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 ! ستیبیچه رسم عج

 ، اجتیاحت يگذارند پا یرا م محبتت

 ات ، یسادگ يگذارند پا یرا م صداقتت

 ، تینفهم يگذارند پا یرا م سکوتت

 ، تییتنها يگذارند پا یرا م تینگران

 ات ، یکس یب يگذارند پا یرا م تیوفادار و

 .....کنند که  یآنقدر تکرار م و

 !!و محتاج  یکس یوب ییشود که ، تنها یم باورت

 

 ***شهال ***  

 

به خودم آمدم ، پدر به درون رفته بود و من وسط  مانیکلنگ يخانه  يشدن در زنگ زده  دهیکوب يصدا با

 !! رونیاز خانه پرتم کرد ب یرحم یکردم که چطور پدرم با ب یفکر م شیبودم و به چند لحظه پ ستادهیکوچه ا

 

 کیاز من داشت ؟ از  یچه توقع او... سخت بود  میکار را با من کرده بود هنوز هم باورش برا نیبار ها ا نکهیا با

آوردم ؟ از عمد  یاز کجا م دیشدن دارد ؟ آخر من آن همه پول را با تیبه حما ازیدختر هجده ساله که خودش ن

 ......که آن همه مواد را گم نکرده بودم 

اهم کوت يبه موها یرا تکاندم و دست شیبرداشتم و خاك ها نیرا از زم اهمیو خم شدم کاله س دمیکش یآه

نگاه ... کرد  یدرد م یلیام زده بود خ نهیس يکه به قفسه  يضربه ا يجا.و کاله را بر سر گذاشتم  دمیکش

 میکه تا لب پلک ها یاشک. زد  یذوق م يخانه دوختم که بدجور تو یکاه گل يها واریبه د گریرا بار د نمیغمگ

کوچه با  چیکوچه به راه افتادم که در پ يسست و کم جان به سمت انتها ییآمده بود را پس زدم و با گامها

 . بهروز بر خورد کردم 

؟  یکجا به سالمت: کرد  یام م یعصب شهیاش هم رهینگاه خ. جاخوردم و خودم را جمع و جور کردم  دنشید از

 االن خونست ؟.... واسه آقاتم که خوبه : زد  يپوزخند. رم ماست بخرم  یم: به دروغ گفتم 

 . آره االن خونست !... نه  ایکه واسه شما و آقام خوبه  یدون یبته که شما بهتر مال: زدم  يپوزخند
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 ؟  یچ یب یب  -

دعا رفته و آقامم  يبه جلسه  یب یموقع ب نیدانست که ا ی؟ خودش خوب م دیپرس یرا از من م نهایا چرا

 . خونست 

 . یصفا کن یو باآقام حساب یراحت باش یتون یشما م... ستینه خونه ن: حال گفتم  نیا با

 .کارت دارم ... زود برگرد ...  کنهیاونجا رو وجود توئه که مصفا م: زد  یگستاخ لبخند

نگاهش را  ینیهنوز هم سنگ. بودم  زاریاز سر به سر گذاشتن با او ب.  ستادمینا گریگفتم و د یلب ریز ي باشه

هزار  کیبود که نتواند  سیآنقدر خس دیرس یدهانش مدستش به  نکهیبا ا. بود  میپسر عمو. کردم  یاحساس م

 کیافتاد که  یم ادشیآمد  یم نییپاِخونش  اكیو تر رهیکه ش ییبه پدرم کمکم کند و فقط وقتها یتومان

با  شیپانزده سال از من بزرگتر بود و سه سال پ نکهیبا ا. تر هم دارد  چارهیب يدختر عمو کیو  چارهیب يعمو

به  يو نگاه هرزه اش به دنبال من بود و به قول خودش عالقه ا زیچشمان ه شهیازدواج کرده بود هم يدختر

فکر  نیکنند و همان اول به ا یافراد چرا از اول درست انتخاب نم لین قبیدانم ا یهمسرش نداشت و من نم

 یلیتوقع خ نیکه البته ا... شد آن دختر چه خواهد  فیچاره عالقه مند نشدند تکل یکنند که اگر به دختر ب ینم

 . احساس بودند و البته معتاد یامثال بهروز که تنوع طلب و ب يبود برا يادیز

 

بود و  ونهایمحل رفت و آمد کام شتریکه ب يکمر بند يجاده ...  دمیغرق در افکارم بودم که به جاده رس هنوز

و اهل محل هم به  دیرس یبه گوش م نشایپر سر و صدا يهم بوق ها یو گاه کیالست شیسا يشبها صدا

 .شان  یاز زندگ یسر و صدا ها عادت کرده بودند و شده بود جزئ نیا

 

شهر  نیسفر از ا....  ونهایکام نیاز هم یکی يحداقل راننده  ایبودم و صاحب ،  يچقدر دوست داشتم مرد ومن

 ...به آن شهر و 

 

 نیا...  دمیبه خودم آمدم و پس کش ردیبگ رمیبود ز کیکه نزد ونهایکام نیاز هم یکیوحشتناك بوق  يصدا با

بودم که بخواهم  دهید يریچه خ ینکبت یعملم نا خود آگاه بود نه از ترس از دست دادن جانم ، مگراز آن زندگ

که شب  ی، از آن پدر معتاد مفنگ يو ندار رسراسر فق یاز آن زندگ.به دل راه دهم  یاز دست دادنش نگران يبرا

 . زاربودمیب زیاز همه چ... یکلنگ يو روز هشتش گروِ نهش بود ، از آن خانه 
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 یب یام بود که ب يام با او هم خوب نبود مادر بزرگ پدر انهیکه داشتم و دوستش داشتم اما م يزیچ تنها

به ستوه آمده  میها يسر رهیمن و به قول خودش خ ينوا از من و کار ها یکه او هم ب... کردم  یم شیصدا

بود که جانش بسته  زیتر و تم يها رزنیپ ناز آ... بود اما نا شکر نبود  یاز دست من و پدرم و روزگار شاک... بود 

 .... بود به سجاده و کتاب مقدس قرآنش 

 

که من و پدر در  یرا دوست داشتند و اکثر اوقات یب یاز منو پدرم نداشتند اما ب یدل خوش نکهیها با ا هیهمسا

 . زدند  یبه او سر م میخانه نبود

 

و رو آورده  اوردیرفته بود و پدرم که عاشقش بوده نبودنش را نتوانسته تاب ب ایآمدن من از دن ایسرِ به دن مادرم

... اندازد  یدرمان به جان خودش م یبدتر و ب يدرد نکهیدردش را دوا کند غافل از ا دیبود به مواد مخدر که شا

بود و به نظر من  ياراده ا یبود خصوصا که او آدم ب رید یلیخ یمانیپش يکرد اما برا یم یمانیاظهار پش یگاه

بود و مادرم  نطوریکه اگه ا... رفتن مادرم  ينشانده بودش نه غم و غصه  اهیاراده بودنش به خاك س یب نیهم

از من متنفر  نکهینه ا زدیهمسرش بر ادگاریمن و  يتوانست بعد از او عشقش را به پا یرا آنقدر دوست داشت م

والبته همه ... مرابه حال خود رها کند  ستمیکه چرا پسر ن يگرید يشوم و بدقدم بخواند و به بهانه  راشود و م

 ...احمقانه مثل پدرم خواهند داشت تا بتوانند خودشان را تبرئه کنند  لیدل کیمعتاد ها  ي

 

از  یب یب... فرستاد  یکرد وبه هوا م یدود م کجایآورد و همه را  یمخدر پول در م و فروش مواد دیاز خر پدر

گذراند و من هم با وجود  یخودش دست و پا کرده بود امورات م يدر بانک برا شیکه از سالها پ يپس انداز

 .نرستوران آقا جها... بودم  یراه نیرستوران ب کیدختر بودنم شاگرد 

 

 يدست لباس برا کی یطوالن یتوانستم هر از مدت یگرفتم که به زحمت م یم يرینم آنجا حقوق بخور و در

در امان ماندن پسر  يکه من داشتم به نفعم بود برا يبا آن حال و روز... پسرانه  ییالبته لباس ها... خودم بخرم 

 نیها که ا يالبته هم محله ا... باشد  داشتهبه کارم ن يکار یتوانستم راحت رفت و آمد کنم و کس یم... باشم 
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بودند که از من توقع دختر  رفتهیسوزاندند اما پذ یپر حرفشان دلم را م يبا نگاه ها نکهیبا ا دانستندیموضوع را م

 ...بودن را نداشته باشند 

 

 يد که نه از روانتخاب کرده بو میشهاب را پدرم برا... کردند  یم میو دخترانه ام شهاب صدا ینام واقع يجا به

و من ... بودم که با آمدنم مادرم جان خود را از دست داد  یدر نظرش من آن شهاب نکهیعالقه بلکه به خاطر ا

 کیدر  یست که کس نیا شیده شود معنایدر دل شب د یبودم که هر وقت شهاب دهیقصه را شن نیا شهیهم

 یآمدم خودش شهاب ایکه به دن یگفت همان شب یپدرم م.... بندد  یم یزندگ يچشمانش را بر رو ایدن يگوشه 

 اورمیبه ارمغان ب شیکرده که آن شهاب من باشم و غروب عشقش را برا یاما هرگز فکر نم دهیدر دل آسمان د

.... 

 

منطق و  عقل و ياز رو یب یب... و بهروز بودند یب یکردند ب یام صدا م یکه مرا شهال ، به نام واقع یکسان تنها

 . بتوانداز وجودم سوء استفاده بکند  دیکه فرا موش نکند من دختر هستم و شا نیو ا یهرزگ يبهروز برا

 

نظر هر  اهتیدرشت و س يچشمها يآمد ایبه دن یگفت وقت یم شهینهاده بود ، هم میبر رو یب یرا ب شهال

شهالتو  يگفت چشمها یت و مرف یچشمانم م يهم قربان صدقه  شهیهم.کرد  یرو به خودش جلب م یکس

 .... ستیبه جز شهال مناسبت ن یاسم چیحس کردم ه دمیکه د

البته هنوز هم ...هنوز با من مهربان بود  یب یکه ب یوقت... بود  شیقشنگ مال چند سال پ يحرفها نیا البته

نا محسوس شده بود و فقط خودم آن  شیها یمهربان.... متوجه اش شود  یمهربان بود اما نه آنقدر که هر کس

 .کردم  یرا حس م

 

ام  یلخت مشک يخودم ساخته بودم ، موها يبرا يها خودم هم باورکرده بودم پسرم ، ظاهر پسرانه ا نیاز ا جدا

روم و من  یزنانه نم یکرد که چرا به سلمان یسرو صدا م یکردم البته گاه یآقا فاضل کوتاه م یرا در سلمان

 شیسال پ ستیاو و همسرش ب... ه مان بود یآقا فاضل همسا.دهند  یگفتم که مرا آنجا راه نم یم هم با خنده

کردند  یم حتمینص شهیبه من داشتند و هم يادیز يبا هم ازدواج کرده بودند اما بچه دار نشده بودندو عالقه 

 ... ستیبه سن و سال من درست ن يدختر يبرا افهیو ق پیمدل ت نیکه ا
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هستم و  يفرار لیدانستند از دختر بودنم به چند دل ینم.... دانستند  یمرا نم يدرد ها يآن ها که همه  اما

 نیاز هم نش یکیدختر بخواهم ازدواج کنم  کیدانستم اگر به عنوان  یکه م... پدرم بود  ادیاعت نشانیمهمتر

 یبار نم ریبه منصور بدهد و من بودم که ز رابود م یراض یاو حت... ردیگ یدر نظر م میبدتراز خودش رابرا يها

 .رفتم 

 

که من  يزیبزرگ و کوچک ، چ يها ونیباز جلو رستوران پر بود از کام ي، محوطه  دمیرستوران رس به

 .عاشقش بودم 

گوگل داشت  انیرنگ ما یآب نیرنگ که کانت دیسف ي ایاسکان شهیآنها و مثل هم يشد رو رهیاراده خ یب نگاهم

 ... آمد  یخوشم م گرید يونهایاز کام شتریب ایاسکان يونهایاز کام.... جلوه کرد  شتریدر نظرم ب

 

... به سمتم هجوم آورد و به سرفه افتادم  کبارهی ونیو قل گاریدود س يگرم و بو يهوا... رستوران شدم  وارد

هم  یه قد و قامت آنچنانپسر هجده نوزده ساله ک کی، اما  دیبودند به طرفم چرخ کتریکه نزد ينگاه چند نفر

کارشان که غذا خوردن  يپس به ادامه  باشدآنها داشته  يتوانست برا یم یتیپسر بودنش ندارد چه جذاب يبرا

 . دود کردن بود ادامه دادند  ونیقل ای

 

 ....شدم  کینشسته بود نزد زیسمت آقا جهان که پشت م به

بمش را  يبهم انداخت و صدا ینینگاه سنگ. ب سالم گفتم ل ریز. پهنش بدجور به هم گره خورده بود  يابروها

 ....  ياومد یاالنم نم... سالم  کیعل: که گفت  دمیشن

 

 یدل مهربان یاش اخمو بود ول افهیق. فرمون فرستادم  یپ یب یب... آقا جهان  دیببخش: انداختم  نییرا پا سرم

 . دست به کار شو  اریب ریرو بگ يآخر زیبرو سفارش اون دوتا م... خب  یلیخ: داشت 

 

جوان نشسته بود  يراننده  کیها  زیاز م یکیپشت . که گفته بود انداختم و طرفشان رفتم  ییها زیبه م ینگاه

 !! ییزن جوان ِ با کالس ِ مانتو کیسال که ظاهرا او هم راننده بود و  انیمرد م کی يگریپشت د
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خورد نه کالسش  ینه سنش به مرد م... شد حدس زد چکارست  یخودش ساخته بود م يکه زن برا يظاهر از

 ریو بند از ز دیق یروشنش را ب يموها.  بایز ایداد واقعا زشت ست  صیداشت که نشود تشخ شیآنقدر آرا!! 

 ... بودم  زاریها ب افهیو ق پیت نیاز ا شهیهم.... گذاشته بود  شیکه به سر داشت به نما یکوتاه يروسر

 

تواند خودش را مثل عروسک  یزن به سن و سال او چطور م کیکردم که  یفکر م نیبه او بود و به ا نگاهم

 .... هرزه رار به خودش جلب کند  يمسخره و مضحک درست کند و نگاه ها

 

 .  میپسر ؟ ما عجله دار یهست یمنتظر چ: اخم آلود گفت  دید رهیهمراهش که نگاه مرا به زن خ مرد

 

و رضا آنجا  دیام.... آوردن سفارششان به آشپز خانه رفتم  يتفاوت نگاهم را برداشتم و برا یو ب خودم آمدم به

 .... سفارش را گرفتند و به سرعت آماده کردند .... بودند سالمم را پاسخ دادند 

 

 ؟  یما بکش نیبه جام ماش یدست هی یتون یم: گذاشتم که مرد گفت  یم زیم يرا که خواسته بودندرو ییغذاها

 

 ؟  هیکیکدوم : به مرد  یانداختم و نگاه رونیبه ب ینگاه. بود  نشیماش ي شهیبه ش منظورش

 

 يچن دقه  هی: تکان دادم  يسر...  هیاون هاووء سرمه ا: کرد گفت  یدرست م یبزرگ يکه لقمه  یحال در

 . رفتم  يبعد زیبه سراغ م. رم  یم گهید

 

 ونیبه سمت کام... حس شد  یب میآب آنقدر سرد بود که دستها.... کردم  سیرا خرا پر آب کردم و لنگ  آفتابه

دست داشت  يکه جا ریگ هیسا يآبرو ریآن باز کردم و رفتم باال ز يرو ستادنیا يجلو رو برا يرفتم شبکه 

بالنگ شروع . بود  فیکث یحساب....  دمیجام پاش يدستم را محکم گرفتم و و با دست راست با آفتابه آب رو

 یکار را م نیکه ا لیاوا.... له شده  يو گرد و خاك و پشه ها لیگازوئ يپر بود از دوده ... کردن  زیکردم تم

 . مجبور شدم عادت کنم یعنیاما کم کم عادت کردم ، ....خورد  یبهم م یلیکرم حالم خ

 

 . ه زن و مرد از رستوران خارج شدند شستم ک یآب م ریش ریکارم تمام شده بود و داشتم لنگ را ز تازه
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دستت درست پسر : فرو برد  بشیبه من و هم زمان دستش را در ج یانداخت و نگاه ونشیبه کام ینگاه مرد

 . یانداخت یعجب برق.... 

 

اسکناس درشت  هی. دادم  یانجام م یکار را به خوب نیوقت بود که ا یلیخ. بودم  دهیشن ادیها را ز فیتعر نیا

 ...رفتند ونیزن انداخت و با هم به طرف کام يحرف گرفتم و او هم دست دور شانه  یب. ت طرفمگرف

و هرجا که بخواهد  ستدیکه با یونیو با هر کام ستدیا یظاهر زن مطمئن بودم که از آنهاست که لب جاده م از

خوردو البته از  یبه هم م ییزن ها نیو من حالم از چن... آنکه به عاقبت کارش فکر کند  یب... رود  یبرود ، م

ام شد واسه نگاه کردنم به  یرتیآقا چه غ:  تمبر لبم نشست و در دل گف يپوزخند....  شتریمرد ها ب نگونهیا

 . خانوم

 

 یبودم که از دور م دهیزنان هرزه و مردان هوسباز د نیکردم آنقدر از ا یکه در رستوران کار م یمدت در

شد که بتوانم  ینم یوقت ته دلم راض چیاما ه... از آنها بسوزد  یبعض يشد که دلم برا یم یگاه... شناختمشان 

مگر چقدر ارزش  یفان يایدن نیدر ا یزندگ...بگذارد  هیما شیشدن شکمش از آبرو ریس يبرا یقبول کنم کس

اما تن به ذلت  ردیبم یهمان بهتر که آدم از گرسنگ...  میپا بگذار ریداشت که به خاطرش نفس انسان بودن را ز

اجبار هوس آلود  نیاما من متنفر بودم از ا... گذاشتند  یها نام اجبار را بر آن م یلیخ... ندهد  یخود فروش

را انتخاب کنم  یکی یو خودکش یتن فروش نیافتادم که مجبور شوم ب یم یبه حال يزمطمئن بودم اگر رو...

سوارش شوم و خودم  نکهیپرت کنم تا ا نیماش ریبودم خودم را ز حاضر. ... کردم  یراانتخاب م یخودکش نایقی

را هم  نیا... خشم و عتاب خداو جهنم است  یدانستم عاقبت خودکش یاگرچه م... را به راننده اش عرضه کنم 

 .... ست  یزجر آور تر از درد خودکش شیآبروئ یو ب ستیهم کمتر از آن ن یمطمئن بودم عاقبت زنا و هرزگ

 

 . هیآقاجهان ازدستت عصبان ایشهاب خوابت برده ؟ ب  -.. 

بودم و غرق در افکار در همم  ستادهیوقت بود اونجا ا یلیخ... دادم  رونینفسم را ب.به خودم آمدم  دیام يصدا با

آن روز تا ... کردم  یم زیشده بود را تم یکه خال ییها زیم دیبا. لنگ را در دستم فشردم و به درون رفتم . بودم 

 .نداشتم  ستادنیا ينا گریکار کردم و آنقدر خسته بودم که د کسرهیشب 
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خواستم به خانه  ینم... نشسته بودم  يزیحس و حال پشت م یب. پرس غذا داد  کیجهان به هرکدام از ما  آقا

دانستم محال  یاما م.داد شب رادر رستوران بمانم  یکاش آقا جهان اجازه م. بروم و با پدرم رو به رو بشوم 

 . کرد  یکرد و مخالفتش را اعالم م یمحرف اززبانم اخم  نیا دنیبه محض شن شهیهم. کار رابکند  نیاست ا

 

 ؟ يچته ؟ چرا بق کرد: به من که هنوز همانجا نشسته بودم گفت  یآمد و با نگاه رونیآشپزخانه ب از

 يآن بر جا ياز دستمال رو یکرده بودم اما انگ کم رنگ زشیبود که تازه تم يزیم ي شهیهنوز به ش نگاهم

 .مانده بود 

 .رونیآقام از اون کاخش انداختتم ب....  شهیمثه هم...  یچیه:  گفتم

 

 میپاشو بر...شه ینم دایپ ایدن نیفکر تر از آقات تو ا یب: گفت و ادامه داد  یتکان داد و ال اله اال اله يسر

 .خونتون 

 

 بمونم ؟  نجایا يشه بذار ینم: به او انداختم  يمظلومانه ا نگاه

 

 .تنها موندنت هزار تا خطر داره .  میپاشو بر....  شهینه نم: حوصله و اخمو گفت  یب

 

 ! گهید يگرد یزود بر م.... همش چهار پنج ساعت تنهام   -

 

 . بهت نداشته باشه  يسپارم آقات کار یخانوم م یب یه بب... شه  یگم نم یبابا م يا: گفت  شیتر از پ بدعنق

 

 . ظرف غذا رابرداشتم و از رستوران خارج شدم و منتظر آقا جهان ماندم . بلند شدم  یناراحت با

 

 نتریی، کالهم را پا دمیچیبه خودم پ شتریکاپشن درب و داغانم را ب. داشت  يبه شدت سرد بود و سوز بد هوا

 . چشمهام باال آوردم  ریو شال گردنم را تا ز دمیکش

 

 . آمد  یم میاشک از چشمها ادیز ياز سرما. جهان آمد و من پشت سرش به راه افتادم  آقا
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پدرم چه  تیدانست وضع یم... سوخت  یدلش به حال من م... بود  یمرد خوب. کم حرف بود  شهیهم آقاجهان

شد واسه خودش دردسر  یحاضر م یود که به من کار داده بود وگرنه کب ياز سر دلسوز. به حال و روزم آورده 

 . درست کند 

 

گرم و نرمشان  يوقت شب همه راحت تو جا نیبود با خودم فکر کردم ا یخانه ها غرق در خاموش ي همه

 .... دندیخواب

 

 .سحر تا بوق شب سگ دو بزنند  يکه از کله  ستندیمن ن مثل

 

 .کرد  یم ریباد رعب و وحشت به دل سراز يپارس سگها و زوزه  يصدا

داشت  رتیغ. چه خوب که او مثل پدرم نبود .تر به او به راهم ادامه دادم  کیرا به آقا جهان رساندم و نزد خودم

مرا  يهوا شهیاو هم... از خانه باشد  رونیوقت شب تنها ب نیبه سن من ا يداد بگذارد دختر یاجازه نم نیو هم

 .باشد  شتهخوب در دلم دا یگاهیمحبت باعث شده بود که جا نیداشت و ا

 

 . به من انداخت  یو نگاه ستادیخانه ا مقابل

 

 .ندارم  دیکل  -

 

 . آخر آن عمارت بزرگ زنگ نداشت ...  دیدر را گرفت و چند بار کوب يحرف کوبه  یب

 

 

 .  دیبه گوش رس شد یم کیکه لخ لخ کنان نزد یب یب يها ییدمپا يتا صدا دیطول کش یکم

 

 یچقدر دوست داشتن یآب يصورت گردش در آن روسر. نگاه کردم  یب یکه باز شد سرم را باال گرفتم و به ب در

 .بود 
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 . گرم جوابش را داد یب یجهان سالم کرد و ب آقا

 

 . حق داشت ...  دمینرنج. مرا سرد و آرامتر پاسخ گفت  سالم

 

 یمن نم... کنه  یتا م ينطوریبا دختر جوونش ا ستیا جالل بگو درست نخانوم به آق یب یب: جهان گفت  آقا

 يزی، شما چرا چ ادیخدارو خوش نم... کنه  یم رونشیکنه که از خونه ب یبوده اما اشتباه م یدونم بحث سر چ

 ؟  نیگ یبهش نم

 

که  یدون یشما چه م...دست به دلم نذار که خونه ... آقا جهان  يا: را به دوخت  نشینگاه پر حرف غمگ یب یب

 رتینگه ندارن ؟ بازم به غ دمویسف يبگم و حرمت مو دیچقدر با.... کشم  یم یپدر و دختر چ نیمن از دست ا

 .  ینیاز بچه هات بب ریخ.  يرو دار ردخت نیا يخدا عوضشو بهت بده که هوا... پسرم  یزنده باش... شما 

 

 . خانوم  یب یب فستیوظ  -

 

 ......  ییچا الهیپ هی اتویب... پسرم  تهیاز آقائ  -

 

باور کن . حاللم کن ...  هیزنم از سر دلسوز یم یمنم اگه حرف.... برم خونه دیبا روقتهید....  یب یب گهینه د  -

 . و بد بخت بشه  فتهیآدم ناتو ب هی ریخوام گ یمثه دختر خودم دوستش دارم و نم

 

 یلیمثال االن خ... آقا جهانم دلش خوشه ها  نیبابا ا يا: شاهانه ام زدم و در دل گفتم  یبه زندگ يپوزخند

 !نه ؟  گهیخوشبختم د

 

 .  ایصبم زودتر ب.... برو تو: به من انداخت  ینگاه

 

 .خداحافظ ... چشم   -
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راه رفتن در  دیبار یباران م یکه وقت یخاک اطیح... درندشت رفتم  اطیگذشتم و به درون ح یب یکنار او و ب از

 . آن سخت و وحشتناك بود 

 

 یوجود داشت و جان ب اطیبود که در سمت راست ح يباغچه ا دیرس یبه نظر م بایکه در آن خانه ز يزیچ تناه

 . بسته به آن  یب

 

 را از پا کندم و به درون اتاق رفتم ، میها ی، کتان دمیرس وانیا به

: بر لبم نشست  يلبخند محو... روشن کرده بود  یب یوسط اتاق را ب ینفت يبخار.اما گرم ِ گرم بود  کیتار اتاق

کرده بودند بر نگشته بودم  رونمیمگه هر بار که از خانه ب... هم منتظر بوده باشد  دیالبته با.... پس منتظرم بوده 

شد باز هم تنها سر پناهم  یم يمهر یبه من ب که در آن مخانه هرچقدر ه نی؟ آخر کجا را داشتم که بروم ؟ ا

 ... بود 

 

 .ظرف غذا را لب طاقچه گذاشتم . چراغ را روشن کردم . 

 

 . را هم  میو کالهو کاپشنم را از تن در آوردم و جوراب ها شال

 

اکه باز شدن در ر يصدا...  فتدیب انیزده ام به جر خیگرفتم تا خون  يبخار يحسم را رو یسرد و ب يدستها

 . حرف زل زدم به صورت مهربانش  یبه پشت برگشتم و ب دمیشن

 

 حرفتون شده بود ؟  یباز سر چ  -

 

حاال پولشو ... ببرمو گم کردم  قشیرف يکه داده بود برا يداره ؟ مواد میا گهیمگه درد د یجز اون مواد کوفت  -

 ؟  ارمیبرم از کجا ب دیبگو با.... خواد  یازم م
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 بتیدرشت و با ه یمعتاد بود اما هنوز قد و قامت نکهیبا ا... ام حبس شد  نهیبه شدت باز شد و من نفس درس در

 یلیخ... بارها از او کتک خورده بودم ... بود  نیسنگ یلیدستش خ...  دمیترس یو من به شدت از او م... داشت

 .دردناك بود 

 

 رهیبه من خ زینفرت انگ یروشنش با نگاه يداشت چشمهاکمربند در دست ... به درن آمد  یپلنگ زخم چون

 نه؟  ای ي؟ پولو آورد يکرد کاریچ: شد 

 ...خشک وتلخ شد  دهانم

 رهیبه من خ زینفرت انگ یروشنش با نگاه يکمربند در دست داشت چشمها... به درن آمد  یپلنگ زخم چون

 نه؟  ای ي؟ پولو آورد يکرد کاریچ: شد 

 

دانستم  یم... آمد  یکاش از پس پسرش بر م يا.... دوختم  یب یتابم را به ب ینگاه ب... خشک وتلخ شد  دهانم

 .توانست یوقت نم چیه... تواند  ینم

 

 يدار... دخترته  نیا... نی؟ بب يایخواب به خودت ب یم یجالل ک: گفت  یهم نگران بود با دلواپس یب یب نگاه

 ؟  ادی؟ چطور دلت م یکن یم کاریباهاش چ

 

 ؟  شیچقدر فروخت نمیبگو بب: شد  کیتوجه به او به من نزد یاما ب پدر

 

 ... گمش کردم ... گفتم که :  دیلرز یم تنم

 

 ... پولشو  ایکف دستم  يذار یجنسا رو م ای،  شمرمیتا سه م: خاموشم کرد  ادشیفر

 

 را به سمتم دراز و شروع به شمارش کرد  دستش

 

 . دیبه سه رس. من  يبود حال آن لحظه  يبد یلیحال خ... خشک شده بودرحمش  یترسانم در نگاه ب نگاه
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...  نیکن یآقا جون چرا باور نم: به التماس افتاده بودند اما آن ها را پس زدم و گفتم  دنیچک يبرا میاشکها

 .... شد که گمشون  یندونستم چ

 

 ختیو لختم تو صورتم ر يو موها دیسرم به سمت راست چرخ... دیچیکه به گوشم زد در اتاق پ یلیس يصدا

مهابا فرو  یب...حرمت غرورم را هم نگه نداشتند  گرید میگونه ام آتش گرفته بود واشکها يدستش رو يجا.....

 ... صورتم را شستند  یو به آن ختندیر

 

 ....  ادینزن جالل ، چطور دلت م... نزن : ناالن شد  یب یب

 

 . حس شد  یچپم از درد ب يت فرود آورد گردن و شانه کمربندش را باال برد و به شد پدر

 

 .... بچمو  یکشت... تو رو به خاك آذر نزن: افتاد  هیبه گر یب یب

 

 نه ؟  ایذاره  یوجب بچه چرا داره سرِ من کاله م میبدونم ن دیمنبا... قسم نده مادر: پدر وحشتناك بود  ادیفر

 

 ... زد دوباره

 

نبود که  يزیچ... وقت عادت نکرده بودم  چیبارها زده بود اما ه... بود  بی، دردش عجام به هوا بر خواست  ناله

 ...بشود عادت کرد

 

 .  دمیچیپ یدرد به خودم م از

 

از حدقه  يبا چشمها... نداشت  یکرد که مرا نزند اما پدر حال درست یخودش را سپر من کرد ، التماس م یب یب

 ...  شیحرفها يآور ادیاز  دیآ یشرمم م... کرد  یآمد نثارم م یدر آمده ، هرچه از دهانش در م
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خونه  يدزد تو هیتونم از  ینم... رونیمن برو ب ياز خونه : دستم را گرفت و کشان کشان به سمت در برد  مچ

 ...سر و پا تا ناکارت نکردم یب رونیبرو ب....کنم يام نگهدار

 

 ... من مجبور بودم در آن خانه بمانم اما ...  دمیترس یم شیم نماآد ياش ، از گرگ ها یکیو تار رونیاز ب من

 

 میاشکها... پدر نبود ؛ از سنگ بود  کیدل ِ  دیطپ یاش م نهیکه در س ینکنداما دل رونمیالتماس افتادم که ب به

 . نداشتم  ییراه به جا... کم آوردم ...  دیو انگار نشن دیرا شن می، التماس و زجه ها دیو انگار ند دیرا د

 

 . رم  یم... بذار لباسمو بردارم ...رم  یباشه ، م... باشه : گفتم  هیگر انیم در

 

هرجا که کتک نباشد هرجا که ناسزا و ...  نجایاز ا ریهر جا به غ.. خواستم بروم  یاما م.. دانستم به کجا  ینم

 !! جا که پدرم نباشد و ، هر ... نباشد  یهرجا که تهمت نباشد مواد لعنت... نباشد  نیتوه

 

 ینم تتیحما. خواهد  یاو تو را نم یسخت است که بدان...  ینداشته باش یاست که به پدرت حس خوب سخت

 .کند 

 

مثل من .. به دوست داشتن ِ من نداشت  يازین... خواست  یتوانستم دوستش داشته باشم اما نم یم من

 ...کرد  ینم ییاحساس تنها

 

تمنا .  دمیشن یرا م یب یب يالتماس ها يصدا. و کاپشنم را برداشتم و از در خارج شدم سرعت شال و کاله  به

کرد که اگر من بروم او هم  دیکه تهد دمیشن یحت... کرد مرا برگرداند  یخواهش م.... کرد نگذارد من بروم  یم

خشم و نفرت ، کر و کورش  وید... داشت  یکس را نگه نم چیاما پدر من ، پسر او حرمت ه.... خواهد رفت 

 . از در خانه هم خارج شدم .  دیشن یو نه م دید ینه م... کرده بود 

 

اهل محل را خواب فرا گرفته بود  يو همه ... را  یب یب ي هیگر يصدا...  دمیشن یپدر را م ادیفر يصدا هنوز

 .بود  امدهین يو واسطه گر یانیپا در م يبرا یکه کس
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 .  ییحد سرما یسرد بود و من ب یلی، خ دمیم راپوشو کاله و کاپشن شال

 

منو  یرو دارم برم ؟ ک ییحاال کجا برم ؟ اصال جا! ؟ گهید يشاهد بود: سرم آنداختم  يبه آسمان باال ینگاه

 ده ؟  یوقت شب منو تو خونش راه م نیا یخواد ؟ ک یم

 

به ... خوبم عادت داشتم  یب یبه ب... خانه بودم نیمن کبوتر جلد ا. و همانجا پشت در نشستم  دمیکش یآه

. شود بروم  ینم... نه . کرد  یکمرنگ و قابل تحمل تر م میپدر رابرا يها يمهر یب يهمه ...  شیها یمهربان

 همه نیتوانست از ب یکه نه ، از پدرم ، او م ایدن... گرفته بود  ایچقدر دلم از دن. دادم  یکاهگل واریام را به د هیتک

 ...اما ... باشد  میایدن يهمه  ایدن يآدم ها ي

 

آنکه به  یتمام شب را ب.... بود  یشب سخت و وحشتناک. صبح از ترس و سرما هزار بار مردم و زنده شدم  تا

و  دمیقفل شدن در را شن يآمدم صدا رونیفکر باز شدن در باشم همانجا ماندم ، گرچه همان زمان که از خانه ب

دهد ،اما باز هم در  یآمدن نم رونیب ي جازههم ا یب یعنوان قصد کوتاه آمدن ندارد و به ب چیه دانستم پدر به

 .داشتم  يشتریب تیآنجا احساس امن

بروم تا هم او با .... است بگذار بروم  زاریحد از من ب نیکردم که حال که پدر تا ا یفکر م نیشب را به ا تمام

حال ... را نکشم  دنید يمهر یمن داغ از دست دادن مادرم در دلش تازه نشود هم خودم درد بودن و ب دنید

... بود  نجایبهتر از ا یمن ِ اضاف يبرا يآباد جاهر نا ک... کجا  ستیمهم ن... خواست بهتر بود بروم  یکه مرانم

گذاشتم به  رونیرا ب میکه پا يمن از لحظه ا... افکار در ذهنم دچارِ ترس و واهمه شدم  نیا يجرقه  نیاز اول

 یکیاز تار شتریهرچه ب...  دمیلرز یاز سرما م شتریهرچه ب... گذشت  یم شتریاما هرچه ب... بازگشت رفتم  تین

 يمن که به خانواده  يبرا نیو ا دمیرس یتلخ که نبودنم بهتر از بودنم ست م تیواقع نیبه ا... دم یترس یم

کم کم ... را دوست نداشتم اما  یب یمن دور شدن از ب... داشتم سخت بود  یام وابستگ دهیکوچک ِاز هم پاش

 .... قانع شدم که 

... نشستن و سرما و مچاله شدنم در خود درد گرفته بود  کجایمحض روشن شدن هوا برخاستم ، زانوانم از  به

 .باشم به راه افتادم  آنکه از ته دل رفتنم را دوست داشته یبه خانه انداختم و ب ینگاه
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در آنجا پارك شده  يو فقط دو سوار.بود  یخال بایساختمان تقر يجلو يمحوطه .  دمیرستوران آقا جهان رس به

 . بود 

 ... من گرفته بود  يبه آسمان انداختم ، مثل حال و هوا ینگاه

کوچک  يپرنده ها نیاز هم یکی يکاش جا... کردند  یبه حال پرنده ها فارغ از غم در آسمان پرواز م خوش

 ...بودم 

 . به درون سالن نگاه کردم  يا شهیآوردم و از درِ ش نییرا پا نگاهم

 . به درون رفتم . ها پر بود  زیدوتا از م فقط

 . خودم بودم  يمن اما نگاهشان نکردم ، غرق ِ حال و هوا.که نشسته بودند متوجه ام شد يپنج ، شش نفر نگاه

 . نشسته بود  زشیپشت م. آقا جهان رفتم  يسو به

 .سالم آقا جهان   -

 . سالم : شد  رهینگاهش خ دنمیرا باال آوردو با د نگاهش

 ... نگاه کند  یآمد به صورت کس یم شیکم پ. اش مرا متعجب کرد  رهیخ نگاه

 شده آقا جهان ؟  يزیچ  -

 ... برو تو آشپز خونه : اخم کرد . خودش آمد  به

 ؟  نیاز من ناراحت: گفتم  شیاز پ آرامتر

 . گفتم برو به کارت برس ... نه : کرد  ینگاهم نم گرید

 .  دمیشن یو رضا را م دیصحبت ِ ام يصدا. به سمت آشپز خانه رفتم . نمانده بود  یسوال يجا گرید

 ......سالم کردنم به طرفم برگشتند  يپشت به من داشتند با صدا هردو

 ؟ شاخ در آوردم ؟  میکن ینگام م ينجوریچرا همه تون ا.. با با هیچ: کردم  اخم

 

 ؟ شاخ در آوردم ؟  میکن ینگام م ينجوریچرا همه تون ا.. بابا  هیچ: کردم  اخم

 

 ینم.... ببخش : انداخت  نییمحجوب تر بود سرش را پا شهیرضا که هم. به هم انداختند  یدو نگاه آن

 ... ِ صورتت  يکبود نیاما ا...  میناراحتت کن میخواست
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نوازش  يجا... ، قلبم به درد آمد  نهیصورتم در آ دنیاز د. ته آشپز خانه به راه افتادم  ي نهیاراده به سمت آ یب

از خون بر  یکیبار اریبود و ش یکنار لبم زخم... که با کمر بند زده بود  يضربه ا يجا... ِ پدر بود  شبید يها

رفته بود شب گذشته چه به روزِ صورتم آمده بود ؟ چشمان پر از اشکم را بستم تا  ادمیچرا . آن خشک شده بود 

 . کرد  یاز من دوا نم يدرد... نبود  دنیبه بار ازین. نبارد 

 

 با آقات حرفت شده ؟   -

 

 رضا را آقا. بود نگاه کردم و سر تکان دادم  دهیکه پرس دیآرام گرفته بود را گشودم و به ام نکیکه ا چشمم

کرده باهات  کاریمعرفت چ یب: نگاهم کرد  يشتریشد و با دقت ب کیبه من نزد دیام. جهان صدا کرد و او رفت 

نبود ،  یحرف. نزدم  یانداختم و حرف نییسرم را پا. زد  یدر پس آن موج م ينگاهش اخم آلود بود و دلسوز... 

 .  مینداشتم که بگو یحرف

 

 ؟ يخوا یم يزیچ: به من انداخت  ینگاه کوتاه. آقا جهان  شیبعد رفتم پ یقیدقا

 

 ....نماندن يهرچند که مصمم بودم برا. کردم ، هرچند که بهتر بود رفتنم  یتالشم را م نیآخر دیبا

 

 ؟  نیکمکم کن یتون یشما م... خواد  یتومن پول از من م ونیلیآقام سه م  -

 

 خواد ؟  یم یواسه چ: متعجبش را به من دوخت  نگاه

 

 ؟  يبهم قرض بد يشما دار. ظاهرا بهش بده کارم   -

 

 کتکت زد؟  شبید... آقات  يفکر یب نیامان از ا: گفت  یلحن ناراض با

 

 گهیکنون ، د یآشت ي، منو برد يشما وساطت کرد... نزد ه ... معلومه ؟ نه  یلیخ: بر لبم نشست  یتلخ ي خنده

 !چرا بزنه ؟ 
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 . رحم باشه  یب نقدریکردم ا یفکر نم...حاللم کن : فرستاد  رونیتاسف تکان داد و نفسش را ب ياز رو يسر

 

 یمطمئن بودم ب.... کردم  یمنم فکر نم: تلخم کرده بود  شبید يشده بودم ، دست خودم نبود خاطره  تلخ

 ؟  يشه بهم قرض بد یم...  ینگفت... رحمه 

 

مادرمم که چشمشو تازه .. دانشگاه ، فرهان رو دادم  ي هیتازه شهر... م بست یخداشاهده اگه داشتم چشم نم  -

 . دم  یبهت م گهیبذار آخر ِ ماه ِ د... رو نداره  یعمل کرده ، جز من کس

 

 کردم ؟ یکجا سر م دیو هفت هشت روز را با یس نیا.... آمد یبه کار من نم گهیماه ِ د آخر

 

 ؟  يروز زودتر بدچند  هیشه حقوقمو  یم: گفتم  دیام نا

 

پول را گرفتم و در . و پنجاه هزار تومان را شمرد و به طرفم گرفت  ستیدو.  دیرا کش زشیم يحرف کشو یب

 . کاپشنم گذاشتم  یدرون بیج

 

 . دستت درد نکنه   -

 

 ... مطمئن بودم  نکهیبا ا. کردم  یفکر م شتریب دیبا. رفتم  رونیرستوران ب از

 

آرامتر شوم  یخواستم کم یم. باز هم چشم به آسمان دوختم ... بود نشستم رونیکه ب یچوب ياز تختها یکی لب

 . 

 

به . نگاهم رااز آسمان جدا کرد  دیچیکه به درون محوطه پ یونیبزرگ ِ کام يها کیالست دنیچرخ يصدا

در عجله داشت که درِ شد و آنق ادهیاز آن پ یمرد جوان.  ستمیرنگ که مقابلم توقف کرد نگر يسرمه ا يایاسکان

 .... را قفل نکرد  ونیکام
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 نیرنگش افتاد که به الت دیِ سف نینگاهم به کانت. باشد  نیکاب ياش تو یکمک ایشاگردش  دیکردم شا فکر

 .... گوگل  انینوشته شده بود ما

 

 ....شد  یاگر م... به سرم زد  يبود که فکر نیکانت يرو يبه نوشته  نگاهم

 

رابرداشت و  یگوش... بود  ستادهیآقا جهان ا زیم کیراننده نزد. به درون رستوران انداختم  یشدم و نگاه بلند

 ... شماره گرفت 

 

نگاهم به درون رستوران بود و او که هنوز داشت با تلفن . رفتم  ونیکام يقابل تحمل به سو ریغ يوسوسه ا با

 . کرد  یصحبت م

 

نه ، .....  دید یآمد و م یبود اگر م يحالِ بد... کردم و در ِ سمت راننده را باز کردم ِ سرد و لرزانم را دراز  دست

 ... رفتم  یم دیفهم یتا هر جا که راننده نم... مهم نبود کجا ... کردم  یشهر و پدرم فرار م نیاز ا دیبا

 

...  دمیذاشتم و خودم را باال کشدر را گرفتم و پا در رکاب گ ي رهیام گذاشتم و دستگ یو دو دل دیترد يبر رو پا

افتاده بود نگاهم را به خود جلب کرد با حرکت  نیکاب يکه تا نشده بود و نا مرتب تو ییپتو... کس نبود  چیه

شد خودم را جمع کردم و  ینشستم و تا آنجا که م هرانند یپرت کردم و پشت صندل نیخودم را درون کاب یعیِسر

 ... دمیخودم کش يپتو را رو

 

... شوم  یم ادهیشدم ، با خودم گفتم پ مانیآن پش کی... فتادم  یاگربه درد سر م... به شماره افنتاده بود  نفسم

صدا  یحرکت و ب یو ب دمیسرم کش يپتو را رو دانهیِ او که از رستوران خارج شد نا ام دنیپتو را کنارزدم اما با د

 . ماندم  يبر جا

 

ام تالش  نهیس يآمدنم از قفسه  رونیب يقلبم به شدت برا. که سوار شد  دمیمخورد فه ونیکه کام ییتکانها از

 .... که کرده بودم  ياز کار.. بهیاز آن غر...  دمیترس یکالم در حد مرگ م کیدر ... کرد یم
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اما ...حس تر شده بود  یسردتر و ب میدست و پا. به راه افتاد  یقیرا روشن کردو پس از دقا ونیمن کام يخدا

و من  دینفهم دیشا...  ستیمعلوم ن يزیکردم ؟ هنوز که چ یچرا خودم را زجر کش م... شدم  یکم کم آرامتر م

 .شوم  ادهیپ یمناسب يتوانستم در جا

 

 دهیکش شبیکه د ییدر بدنم از سرما... شدم  یداشتم خفه م. گذشته بود  شتریهم ب دیساعت شا کیبه  کینزد

 . کردم و در آن مدت بد ترشده بودم  یم یاحساس کوفتگبودم 

 

 .... نکهیشد تا ا یم شتریو ب شتریام کم کم ب یِ سرما خوردگ احساس

 

 ...اما  رمیدو بار توانستم جلوب آن را بگ یکی... شانس ِ بدم عطسه ام گرفت  از

 

اوضاع از  ندیکم کند تا بب ونیام آنقدر بود که راننده بشنود و کم کم از سرعت کام مهینصفه ن يعطسه  يصدا

 ...دخترم  دیفهم یاگه م...، من در حال جان دادن بود م  ونیبا توقف کامل ِ کام.... چه قرار است 

 یبدنم به شدت م....چشمانم از بهت باز مانده بود .... من کنار زد نگاه کردم يوحشت به او که پتو را از رو با

به .. کرده بود بدهم  نشیکه برق خشم و نفرت سنگ يجد اهیبه آن نگاه س یچه پاسخ دیدانستم با یو نم دیلرز

 ....بشود  ونشیکام نیدر کاب رمزود متوجه حضو نقدریکردم ا یفکر نم... خودم لعنت فرستادم 

 

شده بود و نگاه  لیما مینشسته بود وبه سو شیزانو ها يرو میرو به رو... اش را ترك کرده بود  یصندل

 ِ نگاهش بود  ریِ من اس شانیمبهوتش را به من دوخته بود و نگاه پر

 

 ...که دخترم  دیفهم یم میزدم از صدا یاگه حرف م.... کلمه الل شده بودم  یواقع يمعنا به

 

 ؟  یکن یم کاریچ نجای؟ ا یهست یتو ک: را به تعجب داد  شیجا یقیکم اخم عم کم
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چه  نجایا دمیپرس: ِ پر از خشمش مرا در خود مچاله کرد  ادیفر. انداختم  نییدادم ؟ سرم را پا یم دیبا یجواب چه

 ؟  یکن یم یغلط

 

با . به سوالش بدهم  یاسخبازجو منتظر بود پ کینداشتم راهم را کامال سد کرده بود و چون  يرا ه فرار چیه

نگاه مشکوکش را از .... جاموندم... اَز اتوبوس ...اَ... مسافرم...مـُ...مـُ : شد گفتم  یم دهیکه به زحمت شن ییصدا

هنوز در نگاهش خشم موج ... اون رستورانه...او...رازیش....  يکاینزد  -؟  يکجا سوار شد: گرفت  یصورتم نم

پتو را کامل ... دهم  یشدن به خودم حرکت ادهیپ ياراده برا یش آنقدر قاطع بود که بلحن.  نییگمشو پا: زد  یم

شدن  ادهیو در حال ِ پ دمیسمت ِ شاگرد کش یصندل يحرف خودم را رو یب. دیپس زدم و او خودش را کنار کش

هم که  نیبد تر از ا... سر و پا  یدادمت ب یپلبس م لِیوگرنه تحو... عجله دارم  يشانس آورد:  فتبودم که گ

را که  دمیترد... دوردست ببرد  يافتادم که خواهش کنم مرا با خودش به شهر دیبه ترد. گفت حق داشت  یم

 .و دررا بست  نییپرتم کرد پا...  رونی؟ گفتم عجله دارم گمشو ب یکن یاستخاره م:  دیپشت شانه ام کوب دید

 

بلند شدم ... در چشمم حلقه زد  یاز درد و سوزش اشک... ف دستم زخم شد خوردم که ک نیمحکم به زم آنقدر

 یقوط يدر نظرم اندازه  قهیکم کم دور گرفت و کمتر از چند دق... را راه انداخت نگاه کردم  ونیبه او که کام

 .... شد  تیکبر

 

کنم ؟ اصال کجا  کاریچ دیحاال با:  دمیکش یقینفس عم...کرد یم تمیبه کف دستم انداختم ، سوزشش اذ ینگاه

گذشتند  یکه با سرعت م يعبور ينهایجز ماش.... برگردم و بازم آقام دیبا یعنی... کردم  یهستم ؟ عجب غلط

 ... دیدانستم به کجا خواهم رس ینم....  مبه راه افتاد ادهیپ.... آمد  یبرهوت به چشم نم ابانیدر آن ب يزیچ

 

از  ینگاه...  دمیرا بر سطح جاده شن ییشدن چرخها دهیکش يرفتم که صدا یبود که راه م يا قهیده دق حدودا

سوال را از  نیا! تعجب کردم ،چرا برگشته ؟  يسرمه ا يایِ همان اسکان دنیشانه به عقب انداختم و از د يرو

 .آمد  میبلند به سو ییگامها اشد و ب ادهیراننده به سرعت پ.  ستادمیاراده ا یو ب دمیخودم پرس

 

 ....  هیا نهیکنه ؟ عجب آدم ک ینگام م ينجوریچرا ا... خدا  ای  -
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فرار از او که هر .... صادر کرد  دنیشود ، مغزم فرمانِ دو یم کیدارد به من نزد رغضبیمثل م دمید یوقت

 ....شد  یلحظه فاصله اش با من کمتر م

 

 .....دستم بهت برسه کشتمت...  یلعنت سایوا:  دمیراشن ادشیفر

 

 .... من کجا و او کجا .. شدم  یم چارهیب دیرس یکه اون داشت اگر به من م یکلیاون ه با

 

بلند و پر شتاب او را  يگامها ياما صدا.  دمیدو یجمع کرده بودم و با شتاب م میتوان داشتم را در پاها هرچه

 ... خواست  یآخر از من چه م...  دمیشن یدرست پشت سرم م

 

 ... کتریشد و او به من نزد یاز سرعتم کم م... آوردم بودم که نفس کم  من

 

 ...شل شد و افتادم  میرا گرفت از ترس پاها میاز پشت چنگ زد و بازو یوقت

 

به ... را فشرد  میرا چنگ زده بود و با دست راستش گلو میدستش بازو کی،  ستاندیمرا سر پا ا یعیحرکت سر با

 .... سرخ شده بود و نگاهش ترسناك ... زد  یشدت نفس م

 

 ؟  يدر بر.......... و يپوالرو بردار یتون یم........ من هالوام ؟  يسر و پا فکر کرد یدزد ب  -

 

از کدام پول ... ستمیدستانش کرده بود نگر ریو مرا اس ستادهیو گنگ به او که با آن قد و قامت مقابلم ا جیگ

 زد ؟  یحرف م

 

 تیدستش گذاشتم که بر عکس من از فرط عصبان يشدند ؟ دست سردم را رو یروزها همه طلبکارم م نیا چرا

 ... چون آتش داغ و سوزاننده بود

 

 .... آمد یباال م یبه سخت نفسم
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 کدوم پول ؟ : به زحمت گفتم .

