، منم د یا شهیدر ش

 خدا یوا ن؟یدی_نتتتتته ، منو د
 زد یو بشکن دیخند بلد

 گم یبگو من دروغ م ی_ماتو گرفتم ، حاال ه
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 نگاهش کردم جیگ
 ییتو اونجا دمیبود ، اما چون من زرنگم فهم ینبود چوب یا شهی_ در ش

 جمع کنم کردم اعتماد به نفسم رو یسع
به  یحرفتون چه ربط نیکارو کرده باشم ، خب ا نی_ به فرض که من اون روز ا

 بحث ما داره ؟
شم بهت م شت ی_ ربط ازه ، ت یکرد یکارو نم نیکه ا یگم ، اگه بهم عالقه ندا

س شب که بهم زنگ زد ادتهی،  یکرد ویشماره من رو هم  درون  یو گفت یاون 
 یزد یبهم زنگ نم یاگه به من اعتماد نداشت ه؟ییخبرا هیباغ 

 _اما م...
س ی_ م شمال ندار ایاز خانواده  یدونم ک ستات رو تو  ست یاما م یدو ه ب یتون

به من زنگ  روزی، چرا د چیاون شتتب ه میگی، در ضتتمن م یمن هم زنگ نزن
؟ رادرب ایپدر مادر  ؟یمگه تو خانواده ندار ؟یکرد دایکه گنج رو پ یو گفت یزد

اعتراف  یخوا ینم اام ینمال که من استتتادم ، به من عالقه دار رهیستتر منو شتت
خاطر هم یکن که  یو منتظر بمونم اعتراف کن نمیخوام بشتت یمن نم نیبه 

 یریم یو بدون من م یعاشقم
 رهیگ یخنده ام م شتری، با هر حرفش ب فتهیچقدر خودش یوا

ش نکهی_ اول ا محمد شما دخترا پدر آدم رو در  نکهی، دوم هم ا ستمین فتهیخود
سال منتظر بمونم آخرش بهم بگ نیاریم ستم دار ی، چند  ش یکه چ ؟یدو ه ب

 اونوقت؟
 مگه نه؟ کترهیافته اما خب ... رمانت ینم یدر واقع اتفاق خاص خب
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به خودت م ی_ م محمد  نیو ا ستتتمین یکیمن آدم رمانت یگ یدونم که االن 
 هیدست ک ایدن یدون یحرفا ، اما هنوز نم

 هیدست ک ایدونه دن یخودش م نکهیا نه
 ، هیدستتتت ک ایدونم دن یکه انگار من م یگیخودت م شیپ ی_ البد بازم دار

 بزرگتر اعتماد کن هی، به من به عنوان  هیدست ک ایدونم دن یخب در واقع من م
 کنمیمن که دارم فکر م گم؟یم یفهمه من چ یبه جونم افتاد ، از کجا م ترس

 یتونم ذهنتو بخونم ، نه بابا چون بزرگترم م یمن م یکن یفکر م ی_ نکنه دار
 کنه یفکر م یبه چ کتریکوچ هیفهمم که 
شمام شد و آب دهنم رو با ترس قورت دادم ، جن ها هم فکر آدم رو  چ شاد  گ

 در رهیبه دستگ دمیخونن ، نکنه جن ته باغ من خودشه ؟چسب یم
 کرد برگشت و نگاهم کرد یم یکه داشت راندگ همونجور

 ؟یدیمگه جن د ؟یشد یشکل نی_چته سحر ؟چرا ا
 زدم غیج

 بشم ادهیخوام پ ی_ نگهدار م
 و نگه داشت و بالفاصله با تعجب نگاهم کرد ابانیگوشه خ دیکش نویماش

 شو ادهی، پ ای_ب
شم . در ب ادهیبذاره پ دیکه نبا گهیبشم؟ خب عقل م ادهیذاره پ یجن باشه م اگه

ش ستم پ نیما ش ادهیرو باز کردم و خوا شو ک شم که خود سمت من و در رو  دیب
 بست
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 ؟یشتت یم ادهیگفتم تو چرا پ یزیچ هیدختر؟حاال من  یبر یخوا ی_کجا م
 ؟ینگهدارم نکنه حالت تهوع دار یاصال چرا گفت

که چرا  بهی، فقط برام عج ارهی یگفتم جن هستتتت.حال هم داره بهونه م یدید
سم محمد رو برا سمش محمده ؟ نکنه ا شته  یرد گم کن یا  جن هی نکهیا ایگذا

 مسلمونه ، با ترس به پاش نگاه کردم که مامو گرفت
 برعکسم؟ یپا ای یگرد یسحر ، دنبال سمم م ستی_واقعا حالت خوب ن

 یه برامون یراه م هی، فقط  یجن باشتت دیحرفش نفستتم گرفت ، نه تو نبا نیا با
ست و اون راه ا نکهیا شم جن ه ستم رد  نهیمطمئن ب ست بزنم بهش اگه د که د

ها  جن یبرا ایمسئله آ هیمونه  ی، فقط م ستیشد که جن هست اگه نشد جن ن
 محرم و نامحرم مهمه ؟

متعجب محمد بردم  یبرداشتتتت و در مقابل چشتتمها فمیپوام رو از ک فیک
 سمت شکمش و محکم فشار دادم

 ؟یکن یم کاری_ چ
 افتادم هی، آدمه ... انقدر خوشحال شدم که به گر یوا

سحر چ شد ی_ شوخ ؟یشد ناراحت  شکمم  یخوا یکردم م یبابا  چاقو بدم 
 یرو سفره کن

 کارام احمقانست چقدر
 ؟یخون یفکر من رو م ی_تو چجور

 متعجب بود هنوز
 فکرت رو خوندم ؟ ی_من ک
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 یاون لحظه که م یحت یمن فکر کردم تو متوجه شتتتد یاالن ، هر چ نی_هم
 یدیفهم نمیخواستم ّسِمت رو هم بب

 بلند گفت یصدا با
 ؟ینیبب یخواست ی_سم من ررو م

 گفتم یم دیفکر کنم نبا اوه
 خسته هستم یلیخونه؟ خ دیبر ی_من رو م

.............. 
قا امروز اومد ؛ اول از همه پس دادن گنج که  شیبرام پ یبیعج دیشتتتا یاتفا

 یخواستتتگار شتتنهادیپ یباعث شتتد االن حس کنم مثل ... افتادم تو گل ، دوم
ش یمحمد به عبارت صادر کرده ، بعدش هم که تو ما ستور ازدواجمون که   نید

 هیباشه  ادمیفکرمو خونده  یفکر کردم محمد جِن، هنوزم متوجه نشدم چجور
مه فکر کنم بعد اون وقت اگه فکرمو خوند واقعا عال هیو  نمیروز جلوش بشتت

خواد  یجن هستتت! و در آخر مامان بهم زنگ زد و گفت که برام خواستتتگار م
سونم خونه من هم چون م ادیب صد  یو بهتره خودمو بر ستم محمِد گفتم ق دون

گذا اه ب فت جمع کن خودتو ب مان گ ما ما  ندارم ا بد رازدواج   میشتتوهرت 
شه ، اگه محمد تهد المونیخ سر م ینم دمیراحت  رفتم خونه و  یکرد االن با 

 کارش باعث شد ... نیاما ا یخواستگار انیشمردم تا زودتر ب یساعتها رو م
.......... 

کنم  ، فکر ارنیب فیمحترم تشتتر یتا خواستتتگارا میتو حال نشتتستتته بود همه
ست که  یلیخ سخر ستگاردر  الیتا برادر به همراه اهل و ع 5م سم خوا  یمرا
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ستگارا شن ، احتماال خوا شته با ضور دا ستگار میقبل یح سم خوا  نیا یتو مرا
 دادن . خیو فرار رو بر قرار ترج دنیگردن کلفتها رو د

شون بر م نیاریاگه بگم زن هاتونو ن حاال  اریخوره و خر ب یاون وقت خانوما به
 نیاالن که با اما ا نیهم گنیم دیایبار کن ، اگه بگم برادرا خودتون ن یو باقال

و من مجبورم به ...  یکن کاریچ یخوا یشتتوهرت م یجلو یکن یرفتار رو م
شته  افتمیخوردن ب ضور دا سم ح شنو خواهش کنم در مرا صبا  با ، خب د الم

 نه کاروانسرا . هیمجلس خواستگار نجایا نیاریحداقل باه هاتونو ن
ستگارا یکی شیچند وقت پ ادمهی شر یاز خوا ر آورده بودن بعد د فیمحترم ت

 بلند یاومد کنارم و دهنشتتو باز کرد و با صتتدا یدختر عل نیمراستتم نازن نیح
سحر م وام به خ ینم ای، خدا اریبرام در ب ایکرده ب ریدندونم گ نیب وهیگفت عمه 

ش شدم که حت یبو  دمیاون روز فکر کنم آخه اون روز انقدر خجالت ک  یآبرو 
 شه حالم بهم بخوره یفکر کردن بهش باعث م

 _ مامان خواستگارا اومدن دینو
 سمت پنجره دنیبا هم دو همه

 _داماد کدومه ؟ فاطمه
 نشده ادهیپ نیاز ماش یهنوز کس زمی_ همسر عز دینو
 ستنیبد ن ی_ ا ماهیپر

صم الن س تو یاز عل ریبه غ الیبرادرا و اهل و ع شهیبود که مثل هم نیبر ا میت
به استتتقبال مهمونها بر ننیبشتت با هم  با  . از میو منتظر بمونن من و مامان و 

 زودتر از ما رفته بود به ینگاه کردم ، عل اطیبودم به ح ستتتادهیکه ا ییهمونجا
 یوندایکه ه ی، اول اطیح به ارنیها رو ب نیتا کمک کنه مهمونا ماشتت اطیح
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س ضا ا فانیل شیبلند بود ، بعد پرادو و بعد یشا ست بر ق ش نیکه د سهم   یا
بلندان  یاز خاندان شتتاستت نایمحمد .... نکنه ا جیبلند بود و در آخر استتپورت

شن؟خب م س یکی میگیبا س یشا شا شه دوتا  ه بازم بلند ، ن یبلند ، اگه کم با
س شا سه تا  س نکهیبلند نه ا یکمه  شا شن ... در ا یهر چهارتا   نیب نیبلند با

سم  شمم افتاد به پژو پار شک به ا بانهیکه غرچ س نیو با ا  یاه مبلندها نگ یشا
 فروشن . یشعورا برات فخر م یب نیکرد .. مامان فدات شه که ا

... چه خبره آدم ، اون  رونیب ختنیگله آدم ر کیباز شتتد و  نهایدر ماشتت ناگهان
...نکنه امشب عقدمه و خودم خبر  میعالمه هم که ما هست کیهستن  نایهمه ا

 ندارم ؟
خوشتتگلتر و ترگل و ورگل  گهید یکیاز  یکی.. خانمها چه کرده بودند ، ماشتتاا
 هیخانم هم قد مامان با  هیفکر کنم مامانش بود که با من دستتت داد  یتر . اول

 دهیپوش ییچه مانتو نمیکه نتونستم بب فی، ح یچادر مشک
 مگب نیپسرم آفر قهیبه سل دیهستم مامان محمد ، با هی،راض زمی_سالم عز

 _ سالم خانم ، متشکرم
 اومدن جلو و اجازه ابراز احساسات رو به من ندادن بیبه ترت یبعد نفرات

 هستم خواهر بزرِگ محمد ماهیخوشبختم ، پر دنتیاز د یلیخ زم،ی_ سالم عز
 یرنگآب یکه شتتال آب یدختر چادر هی؟  دییماه زا هیبود که با مامانه تو  نیا پس

 سرش بود یخوشگل
هستتم  دلینکردم پر یخودمو معرف ی، وا یستالم خوشتگلم ، چقدر تو ناز_ 

 خواهر دوم محمد
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 ییبود البته چادر دانشتتجو یچادر نمیخدا .... ا ایخوشتتگلم؟ من نازم؟  من
 شده بود و دل منو برد یسنگ کار نشیآست یسرش بود که رو

 خوشحالم یلیخ تییهستم و از اشنا ایپر ؟ی_ سالم سحر جون ، خوب
ستترش بود  یمشتتک ریقل دوقل ها بود .... چادر حر هیاز اون  یکیکنم  فکر

،  دمی، خدا رو شکر شلوارش رو د ییو طال یطرح دار صورت یهمراه با روسر
 پاش بود ...خخخخ یمشک نیج

هستتتم ، خواهر  نازیدختر؟ پر یچقدر ملوستته ، ستتالم ستتحر خوب ایپر ی_ وا
 محمد

ه ... بود منو بخور کیپر رو تر بود چون نزد یلیاز اون قل خ یکی نیکنم ا فکر
هم مثل اون بود اما رنگش ستتبز و  شیچادرش کپ چادر قلش بود ، روستتر

 بود دیسف
 نازش گفت یکوچولو با صدا هی

 _سالم
 یو مشک یصورت راهنیپ هیشناسم هوومه، همون نرگس معروف ،  یم نویا من

 ه بودکرد شیخوردن دایتنش بود که شد
 _ سالم سحر خانم

ستگار ب نرگس شو دور گردن  نیشعورمان بود ، هما یب*غ*ل خوا ستا هم د
ت تونستت یبود و هم نم ختهیپستتره بدبخت انداخته بود که هم دکورش به هم ر

 گل رو نگهداره .
 یقبودن و فر دهیچون همشون کت و شلوار پوش ستنیهم که مهم ن ونیآقا هیبق
پستتر جوون هم ستتن و ستتال  کینفر که  نیبدم به جز آخر خیکنه توضتت ینم
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ته گرف لشیتحو یلیخ نایمحمد بود و گل رو نگهداشتتته بود و از قضتتا مامان ا
 بودن .

 ماهیکه خواستتتگارا درون ستتالن م*س*تقر شتتدن من و فاطمه و پر نیاز ا بعد
 میرو آماده کرد ییبه آشپزخونه و بساط چا میرفت

چهل نفر بشن  دیعالمه آدم اونجاست با خودمون شا هیبرم ،  ینم یی_ من چا
 رو تعارف کنم یدور اول چا دیکه معلومه تا آخر شب با نجوریا

ها  ییچا ادیب گمیم دیتو استرس نداشته باش ، االن به نو زمی_ باشه عز فاطمه
 رو ببره

 _من استرس ندارما
 بکش قیحاال هم سه تا نفس عم یدون یاما خودت نم ی_ دار

 رو ببره یچا دیسحر خودش با شه؟ی_مگه م ماهیپر
 ادهیجون ، تعداد ز ماهی_ اشکال نداره پر فاطمه

 نزد یگرفت و حرف یجون هم الل مون ماهیپر
 نبه دست برگشت به سال ییچا دیبعد نو قهیداد و چند دق امیپ دیبه نو فاطمه
 درست کن توی_ سحر روسر فاطمه

رستش کردم ، امروز به خواست مامان عمل کردم و د دمیدست کش میروسر به
که نقش  یچادر نازک پرپر کی،  یو چادر سرم انداخته بودم اون هم چه چادر

شون م زیو همه چ کردیرو اجرا م زریفر لونینا صورت کیداد ،  یرون و  یلباس 
شک صورت دهیپوش یم شانه تا ز شیبودم که  سر  ود و ب مخط س*ی*ن*ه ا ریاز 

تر از ناف بود به همراه دامن فن  نییپا یس*ی*ن*ه تا کم ریهم از ز شیمشتتک
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شک سانت ز یتنگ م شت . پا یزانو ام بلند ریکه تا پنج  با  برهنه ام رو هم یدا
ام که مخصوص مجلس  یپوشوندم و صندل رو فرش یمشک یجوراب شلوار

ش یها ستگارانم با ا یوقت برا چی. ه دمیخاص بود رو پو ض پین تیخوا  رحا
 گهیبود د نی. قسمت محمد هم ا دمیپوش یسارافن م ایشدم ، اکثرا مانتو  ینم

. 
سالن رفت قهیدق چند سه تا هم به  شدند و با  میبعد ما  ساکت  با ورود من همه 

 ستم؟یخوشگل ن ادیکردم ز یفکر م شهیکردن . چرا هم یلبخند نگاهم م
نداشتتت اما در  دیکه اصتتال به محمد د ییکنارش ، جا نمیاشتتاره زد بشتت مامان

به اون مرد جوان که دستتته گل همراهش بود خ به  دید یلیعوض  داشتتتت ، 
 میهم بود یروبرو یعبارت
بود اما جوونتر  یستتالش م 55کمتر از  دیمحمد که به قول محمد االن با پدر

 خورد شروع به صحبت کرد یاز سنش م
 میآشنا بش یخانواده محترم نیخوشحالم که قسمت شد و با هما یلی_ خ
 مبل سه نفره نشسته بود یکنار آقا جون رو بابا

 کریپ لیجناب پ نی_ لطف دار
له عرض م کریپ لیپ خدمتتون ، خ یبزرگ _ ب حالم از ا یلیکردم   نیخوشتت

 یبرا میدیتداوم داشتتته باشتته . خدمت رستت ییآشتتنا نیا دوارمیو ام ییآشتتنا
 . دیکه پسر ما رو هم پسر خودتون بدون دوارمیدختر گلتون ام یخواستگار

سرمونو به غالم یم میاز قد ادمونهیکه  ییما تا اونجا واال ،  دینقبول ک یگفتن پ
 گرفتن . لیچه خودشوو تحو نایا
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و بود ت یزیچ هینگاه ها برگشت سمت همون پسر جوون گل به دست که  همه
ستم بگم  هم اارهیمحمد اما بورتر و کوتاهتر ، اون ب یها هیما شد . خوا قرمز 

اما بعدش به خودم گفتم ولش  هیکی نی، محمد ا ستیمحمد که اون بدبخت ن
 میبخند کمیکن بابا بذار 

 ه؟یآقا پسر چ التی_ تحص بابا
 یبده حاج ویخواست بگه ب یبابا م یعبارت به

 جهاد استان هم هستن ندهیهستن ، نما ی_ مهندس ارشد کشاورز
بود  کیبرگشت سمت اون بخت برگشته و اون نزد نیهمه سرها با تحس دوباره

 . سهیبخ
به  یفکرش هم نم یکس حت چیه اه  ها ب مه  ته  مادر مرده اون  مد  کرد مح

لحظه هم  کیخوره ، نرگس نگو کنه بگو  یب*غ*ل نشتتستتته و داره حرص م
 کرد یولش نم

 نشتتویشتته ، ماشتتاا.. ا یم دایکم پ یلیدوره و زمونه کار خ نی، در ا نی_آفر بابا
 خودشون رو خوب وارد جامعه کردن