 

 ...  ادیکن ب ردش...  یبرداشت فمیکه از ک یونیلیهمون دو م:  دیبه هم فشرده غر يدندان ها انیازم

 

 ؟  دیرس یام باز کنم اما مگر زورم به او م قهیکردم دستش را از  یسع

 

 ...برنداشتم  یمن پول: گفتم  یدر ماندگ با

 

 ...پرت شدم  نیزم يبه صورتم زد که رو یمحکم یلیس

 

 ....بر نداشتم  یبه خدا من پول.....  یزن یچرا م:زده گفتم  وحشت

 

 یم یاز ترس داشتم قالب ته... داشت  یچه نگاه وحشتناک... باال  دمیام را گرفت و کش قهیشد و دوباره  خم

 یپوستم حس م ياش را رو یتند و عصب يصمورتم با صورتش آنقدر کم بود که نفس ها يکردم فاصله 

 میرها یمکمتر شد و به آرا وو فشار انگشتانش کم ... رنگ عوض کرد ... نگاهش در نگاهم گره خورد ... کردم 

 !؟  يتو دختر: کرد و ناباور گفت 

 

 ....  میبذار برم دنبال بدبخت... از شما برنداشتم  یمن پول: گفتم  یدر ماندگ با

 

به  يفکر کرد: شده بود  یو عصب نیدوباره خشمگ... راهم را کج کردم تا از کنارش بگذرم که مانعم شد  و

 ؟ يبر يذارم پولو بردار یم ي؟ چون دختر هیراحت نیهم

 

 ... گفته من دخترم  یک  -

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٦ 

.... کنم  یتوپاسگاه روشن م فتویتکل....  نمیبب فتیراه ب: و به جلو هلم داد  دمیام را گرفت و باال کش سرشانه

 ... گذرم  یبارو پس فردا برسونم اما از تو نم نیشده ا

 

 . نداشتم  يرفتن چاره ا ونیبه جلو و طرف کام جز

 

پولتو .... ستمیباور کن من دزدن: به التماس گفتم . آمد بگذرد  یکه از رو به رو م یونیتا کام میستادیجاده ا وسط

 ... حرف نزن  نقدریا... خفه شو : دوباره هلم داد  ونیبه محض عبور کام... برنداشتم

 

 ... بود  دهیفا یو مقاومت ، ب هرچه تقال کردم. در راباز کرد و مجبورم کرد سوار شوم .  میدیرس ونیکام به

 

 . خودش هم سوار شد... اجبار سوار شدم  به

 

 . خواستم  یمن آنجا را نم... آقام  شیپ... گشتم خانه  یبر م دیداد ، با یم سیپل لیمرا تحو اگر

 

 ؟  گهیه دپوله همرام باش دیاالن با... اصال لباسامو بگرد ...  ستمیمن دزد ن... کنم بذار برم  یخواهش م  -

 

 ... معلوم کنن فتمیاونجا که تکل میر یم... چرا من بگردم :نفرت نگاهم کرد  با

 

 . را به حرکت در آورد  ونیکام. چشم دوختم  رونیبه ب یکالفگ با

 

 رونیکه از آقا جهان به عنوان حقوقم گرفته بودم را ب یکردم و پول بمیدست تو ج. به سکوت گذشت  یقیدقا

حاضرم همهشو ... و پنجاه هزار تومنه  ستیدو...  ناستیکه همراه منه ا یتنها پول: آوردم و به طرفش گرفتم 

 . برم  يبذار... بهت بدم 

 

؟ هرچند پول  ياز کجا آورد: زد  يداشت به من انداخت و پوزخند دیاز شک و ترد یکه رنگ يزیتند و ت نگاه

 ....  ادهیز باتیهزارتومنم واسه ج...  افتیو ق ختیر نیاما با ا...  ستین يادیز
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 . بود را پس زدم  دنیکه در حال جوش یاشک.  دمیاراده پس کش یدستم را ب. گرفت  بهیغر نیاز زهر کالم ا دلم

 

 . تلخ شد ... نبود  نیریکامم هرچند ش...  دیچیِ محض در وجودم پ قتیآن حق یتلخ. با او بود  حق

 

 .  میدیبه پاسگاه رس یک دمیقدر در خود فرو رفتم که نفهم آن

 

 . شو  ادهیپ: او به خودم آمدم  يصدا با

 

 ....  دیرا گرفت و مرا به دنبال خود کش نمیبه کنارم آمد و آست. شدم  ادهیپ. نمانده بود  یراه

 

 . م گدار به آب نزن یحقم بود تا من باشم ب... شد ، شده بود  یم دیکه نبا يکار

 

 .  دمیترس یم. بارم بود  نیاول.  میدرون پاسگاه رفت به

 

 .دوخت  مینگاه نافذش را به چشمها. به طرفش برگشتم . ستادیپله را که باال رفتم ا نیاول

 

به خودم دادم تا به راهم ادامه دهم که با  یانداختم و حرکت نیی، سرم را پا اوردیرا تاب ن نشینگاه سنگ نگاهم

 .مانعم شد  فشار دستش

 

 رونیو ب ی، اما به سمت در خروج دیبزند مرا به دنبال خود کش یآنکه حرف یب. نگاهم را به او دوختم  گرید بار

 .پاسگاه 

 

 داشت داشت ؟  ياو چه قصد... کرده بودم  تعجب

 

 ادتی هوی نکهیا ای؟ دلت برام سوخت ؟ يشد مونی؟ چرا پش یکن یم کاریچ: لب گشودم  میرفت رونیدر که ب از

 .گردن من  یانداتخت یالک یو ودونست یاومد پوالتو کجا گذاشت
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....  یلعنت یکن یم کاریبا توام چ...  یه: آشکار گفتم  یبا خشم. اما رها نکرد  دمیدستم را کش. داد یرا نم جوابم

 ؟ ينداد لمی؟ چرا تحو هیکارا چ نیمنظورت از ا

 

 فتمین نکهیا يرفتم محکم به او بر خوردم و برا یمن که دنبالش راه مبود که  یحرکتش آنقدر ناگهان...ستادیا

 ...به عقب برداشتم  یگام

 

 ... رو اعصاب من راه نرو  نقدریخفه شو و ا:  ختیطرفم بر گشت و خشمش را در نگاهش ر به

 

درصد شک  کیو  ینود و نه درصد مطمئنم که پولو تو برداشت: را رها کرد با همان حالت قبل ادامه داد  دستم

...  يذارم بر یگذرم و م ی، ازت م یگناه باش یدرست باشه و ب دیدرصد که شا کیبه حرمت همون ... دارم 

نه به آن موقع که ...  یبیچه آدم عج...  دینگاهم را به دنبال خود کش. ، به راه افتاد  یطوالن یبعد از نگاه

 ... کردم  یالتماس م

 

 .صبر کن آقا : که خودم انتخابش کرده بودم باعث شد به دنبالش بدوم  ییو تنها یاز آوارگ ترس

 

 ....به طرفم برگشت و منتظر ماند  متعجب

 

 .....کنم موافقت کنه  یکه گرفته فکر نم يا افهیق نیبا ا  -

 

 ؟  يخوا یم یچ:  دیشد اخم آلود پرس یپا آن پا کردنم طوالن نیا چون

 

 ؟  یمنو برسون ییجا هیشه تا  یم: زدم  ایبه در  دل

 

 مثال کجا ؟ : شد  قینگاهم دق به
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 ... باشه  رتیهرجا که مس...دونم  ینم  -

 

 هرجا ؟ : گرفت  یرنگ خاص نگاهش

 

 لحن ؟  نیچرا با ا... را جمع و جور کردم  خودم

 

 ؟  گهید ير یاونجا م... تهران بود .... مثال ...  يهر شهر... منظورم ... خب  ـ

 

 .... دختر جون  یبش زونمیآو یتون یم یکه فکر کن ستمین ییمن از اونا...  يپس آواره ا: زد  يپوزخند

 

 من دخترم ؟  یکن یچرا فکر م: کاذب گفتم  یاعتماد به نفس با

 

فکر کنم  نکهیچه برسه به ا... یفیخوشگل و ظر يادیچون واسه دختربودن ز: صورتم گرداند  يرا رو نگاهش

 ...يواقعا پسر

 

 کردم ؟  یاصال چراداشتم به او اعتماد م...  دمیترس انشیاز نگاهش ، از طرز ب... دهانم را فرو دادم  آب

 

 ...بزنم به خالف جهت او به راه افتادم  يگریآنکه حرف د یانداختم و ب نییرا پا سرم

 

 ... یاز شهر خودت فرار کن ونیکه با کام يفکر احمقانه را از کجا آورد نیدانم ا ینم: در ذهنم  ییصدا کی

 

 ...سرم مثال تازه حقوق گرفته بودم  ریخ...  گهیفکرم د یاز بس ب: خودم جواب دادم به

 

 ؟ یشد با اتو بوس آواره بش یم یچ  -

 

 نالیرم ترم یاالن م... دارم  بمیمقدار پول ناقابل ته ج هینبود  ادمیبودم  دهیکش ياز بس ندار: جواب دادم  بازم

 ....  گهید رمیگ یم يجهنم دره ا هی يبرا طیکنم بل یم ادیرو پ
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 ...کردم  یشوخ میبر ایب... آقا پسر  یه:  دمیرا شن شیرفتم که صدا یزدم و م یخودم حرف م با

 

 .بود و نگاهش منتظر  يکند ، اما جد یفکر کردم مسخره ام م. بود  ستادهیهمانجا ا. و نگاهش کردم  برگشتم

 

که از او داشتم را در ذهنم کمرنگ و محو کردم تا بتوانم  یترس... مهم بود  میآن لحظه فقط تنها نبودن برا در

 . اعتماد کنم و با او همراه شوم  گریبار د

 

 .... به خاطر دختر بودنت قبول کرد  دیشا:  دیچیدر ذهنم پ ییصدا

 

 ...که دخترم  ستیمطمئن ن دمیشا  -

 

 ؟  یکن یتخاره ماس يدار...  هیچ  -

 

بابا ، االن چه  يا...کالمش بود  هیتک دیشا. کرد یجمله در مقابل تعللم استفاده م نیبار بود که از ا نیدوم نیا

 ... حرفاست  نیوقت ا

 

 ...رم تهرون  ینه ؟ دارم م ای يای؟ م یکن یم کاریچ  -

 

خودم را به خدا سپردم .....داد  یم یهمراه شنهادیآشنا تر بود و پ يا بهیبود که از هر غر یآن لحظه تنها کس در

 . او گام برداشتم  يو به سو

 

البته من هم ساکت بودم و نگاهم به جاده ... نزده بود  یحرف چیکه همسفرش شده بودم ه یساعت کیآن  در

 ....هم نا کجا  دیبه کجا و شا... دانستم باالخره مرا به کجا خواهد رساند  یکه نم يا
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به  یبه تنش داد و نگاه یکش و قوس.  ستمی، نگاهم را از جاده و دوردستها گرفتم و به او نگر ونیتوقف کام با

 .  میبخور يزیچ هی میبر... گرسنمه  یلیخ:داشت گفت  یرا بر م اهرنگشیس فیکه ک یمن انداخت و در حال

 

 ...از حس حقارت ....  ياز فقرو ندار. ... میاز زندگ....  ایاز دن... بودم  ریس.  رمیس: را گفتم  قتیحق

 

 . یش ادهیبه نفعته االن پ... تونم نگه دارما  یبعدا گرسنت شد نم  -

 

 . چقدر سرد بود  رونیدر باز شد ، ب...  دمیدر را گرفتم و کش ي رهیحرف دستگ یب

 

شب  کیتر از آن بودم که به خاطر  ياما قو...کردم تب دارم  یو احساس م... کرد  یتنم درد م....  نییپا دمیپر

 .  فتمیماندن در سرما از پاب

 

 ....طرف  نیپسر ؟ از ا یکن یم کاریچ  -

 

 . او روان شدم  یکالم در پ یب. هم گفت پسر و من باز هم حس کردم قصد تمسخرم را دارد  باز

 

دلم سجده به خدا را هوس ... او به درون رستوران رفت و من به درون مسجد . مسجد بود  کینزد رستوران

 . کرد  یبود که آرامم م یهوس ِ پاک... کرده بود 

 

 .  امینماز بخونم م....  يبر يآقا نذار  -

 

نماز خواندن هم ... آمد  یپول به همراه داشتن به من نم... تعجب ِ نگاهش را نخواندم  لیدل. طرفم برگشت  به

 بود ؟  ادیز میبرا

 

 .داد  یمبه من آرامش  شهیهم نماز
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 یکشم و به نماز م یگردم چطور از خدا خجالت نم یحجاب م یگرفت که من که ب یم رادیا شهیهم یب یب

 ؟  ستمیا

 

. شد  یمحسوب نم یحجاب یپوشاند ب یرا م میکه موها یگل ِ گشاد و کاله ياز نظر من آن لباس ها اما

 ...همراهم بود  شهیشد وگرنه هم یکالهم فقط با سرد و گرم شدن هوا عوض م

 

 ... شد  ریحس خوب از آسمان به قلبم سراز کی... بود  یطوالن شهیسجده ام مثل هم نیآخر

 

 . را پاك کردم  دیبار یم میاراده سر نماز از چشمها یب یکه گاه ییاشکها

 

 یگرفتم کم میحال که سبک شده بودم و حالم بهتر بود تصم... آمدم و به سمت رستوران رفتم  رونیمسجد ب از

 . غذا بخورم 

 

 . درون رستوران را نگاه کردم  شهیپشت ش از

 

سفارش  جیخودم ساندو يبرا. به درون رفتم . خورد  یسالن نشسته بود و غذا م يانتها يزیپشت م همسفرم

 . نشستم  شیرو به رو. که او نشسته بود رفتم  يزیدادم وحساب کردم ، به طرف م

 

 . شروع کن : بود اشاره کرد  زیم يکه رو ییغذاها به

 

 دیبا. بود  یلیشده بود مرا با خود تا تهران ببرد خ یکه راض نیهم. را او حساب کند  میخواستم پول غذا ینم

 .وعده غذا کی يبرا یحت. نخواهم بود  زانشیمن آو دیفهم یم

 

 . سفارش دادم چیساندو... نوش جان ...ممنون   -

 

 . اما من واسه تو ام سفارش دادم: رفت مغرورش باال  یمشک يابروها
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 .دم  یم حیرو ترج جیساندو... اما من ..  نیدیزحمت کش  -

 

 .شد  شیغذا يمشغول خوردن ادامه . نزد  یبه من انداخت و حرف يا رهیخ نگاه

 

 . را که آوردند تعارف زدم و شروع کردم  جیساندو

 

 . من سفارش داده بود دست نخورده مانده و سرد شده بود يکه برا ییغذا. را تمام کرده بود  شیغذا او

 

 . رفت  ینم نییپا میغذا از گلو. معذبم کرده بود  یلیاش خ رهیخ نگاه

 

 . داداش  یهنوز اسمتو به ما نگفت  -

 

 ...داد  یداداش در نگاهش خواندم حرصم م يکه هنگام گفتن کلمه  يخنده ا طرح

 

 . شهاب : تفاوت گفتم  یحال ب نیا با

 

 . منم اسمم وفاست .... شهاب : راراحت کرد و لبخند زد  خودش

 

 .بودم  دهیتا حاال نشن! وفا ... دیدار یچه اسم خاص  -

 

 .دختر شهاب باشه  هیبودم اسم  دهیمنم تا حاال نشن....  ستیخاص تر از اسم تو که ن:  دیبار خند نیا

 

 یول... کرده باشم  یخواستم شوخ... خوره  یچه زود بهت بر م: کم جمع کرد  خنده اش را کم. که کردم  اخم

 ...  يلحظه فکر کردم دختر هیجدا صبح 

 

 ...پسر ایکنه دخترم  یدونم فکر م ینم! چطور سر کارم گذاشته ... بابا  يا  -
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 . . .قابل نفوذ بود  رینگاهش غ... توانستم بخوانم  ینگاهش نم از

 

 ؟  يا کارهیچ یخب ، نگفت  -

 

 .شاگرد رستوران بودم   -

 

 .نزد یمورد حرف نیکرد اما در ا تعجب

 

 ؟  یهست يرازیش  -

 

 . همون اطراف   -

 

 خونوادت کجان ؟   -

 

 . ندارم   -

 

 ؟  یکن یم یتنها زندگ یعنی  -

 

 .  ایتوام ب رمیگ یم يتا من آب جوش واسه چا: بلندشد  دیسکوتم را د یوقت. نداشتم جوابش رابدهم  دوست

 

 .هم کالم نشده بودم  بهیغر کیبا  نقدریتا آن روز ا.  دمیکش یرفتنش نفس راحت با

 

   *** 

 

 آقا شهاب ؟  يد یبه ما م ییچا هی  -
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 . گرفتم  دهیرا ناد دمیلبش د يکه رو یکمرنگ ي خنده

 

 . و به دستش دادم ختمیر يچا شیبرداشتم و برا یوانیرا از جال وانیل

 

 ؟  یستیچته ؟ انگار خوب ن: به من انداخت  ینگاه

 

 .سرما خوردم ...  ستمیخوب ن... نه   -

 

 ... بردار بخور  یاز تو اون جعبه قرص سرما خوردگ  -

 

 . آن همه دارو تعجب کردم دنیاز د. جعبه را باز کردم در

 

باشم و دارو نداشته  ابونیتو ب رهیرد بگد مییجا هی... بشم  ضیکه من مر نهیهمه اش نگران ا.... کار مادرمه   -

 ....باشم 

 

افتادم و دلم  یب یب ادیبه ... توانست داشته باشد  یم یچه حس خوب... مادر  ینگران! مادر... به حالش  خوش

 ...چقدر به پدرم التماس کرد... چقدر نگرانم بود  شبید... را کرد شیهوا

 

 . آب خوردم  یرو با کم قرص

 

آن لحظه و زمزمه  یشب گذشته و بد حال یخواب یب... را بستم  میداد م و چشمها هیتک یصندل یشترا به پ سرم

 . شود و به خواب روم  نیسنگ میلب خواندن ، باعث شد که نا خواسته پلکها ریکه او شروع کرد ز يآواز ي

 

 يبود که قطره ها یضیعر ي شهیش دمیکه د يزیچ نیاول.  دمیشر شر باران و رعد و برق از خواب پر يصدا با

 .فرو رفته بود یکیهمه جا در تار... درشت باران بر سطح صافش روان بود 
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 . هستم یطیکه کجا و در چه شرا اورمیب ادیتا مشاعرم شروع به کار کند و به  دیطول کش هیثان چند

 

 . گاه کردم اما آنجا هم نبود را هم ن نیراست نشستم و کاب. بود  یبراننده خال یمتوقف شده بود و صندل ونیکام

 

محو و  دیبار یکه م يدیو باران شد یکیدر تار زیرانگاه کردم اما همه چ رونیکردم و ب کینزد شهیرا به ش سرم

را به  یقیدقا.رفته باشد  ییبه دستشو دیبا خودم گفتم شا... نه  ایبروم  نییداشتم که به پا دیترد. بود  داینا پ

بود که فکر  يزیروشن تر از چ یکم رونیب... اده شدم یپ ونیاز کام افتنشی يبرا امدیانتظارش ماندم و چون ن

 یبود که آنگونه م یمن بود و از سر مهربان ریهم تعب دیشا...  نیآسمان سرخگون بود و خشمگ... کردم  یم

 . خشم  ينه از رو دیبار

 

که شدم متوجهم شد و  کشینزد. پس پنچر شده بوده . دمید کیالست ضیال تعورا دور زدم و او را در ح ونیکام

باراش قطرات تند باران باعث شد صورتش را در ...  دیچک یم شیآب از سر و رو. سرش را باالگرفت يلحظه ا

 . . امیبرو منم االن م... شه  یتر م دحالت ب...  نییپا يچرا اومد:  ندازدیب نییپا عیهم بکشد و سرش را سر

 

 ؟  نیخوا یکمک نم: شده بودم اما گفتم  سیخ نکهیا با

 

 .  يشد سیبرو خ... تمومه  گهید... نه   -

 

 ؟  نیچراغ قوه ندار  -

 

 ... اما شارژش تموم شده ...دارم   -

 

 ...  ستمایبلد ن يدار ضیمر...  گهیبرو د: به من انداخت  ینگاه دوباره

 

 . مدنش ماندمسوار شدم و به انتظار آ دوباره
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 ریخون از ز يرگه ها. فشرد  یدست راستش را در دست چپش م. در همش تعجب کردم  يآمد از چهره  یوقت

 شده ؟  یچ: در هم رفت  میاخم ها. انگشتانش روان بود 

 

... دارو ها رو بازش کن  يهمون جعبه ... دستم داغون شد... آچار رد کرد : پرت کرد  یصندل يرا رو خودش

 .... توش هست  لمید و گاز استربان

 

 . بذار پانسمان کنم : آوردم  رونیب نیباند و گاز را به همراه بتاد. که گفته بود را انجام دادم  يکار

 

انگشت اشاره اش بود  يرو بایکه پشت دستش و تقر یقیزخم عم دنیبا د. زخم برداشت  يچپش را از رو دست

از سوزش و درد .  ختمیر نیلرزان خونها را پاك کردم و بتاد یبا دست... داشت  يدیشد يزیحالم بد شد خونر

 . را برهم فشرد  شیچشمها

 

 . زخم را بستم  عیسر

 

 . يبهتره نشون بد يدیرس ییجا یاگه به درمونگاه... بخواد  هیکنم بخ یفکر م  -

 

 .  مینمونده برس يزیچ گهینه د  -

 

 ؟  مییاالن کجا  -

 

 .  میتازه از قم گذشت  -

 

 . باشم  دهیهمه خواب نیشد ا ینم باورم

 

که گوشه  یساك لباس.  دیکش نیکوتاهش را خشک کرد و خودش را به درون کاب ياش رابرداشت و موها حوله

 . را دارد  سشیخ يلباس ها ضیقصد تعو دمیفهم... بودم را برداشت  دهید نیکاب ي
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 . آسا شده بود نگاه کردم  لیکه س یبه رو برو و بارش با ران. شدم  معذب

 

 .از داشبورد به من بده  لونینا هی: بعد گفت  قهیدق چند

 

 شیدوباره آمد و سر جا. گذاشت  نیکاب يرا در آن جا داد و در گوشه  سشیخ يرا دادم و او لباسها لونینا

 . نشست 

 

 .آمد  یخوشم م داشت که از آن یخوب يبو شیها لباس

 

ماند و نگاه  رهیخواست خ یبر م وانیل يکه از رو ينگاهش رابه بخار. و به دستش دادم  ختمیر يچا شیبرا

 . پانسمان دستش  يمن رو

 

 ؟  يبر يدار ییتهرون جا میدیرس  -

 

 .نه: بود  یدو حرف يکلمه  کیسوال حالم بد شد جوابش  نیا دنیشن با

 

 ؟  یکن کاریچ يخوا یپس م: نگاهم کرد  دیشن یوقت

 

 .دونم ینم: باال انداختم  شانه

 

 تهرون ؟ يچرا اومد -

 

 ؟ یکنه کجا باش یم یچه فرق یرو نداشته با ش یکس یوقت: باال آمد  نمیغمگ ي نهیاراده از س یب آهم

 

 ؟ يکس رو ندار چیواقعا ه: را به دستم داد  وانیول دیرانوش شیچا
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 ؟ يشما بهتر شد... نداره  دنیما شن يقصه آقا وفا   -

 

 ....افته  یما راننده ها م يبرا ادیاتفاقا ز نیاز ا... بهترم... آره : به دستش انداخت  ینگاه

 

 . خورد  یحرفها نم نیوا ونیو کام یاش به رانندگ افهیق

 

 ؟  یستیکه ن يگاریس  -آتش زد  يگاریس

 

 .شما راحت باش . نه   -

 

 یبدم م دیخب من هم که نبا.... آمد را به صورتم دوخت  یکه از آن خوشم نم یزد ونگاه گاریبه س یقیعم پک

 ...... او  نکهیمگر ا.... پسر بودم  یهرچه بود ناسالمت.... آمد 

 

 . اراده بود  یب اخمم

 

 ... ییتوام مثه داداش ما... بد به دلت راه نده ....  میستینه آقا شهاب ما از اوناش ن  -

 

 ؟  نهیاز ا ریغ: را باال داد  شیزد و ابرو ها يلبخند محو دیرا که د بهتم

 

 . کردم  یدر موردت فکر م گهیجور د هی.... يبود يدرد سر یهمسفر ب میاما خودمون: گفت  دیرا که د سکوتم

 

 يبه خاطر سر و وضعم که از رو... کنند  یقضاوت م دیمعموال همه درمورد من اونطور که نبا.... دونم  یم  -

که باهاش دست و پنجه نرم کرده رو  یکس یتون ینم یباش دهیکه تا دردشو نکش زایچ یلیبه خاطر خ...  هیندار

 ... یدرك کن
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 یهنوزم فکر م: تامل حرفم را زدم  یبا کم. که سر زبانم بود  يمردد بودم در مورد گفتن جمله ا. نزد  یحرف

 پوالتونو برداشتم ؟ من  نیکن

 

صبح ..... خوام در موردش حرف بزنم  یمنم مشکالت خاص خودمو دارم که نم: به چشمانم کرد  یقیعم نگاه

که  يطلب کار.... خواستم  یواسه طلبکار م... داشتم  ازیبهش ن... خونم به جوش اومد  ستیپوال ن دمید یوقت

... و  يشده بود تو بود ونیسوار کام کههم  یتنها کس... ش نه گذره اما از پول و طلب یاز سرآبرو و ناموسش م

 يهم جا گهیخب هر کس د.... ذارن  یها روبه رو شدم که با ظاهر مظلومشون سر آدمو کاله م یلیمن با خ

 . یستیکاره ن نیگه تو ا یخونم بهم م یکه از نگاهت م یحس خاص هیاما ... کرد  یطور فکر م نیمن بود هم

 

 نه آقا شهاب ؟  ای یبخش یحاال مارو م:  دیکش یقیعم نفس

 

 !، او هم  دمیخند. با آن لحن گفت آقا شهاب نا خواسته خنده ام گرفت  یوقت

 

 .زود بر لبم رنگ باخت  یلیخ میآوارگ يکه با وجود غم و غصه  یمن تبسم کم جان ي خنده

 

 ...تا آهم فرو رود ...گرفتم  ینفس

 

 .اون حرفا عادت دارم  دنیمن به شن... شما حالل کن .... مام ش ونیمن مد نجاشمیتا ا  -

 

 یم يچه انتظار بهیغر يزند از تو یم یتهمت نیپدرم که از گوشت و پوست و خون خودش هستم چن یوقت

و نفرت و  نهیخواهم با نگذشتن و ماندن در گودالِ ک ینم... گذرم تا مانند رود زالل شوم  یم. توانم داشته باشم 

 ....شوم  لیبه مرداب تبد یدلبد 

 

...  دمیترس یم ییاز تنها... شد  یم شتریمن ب يو دلهره  میشد یتر م کیبه تهران نزد...  میبه راه افتاد دوباره

گذاشت ، با او بودن  یاو مرا به حال خود نم... من خدا را داشتم .. در قلبم تاباند  ينور... خوب  کی ادیاما ناگه 

 .را دوست داشتم 
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 يکه برا شیساعت پ کیاز . نگه داشت  یبزرگ به اسم سارم یلیانبار خ کیبه دو ساعت بعد مقابل  کینزد

که  ییها گاریدر هم و س يرا از ابروها نیا... بود  یبد خلق و عصب یلیو برگشت خ نییتلفن کردن رفت پا

 .به دلم انداخته بود  رسشده بود و ت ادیز یلیکه خ ونیسرعت کام از...  دمیکرد فهم یپشت هم دود م

 

داد و  هیسرش را به عقب تک...  دیبه صورتش کش یبه تنش داد و دست یکشو قوس. را خاموش کرد  ونیکام

 .  دیبار یم شیاز سرو رو یخستگ. را بست  شیچشمها

 

 دوارمیام... کنم آقا وفا  یزحمتو کم م گهیخب من د: نداشتم گفتم  شتریب یبه رفتن و آوارگ یلیم نکهیا با

 ...  دیچرختون به سالمت بگرده و خودتونم سالمت باش شهیهم

 

 . نزد  یحرف.گشود و نگاهم کرد  چشم

 

 .خداحافظ : گرفتم  شیرا از چشمها نگاهم

 

حرف  یب. را نداشته باشد  بهیمن ِ غر يبود و حق داشت که حوصله  ختهیبه هم ر. که پاسخ دهد  دمینشن

 . چقدر سرد بود و لرز به تنم انداخت  رونیب... شدم  ادهیپ. را گرفتم و در را باز کردم  رهیدستگ گرید یاضاف

 

کاش . اشک از سرما و ترس در چشمانم جمع شد ... و سکوت همه جا را فراگرفته بود  یکیشب بود و تار مهین

 ونیدرون کام. نگاهش کردم ...  ستادمیاراده ا یچند گام برداشتم وب... بمانم ونیداد تا صبح در کام یاجازه م

 .  نمیبود و نتوانستم او را بب کیتار

 

 .تونم بمونم  یم یو بگ یشه صدام کن یم یچ...  يکرد ییآقا یینجایکه تاا تو

 

مژه  يرا که با سماجت قصد بارش داشتند را از رو میهاآخر کجا را داشتم بروم ؟ اشک... به راه افتادم  دیام نا

 .... ضعف از خودم نشان دهم  دیحاال که آمدم نبا.... پاك کردم  میها
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 ... صبر کن شهاب : خودش را  يو صدا دمیرا شن ونیباز شدن در کام يدور نشده بودم که صدا یلیخ هنوز

 

 . ستادمیا... حد خوشحال نشده بودم  نیتا ا خودم ينام شهاب بر رو دنیحد از شن نیتا ا چگاهیه

 

 ... شدن بود نگاه کردم  ادهیطرفش برگشتم و او را که در حال پ به

 

 ؟  يبر يرو دار ییمگه جا: را به من رساند  خودش

 

 ....برم  دیاما باالخره که با... نه   -

 

 .برو  یصبح هر جا خواست...  ونیبرو تو کام ایب  -

 

  ؟يخواب دار ي؟ جا یکن یاستخاره م یواسه چ: گذاشت  دمیترد يرا پا سکوتم

 

 ... نه   -

 

 ...پس برو سوار شو   -

 

پناه سوء  یتوانست از من ب یاز صبح م... داشتم  نانیبه او اطم... سوار شدن  يبرا لیقاطع بود و من ما لحنش

 .  دیساز او تر دیکه با ستین ییاستفاده بکند اما نشان داده بود از آنها

 

 ... . آقا وفا  یکن یبازم شرمنده ام م  -

 

 . به راه افتاد و من هم پشت سرش  ونینداد و به سمت کام جواب
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 ... هست  یبهداشت سیاونجا سرو: سوار شوم گفت  نکهیاز ا قبل

برو  یخواست... خوام بخوابم  یم... کنه  یسرمم درد م... خستم  یلیخ: گفت .  دمیکش یاو خجالت م از

 . زودم برگرد  ییدستشو

دورتر  یکه کم یبهداشت سیبه سرو یدوباره سوار شد و من با نگاه.  ندیرا بب دنمیتا خجالت کش ستادینا گرید

 . و به راه افتادم... بود انداختم 

شان ن شیآرام نفسها يبود و صدا دهیخواب نیکاب يتو. کردم و باال رفتم  ازیسر و صدا در را  یبرگشتم ب یوقت

 . فرو رفته است  یقیداد که به خواب عم یم

 دمیکه کنارش دراز کش دیرس یقرار داشت بخوابم به نظر م یدوصندل نیکه ب یمسطح يخواستم در جا یم اگر

 . نکنم يکار نیبمانم اما چن داریشب را ب يمانده  یو من حاضر بودم تمام ساعات باق

به سکوت . گذاشتم میزانوها يرادر شکمم جمع کردم و سرم رارو میکه نشسته بودم پاها یصندل يرو همانجا

 ...او  يآرام نفس ها يشب گوش سپردمو صدا

... یب یچاره ب یب... نگرانم شده  یلیدارد ؟ حتما خ یکه به خانه نرفتم چه حال نیاز ا...  یب یب شیرفت پ ذهنم

با هم  شهیرفت و هم ینم يجو کیآبم با او در  نکهیبا ا... را داشتم  دنشید يتنگ شده بود وهوا شیدلم برا

سرد و  یمادر را در زندگ کیعطر حضور  شیها یپسدلوا... بود  بایمادرانه اش ز يها یاما نگران میبحث داشت

 . انداخت  یم انیروحم به جر یب

 . گرم خواب شدو به همان حالت نشسته خوابم برد  میصدا یب ياز اشکها سیخ يچشمها یک دمینفهم

   * *** 

 .درخودم جمع شدم  کینزد يوفا با آن فاصله  دنیگشودم و با د دهیداد د یکه آرام تکانم م یحرکت دست با

 ونویکام دیبا.. بخواب  نیپاشو برو توکاب ادیاگه خوابت م:  دیشدم خودش را عقب کش اریو هوش داریب دید یوقت

 ... ببرم تو انبار 

به نگاه  گریبار د. از عظمت خدا همه جا را روشن کرده بود یبا نشان دیخورش... انداختم  رونیبه ب ینگاه

 ؟  یهنوز خواب: شده بود  قیبه صورتم دق.  ستمیمنتظرش نگر

 . دیخوابم پر گهید... نه   -
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 یکه در بزرگ انبار را باز م يبود و مرد رونینگاهم به ب. راروشن کرد  ونینشست و کام شینزد سر جا یحرف

 . کرد 

 یبزرگ و کوچک با چرخ دست يمشغول به کار جا به جا کردن بستهها يادیکارگران ز. را به درون برد  ونیکام

 . نامش لفت تراك ست؛ بودند دمیبودند که بعدا فهم یکوچک يها نیماش ایبزرگ  يها

اهش کردم که نگ نهیدر آ. نییتو فکر بودم که وفا رفت پا.... جا بودم  نیخودم گفتم کاش من هم کار گر ا با

 .... رفته  نیباز کردن چادر کانت يمتوجه شدم برا

 .به صورتم بزنم  یخواستم آب یم نییاز رفتن او گذشته بود که رفتم پا یساعت مین

  ن؟ییپا ياومد یواسه چ: آمد  میبود به سرعت به سو يکه در حال صحبت با مرد وفا

 کردم ، از چه ناراحت بود ؟  تعجب

 . به صورتم بزنم  یآب هیگفتم  نکهیهم ا ...خسته شدم   -

نمونده تموم  يزیچ گهی؟ برو باال د يمنو ببر يو آبرو يایب يسر و وضعت مجبور نیبا ا: گفت  يلحن بد با

 . بشه 

 ياو حق داشت با آن سرووضع مرتب و لباسها.... اما هرچه بود حق با او بود .تلخش گرفت  ياز حرفها دلم

 .خجالت بکشد  ونشیمثل من در کام یاز وجود هراه کشیش

 !سرو پا کجا و خودش کجا ؟  یِ به قول خودش ب من

 . که هم خوب بود هم بد اخالق ، گرفته بود  بهیغر نیدلم بد از ا. بغضم را قورت داد م . حرف برگشتم باال  یب

گفتم ... صورتته  يرو يبه خاطر کبود.... اون حرفو به خاطر سرو لباست نزدم : کوتاه گفت  یآمد با نگاه یوقت

 .....من یکه بدون

اگر  دیچه به خاطر سرو وضعم چه به خاطر صورتم ،خب شا... در هر صورت حق با شما ست ...  سیمهم ن  -

 .....کرد یدر مورد شما م ییفکر نا به جا دید یم یکس

 ؟  يروز افتاد نیچه شده که به ا: ت طرفم برگش به

اما اگه بخوام بگم چرا به .... آقام با کمر بند زده .... جملست  کیبخوام جواب بدم چرا صورتم کبوده جوابش   -

از ... آقام منو مقصر دونست ... اومدم مادرم مرد  ایکه به دن يچون از لحظه ا... روز افتادم قصه اش مفصله  نیا

با اومدنم مادرم  نکهیواسه ا... ام  یو بد قدم یواسه شوم... من گذاشت  ياسم شهاب رو اون رو.. .من متنفرشد 

 .... 
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 . کنم  یکه با خدا دردودل م یوقت يام ، برا ییتنها يرا نگه داشتم برا میاشکها. نگذاشت ادامه دهم  بغض

 . گرفتم تا درد و بغضم فرو رود  ینفس

 ....  يخونواده ندار یتو که گفت: و نگاهش ناراحت بود  چهره

 هیپدر و  هیکه  شبهیمال پر يکبود نیا.... نداشتم و من راستشو گفتم  نیدیپرس یوقت... ندارم گهید  -

 یجز خدا کس ینیبیاالنم که م. انداخت  رونمیآقام از خونه ب... کدومشونو ندارم چیاما االن ه... مادربزرگ داشتم 

 . ندارم  رو

 ؟  یکن کاریچ يخوا یحاال م: خوش حالتش انداخته بود  يابروها انیم یخط اخم

 . چکار کنم  دیدانستم با ینم یبود و من به راست دهیسوال راپرس نیهم ا قبال

 یاز نظر من ب...  ستیکار کردن ننگ ن...  يکنه چه کار ینم یفرق... دنبال کار بگردم  دیبا... دونم ینم  -

 .... بودن ننگه یسربار کس.... که ننگه هیعار یو ب يکار

 ... که  يسراغ ندار یی؟ جا یکمکم کن یتون یشما نم: سکوت کردم و ادامه دادم  یکم

متوجه  دی؟ تا االن با يخوا یاصال شما خودت شاگرد نم: اما آوردم ... اورمیسخت بود که حرفم رابر زبان ب یکم

 .... که من  نیشده باش

نگاهش . کم کم خنده اش را فرو خورد . نا خود آگاه اخم کردم . مقدمه اش کالمم را شکست  یب ي خنده

گذره  یخوش م یلیخ میبا هم باش.... بود یبا حال شنهادیپ.... اما خوشم اومد :  دیخند یهنوز چشمانش م. کردم 

 . ادیخوشم م یلیخوشگل هم خ يبه خصوص که من از دخترا... 

و  ستمیاو دانسته بود که من خودفروش ن... کنند  رمیتحق نگونهیا نکهیرا داشتم جز ا يزیهر چ طاقت.  دمیرنج

 .... حرف را زد  نیباز هم ا

بلکه ...  ستیکه از نظر خودش آشکار شدنش خالف ن یمرد ست با احساسات کیفراموش کرده بودم او  چرا

از مردان  یلیتواند چون خ یفراموش کرده بودم اوهم م....آزاد  شیبرا يبروز احساساتش هنر ست و عشقباز

 یکه م ییآنها... ندارد ، باشد  دوجو شانیبرا يخط قرمز چیزنند و تصور دارند ه یم يخود رابه نا مرد گر،کهید

 چیه هروست ک نیاز هم.... جامعه آزادند  نیمردها درا... توانند از جنس زن هرگونه که بخواهنداستفاده کنند 

 نیا شانیآرزو نیبزرگتر ياز زن ها در حسرت داشتن، آزاد یلیزن بودن ندارد اما ممکن ست خ يآرزو يمرد

 . باشدکه مرد باشند 

 ... راحت نامرد شود  یلیتوانست خ یخواست م یلحظه مرد بود ، اما اگر م نیتا ا وفا
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 .  دمیپر نییدر را باز کردم و پا یعیحرکت سر با

 ...  دمیبه سرعت به سمت در بزرگ انبار دو. زدم  دنیو خودم را به نشن دمیصبر کن گفتنش را شن ادیفر يصدا

 . دنبالم آمد  به

 ....  سایوا.. با توام .... صبر کن :  دمیشن یرام شیصدا

ا ت رازینبود که از ش يکم کار... ماند  یم یخوب در ذهنم باق ي بهیغر کی دیاو با...  ستمیخواستم با ینم

توانستم  یم یآخرش را به راحت يحرفها....  یکن یچشم داشت همراه یپناه را سالم و ب یدختر ب کیتهران 

 . داد  یماندم و او ادامه نم یاگر نم... فراموش کنم 

 هنوز ....را گرفته بود پاك کردم  دگانمیمقابل د میاشکها

 

 ....  سایوا.. با توام .... صبر کن :  دمیشن یرام شیصدا

تا  رازینبود که از ش يکم کار... ماند  یم یخوب در ذهنم باق ي بهیغر کی دیاو با...  ستمیخواستم با ینم

توانستم  یم یآخرش را به راحت يحرفها....  یکن یچشم داشت همراه یپناه را سالم و ب یدختر ب کیتهران 

 . داد  یماندم و او ادامه نم یاگر نم... فراموش کنم 

 ....  دمیشن یرا پشت سرم م شیگام ها يهنوز صدا....را گرفته بود پاك کردم  دگانمیمقابل د میاشکها

فرار  یدفعه ؟ از ک هیچه مرگت شد : بود  نیزد و خشمگ ینفس نفس م. را مقابلم رساند و سد راهم شد خودش

 ! ؟ هان ؟  یکن یم

 . آنقدر بلند بود که مبهوت ماندم  ادشیفر

 ي؟ من که خواستم کار یکن یم یبکن دیکه نبا يزیمنو متهم به چ یشوخ هی؟ آره ؟ به خاطر نهیجواب من ا  -

شه بهشون  یکه م یهستن کسان کریدر و پ یب يایدن نیهنوزم تو ا یو بدون یبترس تییکنم که کمتر از تنها

 ... که حقم نبود ینیتوه...  يکرد نیکارت به من توه نیتو با ا.... ؟  نهیاعتماد کرد جوابم ا

ندانسته بودم قصدش  نکهیاز ا.... شرمزده شدم ....  دیخون به صورتم دو... رفت  یآمد و م یآرامتر م مینفسها

 . زد شرمنده نبودم  یم دیکه نبا ییوگرنه من از عکس العملم درمقابل حرفها ستیشوخ

من .... خوام یفتارم ناراحتتون کردم معذرت مکردنه و با ر یندونستم قصدتون شوخ نکهیاز ا: را باال گرفتم  سرم

 .  دیببخش.  ادیها خوشم نم یجورشوخ نیازا

 . دانستم به کجا  یهنوز هم نم. را گرفتم که بروم  راهم
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 . صبر کن   -

 . به طرفش بر گشتم . به خود گرفته بود  يشتریآرامش ب شیصدا

 . بهم بگو  یداشت يکار... الزم شد  دیبذار آدرس خونمو بهت بدم شا  -

هرگزبا او رو برو نشوم  گریممکن بود د...  رمیبود که آدرسش را بگ نیبودم اما کار درست ا دهیاز او رنج نکهیا با

 . شناختم یبود که م یبه هر حال او تنها کس. کنم دایپ ازیبه کمکش ن يممکن هم بود به زود... 