 نیبرتر دانشگاه تهران بود به خاطر هم یالی_ بله ، البته پسر من از فارغ التحص
 که نخبه ها چقدر هوادار دارن دیدون یزدنش ، خودتون م یرو هوا م

باره همه به اون  یهم م یکالستت چه نگاه کردن اما من به  ارویذاره باباش، دو
 زیصورت پر از حرصش لبر دنی، که با د هیواکنشش چ نمیمحمد نگاه کردم بب

رو با خودش اشتتتباه  ارویاون  نایبود بابا ا دهیفهم نکهیاز لذت شتتتدم ، مثل ا
 گرفتن .
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 افتخار پدر و مادرهستن هیما یفرزندان نی_هما بابا
لحظه که  نیکفا بود و تا ا خود ی_ صتتد در صتتد ، محمد آقا از همون کودک

 ستادهیخودش ا یپا یرو شونیا میخدمتتون هست
 وارینگاه کردن که اون  ارویبه به و چه چه بلند شد و دوباره همه به اون  یصدا

 خونش به جوش اومد گفت
 _ البته بنده داماد خانواده هستم ، محمد آقا اون طرف نشستن

شتتدم کف ستتالن و با  یاونجا نبود و من ولو م یخواستتت االن کستت یم دلم
س نیانگار از بند آزادش کردن هما اروی اارهی، ب دمیخند یبلند م یصدا  ینف

 نیو بب ایکه ب دیکش
 به محمد دیتا رس دیسرها با هم چرخ همه

 آروم گفت مامان
سرم برا ستگار ی_ اوا خاک بر  شون اومدن خوا سر زن مرد خجالت هم  ؟یپ

 هیزیخوب چ
 شده بود گفت یکه جد یبا لحن بابا

 آقا پسرتون همراه با دخترشون اومدن مجلس نکهی_ مثل ا
 نگاهش کردن که باعث شد رنگش بپره یبه حالت چندش همه

 محمد _ سوء تفاهم شده جناب مسرور مامان
 واضخ تر خانم؟ نیاز ا گهی_ د

غ*ل محمد آقاست که ب* ییکوچولو نیبدم ، در واقع ا خیمن توض دی_ بگذار
 شد بگه یروش نم اارهی..... مکث کرد ب

 کرده لیمحمد حرفشو تکم یبابا
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به برادرش  دایفرزند خانواده ماستتت ، نرگس خانم که شتتد نیآخر شتتونی_ ا
 عالقه داره

کرد اما در  یمحمد حق داشتتتت ، باباش با افتخار نرگس رو معرف نکهیا مقل
 دیعوض مامانش فرو رفت تو مبل ، بنده خدا خجالت کش

 صورتش اومد یرو یبرگشت و لبخند شرمسارانه ا یمحمد کم رنگ
 گرشیبه دست د دیدستشو مشت کرد و کوب کی

 یب*غ*ل من بازم ب نیباه رو ننداز نیگفتم ا یشتتانس ، ه نی_ گند بزنن به ا
 ره؟ یباه به ب*غ*ل م شویشب خواستگار ینشدن ، آخه ک الیخ

را از مبل  اش هیبعد تک یداد ، لحظات هیو به مبل تک شیشتتونیزد به پ دستتتشتتو
 برداشت و با سوء ظن گفت

 ؟یتنگف یزیچ نایمنو اشتباه گرفتن چرا به مامانت ا یبود دهی_ تو که فهم
 کنن؟ یم ییصحبتا نیهما ی_واقعا شب خواستگار

 ششیبه ته ر دیکش دستشو
 ؟یرو دوست دار ی، چه رنگ _ نه
 بحث رو عوض کرد یدفعه ا کی چه

 ییبه کهربا لیما ی_ الجورد
 ....خخخ هیدونم چه رنگ ینم تشیواقع
 شه؟یم یچه رنگ قای_دق
 دونم؟ یچه م من

 ی_سوال بعد
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 بلوز شلوار ؟ ای یپبراهن عروس بپوش تیشب عروس ی_ دوست دار
 جان؟

 گهیعروس د راهنی_خب پ
ه بلوز شلوار بپوش ی، من دوست دارم زنم شب عروس میتفاهم ندار نکهی_مثل ا

 ارزو رو داشتم نیا یاز باگ شهیآخه هم
 منم هستم هینجوریکه ا حاال

ست دار شما دو س نی_  ش یشب عرو شلوار بپو سپورت  پیت ای نیکت و  ا
 ن؟یبزن

 _ صد در صد کت و شلوار
س شهیهم، منم هم  میتفاهم ندار نکهی_ مثل ا شب عرو شوهرم  شتم   یآرزو دا

شلوار کرد پیت  شرتیهمراه با ت یقهوه ا یپاچه کش یاسپورت بزنه که شامل 
 شه یجذب سبز م

 کر کر خنده شد ، زل زد تو چشمم افمیق
ستتنت حستتنه تو خانوادمون  نیتا باه داشتتته باشتتم تا ا 6خواد  ی_ من دلم م

 حفظ بشه
 خوام ی_ اما من کال دو تا باه م

 میدنبال تفاهماتمون بگرد ای، ب میبابا بازم تفاهم ندار ی_ ا
 _موافقم

 ؟یدوست دارم تو هم دوست دار یلیخ نیمن ته چ نی_ خب بب
 آره من عاشق ته ی_ وا

 ؟یترش دوست دار یشد ، غذا دایبه تفاهم پ نی_ آفر
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 _ آره
ث مک ینه ... کم ای میمستتاله هم تفاهم دار نیتو آخر مینی_ شتتد دوتا ،حاال بب

 ؟یبا من ازدواج کن یکرد و بعد گفت ..... دوست دار
 _ نه

.............. 
 ؟ لمیبنده وک ایخانم آ عروس

 _ با اجازه بزگترا بله
 دنیبله من همه شروع کردن به کل کش با

ته و الب ماهیبه ستتالن و به زور پر میبعد دستتت تو دستتت محمد رفت قهیدق چند
 کن زدو بش ستادی، محمد جلوم ا میوسط سالن تا بر*ق*ص میمحمد رفت لیتما
 یباالخره زن خودم شد یدی_د
 با حرص گفتم ی" حفظ کنم ول مویکردم لبخند " مهمون خر کن یسع

 رمیگ یباشه که بد حالتو م ادتی_ محمد 
 دیخند سرخوش

 می_ هر چه از سحر رسد نکوست ، کتک هاتم دوست دار
 هیچه به چ یبهت نشون بدم که نفهم یکتک هی

................ 
 ریگذره و حال همراه محمد تو مس یو دو روز از عقدم م یروز از خواستگار ده

ست شت به نور ه شتاب منو دادن به محمد که ب نیهما نای، مامان ا میبرگ و  ایبا 
به به و چه چه کردن مامان گفت که تو خواب  یکل ی، شتتب خواستتتگار نیبب
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که از داماد  یورتصتت تایقراره دامادش بشتتته ، نها یآدم نیهما دید یهم نم
حرف  نیآدم مشتتنگ مثل خودم بود ، با ا هیهمستتر بنده داشتتت  یعنی ندشیآ

 زیو همه چ یو خوشتتگل یماه نیمامان دو روز کامل قهر کردم ، من دختر به ا
 بشه؟ یدیپسر چشم سف نیشوهرم هما نبود که فیح یتموم

 نیحاال هم که تو ماشتت میکردن و بله برون اومدن و عقد کرد قیتحق خالصتته
 عشق!!! اریبه د میگرد یبر م میدار میمحمد نشست

 م؟یریبگ یخوبه عروس گهیماهه د هیگم سحر  ی_م
 خوام تا خوب بشناسمت یوقت م یمدت می_نه زوده ، تازه عقد کرد

 )خوبتتت(
س ادیترستم اگه ز ی، م میشتناست یهمو م می_ما که چند ماهه دار  یمنو بشتنا

 میکن یعروس گهیهفته د یمشتاق بش
 خنده ریبود زد ز نیریش یلیحرف که فکر کنم از نظر خودش خ نیا با

 یهست یاز خود راض یلی_ محمد خ
 دیتر خند اروم

 تو ی_ فدا
 ذهنمو مشغول کرد یسوال ناگهان

 محمد گمی_ م
 _هوم

 یم ریستت یگفت یم یو ه ریدنبال ستت یاومد یم ییآشتتنا لی_ تو چرا اون اوا
 خوام؟
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باغ ، خودت  هیدختر تنها تو  هی،  یمشتتکوک بود یلیخ ی_ راستتتشتتو بخوا
 ؟یش یمشکوک نم

 ر؟یس یگفت ی_ حاال چرا م
 دیخند بازم

 محمد؟ ی_ سر خوش
 _ نه به جون تو

 ؟یخند یم ی_پس چرا ه
 ر؟یگفتم س یچرا همش م یدون ی_م

 دمیپرس نوی_منم هم
و  نیدار خیشتتما م گهیره داروخونه م یپستتره م هیکه  یدی_ اون جوک رو شتتن