نا خوش  میگذشتند برا یکه از کنارم م ينگاه افراد. .سوار شد رفت و  ونیبه سمت کام. او به انبار برگشتم  با

 ... زد یذوق م يتو یلیصورتم خ يکبود.... بود  ندیآ

 ....  یکن یم دایراحت پ: را به دستم داد  یو کاغذ کوچک برگشت

 . گرفت  میبسته اسکناس به سو کی

 .  اورمیتاب ب يکردن کار دایخودم همانقدر داشتم که بتوانم تا پ. نبود  یبودم اما چشمم به دست کس ریفق

 ...  هیکه همراه دارم کاف یهمون پول...  نیکه کرد یلطف يبابت همه ... ممنون   -

چه رنگ .... شدم  یکه در چشمانش بود م یسبز رنگ يتازه متوجه رگه ها... بود به صورتم  رهیخ نگاهش

 .  شیداشت چشمها یخاص

 . مرد کار من نبود  کیشدن به چشمان  رهیخ... دمیرا از بند نگاهش رهان نگاهم

 : پاسخم دهد گفت  نکهیا يبه جا. از او جدا شدم  یلب ریز یانداختم و با خداحافظ نییراپا سرم

 ...  یبه ما نگفت تویاسم واقع  -

 ... پناهم  یتنها و ب.... رمدانست دخت یکرد، حاال که م یرا عوض نم يزینگفتن نامم چ ای گفتن

 .... کنند  یصدام م ينجوریالبته فقط دو نفر ا.... اسمم شهالست آقا وفا : زدم  يمحو لبخند

 . پاسخ گذاشتم و به راه افتادم یراب نگاهش

    *** 

 یکه حت ییآنها....گذشتند  یکه از کنارم م ییبا تک تک آدمها... کردم  یم یبگیتمام وجود احساس غر با

 . ام هم نبودند يهمشهر

منصور در مورد من در گوش آقام و قبول کردن  يزمزمه ها يآور ایاز ... بودم  ریدلگ شهیاز هم شیآقام ب از

 دهیوخند... کنمش  یبه نامت م يبد گهیده تا د... کمه  ونیلیم ستیجمله که ب نیفروختن من با ا يآقام برا

 . کردند  یکه م يا هم بودند از معامله یچه راض... بودند 
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مرد چهل و .... شدم  نیکه خوردم نقش زم یمحکم یبا تنه. غرق در فکر بودم که متوجه اطرافم نبودم  آنقدر

..... نبودا  ایدن نیانگار توام حواست جمع ا... جون داداش ما رو ببخش : زد  يکه تنه زده بود لبخند يچند ساله ا

شده بود را  یکه خاک میلباسها. و بلندم کند که اجازه ندادم و خودم بر خواستم  ردیو خم شد تا دستم را بگ

 .... سر تکان دادم  یخوب دیتکاندم و در پاسخ سوالش که پرس

 . کرد  یدرد سر درست م میدختر هستم برا دیفهم یاگر م دیشا... به او نداشتم  یخوب حس

 . کرد  یام م وانهیعاقبتش د به دنیشینا معلوم که اند یراه. راه افتادم  به

که از  ییجا. بود رساندم  انینما شیکه از دور گل دسته ها يبلند شدن بانگ اهللا و اکبر خودم را به مسجد با

 . کرد یکاست و دلم را روشن م یم میغم ها

نمازم را فرادا خواندم و ...  ستادمیا ییبه تنها فیرد نیدر قسمت مردانه وارد شدم و آخر... جماعت بر پا بود  نماز

 .  زینماز صبحم را ن يقضا

مطبوعش حالم را  يگرما... نشستم  يکنار بخار... من دوست نداشتم بروم  یشدند ول یکم کم متفرق م همه

را از خودم دور کنم از مسجد خارج  یرخوت و سست نکهیا يبرا... چقدر دوست داشتم بخوابم . کرد  یخوب م

 . گرسنه بودم  یلیخ. شدم 

...  ستین میکه گرفته بودم را حساب کنم متوجه شدم که پولها یکیخواستم پول ک یدر سوپر مارکت م یوقت

 .... بود  یم دیرا چند بار گشتم اما همان بود که نبا میها بیج يهمه ....  یهزار تومان کی یحت

که  ییت از نگاه مشکوکش گذشتم تا اشکهابه فروشنده گفتم که پول به همراه ندارم و به سرع یشرمندگ با

 .  ندیدادند را نب یبه خرج م ییسماجت به جا میفرود آمدن بر گونه ها يبرا

ام را حفظ کنم و به خودم  يخونسرد میدارائ ياز دست دادن همه  ينبودم که برا يآنقدر قو.  رونیب آمدم

 ...  یناراحت یاز چ... نشده  يزیحاال که چ میبگو

پروا  یو کبود شده و ب اهیو کمر بند س یلیکه صورتش از ضرب س يبار با تعجب به دختر نیعابران ا دمید یم

مهم نباشد در موردم چگونه فکر  میآنقدر بد بخت بودم که برا... مهم نبود  میبرا... کنند  ینگاه م زدیر یاشک م

 . آنها از حال زار من خبر نداشتند ... کنند  یم

 .... نمانده بود  دنیچک يبرا یاشک گریکه د یوقت دیشا. آرام شدم  یدانم ک ینم

خسته  میکردم چقدرپاها یتازه حس م.... رنگش رها کردم  یسرد و آب مکتین يوخودم را رو دمیرس یپارک به

 . کند  یشده و درد م
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 ؟  یاون بنده ت تنه زد هوامو نداشت یچرا وقت: بلند کردم  يبه آسمان سرمه ا سر

... ببخش خوب من .... دونم  یکه بهتره برسم و من کم طاقتم و حکمتتو نم ییبه جا يخوا یو م یداشت دمیشا

 . ببخش 

 .....  يناناز نیبه ا افهیق...  گریج یرو واسه خودت ساخت افهیق نیـ چرا ا -

 یاز چشمانش م یو ناپاک یگستاخ. در کنارم نشسته نگاه کردم  یکه ندانسته بودم ک يمرد يوحشت به صدا با

 ....  دیبار

 يچهدل خجستها. کت بلند شدم  مین ي، از رو دمیآنکه نشان دهم ترس یب. نبود که خودم را ببازم  نیا يجا

 . داشت 

 کدوم ناکس زده صورت خوشگلتو نا کار کرده ؟ : آمد  کنارم

 .  یاشتباه گرفت...  کهیرد کارت مرت يبهتره بر: کردم  نگاهش

 ... صداتم مثه خودت نازه .... ن جا يا:  دیخند

 .  یگفتم اشتباه گرفت...  یبرو گشمو عوض: گفتم  يخونسرد با

 .... باش خوشگله  نیبا ما به از ا... چه بد اخالق :  دیهم خند باز

به صورتش زدم که دست  یلی، چنان س دمیبه طرفش چرخ ینا گهان یلیتوانم را در دستم جمع کردم و خ تمام

 .... خودم درد گرفت 

و بهت او به دست آمده  یجیکه ازگ یشد و من در فرصت کوتاه ریغافلگ یحساب... عمل را نداشت  نیا انتظار

من از جان ... معنا نداشت  یخستگ. حفظ عصمتم درد پا  يبرا... کردم  دنیبود استفاده کردم و شروع به دو

 ... گذاشتم  یم هیما

از سرعتم ... نفسم گرفته بود.... آمد  یبه دنبالم نم گریمزاحم د.... رو نسبتا شلوغ رساندم  ادهیپ کیرا به  دمخو

 . را جلب نکنم یتنه نزنم و توجه کس یکم کردم تا به کس

گوشه . توان راه رفتن نداشتم  گریگرسنه بودم و د. کردم  یم یاما به شدت احساس خستگ. کم آرام شدم  کم

 نجایا:آمد  رونیدر کنم اما صاحب مغازه فورا ب یخستگ ینشستم تا کم يمغازه ا يپله  يرو رو اذهیپ ي

 ... مزاحم کسب نشو ...  فتی؟ پاشو راه ب یکن یکارمیچ

کالهم . شدم به نفعم بود  یاطرافم هم صحبت م يهرچقدر کمتر با آدمها. حرف به راه افتادم  یشدم و ب بلند

... شدم  یم یشاک مییبایازز یگاه... معلوم نباشد  ادیو شال گردنم را باال تر بردم تا صورتم ز دمیتر کش نییرا پا
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... نداشته  يزیچ می؟ تا االن که جزدرد سر برا رخواستم چکا یم یبودم خوشگل دهیند یاز زندگ يریمن که خ

 . کردم  یوجه نمهمه جلب ت نیزشت ا یو حت یمعمول يچهره  کیدرشت تر بودم با  یاگر کم دیشا

وارد شد  ستستیآنگونه که ناشا دینبا گرانید میدهند که به حر یها چطوربه خودشان اجازه م یکردم بعض وفکر

 داد ؟  یبه آنها دست م یکرد چه حال یم يکار نیناموسشان چن ایبا خودشان  ی؟ اگر کس

 شهیهم. تکه نان پول داشتم  هی يکاش به اندازه ... نان داغ دلم ضعف رفت  يو بو ییاز مقابل نانوا گذشتن

 را تند کردم میقدم ها ییبا حسرت نگاه کنم متنفر بودم ، مقابل نانوا يزیبه چ نکهیازا

 

. طاقت فرسا شده بود  میهوا برا يکردم و آنقدر ضعف داشتم که تحمل سرما یم یشدت احساس گرسنگ به

 . توانستم شب را هم آنجا بمانم  یم دیشا.... برسم  ينماز خانه ا ایبودکه به مسجد  نیا حواسم به يهمه 

هرچند عاشق ... افزودهشد  میبر غم ها گرید یغم. پرباران  ياز ابرها دهیشدو پوش یکم کم سرخ م آسمان

بود که مدام در گوش دل  زیغم انگ یینوا میسرپناه ، باران برا یباران بودم اما در آن شب سرد که تنها بودم وب

 .شد  یو جانم نواخته م

 ...  دمیرفتم تا به مسجد رس آنقدر

... خوام درو ببندم  یم... بابا جان : آنقدر نشستم که خادم مسجد آمد .... نشستم  يکنار بخار. که خواندم  نماز

 ؟  يبر يخوا ینم

 شد ، کجا برم ؟  یدلم خال ته

 ....پوالمم زدن.... ندارم برم  ییجا....  بمیمن مسافرم و غر... آقا : پا آن پا کردن گفتم  نیا یکم با

 .... ماند رهیتعجب به من خ با

پدر و مادر  يبه فکر آبرو.... پاشو برو خونتون ... نه دختر جون : خود را به اخم داد  ينگاهش جا یبان مهر

 ... باش  چارتیب

 .بمونم  نجایامشبو ا نیکنم اجازه بد یخواهش م... ز خونه هم فرار نکردم ا... رو ندارم یمن کس  -

شکل و  نیکه با ا يدختر ياونم جا..  ستیخدا که مسافر خونه ن يخونه ... شه  یگفتم نم: شد  یعصبان

 ...  کارستیچ ستیمعلوم ن لیشما

... بهیغر رمردیپ میرس یگفتم بههم منگاهش کردمو در دل ...بلند شدم . که در لفافه زد گرفت  یاز تهمت دلم

 ...  يحرفتو بد نیجواب ا دیبا ایاون دن
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 . کردم  یحد احساس م یب میرا در پاها یخستگ. آمدم  رونیحرف از مسجد ب یب

 .... و خنک زیر ییقطره ها... قطرات باران بر صورتم نشست  نیاول

هرچند کوچک  یسر پناه یبزرگ نیبه ا يایچقدر سخت ست که در دن....هدف به راه افتادم  یسالنه و ب سالنه

 .  ینداشته باش

... اوحساب کنم  يرو نیازا شیتوانستم ب ینم گرید. زود او را پس زدم  یلیوفا اما خ يذهنم رفت سو يا لحظه

 .تحمل کنم دیتوانم با یکه م يتا حد

 ... خدا با من بود... نبودم  دیاما نا ام... و من کالفه تر . د ش یتر م دیباران هردم شد بارش

 . آتشبر پا کرده بود یدر حلب يبالکن خانه ا ریرو ز ادهیاز پ يکه گوشها دمیرس یژنده پوش رمردیپ به

 . شدن به آن را در من به وجود آورد کینزد يبرا بیعج یسرخ آتش کشش يها شعله

 یزده ام کم خیآتش گرفتم تا خون  يسردو لرزانم را رو يدستها

 .شود  روان

به نظرم آمد رنگ ... داشت  ییبایآتش درون چشمانش انعکاس ز يرقص شعله . گرفت  میرو به سو رمردیپ

 . ستیچشمانش آب

 .جوون  اجلوتریب: بر لبانش نقش بست  یلبخند مهربان. سالم تکان دادم  يبه نشانه  يسر

 . تر کردم  کیرا نزد خودم

 ... . سرد شده  یلیهوا خ  -

سرخ و زرد .... نگاهم به شعله ها بود . که در دست داشت را درون آتش فرو برد  یکیچوب بار. نزدم  یحرف

 .شد ، و تمام تنم  یصورتم هم گرم م. داشت  یمطبوع يچه گرما...  یونارنج

 روکرد رویشده بودند را ز اهیکه س ییها ینیزم بینوك چوب س با

 ؟  شیریبگ یتون یم:آورد و به طرفم گرفت و با خنده گفت  رونیچوب ب ي لهیرابه وس ینیزم بیس کی

 . گرفتم . مهم نبود  ینیزم بیس یبودم داغ گرسنه

 ؟ يتوام مثه من آواره ا  -

 . کردم  نگاهش

 ... یمنو درك نکن يحرفا دیشا یتو هنوز اول راه.... ها داره  يروزگار باز  -

 . را خوب بفهمم  شیتوانستم حرفها یاول راه بودم ول نکهیاما با ا.... کالمش بود  نیدلنش چه
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 ؟  يکس وکار یب ای ياز خونه فرار کرد:  دیکش یآه

 . بودند باعث شد همچنان لب فرو بندم  زانیاز سرما گر زیچند جوان رهگذر که آنها ن ستادنیو ا آمدن

اراده به آتش  یب یبا حسرت. دادم که از آنجا دورشوم  حیترج دمیاز جوانها راکه متوجه خودم د یکیکنجکاو  نگاه

 . آن بر کندم و به راه افتادم  يدل از گرما لیم ینگاه کردم و ب

 ....سرد شده  یلیهوا خ:  دمیرا شن رمردیپ يصدا

 . بار مخاطبش من نبودم  نیا

دل  یلیاما خ... دو لقمه بود  ياندازه  دیرا جداکردم شا اهشیپوست س... درون دستم نگاه کردم  ینیزم بیس به

 . چسب 

 یو راه ییشب و تنها... داد بارش هنوز ادامه دارد  یرعد نشان م نیسهمگ يصدا...  دیبار یهم چنان م باران

 .از زمانه  شیو از پدرم ب... بودم از زمانه  ریدلگ... داشتم  شیدر پ انیپا یب

و بالکن خانه  واریدر پناه د دمید یکه م ينقطه ا نیکتریدر تار يقادر به راه رفتن نبودم گوشه ا گریکه د یوقت

 .رهگذران پنهان بود  دیآنجا که از د... نشستم  يا

بدنم ... نداشتم  هیگر ينا... اماخسته بودم ... داشتم  ستنیبه گر ازین.... دادم و سر بر زانو گذاشتم  هیتک وارید به

 . داد یآزارم م یسرد شده بود و احساس کوفتگ دوباره

  ** *** 

 

 .سرم به دستم وصل بود . دمید مارستانیتخت ب يکه گشودم خودم را رو چشم

 . داشت  انیدر هوا جر یمطبوع يگرما چه

 .... افتاده  میبرا یآوردم که چه اتفاق ادیبه  ریتاخ یکم با

 . همه را با هم  نیا اوردمیو من تاب ن ییو تنها یکیتارپر از .. پر باران و سرد  یشب... گذشته  شب

دانستم  یفقط نم. داشتم  نیقی نیخدا بود و من به ا یاصل یکه البته ناج... شده  میناج یدانستم چه کس ینم

 .قرار داده است  لهیرا وس یچه کس

 ....دل آسمان از دل من هم پر تر بود ...  دیبار یهم باران م هنوز

داده و از  هیتک واریدستش را به د کیکه  یمرد بلند قامت دنیپنجره برگشتم و از د يبه سو. سمت چپ  به

 ... آشنا بود... شده بود نگاهم پابت ماند  رهیخ رونیپنجره به ب
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 ....آقا  دیببخش: گرفته است  نقدریا میدانستم صدا ینم

 .وفا ... م دست خودم نبود باال رفتن ابروها و بازتر شدن چشمان: طرفم برگشت  به

 . داد یکه بود نشان م يزیکه بر لب نشاند او را مهربان تر از چ يآرامش با لبخند محو نگاه

 . تخت آمد  کینزد

 ... متو يشما چطور... بازم شما روبه زحمت انداختم : گرفته گفتم  يهمان صدا با

 .  نیدلنش... او صاف و بم بود يصدا

 ... بوده  بتیج يکه خودم بهت داد م و تو یشماره و آدرس ياز رو  -

 ...گذاشته بودم  بمیکه به من داده بود را در ج يکاغذ. آوردم  ادی به

 .بگم  یچ دیدونم با ینم...واقعا شرمندم   -

 .نگاهم کرد  فقط

 تامل پاسخ داد  یکم به آن انداخت و با ین آورد و نگاه رویب بشیاز ج.  دیچیاش در اتاق پ یزنگ گوش يصدا

 بله ؟   -

 ... خوبم ....  سالم

 کار دارم  االن

 .. فردا  دمیشا... باشه عصر ... نه  گفتم

 ...آره ...مونم  ی، م نه

 ....اصال خودت برو ...  نایدست بردار م.... بابا  يا

 . بار بگم ؟ کار دارم  چند

 .خداحافظ .... خب  یلیخ

 .پانسمانش را باز کرده بود . به زخم دستش بود  نگاهم

 دستتون بهتره ؟  -

 ...شه یداره خوب م... آره : به آن انداخت  ینگاه

 . نگاهش کنم یتوانستم به راحت یگرنمیبود و من د کینزد. در کنار تخت نشست یصندل يرو

 ... یبمون دیامشبم با  -

 .بمونم نجایتونم ا ینم...پوالمو زدن   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٥٤ 

 .نگران پولم نباش ... ده  یدکتر اجازه نم...  ستیدست منو تو ن گهید نیا  -

 ... را داشتند  مینفس ها دنیقصد بر ییسرفه ها. سرفه افتادم  به

 . بهتر که نه ،آرامتر. و بهترشدم  دمینوش یکم. آب آورد یوانیل میبرا

 . که از چشمانم آمده بود را پاك کردم یاشک

 جبران کنم ؟  دیبا يچه جور.... انداختم  یو زندگشما رم از کار  -

 . بایخندد ، اما ز یبودم کم م دهیفهم.  دیخند

 فکر همه جا رو کردم  یحرف بزن نقدریا یتونست یو نم يتا تو خواب بود... فکر اونم کردم   -

 لبخندش ... .  گهیدرد سر کارتو راه بندازم د یپس بهتره ب) ... دیخند( يما شد زونیکه فعال آو تو

 یگران تمام م میبرا شیها یبه دل گرفتن شوخ... اش را به دل نگرفتم  یشوخ. گذاشت  ریتاث زیلبان من ن بر

 . شد 

... آقا وفا  ونتمیبازم مد.... کنه  یم یخوب ينجوریزمونه واسه آدم ا نیتو ا یکمتر کس: هنوز خش داشت  میصدا

 .  ییآقا یلیخ

 ...از خودتونه  ییکنم آقا شهاب آقا یخواهش م: زد  يزیآم طنتیش لبخند

 . آمد  یبه جا و با مزه اش خوشم م يها یاز شوخ. کالمش لبخند زدم  طنتیش به

 . و در کنارم ماند  رفتیاصرار کردم که شب به خانه اش برود نپذ هرچه

ادر سه خواهر از خودش بر کیفرزند پسر خانواده ست و  نیاول نکهیاز خودش و خانواده اش حرف زد ؛ ا یکم

 .کوچک تر دارد 

که با دختر خاله اش ازدواج کند اما او  نستیاما مادرش خواهان ا.که نگفت  ینکرده بود به خاطر مشکالت ازدواج

 ... کار نگرفته نیا يبرا يجد میهنوز تصم

 ياما با پدرش که در اصل نا پدر.  ندیاش رابب یتواند ناراحت یگفت به مادرش به شدت عالقه مند ست و نم یم

 . ندارد  یخوب ياش هست رابطه 

... آنهاست  شیو آسا یراحت يبرا شیها یدوندگ يدوست دارد و همه  تینها یو برادرش را هم ب خواهرها

شده  يادیشدند اما ناگه ورق برگشته و دچار مشکالت ز یجز ثروتمندان محسوب م شیپ يکه تا چند ییآنها

 . بودند 
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گرم خواب شد و  میکردم چشمها یفکر م شیکه به حرفها یرفت در حال رونیب دنیکش گاریس يکه برا او

 .سپردم  یهمراهم را به دست فراموش

 .توانست بخوابد  ی، م یاتاق بود و خال گریکه طرف د یتخت يرو او

    *** 

 . نشسته بود ونگاهش متوجه من بود  یصندل ي، رو دمیداردیشدم و اوراهمچنان ب داریشب ب مهین

 ؟  نیدیهنوز نخواب: گفتم  متعجب

 ؟  يشد داریچراب.... بره  یخوابم نم... نه   -

 . دیواقعا ببخش... به درد سر انداختمتون  یحساب: گفتم  یشرمندگ با

 .  یگفت گمیحرفو صدبار د نی؟ ا یگ یم ونیهذ يشد داریب...بخواب داداش  ریبگ  -

 .بتونم جبران کنم دوارمیام...  هیاز سر شرمندگهمش   -

 ....  یپاره کن کهیبا من تعارف ت نقدیا ادیخوشم نم: نگاهم کرد  کالفه

  شمیم ونتیمن مد يخوام که اگه انجام بد یازت م يکار هینکردم ، در ضمن حالت که خوب شد  یمهم کار

 ....بدونم  دیاالن بگ.... من که از خدامه جبران کنم : گفتم  يکنجکاو با

 .گم  یصبح بهت م بذار

 توانست از من بخواهد ؟ یم يچه کار یعنی... آمد  ینزدم اما فکرم مشغول شده بود و خوابم نم یحرف گرید

 

 ....بدونم  دیاالن بگ.... من که از خدامه جبران کنم : گفتم  يکنجکاو با

 .گم  یهت مصبح ب بذار

 توانست از من بخواهد ؟ یم يچه کار یعنی... آمد  ینزدم اما فکرم مشغول شده بود و خوابم نم یحرف گرید

 . کرد اما نشستم  یتنم درد م تمام

قبول  یتون یبگم که م نمیدر ضمن ا.. گم  یبهت م...  یبش یخواد واسه من استرس یخب بابا نم یلیخ  -

 ... همدم داره  هیبه  ازین.... کنه  یم یتنها زندگمادر بزرگ من ...  ینکن

 ....  ادیخونشم بر ب يکه بتونه از پس کارها یکی.... همدم تنها که نه : کرد  نگاهم

 هیکه  یتا وقت یبتون دیگفتم شا...  ارهیتا به حال نتونسته دووم ب یو بد اخالقه و کس یخورده وسواس هی راستش

 ....  یبمون ششیمدت رو پ هیو  يبه خونه اش بر یکن یم دایکار خوب پ
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 ... داشتم  یزندگ يجا برا کیبه کار و  ازیمن که ن.... من خوب بود يحداقل برا.... خوب بود  شنهادشیپ

 . داشت  یاز شرمندگ یدانم چرا نگاهش رنگ یفقط نم. رساند یلطف وفا به من را م نیا

..  دیبه ذهنم نرس يراه بهتر.... گم  یبهخاطر خودت م... تت کنمخوام ناراح یباور کن نم: کرده بود  اخم

؟  يناراحت شد..  .ممکنه حساس بشن و ... تونم تو رو به خونه ام ببرم  یکه نم هیمن طور یخونوادگ تیموقع

 آره ؟ 

 شنهادشیبود که از پ نیکرد و ناراحت ا یکار و سر پناه جور م میبرا.... کرد  یداشت به من لطف م بهیغر نیا

 ... اما پدرم... شوم  ریدلگ

 ادیو به ... در حق من نکرده  یلطف نیکس چن چیچرا ناراحت بشم آقا وفا ؟ تا حاال ه: چنگ زد  میبر گلو بغض

که گفته بودم را ادامه  يجمله ا. درد سر بودم مرا از خود نرانده بود شیکه برا نیاو هم با ا... آقا جهان افتادم 

 .خوب خداست ياونم مثه شما بنده .... کردم  یکه توش کار م یاونم صاحب اون رستوران...نفر  هیجز : دم دا

شد و زمزمه وار  رهیخ رونیبه ب. پنجره رفت  يلب فرو بست و به سو. اندوه به خود گرفت  اهیرنگ س نگاهش

 ....نبودم  یخوب يتا به حال بنده ... من یول: گفت 

با خودش خلوت کرد و من .... فرو برد  شیرا در موها گرشیداد و دست د هیدستش را به قاب پنجره تک کی

 .چشم از او بر داشتم 

 ....بدنم را اندازه گرفت و سرمم راچک کردو  يپرستار دوسه بار سر زد ، دما. صبح خوابم نبرد  تا

 .غرق در خودش بود ... ماند  داریتمام شب را ب زیاون

 . داد  صیتر خ ينبوده اجازه  میهم وخ ادیز تمیاو که وضع صیآمد و من به اصرار خودم و تشخ دکتر

. به اتاق آمد . خودم را به تن کردم  يرا انجام دهد و من تا آمدن او لباس ها صیترخ يرفت تا کارها رونیب او

 . نزدم  یشرمنده شدم اما حرف.  دیبار یم شیاز سر و رو یخستگ

 ؟  ياس ضعف نداراحس  -

 .. . عوضش شما ... خوب غذا خوردم  نیدیکه د شبید... نه  گهید  -

 . میکار دار یلیکه خ میبر ایب... من گرسنه نبودم   -

 يشتریب يانرژ. خوب شده بود  یلیکه حالم خ یبه راست. پشت سرش به راه افتادم . بزنم  ینماند تا حرف گرید

 .کردم  یدر خودم احساس م
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 شیتونم ببرمت پ یپسرونه که نم يلباسها نیبا ا: گفت  میبود شد دیسف يمایماکس هیکه  نشیسوار ماش یوقت

 ...جون  نینسر

 ؟  يبر یبا کالس اسمشو م نقدریمامان بزرگته که ا  -

 . با حاله  یلیهاش خ یبد اخالق يبا همه ...  شینیبب کیاز نزد دیبا...  يدیحاال کجاشو د:  دیخند

... قرآن خواندنش  يصدا دنیدلتنگ شن... چقدر دلتنگش بودم . خودم افتادم  یب یب ادیزدم به  يومح لبخند

 .خوش عطر گالبش  يبو... نماز خواندنش 

 دختر ؟ حواست به منه؟  ییکجا  -

 .آرام حواسم را دادم به او  دیببخش کیبا . خودم آمدم  به

 .... شدم  جیگ شیحرفها دنیشن با

 ... کردم  یسر م يروسر.... دمیپوش یدخترانه م يلباسها دیهمه سال با نیاز ا بعد

از آنها خوشم ... نه  ایزد عادت کنم  یکه در موردشان حرف م ییتوانم زود به آن لباس ها یدانستم م ینم

 ها مهم نبود و  نینه؟ هرچند ا ایخواهد آمد 

 .... رفتمیپذ یم دیچون و چرا با یبود که ب نیا مهم

 ... زمانه وپدرم ... اجبار زمانه بودم  ریاس من

 

 

 

 

که تا به آن روز هرگز به آنها توجه نکرده  یرنگارنگ يمانتوها. بود که تن مانکن ها بود  ییبه مانتوها نگاهم

 . سخت بود  میانتخاب برا...بودم 

 به نظرت اون چطوره ؟ : گفت  ییبا اشاره به مانتو وفا

. کرم رنگ در آن کار شده بود  يکه تکه ها ينه چندان بلند به رنگ سرمه ا ییومانت ستمیاشازه اش نگر به

 . دیرس یآوردم خوب به نظز م یسر در نم ییلباس ها نیمن که از انتخاب چن يبود و برا بایز

 .  میدار یبر م نویو گفت پس هم دیکنه شن ینم یفرق: گفتم  یتفاوتم را وقت یب لحن
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کردن  دیبه خر ادیداشت وگرنه ز یتازگ میبرا نیرفتم و ا یلباس م دیمرد به خر کیبار بود که به همراه  نیاول

 . نه پولش ر ا داشتم نه وقتش را  شهیچون هم. نداشتم  يعالقه ا

ر راکه شامل همان مانتو و شلوا دیجد يلباس ها میشلوار رفت دیخر يمغازه که برا نیدر آخر. تمام شد  دیخر کار

ام به تن کردم  یمیقد يلباس ها يشد به جا یزنانه م ییکفشها نیو همچن يکوتاه و روسر نیتاپ آست کیو 

 . کرد یمشکل م یکم میآنها را برا ازکه به آنها داشتم دل کندن  یاگرچه نو نبود اما عادت میلباسها. 

 يفروشنده هم از پرو رفتن من با آن سر و لباس ها نیآخر.آمدم  رونیاز اتاق پرو ب دیجد يهرحال با ظاهر به

پسرانه لباس  بیو غر بیو عج دیاگرچه به نظر من با آن همه مد جد. نزد  یحرف زیپسرانه مبهوت ماند اما اون

 . نمود  یم بیآنقدر عج دیدختر نبا کی دنیپوش

را که باز هم انتخاب خودش بود را  یرنگ يسرمه ا فیک.  میشد به سر تا پا رهیکوتاه خ يلحظه ا دنمیبا د وفا

 .به دستم داد

 .  يچقدر عوض شد: زد  يمحو لبخند

داشته  یقصد شوخ دینزد که ناراحتم کند و بعد هم بگو یاکتفا کرد وحرف فیتعر نیخوب بود که به هم چقدر

 . است 

لباسها چقدر  نیا ای.  يشده ا بایاز عوض شدنم گفته بود ، نگفته بود چه ز. نداشت  یجواب خاص فشیتعر

 .نزدم  یپس حرف. برازنده ات هست 

 . نشتم  لشیدر کنارش در اتومب گرید بار

 . جبران کنم  تونویهمه خوب نیآقا وفا دوست دارم بتونم هرچه زودتر ا: به سکوت گذشت و من گفتم  یقیدقا

 . دمیکش یباشم و شرمنده اش بمانم زجر م ونشیمد نکهیاز ا یبه راست و

توانستم در چشمانش که  ینم کیبود و من از نزد کمینزد. به طرفم برگشت . کرد  یم یرانندگ یخاص ژست با

 . زند نگاه کنم  یسبز در آن موج م يمطمئن بودم هاله ا گرید

 یکن یکه فکرشو م هیزیکه ازت خواستم سخت تر از اون چ يکار: و او گفت  ستمینگر رونیبرگرفتم و به ب رو

 .... مادربزرگم بداخالقه .. 

 بداخالق تر از شما؟ : کمرنگ گفتم  يخنده ا با

 . نبود  ندیخوشا دیصورت و اندامم چرخ يکه بر رو نگاهش

 ؟ من بد اخالقم ؟  میداشت  -
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.... نداشته  يکرد که از آنگونه نگاه کردنم منظور یبود ثابت م شیکه در صدا يته خنده ا. کردم  نگاهش

پوزخند که  کیشده بود با  یحت.  دیرا خواهم شن نیدانستم در مقابل اخم و اعتراض نگاهم هم یحداقل م

 . داد  یرا م یمعن نیهم

 .  نیوقتا بود یتا االن که بعض  -

 .مهربان بود . را القا نکرد  يبود اما حس بد نیباز هم سنگ نگاهش

 . شم  یاما به وقتش مهربونم م  -

 .  رمیبگ دهیه به نفعم بود نشنداشت حرفش ک یخاص یمعن

 .... خوش به حال دختر خاله تون   -

 . نگفت  چیزد و ه يلبخند

 یگم تو دنبال کار م یجون م نیمن به نسر: توقف کردو باز به طرفم برگشت  يآجر يبا نما يخانها مقابل

اصال دلم ...  نیهم....  یازت خواستم که پرستار مادربزرگم بش دمتویمغازه د هی يتو یو من به طور اتفاق یگشت

 ؟  يدیفهم...  میبا هم آشنا شد نیخواد بدونه قبل از ا ینم

 .  رمیدانستم اما ناچار بودم بپذ یرا نم شیحرفها لیدل

به من  ياراوثابت کرده بود که ک...  دمیترس یاز وفا نم. شد  ریکه باز شد استرس و دلهره به قلبم سراز در

 دهیاسترسم از د...نداشت  دیخانه و آن همه خر نیبه ا يازیهم با من تنها شده بود پس ن نیاز ا شیاو پ... ندارد

 .شدن بود رفتهیشدن و نپذ

... داشت  یییبایز يکه نما میدیرس يبه ساختمان آجر. که پر از گل و درخت بود میکرد یرا ط یعیوس اطیح

 .... پدرم در ذهنم آمد  يخانه 

منتظر ماندم تا او در مورد من با مادربزرگش  اطیو به خواست وفا در ح دمیکش یآه یب یب يبرا یسر دلتنگ از

 . صحبت کند 

 !؟  رفتیپذ یاگر نم. کرد یحس و حالم م یب شتریو دلهره ام ب. زدم  خیآمدن او از سرما  تا

 . آمد  ینسبتا طوالن یقیپس از دقا وفا

 شد ؟  یچ:  دمیاراده پرس یب

 .  نهیخواد تو رو بب یم.. تو  میبر ایب  -

 . همراهش وارد شدم  به
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بود که تصورش را  يزیجوانتر از چ.  دمیرا مقابل خودم د یسال انیزن م.. فوق العاده  یونیبود ،با دکوراس بایز

 .جون برازنده ترش بود تا مادر بزرگ  نینسر. داشتم 

 .  نمیجلوتر بب ایب: تا مل پاسخم داد و اضافه کرد  یبا کم. کردم  سالم

 .تر مرا  قینگاهش کردم و او دق قیدق. و من جلو رفتم . بود  يدستور لحنش

 ... روشن  يقهوه ا... داشت  یبود و چشمان روشن يرو دیبلند بود سپ قدش

 .بود  دیسپ شیموها ي شهیاز ر یفقط کم ردیشان را بگ يدیو سپ امیزده بود تا گذر ا يرنگ قهوه ا شیموها

 فتادهیو چروك ن نیچ ادیپوستش ز... کمرنگ  یبود و صورت بایز شیلبها.داشت  یقلم ینیو ب دهیکش یصورت

 .بود

و با صالبت در نظرم  کیش. بود  دهیبه او بخش ینیکه ظاهر دلنش یرنگ و دامن مشک یشمینازك  وریپل کی

 . جلوه کرد 

 ؟  یکن یخودتو معرف يخوا ینم  -

 بود و ظاهرا قصدکمک نداشت ستادهیآنطرفتر در سمت چپم ا یکم...  دیاراده ام به دنبال وفا گرد یب نگاه

 . کردم لبخند بزنم اما نشد یسع.... تازه گرفتم  ینفس

 .... هستم  یشهال محب  -

 گفتم ؟  یم دیاما آخر چه با...  میمنتظر بود بگو.... نگفتم  يزیهنوز چ ییبود که گو يبه گونه ا نگاهش

 ؟  يکرد يتا به حال پرستار  -

 وفا حالم رابهتر کرد  يصدا دنیشن

 .... کردند و االن هم  يقبال دوبار پرستار .... جون  نیگفتم که نسر  -

 .بذار خودشون بگن : کرد  یظیجون اخم غل نینسر

 . تشکر داشت  يکه حرف در دهانم گذاشت جا نیهم. به ناچار سکوت کرد  وفا

 ... کرد  یقبولم نم دیشا...... گفتم  یاگر نم.... گفتم ناراحت بودم اما  یکه م یدروغ از

اش شده بود از او  يماریبارها در زمان ب... کرده بودم  یزندگ یب یمن با ب...  دیبه ذهنم رس يفکر ناگه

. آرام گرفتم  ستیکنم و حرفم دروغ ن یخوبم صحبت م یب ین در مورد بکه م شهیاند نیبا ا... کنم  يپرستار

 . کردم  قیحرف وفا را تصد

 ...  نیخوا یباشم که شما م يکنم اونجور یم یسع... هستم و تازه به تهران اومدم  يرازیش: دادم  ادامه
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 ؟  يدار یمشکل خونوادگ: کبودم بود  يبه گونه  نگاهش

 ... گونه ات  يرو يکبود: نگاهم خواند را از  نیا. کردم  تعجب

 .... نداشتم  يواقعا چاره ا... انداختم  نییرا پا سرم

 .ندارم  یمشکل... نه   -

 ؟یباش نجایو چهار ساعته ا ستیب یتون یم:  دیاما پرس. نکرد  باور

 . رو ندارم  یکس نجایمن ا... بله   -

کمک و ... خونه  يفقط کمک کردن تو کارها.... خوام  یاز تو نم يادیمن کار ز...خوبه : تکان داد  يسر

 .... خوندن کتاب  یهام و گاه يرو ادهیدر پ یرفتن و همراه دیخر يتو یهمراه

 یتون یفردا م نیاز هم....  زارمیب يتلفن خونه هم جواب بد نکهیازا..  ادیهم خوشم نم ییگو ادهیضمن از ز در

 ....  ياریابت ضمانت واسم مفقره چک هم ب هیالبته ....  یشروع کن

 ؟  یدرسته خانم محب...  میشناس یرو نم گهیما که هنوز همد: چپش باال رفت  يابرو

بود؟ در  امدهیاز من خوشش ن دیشا... انداخت  میپا يرا جلو ی؟ سنگ بزرگ اورمیبود اما چک از کجا ب درست

 . چک ندارم ...من  یول: مانده گفتم 

 .  نیانجامش بد نیبمون نجایکه ا نیبود لیاگر ما... شرط قراردادمونه  نیمهمتر نیا  -

 .  دییبفرما: به من  یبه وفا انداخت و نگاه ینگاه

 .مانده بود تنها گذاشت  رهیکه به راه ِ رفته اش خ نمیرفت و مرا با نگاه مبهوت و غمگ یسمت اتاق به

اما شانس با ...  نیدیزحمت کش یلیشما خ: اهش کردم برگشتم و نگ. احساس کردم  میکیوفا را در نزد حضور

 ... بخوان  يزیچ نیحق دارن که چن شونیا.... نکرد  ياریمن 

 . چند دقه صبر کن .... ندازه ینم نیحرف منو زم... کنم  یمن باهاش صحبت م  -

سرم را . شدم  یاما متوجه مکالمه شان نم دمیشن ینجوا گونه شان را م يصدا. دنبال او به همان اتاق رفت  به

دارم  ازیمن اکنون به تو ن....  ارمیکه نا خواسته بر زبان م یینرنج از دروغها: ام باال گرفتم  یشگیهم اری يبه سو

 .مهربانِ من يخدا.... کن  ییخدا میبرا تیندگیابر اساس بخش... قضاوت نکن  میبر اساس گنا ه ها... 

 ....ذشت و من چقدر با خدا حرف زدم چه مدت گ دمینفهم

 ...ایخوب بود  يحامل خبرها.....شیماند به لبها رهیامد نگاهم خ رونیکه ب وفا

 ؟يناراحت شد: ستادیو مقابلم ا آمد
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 ...بهیمنِ غر....متیگران ق لیهمه وسا نیبا ا...رو بخوان يزیچ نیحق دارن چن شونیناراحت چرا؟ا _

 .ياریچک واسش ب هی یمدت صبر کنه تا بتون هیکردم که  شیراض_

 .یدون یآخه از کجا شما که وضع منو بهتر م:در مانده بودم هنوز

 .امیمنم م...منتظر باش رونیفعال برو ب...میکن یم شیکار هی_

 کردم؟ یم دیشد چکار با یاگر نم.گرفتم شیرا در پ رونیو راه ب دمیکش یآه

 .شد نداشتم یهنم تکرار مسؤال که مدام در ذ نیا يبرا یجواب

 .ستادمیسر کوچه به انتظار آمدنش ا...  رونیب رفتم

 .نگاه رهگذران به خودم را دوست نداشتم.....آمد یزودتر م کاش

 .داد  یهمه زجرم م...شد یم رهیهوس به من خ یکه از پ یهائ نگاه

 .گذشت که او امد یساعت مین

 .ببخش...  يمعطل موند ادیز_

 چه کار کنم؟ دیحاال با... ستیمهم ن_

 .دمیدانستم از او پرس یرا که خودم جوابش را نم یدانم چرا سؤال ینم

 .گمیبهت م میبر ایب_

 .میشد نشیسوار ماش گرید بار

 .گرسنمه یلیکه خ میبخور یناهار درست و حساب هی میاول بر_

 .نزدم یهم گرسنه بودم اما حرف من

 .رمیبگ دیچک سف هیبدم و  دیچک سف هیاز دوستام  یکیتونم به  یم:رستوران مقابلش نشسته بودم که گفت در

چه !...کس و کار؟ یب ي بهیغر کی يِبرا یهمه خوب نیا...شدم یم شیشرمنده تر از پ...نگاهش کردم مبهوت

 کردم؟ یجبران م دیبا يجور

 حاضر نبود در کنارش بماند؟ یکس یتحمل آن زن آنقدر سخت بود که به راست یعنی

 کند؟ یبزرگ يکارها نیارزش داشت که چن نقدریماندنم ا یعنی

 ؟ يشد مونی؟ نکنه پش هیچ: گفت  دیمرا متعجب د چون
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؟  يرو دارم و نه کار ینه جائ نیشمام ؟ و جز ا ونیهمه مد نیکه ا یبشم وقت مونیتونم پش یم ينه چطور  -

 یکن ینباشم که فکر م یاون ای.. واقعا من دزد باشم دی؟ شا یکارو بکن نیا يخوا یم ینانیشما با چه اطم...فقط

. 

 ....ده یرو نشون نم یتو جز صدق و درست يچشم ها: زد  لبخند

من در موردت ....پاك و زالله نقدریکه چشما و نگاهت ا هیبدونم چه طور... کنم دوست دارم بشناسمت یم حس

 .مکنم شهال خانو یاشتباه نم

 ....که تا کنون تجربه اش نکرده بودم یحس...دیبه من بخش یبیلحظه با شهال خانوم گفتنش احساسِ عج آن

 .نیبهم اعتماد داشته باش ينطوریا شهیخدا کنه هم: گفتم  نانهیشرمگ

 ...که بهت زدم یبابت اون تهمت...کنم یبا هر بار نگاه کردن به صورتت فقط خودمو شرمنده م  -

 .یشرمنده نکن نقدریپس بهتره خودتو ا: گفتم  یکمرنگ و لحن شوخ يخنده  با

 ...نهیریدلچسب و ش یلیها خ یاز شرمندگ یآخه بعض:  دیبلند خند يرا درك کرد با صدا منظورم

 کردم؟ یکجا م يخودم را آواره  نباریداد وگرنه معلوم نبود ا یاش ادامه م یبه شوخ دینبا

 .کم کم خنده اش را جمع کرد زیخندم او ن ینم دید یوقت

 .بخور تا سرد نشده : غذا اشاره کرد  به

 .شروع به خوردن کردم یبه آرام ادیز یرغم گرسنگ یعل

 ... فردا بود  یدر پ فکرم

جون شروع به کار کنم البته اگر شرط  نیبخوابم و فردا با بردن چک نزد نسر ونیشده بو شب را در کام قرار

 . گذاشت  ینم يگرید

  ** *** 

. بود  امدهیبه سر بردم و از ترس و استرس خواب به چشمانم ن ونیشب گذشته را در کام. رفتم دنشیبه د تنها

وفا به دنبالم آمده و مرا به آنجا رسانده بود و گفته .... حوصله و خسته نشان ندهم یداشتم خودم را ب یاما سع

 .برود  يریبارگ يعصر برا دقرار بو ...بزند و آن را چک کند  ونشیبه کام يسر دیبود با

 .... يندار نجایرو ا یکس یتو که گفت: موشکافانه به من کرد  یچک نگاه دنیخانم با د نینسر

 . سوال خواهد شد  شیدانستم بردن چک برا یم

 ... بهم کمک کرد  هیمشکلم چ دیفهم یبرادر خوب دارم که وقت هیاما ... بله   -
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منحرف  گریسخت تر د طیآوردن شرا شیکردم ذهنش را از پ ینزد و سع ینگاهش مشکوك بود اما حرف هنوز

 . کنم 

 . انجام بدم  دیاالن آماده م که هر کار بگ نیخب من از هم  -

 . دیخر میبر دیبا: گفت  یلحن خشک با

که  رفتیپس پذ...  دمیکش ینفس راحت. که ظاهرا متعلق به خودش بود رفت  یبزنم به اتاق یاز آنکه حرف قبل

 .بمانم 

بزرگ و  يپنجره ها... بود  بایز ثیکه در آن حضورداشتم از هر ح یسالن بزرگ. به اطراف انداختم  ینگاه

 .... شده بود  نیمز ییبایز يداشت که با پرده ها يرینورگ

روشن  کیش يمبل ها. بودم کف سالن را پوشانده بود دهیبا طرح و رنگ متفاوت از آنچه تا آن زمان د ییفرشها

 .ضلع از سالن را به خوداختصاص داده بود  کیرنگ  يدود يا شهیش زیبا م ونیو تلوز

 . کرد یم ییخودنما واریدیرو بایزن ز کی يو چهره  عتیتابلو فرش از طب چند

دستگاه  کی نیو همچن بایکوچک و ظروف ز يدکور پر از مجسمه ها کیبزرگ و  يها و گلدان ها مجسمه

 .... گرامافون 

 . داشت يکمتر دیبود که ازسالن د يا هیاوپن هم در زاو يشد و آشپز خانه  یچهار اتاق به سالن باز م در

خود  يکه برا يظاهر دنیو از د ستمیخانم که باز شد دست از نگاه کردن برداشتم و به او نگر نیاتاق نسر در

 . ماندم  رهیساخته بود به او خ

 یبیکه ترک یرنگ و شال چروک ی، شلوار تنگ مشک یشمیبه رنگ سبز  دیرس یکه به زانو نم یکوتاه يمانتو

بود اما  بایز یلیلباس ها خ. کوچک که سر دست انداخته بود  فیک کیبا ...  یسبز و مشک يبود از رنگها

 .ل او نبودند سن و سا يبرازنده 

 .داد  یکه بود نشان م يزیو جوانتر از چ باتریکرده بود و ز شیآرا

هرچند که . اما من با همان لباس ها راحت تر بودم ... کم داشت  يزیمن در مقابل او از ساده هم چ ظاهر

. نداشتم یلبودم و با مانتو هم مشک یراض دنشیمشکل بود اما از پوش میبرا یبر سرم کم يکنترل کردن روسر

فعال ... هم نبود  ياما چاره ا...  شتمعنوان به آن عادت ندا چیبود که به ه فمیو از همه سخت تر نگه داشتن ک

 . کردم  یآن را تحمل م دیبا

 . میبر ایبردار ب زیم ياز رو ستویبه من گفت اون ل ینگاه با
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 يپالتو دنیآن را برداشتم و به دنبال او که در حال پوش.  دمیکه گفته بود را د یستیانداختم و ل زیبه م ینگاه

 . رنگش بود روان شدم  اهیس

 .  میخانه خارج شد از

پس ... کرده بودم  دایپ یخدا خواسته بود و سر پناه. ابرها نگران نشدم  دنیبا د گرید. گرفت  یرا ابر م آسمان

 ...کنم  يواست کنم که نگذار ببارد و ناشکردر خ نکهیشدم نه ا یشاکر م دیبار یاگر باران م زیمن ن

توانستم با  یچون نم. پاشنه کوتاهم انداختم يبه کفش ها یساق بلندش افتاد و نگاه يبه چکمه ها نگاهم

 ...رفت  یراه م یخانوم به راحت نیبلند راه بروم اما نسر يپاشنه 

 .  میرفت یراه م گرید کیحرف در کنار  یهردو ب...  میکن يرو ادهیپ دیدانستم تا کجا با ینم

 . او یو او به درون رفت و من در پ میدیرس یفروشگاه بزرگ به

 . نوشته شده است  ستیمتوجه شدم چند قلم جنس در ل تازه

 ...  فتیراه ب: توجه به من از مغازه خارج شد و گفت  یو او ب میدیهمه را خر یوقت

 کردم ؟ یحمل م ییبه تنها دیاهمه را ب. به من دست داد  هیگر حال

 . داشتم به دنبالش رفتم  یکه به زحمت گام بر م یهارا براشتم و در حال لونینا

 . میبه خانه برس عتریمتوجه اطراف نبودم آرزو داشتم هرچه سر گرید

... اراده اخم کردم  یکه در دست داشتم ب ییبسته ها يو قرار دادن آنها رو يبزرگ سبز يدو بسته  دیخر با

 . بود و نگه داشتن آن سخت بود  نیواقعا سنگ

 . بود  اریاخت یب میشدن قدم ها آرام

 .... ادیدختر ؟ من از کلفت تنبل خوشم نم يایچرا راه نم: به من انداخت  يزیآم ریو نگاه تحق ستادیا

زن که از  نیآخر ا... نه گفته بود پرستار وفا محترما.... کلفت بودم ... خورد  یبه من بر م دیخوب نبا...  کلفت

 من دارد ؟ يبه پرستار يازیتر ست چه ن پیتر و زرنگ تر و سر حال تر وخوشت يمن قو

 درون نکهیغافل از ا...  دمیکش یمقابل خانه اش است نفس راحت ستادنشیو محل ا ستادیا دمید یوقت

 . شروع خواهد شد  میتازه کارها خانه

کارم که تمام شد ... خودش جابه جا کردم  ییرا به راهنما دیخر يبار به آشپز خانه وارد شدم بسته ها نیاول يبرا

 . کم استراحت کنم  هیخوام  یم... ها رو پاك کن  يسبز: گفت 

 .نداشتم  دنیخواب يبرا یاما وقت. آمد  یچقدر خسته بودم و خوابم م. خانه را ترك کرد آشپز
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 . ها کردم  يبه پاك کردن سبز شروع

 يپا يرو  دیدانستم که با یچون م... را بلد بودم  يخانه دار يکار ها ينداشتم هم  ینظر کار کردن مشکل از

 . فرا گرفته بودم  یو در رستوران به خوب یب یرا نزد ب يآشپز....  ستمیخودم با

 دیخانم گفته بود که نبا نینسر روز گذشته خود. توجه به کارم ادامه دادم  یاما ب دمیزنگ تلفن را شن يصدا

 . جواب تلفن بدهم 

 .هم که بود دست بردار نبود هرکس

 یتلفن وامونده رو جواب نم نیچرا ا.... ؟  یهست يکدوم گور: خانم به هوا برخاست  نینسر ادیفر يصدا ناگه

 ؟  يد

 با من بود ؟ ... حرکت ماندم  یب

 با اخم نگاهم کرد ... به آشپز خانه آمد  ادیهمان داد و فر با

 زنگ بخوره ؟  نقدیا یتلفن لعنت نیا یخوام استراحت کنم ؟ چرا گذاشت یگفتم م يدی؟ نشن يکر  -

 ... شیواژه ها... بود  زیآم ریتحق یلیخ... لحنش بدم آمد از

 ... من حق ندارم تلفن جواب بدم  نیگفت روزیشما د: گفتم  يحال با خونسرد نیا با

؟ چرا دوشاخه رو  یصداشو خفه کن يجور هی دیبا دیاما عقلت نرس.... گم  یاالنم م: خاموشم کرد  ادشیفر

 ؟  يدینکش

 . را تحمل کنم  شیرا به او دادم تاراحت تربتوانم حرفها حق

 .من هنوز به اخالق شما آشنا نشدم .... به بعد  نیاز ا... خانوم  دیببخش  -

آشپز خانه  يگریحرف د یب. فقط آرامتر شد ... مهربان نشد ... رنگ نگاهش عوض شد  دیآرامم را که شن لحن

 .را ترك کرد 

 ..... سختست  یلیزن خ نیتحمل ا... خودم فکر کردم حق با وفاست  با

 . فکر ناهار باش .... ها رو ول کن  ياون سبز:  دمیرا شن شیبعد صدا یقیدقا

 . ناهار کنم  يبرا يگفتن چشم خانوم بر خاستم تا فکر با

 . يقرمه سبز: که گفت  دمیمورد نظرش راپرس نیا در

  یب یب... بود  ازدهیبه  کینزد. بزرگ بود انداختم  بیس کی هیبه ساعت آشپز خانه که شب ینگاه

 ...کم ياونم با شعله  يارصبح زود اونو بار بذ دیبا...  وفتهیجاب دیحتما با يگفت قرمه سبز یم شهیهم
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 ...رفتم  زریگفتم و سر فر يبا اجازه ا. نگفتم  يزیحال چ نیا با

 ....دستاتو بشور و دستکش دست کن :  دمیرا شن شیصدا

 . راحت باشه  التونیباشه خانوم خ  -

 . کردم  سیبرنج خ مانهیشدم و همزمان با آن دو پ يقرمه سبز ي هیته مشغول

به اطراف  یتازه را پاك کردم و مشغول شستن شدم که وارد شد نگاه يها ي، سبز يآماده شدن قرمه سبز تا

 ...  يبپاش داره ؟ چقد کند زیهمه بر نیساده ا يآشپز هی: انداخت 

 .کنم خانوم یم زیاالن تم  -

... حل شد  زیم ير رودستمال نمدا کی دنیبا کش هیمورد نکرده بودم و قض یو پاش ب ختیکه من ر یصورت در

 . شستم  عیشده بود که سر فیچند تکه ظرف هم کث

 . کار ادامه داد  نیتا آماده شدن ناهار به ا.... به سالن برگشت و مشغول صحبت با تلفن شد  او

 .  دمیرا به دستور خودش در سالن چ زیبه سه بود که م کینزد ساعت

  يستادی؟ ا هیچ: اخم کرد ستادمیا دیبر دهان گذاشت و چون د یقاشق دیماندم تا نظرش را بگو منتظر

 ...گهی؟ برو غذاتو بخورد يمنو بشمور يها لقمه

 ؟  نیهست یراض.... خواستم نظرتونو بدونم : گفتم  یشرمندگ با

 ....نظرم چه باشه ؟ افتضاحه  یخواست یم:  دیرادر هم کش صورتش

 رو جلوم  یآشغال نیبعد هم همچ يکنم تا دفعه  فیت تعراز ينکنه انتظار دار: زد و گفت  يشخندین

 ؟ يبذار

 کند ؟  يناشکر نگونهیبودم که ا دهیهمه زحمت کش نیا.... شد  ریبه قلبم سراز کبارهیبه  يودلخور غم

 خودم را مقصر... کرد  نیاز خدا شرمنده شدم که او با آن سن و سال به آن همه نعمت توه من

 .... خواستم  یمورد نظر م نیدر ا یآدم نیاز همچ دینبا... دانستم

 داشته باشد دست پختم آنقدر خوب است که نشود ازآن  رادیهرچقدر ا میرا مطمئن بودم که کارها نیا

 . گرفت  رادیا

 . باره نپرسم  نینظر او راد را گریخودم قول دادم که د به

  زیکردن م زیتم يدر آشپز خانه ماندم تا برا.  رابسته بود مانع از غذا خوردنم شد میکه راه گلو یبغض

 .کند  میصدا
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 پاشو : را شست  شیدستها. نزد یکه غذا نخوردم اما حرف دید. کند به آشپز خانه آمد  میآنکه صدا یب

 .  اریمن ب يام برا ییچا هی.. کن  زیتم زویم برو

 سجاده  هی شهیخانوم م نینسر: خواندن نماز وضو گرفتم و به سالن رفتم  يکردم برا زیرا تم زیم یوقت

 من نماز بخونم؟  نیبد بهم

 ؟  یخون یمگه تو نماز م: شد  زیآم ریتحق نگاهش

 بخونم ؟  دیمگه نبا... بله ... خب : حرکتش گفتم  نینعجب از ا با

 .... کرد  یتماشا م یرقص عرب... دوخت  ونیرا به تلوز نگاهش

 .... يکار دار یکل... طولش نده  ادیز... اون کشو بردار  يتو  -

 . امدیدانم چرا حس کردم از نماز خواندنم خوشش ن ینم

 ... کردم  يریرا گرد گ لیوسا يهمه .  ستمینا نداشتم سر پا با گریکه د دیشب آنقدر از من کار کش تا

 .  یم و سالن و اتاق ها را جارو برق دیکش یخانه ر ات آشپز

  یبه فکر شام درست و حساب دیگفت فردا شب مهمان دارد و با یم... کردم  زیسالن را تم يها شهیش

 .  باشم

 مطمئن بودم که باز هم از . را از خودش بپرسم اما لب فرو بستم  یدرست و حساب یداشتم معن دوست

زن بداخالق سخت تر بود  نیاما چاره چه بود ؟ تحمل ا... خواهد کرد  رمیخواهد گرفت و تحق رادیپختم ا دست

 ؟  ابانیآواره شدن در کوچه و خ ای

 ... شد رفتم  یباز م اطیکه در ساختمان بود اما درش به ح یخودش به اتاق ییراهنما به

و  يوارید يو بخار يفرش دوازده متر کی،  یکمد کوچک چوب کینفره ،  کیتخت  کیبود که  یبزرگ اتاق

 ..... آن اتاق بود  لیوسا يهمه   یسه پشت

 

 .  دمیخواب یخواندم و م ینماز م دیبا. کرد  یخسته بود و درد م یلیخ میپاها... تخت نشستم  لب

 . داشت  يرو ادهیکنم قصد پ دارشیساعت شش ب دیبود با گفته

... تخت رها کردم  يکه درست کرده بودم لب بزنم خودم را رو يا هیساالد الو جیآنکه به ساندو یاز نماز ب پس

 . خوابم برد دهیسرم به بالش نرس... بود  ینرم و راحت يجا
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  * *** 

 

 ياجبار يرو ادهیاز پ یوقت... وسواس داشت  یواقع ياو به معنا... حق با وفا بود ... صبح مشغول کاربودم  از

کردم با  یم زیوتم يریهر جا راهم که گردگ....را از ائل انجام دهم  روزید يکارها یدستور داد که همه میبرگشت

 . شد  یبودنش مطمئن م زیآن از تم ينوك انگشت رو دنیکش

 

 .بستم  یاما به ناچار لب فرو م... فرسا بود شطاقتیها ییو زورگو کارها

 

از  يرادیتواند ا یسه نوع غذا حاضر کرده بودم و مطمئن بودم نم دندیقبل از ساعت هفت که مهمانها ازراه رس تا

 . را کرده بودم  میسع يگرفت مهم نبود من همه  یاگر هم م.  ردیآن بگ

 

 .به آنجا آمدند شانیدختر و سه پسرش با خانواده ها دو

 

 .  دمیآنان شن يصحبتها نیب را از نیوفا اما به اصفهان رفته بود ا. شلوغ شده بود و پراز سر و صدا  یحساب خانه

 

زن خندان و خوش اخالق همان ست که  نیشد گفت که ا ینم.... لب بود و صد خنده  کیجون  نینسر و

 ....است  دهیکش يگاریکرده و از من ب يبا من بد رفتار نقدریدو روز ا نیدرا

 

 ... ستندیبه خودش داشتند از باال به من نگر هیکامال شب يکه ظاهر دخترانش

 

خانم نامزد وفا بود و  نایکه همان م یکمرنگتر شده بود اخم کردند و دختر جوان یلیصورتم که خ يکبود به

پس  يرا برا انشیعر يبود و پاها دهینه چندان بلند پوش يفراموش کرده بود لباسش را کامل بپوشد و فقط بلوز

 ایشده ؟ تو رو خدا سر شام جلو من ن یآه صورتت چ: گذاشته بود اخم کرد  شیبه نما شیها ییخاله و پسر دا

 ....خوره  یدلم به هم م... تونم شام بخورم  ینم
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 یستیاو هر حرف ناشا... نبودم  يدختر نیمن اهل دهان به دهان گذاشتن با چن.... خاطر خودم سکوت کردم  به

 ... اما من نه  اوردیرا ممکن بود بر زبان ب

 

 یاز پدرم بدم م.... بودم  یب یخودم نزد ب یمیکاش در اتاق قد.. دلم گرفته بود . هم بغضم را فرو دادم  باز

 شد ؟  یراض میو آوارگ یخواست ؟ چرا به بدبخت یچرا مرا نم... آمد

 

 .من حالش به هم بخورد دنیخانم با د نایتا مبادا م. و به آشپز خانه برگشتم  دمیرا چ زیم

 

کردند  یم شیصدا دایاز دخترها که ش یکی.... را جمع کردم و مشغول شستن ظرف ها شدم  زیام ماز ش پس

 ... گرفت  یبغضم م.... صحنه ها عادت نداشتم  نیا دنیمن به د... گذاشت و شروع به رقص کرد  يآهنگ شاد

 

 میاشک ها زشینتوانستم مانع از ر گرید دندیهم نوش یآمد و همه به سالمت انیبساط مشروب به م دمید یوقت

بود که آن  امدهیاز او بدم ن نقدریکرده بود ا یآنهمه بد جنس.... از او بدم آمد...  دیخانم هم نوش نینسر... شوم 

 .کردم  یلحظه نسبت به او احساس نفرت م

 

خوبم که شاهد اعمال همه  يتوانستم نماز بخوانم و به خدا یاما م... هرچند متعلق به من نبود . اتاقم رفتم  به

 ... شرمنده بودم  میآن جمع نزد خدا يمن از کار کردن برا... تر شوم  کیماست نزد ي

 

وپاش بود  ختیهمه جا آنقدر ر... و مطمئن شدم که همه رفتند به ساختمان برگشتم  دیسر و صدا ها خواب یوقت

 .  ام دهیشدنش زحمت کش زیتم يشد تصور کرد من چقدر برا یکه نم

 

 ؟ یستین دنیتو اهل نوش: خمار بود  شیچشمها.... لم داده بود  يکاناپه ا يخانم رو نینسر

 

 .خواست جوابش رابدهم  ینم دلم

 

 آره ؟  یخون ینماز م... تو   -
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 . کرد  یمسخره ام م...  دیخند

 

 ...مهم نبود  میمسخره شدن برا یآدم نادان نیچن ياز سو... نبود  مهم

 

 ... دانست  یدرد را داشت اما نم نیاو هم ا.... شدن از خدا درد داشت  دور

 

 ... ماند  رهیو همچنان به من خ نشست

 

 درسته ؟  يازدواج نکرد  -

 

 . رابه عالمت مثبت تکان دادم  سرم

 

 چرا ؟   -

 

 . نخواستم   -

 

دور شدم  دشیاز مقابل د. کرد  یحالم را بد م... بودم  زاریب شیگناه آلود نفس ها ياز بو. اش را نداشتم حوصله

. 

 

.... زد  یحرف نم گریکرد د یاو هنوز نشسته بود و نگاهم م. کردم  زیهمه جا را مثل اول تم میرغم خستگ یعل

 . سوخت  شیگمراه يدلم برا...  ختیر یصدا اشک م یب

 

... پر گناه و پر هوسش را داشتم  يو آدمها ایدن نیاز ا يخبر یخواب و ب يایبه رفتن به دن ازین. اتاقم رفتم  به

 .... کار کنم  یچه کسان يکردم که مجبورم برا یفراموش م دیشا دمیخواب یم دیبا

 

 .کاش فقط همان بود که او گفته بود .... و بد اخالق ست  یوفا فقط گفت او وسواس... خودم فکر کردم  با
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   *** 

شدم در  یشد کمتر با او هم صحبت م یکه م ییتا جا. کردم  یخانم کار م نیسرن يآن پس با اکراه برا از

 لیکه ما نیتوجه به ا یهم ب یشد و گاه یم یشاک یگاه. کردم  یم شیها در سکوت همراه يرو ادهیپ

 . کرد یبا او حرف بزنم شروع به صحبت م ستمین

به تهران آمده و ماندگار  یمرد تهران کیازدواج با بعد از  شیبود و سالها پ رازیاش از زادگاهش که ش یجوان از

 .... شده بود 

گذاشته اند و تا خودش دعوتشان نکند و به  شیکه دوستش دارند تنها يبا وجود نکهیاز ا... فرزندانش  از

 ...نخواهند آمد و دور هم جمع نخواهند شد  دنشیآمدنشان اصرار ، به د

زنند و  یهم برادرش هستند که مداوم و مرتب به او سر م یدرك کرده بودم که تنها وفا و گاه شیحرفها از

 .... از همه دوستش داشت  شیمحبوبش بود که ب يوفا نوه .... مانند  یشب را در نزدش م یگاه یحت

 یجوان يبرا دلش... زند  یبه سرش م رازیرفتن به ش يهوا یگفت گاه یم...اش گرفته بود  ییاز تنها دلش

هر چه که خواسته به  یدر زندگ نکهیگفت با ا یم... به سن و سال من بوده تنگ شده  يکه دختر یوقت شیها

که به خاطر از دست  ییها زیچ...  ستیاز دست داده است که قادر به پس گرفتنش ن ییها زیدست آورده اما چ

 ... شود  یمادام را متحمل م یدادنشان رنج

شد  یم مانیاز حرف زدن با من پش... آمد  یتازه به خودش م دید یزد و سکوت مرا م یها را محرف  نیا یوقت

مورد  یجا و ب یب يو پرخاش ودستورها يو با تند... رفت  یاش فرو م یشگیدر قالب همان زن مغرور هم.... 

 ... کند  یام را تالف یتفاوت یکرد ب یم یسع

 يایگرفت و جو یخانم هر روز با او تماس م نینسر. بود  امدهیکه در آن خانه بودم وفا ن يآن سه هفته ا در

 يها ریاز اصفهان مس.... بود  امدهیبودم وفا در آن مدت به تهران ن دهیکه شن نطوریو ا... شد یاحوالش م

 . سفر کرده بود  يگرید يگرفته بود و به شهر ها شیرا در پ یمختلف

خوش حال بود . بودم که به آشپز خانه آمد  میهار را شسته بودم و در حال خشک کردن دستهانا يظرف ها تازه

 . 

 . شام خوشمزه باش  هیبه فکر   -

 ؟  دیمهمون دار  -
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 ؟  يبپز يفسنجون بلد...  نیبب... دونفر .... بعله   -

 . خودم را هم نداشتم  يحوصله ... روز حالم خوب نبود  آن

 . بلدم ... بله   -

 .  گتید يمثه غذاها...  فتهیجا ب یخوام حساب یم.... خوبه : زد  يلبخند

 !افتضاح ؟  ایدست پختم از نظر خانم خوبست  دمیباالخره من نفهم. .. زدم  يپوزخند

 . به کار شدم  دست

وقت اذان ... ظرف ساالد را پوشاندم و از آشپز خانه خارج شدم  يرو. کار هارا انجام داده بودم  يغروب همه  تا

 . گرفتم  یوضو م دیبود و با

 . پرتقال باشه .... شربت خنکم درست کن  هی: گفت  دیکه د مرا

 شربت پرتقال ؟ ... سرد  يآن هوا در

 . شد بلند  فونیآ يدر حال رفتن به اتاقم بودم که صدا. که گفته بود را انجام دادم  يکار

به  ازنیدانستم که مهمانانش مردند  ینداشتم و نم یرفت و من چون حجاب مناسب فونیآ يخانم به سو نینسر

 . سرعت خودم را به اتاقم رساندم 

 ... وفا بود  يصدا...  دمیآشنا شن ییخانم را با صدا نینسر یاحوالپرس يبعد صدا یکم

 ....  گریاما مهمان د. وفا آنقدر شاد بود  دنیاز د... روشن شد  میبرا نینسر یخوشحال لیدل

 . ام را مرتب کردم  يو روسر دمیمانتو ام را پوش. خواهد کرد  میصدا ییرایپذ يبرا يدانستم که به زود یم

دست و شاداب به  کیصورتم کامال محو شده بود و پوستم  يکبود. کمد انداختم  ي نهیبه خودم در آ ینگاه

 . دیرس ینظر م

 . از اتاق خارج شدم  دمیخانم را که شن نینسر يصدا

سوء استفاده  مییام که از تنها یناج دنیبا د.کاناپه نشسته بود  ي، رو يدرِ ورود يسالن شدم وفا روبه رو وارد

 .مرد جوان بده کار بودم  نیا يها یمن چقدر به خوب. از سپاس بر لبانم حک شد  ینکرده بود لبخند کمرنگ

احترام خوشش  يادا نیخانم از ا نینسر.  دیو حالم را محترمانه پرس. سالمم راپاسخ داد . ت به پا خاس دنمیباد

 .  اورمیوفا شربت ب يتشر زد که زود تر برا.  امدین

را  وانیتامل ل یبا کم. بر چهره ام نشست  قیو عم نیکه شربت را به او تعارف کردم نگاهش سنگ یوقت

 . برداشت 
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 . به غذا زدم و اجاق گاز را خاموش کردم يسر. دادم و به آشپز خانه برگشتم  یتشکرش را به آرام پاسخ

 .... فرق دارن  هیبا بق یخانم محب نکهیجون ؟ مثل ا نیچه خبرا نسر... خب :  دمیشن یوفا را م يصدا

وصلمو سر و ح ستیگو ن ادهیفقط خوبه که ز...  هیمثه بق نمیا... پسرم  یچه فرق:  دمیخانم راشن نینسر يصدا

 .... دردسر  ی؟ کار راحت و ب نجایدر ضمن کجا بره بهتر از ا... بره  ینم

 ... اراده بود  یب میصدا یب ي خنده

 دردسر ؟  یخود تکرار کردم کار ب با

 ... برا پسرم  اریب وهیم ایدختر جون ب  -

 یتفاوت یدر ب میسع يبا همه . وفا معذبم کرده بود  رهیخ ينگاه ها.  ازگشتمیبه سالن  وهیحرف با ظرف م یب

گرفتم  یپوست م وهیم شیبرا دیخانم نشستم با نیتعارف کردم و در کنار نسر وهیم... توانستم راحت باشم  ینم

 . 

 ؟ دستکشت کو ؟  یدستاتو شست: به من کرد  يتند نگاه

 شد  یمسخت  میکار کردن با آن برا. بودم  زاریدست کردن دستکش ب از

 . شستم و دستکش به دست کردم  گریرا بار د زمیتم يحرف به آشپز خانه برگشتم دستها یب

پوست شده راکه به  ي وهیخانم ظرف م نینسر. شدم  وهیآنکه به وفا نگاه کنم مشغول پوست کندن م یب

 . پوست گرفتم  وهیم شیدستش دادم به وفا داد و به اصرار او را مجبور به خوردن کرد و من دوباره برا

 ؟  نیبود یمنتظر کس دیبلند شد وفا پرس گریکه بار د فونیآ يصدا

و من تعجب .. .  هیک نمیبرم بب...  زمینه عز: باز کردن در برخاست و در همان حال گفت  يخانم برا نینسر خود

 ... کردم 

نگاه  نیداد ا یم دنیجال نفس کشکاش م...  ستمیبه چهره ام بود نگر رهیمحو خ ياراده به وفا که با لبخند یب

 ... گاهش  یگاه و ب يها

 احوال شهال خانومِ من چطوره ؟ ... خب   -

بود اما ، من  بایلحن آرامش ز.... بود  یم دیبود که نبا دایدر آن هو يادیز تیمیمهربان بود اما صم لحنش

 .او نبودم  يشهال

 ...  دیدر حقم کرد یشما لطف بزرگ....  ونیممنون و مد  -
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جون کنار  نیتو راحت با نسر... خب .... دل خودم بوده  يهر چه کردم برا... انجام ندادم  یمن کار مهم  -

 ؟  ياومد

 ...  دیاز راه رس ستیخانم منظرش بود اما گفت ن نیکه نسر يگریپاسخ دهم مهمان د نکهیاز ا قبل

 .دختر خاله و نامزد وفا ...  ناینبود جز م یکس

و  ختیاو به وجد آمد به گردنش آو دنیاما از د نایم. زود به خودش مسلط شد  یلیجا خورد اما خ دنشیاز د وفا

 ...  دیگونه اش را بوس

وفا هم ... دخترم  يچه خوب که اومد دیخانم خند نیگشتم و نسر نیشرمگ... نمیانداختم تا نب نییسرم را پا من

 ....  دهیتازه رس

 هیگفتم ... اومد  ریمس نیبا دوستم بودم از ا... گشتم  یداشتم از کالس زبان بر م: دل از آغوش وفا کند  نایم

 ... سر به شما بزنم 

 . دیرس یبه نظر م يوفا اخم کرده بود و جد.  ستیبه وفا نگر گرید بار

، به اتاقم  دیرس یبه نظر م شیتراز پ بایبه تن داشت و ز نیو شلوار ج وریپل نباریکه ا نایاز م ییرایپس از پذ من

 . وقت نماز بود . رفتم 

 .  ستادمیام را پهن کردم و رو به درگاه خدا به نماز ا سجاده

  * *** 

 . کند  میصدا زیجمع کردن م يخانم گفتم که برا نیو به نسر.  دمیچ قهیو با سل ییبایرا به ز زیم

صورتت خوب : گفته بود  دنمیبا د. کردم  یفکر م زشیآم ریتحق يو نگاه ها نایبه م. تخت نشسته بودم  لب

 . يشده ؟ انگار قابل تحمل تر شد

 . در پس آن نهفته است  يکه چه منظور شمیندیکه نخواستم بدان ب ینگاه. به من انداخت  یبینگاه عج وفا

 . کرد میصدا زیجمع کردن م يبرا

به نظر  یوفا اما اخم آلود و عصب. آو انداخته بود  يبه وفا نشسته بود و دست در بازو دهیکاناپه چسب يرو نایم

 .  دیرس یم

 . اریب ياول چا: خانم گفت  نینسر

خانم گفت  نیبلند شد نسر فونیآ يصدا گریبار د. را برداشتم و به سالن رفتم  يچا يفنجان ها يحاو ینیس

 ؟  هیک نیبرو بب
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 .نبود  یمنتظر کس گرید

 بله؟ : رفتم  فونیآ و به سمت زیم يرا گذاشتم رو ینیس

 . باز کن   -

 شما ؟ ...  دیببخش  -

 ... هستم  دیوح  -

 . دنیگن آقا وح یخانوم م:  ستمیخانم نگر نینسر به

 ... زد تو سرما  خیباز کن پسرم ... چه عجب : زد  يخانم لبخند نینسر

 . باز نشد :  دمیراشن شیرا زدم اما صدا دیکل

 . باز نشد خانوم: زدم اما باز هم تکرار کرد  دوباره

 .کنم  یباز م امیاالن م گفتم

 . کنم یشما بمون من باز م:  دمیوفا را شن يسالن را گشودم که صدا در

کاپشنش را . آورم برادرش است وارد شدند  ادیکه تازه به  یچند لحظه بعد وفا به همراه جوان. سالن خارج شد  از

 ... سالم مامان جون خوشگلم : خانم رفت  نینسر ياز تن در آورد و به سو

 . هم دست داد و سالم مرا هم پاسخ داد نایبا م. کرد  یاو رو بوس با

 یه دل نمکه اصال ب يفشن و امروز يبود با ظاهر یجوان. از او  ییرایگرم صحبت شدند ومن مشغول پذ آنها

 . درست برعکس وفا ... نشست 

 . پاسخش را ندادم  نیگفت شما چقدر عوض شد یوقت. داد یپروا بود و آزارم م یب شیها نگاه

 میداشت صدا يروم اگر کار یخانم گفتم که خسته هستم و به اتاقم م نیانجام دادم و به نسر عیرا سر میها کار

 .کند

فکر  يبرا یلیدل. اما او را پس زدم . بود  ارمیآمدن وفا به ذهنم خارج از اراده و اخت.  دمیتختم دراز کش يرو

 .کردن به او نداشتم 

: برخاستم . کردم  یدر را قفل م. شدم  داریخورد ب یکه به در اتاقم یضربات يخوابم برد که با صدا یک دمینفهم

 بله ؟ 

 . منم ... باز کن :  دمیآرام وفا را شن يصدا

 . بودم  دهیبا همان لباسها خواب. ام را مرتب کردم  يروسر
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 . را گشودم  در

 ؟  يبود دهیخواب  -

 ؟  دیداشت يکار... آره   -

 تو ؟  امیب شهیم  -

 ؟  یهست یراض نجایاز ا: به اطراف انداخت و به طرفم برگشت  ینگاه. به درون آمد .  دمیرا کنار کش خودم

 یهزار رنگش رو به رو بشم خدا رو شکر م يو آدمها رونیب يایبا دن ستین ازیدارم و ن یسر پناه نکهیهم  -

 . کنم 

 ؟ يجون راحت کنار اومد نیبا نسر: تخت نشست  لب

 .سخت نبود  نیگفت یاونقدرام که م  -

 . از تو خوشش اومده   -

 .نظر شماست  نیا  -

 .خودش گفت ... باورکن  ـ

 یرا به خاطردل من و راحت بودنم م نیا... نه چه گفته بود  ای ستیاز من راض نکهیبودم که در پاسخ ا دهیشن

 . اش به دلم نشست اما به خودم قول دادم در خلوتم به آن فکر نکنم  یباز هم مهربان... گفت 

 . نگفتم تا تصورکندکه باورکردم  يزیزدم و چ يلبخند

 ...  ادیشه از تو خوشش ن یمگه م: داد  ادامه

گفت و من  یم دیبود که نبا يچز. توانستم حدس بزنم  یحرفش را م يادامه . پاك کردم  عیرا سر ندملبخ

 .خواستم بشنوم ینم

 . شد که ادامه نداد  خوب

بهتره چند دست لباس و مانتو واسه خودت :  ستادیآورد و مقابلم ا رونیکرد و چند تراول ب بشیدر ج دست

 .  يبه همراه ندار یفراموش کردم که تو لباس نویببخش که ا...  يبخر

 ...عادتم دهد  نگونهیخواستم ا یبود اما من نم بایز شیها محبت

 رابیبودم که از آن س دهیند یمن محبت از کس... مرد  نیا يبه عادت کردن به محبت ها دمیترس یم يآر

 یعادت م شیها یخواسته به او و مهرباناگر نا ... محبت بودم يمن تشنه ... نبندم  یباشم و دل به هر محبت

 ... شدم که بودم  یتر از آن م چارهیکردم ب
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 ... بود  ادیکس و کار ز یمن ِ ب ياو برا.... نبود  یسهم من در زندگ يمرد چنان

 .دیممنون که به فکرم بود. ندارم  يازین دیگ یکه م ییپول و لباس ها نیمن به ا... نه آقا وفا   -

 ؟ یکن یبا من تعارف م نقدریآخه چراا  -

 . کنم تیتونم همراه یم یاگه خواست: کمد گذاشت  يپول ها را رو. نزدم  یحرف

 . زنم  یمن بهش دست نم...  دیکنم بردار یخواهش م  -

 . يریگ یشم بعدا م هیبق... فکر کن حقوقته ... یینجایاالن سه هفتست ا: کرد  اخم

 .  دیشرمندم نکن نیاز ا شتریب.کارم اما من حاال حاال ها به شما بده  -

 ونیکام يجات تو: رود به طرفم برگشت  رونیب نکهیرا ندادو به سمت دربه راه افتاد در راگشود و قبل ازا پاسخم

به  یتازه نگاه. رفت و در رابست . کردم  یداشت بد عادتم م. نگاهم را از نگاهش برداشتم ... بود  یخال یلیخ

 . دو گذشته بوداز . ساعت انداختم 

او را پس زدم اما ... وفا باز هم با سماجت به ذهنم آمد...  دمیتخت دراز کش يام را از تن در آوردم و رو مانتو

 .. نداشت  دهیفا

 . مورد از من نپرسد  نیدر ا يزیخانم چ نیریآرزو کردم فردانس... به اتاقم آمده  يدانستم به چه بهانه ا ینم

 

سرد خوشم  يها در آن هوا يرو ادهیاصال از آن پ...  میبرو يرو ادهیکردم تا با هم به پ داریخانم را ب نینسر

 .  دمیلرز یو مدام م. نداشتم که به تن کنم  یچون لباس گرم. آمد ینم

امروز : به تنش داد و گفت  یبلند شد نشست سالمم را پاسخ داد کش و قوس. اتاقش را زدم و به درون رفتم در

وفا ... هم حتما باشه  مروین.... مفصل  یلیخ... برو صبحونه رو حاضر کن ...  میر ینم يرو ادهیپ... ت وفا خونس

 . دوست داره  یلیخ

 . شناختمش  یکه نم یبه من دست داد حس یبینام وفا حس عج دنیشن از

 .آشپز خانه رفتم و مشغول آماده کردن صبحانه شدم  به

 ...بودم یرو شدن با وفا ناراضاز رو ب... در افکارم بودم  غرق

 ... داداش شهاب  ریصبح به خ: گفت  یکه با لحن شوخ یاو درست دم گوشم وقت يصدا دنیشن با

افتاد و شکست  نیبر زم يبد ياراده و با وحشت رها کردم که با صدا یکه دردستم بود را ناگهان ب ریش ظرف

 ...کردم هنوز خواب باشد  یفکر م... کار را نداشتم  نیاصالانتظار ا.. قلبم گذاشتم يدستم را رو... 
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 ... سیخ سیخ شیدور گردنش بود و موها یدرنگیسف ياو نگاه کردم حوله  به

 . ربودیاز ش سیخ... کف آشپزخانه انداخت  يکهایبه منو به سرام ینگاه

 .ترسوندمت ... ببخش   -

 . گ شکسته شده را بردارم که گفت مواظب دستت باش بزر ينشستم تا تکه ها. نزدم یاما حرف... بودم  یعصبان

را به خاطر  یب یب يپدرم بارها ظرف ها.... من به جمع کردن خورده شکسته ها عادت داشتم ... بودم  مواظب

 .... شکسته بود تیو عصبان يخمار

 ....کنم یخودم جمعش م: آنکه نگاهش کنم گفتم  یمقابلم نشست ب زین او

 ؟  چه خبره نجایا  -

 ....افتاد  ریظرف ش...  ستین يزیچ:وفا برخاست و گفت  میخانم نگاه کرد نینسر به

...  يدرست انجام بد یتونیرو نم يکار هی...  یهست یاز بس که دست و پا چلفت: گفت  تیخانم با عصبان نینسر

 . رو پاك کن  کهایسرام يدیهمه جا رو به گند نکش نیاز ا شتریزود باش تا ب

غر  نقدریا دادمیاگر کارم را بد انجام م... و تماشا کند  ستدیتوانست با یم. کردم  یکه داشتم همان کار رام من

و دو  ستیدرآن ب... بکوبم  واریسرم را به د شیها ییخواست از دست او و زورگو یواقعا دلم م یگاه... غر کند 

 .گذشت بود و قدر نشناس  یافتادو او چه ب یم یاقتفا نیبودکه چن يبار نیاول نیکه در خانه اش بودم ا يروز

 ...  گهیاتفاقه د.. جون  نیکه نسر ستین یمهم زیچ: گفت  وفا

 .... چاره رو خرد کنه و بگم اتفاقه ؟واقعا که  یمنه ب يظرفا يبزنه همه   -

... کار ممکن بود نیسخت تر میبرا شیصدا دنیتحمل شن... افتاده بودم  هیزد و من به حال گز یغر م همچنان

وارد شدنم به آشپز خانه او را ترساندم  کبارهیگفت من مقصرم و با  یتوانست او راآرام کندو هرچه م یوفا هم نم

 .کرده بود يبد یشوخ.... بودم  راز او دلخو... نگاه وفا شرمنده بود .... گوشش بده کار نبود

 .سته شده شد مثل اول جز آن ظرف شک زیو همه چ دمیهم کش دستمال

 .... شد نام غرور رابر آن نهاد ینم گرید دیآنقدر که شا.... شکسته شده بود  شیاز پ شیمن که ب یغرور زخم و

 ؟  دیخور یمگه خودتون نم:  دمیوفا را شن يصدا. کردم و از آشپز خانه خارج شدم  لیرا تکم زیم

 ...رسه  یمن و تو به خودش م شترازیاون ب یخواد به فکر اون باش ینم: خانم گفت  نینسر

  دمیشن یرا م شیسالن هم خارج شدم اما باز هم صدا از

 ...شد نگاش کرد یاومد نم یشه ؟ وقت یروز به روز شاداب تر و خوشگل تر م ینیب یمگه نم  -
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 نیحقم ا... خوردم  یغذا م یشدم کم یگرسنه م یلیخ یمن که به اجبار و فقط وقت... رفت  یفرو نم بغضم

 ...او ناسپاس بود ...  دیسخن بگو نگونهینبود که در باره ام ا

 خواستند ؟ یمرام ایدن نیا ياما کجا ؟ کجا.... توانستم بروم  یم کاش

 از که توقع داشته باشم ؟  دیبا گریپس د... بود نخواست  رتمیکه پدر با غ او

کس  چیکه دست ه يبرو ییبه جا...  يشو دهایپ ایقطار تند رو به نام دن نیاز ا یشد هر جا که خواست یم کاش

 .خودت  يو خدا یکه فقط خودت باش ییجا... به تو نرسد 

 ....بر آن اثر نکرده بود شروع به قدم زدن کردم  ادیسر سبز که سوز زمستان ز اطیح در

تحملش از طاقتم  یکه گاه... درمانم بود آن روزها  یدرد ب ییتنها...  ختمیر یصدا اشک م یو ب دمیلرز یم

 .بود رونیب

 . آمد  رونیتاب در سرما ماندن را نداشتم به سمت اتاقم رفتم که وفا ب نیاز ا شیب گرید

 . اتاق و در سالن درست در کنار هم قرار داشت  در

 ؟ یکن یم هیگر: صورتم گرداند  يراهم شد نگاهش را بر رو سد

 .  نیشرمگ کشیاه نزدهم دلخور بودم هم از نگ. انداختم  نییراپا سرم

 ...  ای... جون نینسر ياز حرفا  -

 ؟  يریشهال تو از من دلگ: مکث کرد یکم

بار  بیکرد تا آن حس عج یاسمم اضافه م يخانمِ نا قابل را به انتها کیکاش . دوباره پر از اشک شد  چشمانم

 ریو غ نیسنگ يادیمن ز يچون برا. داد یبودم چون آزارم م زانیکه از آن گر یحس... به من دست ندهد  گرید

 .قابل هضم 

 ...سردمه.... برم تو  دیبذار...  ستمیناراحت ن... نه : گرداندم  رو

 يگونه  يناگه دستش را باال آورد و آرام بر رو... آن بود يمقدمه  رهیهمان نگاه خ دینه شا ای... مقدمه  یب

 ....که ستیناز ن يچشما نیا فیح:  دیاشک آلودم کش

پرداختم اما  یخب همه را م.. بده کار بودم ... بودم  ونیاخم کردم من به او مد... نا خود آگاه بود  دنمیکش پس

داد ، مگر مرا  یلمس کردنم را م يبه خودش اجازه  دینبا... تماس کوچک  کینه با تن و بدنم هرچند با 

 ینبود ، نگاه ینگاه معمول کیآن نگاه ... کرد یاش به چشمانِ اشکبارم ناراحتم م رهینشناخته بود ؟ چرا نگاه خ

 ....  یبه من دست بزن يشما حق ندار: رو بود که ناراحت شدم  نیاز ا... بود پر از حرف 
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انگشتان گرمش را هنوز  يجا... بود  افتهیام شدت  هیگر... به شدت او راکنار زدم و به درون اتاق رفتم  و

 ... صورتم را از اثر انگشتانش پاك کردم .... کردم  یاحساس م

 . مورد از توانم خارج بود  نیتحمل هرچه راهم که داشتم تحمل ا.  دیبار یآسا م لیس میها اشک

 

 . پختم  یناهار م دیبا. که آرامتر شدم به سالن رفتم  یبعد وقت یساعت

... سر و صدا مشغول به کار شدم  یبه آشپز خانه رفتم و ب. ود حال بد من بهتر ب يبرا نیا. در سالن نبود  یکس

 . کردم  یباقال پلو با گوشت گوسفند درست م دیبا

 .... بود  افتهیکه وفا خواسته و نا خواسته بدان راه  ییایدن... خودم  يایکار بودم و غرق در دن سرگرم

 .کرد  میخانم صدا نینسر

 . رفتن داشت  رونیقصد ب نکهیمثل ا.  دمیبه سراغش رفتم او را حاضر و آماده د. اتاقش بود  در

 يخواد ناهار بپز ینم... دخترم  يرم خونه  یامروز م: به من انداخت  یسرش مرتب کرد و نگاه يرا رو شالش

 .واسه خودت درست کن  یدوست داشت یهرچ... 

 . ماندم  یبار بود که در خانه تنها م نیاول

 ....خانوم  نیگرد یبر م یک  -

 به تو جواب پس بدم ؟  دی؟ با هیچ: به من انداخت  يپر افاده ا نگاه

 ... بود که شب  نیمنظورم ا   -

 يریگرد گ لویهمه جارو جارو بکش و وسا... گردم  یبر م: کنارم گذشت و به سالن رفتو در همان حال گفت  از

 .کن 

 .  دمیرا شن اطیبسته شدن در ح يبعد صدا یقیدقا. از ساختمان خارج شد  اش را برداشت و پالتو

غر زدنها و دستورات جور واجورش  دنیشن يبرا یاز رفتنش خوشحال شدم چون آن روز حال درست راستش

 ... بودم  یاما من از آن راض... وهم آلود بود  یخانه و سکوت مطلقش کم يفضا نکهیبا ا... نداشتم 

 مرویدادم ن یم حیترج. گذاشتم  خچالیکرده بودم را در  سیکه خ یبرنج.باقال پلو نبود  ي هیبه ته يازین گرید

 ...بخورم 

چون اجازه . زنگ تلفن بلند شد  يگذشته بود که صدا یکردن خانه شدم ساعت زیسکوت مشغول به تم در

 . آن شدم  الیخ یرا بردارم ب ینداشتم گوش
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ارام شروع به قدم زدن کردم و به ... آنجا آرامش بخش بود ییبایز... رفتم  اطیه حرا انجام دادم و ب میکارها

 هیفکر کردن به او ما... پدرم نه  يبرا. تنگ شده بود  یلیخ یب یب يدلم برا... شدم  رهیدرخت و درختچهها خ

 . زجرم بود  ي

در درخت ....  دیمان پر کشخود يذهنم باز هم به خانه  دنشیبود که با شن یخوش يپرنده ها آوا يصدا

 ..النه ساخته بودند  يادیپرنده گان ز اطیح يگوشه  ریشاهتوت پ

 یم یچه کس... شد  دهیآن کش ينگاهم به سو... مرا به حال بر گرداند  اطیدر قفل در ح دیچرخش کل يصدا

 توانست باشد ؟ 

 ینم دایپ یبا وفا رو به رو شوم حال خوش گریبار د نکهیاز ا.. افتاده بود  يشتریب يقلبم به تکاپو... خاستم  بر

 . کردم 

 . نا خود آگاه در هم رفت میاخم ها دیوح دنیبا د اما

 ... شهال خانوم ... سالم : بر لب جلو آمد  لبخند

 . پاسخش دادم  يجد

 ؟  نیکرد یصفا م اطیتو ح: آمد  کترینزد

 . ندارن  فیخانوم تشر نینسر  -

 ...مدارکشو ببرم  فیاومدم ک... خودمونه  يخونه .... دونم  یم: لبخندش را تکرار کرد . نبود  ینگاه پاک نگاهش

 .با اجازه ...  دیبردار دییبفرما.... کجاست  دیدون یحتما م  -

 ؟ یبد اخالق نقدیشه بپرسم چرا ا یم... شهال خانوم : سمت اتاق خودم به راه افتادم که گفت  به

 یکه م يزیچ دییبفرما....  دیاخالق من به خودم مربوطه آقا وح: نگاهش کردم  جیطرفش بر گشتم و گ به

 . دیببر دیبردار دویخوا

 یخوشگل نقدیکه چطور متوجه نشده بودم ا... کنم  یفکر م نیتا حاال دارم به ا شبیاز د: تر آمد  کیهم نزد باز

 تو ؟ 

بهتره مواظب حرف زدنتون ... عوض بشه  يزیچموضوع  نیکنم با دونستن ا یفکر نم: تر سم غلبه کردم  بر

 .  دیباش

 یم.... من از تو خوشم اومده .... تونه عوض بشه  یم یهمه چ ياگه تو بخوا:  گرید یهم لبخند گستاخ باز

 ...خوشگله  امیتونم با هات راه ب یمنم م...  يایخوام که با دلم راه ب
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 ... وگرنه مجبورم به خانوم بگم که  يبهتره احترام خودتو نگه دار.. گم  یبار م نیآخر يبرا  -

 یکس نکهیبدون ا میبا هم باش میتون یما م...  اریدر ن يسرتق باز...  يا نکارهیدونم ا یمن که م... بس کن   -

 ....بفهمه  يزیچ

 يتمام تنم در آن هوا.... کاستن يزیچ تمیاز عصبان... که آنقدر محکم به صورتش نواختم حقش بود  يا یلیس

غرورم ... قلبم ر را ... حرفش درد داشت . ..سوختم یچهل درجه م يباال یدر تب ییگو... از عرق شد  سیسرد خ

همه را به درد ... خود مانده بود را  يبر جا نوزمورد ه نیرا هر چند که بار ها و بار ها شکسته شده بود اما در ا

 ....آورد 

 .حس شد  یب... صورتم سوخت .... تر  يدستش هم بزرگ تر بود هم قو... کرد  یرم را تالفکا. شد  یعصب

 .... کنم  یدرستت م.....  یگ یکه به من نه م یهست یک ي؟ فکر کرد یکن یرو من دست بلند م  -

 ... من هم زدم ...  امدمیکوتاه ن... زد  دوباره

...  دمیکش غیاراده ج یب دمیو من توان مقابله با او را در خود ند دمیدستم را گرفت و به سمت سالن کش یوقت

 .... سخت شده بود  میهم برا دنینفس کش... دهانم فشرد  يدستش را محکم رو

 ادمیمن تو به فر يخدا... خواستم پاك بمانم  یمن م... نبود  نیحق من ا...  دیبار یوقفه م یتند و ب میاشکها

 ... برس 

 ... از سرم افتاده بود  يرو سر.... الن برد به درون س مرا

 .درشت تر بود  یلیاز من خ... بود  دهیفا یچه تقال کردم ب هر

آنقدر محکم که طعم خون ناپاکش را در دهانم حس ....که از دستم بر آمد گاز گرفتن از دستش بود  يکار تنها

 .... کردم 

 ...  یلعنت... کنم  یت مادب...  یوحش: به عقب هلم داد ...  دیدرد نال از

 ... دستش نگاه کرد  به

مرا به دنبال  يشتریبار با خشونت ب نیاما خودش را به من رساند و ا... عقب رفتم و از سالن خارج شدم  عقب

 ... اما نتوانستم خودم را نگه دارم ... ب چهار چوب در چنگ زدم  دیخود کش

تخت پرتم  يرو.. خانم برد  نیمرا به اتاق نسر... نداشت  يا دهیفا دمیکوب یبه دستش و کمرش مشت م هرچه

 ... کرد 
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 دهیفا یو دادم ب غیج... مانتو را از تنم پاره کرد .. حمله کرد  میبه سو یوحش یوانیچون ح... روان بود  میاشکها

 ...  دیرس یکس نم چیبه گوش ه میصدا.. بود 

 ... خدا کمکم کرد ...  او که در همه حال حواسش به من بود... جز او  به

 .. را به من دادند  ایانگار دن... من يخدا....  میبر گشت شیاتاق به شدت باز شد و هردو بهت زده به سو در

تازه گرفتم که توانستم به شتاب خودم را به او که مات تر و مبهوت تر  یوفا خوشحال شدم و جان دنیاز د آنقدر

 یمانتو به تن نداشتم و نصف تاپ.. لباسم اصال مناسب نبود ... برسانم  ستینگر یمقابلش م ياز ما به صحنه 

 ... بود  زانیکه تنم بود پاره شده و آو

 ... و قادربه حرکت نبودم دیلرز یم میسر تا پا...  دیبار یآسا م لیهنوز س میها اشک

 ؟  يکرد یم یچه غلط یداشت:  ادزدیفر. به خودش آمد  او

 .... خوا یخودش م... داداش اون: شرمنده بود واخم آلود ... را گم کرده بود  شیدست و پا دیوح

داد و التماس  غیچه طور خودش خواست با تو باشه و بعد ج:  دیچیدر اتاق پ شیکه صدا دیبه دهانش کوب چنان

پناهه  یو بکس  یب يدیچون د.... ؟  یبد بخت کن يخوا یرو م گهی؟ چند نفر د یش یراه انداخت ؟ تو آدم نم

 شه ؟  یبودنتم م دمر يکار ا ادعا نی؟ با ا یبکن یتون یم يکه بخوا یهر غلط يفکر کرد

 ...  اوردیسرش را باال ن یضربه را لمس کرد اما حت يجا دیوح

به اتاقم  دیبا... خراب بود  یلیحالم خ... او را خطاب به برادر نامردش بشنوم  يمنتظر نماندم تا سرزنش ها گرید

 ...تر و دردناك تر  قیعم یزخم... زخم خورده بود  گریام بار د یروح زخم.... رفتم  یم

 یچند لحظه قبل ب يصحنه ها يآور ادیو باز هم با ... آمد  یاگر وفا نم... شد  لیآرامم به هق هق تبد ي هیگر

 ....شدم  یتاب م

 ادینگاه صبحش را هنوز هم به ..  دمیترس یم از او هم..وفا بود .. وحشت زده نگاه کردم ... اتاقم باز شد  در

 ...داشتم 

 .... ام را در دست داشت  يو روسر مانتو

 .... را  انمیعر يسر شانه ها... خودم را پوشاندم  میخجالت در خودم جمع شدم و با دستها با

 ... گرفت  میرا به سو میانداخت و مانتو و روسر نییپا عیسر یلیرا خ نگاهش

 .راحت شد  یکم المیخ...  دمیپوش عیسر.  ستادیو پشت به من ا برگشت

 ... شرمندت شدم  یلیخ.... ببخش شهال: بود  نینگاهش غمگ. برگشت  میسو به
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 .بود و حرف زدن دشوار  نیبغضم هنوز سنگ... نزدم  یحرف. انداختم  نییرا پا سرم

از من نترس ، من که ... آروم باش : راباال آورد  و دستش ستادیاراده بود ا یرفتنم به عقب ب. تر آمد  کینزد

 نکردم ؟ .... بهت ندارم  يثابت کردم کار

 ..آمدند  یکوتاه نم... بودند  دنیبار ازمندیهنوز ن میاشک ها.. انداختم  نییرا پا سرم