ه ، گه ن یره اما بازم فروشنده م یهم م گهیگه نه ، بعد دو سه بار د یفروشنده م
و  ارمیب خیخواد منم م یم خیم اروی نیرستته حاال که ا یکه به فکر فروشتتنده م

در ، چق میدار خیگه بله میم ادی یکه پستتره م ی، دفعه آخر بیپول بزنم به ج
 نه ، منم از ایداره  خیخواستم بدونم داروخونه هم م یگه فقط م یبدم ؟ پسره م

 همون پسره الهام گرفتم
 دیخند دوباره

 ادیز یلی، خ یمسخره ا یلی_محمد خ
 نگاهم کرد یدر پارک کرد و با ناراحت یرو جلو نیماش محمد

 ظلمه یلی_ به خدا خ
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 دینبا نینکرد یکه عروستت یبود که گفته بودن تا زمان نایحرف مامان ا منظورش
نم برام فراهم کرد تا بتو یتیمنم خدا رو شتتکر کردم که موقع میکن یبا هم زندگ

 م..... حق به جانب گفت ارمیرو سر عقل ب یپسره از خود راض نیا
 _ به حق خودت قانع باش آقا پسر

 حرص گفت با
 نیو بب ایندازم ، حاال ب یرو راه م یعروس گهیماه د کی_ من که 

 نهخو میرو ببر لیکمک کن وسا ای_باش تا صبخ دولتت بدمد ، حاال هم ب
که مامان گذاشته بود رو برداشت و همراه  ییها یشد و خوراک ادهیپ یلیم یب با

 من اومد .
 دهیاومدن به استتتقبالمون ، ستتع دیو ستت دهیکه ستتع میوارد باغ نشتتده بود هنوز

 زغاال یرو ختیاسپند رو دور سرم چرخوند و ر
 نیش ریهم پ ی.. به پاشاای_مبارکه سحر خانم ، ا

 جون ، دستتون در نکنه دهی_ ممنون سع
 گفت و دست داد کیبه محمد تبر دیس
 دیبش ریهم پ ی_ خانم مبارکه ، به پا دیس

 دی_ممنون آقا س
 میتعارف ها تموم شد و من و محمد وارد خونه شد باالخره

 یکه نم نایبمونم ، بابات ا نجایشتتبا ا ستتتیگم ستتحر به نظرت خوب ن ی_م
 فهمن

 شه اعتماد به نفسم بره باال یحرفاش باعث م نیشروع کرد ، ا باز
 تونم از اعتماد خانوادم سوء استفاده کنم ی_ نم
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 یم ادیبودم ز رستانیو دب ییکه راهنما یجمله رو زمان نی... فکر کنم اخخخخ
 گفتم

 رفتن باال ابروهاش
 _ باشه

 رمیکرد و رفت سمت در که باعث شد عذاب وجدان بگ قهر
 _ خداحافظ

 برگشت سمت من یناباور با
 یاحساس یب یلی_ سحر خ

 برگشت سمت در و بلند گفت دوباره
 رم؟یبگ یزن نیکرد من هما یفکر م ی_ ک

 من ماست چقدر کره داره هیبدونه  دیخوبه با یلیذله کردمش؟ پس خ انقدر
 دونم واال ی_ نم

 خواست ناز کنه یبود م یبرگشت سمت من ، فکر کنم قهرش الک دوباره
 باشه؟ رونیب میدنبالت بر امی یم ی_ سحر عصر
 کشت کنم تو باغ یچ یمحمد نگفت ی_ باشه ، راست

 رو خاروند شیشونیپ
 ادته؟ی_ هنوز 

 محصول نیدنبال بهتر یگرد یم یر یم یخودت گفت ادمهی_ اره 
 _ آره آره محمد

 ستین ادشیتابلو بود که  افشیق
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 هشتبیسود داره ، برداشتش هم ارد یبکار کل یتوت فرنگ ایگم ب ی_ م محمد
 ده ینم ریآقاجونت هم گ گهیو خرداِد د

 و مانتومو در آوردم و رفتم اتاقم محمد هم دنبالم اومد شال
 کارم ، در آمدش خوبه ؟ یم ی_ پس توت فرنگ

 یکن یسود م ای_ چند برابر محصول سو
 کردم فیو موهام که شا  شده بودن رو رد ستادمیا نهیآ یجلو

 خوبه یلی_پس خ
 نگاهم کرد نهیو از آ ستادیا پشتم
 _ آره

 یمشک سیکرده بودش با ب ییعقد طال یبرا شگریبرد تو موهام که آرا دستاشو
اومد .... با دستاش موهامو شلوغ  یبه پوشت سبزم م دای، برخالف انتظارم شد

 کرد
بعد  هیچه شتتکل نمیبار بلند کن بب هی_ ستتحر موهات رو بلند نکن ...اوم ... نه 

 نه ای یکوتاه کن رمیگیم میتصم
 فضول_ به تو چه باه 

 افتهیتکون دادم و باعث شد دستاش ب سرمو
 خانم ، بنده شوهرتما ی_ فضول خودت

 شه شوهر یم یچ نمی_ حاال بب
 دیزد پس گردنم و خند آروم

 یموقع منو نکار هیبرم ... عصر آماده باش جان عمت ،  گهی_ خب پس من د
 دارم کار ی.. حاال هم برو کل ستین ی_ اگه جون عمه ساره باشه حرف
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..... 
له ها بر ریز باز  نیباال ... هم میب*غ*لمو گرفت و کمکم کرد از پ که در رو 

 سمت در دمیکرد دستشو پس زدم و دو
 نجاستیا یی_ دستشو

حال  نیمعدم با ا اارهیو باال آوردم ... ب ییتو دستشو دمیدستشو گرفتم و دو رد
اب رو باز کرد و به صتتورتم اب  ریزد .... محمد شتت یبود بازم زور م یکه خال
باره ز یم یکار نی، اگه من بودم عمرا هما دیپاشتت ب*غ*لم رو  ریکردم دو

 اتاق کیگرفت و منو برد تو 
 امی یدراز بکش االن م نجای_تو ا

 هی.... کل روزم رو با  رونیتخت دراز بکشتتم و خودش رفت ب یکرد رو کمکم
سود س یدم مب شهیخراب کرده بودم ... هم یخرک یح باال تر و بهتر  یاومد ک

اتفاق افتاد ... عصر محمد اومد دنبالم  نیاز من باشه که دست بر قضا امروز ا
بود و چشمه آب گرم هم داشت ، من  هیکوهپا یجنگل نور که رو میو با هم رفت

با محمد همون اطراف چر   نیکه حوصتتله نداشتتتم برم چشتتمه به خاطر هم
فت م میزد به من گ مدن  بل از او مد ق ته چون مح گل کفش  میای یالب جن

سپورت پوش شت زد یبودم .. خالصه کم دهیا شمم خورد به  میاطراف گ که چ
شوهر  هی سرش لوس م ینم ایدختره که خودش رو برا  ست پ کرد ،  یدونم دو

داد و  یگفت انجام م یدختره م یپستتره هم کمر همت رو بستتته بود و هر چ
بود ... دستتت محمد رو گرفتم و  یلواشتتک محل دین کارها هم خراز او یکی

 بردم سمت دست فروش
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 لواشکا برام بخر نی_ محمد از ا
ش نیدونم تو وجود همه دخترا از ا یبودا اما چون م فمیپول تو ک یکل حاال وه ع
 هست منم عشوه اومدم ایخرک

کرده موقع  یکه لواشک درست م یاون ستیدختر ، معلوم ن یش یم ضی_ مر
 پاش ایکرد  یدرست کردنشون از دستش استفاده م

خواستتتم از اون دختره عقب  یچندشتتم شتتد اما چون نم یحرفش کل نیا با
 چشمام رو در حد گربه شرک درشت و مظلوم کردم و گفتم افتمیب

 _ محمد
حرکتم  نیکه ا دمیتو چشتتام نگاه کرد و آب دهنش رو قورت داد ... فهم محمد

 میو با هم از اونجا دور شد دیبسته لواشک خر هیگذاشته .....  ریروش تاث یکل
شکم رو م میکرد یصحبت م یکم ساعت از  کیخوردم اما هنوز  یو من لوا

وع شر هوعمخوردن لواشک نگذشته بود که دلم درد گرفت و استارت حالت ت
شم کرد که نبا سرزن صله   حرفا نیو ا یخورد یاونا روم دیشد ... محمد بالفا

ه لحظه ک نیامپول و ستترم نوش جان کردم تا ا هیو  مارستتتانیبعد هم منو برد ب
هنوز حالت تهوع دارم .... فکر کنم  دمیتخت خواب یتو خونه محمد رو یرو

 داد یبود لواشک رو ورز م گشتهبر ییکه تازه از دستشو ییسازنده لواشک با پا
بعد  نمیبرگشت .... کنارم نشست و کمکم کرد بش یدنینوش وانیل هیبا  محمد

 دهنم یرو آورد جلو وانیهم ل
 _ بخور

 حالمو بدتر کرد بوش
 شه یحالم داره بدتر م هیچ نی_ ا
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االن زنگ زدم به  نی.. جوشتتونده نعنا و گل پره ... هم یشتت یبهتر م ی_ بخور
 مامان و دستورش رو گرفتم

 رو بخورم وانیاز نصف ل ستریگرفتم اما باز هم نتونستم ب موینیدستم ب کی با
 تونم بخورم ینم گهی_ د