خواد  ینم... رفت  دیوح... تموم شده  یهمه چ... کنم آروم باش شهال  یخواهش م: جلو آمد  اطیه با احت دوبار

 .. یبترس

 دیوح يدله باز... شد  یکه به نظر من تازه داشت شروع م یتمام شده است در حال زیکرد همه چ یفکر م چرا

 ...تازه آغاز شده بود 

.. شناسم  یمن اونو خوب م... حس کردم ازت خوشش اومده.. کنه  یکه ناجور نگات م دمیفهم شبیاز د  -

 يبرا دمیاالنم که رفتم خونه و فهم... کنه  تتیبرگرده و اذ دمیترس یم... موندم  نجایا شبوینگرانت بودم که د

نگاه .. نرسم  ریکردم د یخدا خدا م سونمندونستم چطور خودمو بهت بر... شدم  وونهیمدارك اومده د فیبردن ک

 ... گذشت  ریخخدارو شکر که به ........ شد  یاز جلو چشمام دور نم يتو لحظه ا يپاك و زالل چشما

 ... ترسم  یمن م.... بمونم نجایتونم ا ینم گهیمن د: نگاهش کردم  ملتمسانه

 گهید.... گذشته من خودم هواتو دارم  نیاز ا... به تو نداره  يمطمئن باش کار گهید: مهربان بود  یلیخ لحنش

 ... شرمندت بشم  ينطوریخوام دوباره ا ینم

 .... مسافرت  يبر یوقت..  یستین نجایا شهیاما شما که هم  -

 ... ترسم  یمن م...  دیبه حالم کن يفکر هی... تو رو خدا آقا وفا : ام گرفت  هیگر دوباره

 انیداد ، سرش را در م هیبر زانوان تک شیبا آرنج ها. لب تخت نشست ... ناراحتش را از چهره ام برداشت  نگاه

دادم و به او چشم  هیتک واریبه د.  دیلرز یهنوز هم م میاپاه.. نشستم  نیمقابلش بر زم... دستانش گرفت 

که مقابل رستوران  يبار نیاول... از همان اول .. کردم  یراحت به او اعتماد م نقدریدانم چرا ا ینم... دوختم 

 ....شدم ونشیشد و من سوار کام ادهیپ

 هی میبعد که اومد... ا خودم ببرمت ب..  يخوا یم... رم مشهد  یمن فردا دارم م: نشست و نگاهم کرد  راست

 ؟  هینظرت چ....  میکن یم یفکر درست و حساب

 توانستم با او همراه شوم ؟  یاما چگونه م... بهتر بود  يزیاز هر چ میاو بودن برا با

 ؟  یموافق...  رازیش يبر يخوا یم يجون بگو چند روز نیبه نسرر: ادامه داد  خودش
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توانست به مادربزرگش و البته به من  یگاه م یگاه و ب دیوح.... دانستم  یماندن در آن خانه را صالح نم گرید

 .... از دستم ساخته باشد  يآنکه کار یسر بزند ب

 ؟ یخانوم اجازه نداد چ نیاگه نسر  -

 . يخونوادت بر دنیبه د يخوا یبگو م...اجازه نده  یواسه چ  -

 ....آخه ... اما   -

 .  میکن یفردا صبح ساعت هشت حرکت م: خاست  بر

کنم خودم  یم یسع.... در زد باز نکن  یکس.. گرفتم  دیرو از وح دیکل: سمت در رفت و در همان حال گفت  به

 .... حواسم بهش باشه 

اما اگر ... بودم از آنجا ماندن دلزده شده ... دانستم چکار کنم  ینم... از افکارم تنها گذاشت  ییایو مرا با دن رفت

 ... نجایبدتر از ا ییجا دیشد ؟ شا یرفتم سر نوشتم چه م یم

 . نبود  يحوصله نداشتم اما چاره ا. کرد  میصدا. خانم برگشت  نینسر

 .. آنکه نگاهم کند پاسخم را داد و به سالن آمد  یب. سالم کردم . آمد  رونیسالن که رفتم از اتاقش ب به

 شام حاضره ؟   -

 .....بله خانوم  -

که نوشته بود شام را حاضر کرده  ییبرنامه غذا يرغم حال بدم چون گفته بود که شب خواهد آمد از رو یعل

 .بودم 

 .سوخت  یهنوز م میکه زده بودم گرفته بودو گلو ییو داد ها غیاز ج میصدا

 افتاده ؟  یاتفاق: شد  قیبه صورتم دق. کرد  نگاهم

 . نتوانستم حرف بزنم. هم بغض داشتم  هنوز

 ... گرفتست  یلیصداتم خ...چشمات ... شده دختر ؟ صورتت  یچ: آمد  جلوتر

 ؟  دیپرس یپس چرا م... او که مهم نبود  يبرا

 .ندارما  دنیناز کش يشده ؟حوصله  یچ دمیپرس: بد اخالق شد . انداختم  نییرا پا سرم

دلش به حال  دیشا... کمکم کرد  دیشا...  میکاش بتوانم بگو... زدم  که در چشمانم جمع شد را پس یاشک

 ... سوخت  مییتنها

 ... امروز ... خانوم   -
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 ... ختندیگر یواژه ها با وحشت از ذهنم م.... توانستم حرف بزنم ینم... شد  یقفل م زبانم

 ؟ یزن ی؟ چرا حرف نم ی؟ امروز چ یبگ يخوا یم یچ  -

 . زدم  ایرا به در دلم

اومدن  دیامروز که آقا وح... نداشتم  يریمن تقص دیخانوم باور کن... گم راسته  یم یخدا شاهده که هر چ  -

 ...  نجایا

دادم و از او کمک  حیتوض نایآنچه اتفاق افتاده بود را ع|هر ... با بغض ادامه دادم ... شد  يجار میها اشک

 .... میاز فقر و ندار....  میپناه یاز ب... ام گفتم  یکس یاز ب... خواستم 

 یرا گفته بودم و او با چشمان میمن حرفها.. دییگرا یم یبه سرخ دشیشد و پوست سپ ینگاهش عوض م رنگ

بهت .... به صورتم نواخت  یمحکم یلیناگهان دستش راباال برد و س...مانده بود رهیآمده به من خ رونیاز حدقه ب

 !!ام مرا زد  ییبه جرم راستگو... زده دست بر گونه ام گذاشتم 

 تنم را لرزاند  ادشیفر

ماه نون و نمک  کی؟  یکش ی؟ خجالت نم یتهمتو بزن نیمن ا يبه نوه  یکن یچطور جرات م.... خفه شو   -

نوه تون ...  رمیتقص یمن ب دیخانوم باور کن یگ یم يستادیمقابل من ا ییاالن با پر رو...  يخونه رو خورد نیا

 باور کنم ؟ يقصد تجاوز به منو داشتند؟ انتظار دار

 .... گفت نگفته بودم  یکه او م یوقاحت نیبه ا من

 یلیخ.... نگاه کنه  یکه بخواد به تو حت ادیاون عارش م... کنه  یاون اصال تورو داخل آدم حساب نم: داد  ادامه

از ... نمک نشناس ....  یکن یخونه گم م نیاالن گورتو از ا نیهم....  يریکبیا يدختره  یال گرفتخودتو دستبا

 . ییسر و پا یمعلوم بود ب... کردم  یقبولت م دیاول نبا

 ...که به عنوان ضمانت به او داده بودم را پرت کرد تو صورتم  یبرگ چک. برگشت  عیاتاقش رفت و سر به

 ...آبرو  یب يدختره ... برو گمشو   -

... به شما نبود نیاالنم قصدم توه... من دروغ نگفتم .. دیباورکن.... کنم  یخواهش م: آمدم  رونیبهت ب از

 ....خانوم.. .  دیگفتم که کمکم کن.. خانوم دیببخش

 ... برد اطیو به ح دیرا گرفت و به دنبال خود کش دستم

 فمویک دیفقط بذار...  دیکن یکه فکر م ستمین یمن اون... دیکن یاشتباه م دیدار دیاما بدون...رم  یم... باشه گفتم

 .... بردارم 
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 .... دیچشم سف يدختره ... زودتر : داد  هلم

جز  يچاره ا... کمد انداختم يبه رو ینگاه... را برداشتم  فمیک...  دیبار یهمچنان م میاشکها... اتاق رفتم  به

 ... کمد گذاشته بود نداشتم يکه شب گذشته وفا رو ییبرداشتن پول ها

 ... بود ستادهیخانم هنوز ا نینسر. آمدم  رونیاتاق ب از

 

فقط شب را در خانه اش بمانم  دادیکرد و اجازه م یرا باور م میکاش حرف ها يا... ملتمسم را به او دوختم نگاه

 . شد  میانه راهنمااز خ رونیامااو بانگاه سردش به ب. 

سوت و کور و  يبه کوچه ... کردم  یپناه یاحساس ب شتریوحشتناك پشت سرم بسته شد ب يکه با آن صدا در

 ...  ستمیبودم نگر ستادهیکه در آن ا یلیطو

 دیایماندم تا ب یهمانجا م دیبا... آمد  یاو حتما ساعت هشت صبح م.... وفا افتاده بودم  ادیبه کجابروم؟ به  دیبا

..... 

بلند  يگرفتم که به وسط شمشادها میبه نا چار تصم. کرد  یتا مغز استخوانم نفوذ م دیوز یکه م يسرد سوز

از گرگ ... توانستم تا صبح در امان باشم  یم. با در خانه نداشت  یچندان يبروم که فاصله  واریکنار د يباغچه 

 . نه از سوز وسرما .... آدم نما  يها

 یبازهم با خود گفتم کاش در م... سرما آزار دهنده بود . در خود مچاله شدم . دادم  هیکه پشتم بود تک یدرخت به

در  یاما افسوس او دل. داد  یامشب را در خانه اش به من پناه م کیکرد و الاقل  يخانم باورم م  نیزدم و نسر

 .... نداشت که به حال من بسوزد نهیس

 .  شدیندیب میبرا يتوانست چاره ا یاو م دیشا... آمدن وفا بود  راهم بهانتظار نشستن تنها

اما . کرد  یم جادیا دنیخواب يدر من برا يدیشد لیم یروح یگذاشتم احساس ضعف و خستگ میبر زانوها سر

 ایدن نیاز ا دنیوقت بر... کردم  یحواسم را به خودم جمع م دیبا.... نه درست بود که بخوابم ... خواستم  ینه م

 . نبود  يخبر یب يایو رفتن به دن

 ....آمد  یبه حساب نم یکه به تن داشتم در برابر آن سرما مانع یمینه چندان ضخ يمانتو

هرچه که بود از سرما در امانم نگاه ... خودم که وفا از من گرفته بود تنگ شده بود  يکاپشن کهنه  يبرا دلم

 . داشت  یم
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 يادیمن هست ؟ اگر قرار بود از اول ز يبرا ییبزرگت جا يایدن نیایکجا ایاخد... روان شد  میصدا یب ياشکها

 .... که  یو اون باشم چرا خواست نیو سر بار ا

 .سوزاند  یماند ر سوز سرما م یکه آز آنها بر صورتم م يپاك کردم رد عیرا سر میاشکها

و  يو در به در یکس یب نیخواد ا یم یک.... دارم  یچه وضع ینیبیخودت م...  نیاما بب ستمیمن ناشکر ن ایخدا

 یتونم نلغزم ؟ نکنه به حال خودم رهام کن یم یتونم پاك بمونم ؟ تا ک یم یهام تموم بشه ؟ من تا ک یآ وارگ

حس و حالم  یاز صبح ب یذهن يها يریگ رتنش ها و د... کردم  یم یاحساس خواب آلودگ شیاز پ شیب.... 

 .... نداشتم  دنیمقابله با نخواب يبرا یتوان... کرده بود 

 .بخوابم  نکهینه ا رمیآرام بگ یرا بستم تا اندک میها چشم

 ... سر بلند کردم ... تر شدم  اریهوش هیک دیخانم که پرس نینسر يو بعد صدا فونیآ يصدا دنیشن با

به حالت  شیمن ابروها دنیبا عجله بر خاستم و او به طرفم بر گشت و با د. وفا لبخند بر لبانم نشست  دنید با

 . آهسته نامم را بر زبان آورد . تعجب باال رفت 

 ؟  یکن یم کاریچ نجایا  -

از ... نداد  یانداخت اما جواب فونیبه آ یوفا نگاه...  هیک دیپرس گریخانم بار د نیپاسخ دهم نسر نکهیاز ا شیپ

 .  یکن ینم میشکرت که رها ایخدا...  ستادهیشد اوست که مقابلم ا یهنوز هم باورم نم... آمدم  رونیباغچه ب

 .  میدیرا هر دو شن یگذاشته شدن گوش يو صدا... خانم گفت برمردم آزار لعنت  نینسر

 ...جون که خونست  نی؟ نسر یکن یم کاریچ نجایا  -

کردم  فیرو واسه خانوم تعر دیموضوعآقا وح... من ... من ... شدم گفتم  یمزاحمش م گریبار د نکهیاز ا نیشرمگ

 . کرد  رونیبعدم منو از خونه ب.... شد و حرفمو باور نکرد  یعصبان یلیخ... 

 ؟  رهیمحاله طرف تو رو بگ یدونست ینم یعنی؟  یبهش گفت یواسه چ...تو  یهست یعجب احمق: کرد  اخم

 ....حق با او بود ...  میدانستم چه بگو ینم. انداختم  نییپارا  سرم

 یکن یواسه خودت درد سرم درست م یه يدار یوضع درست و حساب یلی؟ خ یکن کاریچ يخوا یحاال م  -

فکر  نای؟ به ا یشد چ یمزاحمت م یکی؟ اگه  يکرد یم یبودم تا صبح تو کوچه چه غلط ومدهیاگه من ن... 

 آره؟ ...  گهید ينکرد

آقا وفا : اراده به دنبالش گام برداشتم  یب... به راه افتاد . نزدم  یاما حرف... بود  یو البته عصب زیآم نیتوه لحنش

 کنم ؟  کاریچ دی؟ من با ير یکجا م
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 میبر یکن یاالن کجا رو دارم ببرمت ؟ فکر م.... دونم ی؟من چه م یپرس یاز من م: به طرفم برگشت  یعصب

 کنه ؟ آره ؟  یجون قبولت م نیرنس شیپ

 .... در خودم جمع شدم  دیکه بر سرم کش يداد از

 ... به راه افتاد  دوباره

 . بود  اوردهیرا با خود ن نشیدانم چرا ماش ینم

به ساعتش  ینگاه.  دیرس یمقابل آپارتمان... و سرد و ساکت بود  کیهمه جا تار.  میرفت ادهیرا پ يادیز مسافت

 . را زد  فونیانداخت و آ

 . دیبه گوشمان رس هیک دیکه پرس يمرد يبعد صدا یلحظات

 ... وفام ... باز کن مسعود : گفت  وفا

 .... میبمون نجایامشبو ا میتون یم...  قمهیرف يخونه  نجایا. به من انداخت  یباز شد و وفا نگاه در

مالبخند زد  دنیبود با د ستادهیمقابلمان ا یمرد جوان... گشوده شد  مانیبه رو يو در میپله باال رفت فیدو رد از

 ... که  نمیب یم...  يخوش اومد یلیخ... به به داداش وفا :

 ...  ستیکاره ن نیخفه شو مسعود ا: گفت  يجمله اش را تمام کند وفا با لحن تتند نکهیاز ا قبل

 کاره نباشه ؟  نیا تو باشه و اشه ب یمگه م...دست بردار داداش :  دیاما خند مسعود

 . بگو بر گردم  ياریدر ب ایمسخره باز نیاز ا ياگه بخوا... بگو خب  ستیگفتم ن:گفت  شیتر از پ یعصب وفا

 ... تو  دیی؟ بفرما یزن یچرام... خب بابا  یلیخ: لبخندش را جمع کرد . به من انداخت  ینگاه مسعود

 حرف را زد ؟  نیا قشینکند وفا ؟ چرا رف... امادر رفتن به درون مردد شدم  من

 .... دقه  هی... مسعود جون : اخم کرد و رو به دوستش گفت  دیرا که د دمیترد

 ی؟ واسه اون حرف نیبه زم يشد خی؟ چرا م هیچ: حرف به درونرفت و وفا کامل به طرفم بر گشت  یمسعودب

 نذاشتم ؟ ... تو احترام گذاشتم  یاما تا به حال به پاک.... کارم  نی؟ آره من ا يدیکه شن

در آن خانه  گریدانستم چند نفر د یمن نم... توانستم به دوستش اعتماد کنم  ینم... انداختم  نییرا پا سرم

 ... حضور دارند 

 . میبر ایب.... خب به جهنم  یلیخ  -

 . و من هم به دنبالش . پله ها شد  ریآنکه به دوستش اطالع دهد سراز یاز من به راه افتاد و ب جلوتر

 ... از من تند تر و بلند تر بود شیهنوز گامها. کاپشنش را باال داد  ي قهی.... میقدم به کوچه نهاد دوباره
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انداخت  میشانه ها يآورد و بر رو رونیحرف کاپشن را از تنش ب یبه من انداخت و ب ینگاه.  ستادیا يا لحظه

از او استشمام  شهیکه هم یخوش ي حهیوجودش که در آن مانده بود با را يگرما... کار را نداشتم  نیتوقع ا.... 

 .شد  ماز خود میکه باعث شرمندگ یحس. به منداد  یکرده بودم حس خوب

 . دیخودتون بپوش دیایب.... شه  یخودتونم سردتون م  -

 .  ستمین ییسرما من اونقدرا: به راه افتاد  دوباره

 . بود نیدلنش بیعج شیگرما... بزرگ بود را به خودم فشردم  میکه آنقدر برا یکاپشن. هم از من جلو افتاد  باز

 .زد  يلبخند خسته ا. نگاهم کرد . دمیبه او رس... آرامتر گام برداشت  یکم

 ندازم ؟  یهمه شما رو به زحمت م نیکنم ا کاریچ دیمن واقعا با: پاسخ نگذاشتم  یرا ب لبخندش

 ...  گهید یزونیآو... کنم  کارتیچ  -

 .  دمیاش خند یبود اما به شو خ ییدلم پر از درد تنها...  دمیخند

 ؟  میر یاالن کجا م  -

 .  ادیکه ممکنه خوشت ن ییجا هی  - کرد  اخم

 کجا ؟  یعنی: گرفتم  دلهره

 . یرفتار منو با خودت بسنج دیتو با...  یکن نیبهم توه يندارحق ... فقط ...  یفهم یخودت م...  میبر

 .هم نزدم  یاما حرف. درك نکردم  منظورشو

 ؟ يحتما شامم نخورد: به طرفم برگشت  باز

 .ندادم  یجواب. خواستم چکار  یشام م تیآن موقع در

 . میخور یم يزیچ هیاونجا  قامیاز رف گهید یکی يخونه  میر یم حاال

 .  نمیاو را بب يها قیخواستم رف ینم گرید... سست کردم  ياراده پا یب

 .زنه  هیاونم ... واست نداره  يخطر چیه ینیبیکه م ینگران نباش اون کس:  ستادیا

تا حالت ... دور کردم  یکاپشن را از خودم کم.... احساس آن لحظه ام بگذارم  يتوانم برا یم یدانم چه نام ینم

 .ام بر طرف شود  یگر کرفتگ

 ؟  يرو سراغ دار ی؟ کس يدار يشد ؟ فکر بهتر یباز چ: طرفم برگشت  به

 ... اما ... هم فکر بهتر ه شخص بهتر ... شد داشتم  یم کاش
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 ؟  يرو سراغ دار ی؟ کس يدار يشد ؟ فکر بهتر یباز چ: طرفم برگشت  به

 ...اما ... هم فکر بهتر هم شخص بهتر ... شد داشتم  یم کاش

 . بودم  ابانیکوچه و خ يآواره  هیمرد غر نیبا ا یپناه یدر آن وقت شب ازسر ب نکهیاز ا.... کرده بودم  بغض

 .......... خودمون ؟  يتونم ببرمت خونه  یکنم ؟ م کاریچ یگ یم: تر شد  کیمن نزد به

 یوگرنه م... تونم برم سراغش  یتو انباره و تا فردا نم ونیکام: کالفه بود ... فرستاد  رونیرا محکم ب نفسش

 . درد سر  یب... بردمت اونجا 

 . تونم بشم  یکه نم التمیخ یب: رنگ داد  شیبه لب ها یصورتم گرداند ، لبخند کمرنگ ياش را رو رهیخ نگاه

بهم دست داده بود  یبیزل زده بودم حال غر شیبه چشمها کیکه نا خواسته از نزد يچند بار. را گرفتم  نگاهم

 . بودم  زانیکه از آن گر یحال خوب. 

 .نگران نباش ... امنه  یلیدم اونجا خ یقول م....  میبر ایب  -

 .سخته  یلیخ ییتنها... روان  میشد و اشک ها یداشت آب م بغضم

 .  ندیرا نب مینگاهم نکند و اشک ها گریکنارش به راه افتادم تا د در

  * *** 

در لباس  ییپروا یاز ب. کرد  یبود که وفا من را به او و او را به من معرف ییباین و نه چندان ززن جوا مارال

...  امدیاز او خوشم ن چیه. شرم آور بود دنشیکه پوش يلباس آنچنان باز... کردم  رتیدر مقابل وفا ح دنشیپوش

 .مهربان بود  نکهیبا ا

 ییتنها... داده بود تنها باشد  حیترج دیشا اینداشت  يظاهرا او هم خانواده ا. کرد  یم یدر آن خانه زندگ تنها

دلم . کرد  یاش را با وفا و امثال وفا پر م ییاو تنها...و درد آور باشد  نیسنگ شیاش نا خواسته نبود که برا

 .آمد  یخوشم نم یزنان نیمن از چن... گرفت  شتریب

آمد و از خودم متنفر بودم کهناچار بودم  یاز رفتار جلفش بدم م. به آن لب نزدم  شام حاضر کرد اما من مانیبرا

 . سر کنم  یزن نیچن يشب را در خانه 

 .... را بغض گرفته بود  میبخورم اما من راه گلو يزیاصرار کرد چ یلیخ وفا

در مقابلش  نکهیبه خاطر انبود که  یمارال کس... از حرفش ناراحت نشدم ...  يبه درك که نخورد: شد  ناراحت

 .کنند ناراحت شوم  رمیتحق

 . و خنده مشغول خوردن شدند  یشوخ... و مارال با آرامش  خودش
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 نیتوانم از چن یدانستم چگونه م یشد و من نم ینمازم داشت قضا م. تنها در سالن کوچک خانه نشستم  من

 .جهت قبله را بپرسم  ایجانماز بخواهم  ییپروا یزن ب

؟  یثابت کن ویچ يخوا یم: نگاهم کرد . با حفظ فاصله ... کنارم نشست . که خوردند وفا به سالن آمد  شام

 ؟  يزن بهتر نیاز ا یلیمثال خ نکهیا

 . در چشمانش به انتظار نشست  نگاهم

و  هیاز چه قماش ستیشه که معلوم ن یمرد جوون تنها نم هی ونیسوار کام یواشکی... بکنه  میاون هر کار  -

 ... اون فقط با منه ... تونه باهاش بکنه  یچکار م

با  یکس حت چیمن با ه...  ستمیمن هم هر چه باشم تن فروش ن... دانست  یاو م... قلبم را سوزاند  لحنش

  ؟  ختیر یکالمش زهر به کامم م شیپس چرا با ن... خودش هم نبودم 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

شمام ...  ومدیهرچند ازش خوشم ن... نکردم  نیمن بهش توه: آمده بود را پس زدم  میکه تا لب پلک ها یاشک

بهتر از تو  یکی یتونستم با خود فروش یخواستم م یمنم اگه م...تو سرم یبکوب ينطوریاشتباهم را ا دیحق ندار

 . گردونم  یطلبتونم بر م.... گردم  یکار م دنبالرم  یم.... شم  یمزاحمتون نم گهیاز فردا هم د... کنم  دایرو پ

 ؟  نیجانماز بهم بد هیشه  یم... خانوم  دیببخش: رو به مارال گفتم  و

 ...  زمیعز ایبا من ب: گفت  یبه وفا انداخت و با لبخند کمرنگ ینگاه مارال

 . وفا بر خاستم و با او همراه شدم  يزده  رتیمقابل نگاه ح در

بر  یبه آن انداخت و دست ینگاه... آورد  رونیرا ب يکمد سجاده ا ياز کشو... برد  یبه اتاق نه چندان بزرگ مرا

 . آن را به دستم داد و جهت قبله را نشانم داد و به سرعت از اتاق خارج شد  ینیبا نگاه غمگ...  دیآن کش

 . شد  یحال نا خوشم خوش م. آوردم  یسر بر سجده فرود م یشد وقت یگرم م دلم

 ... درد دل کردم . ا که به زحمت کنترل کرده بودم را رها کردم ر ییاشکها

 ... دمید ونیتلوز يبه سالن بر گشتم آن دو را در حال تماشا یوقت

 .  زمیعز نجایا ایب: لبخند زد  مارال
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 . ممنون راحتم : مبل نشستم  نیتر کینزد يرو

 ؟  ارمیواست ب يخور یم يزیاالن چ: مارال گفت . نزد  ینگاهم کرد اما حرف وفا

 .  ستیگرسنم ن..  یمرس... خانوم  نه

 . میش داریب دیصبح زود با... بخواب  ریخب پاشو برو بگ یلیخ: گفت  وفا

 کرد  یاشتباه م او

و اخم کردن  هیو کنا شیگفت اما با ن ینم میمزاحمش بودم اگر چه مستق. قصد نداشتم با او همراه شوم گرید

آن ....  رفتیپذ یآمد و مرا م یپدرم دلش به رحم م دیشا... خواستم برگردم  یمن م... فهماند  یرا به من م نیا

دو باره ... نداشت  میبرا يگریخطر د خوردنکتک  یپدرم و گاه ریو تحق نیجز توه يخانه هر چه که بود خطر

 . ریسخت به خ يآن روزها ادی...  دمیکش یآه.... کردم یآقا جهان کار م يگشتم به رستوران و برا یبر م

به  یزن ياز خانه  ییام که آن لحظه جز ییحرف به کنج تنها یب. از من خواست که به همان اتاق بروم  مارال

 یرفتم قسمت یهر جا که م... بود  ختهیدر هم ر یپازل بزرگ يمن چون تکه ها ییتنها...  دمینام مارال بود خز

 يتکه ا... تکه  نیمثل ا...را دوست داشتم  مییتنها يتکه هابه شدت آن  یو گاه... کردم  یم دایاز آن را پ

 .بود  نیریکه ش ییتنها... مرد مزاحم  کیبدون حضور 

 ... مرا در بر گرفت  قیعم یزود خواب یلیآنقدر خسته بودم که خ. چشم به سقف دوختم .  دمیتخت دراز کش يرو

 دیشن یرا نم میصدا یزدم کس یم غیهر چه ج... نبود که نجاتم دهد  یکس نباریا... باز هم به سراغم آمد  دیوح

 ....بارها وفا را صدا کردم اما نبود ... 

خواب و آن کابوس رها  يایشوم از دن داریخواست ب یداد و از من م یکه به شدت تکانم م یبا تکان دست ناگه

 ... سبک شدم ... شدم 

 ... بر شانه ام  شیدستها. ...بود  کینزد کینگران وفا نزد ي چهره

 ؟  یخوب: که شدم گفت  اریهوش

 .بهتر شدم  یوجود ندارد کم يدیوح دمیفهم یاما وقت...خوب که نه  خوب

 ...آمد  یبدم م یکینزد نیاز ا...  دمیکش رونیرا تکان دادم و آرام خودم را از حصار دستانش ب سرم

 ...  دیحتما به خاطر وح....  يدید یکابوس م  -

 .....  يکردم نبود یهر چه صدات م... نبود که کمکم کند  یکس: ام گرفته بود  هیرا تکان دادم گر سرم

 .هم هواتو دارم  شهیکنارتم و هم نجایمن ا... آروم باش : بود  نیغمگ لبخندش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٩٥ 

خوام بر  یم... تنهام  یلیمن خ: گرفت  دنیوقفه بار یب میاشک ها... پنهان کردم  میدستها انیرا در م صورتم

از . .... کرد یکرد دلشو نرم م یبه آقام التماس م یب یب دیشا...  نجایا ومدمیم دینبا.... مادربزرگم  شیگردم پ

 . کشم  یاز تون خجالت م... اومدم همش سر بار شمام  یوقت

که به چشمان اشک آلودم کرد  ینگاه. آورد  نییصورتم پا يدستان گرمش گرفت و از رو انیرا در م میدستها

 . آرامش بخش بود 

به هم  ينجوریخواب تو رو ا هی..  یحرفها باش نیتر از ا يقو یلیکردم خ یمن فکر م: زد  یمیمال لبخند

سر راه هم قرار  نیتوشه ا یحکمت هیحتما ... حرفو نزن  نیا گهی؟ د یگفته تو سر بار من ی؟ بعدم ک ختهیر

 . بمونم  شتیپ نجایمن ا ياگه بخوا.. بخواب  ریراحت بگ... ش حاالم آروم با. گرفتن 

 .کردم  دارتونیکه ب دیببخش... ترسم  ینم گهید... نه :  دمیکش رونیرا آرام از دستانش ب دستانم

 . من تو سالنم یخواست يزیچ...  یهر جور راحت..باشه : را تکرار کرد  لبخندش

آنقدر حالم خراب بود . به تن داشت گرفتم  يدیسف یاز او که رکاب عینگاهم را سر. شد و به سمت در رفت  بلند

 . نشده بودم  شیکه متوجه وضع لباس ها

 . دیطپ یقلبم آرامتر م...  دمیدراز کش دوباره

 کی... در آمده بود  انیتماس ساده به غل کیاحساس بکر و دست نخورده ام با ... انداختم  میبه دستها ینگاه

 . توام با ترس و شرم  نیریحس ش

هوا رو به  نکهیهم. حدس زدم وفا به حمام رفته  دمیشن یکه م ییاز صداها...  امدیخواب به چشمانم ن گرید

 . رفت بر خاستم  یروشن

 . خواستم نماز صبحم را بخوانم  یم. سالن رفتم  به

صدا وضو  یگذاشته بود آرام و ب شیچشمها يساعد دستش را روبود و  دهیکاناپه دراز کش يدر سالن رو وفا

 . را درمان کند  مییاز ته دل خدارا خواندم تا تنها...  ستادمیبه نماز ا گریبار د.. گرفتم و بر گشتم 

 . کرد  یکه لب تخت نشسته بود و نگاهم م دمیرا که از سرم برداشتم وفا را د چادر

 ... خوش به حالت دختر   -

 . نگاهش کردم  پرسشگر

 . مورد نزد  نیدر ا یحرف

 . میبر میفتیبخور راه ب يزیچ هی میبر ایـ ب -
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 ...  یگ یدونم دروغ م یکه م یستیفقط نگو که گرسنه ن: بزنم گفت  یحرف نکهیاز ا قبل

 ... به درك  دیگ یالبته اگه نم... بخورم  يزیتونم چ ینم..گرسنه هستم اما حالم بده   -

 .... یکن یم مشیکه از من قا يدار يزبون دراز هیکنم  یفکر م یگاه... بامزه : خنده اش بلند شد يصدا

 .زدم  يلبخند فقط

 .  ایشو ب بلند

 ... ییبایچه آسمان ز...  ریبود و دلگ يهوا ابر. پنجره رفتم  يبه سو.  رفت

 ؟  يشهال اومد  -

. تنها بود. برخاستم و به آشپز خانه رفتم . ناخواسته برلبانم نشست  يلبخند. بر زبان آورد  مانهیرا چه صم نام

 .... اون خانوم... پس : گفتم 

 . راحت باش ...  ستشین  -

 کجاست ؟ : کردم  تعجب

 ... رفت  شبیهمون د  -

 واقعا ؟ اخه چرا ؟ کجا رفت ؟ : از فرط تعجب بازتر شد  میچشمها

 نیهم... دوستش  يرفت خونه ...  یستیراحت ن دیفهم... ترسم  ین منک ينجوریدختر جون چشماتو ا:  دیخند

 .  میرفت که ما راحت باش... بغله 

 .رو بود  نیاخمم از هم.دار بود  یو لبخندش معن لحنش

 ...من راحت باشم  يذاریاما مگه تو م:  دیخند دوباره

...  یمنو شناخت گهی؟ تو که د يداریوب بر مچرا چ... کردم بابا  یشوخ:  دیخند گریلب باز کنم که بار د خواستم

 ... میبر میخوا یبهش گفتم م...  يرو ادهیاالنم با همون دوستش که گفتم رفته پ

 جا بود ؟  نیهم شبید یعنی  -

 ؟  رهیکنه م یمنو ول م يفکر کرد.. خوب معلومه   -

 . دمیکرد اما من به آن نخند یم یشوخ.. بود  طنتیپر از ش لحنش

او صبحانه اش را  نکهیپس از ا. و اصرار او را رد کردم .اکتفا کردم  يفنجان چا کیبه خوردن . نشستم مقابلش

 . کردم  زیرا تم زیخورد م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٩٧ 

باز  بهیغر کی يخوشحال بودم که سر بردنم در خانه ...  میبود که ما آن خانه را ترك کرد امدهیمارال ن هنوز

 .گذشته بود  ریهم به خ

   *** 

 

 . رازیخوام برگردم ش یمن م  -

 اونوقت ؟  یک: کرد  نگاهم

 .امروز  نیاگه بشه هم ـ

 تنها ؟   -

کردند  یم زیشاخه ها به دنبال هم جست و خ يرو یپرنده ها با سر خوش... بود  ابانیخ انیبه درختان عر نگاهم

 .کردم نشان ندهم که چقدر سردم شده است  یم یباز هم کاپشنش را به من ندهد سع نکهیا يسرد بود اما برا. 

 ..... دیشا....  گهیمجبورم با اتوبوس برم د... خب آره   -

 ..... رازیبرا ش رمیگ یاز اونجام بار م... واسه مشهده  ونیمشهد چون بار داخل کام میریم: حرفم آمد  انیم به

 يبگذار برا..... دمید یبود که او را م يبار نیآخر دیشا... همسفر شدن با او را دوست داشتم . کردم  نگاهش

او هم ...کردم  یم تیحد و مرزها را رعا يمن همه .... دل خودم انجام دهم  يرا برا يبار هم که شده کار کی

 ...دردسر ساز نبود  میاپس بودنم با او بر..... کرد  یم تیو رعا...دانست  یرا م نیا

 حله ؟ : نشاند  شیکه بر لب نشاندم خنده بر لبها يلبخند

 .... . گهید زونتمیآو ییآقا هیبه قول : خنده سر تکان دادم  با

 ...  یزونشیکه آو ادیحاال اون آقاهه بدش م نکهینه ا  -

 . که مقابلمان توقف کرد گفت و به من اشاره کرد سوار شوم  يا یرابه تاکس رشیپاسخش را بدهم مس نگذاشت

 ....کردم  یوجودش را حس م يگرما....  گریتر از هر زمان د کینزد... در کنارم نشست  یتاکس درون

دوخته بودم تا بهتر بتوانم بر  رونینگاهم را از پنجره به ب....  ندیبود هم نا خوشا نیکه هم دلنش یمطبوع يگرما

 . احساساتم کنترل داشته باشم 

متوجه .  دمیخودم را عقب تر کش. شد و من معذب تر  کترین نزددر آنطرف وفا او به م يگریسوار شدن مرد د با

 یلیحرکتش خ نیو من از ا... از من فاصله گرفت و به همان حالت ماند  یداد و کم یشد و به خودش تکان

 . داشت خوشحال بودم  یرا نگه م دمیعقا نیحرمت ا نکهیاز ا. خوشم آمد 
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 . اوردیرا ب ونیبمانم تا کام رونیاز من خواست ب میدیبه انبار رس یوقت

 .را به حرکت در آورد  ونیبسم اهللا گفت و کام. شدم  ونشیسوار کام گرید بار

کردم  یکه مدام تصور م يباالتر باشم به طور يسوار يها نینسبت به ماش نقدریبود که ا زیانگ جانیه میبرا

 ...کنم آرومتر  یخواهش م :دلهره به جانم افتاد ... آنها برود  يبه رو ونیکه ممکنست کام

 ....  يدیترس یان ؟ تو که نم - - - - -ج: گفت  طنتیکرد و با ش نگاهم

 ...  فتیب یاتفاق هیترسم  یهمش م. آره اما االن استرس دارم   -

 خودت ؟  ای یحاال نگران من  -

 .نگران خودمم ... خب معلومه : انداختم  رونیرا به ب نگاهم

 . معرفت  یچه ب:  دیخند

 پاسخ داد . به آن انداخت  یآورد و نگاه رونیب بشیاش که بلند شد آنرا از ج یزنگ گوش يصدا

 . سالم مامان   -

 .......ـ  -

 . گهیبچه ها اونجا بودن موندم د.. مسعود  يرفتم خونه .... امینه نشد ب...  گهید دیببخش  -

-  ..... 

 اونجا ؟  ادیم نایدونستم م یمگه من م... نه بابا   -

-   .... 

 . یشناس یخوبه که خواهر زاده توبهتر از من م... گه  یآره دروغ م.... گه  یدروغ م  -

 ..... ـ  -

ناراحت نباش .. خب  یلیخ.... کنم یدفعه اومدم جبران م نیا... باشه ... فدات شم  یش یحاال چرا ناارحت م  -

 .خداحافظ ...  زمیباشه عز... ممنون ... ه تازه حرکت کردم آر... تو  يفدا.... باشه... گفتم که ... 

 . در هم رفته بود  شیها اخم

 .هم سکوتم را حفظ کردم تا او آرام شود  من

 . امیبمون االن م. پر کنم  ویخوام فالسک چا یم:  ستادیا یراه نیب يجاده مقابل مغازهها کنار

 .وهیتنقالت و م یبزرگ لونیپر شده و نا يبا فالسک چا. بعد برگشت  یقیدقا

 ... ندارما  يدار ضیمر يحوصله ...  یبخور ضعف نکن يزیچ هی...  يصبحونه که نخورد  -
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من ...واسه خودتم باز کن : گرفت . راباز کردم و به او تعارف کردم  یکیک. گرسنه بودم . راپاسخ دادم  لبخندش

 ...  یزنده هست یدونم تو به چ ینم

 ؟ دیخور یم يچا: را باز کردم  يگرید کیک

 . بخور  کتویاول ک  -

 وانیل... شد  ختهیدستم ر يرو يسطح ناصاف جاده چا يرو ونیکام دیکه در اثر حرکت شد ختمیر يچا شیبرا

اشک در ... سوخت  یتا مغز استخوانم م... اراده بلند شد  یب غمیتازه دم آنقدر داغ بود که ج يچا.....رارها کردم 

 .قابل تحمل بود  ریسوزشش غ. م جمع شده بود چشمان

با خودت  يکرد کاریچ: را کنار جاده نگه داشت به طرفم برگشت و دستم را در دست گرفت ونیکام ینگران با

 سوزه ؟  یم یلیخ....قرمز شده  يچه جور نیآخ بب.... 

 ... روان شد  میرا تکان دادم و اشکها سرم

 .... نه  ایشه  یم دایتو دارو ها پ يزیچ...  یپماد سوختگ نمیبب بذار

... نیدرست کن ظیغل یلیکم آب و نمک خ هیشه  یاگه م: دارو ها رفت که گفتم  يبه سرعت به سراغ جعبه  و

 ... خوام تاول بزنه  ینم

و  ختیر وانینمک در ل يمقدار. بعد با نمک برگشت  یو اندک نییاز گشتن برداشت و به سرعت رفت پا دست

شد اما  شتریسوزشش ب....  دیدستم کش يدر آمده بود رو ریبه آن اضافه کرد و نمک راکه به شکل خم بیآ یکم

 ...  ستیبه پانسمان ن يازیزند و ن یتاول نم گریراحت بود که د المیخ

گونه ام  يرو يآرام اشکها... انداخت  میبه چشمها یرا برداشت و نگاه یدستمال. صدا روان بود  یب میها اشک

 .. دیببخش... بازم دردسر ...  دیببخش: انداختم  نییسرم را پا. در هم بود  شیاخم ها. را پاك کرد 

 ... من شد ریتقص...  هیچه حرف نیا.. اه بس کن دختر   -

 ....ممکنه عفونت کنه ... خدا کنه تاول نزنه:  ستیدستم را گرفت و به آن نگر گریبار د و

 ... تو رستوران بار ها دستم سوخته ....قبال امتحان کردم... زنه  ینمتاول  گهید.. نه  -

 . نگرانش را از من گرفت ودستم را رها کرد  نگاه

 . را بستم  میدادم و چشم ها هیرا به عقب تک سرم

 ... شده بود  یپس واقعا عصب...  دیبه مشامم رس گارشیس يبعد بو یلحظات
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 یم... شدم  یو کم کم به خودش وابسته م.... را دوست داشتم  شیها تیحما... بود  نیریش میاش برا ینگران

خواستم فراموشش  یخوب هرچند کوتاه را دوست داشتم و نم يخاطره  نیاما من ا... دانستم به ضررم هست 

 .کنم 

 دیهم را که دراست نشستم، نگا.  دمیخودم د ياو را محو تماشا. گشودم و سرم را به طرفش گرداندم  چشم

 سوزشش بهتر شد ؟ : گفت 

 ...خورده بهتره  هی... آره   -

 .بزنم  ادیخواست فر یدلم م. نبود  اما

 . در هم بود شیرابه راه انداخت هنوز هم اخم ها ونیکام دوباره

 . کردم جو به وجود آمده را عوض کنم یکه حالم خوب نبود سع نیا با

 ؟  تا مشهد میراه دار لومتریچند ک  -

 .  میتازه اول راه...  لوتریک ستیحدود نهصدو ب: کوتاه بهم انداخت  ینگاه

 شه چند ساعت ؟  یم یعنی  -

 . میمشهد گهیاگه خدا بخواد چهرده پونزده ساعت د  -

 . ارتیخواد برم ز یدلم م یلیخ.... من تا به حال مشهد نرفتم : بر لبم نشست  يلبخند

 . راحت  التیخ... میر یحتما م: زد  ينگاهم کرد و لبخند دوباره

چوننه دستگاهش ا داشتم ... گوش دادن نبودم  یقیاهل موس ادیمن ز.... که گذشت پخش را روشن کرد  یکم

 یبا آنها گوش م... دادند و من هم بودم  یآهنگ گوش م شونیو رضا با گوش دیکه ام یفقط گاه... نه وقتش 

از ... بودم  دهیرا تا به حال نشن گذاشتکه وفا  يترانه ا نیاما ا....  دمیشن یاز خواننده ها را م یدادم و بعض

 : به من دست داد  یگوش دادن به آن حس خوب

  يدینکن مردم از نا ام جوابم

  يدیخدا رو چه د یعاشقم ش دیشا

 اما  يکن جواب منو داد الیخ

 ...  زمیعز

  يد یم یخدا رو چ جواب

 ...شن  یم ریاشکام سراز يجور نیهم
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 ندارم ياریخودم اخت از

 خوام به جز تو  ینم يزیاز عشق چ من

 ندارم  يانتظار چیاز تو ه یول

  ادهیز میقرار یکمه ب میصبور

 قرارم من صاف و ساده  یب چقد

 چقد سخته دل کندن از تو زمیعز

 چقد تلخه کام من از تو  زمیعز

 راحت از هم بپاشه میزندگ نذار

..... 

 يدار کاری؟ چ هیچ: لحن تند  کیبا . جواب داد . بلند شد پخش را خاموش کرد  لشیزنگ موبا يصدا گرید بار

 ؟

-   .... 

 .... من اعصاب ندارما  نایم نیبب..  یاگه خواست...  هینطوریآره ا... دوست داشتم   -

 ....برو به درك   -

 . ختیو باز هم او به هم ر...  نایباز هم م. داشبورت  يرا پرت کرد رو یوگوش

 .را داشت  دنیحرف شن يزد نه حوصله  ینه حرف م گرید.  دمیترس یشد از او م یم یعصب یوقت

 . بهم بده  يچا هی یسوزون یاگه خودتو نم: گذشته بود که گفت  یساعت مین

 . سرد بود  تینها یب رونیب...  ختمیر رونیرا شستم و آبش را از پنجره ب وانیبزنم ل یآنکه حرف یب

 . و به دستش دادم  ختمیر يچا شیبرا

 باز کنم ؟ تییسکویب  -

 .نه  یعنیداد که  سرتکان

 ...  ستنیمادر و خواهرزادش ول کن ما ن نیدونم چرا ا ینم  -

 .... خوان بندازنش به من  یاما م...  ادیازش خوشم نم... گم  یرو م نایم: کرد  نگاهم

 .دادم به سکوتم ادامه دهم  حیترج
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کردند که  يآور ادیکردند از بس بهم  وونمید یاز همون بچگ...  دنیبر چارهیناف اونو واسه من ب یاز بچگ  -

شدم تا  چارهیب... رو به جز اوون دوست نداشته باشم  یکس... هواشو داشته باشم دیبا...  ناستیزن اول و آخرم م

دونم جز  ینم... سوزه  یدلم واسه مامان م....  ردمک یر ازدواج با اون شونه خالبا ریاز ز ییجورا هیاالن که 

 ... عاشقش شده  ينجوریکه ا دهید یچ نایتو وجودم یخوشگل

 .... گهیماست د یبدبخت نمیا: را خورد  شییچا

 ؟  یرو دوست داشت ی؟ تا به حال کس یتو چ: کرد  نگاهم

 . نه : داغ شد  میها گونه

 تو رو دوست داشته ؟  یکس  -

 یها فکر م یلیداشتم خ شیماه پ کیکه تا  یبا اون سرو وضع... بگم  یچ: بر لبم نشست  یکم جان ي خنده

 ... کردند پسرم 

 .خوشم اومد  شتریاما من از اون ظاهرت ب  -

 .  کرذم یداشتم از ترس سکته م... شدم  یدخترم چه حال دیشما دونست دمیفهم یوقت دیدون ینم  -

که از  یاما اون وقت... خوشگل تعجب کردم  نقدیو ا یپسر باش نکهیاز ا دمتید نیتو کاب یاولش وقت:  دیخند

 ...  يدختر هیباورم شد که  دمیصورتتو د کینزد

 . و تمام تنم ... گرم شد  میگونه ها گریبار د فشیتعر از

 ....ناراحت نشو ... گم  یمنظور م یکامال ب نویا  -

 ... بهشون داده یخاص ییرایزنه که گ یتوشون موج م تیجور معصوم هی... نازن یلیچشمهات خ  -

 . بوده  نیانتخاب اسمتم هم لیحتما دل... با معناست  یلیواسه چشمات خ اسمت

 . دمیکش یدست خودم نبود که آن همه خجالت م. نزدم یگفت من حرف یدرست م نکهیا با

 ...  يریم یاالن از خجالت م..  دیببخش... خب دختر خوب  یلیخ: به خنده افتاد  دیرا که د حالم

 ... همان آهنگ ر ا گذاشت دوباره

  يقرار ینکن مردم از ب جوابم

 ....  يدیخدارو چه د یعاشقم ش دیشا

 ... آسان نبود  میتاب آن نگاه ها برا گرید...  ستمینگر رونیرا از بند چشمانش گرفتم و به ب نگاهم
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 میرس یبندون م خیبه ... چرخ ببندم  ریزنج دیبا: و او کنار جاده نگه داشت .  میگرمسار و سپس سمنان گذشت از

. 