 و گفت یعسل یرو گذاشت رو وانیل
ساعت نشده حالت خوب  کیو بعدش  یاریهم باال ب گهیبار د کی_ احتماال 

 شه یم
 گفتم ینارحت با

 برام نمو... یجون گهی_ د
خت پر هنوز که از ت مت  دمیو دو نییپا دمیحرفم تموم نشتتتده بود  ستت

ه ب دیکنم و حاال با ی... خاک بر ستتر من که از دختر مردم تقلب مییدستتتشتتو
 کنار مبل وسط حال ولو شدم رونیاومدم ب یی.... از دستشو افتمیروز ب نیا

 دوباره اومد کنارم و دستشو انداخت در کمرم و بلندم کرد محمد
 سحر؟ ییلوی_ چند ک

 گفتم یحال یب با
 لویک 65_ 

ست م  یرجخا یتونم مثل برادرا یشرمنده نم ینیسنگ یلی؟ پس خ یگی_ را
 ب*غ*لت کنم

 پام ریدستشو از کمرم برداشت و گذاشت ز کی
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 88همه خودمو کشتتتم آخرش  نیدختر ... من ا ینیستتنگ یلی_ اوه اوه اوه خ
 تونم بلندت کنم یشدم اما بازم نم لویک

سنگ یبرا خودش حرف م ینجوریهم صال براش   مستین نیزد اما معلوم بود ا
 راحت ب*غ*لم کرده بود .... یلیچون خ

 ره یم جی_ سرم داره گ
 تخت و کنارم نشست یگذاشتم رو آروم

 نه نخور ایپدر مادر دارن  ستیلواشکا که معلوم ن نی_ چند بار گفتم از ا
 تنم یرو دیرو کش پتو

 _ حاال هم چشماتو ببند و راحت بخواب
............... 

ستگ با سمت پنجره ... هوا تار یخ سرمو چرخوندم  شمامو باز کردم و   کیچ
نکرد.... ستترمو چرخوندم تا  دارمیچرا محمد ب دم؟یبود .. چند ستتاعته خواب

بود اومدم  دهیاون هم خواب دمیکنم که محمد رو کنار خودم د دایستتاعت رو پ
به ن باه هم بخوایبهتره ا ادی یشدم .. من که خوابم م الیخ یکنم اما ب دارشیب

ستم اما با وجود بدنم که ب شمامو ب سته بود ذهنم نم ی... دوباره چ  یحال و خ
اتاق از نیپاوچ نیو پاورچ نییآروم از تخت اومدم پا یلیخواست بخوابه .... خ

 ود .ب دهیخارج شدم .. محمد هنوز خواب
ساعت  دایرو پ یواریساعت د باالخره ساعت  یعنیشب بود ،  11کردم ،   6از 

 دارم . دنیتو خواب یبودم؟ البته من سابقه درخشان دهیخواب 11تا 
شپزخونه ا میحال یب الیخ یب ست خونه بود تا  یشدم و رفتم به آ سمت را که 

 یکنم ، حالت تهوعم رفته بود و جاش رو به گرستتنگ دایخوردن پ یبرا یزیچ
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رو برداشتتتم و همراه نون  ریرو باز کردم قالب پ خاالیداده بود ...در  دیشتتد
و  رو برداشتم مهلقمه بزرگ درست کردم .لق هیخودم  یو برا زیم یگذاشتم رو

اومدم خونه محمد اما  یبار م نیاول ی، امروز برا رونیاز آشتتپزخونه اومدم ب
 یمتر یصتتد و خورد اطیح کیدرون خونه  میثل جستتد ... غروب که اومدم
تا درخت و بوته ها دمید  یکه برا یپارک یرز پرش کرده بود و جا یکه چند 

باال البته  میاومد یخورد م یم هتا پل 7جا داشت ... بعد  نیحداکثر سه تا ماش
 ستم نفس بکشمتون ینم یشمرم چون اون موقع حت یپله ها رو االن دارم م نیا

شت در رو که باز م کیخونه  ی... جلو ش یکرد یبالکن بزرگ دا ارد و منیبه ن
شا اطیاز ح شتری. متراژ خونه ب یشد یم  یس ای ستیحدود دو یزیچ دیبود 

آشپزخونه که گفتم سمت راست خونه هست  هی،  وابتا اتاق خ 4صد متر .... 
ود بعد شده ب نیتژئ یمتوسط با چند دست مبل اسپورت و راحت منینش هی.... 

مان سالن بزرگ با مبل کیباال و به  یرفت یخورد و م یسه تا پله م منیهم از نش
سل یکه عمرا نم یکیش ناتیتزئ ست  شه م قهیتون س یمحمد بوده با ..  یدیر

نه خوکه کنار آشپز ی... و اما در گهیگوشه بود د کیو حمام هم که  ییدستشو
شکوک کرد ، در رو باز کردم که به   نیزم ریپاگرد و پله که به ز کیبود من رو م

به محل مشکوک مورد نظر ...  دمیراه داشت پله ها رو رد کردم تا رس دیرس یم
سالن کوچ قیتحق جهینت ستخر و  س یکیشامل ا شور تگاهمرکب از چند د  یز

 بود .
اش حالم ک یبود ا زیشوق بر انگ یلیو پامو زدم به آب ، خ ستادمیاستخر ا کنار

 تونستم شنا کنم یخوب بود و االن م
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 _سحر
 دمیبلند ترس یصدا دنیشن با

 ختتدا ای_ 
 افتادم تو قسمت شروع بخش قایرو از دست دادم و افتادم تو استخر ، دق تعادلم

ستتر خورد و رفتم  نیو نتونستتتم کف استتتخر رو لمس کنم به خاطر هم قیعم
فا نییپا ما  بدن شتتلم خودم رو تکون دادم ا با   یا دهیو آب رفت تو دهنم ....

 ونریباال ... سرمون ب دینداشت که ناگهان محمد جلوم ظاهر شد و دستمو کش
 از اب بود

 ؟ی_ سحر خوب
 تونستم جواب بدم یشدم نم یخفه م داشتم

شت ب خودش سر رونیتو آب بود و منو به زور گذا ستخر و  و  رونیب دیپر عیاز ا
 تکونم داد

 ؟ی_ سحر جوابمو بده ، نکنه مرد
ش محکم ضربه در گو شمو بازم تکونم داد که فکر کنم با  ه خودم ب شیزد در گو

 دمیکش یبلند کردم و نشستم و نفس بلند نیزم یاومدم ، بدنم رو از رو
خواستتت ب*غ*لم کنه که هولش دادم و افتاد تو آب ،  یبا خوشتتحال محمد

شدم و با تن نیزم یوخودم هم از ر سع یبلند  سالن برم  یلرزون  کردم از اون 
شن رونیب  یب یشدن بود به پاها کیمحمد که در حال نزد یپا یصدا دنی، با 

سرعت از پله ها باال رفتم و در نزد شار آوردم و با  شار ف تاق ا نیک تریجونم ف
 خواب رو باز کردم و وارد شدم

 کنم ، اونجا نه ی_سحر خواهش م



wWw.Roman4u.iR  256 

 

 نیزم یتوجه به حرفش در رو قفل کردم و خودمو انداختم رو یب
 بلند دستشو کوبوند به در و گفت یصدا با

 _ سحر
 خوام صدات رو بشنوم ی_ نم

 اما ... دی_ سحر ببخش
 مسخرت یها یخوام صدات رو بشنوم با اون شوخ ینم گمی_ م

 ، تو رو خدا بذار حرفمو بزنم یچرا انقدر ناراحت شد زمی_ سحر عز
 کی یگفتم .... حداقل برا ی... با ناراحت یذار یوقت به من احترام نم چی_ ه

 ساعت حرف نزن و بذار فکر کنم
ازش  ییصدا چیساعت بعد ه کیبه حرفم گوش داد و از اون لحظه تا  محمد

 ومدیدر ن
تاق خ قهیدق ده به ا حت هتونستت یبودم و نم یعصتتب یلیاول ورودم   چیتم ت

ودم موقع ها خ یافتاد که بعض ادمیدوم  قهیکارش رو ببخشم .... ده دق یطیشرا
 نیشتته محمد ا ینم لیکنم اما باز هم دل یم گرانیها با د یشتتوخ نیهم از ا

 نیهمون اول از ا ازفک رافتادم محمد  نیستتوم به ا قهیکارو با من کنه ... ده دق
 هقیکنم و ببخشتتمش .... ده دق یکرد اما بازم نتونستتتم خودمو راضتت یکارا م

پنجم غرورم  قهیشد اما غرورم اجازه نداد ببخشمش ... ده دق یچهارم دلم راض
... ده  شد یکردم تا ببخشش و رفتم سمت در تا بازش کنم اما باز نم یرو راض

شم رو در حال قهیدق چرا اومدم  دادم یبه خودم فحش م یتموم کردم که ه یش
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که قفل درش خرابه و نتونستم مراسم قهرم رو کامل اجرا کنم ... خالصه  یاتاق
 ساعت گذشت و محمد رو صدا کردم کی

 در خرابه نی_ محمد کمک ا
 یبگم اما اجازه نداد نویخواستم هم یم شیساعت پ کی_ من بدبخت هم 

 در رو باز کن ای_ ب
سال هم د ارمیروب یکیتا فردا  میصبر کن دیشه ، با ی_ نم شکنه ، پار ر در رو ب