 . ستیلباسات مناسب ن.. جا بمون نیو به من گفت هم نییپا رفت

که به درون هجوم آورد بر  ییشدنش باز کرد از سرما ادهیپ يکه در را برا نیرفتم چون هم یگفت هم نم ینم

 .  دمیخودلرز

گرفت تا گرم  يبخار چهیدستش را مقابل در یقیدقا.... سرخ شده بود  یلیو انگشتانش خ ینیآمد نوك ب یوقت

 .حس شد  یدستم ب.... چقدر سرده  یدونینم: شود 

 یولب گشود تا حرفنگاهم کرد . حلقه کرد وانیهر دو دستش را دور ل. و به دستش دادم  ختمیر يچا شیبرا

 .  ستیخواست نگر یبر م يچا وانیل يکه از رو يدانم از چه رو بود که لب فرو بست و به بخار یبزند اما نم

 .  میبه راه افتاد گریبار د گاریس دنیو کش يچا دنیاز نوش پس

 نیب يبندان شروع شد گردنه ا خیکه  میبود که از سمنان گذشته بود يلومتریپانزده ک بایتقر... با او بود  حق

 . اش  یحواسش راداد به رانندگ يسرعتش را کم کرد و همه ... سمنان و دامغان 

به  ونیکام.. ترسناك بود یلیخ...  میکن یحرکت م خیاز  یلیبزرگ و طو يسر سره  يآمد که رو ینظرم م به

 ....  داد یخورد و کنترلش را از دست م یسر م خهای ياگر رو..  یآن بزرگ

 یچه کار خطرناک.. دلم به حالش سوخت ... نداشت  یتازگ شیبرا. چهره اش آرام آرام بود . وفا نگاه کردم  به

 .گذاشت  یم هیخانواده اش از جانش ما یراحت يانگار جانش را کف دستش گرفته بود و برا.. داشت 

فوت کردم تا خدا  شیپنج بار خواندم و به سو... به حرکت در آمد  یالکرس تیخواندن آ يبرا میاراده لب ها یب

 ... نگهدارش باشد 

 ؟  یکن ی؟ جادو جنبلم م یخون یورد م ي؟ دار هیچ: و با خنده گفت  ستیبر من نگر. شد  متوجه

 یلیخشغلت ..  یخوندم واست تا سالمت باش یالکرس تیآ...  هینه بابا ورد و جادو جنبل چ: ام گرفت  خنده

 ... خطرناکه 

لبخندش را از . آن بودم  يکه من تشنه  یمهربان. شد  یباره پر از مهربان کیبه . گرفت  یرنگ خاص نگاهش

 . چشم دوختم  رونیب دیسپ يرو برگرفتم و به منظره . که کرده بود نتوانستم پاسخ دهم  یشرم نگاه يرو

 . دمیکش یبود تمام شد و من نفس راحت يلومتریده ک بایوفا تقر يبندان که به گفته  خیو  گردنه

 ....  هیبهداشت سیاونجا سرو: را نگه داشت  ونیکام.  میدیدامغان رس به
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 یلیکرد خ یحالم را م تیکشم و رعا یدانست از او خجالت م یکه م نیهم. شد و خودش زودتر رفت  ادهیپ

 . و دلچسب بود نیریش میبرا

که دست داد نماز هم بخوانم  یفرصت نیوضو هم گرفتم تا در اول.... ان رفتم بانو سیشدم و به سمت سرو ادهیپ

 . 

االن ناهار  میتون یم ياگه گرسنه ا: گفت  دنمیبا د... ها بود  کیباد الست یبرگشتم او مشغول بررس یوقت

 . ینمازم بخون یتون یتا اون موقع اذان هم گفتن م..  میبخور

 دمیکش یاما خجالت م. خورده بودم  کیک کیو  يفنجان چا کیچون از ناهار روز گذشته فقط . بودم  گرسنه

 . گرسنه ام  میبا صراحت بگو

 . دیدون یهر جور صالح م  -

 . میمون یپس م  -

 چطوره ؟ : به دستم انداخت  ینگاه

 . هم بر طرف شده بود شیقرمز.. سوخت  ینم گرید...  ستمیدستم نگر به

 . وگرنه تا االن تاول زده بود  میخوب شد نمک گذاشت... بهتره  یلیخ  -

 .داره  یچ مینیبب هیاون غذا خور میبر ایخب ب...  ستیوضعش بد ن یلیخ نکهیخدارو شکر مثل ا.. آره  ـ

در  نکهیاز ا گریکه به تن داشتم د ییبا آن لباسها . در راباز کرد و اشاره کرد وارد شوم .کنارش به راه افتادم  در

 . مناسب بود  میلباسها...  دمیکش یکنارش راه بروم خجالت نم

 ؟  يخور یم یچ دینشستم پرس شیبه رو رو

 ...  جمیمن عاشق ساندو  -

 ... منه ها  شیماه کار کردنت پ کیحقوق   -

 .  دید یرنگ خنده به خود م شتریب میبا او بودم لب ها یوقت یتازگ...  دمیمن هم خند.  دیخند

 . ستین يزیاون پول که چ... شما رو ادا کنم  نیحاال حاال ها مونده تا من بتونم د  -

خواد  ینم.. خب بابا بنده غلط کردم اسم طلب و حساب آوردم  یلیخ: گفت  یرا باال آورد و با لحن شوخ دستش

 ... یدوباره شروع کن

سالم به در بردم از لطف اول خدا و بعدم شماست  تا االن جون نکهیهم...شمام  ونیمد یلیمن خ...  قتهیحق  -

 .و من واقعا ممنونم  ياما نشد... گهید يها یلیمثل خ یبد باش یتونست یم... 
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 ستمیبشه گفت اصال پاك ن دیشا... ستمیپاك و خوب ن یکن یمن اونقدرام که تو فکر م: زد  يدوستانه ا لبخند

 .... 

 ... اما تا حاال در مقابل من   -

 یفرق م دمیکه دورو برم د ییاونا يتو با همه ....  بهیواسم عج... خودمم توش موندم  نویا: را قطع کرد  حرفم

 هی...  یکن یبا همه شون فرق م... دوست دخترام ... هام  ییدختر خاله ها و دختر دا... با خونواده ام ....  یکن

 ....  زیچ هی... یابیکم  زیچ

 . نیناب و دلنش زیچ هی: مکث کرد  یکم

 ... .دوختم  زیاز چشمان جذابش گرفتم و به م یرابه سخت نگاهم

 ... عوض کردن جو بود که گفت من برم سفارش بدم  يدبرایشا

 . سفارش داده بود  تزایو پ جیساندو. تا آمدنش بر خودم مسلط شدم . رفت  یبهتر شد وقت حالم

 .... نداشت  يبهتر زیچ گهید دیببخش  -

 . یمرس... خوبه  میلیخ  -

 خونه تون ؟  يبرگرد يخوا یم یراست یحاال راست:  دینگاهم کردو پرس یکم

 .ندارم  يچاره ا... آره : گشتم  یبر م دیاما با... بودم  مردد

 کنه ؟  یقبولت م یکن یفکر م  -

 ... کنه  يربرام کا دیبا یب یب...  ینه به راحت ادیبه احتمال ز... دونم  ینم:  دمیکش ینیسنگ آه

دلم واسش : بر لبانم نشست  یو آرام لبخند تلخ نی، با آن نگاه غمگ یمهربان و دوست داشتن رزنیآن پ ادی به

 ... تنگ شده 

 ... ام فقط مال خودم بود  یآوردم ، دلتنگ رینگاهم را به ز. در چشمانم حلقه زد  اشک

 یوقت. داد  یمزه م یلیآن غذا خ یپس از آن همه گرسنگ. ما عوض شد  نیرا که آوردند جو به وجود آمده ب غذا

گفت واسه منم دعا  یتا دم مسجد با من آمد و با نگاه خاص.  دیبار یبا را ن نم نم م میآمد رونیب ياز غذا خور

 . خرابه  یلیوضعم خ... کن 

 . از نظر من خوب بود .. خوب بود او . رو گرداندمو به درون رفتم  عیسر... دلم را لرزاند  نشیغمگ نگاه

   ***   *** 
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را نگاه  رونینشستم ب میدر جا.... شد ادهیوفا کاپشنش را بر دوش انداخت و پ.چشم گشودم ونیتوقف کام با

همه  نیشد که ا یباورم نم.... دمیند يزیگذشتند چ یکه م یهائ نیو نور ماش یکیجز تار....نبود يکردم اما خبر

 .باشم دهیخواب

به انتظار ماندم و چون  یقیدقا.دمینگاه کردم اما او را ند نهییدر آ.نشستم یصندل يآمدم و رو رونیب نیکاب از

 ...شدم که آمد ادهیپ امدین

 شده؟ یچ گفتم

 ...نگاه انداختم ، فکر کردم پنچر شده هی یچیه  -

 ...خب  -

 ...يخور یسرما م..سرده یلیبرو باال که خ...پنچر نشده...ستین يزیچ  -

 م؟یکجائ:دمیپرس. میشد سوار

 .اولِ مشهد   -

 دم؟یهمه خواب نیمن ا یعنی!! واقعا؟  -

 .یسره خواب هی يریگ ینم لیآره تو که ما رو تحو: کرد نگاهم

 ....يکرد یم دارمیخوب ب:زدم يلبخند

 .آهنگم نذاشتم یحت...یدلم واست سوخت گفتم بزارم بخواب يدیکه نخواب شبید  -

مثل  یما واسه همسفر گل یگفتم تا بدون.... ینگفتم که شرمنده ش:و گفت دیکه خند.نگاهش کردم یشرمندگ با

 ....میشما ارزش قائل

 .اکتفا کردم يپاسخ محبتش به لبخند در

 ...سر آدرس میاالن بر دیخب با  -

 ....یبلوار مصل...خشکبار  دانیم میبر دیبا: و با خودش گفت. از بار نامه خواند گریرا بار د آدرس

 .حرم ابونیخوره به خ یآدرس م نیاز ا یقسمت هی: بهم انداخت ینگاه

 ...تونم یامشب م نیهم یعنی ؟يجد:گفتم ناباور

 . لبخند زد اقمیاشت به

 م؟یحرم بر کینزد ونیشه با کام یم یعنی: گفتم
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 یم...ینیب یگنبد طال رو م یچپ نگاه کن م،سمتیدیچهار راه دوم که رس میر یآدرس که م نیا...نه بابا:دیخند

فردا صبح ... میمون یشب اونجا م....هتل میر ی، بعدم از اونجا م نگیپارک ای دونیتو م میذار یرو م ونیکام میر

 .ارتیز میر یم

 !فردا؟: اراده گفتم یب

 مهیو دو ن کی شهیم میکن دایجا رو پ هیو  میبذار ونویکام میتا بر... ازدستیاالن ساعت  ؟یپس ک:کرد تعجب

 ....به زور چشمامو باز نگه داشتم یخواب یو ب یشب منم که از خستگ

از چهره  یو خستگ.کرده بود یسره رانندگ کیاو از تهران تا مشهد ....من فقط به فکر خودم بودم.با او بود حق

 .دیبار یاش م

شهال اونجا رو :ونم چه نام داشت گفتد یچهار راه که نم هیسر  میدیآدرس که رس کیم،نزدیحرکت کرد دوباره

 . کرد  یکوتاه میو خودش تعظ... نیبب

گنبد ...ناگه چشمم به گنببد و بارگاه حضرت روشن شد....ستمیکه اشاره کرده بود نگر یسمت چپ و جائ به

 ...شده یچراغان یِطالئ

 میآرزوها نیاز بزرگتر یکیبه ..دیاراده جوش یاشک از چشمانِ مشتاقم ب... قلبم شد ریسراز یمحبت خاص کبارهی

 .دانستم یبه آن را محال م دنیرس میکه با آن وضع زندگ یآرزوئ.بودم دهیرس

داشتم  یبیحس غر. ام را در گلو شکستم هیگر يگرفتم و صدا میدستها انیصورتم را در م میاز آنجا گذشت یوقت

حرم و بارگاه  فیبارها توص.... بروم ارتیتوانستم به ز یشد که م یباورم نم.... شکست  گریدل شکسته ام بار د..

 ییبودم و هر بار در دلم غوغا دهیرفته بود شن ارتیز بهکه چند بار  یب یرا از زبان ب) السالم  هیعل(آقا امامرضا 

 .... ت شکر ایخدا.... نماز خواندن در حرم... دردودل با آقا .... مقدس  حیآن ضر دنیبوس يآرزو... شد  یبر پا م

با .... ارتیز میامشب بر نیخستم هم یلیخ نکهیدم با وجود ا یخب بابا قول م یلیخ.... شهال ... آروم باش   -

 .توام دختر 

... دست خودم نبود ..  دیببخش: که به دستم داد پاك کردم و گفتم  یرا با دستمال میاشکها... را باال گرفتم  سرم

آرزوهام  نیاز بزرگتر یکیمنو به ... هم از تو تشکر کنم باز هم کمه  یهرچ.... بهم دست داد  یبیحس غر

 . يرسوند

من راحت تر بودم و ظاهرا ... کردم  یتو خطابش م: گفتم  یسخن م مانهیصم نگونهیبا او ا یدانم از ک ینم

 . دیپسند یم شتریب زیاون
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 .ام  کارهیمن چ.. وند رس یخواست یکه م يزیچ نیپاکت تو رو به ا تیاز من چرا؟ قلب و ن  -

خواهد  ینم... خواهد گرد گناه بگردد  یکه نم یدختر معمول کی... کرد خوب نبودم  یهم که او فکر م آنقدر

 ... مانده بود  يادیخوب شدنم راه ز يتا بنده .... پا بگذارد  ریز اتیبه ماد دنیرس يعزت نفسش را برا

شدن  یجابه جا کردن و خال يقرار شد که فردا وفا برا. میخشکبار برد دانیرا همانطور که او گفت به م ونیکام

 ....  میخارج شد دانیرابرداشت و با هم از م شیاو ساك لباسها. بازگردد دانیآن به م

...  يتو که شناسنامه ندار... گم  یم: برگشتم که گفت  شیسست کردم و به سو ياو من هم پا ستادنیا با

 ....کنند نه با من  یقبولت م ییتنها هتل ؟ نه میبر يچطور

 ؟  میکن کاریچ دیحاال با... خب : گفتم  ینگران با

 ... میبر ایفعال ب... به راه افتاد  دوباره

 ؟  میبمون ونیشه تو کام ینم  -

 ... گرفته  کلمویه لیدود و گازوئ يبو... سر حال شم  رمیدوش بگ دینه بابا با  -

 .  لیدود و گازوئ ينه بو... بود  ییخوشبو ي حهیمعطر به را شیبه نظر من لباس ها اما

 .خوام  یراحت واسه خواب م يجا هیگذشته من  نیاز ا  -

به فکر من ... بخوابد  نیدر کاب یتوانست به راحت یوگرنه خودش که م دیگو یدانستم که به خاطر من م یم

 .کرد  یناراحتم م نیو ا. بود 

 .... اگه به خاطر منه   -

 . ایراه ب...  رینگ لیخودتو تحو نقدریگفته به خاطر توئه ؟ ا یک: به من انداخت  یکوتاه نگاه

 ... زد  یحرف م نگونهیمرا شرمنده نکند ا نکهیا يبرا... شدم  یمرامش م ي فتهیکم ش کم

 ؟ دیبر یم فیهتل تشر دیراننده پرس یوقت... میشد یتاکس سوار

 . خانومم جا مونده  يشناسنامه  میدیهتل اما االن فهم میبر میخوا یم میکرد یفکر م شیتا چند لحظه پ  -

 . تفاوت بود  یچه خونسرد و ب. دخترانه وجودم را گرفت  یحرفش شرم نیا از

 ... به من انداخت  ینگاه کوتاه راننده

 ... دن ی؟ تو هتل که جا بهتون نم دیکن کاریچ دیخوا یحاال م  -

 داداش ؟  يرو سراغ دار ییجا: گفت  که کنارش نشسته بود وفا

 ... خورده  هی.... اما راستش ... سراغ که دارم   -
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 ...  میایبا هم کنار م... ستیمهم ن  -

 . باشه داداش پس بذار هماهنگ کنم : گفت  راننده

 شیبار بود ك گو نیاول... گرفت و چند لحظه بعد شروع به صحبت کرد ين آوردو شماره ا.رویاش راب یگوش

 . جالب بود  میو برا...  دمیشن یرا م يمشهد

زن و ... دونفرن ... آره ... ؟  يدار یخال تیسوئ.......  دی؟ ببخش ي؟ خواب که نبود يچطور..  روسیالو س  -

 ...  میایاالن م.. خب  یلی؟ خ ییاونجا... باشه ... شوهر 

 ؟ يخوا یداداش واسه چند روز م یراست دیبه وفا انداخت و پرس ینگاه

 ..  يدو سه روز هیفعال : گفت  وفا

 . فعال .. باشه ... خواد  یم يواسه دو سه روز: گفت  قشیبه رف راننده

نه چندان  تیکه ما را به سوئ. آپارتمان چند طبقه بود  کی. با دوستش ما را به آنجا برد  یاز هماهنگ پس

جمع .... کوچک ییآشپز خانه و حمام و دست شو کیبا دو اتاق تو در تو و . هم کف بود برد  يکه طبقه  یبزرگ

رفت  یساختمان م رونیب يکه با صاحب آنجا به محوطه  یو در حال دیوفا آن را پسند...بود زیو جور و تر و تم

 . شد ... و  متیبرر سر ق تیمشغول صح

 ینم. بروم  ارتیدل تو دلم نبود که هر چه زود تر به ز... کردم  یتخت نشسته بودم و به اطراف نگاه م لب

 . میدانستم از آنجا چقدر تا حرم مطهر آقا فاصله دار

 . راحت بود  المیخ...  دمیترس یکه از بودن با او نم یبه راست. به درون آمد وفا

 به نظرت چطوره ؟ ... خب : کرد  نگاهم

 ....به خاطر من  نکهیفقط از ا.. . هیعال... معلومه ... زدم  يلبخند

 ... خواهشا راحت باش ... ستیگفتم واسه خاطر تو ن: نگاهش رنگ عوض کرد . شد  کیمن نزد به

... را باال آورد و چانه ام را گرفت و سرم را باال نگه داشت  شیدستها. معذب شده بودم . انداختم  نییرا پا سرم

 ... نگاهم در چشمانش نشست 

لب فرو بست ومن ... نخواست  ایدانم نتوانست  یبزند اما نم یلب گشود تا حرف...  دیصورتم چرخ يرو  نگاهش

 ...  دمیعقب کش. به خودم آمدم 

 . کالفه بود ....  دیکوتاهش کش يبه موها یدست

 ... به آشپز خانه رفتم  نیفرار از آن جو سنگ يبرا
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 .... رمیبگ يزیچ هیرم واسه شام  یم...  دمیرا شن شیصدا

کرد فکر  شیپ قهیکه چند دق ينفس حبس شده ام را فوت کردم، به کار دمیبسته شدن در را که شن يصدا

تماس دستش ...  دمیبه چانه ام کش یدست... کند  تیرا رعا مانیها تیمحدود يخواست همه  یدلم م... کردم 

 ... 

 .به صورتم زدم تا از التهاب درونم بکاهم  یآب

 

 هیدوش گرفتن رفتو من مشغول ته يجا به جا کردم و او برا خچالیبود ر ا در  دهیشام خر يبرارا که  يمواد

 .شام شدم  ي

 . دوست داشتم بروم و تا صبح بمانم و با آقا حرف بزنم و سبک بشوم ....  دیکش یپر م ارتیرفتن به ز يبرا دلم

 ینگاه.  دیچیپ تیکوچک سوئ يدر فضا خوش شامپو و صابون يبو. کردم که آمد  یشور خرد م اریخ داشتم

 .کرد یرا خشک م شیسر و شانه اش بود و داشت موها يبه او انداختم حوله رو

 . یخسته نباش: زد  يلبخند

اوپن  يبود جدا کردم و رو دهیرا که خر یمصرف کباری ياز سفره  ینکردم و در همان حال قسمت يکار  -

 ... و نان و نوشابه را در آن گذاشتم  ارشوریتابه و گوجه و خ یانداختم و ماه

 . نیدیزحمت کش.... دست شما درد نکنه خانوم : به سفره انداخت  یو نگاه آمد

 .نوش جون ..... هیچه حرف نیا: شستم  گریرابار د میدستها

ز کردن ا ادی نیمثل هم. آمد  یخوشم م یلیحرکاتش خ یاز بعض. بسم اهللا گفت و شروع کرد .  میهم نشست با

 . شد  یخدا وقت غذا خوردن که فراموشش نم

 ...داشت  ارتیز يدلم حال و هوا. از چند لقمه بخورم  شیگرسنه بودم نتوانستم ب نکهیبا ا من

 ؟  ی؟ چرا ساکت هیچ  -

تونم برم  یشه م یهنوز باورم نم....  ستین يزیچ: زد لبخند زدم  یم یاهیکنجکاوش که به س يچشمها به

 ... امام رضا رو ببوسم  حیضر کیو از نزد ارتیز

را  نشیتبسم دلنش. تابم یرفتن ب يبرا میبگو دمیکش یخجالت م. را که گفتم اشک در چشمانم حلقه بست نیا

 آره ؟  ارتیز يبر یامشب نتون یترس یم: تکرار کرد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١١١ 

حرفا سرش  نیم ااما دل.. تا صبح صبر کنم  دیدونم با یو م يخسته ا: را به ظرف غذا دوختم  نمیشرمگ نگاه

 .... شه  ینم

رو  ییزایچ هی یدل منم گاه... بفهممت  دیشا: گفت  یبه آرام. دمیرا باال گرفتم و نگاهش را محو خودم د سرم

 .... شه یحرفا سرش نم نیا... گم ممکنه محال باشه  یم یهرچ... خواد  یازم م

 . میر یپوشم م یاالن لباس م.. دستت درد نکنه : را گرفت و بر خاست  نگاهش

را دوست دارد و از نظر خانواده اش  نایبه جز م یکی دیمنظورش چه بود ؟ شا... به قامت بلندش ماند  نگاهم

او در ... خواهد برسد  ینا خود آگاه به حالش دل سوزاندم و آرزو کردم به آن کس که م...  ستیممکن ن شیبرا

 . ها  نیبهتر قیجوانمرد بود و ال کینظر من 

در  یرنگ یآب لونیلب تخت نشسته بود و نا. آماده بود . رفتم  گریبه اتاق د. کرد  میها را شستم و او صدا فظر

 . و آن را به طرفم گرفت ستادیمقابلم ا. دست داشت 

 ؟  هیچ نیا: به آن انداختم  ینگاه

 ... ارتیز يبر یتون ینم یکه اگه نداشته باش يزیچ  -

 یموقع شب چطور تونست نیا... من چقدر قشنگه  يخدا يوا: بر لبم نشست  يخنددر آن لب یو با نگاه گرفتم

 ... 

 اندازست ؟ نمیحاال بپوش بب...  یداشته باش دیبا ارتیز ياومد حتما برا ادمیخدا خواست و چشمم افتاد بهش   -

پارچه اش ...  یآب دویکمرنگ سف یلیخ يکرم داشت با گلها ي نهیزم.... را باز کردم و بر سرم انداختم  چادر

 يپدر که بودم با همان لباس ها يدر خانه .... خودم بود  يبود که برا يچادر نیاول نیا... بود  فیلط یلیخ

 .آوردم  یرا در م یب یو داد ب ستادمیا یپسرانه که به تن داشتم به نماز م

 ... شه مبارك با...  ادیچه بهت م:  دمیرادر نگاهش د نیاو که نگاه کردم تحس به

 .  يخوشحالم کرد یلیخ.... دست شما درد نکنه   -

 .مبارکت باشه...  يدیخوشحالم که پسند  -

سرداست و قراربود  یلیخ یلیخ رونیگفت ب یم... به تننم بزرگ بود را داد که بپوشم  یلیشرتش را که خ یسوئ

 . میبه حرم برو ادهیپ

 ... کردم  یدارند تعجب م يشب مغازه ها باز ست و آنقدر مشتر مهیدر آن ن دمید یم نکهیا از
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دلم .... شد ریگنبد طال اشک از چشمانم سراز دنیبا د گریبارد.  میبوده باش کیشد آنقدر به حرم نزد ینم باورم

 ...  ازیغرق ن

بال وفا گشتم و او را با نگاه به دن... خواهران وارد شدم  يو من به از ورود میاز وارد شدن از هم جدا شد قبل

 . آمد  یم میکه به سو دمید

بر در بزرگ صحن بوسه زدم ...  میو از صحن انقالب وارد شد میاذن دخول را خواند.... کنار او به راه افتادم  در

 ...  دمید یتار م میهمه جا را از پس اشکها.... به اراده ام نبودند  میاشک ها... 

طال  وانیمقابل ا.... داشت آن گنبد و بارگاه  یچه عظمت...  دیلرز یدست دلم م...  میشد کتریو نزد کینزد

 ....  میستادیا

 .... طرف  نیمنم از ا...  يطرف بر نیاز ا دیبا  -

 یرو گم نم گهیهمد ينطوریا.... سقا خونه  نیکنار ا ایب يکرد ارتیز یوقت: به دو نقطه اشاره کرد و ادامه داد  و

 .  میکن

: کرد  میرا تکرار کرد و من از او جدا شدم اما باز هم صدا شیبار دوم گفته ها يبرا... را راحت کردم  الشیخ

 ... زنم  ینکردم بهت زنگ م داتیپ... با خودت ببر  نویا ایب.... صبر کن

 یواست دعا م: را پاك کردم  میاشک ها....  دیاو دلم لرز یاز آن همه خوب. را به طرفم گرفت  لشیموبا یگوش

 ..  یکن یبه محبت م نقدریکه ا نطوریهم...  یبرس يخوا یم یکنم آقا وفا که به هر چ

 ....واسه دل خودم کردم ریمحبتمم به دل نگ... خوام برسم  یدعا کن به اونچه م....  نیآم یاله: زد  يلبخند

 میشب برا مهیدر آن ن تیجمع لیس دنید... م شدم وارد حر.  میاز هم جدا شد. بر لبم نشست  یکمرنگ لبخند

 ... مبهوت کننده بود 

که سر بر  دمیبه خودم آمدم د یوقت...  دمیامارس.... مقدس آقا برسانم  حیکردم بتوانم خودم را به ضر ینم فکر

 ...تر ادیبار گناهم ز... بود  ادیدرد دلم ز.... را از کف داده ام  میاشکها اریدارم و اخت حیضر

 حیرو ببوسند خودم رااز ضر حیهم راه بده ضر هیگفتند خانوم به بق یکه م دنیشن یکه از پشت سر م ییصداها

سر درد ...  حیو زل زدم به ضر ستادمیگوشه ا کی...  دمیکش رونیخودم را ب تیجمع لیس انیاز م... جدا کردم 

 يبرا... کردم  یسالمت يپدرم آرزو یو حت یب یب يبرا... سبک شدم ... کردم  یخودم را خال... دلم تازه باز شد 

 ... ها را از خداوند خواستم  نیوفا بهتر
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... رود یباال م یمانع چیه یکه آقا نزد خداوند داره ب ییبه خاطر آبرو میدعاها نکهیحس ا... داشتم  یخوش حال

 ....شود  یبه گوش خداوند نم میصدا دنیگناهانم مانع از رس

 ... که خوانده بودم به دلم نشست و آرامم کرد  يگریاز هر نماز د شیکه ب ينماز... هم خواندم نماز

 ....دردمند بود  يآن خانه که پر از دلها.... دل کندم از آن بهشت  یسخت به

 . خواستم  يو از خدا راه چاره ا ختمیاشک ر گریخودم بار د یکس یو ب ییتنها يبرا

جمع کرده  نهیرا مقابل س شیکه دستها یکه رو به حرم دارد ، در حال دمیوفا را د... رابه سقا خانه رساندم  خودم

 .است و نگاهش به گنبد طالست 

 .... اشک آلود بود  شیبایز يچشمها... متوجهم نبود... شدم  کشینزد

 ... قبول باشه آقا وفا   -

 ...از شما خانوم  نیهمچن: د ز يلبخند ستیشد و بر من نگر اریهوش نگاهش

 .سبک شدم  یلیخ.... که تا به حال داشتم  هیحال نیبهتر... ممنون   -

سرخ شده بود به زحمت  یخواب یرا که از ب شیکه چشم ها یبه راست...  میو به راه افتاد میکرد میتعظ گرید بار

 ... باز نگه داشته بود

 ... خوابم  یم نیمن رو زم... رو تخت بخواب  ایب: او گفت ...  میدیرس تیسوئ به

 ... خوابم یم نیندازم رو زم یپتو م هیتو اون اتاق ... من که به تخت عادت ندارم ... نه   -

که  دیطول نکش یلیخ.... ماند گریو او در اتاق د. که گفته بودم را انجام دادم  يمخالفت کند کار نکهیقبل از ا و

که  یرا بستم و در حال میچشم ها...  دمیشن تیرا در سکوت مطلق سوئ شیهاآرام و منظم نفس  يصدا

 .به خواب رفتم  ستمینگر یناخواسته به چشمان اشک آلود او م

    ***   *** 

 . رفته  ونیدانستم به سراغ کام یم... شدم او رفته بود  داریب یوقت

 ... یخوش يچه خاطره . لبخندم پررنگ تر شد  شبید ارتیز يآور ادی با

 .کردم  یناهار م يبرا يفکر دیبا. به ظهر نمانده بود  يزیچ... انداختم  وارید يبه ساعت رو ینگاه

 دهیکه شب گذشته خر ییها تیسکوئیرفت از ب یضعف م یدلم کم... به صورتم زدم و به آشپز خانه رفتم  یآب

 . ناهار شدم  ي هیبود چند تکه خوردم و مشغول ته
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و از آشپز خانه  دمیام کش يبه روسر یدست دمیدر قفل را شن دیچرخش کل ياز دو گذشته بود که صدا ساعت

 ... خارج شدم 

 .بست شیدر رابا پا.و تنقالت و گوشت و برنج بود  وهیم يپر از بسته ها دستش

 ؟  يریاز دستم بگ يآ ینم: سالمم راداد  جواب

 ؟  هیواسه چ دیهمه خر نیا: رفتم  جلو

تا  ستین یگفتم اگه زحمت... راستش ازدست پختت خوشم اومده ....  میبمون شتریدو روز ب یکیگفتم   -

 ....  میینجایا

 ؟  میبمون شتریچراب... فقط ...  ینه بابا چه زحمت  -

 ؟  يچطور ؟ مگه دوست ندار: را باز کرد  خچالی در

 ... گم  یبه خاطر خودتون م... خب معلومه که دوست دارم   -

 ...  خچالیرو بذار تو  نایا ایب  -

 .... کرده  کاریشهال خانوم چ نمیبب: اجاق گاز رفت  يرو يرا بست و به سراغ قابلمه  خچالی در

 یاگه ممکنه زودتر غذا رو بکش که دارم از گشنگ... دست گلت درد نکنه : زد  يقابلمه را برداشت لبخند درب

 .شم  یهالك م

 .چشم االن   -

جون  نیدونم نسر یمن نم: که گفت  میبعد در کنار هم مشغول خوردن ناهار بود یقیدقا. سفره انداختم  عیسر

 .... چطور تونست از دست پخت محشر تو بگذره 

 ... کرد  یبه دست پختم فکر نم گهیبود د یاونقد عصبان:  دمیخند

بعد از ناهار من مشغول شستن ظرفها . کند  یم فیدستپختم را دوست دارد و از آن تعر نکهیبودم از ا خوشحال

. بردم  شیشستم و برا وهیم يمقدار... را روشن کرد  ونیکردن آشپز خانه شدم و او به اتاق رفت و تلوز زیو تم

 .  نیتشکر کرد و گفت خودتم بش

شد  یبرنامه کودك پخش م... دوختم  ونیتلوز ينگاهم را به صفحه . خوردن نداشتم  وهیبه م یلیاما م نشستم

 ... 

را در اتاق او  میکه بچه بودم از ترس پدرم جرات نداشتم پا یزمان... کرده باشم  یبچگ چگاهیآمد ه ینم ادمی

 .  یب یهم با ب یگاه... تنها بودم  شهیهم.... بگذارم 
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 ؟  يخور یمگه خودت نم  -

 .تونم  یاالن نم... نه   -

 بایز یلیلبخندش خ. بردم  شیاوپن برداشتم و برا يکه بلند شد برخاستم و آن را از رو اش یزنگ گوش يصدا

 ... بود 

 یرا م شیصدا نکهیبا ا... رفتم تا مزاحم حرف زدنش نباشم  گریبه اتاق د. مادرش بود  نکهیمثل ا. داد  پاسخ

 .... دقت نکردم  شیبه حرف ها دمیشن

 .. شهال   -

 بله ؟   -

 ؟  رونیب میعصر بر یموافق  -

 ...  يشد داریکنم صبم زود ب ی؟ فکر م یبخواب يخوا ینم: نزدش باز گشتم  به

 .  میبر میساعت چهار و ن... خوام بخوابم  یاما نم... آره   -

. خودم بخرم تا بتوانم به حمام بروم  يبرا گریدست لباس د کیفقط دوست داشتم ... کرد  ینم یمن فرق يبرا

... توانستم لباس بخرم  یبا آنها م.. که وفا داده بود دست نزده بودم  ییبه پول ها... انداختم  فمیبه ک ینگاه

 . خواستم هر طور شده به خانه باز گردم یبعدم هم که م

 

...  اكیو تر  رهیش يتحمل بو یعنی...  ریدرد و رنج و تحق یعنیخانه ... گرفت  شیاز پ شیفکر دلم ب نیا با

... آمدند  یپدر م شیمواد پ دنیکش یگرفتن و گاه يکه برا... ناپاك  يجورواجور با چشما يها يمشتر دنید

 ... بهروز  يهرزه  يتحمل نگاه ها یعنیخانه 

 

... خوش باران فضا را آکنده بود يبو... داشت  دنیآسمان قصد بار...  میاز خانه خارج شد میچهار و ن ساعت

 . کردم  زیلبر ریدلپذ ي حهیآن را و وجودم را از دمیکش یقینفس عم

 

 ....  میرفت دیبه مرکز خر یتاکس با

 

 . میلباس گرم واسه تو بخر میبر دیبا زیقبل از هر چ  -
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 .... میرا داشتم ؛ موافقت کردم و با هم شروع به گشتن و انتخاب کرد میتصم نیهم هم خودم

 

در قالب شهاب در  دیبا گریبار د.... نشانم داد تعجب کردم  یوقت...پسرانه  یسوخته با طرح يچرم قهوه ا کاپشن

 دیدو باره با... درد سر ساز باشد  میتوانست برا یام م ییخطر تنها... پس از جدا شدن از وفا ...  يآمدم ؟ آر یم

 ...آمدم  یپسرانه ام در م بتیبه ه

 

در نظرم  یپوش یلباس پسرونه م یقتدونم چرا و ینم...  هیعال: نشست  شیبر لبها يلبخند دمیپوش یوقت

 .  يخوشگل تر

 

 . غرضش عادت کرده بودم یظاهرا ب يبه حرف ها گرید

 

چهار خانه به  یکی... تنم  يمردانه اندازه  رهنیو دو پ دیو سف یمشک يها یو کتان يشلوار کتان قهوه ا کی

 ... بود  دیو مچش سف قهیکه  یهم ساده به رنگ مشک یکیو  یو مشک يرنگ قهوه ا

 

 یکوتاهم را م يکه خز داشت و کل موها يچرم قهوه ا یکی...  میدیهم به انتخاب وفا خر کیش یلیکاله خ دو

 .  يشال گردن کرم قهوه ا کیو ....  یمخمل مشک يگریپوشاندو د

 

 یلیو وسا لباسها يبه اضافه ...  میگذاشت میبود دهیکه به همراه لباسها خر یها را در ساك کوچک دیخر ي همه

 . خانم داشت رفتم  يکه فروشنده  يبه مغازه ا ییبه تنها دشیخر يداشتم و برا ازیکه ن

 

 يمخمل برا يبایز يسجاده  کیو من فقط .  دیخر هیخانم و خاله اش هد نیو نسر نایخانواده اش و م يبرا او

 یو آوارگ يو در به در ییاش به من تنها هیهد نیکه بهتر يپدر.... پدرم  يبرا راهنیپ کیو به اکراه ...  یب یب

 ... انداختنم از خانه  رونیب... بود 
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از  شیو من ب....  رفتیتوانم خودم پرداخت کنم نپذ یاصرار کردم که پول لباس ها را هر چقدر که م هرچه

 . شدم  ونشیشرمنده و مد شیپ

 

 .... ادیبهت م یلیخدونم  یهرچند م... چطوره  نمیبرو بپوش بب: گفت  میبرگشت یوقت

 

اندامم مشخص نبود  نکهیاز ا... تنم بود  ياز مانتو و شلوار برازنده  شیب.... حق با او بود .  دمیها را پوش لباس

 .راحت  اریبودم و بس یراض

 

 . ادیبهت م یلیخ... مبارك باشه : لبخند زد  دنمیبا د وفا

 

 میبر میبخور يشام حاضر هی.... بذار تنت باشه :  دمیرا شن شیصدا. نگاه با محبتش گذشتم و به اتاق رفتم از

 ...حرم

 

 یوارد بش ونیآقا ياز ورود دیبا يایب ينجوریاگه ا... اصال حواسم نبود ... اما نه : بزنم گفت  یحرف نکهیاز ا قبل

 .رو تنت کن  یقبل يفعال همون لباسا... کنه  یم شتیمرد تفت هی.... 

 

 . و دلچسب تر بود ندتریخوشا میبرا نیو ا...  ارتیرفتم ز یمانتو و چادر م با دیبا. با اوبود حق

 

آب گرم .... نزد و من به حمام رفتم  یحرف...  رمیگ یدوش م هیمن  يحاضر کردم و گفتم تا تو بخور شام

 .... بر سر گذاشتم  يرا خوب خشک کردم و روسر میموها. سر حالم آورد  یحساب

 

... چهره اش آرام بود . و خوابش برده بود  دهیدراز کش رونیب يتخت با همان لباسها يآمدم او رو رونیب یوقت

که شام هم نخورده  دمیصدا به آشپز خانه رفتم اما د یب. نکنم  دارشیگرفتم ب میتصم. بر لبم نشست  يلبخند

که مد نظرش  یکردن لباس مناسب دایپ يو برا دبر دیآنقدر خسته بوده اما مرا به خر... سوخت  شیدلم برا.... 

 .  اوردیب میبه رو ایکند  یآنکه بد اخالق یبود چقدر راه رفت ب
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خودم  يبرا یینماز خواندم باز هم در همان اتاق پتو... آنکه به غذا لب بزنم سفره را جمع کردم  یب زین من

به دل خواه  نباریرا بستم و ا میچشم ها ...کرد  یدرد م میپاها... خسته بودم  یلیخ... انداختم و دراز کشدم 

 یب شیها یمهربان... بود فکر کردم دهیسقف خواب نیهم ریز... آنسوتر  یکه کم يجوانمرد یخودم به مهربان

اتفاقات  نیاز بهتر یکیاو .... او را سر راهم قرار داد شکر کردم  نکهیا يخدا را برا... چشم داشت بود  یمنت و ب

 . گرفت  یبه خود م يبود که روز به روز در ذهنم نقش پر رنگ تر میخوب و نادر زندگ

 

   *** 

 

 نکهیاز ا... داد  هیبه من هد یبود و آرامش ژرف نیدلنش یلیخ میدلم را پر از غم کرد برا نکهیبا ا ارتیز نیآخر

.  دیبار یاراده م یب میشد و اشک ها یچه زمان بتوانم برگردم دلم ماالمال از غم م گریرفتم و معلوم نبود د یم

 ریبهانه که د نیو به ا رفتیدر صحن حرم بمانم ؛ اما نپذ شتریاز وفا خواستم که به خانه بر گردد تا من بتوانم ب

و از او  دمیرا بوس حیضر... کردم  ارتیبار زودتر ز نیآخر يتوانم برگردم ماند و من به اجبار برا ینم ییوقت تنها

 .کاش پدرم اجازه دهد در خانه اش بمانم ... ام  یکس یب يام ، برا ییتنها يبرا... کمک خواستم 

 

عمرم  يکه پشت سر گذاشته بودم و جزء بهترن روزها یخوب يبه روزها. ساکت بودم  یلیراه بر گشت خ در

 کیساده و  یگوش کی شیوفا چند روز پ...  دمیرا شن میگوش امکیپ يکردم که صدا یشد فکر م یمحسوب م

 .خود کرده بود  ونیباز هم مرا مد... بود  دهیت خرکار میس

 

 يکه همان نام همسفر من بود لبخند یشده در گوش ویتنها نام س دنیانداختم و با د یگوش يبه صفحه  ینگاه

ظاهر خشک و  نکهیبا ا.. .گذاشت انداختم  بشیاش را خونسرد در ج یبه او که گوش ینگاه... بر لبم نشست 

 . هم بلد بود طنتهایش نیداشت از ا يجد

 

 ؟  میندار یواسه شما فرق واریبا د نجای؟ مثال ما ا يریگ ینم لیچرا تحو... خانوم خوشگله : بود  نوشته

 

 .خندم لبخند زد یم دید یوقت. بود  طنتینگاهش پر از ش. نگاهش کردم . ام گرفت  خنده

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١١٩ 

 ؟  یش یلوس م یلیوقتا خ یگاه یدونست یم:  گفتم

 

شد  یما بود لوس و ننر م يکه جا گمیهر کس د دیکن یکه شما در حق ما م یهمه محبت نیبا ا:  دیدصدا خن با

. 

 

 دنمینبود اما آنقدر بامزه گفت که خند یخوب يزهایمنظورش از محبت چ. با نمک بود  یلیلحنش خ.  دمیخند

 .اراده شد  یب

 

خونه تون  يبرگرد يخوا یم یراست یحاال راست: تر گفت  يجد یبا لحن یقیپس از دقا.  دیخند یهم م خودش

 ؟

 

 نیآسانتر از ا میتحمل بار حقارت پدر معتادم برا. اما مجبور بودم . خواستم  ینم. که از ته دل باشد نه یخواستن

اضافه کردن بار  گریداشت و د یدر زندگ یکه خود مشکالت يمرد.. مرد باشم  نیا ونیبود که بخواهم مد

 . تم بر دوشش منصفانه نبودمشکال

 

 يکنم آقا وفا ؟ واژه ا کاریاگه نرم چ: شمارم بود  یب يغم ها يآز آنجا که خانه .... از اعماق دلم بر آمد  یآه

کنم اگه  یهمش فکر م... هم از اون ندارم  يزیکه راه گر... شده  لیوقته که به من تحم یلیبه نام اجبار خ

 یمن حت... کدوم مدرك ... گم با کدوم تجربه  یاما بعد با خودم م.. کنم  دایپ یکار درست هی دیبرنگردم شا

 ... هم همراهم ندارم  يشناسنامه ا

 

. زدم یداشتم درموردشون حرف هم م نباریا... هام  یبه جز فکر کردن در مورد بدبخت... تر بود قیدوم عم آه

درد و  شیکه راحت برا ییتنها گوش شنوا...  سخت بود یلیمن خ يمشکال برا يحرف زدن در باره  شهیهم

کند نه سرزنش و مسخره  یم رمیقنه تح میحرف ها دنیدانستم بعد از شن یاو که م. کردم خداوند بود  یدل م

 .  قیعم یآرامش... کرد  یفقط آرامم م... 

 

 ... ش شده بود او هم سرد... فرو برد  بشیرا در ج شیکاپشنش را داد باال و دستها ي قهی. نزد  یحرف
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 .  میدینرم نرمک برف تازه آغاز شده بود که به خانه رس بارش

 

 . بود  بایز یلیبارش برف خ... زدم  يلبخند... هوا بس ناجوانمردانه سردست ... افتادم يشعر ادی به

 

 يو مرا هم به خنده ها دیخند یکرد و م یم یشوخ شهیاز هم شتریب نکهیبا ا. شب وفا به نظرم نا آرام بود  آن

 یغم. کند  یم ییدر نگاه نافذش آشکارا خودنما یکردم که غم یداشت حس م یو نه از ته دل وا م يسرسر

 .ست  داریب زیدانستم که او ن یبودم م داریب یتا وقت. خواب رفت  ياز هر شب برا رترید. زد  یکه از آن حرف نم

 

دانم  ینم. داد  یاش را نشان م یآه بود و کالفگ هیشب یه گاهک یی، نفس ها دمیشن یرا م شینفس ها يصدا

 یهم م دیشا....  ستیچ يدلم برا یتاب یو ب يقرار  یدانستم ب یکه نم نطوریهم... قرار بود  یب نگونهیچرا ا

 .زدم  یدلم به ندانستن م يدانستم و خودم را برا

 

   ** *** 

 

و بار  دیجوش زیاشکم به خاطر آن عز يچشمه ... رفتن گرفت  نیدلم از ا...  میآن روز مشهد را ترك کرد يفردا

 یشانیکه از اخم بر پ ینیزد و چ یحرف نم. ساکت و در خود فرو رفته بود  زیهمسفرم ن.... تابم کرد  یب گرید

 . در فکر است  قایداد که عم یاش نشسته بود نشان م

 

 ... که با  یخاطرات يبرا. شد  یشهر و خاطراتش تنگ م نیا يدلم برا. بعد آرام گرفتم  یقیدقا

 

باشد مردانه بود  بایز نکهیاز ا شیب.. را به خودم گفته بودم  نیبارها ا... بود  بایز یلیرخش خ مین. کردم  نگاهش

 دنیخند يبرا... معرفت و مرامش  يبرا..  غشیدر یب يها یخوب يبرا... شد  یاو تنگ م يمن دلم برا يآر. .. 

 ...  شیها یاخم و بد خلق یو حت شیها
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کردم  حیتصح نگونهیدر مقابل خودم ا یشرمندگ يپس جمله ام را از رو... زدم که خجالت بکش  بیخودم نه به

 .شوم  یدلتنگش م... آنکه به او دل بسته باشم  یمن ب: 

 

 یشود به کس یمگر م: تم را به سرعت پاك کردم و آهسته در گوش دلم گف دیتراو رونیکه از چشمم ب یاشک

 دل نبست و دلتنگش شد؟

 

   ***   *** 

 

دانستم پدرم چه عکس  ینم. گرفت یم شتریدلم ب میشد یم کتریهر چه به آن نزد... بود  رازیش مقصدمان

را بکشد  میپناه یوفا هم نبود که جور ب یحت گریداد ؟ د یاگر به درون خانه راهم نم. نشان خواهد داد  یالعمل

 ... 