 قفل شد که با چند ماه سرو کله زدن باز شد
 اما تنها پنجره اتاق حفاظ داشت نمیبب یچرخوندم تا پنجره ا سرمو

 _ محمد تو رو خدا در رو باز کن
 که پر از حرص بود گفت ییصدا با

 یم نمیرم بب ی، من هم االن م ستتتی_ برو رو تخت دراز بکش حالت خوب ن
 نه ایکنم تا در رو باهاش باز کنم  دایپ یزیتونم چ

ستم وبه ا با ش شه اتاق ن صه رو تخت گو در  نکهیاحتمال ا ایفکر کردم که آ نیغ
 ادیز ایکمه  رمیبم یباز نشه و از گرسنگ

شمام سف چ سقف  سرم دمیافتاد ، چقدر خواب دیرو باز کردم که نگاهم به  و ؟ 
ست که محمد رو کنار تخت د شسته بود ،  یصندل ی، رو دمیچرخوندم به را ن

ته بود از قرار معلوم امروز برا به خواب رف بار دوم  یستترش رو تخت من بود 
مده بودم ب تانیاو مد االن پ مارستت چه زن ب یخودش م شی، مح  یجون یگه 

 گرفتم
 محمد رو صدا کردم آروم

 _ محمد
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 آروم تکون دادم شونشو
 _ محمد پاشو

 سرشو بلند کنه گفت نکهیا بدون
 ادی ی_ سر جدت ولم کن خوابم م

 گهی_ محمد پاشو د
 حرص سرشو بلند کرد و گفت با

 بابا یساعت بخوابم ا می_ بابا بگذار ن
 سرشو آورد باال عیحرکت سر کیسرشو گذاشت رو تخت اما در  دوباره

 یسکته داد تو که منو ؟ی_ سحر خوب
 _ غش کردم ؟

 _ بله
 _ساعت چنده ؟

 _ پنج صبخ
 خونه می؟ پاشو بر میینجایتا حاال ا شبی_ از د

 که دستمو گرفت نییپا امیاز تخت ب خواستم
اره نکن دوب یسرجات دراز بکش تازه حالت بهتر شده کار ری_ سحر خانم بگ

 میمارستانیحالت بد شه ، در ضمن دو روزه که ب
 گفتم یبلند یحرفش دهنم باز موند و با صدا از

 ؟ ؟چرای_چ
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آوردمت  نیکنم برا هم کاریدونستتتم چ ینم یهوش شتتتد یب گهید یای_ ه
دو روز همش تب  نیو ا یبود سرما خورد سی، تو هم که لباست خ مارستانیب

 ..... یکرد یو لرز م
 گفت یگرفت و با لبخند نامحسوس دستمو

 نم؟_ االن حالت بهتره خا
حال بد  که بهتر بشتتم ، ا ی_آره بهترم ، در واقع  به  نیرو حس نکردم  دو روز 

 ؟ ومدمیهوش ن
 یگفت ونیو هذ ی_ به هوش اومد

 خبر دارن ؟ نای_ مامان ا
 ترس نگاهم کرد با

شتم خوب  ضه ندا _ مگه من جرات دارم بگم باتونو بردم خونه خودم بعد عر
 بکشه ؟؟ مارستانیشدن به ب ینگهش دارم که کارش به دو شب بستر

 ؟یچ نای_ مامانت ا
 ارنی ی_ اونا که بدترن، پدرمو در م

 گفتم آروم
 د؟یکس نفهم چی_ واقعا ه

 ان؟یزنگ بزنم ب نایبه مامانت ا یخوا یم ؟ی_ناراحت شد
 کردم از حرفم ناراحت شد ... لبخند زدم احساس

 کنم؟ دای_ من شوهر دارم ، مهم تر از آقامون از کجا پ
 زده شد ذوق

 رو؟ نایبابات ا ای یدوست دار شتری، منو ب نی_ آفر
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 خودشو داره یجا ی_ باه پر رو نشو هر کس
 محبت نگاهم کرد با

شه خانم خودم بعدا م ست دار شتریرو ب یفهمم ک ی_ با  ری، حاال هم بگ یدو
 راحت بخواب تا صبخ حالت خوب خوب بشه و مرخصت کنن

موندن رو بهم  دارینزدم و چشتتمام رو بستتتم ، بدن خستتتم اجازه ب یحرف گهید
 نداد

.......... 
اومد  یباغ شتتتده بود و م اطی، محمد وارد ح اطیتو ح دمیرو زدم و پر فونیا

 سمت من
 ؟یشد پست کرد ی_چ

 _سالم
 ؟یسالم ، پست کرد ی_ وا

 _ آره پست کردم
 گهید شتازی_ پ

 کرد دیتاکبه بدنش داد و  یو قوص کش
 شتازی_ پ
 رسه؟ یم ی_ک
 من نگاه کرد و بعد با اخم به دو رو برمون نگاه کرد به

 اط؟یتو ح یاومد ینجوری_چرا ا
 مگه هی_چ
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 و شلوار گرمکن بود شرتیسو هیلباسام نگاه کردم که فقط  به
 _حواسم نبود

 تو خونه ، محمد هم بعد از من وارد شد دمیدو
 رسه؟ یم ی_ حال بگو ک

رسته ،  یروزه م هی ی، خودت گفت یکرد قیخودت تحق ؟یآورد رمی_ ستتحر گ
 ؟یخوب

 رسه ؟ یروزه م هی ی_ مطمئن
 _ آره مطمئنم

 از استرس رمیم ی_ محمد من دارم م
باهم  ایمبل نشست.....چقدر گفتم ب یخودته ....کتشو در آورد و رو ری_ تقص

 بده ؟ خیو خودت شخصا بهش توض میبر
 بهت گفتم با

 که منو دوست نداره یدون یکشه م یمنو م ؟یشد ونهی_ د
 دوستت نداشته باشه دمی_من که ند

 بحث کردن نداشتم حوصله
 ؟ی_ نهار خورد

نه عز  اریاز نهارت مونده ب یزیتونم بدون تو غذا بخورم اگه چ یمگه م زمی_ 
 بخورم

 شم من ، فکر کنم نقطه ضعفمو به دست آورده ....خخخ یم یذوق مرگ چه
،  دیکشتتت جد یبمونه ، تا فردا بره دنبال کارها نجایبود امشتتب محمد ا قرار
گرفته بودن و رفته بودن به شتتهر  یمرخصتت یو خانمش هم چند روز دیستت
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گذره  ی... دو ماه از عقدمون م دمیترس ینم ییخودشون با وجود محمد از تنها
ض یحمد هر کار، اما م س یکرد را سم عرو شدم زود مرا اما  میندازرو راه ب ین

 ... میکن یم یعروس نیفرورد یگفته که اگه خودمو بکشم هم اخرا
ساعت نزد میشام رو خورده بود تازه زده شد  اطیشب بود که زنگ ح 10 کیو 

بعد تلفن  قهی، پنج دق ومدیدر ن یکستت یمحمد هم رفت جواب داد اما صتتدا
 جواب نداد یزنگ خورد و من جواب دادم اما کس

 زنه یحرف نم ی_چرا کس
 مبل لم داد یرو الیخ یب محمد

 زمی_مرض داره عز
 حرف نزد یبار دوم زنگ در زده شد و محد جواب داد و باز هم کس یبرا

 دیرو پوش شرتشیسو محمد
 هیک نمی_ برم بب

 اشه ؟بودم ، نکنه مثل اون شب ب دهیترس
 دزد باشه دی_ نرو محمد ، شا

 _ نه بابا نترس
 امی_پس صبر کن منم ب

 _باشه
 دمیتو اتاقم و پالتو و شالم رو پوش دمیدو یزود
 می_ بر

 بود ی، هوا طوفان اطیتو ح میرو باز کرد و با هم رفت در
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 زنه ، چه سرده ی_ چقدر باد م
 امی یسردته برو تو منم االن م یلی_ اگه خ

 می_ نه با هم بر
شتم و با هم رفت واریکه کنار د یچوب سمت در ، محمد در رو باز  میبود رو بردا

س شد و رفت ب دیرو ند یکرد اما ک شو  رونی... از در رد  س شت لبا من هم از پ
 گرفتم و رفتم

 زنگ زد؟ یک یه نجاست؟یا ی_کس
 گفت ومدین یجواب یوقت

 خوره یزنگ م یخرابه و الک فونتیآ دی_ شا محمد
 خراب شده ؟ ی_ چحور

 کرده یبارون خورده و اتصال دی_ شا
 _اما چند وقته که ب...

ستمو گرفت  غیبه در و بعد ج یزیبا برخورد چ حرفم شد ، محمد د بلندم قطع 
که باز هم  میبود ستتتادهیدرون خونه و در رو بستتت .... پشتتت در ا دمیو کشتت

 داد یبلند یخورد به در و صدا یزیچ
 تو خونه ، جن جن میبر ای... محمد ب می_ بسم الله الرحمن الرح

 عیزدم ، محمد ستتر یم غیوقفه ج یانداخته بودم دور کمر محمد و ب دستتتمو
 تو خونه میدییمنو برگردوند و با هم دو

 خواست منو بکشه یجن داره؟ اون دفعه هم م نجایگفتم ا یدید ؟یدی_د
 زنم یزنگ م سیبابا نترس ، دزده ، االن به پل هی_ جن چ

 بودم دهیبود من هم که بهش چسب ستادهیسالن ا وسط
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 ؟ 110 سی_الو پل
 افتادم هیسالن که رو به باغ بودن شکست ، من هم به گر یها شهیش

 ایکمک کنه ، خدا یکی_ کمک ؟ 
 ی_ اقا اومدن دزد

... 
 _ نور .....