 

کرد اما  یم یشوخ... به غذا نداشتم اما او مجبورم کرد  یلیهر چند من م.  میناهار در بردسکن توقف کرد يبرا

 .  دیخند یخودش هم نم یحت گرید

 

 میبرا دنشیتصور رفتن و ند. دوست داشتم هرچه زودتر از او جداشوم .  میغذا خورد یهر حال در سکوت کم به

...  دنشیند... و برود و من زودتر به نبودنش  فتدیاتفاق ب نیدوست داشتم هرچه زودتر ا... بود زجر آور شده 

 . عادت کنم 

 

    ***   *** 

 

 

 یم کترینزد رازیو هر چه به ش میگذاشت یپشت سر م یکی یکیبود را  رازیرفتنمان به ش ریکه در مس ییشهرها

هم جدا شدن وفا  یروبه رو شدن با پدرم را داشتم و از طرف يدلهره  یاز طرف... شد  یحالم گرفته تر م میشد

که  ییاشک ها... سخت بود  اریآن بس ازدل کندن  نکیعادت کرده بودم و ا شیها یبدجور به خودش و خوب... 
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 ...فاش شدن راز دلم  یعنیدر مقابل وفا  ستنمیگر... زدم  یآمد را پس م یم میتا لب پلک ها یاز سر دلتنگ

 . ییبه بار آمدن رسوا یعنی

دوست داشتم بپرسم تو ... زد  یگرفته بود و کمتر حرف م شیصدا... مهربان او همچنان به غم نشسته بود  نگاه

 ؟ يریاز چه دلگ يشو یراحت م میچرا ؟ تو که از دست من و درد سر ها گرید

 .دور از ذهن تصور به  نیبود ا ندیچه خوشا... او هم به من عادت کرده بود  دیشا

 .... میدیزادگاهم رس به

 .نگاهم کرد ...  دیطپ یتند تر م نهیدلم در س.را متوقف کرد  ونیرستوران آقا جهان کام کینزد

خوام که از ته دلت حاللم  یم.... شه آقا وفا  یرم و درد سرامم تموم م یمن م: بر لبم نشست  یتلخ لبخند

 .بهت زحمت دادم  یلیخ....  یکن

 ....  یما رو فراموش کن ينر.... واسم  يرحمت بود...  هیچه حرف نیا: بر لب نشاند  یتبسم

در حقم ... تشکر کنم  دیبا یدونم با چه زبون یشما رو فراموش کنم ؟ واقعا نم يها یشه خوب یمگه م  -

 . خدا عوضشو بهت بده ...  يکرد يبرادر

دلم را  دینبا...  ستینگر یبر من م قیعم یسکوت با نگاههمسفرم هنوز در . و بغضم را فرو دادم  دمیکش نفس

 یب نگونهیشد و ا دایپ یکی یبود و وقت دهیمحبت به خود ند... نداشت  يریدلم که تقص چارهیب.... دادم  یلو م

 .... نتوانست مقاومت کند .. کم آورد ... به او محبت کرد خودش را در مقابل او باخت  غیدر

 یپس فعال نم... شلوغ خواهد بود  بایدانستم رستوران تقر یبود و م ازدهیبه  کیساعت نزد...  ستمینگر رونیب به

و با خودم تکرار کنم که  نمیطاقت نداشتم که بنش گرید یاز طرف... کمک آقا جهان حساب کنم  يتوانستم رو

 .... کردم  یسره م کیکار را .. .زدم  یم ایدر بهرا  چارهیدل ب دیبا..... با من خواهد داشت  يپدر چه بر خورد

 ... خدا حافظ .... برام دعا کن .... برم  دیبا گهیخب من د:  گفتم

 یعنیماندنم .. شدم و به راه افتادم  ادهیپ عیسر...  ندیاما اجازه ندادم او بب....  دیاراده چک یاشکم ب...  دیلرز میصدا

 .... رسوا شدن دلم 

از ...  میپاك کردن اشک ها يشده بود برا رید.... خودش را به من رساند ...  ستادمیاراده ا یکرد ب میصدا یوقت

 ... ماند  رهینگاهش مبهوت بر چشمانم خ... حال دلم باخبر شد 

 .... بدم که  حیتونم به پدرت توض یم....  امیخواستم بگم بذار من هم باهات ب یم: گفت  یاز مکث طوالن پس

 .راحت کنم  يکه بود ییرا از جا الشیبا او حرف بزنم و خ امیتونم ب ی؟ م یموافق: گفت  دیرا که د سکوتم
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امکان هم وجود داشت که پدر  نیاما ا... بدتر شود  نیممکن بود با آمدنش وضع از ا....داشتم  ازیتامل ن یکم به

 یم....  ردیرا بگ شیتوانست جلو یکرد م یاصال اگر پدر قصد کتک زدنم را م.... او را باور کند  يحرف ها

امن  میکه جا دیبگو... از مادر بزرگش را بر عهده گرفته بودم  يکه من پرستار دیو پدرم بگو یب یتوانست به ب

 یرا م نیفکر ا دیکرد با یم رونمیب یهرچند پدر وقت.... و ولگرد نشده بودم  یابانیدر آن مدت خ دیبگو... بوده 

 . خواهد شد  یابانیکنند ولگرد و خ رونیرا که از خانه اش ب یکرد که کس

 ؟  يایبا من ب يخوا یکه م یمطمئن:  ستمیبر او نگر دیترد با

 ....خوام با پدرت صحبت کنم  یم.. آره   -

 ...  یکن یفکر م يدونم تو در مورد او چه جور یمن نم... کنه  نیممکنه بهت توه  -

 ....  رهایسر تو ب ییخوام بال یفقط نم....  ستیمهم ن  -

ممکن بود باز هم .... کنم  یپوستم حس م يکه با کمر بند زد را رو يضربه ا نیهنوز درد آخر...  دمیکش یآه

 .... نوازش ها تنم را بنوازد  نیا

آشنا  ياز کوچه پس کوچه ها....  میبا هم به راه افتاد.... داد  یم یوجود وفا به من دلگرم... نکردم  دیتر د گرید

 . کن  قیگفتم تصد یهرچ: در بزنم وفا گفت  نکهیقبل از ا.  میدیو در سکوت به خانه رس میگذشت

به راه  یضربان وحشتناک... دهانم  کینزد ییقلبم آمده بود جا... را در دست فشردم  یسرد و آهن ي کوبه

 ... دمیشن یرا به وضوح م شیصدا... انداخته بود 

 ... زدم  در

 ؟  هیک:  میدیپدر را شن ينگذشته بود که صدا ادیز

 ...  دیباز کن: به من انداخت  ینگاه وفا

بر صورتم  ينگاهش لحظه ا...  دمیجا خورد و من ترس دنمیتا پدر آمد و در را باز کرد از د دیطول کش یکم

 ... نخواندم  يزیاز نگاهش چ... به وفا هم نگاه کرد ... ماند  رهیخ

 ... سالم آقا : دست جلو برد  وفا

 ...  اوردمیبه جا ن دیببخش... سالم : دستش را جلو آورد  دیبا ترد پدر

 ...  رمیوقتتونو بگ قهیچند دق هی نیاگه اجازه بد: گفت  وفا

 ....  دمیحس کردم و بر خود لرز یرا به خوب نیا... نگاهش پدرانه نبود ...  ستیبر من نگر گریبار د پدر
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من خجالت ... همانجا حرفش را بزند  دیوفا دانست که با. در کنار برود به وفا چشم دوخت  يآنکه از جلو یب پدر

 ...  دمیکش

 درسته ؟ ... دخترونتون ... هستند  یخانم شهال محب شونیا: گفت  وفا

 .... که از خونه فرار کنه  یکس...  ستین گهید: سر تکان داد  پدر

چند وقت ... اهل تهران هستم ... هستم  نیبدم بنده وفا جهان ب حیضتو نیاجازه بد: حرفش آمد  انیبه م وفا

 رمیاز مادربزرگ پ يپرستار يو باهاشون آشنا شدم و برا دمیگشتند رو د یخانوم که دنبال کار م نیا شیپ

 .....قبول کردند  شونمیدادم و ا شنهادیبهشون پ

به خاطر هم نجابت و هم  شونیاهل خونواده از ا يهمه ... گم  یم کیتبر يدختر نیبابت داشتن چن بهتون

چند روز  شونینداره اما ا شونویبهشون عادت کرده و طاقت دور یلیبودند و مادربزرگم خ یپشتکارشون راض

براش به وجود اومده و از خونه و خونواده جدا شده با مادر بزرگم حرف زدندو  یچه مشکل نکهیدر مورد ا شیپ

 رازیاالن هم خانومم ش...  میبر گردوند شونویبود که من و خانومم ا نیکردند ا یتاب یب یلیبرگشتن خ يبرا

البته مادربزرگم اصرار دارن در .... کردم  یرو همراه یبود که من خانوم محب نیاز بستگان هستند ا یکیمنزل 

 ....و  نبرگردند تهرا شونیصورت امکان ا

 .... دحواسم به پدر بو يزد و من همه  یحرف م وفا

 ...  دمیو من از ترس بر خود لرز ستادیمقابلم ا... آمد  رونیکامل از چهار چوب در ب ناگهان

...  دیلرز شیشانه ها......  دمیچش یبود که طعم آغوشش را م يبار نیاول دیشا.............. دیدر آغوشم کش ناگه

 .شوکه شده بودم ... حرکت مانده بودم  یکرد و من بهت زده و ناباور ب هیگر

 ؟  رفتیمرا پذ یعنی... پدر  یمهربان...  نیبودم به جز ا یهر اتفاق منتظر

 ... باز هم ممنونش شدم ... راحت شده بود  الشیخ... بر لب داشت  يوفا نگاه کردم لبخند به

 يو خطا بر يدم که تو پاتو کج بذارفکر نکر نیلحظه هم به ا کی یمدت حت نیتمام ا: مرا به خود فشرد  پدر

درسته ..  يکرد یفکر منم م دیبا.... شدم  ریدلگ یلیاما راستش از رفتنت خ.. شناسم  یمن دخترمو خوب م... 

 یهمه منو تو انتظار برگشتنت دق م نیو ا یرفت یم دیتو نبا.. کردم  تتیاذ یشده بودم و کم یکه من عصبان

 دارم ؟  ویمگه من به جز تو ک...  يداد

سخت بود  میبرا نمیب یم يداریاتفاق را در ب نیا نکهیتصور ا...  زیمن ن ياشک ها... روان شده بود  شیاشکها

.... 
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شهال  دیبود لیاگر ما.... کنم  یرفع زحمت م گهیخب با اجازه من د: به من رو به پدر گفت  يا رهیبا نگاه خ وفا

 ... دیخانوم به تهران بر گردنند منو با خبر کن

نگفت و من شرمنده تر از  چیه... اما نزد ... زد  یحد اقل تعارف م... کرد یکاش پدر او را به درون دعوت م يا

 ... شدم  شیپ

 فیکه با خونواده تشر میشیاما خوشحال م... .  نیجهان ب يآقا میش یمزاحم شما نم گهید: که گفت  یوقت و

 .... دیاریب

 ... هرچند..... راحت تر شدم یکم

. نداشت  یدر حق من توقع شیها یکه از مهربان نطوریهم...  مینداشت که به درون دعوتش کن یتوقع وفا

باشد  رفتهیمرا پذ یراحت نیشد که پدر به ا یهنوز باورم نم... بر دلم نشست  یبار غم... کرد و رفت  یخداحافظ

 ... 

وارد کرد و مرا با خود به درون برد و در را پشت  میبه شانه ها یمیدر فشار مالشد پ دیکه از خم کوچه ناپد وفا

 ...سرمان بست 

: چشم گرداندم  یب یبه دنبال ب... دلتنگش شده بودم ... خانه همان خانه بود ... بر لبم نشست  یکمرنگ لبخند

 کجاست آقا جون ؟  یب یب

 ....  دمیکه از آن ترس ینگاه... اص بود نگاهش خ. جوابم را نداد به طرفش بر گشتم  یوقت

 ... شه  یخوشحال م دنتیاز د...  ایب... تو اتاق خودشه ... کم ناخوشه  هی: گفت  اما

 نیبب زیعز: رفت و در همان حالت گفت  یب یاتاق ب يبه سو... به دنبال پدر روان شدم .. به جانم افتاد  دلهره

 ... شهال برگشته ... اومده  یک

پدر مرا در جا  يحر فها ياما ادامه ...  نمیرا بب یب یدل تو دلم نبود که هر چه زود تر ب....  میپا گذاشت وانیا به

 ...  دویچشم سف يدختره  نیبب... با معشوقش اومده ... اومده  یبا ک نیبب: کرد  خکوبیم

و در باز شد و من ته اتاق پرت  زد به در خوردم میکه به پهلو يترسانم را به او دوختم که محکم با لگد نگاه

 .... زد  یم ستیناشا يحرف ها... داد  یفحش م.... نعره اش به هوا بر خاست  يصدا... شدم 

... افتاده بودم  نیحرکت بر زم یبهت زده و ب... توانستم حرف بزنم  ینم یحت...  دیکش رونیرا ب کمربندش

 .... هم نبود  یب یاز ب يخبر
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... تر بود خطاب کرد  ستیمرا آنچه ناشا... مرا .... گفت  یو ناسزا م دیکش یم ادیهنوز فر...  ستادیسرم ا يباال

 کرمیبود که بر پ ییاز درد ضربه ها شتریبندو بارم خواند حس حقارت دردش ب یب...مرا حرام لقمه خطاب کرد 

که بر ساعد دستم زد از درد بر خودم  يبا لگد...  رتمباز هم کمر بند و باز هم رد خون بر سر و صو..... زد  یم

 یزبان مرا نم ییاما گو.. نزند ... ناخواسته به التماس افتادم که رحم کند .... ناله ام به هوا بر خاست ...  دمیچیپ

 .بندو بار  یواقعا من نا به کار و حرام لقمه و ب یییگو...  دیفهم

 ... نرفته بود محبت پدر را نخورده بود و  بیکاش وفا چون من فر يا

 ***  * 

 

در بدن نداشتم  ییمن نا گریکه د یزمان ایکه خودش خسته شد  یزمان..... دست از زدنم برداشت  یدانم ک ینم

داده بود و  هیتک واریسرش را به د....حال نشسته بود  یحس و ب یب میاتاق افتاده بودم و او رو به رو يگوشه ....

 .... را بسته بود  شیچشم ها

 جانم عمو ؟ : تامل کرد و سپس جواب داد یکم... اش بلند شد  یزنگ گوش يصدا

 . ایب... باشه ..... داغونم ... هرزه برگشته  يدختره ....  ستمینه خوب ن.... آره ... ـ خونه ام  -

 .بهروز . را کم داشتم  نیهم

 .  دیبار یهنوز هم به حال زارم م.... سوخت  یرا بستم اما هنوز دلِ چشمانم به حالم م میها چشم

 ... گذاشت  یم میآمد و مرهم بر زخم ها یم یب یخواست ب یچقدر دلم م... کرد  یتنم درد م تمام

...  شیاز حرف ها... سوخت  یبدنم شکسته و م ياز هر جا شیاما دلم ب... سوخت  یشکسته ام بد م یشانیپ

 .هم خودم را آلوده به هوس نساخته بودم  کباریکه  یمن... بود  نیسنگ يادیز بیمنِ نج يکه برا ییحرفها

 .ام حبس شد  نهیراست نشستم و از دردتنم نفس در س یبه سخت... کرد  ارترمیهوش اطیدر ح يصدا

او گرگ ... دادم  یخوش نشانش م يرو دینبا... دانستم بهروز خواهد آمد  یم... باز کردن در رفته بود  يبرا پدر

 . صفت تر از پدرم بود

 تیدر آن وضع دنمیبا د... بهروز تنها به درون آمد  نباریدر بازشد و ا....  دمیشن یاو و پدرم را م يگفتگو يصدا

؟ چطور دلت اومد  شیروز انداخت نیچرا به ا:  دمیرا شن شیصدا. درنگ کرد و سپس از اتاق خارج شد  يلحظه ا

 ؟ 
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ورداشته آوردتش که .. کرده بود  دایدونم اون جوون احمقو از کجا پ ینم اهیرو س يدختره .. .حقش بود   -

 .... و منم باور کردم که پرستار ننه بزرگت بوده  یآره ارواح عمه ات تو گفت... واسه من داستان بسازه 

 .... دندیبا هم خند...  دیبهروز تکرار کرد و خند يوفا را برا يحرف ها ي همه

 ... خورد  ینداشته شان به هم م رتیاز غ المح

 نکرد ؟  يکار چیبا وفا دارم چرا ه يکرد من رابطه ا یفکر م یبه راست اگر

 شیکه ناموسش برا یکس... نداشته باشد  رتیکه غ ی؟ کس ستینامرد مگر ک.... که پدرم نامرد بود  یراست به

 ...  دمیکش یبود و من زجر م نگونهیپدرم ا... ارزش نداشته باشد 

 ... با توام که شده  يبه خاطر لجباز... گمون نکنم قبول کنه  يکه تو سرش آورد ییبال نیبا ا: گفت بهروز

 ....  ینیب یحاال م....  ارمیپدرشو در م.... تونه  یمگه م: گفت  پدر

 ... فرار نکنه   -

 التیخ... بره  ییتونه جا ینم... کردم  در و روش قفل: شد  يچندشم م  شیصدا دنیچقدر از شن...  دیخند پدر

 . تخت 

 . من بودم  هیطرف قض کیهرچه بود .... زنند  یحرف م يزیدانستم در مورد چه چ ینم

 دهیکه شن ییحرف ها ریدرگ یاما ذهنم حساب...  دمیرا نشن شانیصدا گریاو را به اتاق خودش برد و من د پدر

 .بودم شد

    ***   *** 

سجاده اش را ... عطر گالبش در اتاق مانده بود  يبه همراه عمو و زن عمو به قم رفته بود و فقط بو یب یب

 ...هم از شانس من بود  نیا.... ، آخر چه وقت رفتن بود ؟  ستمیگر شیبرا یدلتنگ يو از رو دمیبوس

 .... او را از خود راندم  یمحل یچند بار به من سر زد و هر بار با ب. آن شب را در خانه مان ماند  بهروز

کردم  یفکر م اهمیاتاق کز کرده بودم و به روزگار س يکه آورده بود بزنم گوشه  ییآنکه لب به آب و غذا یب

 شد ؟  یبدتر هم م نیاز ا یعنی.... 

 ... شد  یم...  بله

 .وز به اتاق آمد بهر.... کنم  فیافتاد درست توص میاتفاق برا نینتوانم حالم را در آن زمان که ا دیشا

 .و حالم بدتر از روز گذشته بود  دمیلرز یسرما م از
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 یپاك کن یتون یرو م يکه باال آورد يبا غذا نخوردن گند یکن ی؟ فکر م يخور یچرا غذا نم: نشست  کنارم

 ؟

زنند  یم ییو بشنو پشت سرت چه حرفا نیبرو بب ایگم ؟ ب یمگه دروغ م: نگاهش کردم که ادامه داد  نیخشمگ

 ... منم دلم به حال آقات سوخت که اومدم و قبول کردم که ....

 ...من حاضرم تو رو عقدت کنم : را به چشمانم دوخت  نگاهش

او حاضر .... کردم  یدرك نم... بود  نیتا توانستم آنچه را که گفته هضم کنم گفته اش سنگ دیطول کش یکم

 گذاشت ؟ یبر سرم م یمنت نیبود مرا عقد کند ؟ چرا چن

 اتیمن چه ؟ پدرم حتما خصوص.... معتاد بود ... زن داشت .... او پانزده سال از من بزرگتر بود ... حق داشت  البته

هم منت بگذارد و  دیخب با... خودشان بود و به من بسته بود  قیهمان ها که ال.... باز گو کرده بود  شیمرا برا

 ود ؟ ب بیاو عج يبرا شیکجا نیا...  ردیمرا بگ

 !!!!!!!!!!!!!! ... ؟ يریمنو بگ يحاضر!!!!!!!!!!!!!!! تو رو خدا ؟: اراده بود  یام ب یعصب ي خنده

بذار : گفتم  دیکه پس کش رمیخم شدم تا دستش را بگ... جلوتر رفتم  میزانو ها يرو. حرکتم جا خورد  نیا از

 ...  یکن یم ییآقا... دستتو ماچ کنم آقا بهروز 

مرا در خود فشرد ... تمام وجودم را در برگرفت  یچکیخشم و نفرت چون پ ویناگه د.. کرد  یزده نگاهم م بهت

 ...کرد برخاستم  یتنم درد م نکهیبا ا... 

 ...تونم خوشبختت  یآره من م: خودش آمد  به

صورتش که در حالت  توانستم بزنم را با لگد به یکه م يضربه ا نیمحکمتر... جمله اش را تمام کند  نگذاشتم

گرفت و ناله اش  شیدستها انیافتاد و صورتش را در م نیآنقدر محکم که به پشت بر زم....  دمینشسته بود کوب

 ...به هوا برخاست 

 .... بودم  یراض ختمیدردم را به جانش ر يهمه  نکهیاز ا... بودم  یراض

بلندش کرد ... رفت  شیبه سو چدیپ یبر خود م نیزم ياو که رو دنیو با د دیاو به اتاق دو يصدا دنیبا شن پدر

 ... زدم  یکاش توانسته بودم و محکمتر م... خنک شد  یدلم کم.... اش غرق در خون بود  ینیدهان و ب

کنم  یپدر سوخته ؟ االن درستت م يدم در آورد:  ستیبه نم نگر یبلندش کرد و با چشمان وحش نیزم از

 تشکر کردنته ؟  يجا...
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تر  نیبهروز سنگ يشدن حرفها یترس از عمل... از کمر بند نداشتم  یترس گرید...  دیکش رونیبندش را ب کمر

: حمله کرد که بهروز سد راهش شد  میبه سو.... دادم  یازدواج نم نیمردم هم تن به ا یاگر م...  میبود برا

 ...  نمیخوردنشو بب تکطاقت ندارم ک...  ایبه خاطر من کوتاه ب نبارویا... ولش کن عمو 

 ینم نییپا شیاش آب خوش از گلو چارهیبودم که زن ب دهیشن.. بود بد تر از پدرم  یکیاو هم .. گفت  یم دروغ

لعنت به مردان ... زد  یهمانگونه که عمو که پدرش بود هم زن عمو را کتک م... دست بزن داشت .. رود 

 . آنها گذاشته شود  يرونام که بر  نیاز ا فیح. است  ادیز شانیما که نام مرد برا يخانواده 

که صرتش را  یبعد در حال یقیاز اتاق برد و دقا رونیگفت به اجبار با خود به ب یم راهیاو را که بد و ب بهروز

 . اش سرخ شده بود  ین یاش ورم کرده بود و ب ییلب باال. شسته بود برگشت 

 کنم ؟  کاری؟ حاال باهات چ یوحش يکارو کرد نیچرا ا  -

 ... گمشو  نجایگورتو بکن و از ا  -

 ...خوشم اومد ازت ...  یسرتق نقدریدونستم ا ینم: آمد  کترینزد

 ..... ینیب یوگرنه بد م... مفت نزن  نقدرحرفیا رونیگفتم گمشو ب  -

 دیخند... دا مبارك بادا بادا با.... اومدم بهت بگم واسه فردا آماده باش ...  رمیگ یم شیجد نباریالبته که ا:  دیخند

 . و اتاق را ترك کرد ودر راقفل 

اما  رمیگرفتم که با وفا تماس بگ میتصم يچند بار.... آمد  یاز دستم بر نم يکار... وجودم را گرفته بود  خشم

 ... انداختم  یاو را به درد سر م دینبا... شد  یهربار شرم و عذاب وجدان مانع م

 

 ... پدر به سراغم آمد ... صبح شد  فردا

که  یدون یم...  یو خودتو خالص کن یآدم بله رو بگ يگم به نفعته که مثه بچه  یبا زبون خوش بهت م  -

 ... لگد به بختتت نزن ... تونه خوشبختتت کنه  یم... رسه  یبهروز دستش به دهنش م

.. يموند ونیلیم ستیماسه ؟ هنوز سر همون ب یبرا تو م یرسه چ ینگاهش کردم دستش به دهنش م بانفرت

 ؟  میبفروش متیق ریز يبهم چسبوند يو انگ دختر فرار رونیب میاز خونه انداخت نکهیبه خاطر ا يخوا یم ای

 .اخم هم نکردم  یدرد داشت اما حت..و در مشتش نگه داشت  دیکش میخشم پنجه در مو ها با

 .ازخودش هم ... بو متنفر بودم  نیاز ا.... داد  یم اكیدود تر يدهانش بو.. را جلو آورد  سرش
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مگر اوحق .... قائل نبودم  یحرمت شیبرا گرید... اما بودم ... سخت بود که از پدرم متنفر باشم .. سخت بود  يآر

من که  يدردش حداقل برا... منصفانه تر بود  نیرا به جا آورم ؟ ا يآورد که نم حق فرزند یرا به جا م يپدر

 ....حساس تر بودم کمتر بود 

از ....  چارهیبهروز ب نیخوام قالبت کنم به ا یم....  یمتوجه شده باش دیتا حاال با... من از تو متنفرم   -

 .... کنه  یمثه تو رو عقد م يهرزه ا یوگرنه ک... که قبولت کرده  شهیمردونگ

 ...  کهیحرف دهنتو بفهم مرت...  ستمیمن هرزه ن: به عقب هلش دادم  میدست ها با

وارد  مهیبهروز سراس... سکوت نکردم  گرید... و داد به راه انداختم  غیج... شد و به جانم افتاد  وانهیکارم د نیا با

 .... کرد او را از من جدا کند  یشد وسع

 .... را گرفته بود  که وجودم یآمد هم از درد هم از خشم ینفسم باال نم... زور او را از اتاق خارج کرد  به

 ....  رمیآرام بگ یمرابه حال خود گذاشتند و توانستم کم یساعت کی

کور .... گمشو گورتو کم کن الشخور : با نفرت نگاهش کردم . بهروز به درون آمد  نباریدر باز شد و ا گرید بار

 ...  يکه بله رو از دهن من بشنو يخوند

 االن حالت خوبه ؟ : داد و نگاهم کرد  هیپشت سرش تک واریبود به د ستادهیکه ا همانطور

از هر دوتون ... به جهنم  دیشم که تو و عموت بر یخوب م یوقت: حال گفتم  نیلحن آرامش تعجب کردم با ا از

 ... متنفرم 

 ... نگو  ينجوریا... اون پدرته دختر   -

دلش  يدخترشو لت و پار کنه ؟ چه جور ينجوریکه ا هیکدوم پدر: آب شد  نمیحرف بغض سنگ نیا دنیباشن

 ... از تو  شتریازش متنفرم و از اون ب.... کنه  ینم يکار نیهمچ هیهم با بچه اش  وونیح ی؟ حت ادیم

 .... اما من دوست دارم   -

 ... سوزه  یاون زن بدبختت م يدلم برا...  یعوض ریبرو بم  -

...  یبهتره آروم باش... االنم عاقد اومده ....  یرس ینم جا چیهات به ه يلجباز نیبا ا... بس کن شهال   -

 ...  هیبه عنوان مهر یخواست یهرچ

 ...  رونیبرو ب یلعنت: خاموشش کرد  ادمیفر

 چارهیعمر ب کی دیبا یعنیآمدم  یاگر کوتاه م... خواستم ببازم  یاما نم دمیترس یم... وارد شد  تیبا عصبان پدر

 .... شدم  یکه بودم م نیتر و بد بخت تر از ا
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 . اتاق من  ای؟ گمشو بلند شو ب یچه مرگته صداتو سرت انداخت  -

... رفتم  یخودم نم يبا پا... رفتم  یاما من نم.. بردن من واضح بود ياشاره اش برا... به بهروز انداخت  ینگاه

در  گریچهار نفر د... ا خود برد به اجبار مرا کشان کشان ب... خواهش کرد همراهش نرفتم  یبهروز هرچه به نرم

دانم کدام  ینم..  دیبار یآسا م لیس میاشک ها..  ستندیسر و وضعم متعجب بر من نگر دنیبا د.. اتاق بودند 

 .... آمده بود  میشانیبه پ یزدن مهر بدبخت يبرا کی

 ؟  دیمنو بدبخت کن دیخوا یکدومتون م...  نیاز شما عاقد هست یکیکدوم : هرسه نگاه کردم  به

من :  ستیکنج کاو و پر از ترحم بر من نگر یدر دست داشت با نگاه يمسن تر که دفتر بزرگ و قطور مرد

 ؟  هیمشکلت چ... عاقدم دخترم 

 دینیبش امتمیق امیاگه از االن تا ق...  دیتو رو خدا کمکم کن... خوان منو بدبخت کنند  یم نایا: زانو زدم  مقابلش

 ... گم  یمرد بله نم نیجونمم از دست بدم به ا... گم  یبه خدا راست م....  نیشنو یه نماز من بل

در حال . بود اخم کدرد نگاه غضبناکش را به پدر دوخت  هیتر و روشن تر از بق نیعاقد که چهره اش دلنش مرد

م خونده بشه حتما باطله ه غهیدختر مخالفه ص نیکه ا نطوریدر ضمن ا...  ادیخدا رو خوش نم: بر خاستن گفت 

 ....  نهیطرف تیشرط رضا نیاول... 

بود که  نیمهم ا... مهم نبود  گرید نیاما ا... بماند که پدر چه به روز من آورد...  دمیکش یرفتنش نفس راحت با

 .پدر به درون چاه نرفتم  ي دهیآن روز هم با طناب پوس

    *** 

 

ست ،  تیمحبت است ، حما یهمه تداع يکه برا يواژه ا نیا... پدر. پدرم بودم  یروز گذشت و من زندان سه

 یکه م ییهر روز خاطرم را با زهر کالمش و تنم را با درد کتک ها.... شکنجه گر شده بود  يمن هم معنا يبرا

 ... اندك  ییبه بها... خواست مرا بفروشد  یم.... آزرد  یزد م

که از  ییتنم به خونها يلباس ها... بود که نتوانسته بودم نماز بخوانم  يد روزچن... گرفته بود  یلیخ حالم

ام به صورتم ضربه  یشانیبار به جزشکستن پ نیفقط مانده بودم چرا ا... شده بود آغشته بود  يتنم جار يزخمها

توانست  یعوض تا م در... صورت کبود نخواهد  بامرا  دیترس یم.... به خاطر بهروز بود  دیشا... زند  ینم يا

 يفقط برا... و راه بروم  زمیتوانستم بر خ یآنقدر زده بود که به زحمت م... آورد  یاش را بر سر تنم در م یتالف
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پا به فرار  میکرد که مبادا با آن حال وخ یم یمرا همراه یکرد و چون نگهبان یدر را باز م ییرفتن به دستشو

 ... بگذارم 

 دنیشن يآرزو.. وفا تنگ شده بود  يبرا تینها یدر آن پنج روز دلم ب... بود  شهیروز حالم گرفته تر از هم آن

... خواستم او را هم غصه دار کنم  ینم.. به جانم افتاد  دیترد.. تاب و تحمل نداشتم  گرید... را داشتم  شیصدا

از صبح که ... بزنم  ادیفر شیرا برا میدرد ها استخو یدلم م... را بشنوم  شیداشتم که صدا ازیاما به شدت ن

گرفته  شیاز پ شیحالم ب اوردیخواسته مرا به عقد بهروز در ب یم یخون جعل شیجواب آزما کیپدرم با  دمیشن

آن  يبه صفحه  ینگاه... آوردم و روشن کردم  رونیب بمیام را که خاموش کرده بودم از ج یگوش... . بود 

سالم : را باز کردم نوشته بود  یبا عجله اول.... چهارده اسمس از طرف او قلبم به طپش افتاد  دنیدبا ... انداختم 

 مرتبه ؟  ی؟ همه چ زمیعز یخوب.. شهال جان 

 .جز من و حال و روزم.... خوبه  یآره همه چ...نشست  میبرلبها یتلخ لبخند

 ...  ایریگ ینم لیرو تحو چارهیب يآقات وفا شیپ یرفت گهید: کرده بود  طنتیباز هم ش... را باز کردم  يبعد

 ؟ يد یچرا جواب نم ییکجا شهال

 با من شهال ؟  يقهر

 : -(؟  ي - - - - - - - -ییمن کجا يشهال

 داد  یم یدلواپس ياش بو يبعد ياس امس ها... چشمانم  ياز اشک شد خانه  پر

 خاموشه ؟  تیچرا گوش... شم  یدارم نگران م شهال

 .... ریبا من تماس بگ يوشن کردرو ر یگوش

 میتنفس را برا.. شد  یآب م دیبغض با نیا...  ستمیخودم گر يصدا برا یگذاشتم و ب میزانوها يرا رو سرم

 .سخت کرده بود 

گفتم ؟ آنقدر جواب ندادم تا تماس  یم دیچه با.... خودش بود ... دلواپس نگاهش کردم  دیدر دستم لرز یگوش

 دنیاز شن جانیبا دلهره و ه...  امدیخواستم خاموشش کنم اما دلم ن... تماس گرفت  گریقطع شد و بار د

 ... سالم آقا وفا : پاسخ دادم  شیصدا

 ....گرفته بود یلیخ میصدا

ره ؟  یدلم هزار راه م یگ ی؟نم يوامونده رو خاموشش کرد نیچرا ا... سالم و درد : بود  یعصبان شیصدا

 بود ؟  نقدریمعرفتت هم
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 ...  میچه بگو دیدانستم با ینم...  دیبار یصدا م یب میها کاش

 ...  ينجورینه ا... مزاحمم نشو  کهیمرت یگفت یم يداد یالاقل جواب اس امسمو م  -

خودش به کار  يکه برا يا کهیروان از چشممم بر صورتم از لفظ مرت يبا آن اشک ها... آن همه غم بر دلم  با

 ... محو  يلبخند... برد خنده ام گرفت 

 ؟  یضیگرفته ؟ نکنه مر نقدریحاال صدات چرا ا: بعد گفت  یکم... سکوتم ادامه دادم تا آرام شود  به

 ... حالم خوبه ... نه : تازه کردم  ینفس

 صدات گرفتس ؟  نقدریپس چرا ا  -

-   ..... 

 شهال ؟   -

 ... رمیگ یخودم بعدا تماس م... کنه  یم درد مسر...  دیبله ؟ ببخش  -

دو  یکی.... رم بندر عباس  یاومده ؟ من دارم م شیپ یشده ؟ مشکل یبگو چ.. قطع نکن شهال .. صبر کن   -

 ....  نمتیبب امیتونم ب یم رازمیش گهیساعت د

 .... من حالم خوبه نگران نباش .. راحت  التیخ...  ومدهین شیپ یمشکل... نه : گفتم  ینگران با

از  یگوش.. حس شد  یدستم ب ستادیکرد و به گوش ا کیسرش را نزد دمید یپدر پشت در وقت ي هیسا دمید

 ... دستم افتاد 

: به هوا بر خواست  ادشیفر...  ختیاش فرو ر شهیبعد در با لگد محکم پدر چهارطاق باز شد و ش يا لحظه

 ؟  یکن یم مشیو از من قا يدار لی؟ موبا یکن یم یچه غلط يدار ...هرزه  يدختره 

 ... در خود مچاله شدم تا سر و صورتم را در امان دارم  یبه سخت... هجوم آورد  میسو به

را بردارم که با ته کفشش محکم به  یخواستم گوش... شد  یپدر گم م يها ادیفر انیالو گفتن وفا در م يصدا

 .... کردم یبا ترس نگاهش م... را گرفت  یوشو گ دیپشت دستم کوب

 .... الو   -

 ؟  دییشما یمحب يآقا.... اونجا چه خبره ... الو :  دمیوفا راشن يصدا

به  يآبرو دختر منو از راه به در کرد یب... کنم  یخودم نفلت م يبا دستا ارمیب رتیلندهور گ ي کهیمرت  -

 .....  یب يخوا یم یچ گهید يگند زد شیزندگ

 ....شرمنده اش کرد  شیار پ شیو مرا ب.... چه فحش و ناسزا بلد بود نثار او کرد  هر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١٣٤ 

 یدرستت م: به من زد و از اتاق خارج شد  یلگد محکم... وفا  ایدانم تماس را خودش قطع کرد  یهم نم بعد

 . زیهمه چ یکنم ب

 .ناله ام را فرو خوردم  يو صدا دمیچیدرد به خود پ از

نزد وفا  میها یها و شرمندگ یبه بد بخت نقدریتوانستم بخوابم و ا یکاش م.. را بستم  میو چشمها دمیکش دراز

 .بود  زانیاز چشمانم گر... از من  یاما خواب هم چون خوشبخت... فکر نکنم و زجر نکشم 

... حتما بهروز بود .....  دمیخورد را شن یم اطیکه به در ح ییضربه ها يدانم چه مدت گذشته بود که صدا ینم

 ....اصال حوصله اش رانداشتم 

 میچشمها... رفت  یباز شدن در م يکه برا دمیرا شن نیزم يپدر بر رو يشدن کفش ها دهیکش يصدا

 ...کاش ... کاش بروم.... نتوانم بازشان کنم  گریکاش د... رابستم

 ... شوم  ارتریه هوشرفت باعث شد ک یپدر که لحظه به لحظه باالتر م يصدا دنیشن

 ....گورتو گم کن تا نزدم ... به تو نداره  ی؟ ربط کهیبه تو چه مرت  -

 ؟  يسرش آورد ییخوام بدونم چه بال یم: وفا بود  يمن صدا يخدا

آنها با هم ..... به زحمت خودم را به لب پنجره رساندم .... شدند  قهیپدر شروع کرد که با هم دست به  حتما

 .... بودند  شده زیگالو

 یم یبود و به راحت شتریاو بلند نکند گرچه هم قدش بلندتر بود و هم قدرتش ب يکرد دست رو یم یسع وفا

آمد ...  دیایخواست به درون ب یم.. زد  یدستش را پس م... کرد  یاما مراعاتش را م...  ندازدیتوانست او را از پا ب

 نیتوجهش در ح.. پنجره زدم  ي شهیبه ش....  ودمتوانستم جوابش را بدهم بغض کرده ب ینم... کرد  میصدا... 

در قفل بود رو ...  دیاتاق دو يدست پدر را پس زد و به سو.... دعوا و پس زده شدن توسط پدر به من جلب شد 

 . ...رو  یلعنت نیباز کن ا... ؟  هی؟ جرمش چ يکرد شیزندان یواسه چ: زد  ادیبه پدر فر

با پاچند لگد محکم به در زد و قفل را ... زد  نیاو را بر زم شیتر از پ یوفا عصبان... حمله کرد  شیبه سو پدر

 شیدر آن وضع گامها دنمیبا د.. و نگران به درون آمد  مهیسراس.... باز شد  یوحشتناک يدر با صدا... شکست 

 ....  هکرد کاریبا تو چ... من  يخدا:  ستادیمقابلم ا... سست شد 

تکاند و  یرا م شیپدر برخاسته و سر و لباس ها.. رفت  رونیاز اتاق ب شیتر از پ نیخشمگ...  دیدرخش چشمانش

.. دست خودش دهد  يکار دمیترس یم... او را زد ... بار حرمتش را نگه نداشت  نیوفا ا... گفت  یم راهیبد و ب
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 فیح... حقش بود  نیبدتر از ا.. او حقش بود ... دمنگران پدرم نبو....  فتدیبه خاطر من به درد سر ب دمیترس یم

 ... که طرف مقابل وفا بود 

 ... وفا.... وفا تو رو خدا ولش کن ....  شیکشت... ولش کن : گرفته بود  میرا دم در رساندم ، صدا خودم

چرا : و شرمنده گفتم  ریسر به ز... مد آ میپدر را رها کرد و به سو... را به من دوخت  نشیو خشمگ نیغمگ نگاه

 ؟ اصال من ارزششو دارم ؟  یخودتو به دردسر انداخت

 ..داشت يبهت و ناباور... از غم و اندوه  ینگاه ش رنگ پر رنگ.... ام بود یشانیبه زخم پ نگاهش

 

 ...داشت يبهت و ناباور... از غم و اندوه  ینگاه ش رنگ پر رنگ.... ام بود یشانیبه زخم پ نگاهش

 ؟  ارهیبال رو سرت ب نیچطور تونست ا  -

 . کرد  یبود و داد وهوار م ستادهیا اطیوسط ح... آمد  یهنوز هم کوتاه نم... نفرت نگاهش را به پدرم دوخت  با

 ... خفه شو : رفت  شیبه سو...  ستینگاهش را از من گرفت و به او نگر وفا

مثه تو  یی؟ هان ؟ لعنت به پدرا شیروز انداخت نیبه ا یواسه چ... داره  يهم حد یرتیغ یب: اش راگرفت  قهی

 ....  یلعنت... 

بود که بشود  يزیپست تر از چ.. سوخت  ینم شیدلم برا..  دمید یپدر م يترس رادر چهره .... کرد  پرتش

 . تصورش را کرد 

دانستم تا مدتها نقل  یم... بودند  دهیرا شنپدر و وفا يسر و صدا... ها به درون آمدند  هیهمسا... باز بود  در

 ... بود  میمحفل اهل محل خواه

 دیدختره که من دارم ؟ به نظر شما با نیا... مردم  دینیبب...  دینیبب: بر خاست با دست به من و وفا اشاره کرد  پدر

 ستین الشمیخ نیلندهور اومده و ع نیبوده با ا يدونم کدوم گور یماه که نم کیکنم ؟ بعد از  کاریباهاش چ

 یننگ چه خاک يلکه  نیبا ا دیمن با.....نداره  ییجا ونهخ نیتوا گهیدونه که د ینم... باال آورده  يکه چه گند

 آخه ؟  زمیتو سرم بر

 يآبرو یها حرفش راباور کنند و با خشم و غضب به من ِ ب یلیاش باعث شد خ هیگر... کرد  هیبه گر شروع

 ... ز خانه نگاه کنند ا يفرار
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خودم بزرگش کردم .... کنه  تشیاذ دمیترس یم...  ارمیو زن بابا واسش ب رمیزن بگ ومدیمادرش که مرد دلم ن  -

و  رهیدارم دستمو بگ ازیاالن که ن نکهیا يجا نمیا... عاقبتم  نمیا... گذاشت  هیمادرم از جون و دلش براش ما.. 

 .... رو ادا کنه  يهامو جبران کنه و حق اوالد یخوب

سوخت و با ترحم  ینقاب پنهان شده به حال او م نیپشت ا یدانستند چه کس یدل آنها که نم شیها اشک

 ... کردند  ینگاهش م

تونه رو پاهاش  یکه نم يسرش آورد ییچه بال نی؟ بب یگ یدروغ م نقدیچرا ا... بس کن نامرد : زد  ادیفر وفا

از  ایاز خونه فرار کرد  شیماه پ کی؟  یزن یحرفو م نیا یکش ی؟ خجالت نم يکرد يتو براش مادر....  ستهیبا

 ؟  رونیب شیخونه انداخت

 ....رو سرم بذارم  یرتیغ یکاله ب دیاز االن با...  يوا يا... بر من  يوا:  دیبر سر خود کوب یدودست پدر

 ....  یسرت گذاشت یرتیغ یوقته که کاله ب یلیتو خ....  یخفه شو مفنگ  -

که آن ها را از هم  یبار بودند کسان نیباز هم زد و خورد و ا... اش را گرفت  قهی... او حمله ور شد  يبه سو پدر

 نقدریا..... ننگ روپاکش کنم  نیدخترو گوش تا گوش ببرم و ا نیسر ا دیزد که با یم ادیپدر فر.. جدا کنند 

 .... بلند شده اومده  قشیشده که با رف حیپرررو و ق

تو .... کنه  یداره سکته م چارهیب نیآقا ؟ ا هیچ انیجر: که  دندیپرس یتک و توک ستندیها به وفا نگر هیهمسا

 ....  یستین نطرفای؟ معلومه مال ا ي؟ از کجا اومد یهست یک

شماها ... نامرده  نیمن و ا نیب هیشخص يمسئله  هی نیا... نداره  یبه شماها ربط: گفت  تیبا عصبان وفا

 ... کارتون  یپ دیبر دییبفرما

 کماهی؟ چرا همون  هیاصال دردت چ: به سمت پدر رفت . کردو در را بست  رونیب یرا در چشم به هم زدن همه

 کنه ؟ هان ؟  یم ریس کمشویش يکنه ؟ چه جور یم کاریره ؟ چ یکجا م ي؟ فکر کرد رونیب شیانداخت شیپ

هست ؟ پدر نگاه  نتیتو س یچطور دلت اومد ؟ اصال دل....  ستادهیبه زور سر پا ا..  نیبب: به من انداخت  یاهنگ

خوادش  یوقته که م یلیپسر عموش خ: به خون نشسته اش رابه من دوخت اما لحنش خسته و آرامتر شده بود 

 ... خواستم عقدش کنم واسش ... 

لنگه  هیکی؟ اونم  ياریبال ها رو سرم ن نیخواد ؟ پس چرا جلو تو رو نگرفت که ا یبهروز منو م: نفرت گفتم  با

 یکه م یو پول ونیلیم ستیب یمنو بفروش يخوا یم یگ یچرا نم... از هردو تون متنفرم .... رتتیغ یخود ِ ب ي

 بره هوا ؟  یرو دود کن يریگ
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 ؟ یپول دخترتو بدبخت کن به خاطر يخوا یراسته ؟ تو فقط م:  ستیبر او نگر ریمتح وفا

 ... کنه  یخوشبختش م.... رسه  یخوام اون پسر دستش به دهنش م یمن بدشو نم  -

 تونم خوشبختش کنم ؟  یمنم م... که منم دارم  نطورهیبه پول داشتنه ؟ اگه ا یمگه خوشبخت  -

 منظور ؟:  ستیتر نگر قیپدر باال رفت بر او دق يها ابرو

 حرف را زد ؟  نیا يجد نقدریمنظورش چه بود ؟چراا... ماند  رهیر او خب زیمتعجب من ن چشمان

 .... شترشویب یحت... بهت بدم  يخوا یکه م یتونم اون پول یم... منم دوستش دارم  نطورهیاگه ا  -

 چرا ؟  گریکردند ؟ وفا د یچرا بر سر من معامله م... و نگاه من به اشک نشست  دیپدر درخش نگاه

 ... ایبا من ب: برخاست  پدر

که زده بود ، به دنبال  یدلخور بودم از او به خاطر حرف.... بود به من دوخت  شهینگاهش را که سبز تر از هم وفا

 ؟  دمیارز یدر نظرش من چقدر م یعنی... آوار شدم  نیپدر به اتاقش رفت و من بر زم

 

بشنوم و صدا ها را  قیتوانستم دق یزدند اما نم یحرف مبا هم ... در اتاق پدر بودند  شتریهم ب دیساعت شا کی

 .  دمیشن ینجوا گونه م

نگاهش  ینیسنگ. وارد شد  یبا تأن. آوردم  رینگاه دلخورم را ز. وفا در چهار چوب در ظاهر شد ... اتاق باز بود  در

 ؟  ياون جنس بنجل رو از بابام بخر یشد ؟ تونست یمعامله تون چ: گفتم  یبا لحن تلخ. کردم  یرا حس م

 نیمقابلم بر زم. سرم را باال گرفتم و منتظر نگاهش کردم . کرد  یبود و در سکوت نگاهم م ستادهیا مقابلم

 ؟  یناراحت یاز چ... من هر کار کردم به خاطر خودت بود :  کینزد یلیخ... نشست 

 دتیزر خر زیکن نیبا ا يخوا یحاال م: ا مهار کردم ر مینشسته بود اشک ها میبر گلو نیسنگ یبغض نکهیا با

 ؟  یکن کاریچ

 .... نبود  يا گهی؟ راه د یناراحت نقدیچرا ا: گذاشت  میبر شانه ها دست

 ینم رمیبا حس حقارت درگ نطوریحداقل ا... يو بر یبش المیخیب یتونست یم... بود ... چرا : را پس زدم  دستش

 .  يکرد

 ... تونم  یکه نم نجاستیا یبدبخت... کردم  یکار و م نیتونستم که حتما ا یاگه م: را قطع کرد  حرفم

 ... برخاست

 .  میر یم نجایفردا از ا...جمع کن  يدار ازین يزیچ يا لهیبلند شو اگه وس  -
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 منو چندفروخت ؟ : نبود که بتوانم باز هم مهارشان کنم  یکنترل اشک ها به آن آسان گرید

 . يبهتره ادامه ند.. . حرفا رو هم ندارم  نیا دنیشن يحوصله .بردار  لتویگفتم بلند شو وسا: شد  کالفه

 نکهیباور ا. رفت  رونینگاهش را از من گرفت و ب... کرد  یم سیو صورتم را خ دیبار یم میصدا یب يها اشک

 دیشا...  امدهین نجایبه ا گریدانستم با بهروز چه کرده که از صبح د ینم... پدرم مرا به او فروخته باشد سخت بود 

 شهیبهتر از وفا ؟ اما مگر او هم یچه کس نکیو ا... شده بود و معامله شان به هم خورده بود  مانیهم بهروز پش

 شیخواهد را برا یکه پدرم م یتوناست پول یحرفها ؟ از کجا م نیگفت مشکل دارد ؟ بدهکارست و ا ینم

 فراهم کند ؟

را پر کرد و مرا واداشت تا  مانیخال شهیهم خچالیرفت و  دیبه خاطرش به خر...گرفت  لیاو را تحو یحساب پدر

 ي هیمشغول ته.. بودم  ریهرچند که از او دلگ... حالم خوب نبود به خاطر وفا  نکهیبا ا. بپزم  يشام خوشمزه ا

 . شام شدم 

 آره ؟ ... کرده  تتیاذ یلیخ: کنارم با فاصله نشست . ا به اتاق آمد رفته بود وف دیخر يپدر برا یوقت

 ... ستین يتازه ا زیاما چ... آره: را تکا دادم  سرم

زنه و حس  یکه سرت داد م دمیشن یوقت... بکنه  يکار نیهمچ هیپدر بتونه با بچه اش  هیکردم  یفکر نم  -

 ... شدم  وونهیزنه د یکردم داره کتکت م

 ...از غم  زیکردم ، لبر نگاهش

وفا تا زنده ... راحت باشه  التیبه بعد خ نیاز ا.... همه غمو تو نگاهت شهال خانوم  نیا نمینب: زد  ییبایز لبخند

 .ذاره  یست تنهات نم

 دیبر خود لرز یهمه مهربان نیلحن ، با ا نیاما باز هم از ا.... عادت کرده بود  شیوقت بود به محبتها یلیخ دلم

.... 