 به اتاقم . منو رو تختم نشوند و روبروم نشست میم رفت_تماسو قطع کرد و با ه
 نیبش نجای، تو هم ستین یترسناک زی، نترس به خدا چ نی_سحر ؟ سحر منو بب

 باشه ؟ امیبندازم و ب ینگاه هیرم  یمن م
 و خواست بره که دستشو گرفتم ستادیا

 ... دیذره صبر کن ، باشه ؟ شا هیکنم فقط  ی_ نرو ، خواهش م
 رمیکردم انقدر زود بم یوقت فکر نم چیکردم ... ه هیاز قبل گر بلندتر

 یدید هی میبا هم بر ای، ب ادی یاالن م سیپل ؟یترس ی_ سحر جان چرا انقدر م
 باشه ؟ میبزن

شدم ، آروم قدم بر م سرمو شت من هم مثل چند دق یتکون دادم و بلند   قهیدا
ترس ستترمو چستتبوندم بودم به بودم به لباستتش و از  دهیاز پشتتت چستتب شیپ

 شونش .
 ستادیکنم تو سالن ا فکر
 شده ؟ ی_چ

 رو نگاه کن نجای_ سحر ا
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 ترسم ی_من م
 _ نترس من هستم

گفت نگاه  یکه م ییشتتونش به جا یاز شتتونش جدا کردم و از باال صتتورتمو
 کردم

 شدست نیباغ نفر نیاخرش اومدن ، ا ؟یدی_همون نتتور ، د
 دو تا چشم داشته باشه ؟نکنه دجاله ؟ دینوره ؟ مگه جن نبا هی_چرا پس 

 هی_دجال چه کوفت
 کنه ؟ یکارمیچ نجایالبته خر که هست اما ا نجا؟یا ادی_ مگه دجال خره ب

 ه؟ی_ دجال ک
 در؟ نیاز هم ریتو باغ به غ میهست بر ی_سحر راه

 _ نه
 شد فی_ ح

 میش میتو اتاقم قا میبر ای_ محمد ب
 خنده یداره م نیخوان قبض روحمون کنن ا ی، م دیخند
 یچ ی_برا

 _ محمد
هنوز هم قطع نشتتده بود ، نور ته باغ هم  اطیزنگ تلفن و زنگ در ح یصتتدا

 همونجا بود
ش قهیچند دق یبرا شد گو شد و دوباره زنگ زده  محمد هم بعد از  یزنگ قطع 

 زنگ خورد قهیچند دق
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ش یدی_ د ستن؟ به گو شن ... با ناباور تیگفتم جن ه  یزنگ زدن تا تو رو بک
دونستن من  یخواستن تو رو بکشن؟ اونا م یاز همون اول هم م یعنیگفتم ...

 کنم؟ یبا تو ازدواج م
 ردبه عمق فاجعه ب یکرد نگاه کردم ، فکر کنم پ یمحمد که با بهت نگاهم م به

 _ سحر
 ذارم بکشنت یرم جلو نم ی_ محمد فرار کن ، من م

 سحر _اما
 زدم ادیفر

 _ گفتم برو
 جدا شدم و رفتم سمت در ازش

 بود که زنگ زد سی_ سحر پل
 نیسست شد و نشستم رو زم بدنم

 ؟ سی_پل
 می_ آره پشت در منتظر ما هستن پاشو بر

............ 
 یاز بهت نداشتم ، به چهار مرد ریغ یکه فقط مبهوت شدم ، کار هیشب امشب

 بودن نگاه کردم ستادهیما ا یکه دست بند به دستشون زده بود و جلو
 نور سیادراه پل نیایب دینامه با تیشکا میتنظ ی_ خانم مسرور برا

 تکون دادم سرمو
 دست مامور رو فشرد و گفت محمد
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عا ازتون ممنونم ، ا ته بودن  نی_ واق دزدا خواب و خوراک رو از خانوم من گرف
 کار احمقانشون برسن یخوب به سزا دوارمیام
 یون بر ماز پسش یقانون به خوب دیچهار نفر با سابقه هستن ، نگران نباش نی_ا

 ادی
 به خونه میو برگشت میبار چندم تشکر کرد ی.برا

..... 
 رونیاب از اشپزخونه اومد ب وانیبا ل محمد

 خواستن گنج رو بدزدن؟ یواقعا م یعنی_ 
 گنج داره؟ نجایخبر دار شدن ا یچجور نای،فقط موندم ا گهی_ آره د محمد
 رو داد دستم وانینشستم و ل کنارم

 دونم ی_ من م
 یدون ی_ از کجا م

ر کنم موقع برگشتن تو جلوم ظاه دیبار که رفته بودم خر هی،  لیهمون اوا ادتهی_
 کردن ؟ یکه دو تا مرد بدجور نگاهم م یو گفت یشد

 فکر بود تو
 که تو یباه نور هست دمیتو ذهنمه .... آها همون روز که پرس یکم یزایچ هی_ 

 یهم جواب نداد
 نی_ افر

 دزدا داره ؟ نیبه ا ی_ خب چه ربط
زدم  یمن داشتتم با فاطمه حرف م یایتو ب نکهیکه قبل از ا نجاستتی_ربطش ا
اون دو  که دمیتماس رو قطع کردم د یهم از گنج گفتم وقت ییزایچ هیتو حرفام 
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بد نگاهم م یو گفت یکنن ، بعدش که تو اومد ینفر نگاهم م  یکه اون دوتا 
 کنن ...

 کردن دای_ آدر س رو از کجا پ
کر کنم کرد که ف بمیتعق دیپرا هیاز تو جدا شتتدم تو راه برگشتتت  نکهی_ بعد از ا

 همون دوتا مرد بودن و ...
 نگاهم کرد زیآم سرزنش
به هم تهیدن؟  یمهم رو بروز م زیچ هی یراحت نی_ ماد  اد به من هم زود اعت

شت هیاگه  ؟یکرد شانس ندا ست ییاقا نیو من به ا یموقع  صداق یو رورا  یتو با 
 و
 تمسخر ادامه دادم با

 ویو با کالس یو جنتلمن یتموم زی_همه چ
 خنده ادامه داد با

 ؟یکارکنیچ یخواست ینبودم م یکه تو گفت یینایو هم نی_آفر
 دونم یچه م_ 

 زود اعتماد نکن باشه ؟ گهی_ خواهشا د
 _باشه

 که دوباره گفتم میساکت بود قهیدق چند
 دزدها جن هستن؟ نیکردم ا یچرا همش فکر م یدون ی_ م

 _ چرا؟
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 یمعلوم بود همون نور قرمز ته باغ رو م ابشتتونیکه نور گنج  لی_ چون اون اوا
ون نبود که نشتت یزیچ ای ییرد پا چیته باغ اما ه میو خانمش رفت دیگم من و ستت

 ورود نداشت یبرا یبلند و پر از حصار راه یوارایوارد باغ شده ، د زادیبده آدم
 زرنگ بودن یلی_ پس خ

س یوقت به فکر نم چی، من که ه قای_ دق و  کانال بکنم و راه رفت وارید ریز دیر
 امد درست کنم

 خونه و ترسوندنت کینزد_با همون راه هم دوبار اومدن 
 روز کی یبار چندم تکون دادم ، چقدر تکرار تو یبرا سرمو

 توئه یبرا ییکه فردا روز طوفان میبخواب می_پاشو بر
 نامه ام به آقاجون افتادم ادی

 کشه یآقاجون منو م ی_ وا
 دیبار چندم امروز خند یهم برا محمد

 ترسوخانم_ مگه من کشکم که آقاجونت تو رو بکشه 
 آش رشته تنگ شده ی_ دلم برا

 داره؟ ی_ چه ربط
 آش رشته افتادم ادیکشک  ی_ گفت

 ونهی_د
............ 

شتتد که شتتام رو  یم یستتاعت میخونه آقاجون جمع شتتده بودن ... ن لیفام همه
م و سمت کی، محمد  میو تا سالن بزرگ خونه آقاجون نشسته بود میخورده بود

 نشسته بود . گهیطرف د کیفاطمه 
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در راهه.. به محمد  یدونستتتم طوفان یجون از اول شتتب نگاهم نکرد ، م اقا
بدش م قاجون از من  که آ ته بودم  مه آدم  نیا یخواد جلو یو م ادی یگف ه

خواستتت  یگفت اگه آقاجون م یداد و م یکنه اما محمد قوت قلب م عمیضتتا
امه ن دنماه از فرستتتا کیکرد نه االن که  یکارو م نیزودتر ا یلیکنه خ عمیضتتا

 رسه به دستش. یروزه م هیگذره اون هم با پست اکسپرس که  یم
 ش؟یتا زودتر بره سر خونه و زندگ یانداز یباتو راه نم ی_ مهران چرا عروس

 نگاه ها اول به آقا جون دوخته شد بعد به بابا همه
 سحرِ  ِی عروس گهی_آقاجون سه ماه د بابا
 دختر شوهر کرده خونه پدرش بمونه ستیست دست نکن پسر ، خوب ن_ د
محمد که حاال داشت با دمش گردو  یداده به من ؟ محکم زدم به پهلو ریگ چرا

 شکوند و آروم گفتم یم
 داد ریادم فقط به من گ نهمهیا یجلو یدید ؟یدی_ د

 دخوا یهم صالحت رو م یلیکنه ، اتفاقا خ یم عتیگفته داره ضا ی_ آ  ، ک
 نفسش قطع شد قهیدق کی یبه پهلوش که برا دمیبار محکم تر کوب نیا

 اریپاکت هست ب هی زیم یبرو اتاقم ، از رو دی_ نو آقاجون
 _ چشم

 با پاکت برگشت و گرفتش سمت آقاجون دینو
 دی_ بفرمائ

 _بده به سحر
 پام یگرفتم و گذاشتم رو دیرو از نو پاکت
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 کن_بازش 
شتتد بود اما دل تو دل من نبود ، نکنه بمب  رهیچشتتمها به دستتت من خ همه

 گذاشته ؟
 ، کاغذ رو باز کردم دمیکش رونیاز درون آن ب یرو باز کردم و کاغذ پاکت

 _مبارکت باشه دخترم
 !!!نتتته
 اومد یگوشم م ریمحمد ز یصدا

 یدار ی_ عجب آقاجون باحال
 ساره عمه

 گهید نیهم بگ_ آقاجون به ما 
 خواست من حرف بزنم یفقط نگاهم کرد فکر کنم م آقاجون

 که من االن اونجا هستم رو به نام من کرده ی_آقاجون باغ شمال ، همون
 ..یم ی_ پس گنج چریام

 کنم از دهنش در رفت چون با بهت به آقاجون نگاه کرد فکر
 _ گنج؟ آقاجون

شم ها حاال به زم همه شهر  نیچ شده بود ، محمد هم انگار که اومده  دوخته 
 کرد یروبروش نگاه م یفرنگ با لذت به صحنه ها

 گه ؟ یم یساره ؟ بات چ هیگنج چ هی_ قض
 نگاه کرد ریاول به من و بعد به ام یتیبا نارضا عمه

غ کرد که توش نوشتتته بود با دایپ یکاغذ هیستتحر  شی_راستتتش بابا چند ماه پ
 شمال گنج داره و ...
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 گوشه لب آقاجون بود کیکوچ یلبخند
 اونجا گنجه ؟ نی_ شما هم فکر کرد

 _ بله آقاجون بابا
 نه ؟ میرو دور بزن رمونیپدر پ نکهیبهتر از ا یچه کار نی_ بعد فکر کرد

 نزد یکس حرف چیه
شکر انقدر عمر کردم که بتونم  سم ، ب_ خدا رو  شنا ن مادرتو اارهیباه هامو ب

جا یم یکه ه خانم ک هام بلن ،  اه  هام الن ب اه  فت ب هاتو  یایب ییگ اه  ب
 ؟یکرد دای. سحر کاغذو از کجا پینیبب

 نییانداختم پا سرمو
 ودبود ، اون کاغذ هم اونجا ب یمیکتاب قد هیطبقش  نی_ تو کتابخونه باالتر

 ؟ نیکه سراب بود به من نارو زد ی_ شما هم به خاطر گنج
 همه ساکت بودن بازم

داده بودم به مونس که بذاره اونجا ، نقشه رو هم  شیسال پ کی_ اون کتاب رو 
،  نیکن داشیکه زود پ نیدونستم انقدر فضول هست یبرام نوشته بود م یکیقبال 

 کارو کردم؟ نیچرا ا نیدون یم
 هم سکوت باز

ستم بب ی_ م ثه هام با چقدر حرص پول دارن ، که خوب خودتون رو ور نمیخوا
شون داد ص هی،همون موقع  نین شت ،  مینامه تنظ تیو سه تا حالت دا کردم که 

س نتونیو اموالم کامال ب نیکن ینم دایکاغذ رو پ نکهیاول ا ، دوم اگه  شهیم میتق
ازم ب یایکه ه نیگفتیبهم م نیکرد یم دایشتتما مثل باه آدم اون کاغذ رو پ
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س نتونیهمه اموال ب سوم یم میتق از اموالم رو  یمیهم که مثل االن ن شیشد ، 
 کنم یوقف م

، اما جنس نگاه من و محمد  میکرد یبه اقاجون نگاه م یهمه با ناباور حاال
 فرق داشت
 نکنن نیرو که شما با من کرد یکار نیخوام باه هاتون باهاتون ا ی_ از خدا م

 خوام استراحت کنم . یتون مخون دی، حاال هم بر
......... 

،  میشتتد که همه رفته بودن اما من و محمد تکون نخورده بود یستتاعت م مین
خواستتتم از اقاجون بپرستتم چرا ...من تو نامم فقط گفته بودم که به خاطر  یم

ردم ، اما ک یخبر داره ، فقط خودم رو معرف یگنج رفتم به اون باغ ، نگفتم کستت
 بود؟ ینج چنقشه گ هیقض
شدم ،آقاجون رو در سته  یاتاق آقاجون رو زدم و با اجازه اش وارد  ش تختش ن

که رو خانم جون  به عکس  گاه م وارید یبود و  ما من  یروبروش بود ن کرد ،ا
 تونستم سرمو بلند کنم یهنوز هم نم

 خونه ؟ ی_چرا نرفت
 گفتن نداشتم یبرا یحرف

 خواد یخندم ، دلم باه خلف م یعمرم م کیماهه دارم به فکر  کی_ 
 تو گلوم جمع شده بود بغض
 ؟یکه به من گفت یمونیپش ؟یفرهنگ راثیبه م یکه گنج رو داد یمونی_ پش

 به چشمهام بود تیدر حال سرا بغضم
 کردم دایباه خلف پ هی_ فکر کنم 
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 در اومد و فس فس کردم اشکم
 ؟یکن یم هی_ چرا گر

 آقاجون دی_ببخش
 بخشم دختر؟رو ب ی_چ
 گفتم یاول به شما م دی_با

 یکه به من گفت نهی، مهم ا ستی_ اول و آخرش مهم ن
 _پس اون نقشه گنج

 در کار نباشه یکردن گنج یزدم که باور نم یحرف نم نی_ اگه ا
 نیبه خاطر من دروغ گفت یعنی_ 

 تر بشه دیشد میزد که باعث شد گر لبخند
 به من ؟ نی_چرا باغ رو داد
 رفته ادتی_ مگه قرارمون 

 اشکهامو گرفتم و با تعجب گفتم یجلو
 ؟ی_چه قرار

 یتومن در آورد 28، تو  یاریدر ب نیتومن از اون زم 20_ قرار بود 
 تومن سود کردم 15_من فقط تا حاال 

 تومن هم پول درختا اضافه اومده بود 13رفته؟  ادتی_پول درختا 
 تم سمت اقاجون و ب*غ*لش کردمدر اومد ... رف میگر دوباره

 _ آقاجون
 آروم زد پشتم دوبار
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 ؟یکن یم هی_ بسه دختر چرا انقدر گر
 اومد یبند م میمگه گر حاال

 کنم ینم یکار بد گهید دی_ ببخش
 هیکاف نیلحظه عمرت آدم باش هم نی_ فقط تا آخر

رو  میشتتونی، اقاجون هم پ دمیو دستتتشتتو ب*و*ستت رونیب*غ*لش اومدم ب از
 دیب*و*س
 با تشر گفت آقاجون

 برو ؟یکه چ یلنگه پا منتظر گذاشت هی_ شوهرت رو 
 بود نگاه کردم نیریلبخند به تشرش که حاال برام ش با

 _ خداحافظ
 زد لبخند

 _ خداحافظ
 داده بود نگاه کردم هیکنار در تک واریو به محمد که به د رونیاتاق اومدم ب از

 ظالمه_ چقدر آقاجونت 
 رو زدم به پهلوش مشتم

 هم ماهه یلیگفته آقاجون من ظالمه ؟ اتفاقا خ ی_ک
 خنده گفت با

ب*غ*ل آقاجونت ؟ من  یتو چرا رفت نمی، اصتتال بب ای_ ستتحر دستتت بزن دار
 دارم رتیروت غ

 ؟یدیرفتم ب*غ*ل آقاجون؟ نکنه از سورا  قفل در د یدی_ از کجا د
 _ مهم نفس عمل توئه
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 _ پررو
 جدا شدم و رفتم سمت در خونه ازش
 یمنو هم ب*غ*ل کن دیساکت شه با رتمیغ نکهیا ی_ برا

 دوستت ندارم پسره فضول گهی، د رمی_ نه خ
 ی_ که دوستم ندار

 کردم و گفتم کیو با خنده نگاهش کردم ، انگشتام به هم نزد برگشتم
 _ فقط انقدر دوستت دارم

 ور کمرمکنارم و دستشو انداخت د اومد
 میخوبه خانم ، من آدم قانع نمی_ هم

ست شویکیکردم که  دایدو تا گنج پ میزندگ تو رو  شیدادم اما دوم لیتحو یدو د
 دارم .... رتی، من رو گنجم غ یدم به کس ینم رنیاگه جونم رو هم بگ یحت
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