با  نیزم ياز رو یپدر موقع برداشتن گوش روزید..  دیپشت دستم دست کش يآورد و به کبود شیرا پ دستش

 .روز انداخته بود  نیکفش دستم رو به ا

 . اش نشسته بود  یشانیچهره اش در هم رفته بود و اخم به پ.  دمیشرم دستم را آرام پس کش با

دلم ... خستم  یزندگ نیمن از ا... ده  یسر راهم قرار م ییها يچه باز گهیسرنوشت د نیدونم ا ینم:  گفتم

 ... دستاشو  یگرم.... خواد  یمادرمو م
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از ... گرفته  یلیدلم خ: کرد را با سر انگشت پاك کردم  یسماجت م ختنیفرو ر يکه برا یاشک سمج قطره

 ....به خاطرم  ياشتم که بخواواقعا من ارزششو د..  ینگفت.... و ازتو ام شرمنده ام ... پدرم 

 ....  گهیکردم د نهیهز نقدیکه واسه خاطرت ا یحتما داشت: مهربانش را تکرار کرد  لبخند

 .تونم از دستت راحت شم  ینم میجور چیه... انداخت تو دامن ما  يدونم خدا تو رو چه جور ینم:  دیخند

... محض بود  قتیکرد اما حق یم یشوخ. کردم  به همان اکتفا. خوشکم را از هم گشود  يتلخ لبها يلبخند

 دنیخند يبرا ییپس جا. کرد  یم يآور ادیمن  يرا برا قتیحق نینداشت از گفتن آن حرفها اما ا ياومنظور

 .ماند  ینم

اجاق  کیو  خچالیکه فقط  یمیقد يآشپزخانه . من هم به آشپز خانه . که آمد وفا دوباره به اتاق او رفت پدر

 .  میشست یو ظرف ها را هم همانجا م میرفت یم اطیبه ح دیآوردن آب با يگاز در آن بود وبرا

... شده بود نخوردم  دهیکه با پول او خر ییاز غذا... نشستم  یسفره م کیبار بود که با پدر بر سر  نیاول دیشا

 ... به دست آورده  یدانستم که از چه راه یم

وجود وفا دلم را گرم ...مهم نبود  میبرا. زنم  یچه لب به غذا نم يدانست برا یم. م گذشت نشینگاه خشمگ از

 . کرده بود 

شستن ظرف ها به لب حوض رفتم  يبرا.... آمدم رونیسفره را جمع کردم و از اتاق پدر ب عیاز شام سر پس

 .کرد  یحس م یسرد بود و دستم را ب یلیآب خ...

 ... بلند شو بذار من بشورم:  دمیوفا را از پشت سرم شن يصدا

 . شه  یاالن تموم م ستین یمهم زیچ نامیا... سرده  یلیبرو تو خ: طرفش برگشتم  به

 .  ستیحالت خوب ن... تو برو تو : نشست  کنارم

 .... بلند شو : که در دست داشتم را گرفت  یظرف

شما نگاه کنم  يتونم تو رو ینم یاز شرمندگ گهیمن که د... ممنون : قدر شناسانه ام را به نگاهش دوختم  نگاه

. 

برو ... کردم واسه خاطر دلم کردم  يهر کار.... جمله رو تکرار نکن  نیا نقدیا: حال شستن ظرف ها گفت  در

 .استراحت کن

 ...  میآمد تا برو یبا من نم دلم

 ؟  يمنو کجا ببر يخوا ی؟ م یکن کاریچ يخوا یحاال م  -
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 .گم  یبهت م.... بذار فردا بشه : گفت  ردیبگآنکه سرش را باال  یب

 ... اما   -

 ... دارم یبیحال عج... امشب تو دلم غوغاست ... خواهشا برو   -

 ؟ امشب چه خبره ؟  هیمنظورت چ: داشت  یمنظور خاص.  دیچسب نیبر زم میپاها

... امشب نه : به نگاهم دوخت  مینگاهش را مستق...  ستادیدرست مقابلم ا... راشست و بر خاست  شیدستها

 ...البته ...با آقات قرار گذاشتم فردا عقدت کنم ... فردا

 ..... یعنیگفت ؟  یاو چه م... گرفت  يرنگ بهت و ناباور نگاهم

 زیچ نیچرا چن.... خانم  نینسر...  نایم.... اوکجا و من کجا ؟ خانواده اش .. به عقب برداشتم  یگام ریمتح

 بان آورد ؟ را بر ز یمحال

 

 یدهد که نم بهیغر نیآمد به خاطر پول مرا به دست ا یکرد ؟ چطور دلش م یپدرم با من چه م... بد شد  حالم

 شناسد ؟

؟ چرا به  يا کارهی؟ چ یهست یدونه تو ک ی؟ اون اصال م ینیب یچقدر بدبختم ؟ م ینیب یم: روان شد  میاشکها

 ؟  يد یخاطرم اون همه پول م

تمام تنم .... آروم باش : اما وفا مرا سر پا نگه داشت .... در من نماند  ستادنیتوان ا گریحس شد ود یب میزانوها

چه .... دونه  یاون که نم..  یدونم تو چقدر خوب یمن م: کرد اما گفتم  یبغض داشت خفه ام م...  دیلرز یم

 کنه ؟  نانیخواد به تو اطم یم يجور

به شرم  گرید.... پهنش خاموش کردم  ي نهیام را در س هیهق هق گر...  دیرکفشرد بغضم ت نهیرا که بر س سرم

آن ... بود  نیاستدالل من ا.... شود  یهوس است که اگر باشد رفتارت گناه محسوب م... کردم  یو گناه فکر نم

قلبش آرام  ياطپش ه.... بتواند آرامم کند  وکه بخواهد  یکس... داشتم  ازیانسان ن کی یلحظه فقط به مهربان

کم ... تند دوست داشتم  ينوا نیقلب را با ا نیمن صاحب ا... و گوش نواز بود  بایز میبرا شینوا.... بخش بود 

ماندن در آن  گرید... شد و حس تعلقِ خاطر پر رنگ تر  یتعلق کمرنگ م یآن حس ب... کم به خودم آمدم 

 . به چشمانش شرم داشتم  ستنیاز نگر....  دمیخودم را آرام عقب کش... آغوش امن درست نبود

 شهال ؟  یستین یتو راض  -
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هاتو فراموش  یخوب ایشناسم  یتو رو نم نکهینه به خاطر ا...  ستمین یراض... نه : را پاك کردم  میها اشک

...  ستمیح نلحاظ با تو هم سط چیمن از ه... دونم  ی، م میکه هر کدوم از ما دار هیطیبلکه به خاطر شرا... کردم 

پس به ... هرچه باشه اون حکم نامزدتو داره ...  يبد حیرو به من ترج نایم دیو نبا یتون یگذشته تو نم نیاز ا

قصد ازدواج  روزید نیدر ضمن تا هم.... کنم  دایپ یمناسب گاهیتو جا يتونم تو خونواده  یعنوان من نم چیه

کس و تنها ، چشم  یدختر ب هیمشکالت من ،  يکه باعث شده به رو تهیدونم مردونگ یم...  یبامن رو نداشت

همه  نیمن تا زنده ام ا... ما سخته  يهردو يبرا یازدواج نیچن....  یکن رشیرو هم درگ دتخو یو حت ينبند

 …کنم  یرو امضا نم تیو بدون که با ازدواج با تو سند بدبخت.. کنم  یلطف تو روفراموش نم

 ...سخت بود  میکه دوستش داشتم برا یرد کردن کس ...تازه کردم ینفس

نه منو .. اونا حق دارن عروس دلخواهشونو داشته باشن ...  یفتیخوام که به خاطر من با خونوادت در ب ینم من

دم که  یم حیمن ترج... ندارم  یکه اصل و نصب درست... کنند  شیمعرف یکشن به کس یخجالت م یکه حت

 .خراب نکنم  تویزندگ یاهاگه چند سال طول بکشه ؛ اما با خود خو یردونم حتکار کنم و پولتو بر گ

کنه ؟  یم کاریپدرت باهات چ یکن ی؟ فکر م یبمون نجایهم يخوا یم یعنی: گوش داد  میبه حرف ها قیدق

 ؟  ارهیکه خواست در ب یبه زور تو رو به عقد هر ناکس يخوا یم...  گهید یکیمن نشد 

.... تو رو خراب کنم  یبه دوره که من بخوام به خاطر خودم زندگ تیاز انسان نیدونم ا یفقط م... دونم  ینم  -

واست دعا  شهیهم... از مرام و معرفتت بوده  يرو داد شنهادیپ نیهم که ا نجایتا ا...  ستمیخود خواه ن نقدریمن ا

 نیبه ظاهر پدر کنار اومدم از ا نینوزده ساله که با ا هجدیه نم...  يبر نجایبهتره فردا صبح تنها از ا... کنم  یم

 . يکرد یاز خود گذشتگ نقدریممنون که به خاطرم ا... تونم  یبه بعدم م

من ... باز هم دلم گرفته بود . کرد  یبود و نگاهم م ستادهیدر سکوت ا. را به سمت اتاق خودم کج کردم  راهم

 . سخت بود  میدل کندن از او و خاطراتش برا... دوستش داشتم 

کردند  دایپ دنیبار يبرا یفرصت میتازه اشک ها... وارد اتاقم شدم . خواند  یکه او را فرا م دمیپدر را شن يصدا

کنم  چارهیتوانستم او را به خاطر خودم ب یممن ن.. آمد  یبر نم يرفت و از دست من کار یم شهیهم ياو برا... 

 . 

 یتوانست کم یحضور آرامش م... بود نجایا یب یکاش حد اقل ب. اتاق نشستم و به حال خود زار زدم  ي گوشه

 .... از درد و رنجم بکاهد 
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... شد  گشوده یدر پ یچشم گشودم که در اتاقم پس از چند ضربه پ یاما زمان.. بودم  داریب یدانم تا ک ینم

 نیاو را که وارد شد و کنارم بر زم... خسته ام را گشودم  يچشمها... خواند  یوفا بود که مرابه نام م يصدا

 یحرف نکهینشستم و قبل از ا میبر جا یدگبا شرمن. توانستم به سرعت حرکت کنم  یهنوز هم نم.  دمینشست د

 ...  شگاهیآزما میبلند شو بر: بزنم گفت 

 ؟ یچ ي؟ برا شگاهیآزما: تکرار کردم ....  شگاهیآزما... حرکت ماندم  یب يا لحظه

؟ مگه  یکن ینگاه م ينجوریچرا ا: گفت ... راستش افتاد  يگونه  يزد و نگاه مبهوتم به چال رو يلبخند

  م؟ینگفتم واسه امروز قرار عقد دار شبید

 ... حرفامو زدم شبیکردم د یفکر م... اما من   -

 که قبول کنه ؟  هیاما ک يزد... خب آره : ت گف طنتیش با

 . اون حرفا رو زدم  يـ اما من کامال جد -

شم  یمن با خونوادم دچار مشکل م... حق با تو بود ... تا صبح به حرفات فکر کردم...  میمنم االن کامال جد  -

 ...دم  یم حیواست توض میدشو برحاال بلن...  مینزن یفعال به اونا حرف میتون یاما م...  ستیانکار ن يجا... 

 ؟  یخودتو بدبخت کن يخوا یچرا م... گفتم نه : کردم  اخم

 ...  یخواد به من فکر کن ینم

 ... ده  ینبودنت آزارم م.. .من فقط با تو حالم خوبه شهال : را به چشمانم دوخت  نگاهش

 ....  یفراموش کن یتون یراحت م يبر یوقت... عادته  هیفقط  نیا  -

کنم تا تورو به  یم مویسع يهمه ... باورم کن ...؟ یفهم یم.... تونم  یخوام و نه م ینه م... تونم  ینم  -

 ...برسونم  یقشیاونچه که ال

 ....لرزاند  گریخواسته اش دلم را بار د... کردم  یباور م دینبا یعنی... توانستم باور کنم  ینم

 ...  یمن نکن ریخودتو درگ نیاز ا شتریو ب يبهتره بر... نه وفا   -

 ...  میبد شیآزما میتون یشه و نم یم رید... فعال بلند شو : شد گفت  یم یکه داشت عصب یلحن با

 ؟  میبد شیآزما میبر یگ یم...گم نه  یتو ؟ م یگ یم یچ: نگاهش کردم  ریمتح

خودتو  یواسه چ.... هم مجبورم نکرده  یو کس میازدواج راض نیمن از ا... واسه نه گفتن وجود نداره  یلیدل  -

 ؟ يد یعذاب م

 ؟ ستیکه ن يا گهیوجود مارال و هر کس د...به خاطر گذشتم : مکث کرد  يا لحظه
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 عروس خانوم بعله ؟ :  دیخند دیلبخند را که بر لبم د..  دیفهم یاو چرا حرف مرا نم... دار بود  خنده

 ... خوشه ها  یلی؟ دلت خ کاریچ يخوا یخره رو مازدواج مس نیا... دست بردار وفا   -

... من مقدسه  ياما برا.. از نظر تو مسخره باشه  دیشا: شد  یعصبان... برق خشم بود  دیکه از نگاهش جه یبرق

و  یدست به سرم کن ينجوریهمه خودمو االف نکردم که ا نیا... شگاهیآزما میر یبا هم م یش یاالنم بلند م

چون هرچه خواستمو به ... دارم  یدست بر نم نکه هست م... ازدواج به ضررم م باشه  نیاگه ا یحت.... برو  یبگ

 ...دوستش نداشته باشم  ای... نداشته باشم  ازیاگه بهش ن یحت... دست آوردم

اشتم د ریهمانطور که سر به ز..... داشت یزهر تلخ شیحرف ها. نگاه کنم  نشیبه چشمان خشمگ نتوانستم

؟  يفکر جا و مکان واسه من کرد.... اما  يد یهمه پول به خاطرم م نیا يدار...  يتو حق دار... باشه : گفتم 

 ؟  یکه چ یمنو وبال خودت کن يخوا یم

 .... اما ازدواج ...  امیبا تو م: نگاه تندش مرا ترساند اما گفتم ... را باالگرفتم  سرم

 :و خشم و عتاب گفت  يتند به

کنم  یرم و پشت سرمم نگاه نم ینه م یاگه باز بگ...  یبا من عقد کن نکهیمگه ا يایذاره با من ب یبابات نم  -

همه پول بدم ناز تو رو هم بکشم و بهت التماس  نیسر گنج نشستم که ا ایمگه مرض دارم ... گذشته  نیاز ا... 

 .... تیمفنگ يپدرت و اون پسر عمو  و یدون یبه بعد خودت م نی؟ از ا یهست یک یکن یکنم ؟ فکر م

 .را برزبان آوردم  دیکه به ذهنم رس يفکر... اخالقش آشنا بودم پس به دل نگرفتم  به

 ....قول به من بده هیحرفها  نیا يبا همه   -

 ... کالمم بود  يمنتظر ادامه ...  کتیرا بار شیکرد و چشمها اخم

اگه برام کار ... خراب کنم  تویخوام زندگ یمن نم....  يو طالق بدفرصت من نیاول میرفت نجایاز ا یکه وقت  -

 ...  ستمیخودم با يتونم رو پا یم یکن دایپ

 .  میبلند شو بر... رو داشتم  الیخ نیهم هم یبگ نکهیبدون ا... دم  یباشه قول م: گفت  یو عصب کالفه

همه طاقچه باال  نیکه ا هیخبر يفکر کرد... پس بگو : زد گفت  یکه تمسخر در آن موج م یشد با لحن بلند

آخر رو بهم  الیو تا ر یکار کن دیدر ضمن با....  يحق انتخاب ندار یبدون دیاما دختر تو با...  يذار یم

 ...  یبرگردون

داشتم که  که ارزش يمن برا..  رفتمیپذ یم دیبود با قتیاما چون حق.. اش چون پتک بر سرم فرود آمد  جمله

 . دیارز یم ایدن کی میشدم برا یاز شر پدرم خالص م نکهیاو داشته باشم ؟ هم يبرا
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   ***   *** 

 

کار ممکن رو با  نیبدتر. داشتم از نگاه به پدرم فرار کنم  یتمام مدت سع.  میرفت شیآزما يهمراه پدر برا به

از شهر  شهیهم يو برا ختیر یهمه سال نفرت از من باالخره زهرش را به من م نیبعد از ا... کرد  یمن م

 . کرد  یزادگاهم آواره ام م

 زمیعز: آن ها گفت  دنیدختر جوان با د. دستم کبود شده بود  يچند جا... را باال زدم  نمیگرفتن خون آست موقع

 .... ر خودمآورده بودم کاش خودم س: بر لبم نشست  ي؟ پوزخند يسر خودت آورد ییچه بال

 يبرا... پسرانه بود  يهمان لباس ها... انداخت  میبه لباس ها ینگاه. نزد  یحرف گرید دیکالمم را که شن یتلخ

 داشته باشم ؟  یلیداشت که من چه شکل و شما تیاهم یچه کس

مهم نبود  میبرا گرید... د ساعت چهار از محضر وقت گرفته بو يپدرم برا... میبه خانه بر گشت شگاهیاز آزما بعد

من  يها يچوب ندانم کار دیاو نبا... وفا خارج شوم  یزود از زندگ یلیبود که خ نیکه مهم بود ا يزیتنها چ... 

 چارهیب... همه مشکالت من نبود  نیا ریاو درگ االننشده بودم  ونشیمن اگر سوار کام.. خورد  یو پدرم را م

 ... کرد  یرا م شیداشت زندگ

 يکردم برا یحس م...  امدیوفا درنبود پدر به سراغم ن. غذا گرفت  رونیپدر از ب...  دمیاتاقم خز يگوشه  به

 . من به فکر منفعت و صالح او بودم .. اما من هر چه گفتم به خاطر خودش بود ... ست  ریمخالفتم از من دلگ

شده  دهیتو خر فیکث يبا پوال يزیچ یکه وقت یدون یم: با خشم دستش را رد کردم ... غذا آورد  میخود برا پدر

 ... زنم  یباشه لب نم

 .  يخور یم يدار یگشنت شد خودت ور م...  نجایذارم هم یم: گفت  الیخ یب

 ...  افستیخوش ق یلیخ...  ادیپسره بدت ب نیاز ا دیتو که نبا: گفت . را ندادم  جوابش

بغض .... اتاق راترك کرد . کنم پاسخش را بدهم  یآنکه سع یحرکت ماندم ب یبه روبرو ب رهیهم همانطور خ باز

 ....  يسوزوند یوبه حالم دل م يبود نجایالاقل کاش تو ا یب یب: را فشرد  میگلو

وفا  يگفتگو يصدا. وضو از اتاقم خارج شدم  يبرا... که راه گرفت دلم درد و دل با خدا را خواست  میها اشک

 . دیرس یآرام به گوش م یلیو پدر خ

 .کرد  یآرامم نم نگونهیا زیچ چیه. گرفتم و برگشتم  وضو

 ...رابستم  میو چشم ها دمیجمع کردنش را نداشتم دراز کش ياز نماز در بسترم که حوصله  پس
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 يرا گفته باشد و به زود قتیشدم که حق دواریتوانست راجع به من با خانواده اش حرف نزند ؟ ام یچگونه م وفا

راه حل هر چند تلخ و ناگوار  نیتصور ؛ ا نیا.... مرا به حال خود رها کند و با هر کس که خواست ازدواج کند 

 . کاست  یاش م یاز تلخ یبود اما درست بودنش کم

 میوفا صدا. که داشتم خوابم برد  یرغم استرس یو عل..... جسمم از کتک و روحم از حس حقارت... بودم خسته

 رید... ساعت چهاره  گهیپاشو االن د: گفت دیایآنکه به درون ب یب.... بود  ستادهیدم در ا. ودم چشم گش. کرد 

 .شه  یم

. کرد  یاز خودم تالش م شیمن ب ییرها يبرا.... عجله داشت  ریکار خ نیانجام ا يبه حالش چقدر برا خوش

 ؟ یبلند ش يخوا ینم... با توام : اخم کرد  دیتفاوتم را که د ینگاه ب

 . کند  ینگاهم به او نبود اما مطمئن بودم که نگاهم م. نشستم  میحرف بلند شدم و در جا یب

 ؟  ستمی؟ مگه با تو ن یکن یاستخاره م يدار ینشست: حق به حانب بود ... باالتر رفت  یکم شیصدا

و  شیبودم از ن ونشیممنون و مد نکهیبا ا. آنکه بخواهم نگاهش کنم برخاستم  یب... کرد  یهنوز هم درد م تنم

 . دلم گرفته بود  شیها هیکنا

به او انداختم  ینگاه کوتاه... حالم بهتر شد ... با آب سرد صورتم را شستم ... رفتم  اطیکنارش گذشتم و به ح از

و پر  قینگاه دق. را پشتش پنهان کرده بود  شیداده بود و دستها هیتک یب یاتاق من و اتاق ب نیبه ستون وسط ب

آهم را فرو خوردم و از سر . بود  یمهربانتر م یدل شکسته ام کم نقدریکه ا نکیکاش ا. جذبه اش به من بود 

مقابلش .به سمت اتاق و البته وفا به راه افتادم ... کرد  خیصورتم .  دیوز یم یخنک مینس. حوض برخاستم 

 . نگاه او هم دلخور بود  ستادمیا

 ؟  یخودتو بد بخت کن یهنوزم مصمم: د اما من دوستش داشتم چشمانش کدر شده بو سبز

 ی؟ واقعافکر م یدون یوجب بچه صالح منو بهتر از خودم م میتو ن یعنی: در همش در هم تر شد  يها اخم

 خوام نگهت دارم ؟  یم یکن

 ... شه ینم دتیعا يزیچون جز درد سر چ...  ينگهم ندار دوارمیام: اراده برگشت  یکه فرو رفته بود ب یآه

 .... از چشمان جذابش برداشتم و به اتاق رفتم  یرابه سخت نگاهم

  *** *** 
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نگاهم مدام . نشسته بودم  قشیپدرم و سه رف يکنار وفا رو به رو.  میبود که وارد محضر شده بود يا قهیدق چند

 یجانینه شور وه.... نبود  مهمان دلم یجز حس شرمندگ یحس چیه... بود  میپا ریز يخاکستر يها کییبه موزا

 . حقارت  يکننده  رانیجز حس و.  چیه...  ینه شوق... 

را جابه جا  نکشیبه من ع هیعاقل اندر سف یعاقد با نگاه. شود  یتمام م زیسرعت همه چ نیدانستم به ا ینم

 عروس خانوم هستن ؟  یکیحاال کدوم : کرد و با پوزخند گفت 

 شیآن ته ر... آن نگاه نافذ ... با آن همه ابهت ... بود وگرنه وفا با آن ظاهر مردانه میاش به لباس ها طعنه

 ... مردانه 

و  یچارگیکه ب یاون... که بد بخت تره  یاون میخواستم بگو. شد  نینفسم سنگ. هم آهم را فرو خوردم  باز

 ... بارد  یم شیاز سر و رو یدرماندگ

 یب. وکالت گرفت ... به عاقد ماندم  رهیخ. ؟ که نا گفتنم بهترست  میچه بگو یب یبه قول ب. لب فرو بستم  اما

عروس شدنم را  يکه آرزو یب یب يجا...  یمادرم خال يجا... لرزان از غم و اندوه بله را گفتم  ییبا صدا یمعطل

 ... هم بود  دیکه از آن نا ام ییآرزو... داشت 

نه به من ، که ... کرد  میرا همان لحظه تقد هیمهر... بله اش را گفت  کامال خونسرد..  بیعج یاما با آرامش وفا

از  شهیهم يهرچه بود در نظرم آن خطبه مرا برا... چه مدت  يدانستم برا ینم... خطبه خوانده شد ... به پدر 

 .... تانداخ یم امتیرا به ق گرمانید داریکرد و د یپدرم جدا م

 ... پدر بودند هم امضا کردند  يشهود هم که همان رفقا...  یراحت نیبه هم...  میو وفا دفتر را امضا کرد من

انداختم  رینگاهم را به ز. ام نکردند  ياریتبسم  يبرا میلبها. تنم سرد بود . نگفت  چیزد و ه یلبخند کمرنگ وفا

 . 

که  ییهمان لباس ها.. وددر دستم ب میساك لباس ها. بعد پشت سر وفا و پدر از دفتر خانه خرج شدم  یقیدقا

. برداشته باشم  دیکش یم دكیآن مرد که نام پدر را  ينبود که از خانه  يزیوگرنه چ... بود  دهیخر میوفا برا

 میکرد یزودتر به طرف بندر عباس حرکت م رچهه دیبا... خواست وفا بود ...  میگشت یبه خانه اش باز نم گرید

. 

با  میاماگامها... به دنبال وفا به را ه افتادم ...  نمیب یاو را نم ییمن اما گو.. کرد  یبا او دست داد و خداحافظ وفا

 یوقت نم چیه:  مینگاهش کنم و بگو ستمیبا یکرده بودند تا اندک یکیبا دلِ پرم دست به ... آمدند  یمن نم
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 میرحمانه فروخت یاالنم که ب...  یننوازشم ک...  یبار بغلم کن هیبابا ها  يآرزو به دلم موند مثه همه ... بخشمت 

 ... آقا جون  امتیبه ق دارید... 

آخرم که  يجمله  ایدانم از غم نگاهم بود  ینم... تعجب داشت  يجا...  ختیآنکه بخواهم فرو ر یب میاشکها

به . شده است  رید یلیخ گریدانست د یاما او هم خوب م..  دیلرز ییگفتن جمله ا يبرا شیلبها... جا خورد 

نگاه آخر .. دست بلند کرد  یتاکس يبرا.  میرفت ابانیخ يبا هم به آن سو. گرفته بود  یلیوفا خ. راهم ادامه دادم 

تا سرنوشت مرا ... نگاه نمناکم را گرفتم و سوار شدم ... کرد  یبود و نگاهمان م ستادهیهنوز ا... را به پدر انداختم

 .... به کجا بکشاند 

 

رفت  ونیحرف ساك را از دستم گرفت وبه سمت کام یوفا ب.  میدیرس ونیو به کام میرا گذراند ریت مسسکو در

که پدرم با من کرد از  ياما باکار... به آنها بزنم  يخواست سر یدلم م یلیخ... رستورانآقا جهان بود  کینزد. 

 يپر غصه  يآنها باالخره قصه ... به رو شوم رو رضاو  دیتوانستم با او و ام ینم... عالم و آدم شرمنده بودم يرو

 ... بودند  دهیمن را شن یزندگ

چقدر ترس و اضطراب داشتم و ... که سوار شدم افتادم  يبار نیاول ادیبه ... شدم  ونیوفا سوار کام ياشاره  با

 ...  یخودباختگ...  يدیپر از نا ام... حس بد  کیپر از ... اکنون 

 ؟  یچرا عزا گرفت: به من انداخت  ینگاه. را روشن کرد  ونیکام. شد  سوار

 . بود پاسخش اما لب را فرو بستم  نیا... مردن احساسم  يبرا. کردم نگاهش

کاش من هم مانند او ...  دمیلبش راشن ریبسم اله ز.... را به حرکت در آورد  ونیکام... را به جلو دوخت  نگاهش

نفسم را ... آدم ها گرفته بود  يدلم از همه ... پدرم در حقم جفا کرده بود . ..شد  یاما نم... تفاوت بودم  یب

 زشیآقا جهان پشت م... به رستوران انداختم  ینگاه... به رو به رو چشم دوختم  زیفرستادم و من ن رونیب

آن چه از دست  هستنبینگر گرید... رو بر گرداندم . زد  یبود و با او حرف م ستادهیمقابلش ا دینشسته بود و ام

 .... داشت  يداده بودم چه سود

 . کرد و من هم موافق با آن لب فرو بسته بودم  یم یسکوت رانندگ در

به اشک  گرینگاه محزونم بار د. آمد  شهیتر از هم رینظرم دلگ ددریغروب خورش...  دیرس یکم شب از راه م کم

 ... نشست 
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 یبا لحن عصب. کند  یمتوجه شدم که به طرفم برگشته و نگاهم م. گونه پاك کردم  يرا از رو میاشک ها آرام

 ارزش ندارم ؟  رتتمیغ یب يبابا يمن به اندازه  یعنی؟  یکن یم هیچرا گر: گفت  يو تند

 ؟  یکن یم هیگر یگم واسه چ ی؟ آخه چه مرگته ؟ م دیکش ادیبر سرم فر... بزرگتر شد  بغضم

نامردمو پتک  يرفتار بابا...  يمنت سرم بذار یه يخوا یدونم از االن م یم نکهیواسه ا: را فرو خوردم  بغضم

 ... به سرم  یو بکوب یکن

 یرو اعصابم راه م ينجوریا یواسه چ... ندارم  یمن اعصاب درست یدون یتو که م...  یلعنت یخودت خواست  -

 ؟  ير

 به اعصاب تو داره ؟  یهام چه ربط یبدبخت يکردن برا هیکردم ؟ گر کاریمگه چ  -

 نمیرو بب یکس ي هیتونم گر ینم... نکن  هیگر گهید: آرام گفت ... خبره ماند به صورتم .... مهربان شد  نگاهش

 ... 

... آخه خودت بگو ... دلنازك شدم  نقدیها ا یدونم چرا تازگ ینم... نبودم  ينجوریمن ا: انداختم  نییرا پا سرم

 ؟  يکرد یم کاریچ ییبابا نیبا همچ يدمن بو يتو جا

 ایمن تازه به دن دمیفقط شن....  دمیتو بوده ؟ من که اونو ند يبهتر از بابا یلیمن خ يکه بابا یدون یاز کجا م  -

حس تو  ییجورا هیتونم  یم... خودش با زن دلخواهش  یزندگ یره پ یو م شهیاومده بودم که از مادرم جدا م

به ...  هیاشکا واسه چ نیسوزه و ا یم يدونم دلت چه جور یم... دونم چقدر واست سخته  یم... رو درك کنم 

 ... و تحمل کنم  نمیاتو بب هیتونم گر یکه نم نهیخاطر هم

چرا  گهید: زد  ینگاهم کردو لبخند کمرنگ... اراده بود  یب دنمیپس کش... دستم گذاشت  يگرمش رابر رو دست

 ؟ 

وفا  نیراحت تر بودم تا با ا بهیغر يکه با آن وفا دمیرس یم جهینت نیتازه به ا... فت وجودم را گر يهمه  شرم

 .  اوردمیخود ن ياما به رو.... که نامم در شناسنامه اش هست و نامش در شناسنامه ام 

برم منم ...  ینماز بخون نجایا یتون یم ياگه بخوا: وفا گفت .  میدیاز هفت گذشته بود که به جهرم رس ساعت

 . رمیبگ يزیچ هیواسه شام 

 . نماز رفتم و او به سمت مغازه ها  يبرا من

 .قبول باشه : برخاست  دنمیبا د. نشسته بود  یمانیس يسکو يآمدم منتظرم رو رونیب یوقت

 . سرده  يموند نجایچرا ا... ممنون   -
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دوست داشته  دیفالفلم بود گرفتم گفتم شا... واسه شام کالباس و گوجه گرفتم ..  ستیسرد ن ادمیز... نه   -

 . یباش

 ... بهتر بود  یلیحالم خ... برلبم نشست  يلبخند

 . ممنون ... دوست دارم   -

 يبخار ي چهیسردمو مقابل در يدستها. دلچسب بود  یلیخ ونیگرم درون کام يهوا.  میسوار شد دوباره

شدن  کیدر نزد یچرا سع.... به من دست داد  بیتم را که دردست گرفت باز هم همان حس غردس... گرفتم 

 داشت ؟ 

نا خود  دیدستم را که بوس... باز هم اخمش در هم رفت . که کبود شده بود را نوازش کرد  ییدستم را ، جا پشت

 .... دمیآگاه اخم کردم و پس کش

به  يمن کار... کنم از من نترس  یخواهش م.... تم ناراحتت کنمخواس ینم... ببخش شهال : حالم شد  متوجه

 . یخواد با من راحت باش یدلم م... من همون وفام ...تو ندارم 

...  ينخورد یچیه روزیاز د: آورد و به طرفم گرفت  رونیاز آن ب یجیبرداشت و ساندو نیرااز کاب یلونیهم نا بعد

 .... چشماتم گود افتاده  يپا... رنگ به روت نمونده 

: را گرفتم  جیساندو. کردم  یم یاحساس گرسنگ یلیخ. معرفتش به دلم نشست . اش لبخند زدم  یمهربان به

 ؟  يخور یخودت االن نم

 . منم گرسنمه ... چرا : آورد  رونیب يگرید جیساندو

 يشد ریدونه س هینگو با : به طرفم گرفت آورد و  رونیب جیدوباره ساندو...  دمینوش یکم. نوشابه باز کرد  میبرا

 .  ریبگ... 

 . شدم  ریس... ممنون ...  گهینه د  -

 . نداشتم  لیم گریاصرار کرد نتوانستم دستش را رد نکم واقعا د هرچه

 ...  يچند وقته خوب استراحت نکرد نیدونم ا یم.. بخواب  ریبرو بگ  -

 .... شه  یم ییپررو یلیخ گهید:  دمیخند آرام

ماه آزگاره دست از سر من  کیاالن ..  يکرد چارهی؟منو که ب یستیپرررو ن یبگ يخوا یم... برو بچه   -

 شه ؟  یم اتمیشرم و ح يتازه ادعا..  یبدبخت برنداشت
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 : دیام کش یشانیدستش را باال آورد و آرام بر زخم پ... صورتم گرداند  ينگاه مهربانش را رو...  میدیخند هردو

 يکار نیشه تونسته همچ یباورم نم... بودم  دهیراجع به پدرت ازت پرس شتریکاش ب... دونم  یخودمو مقصر م

 ... باهات بکنه 

شوهر بدجنس  هیاالنم ...  نهیاما خب تو شانست هم:  دیپاش شیرا به صدا طنتیناراحت شدم طنز و ش دید یوقت

 ...  یکن شیعصب هیفقط کاف.... داره  یچه دست بزن یدون یشده که نم بتیتر از بابات نص

 .مثه من نبود  یکس گهیاون وقت د... همه مثه تو بودن  یکاشک: فرستادم  رونیرا ب نفسم

اما به  دمیخجالت کش...  دیلرز شیها یدلم از مهربان.. .  دیرا بوس میشانیکرد و زخم پ کیرا به من نزد خودش

 .داشتم  ازیمحبت ن نیا

 يزایکن به چ یسع: مرتب کرد  میپتو را بر رو.  دمیکه آنجا بود دراز کش یگرم و نرم يدر جا رفتم و نیکاب به

 ... آزار نده  نقدریخودتو ا...  یخوب فکر کن

 ؟  يد یقول م:  دیدرخش یم ونیکام يروشن فضا کیدر تار اهشیس چشمان

 . را تکون دادم  سرم

 .  ریشب بخ  -

 ... را به حرکت در آورد  ونیبعد کام ینشست و لحظات شیجا سر

 .به پدرم .. فکر کردم  زیچ نیبه بد تر.... دهد فکر نکنم نتوانستم  یکه آزارم م يزیگفته بود به چ نکهیا با

    ***   *** 

 یجیبا گ.... ساطع بود  رونیاز ب یبود و فقط نور کم کیتار. گشودم  دهیام نشست د یشانیکه بر پ يبوسه ا با

: اخم کردم و نشستم ...دست بردار نبود  نکهیمثل ا... به من نشسته بود نگاه کردم  دهیچسب... م به او که کنار

 ؟  یکن یم کاریچ يمعلومه دار

 ؟ کاریچ: را باال برد  شیها ابرو

 ؟  ینکن تمیمگه قرار نشد اذ  -

-   کردم ؟  تتیاذ یمن ک... ا 

 ... نزدم  یو حرف دمیرا عقب تر کش خودم

 کردم؟ کاریبود ؟ چ یمنظورت چ يجد  -
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خواست سر به  یم... زند  یکمرنگ در صورتش موج م يتوانستم حس کنم که خنده ا یهم م یکیهمان تار در

 . سرم بگذارد 

 ؟ يسادیچرا وا  -

 ...... خانوم خانوما  میدیخب رس  -

 ؟ يکرد دارمیکه ب یداشت يخب حاال کار  -

 .... کردم ؟ من فقط خواستم تخت رو بزنم که بتونم بخوابم  دارتیب یکن یچرا فکر م  -

 .... االن تختو بزن .. خب  یلیگفتم خ. داشت  يچه حوصله ا یو خستگ یآن همه رانندگ با

 ... بخوابم  نجایبذار هم. ... خستم یلیخ...  ستیباور کن حسش ن:  دیدراز کش نیکاب يتو همانجا

و بعدم  یمنو گول بزن یتون یم يفکر کرد...  یاشتباه گرفت...  نیبب: هلش دادم ... داغ شدم  تیشرم و عصبان از

 ؟ یهم سرم داشته باش یمنت هیتازه ... به امون خدا  یولم کن

 رو ولت کنم به امون خدا ؟ مگه مغز خر خوردم ؟ یچ یچ:  دیخند

 ؟  هیمنظورت چ: شدم  یدهم عصب صیخراتش شیبودن حرف ها يو جد یتوانستم فرق شوخ ینم نکهیا از

 کجا ؟ : آمدم که مانعم شد  رونیب نیدر همان حال از کاب و

 ... کنم سر به سرم نذار  یخواهش م...  ستیحالم خوب ن یدون یم...ولم کن   -

 ... کنم  یکم شوخ هیخواستم ... بد اخالق  ياریچرا جوش م... خب  یلیخ: شد نشست  بلند

 ...  نجایمن باال بخوابم تو هم.. .تخت و بزنم  بذار

تا خودم  ییدستشو يبر ياگه بخوا: از پتو ها ا برداشت و باال گذاشت  یکی... باز کردن تخت شد  مشغول

 ...  يبر یتون ینم گهیوگرنه د دارمیب

 . میبر: گفتم ... شدم  یندار م یداشتم با او حساب گهید... نبود  يا چاره

 .  دمیدراز کش نیبود در کاب دهیخواب از سرم پر نکهیو من با ا دیخواب تخت يرو او

 . کن  دارمیب یداشت يکار...  ناییپا يشهال نر  -

راننده ها دسته دسته دور هم جمع شده ... و جود داشت  ونیکام يادیتعداد ز رونیب. را بخواهد  نیداشت ا حق

 . دیرس یبود که هنوز هم به گوش مگفتگو و خنده شان آنقدر بلند  يصدا... بودند 

که من  يزیچ...  دیرس یبه مشام م اكیو تر رهیش زینفرت انگ يبو میگذشت یها که م ونیاز کام یکنار بعض از

 .را بر باد داده بود  میکه زندگ يماده ا.. از آن متنفر بودم 
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 .راحت باشه التیخ... باشه :  گفتم

دانستم عاقبتم با  ینم... به شب بود  شهینگاه من از پشت ش.بعد به خواب رفت  قهیگفت و چند دق ریبخ شب

 نقدریبود که ا يتنها مرد... بود  دهیلرز شیبود که دست و دلم برا ياو تنها مرد...  دیمرد به کجا خواهد رس نیا

برد و حس  یم نیجودم از باز تنها بودن را در و رهدله.. بودن با او را دوست داشتم ... به من محبت کرده بود 

گاهم  هیشد که تک ینم... شد  ینم... فقط افسوس که .. کرد  یم جادیگاه محکم رادر من ا هیتک کیداشتن 

اما به .. شد بروم  یکاش م... کردم  یخودم م ریدرگ نیاز ا شیاو را ب دینبا.... شد مرد من باشد  ینم.. بماند 

و  يگریبه خاطر د یبه خاطر خودت و آرامشت و گاه یگاه..  یبه رفتن داشته باش لیکجا ؟ سخت است که م

 ينفر هم تو را برا کی یبزرگ حت يایدن نیکه در ا یبدان...  يکه برو یرا نداشته باش ییاما جا... آرامشش 

 .خواهد  یخودت نم

دستش  يموها دیتاب یکه م یر کمرنگدر نو... شد  زانیدستش از لب تخت آو... که جا به شد به خودم آمدم  وفا

بودم  زانیاما ناچار از آن گر... دست را دوست داشتم  نیا یگرم...  دیدرخش یساعتش م يزد و صفحه  یبرق م

 ...  میمن و دلِ تنها چارهیب... 

 یچ: کرد  داریجابه جا شدن او را ب... خواندن نماز بر خاستم  يروشن شد برا یو هوا که کم. بودم  داریصبح ب تا

 ؟  نییپا يبر يخوا یشده ؟ م

 ... خوام نماز بخونم  یم... آره   -

 ... صبر کن حاال هنوز که اذان نگفتن : خواب آلود بود  شیصدا

 .... گردم  یرم زود بر م یم... هوا روشن شده   -

 ...  يخواد تنها بر ینم  -

و دست بردم تا  دمیرا آرام پوش میکفشها. دمیخز یدلصن يبه رو. صبر کردم اما باز خوابش برده بود  قهیدق چند

 ...  میر یگم با هم م ی؟ مگه نم یکجا به سالمت: در راباز کنم که گفت 

 ..... گفتم  یخواب دمیخب د  -

خودش  یصندل يکردم به رو یفکر م. آمد  نییو از تخت پا دیکش شیبه موها یدست. شد  زیخ مین شیجا در

آنقدر محکم که حس کردم ... من آمد و دست راستش را به دورم حلقه کرد  یخواهد رفت اما به سمت صندل

اش  نهیاش دست بر س یانحرکت ناگه نیمبهوت از ا.  دیام را بوس یشانیپ. تنم در هم شکست  ياستخوان ها

 ؟ یکن یم کاریچ: گذاشتم و به عقب هلش دادم 
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 ...  دمیمگه من چقدر خواب..  يکرد دارمیبود که کله سحر ب نیواسه ا نیا: کرد  میرها

 ..  گهیاومدم د یرفتم و م یم.. مگه من گفتم بلند شو : اعتراض گفتم  با

نه   -شد ؟  داشیخانوم خوشگله از کجا پ نیگن ا یراننده نم ونیآقا...  تیجمع نی؟ اونوقت ا یچ گهیا ؟ د  -

 خوان بدونند که من دخترم ؟ یاز کجا م... 

 ...  دیخواب از سرم پر گهیبچه جون برو که د.... از همونجا که من دونستم   -

 .رفتم  نییزود در را باز کردم و پا. کرده بود  نینفسم را سنگ یکیهمه نزد آن

 ...  یخوب يچه هوا: در کنارم به راه افتاد .... آنقدر سرد نبود که نشود تحمل کرد . خوب بود  یلیخ هوا

 ... آره واقعا   -

 .... بود  شبیخلوت تر از د یلیخ. به اطراف انداختم  ینگاه

 کنن ؟  یم یبار و خال یک:  گفتم

 ؟  يدید ایال درتا حا یراست...  میش یتا ده خال دیبا....  میفعال که نوبت اول ـ

 . ؟ البته اگه ممکنه  نمیبب میشه بر یم... نه : زدم  يلبخند

جور بشه  يبار يزود نیفکر نکنم به ا...  مینوبت بزن میر یم میکرد یبار و که خال...  میر یمعلومه که م  -

 ...  میمون یاحتماال م.واسه برگشت 

 جدا ؟ مثال چن روز ؟   -

 ... دهیطول کش يشه ؟ اما هر دفعه دو سه روز یم یچ مینیبب میبر دیبا... دونم  ینم  -

 ...  نجایاومدم ا ینم گهیتو بودم د يدوسه روز ؟ من جا  -

 ....بندر لنگه  میر یننشد م نجایاگه ا... نبود  يچاره ا:  دیخند

بر لبش  يلبخند. اش انداخت  یگوش يبه صفحه  ینگاه... تعجب کردم اون وقت صبح . زنگ خورد  شیگوش

 يبر يخوا یخوشگل خانوم ؟ حتما م يچطور...  ییتو دمیفهم نمیشماره رو بب نکهیبدون ا: نشست و پاسخ داد 

 آره ؟  يرو ادهیپ

 ... اراده حواسم به مکالمه اش جلب شد  یب

وارم  دیام...  چقدر شرمند ه تم مارال یدون ینم... تو  يفدا...بندر عباس ... آره ... منم بندرم ... خوب  میلیخ  -

 ...بتونم جبران کنم 
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هنوز مشغول ... او توجه نکردم  يبه حرفها گرید. به او نداشتم  یحس خوب... نام مارال حالم را بد کرد  دنیشن

 ... مرد داشته باشم  نینسبت به ا یتیمن حق نداشتم حس مالک.. صحبت بود که من از او فاصله گرفتم 

آمد اما همه  یدر کنارم م... در سکوت به راه افتادم . زد یهنوز داشت با مارال حرف م... خواندم و بر گشتم  نماز

خواستم هم بدانم  ینم... زدند  یدانم از چه حرف م ینم..  دیخند یم...  شیحواسش به مارال بود و حر فها ي

از نشستن درون  گرید... خواستم  یاما من نم.  شومدر راباز کرد و اشاره کرد سوار .  میدیرس ونیبه کام. 

. هوا کامال روشن شده بود نگاهش به من بود . گرفتم  دهیو اشاره اش را ناد ستادمیا. خسته شده بودم  ونیکام

 ؟  هیچ: کنم دست به شانه ام زد و با اشاره پرسد  یتوجه نم دید یوقت

 ...کم را ه برم  هیوام خ یم... باال انداختم و آرام گفتم خسته شدم  شانه

 ؟  یش ی؟ چرا سوار نم هیچ: داد  انیمکالمه اش را پا. اش بر داشتم  ياز چشمانش و آن نگاه جد نگاه

 ... کم راه برم  هیخوام  یم... خسته شدم : خواست جوابش را ندهم اما گفتم  یم دلم

 .  دیسوار ش دییبفرما...  دیرو با پارك اشتباه گرفت نجایکه ا دیببخش  -

 زنن ؟  یمگه فقط تو پارك قدم م: که دست خودم نبود گفتم  یاخم با

 ؟  یناراحت يزیاز چ: شد  قیچهره ام دق به

 ناراحته ؟  افمیمگه ق... نه : گفتم  يخونسرد با

 ....  ستیضا یلیخ:  دیخند

 ...  ستین ينجوریاصال هم ا  -

 . راه افتادم  به

 یم یباره خال نیا یبذار برم بپرسم ک...  یراحت باش یتون ینم نجایا... نکن دختر  تیاذ.. برو سوار شو  ایب  -

 . ایدر میر یبعدش م... شه 

 دانستم حق ندارم چرا ؟  یمن که م... از دست خودم ... دانم چرا آنقدر کالفه بودم  ینم.  ستادمیا

 ؟  یاز من ناراحت:  ستادیمقابلم ا آمد

 یاز او ناراحت م دینبا.. بود  شهیروشن تر از هم... کردم  یبه چشمانش نگاه م میبار آنطور مستق نیاول يبرا

 ... او حق داشت ... شدم 

 چرا ناراحت باشم ؟ ... نه   -

 .  میریبگ يزیچ هیواسه صبحونه  میبر ایخب پس ب: زد  یکمرنگ لبخند
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 ؟  يخورر یم یچ. : میرفت ابانیخ يآن سو يازه هابه سمت مغ. به کنارم آمد ... حرف به راه افتادم  یب

 .  یگرفت یهر چ... کنه  ینم یفرق  -

.. بود نشدم  ستادهیکه کنارم ا ینگاهم به او بود و متوجه مرد جوان... ماندم  رونیبه درون مغازه رفت و من ب او

 نونم داره داداش ؟ :  دمیرا شن شیصدا

آنکه  یحواس ؛ ب یمرد ب.. نگاه خشنش به مرد بود  رونیبزنم وفا آمد ب یحرف نکهیقبل از ا. کردم  نگاهش

 داداش نونم داشت ؟ :  دیبه من کند از وفا پرس یتوجه

 . داره .. آره : وفا که نگاهش آرامتر شده بود گفت .  دیپرس یرفت و از فروشنده نم یدانم چرا به درون نم ینم

بود را حساب  دهیکه خر ییها زیوفا پول چ. همراهش وارد مغازه شدم به . به من اشاره کرد به درون بر وم  و

 .حساب کن  نمیداداش ا:هم برداشت  گاریبسته س کیکرد و 

 .  رمیبگ ییآب جوش واسه چا امیب دیبمون با نیتو تو ماش: گفت .  میآمد رونیهم از مغازه ب با

 ونیبه کام.درد سر شود  میا او بود ممکن بود براحق ب...  ندیمرا بب یخواهد کس یدانستم نم یم. نزدم  یحرف

 امیاالن م... درو قفل کن : گفت . من سوار شدم و فالسک را به او دادم . را به دستم داد  دیخر لونینا.  میدیرس

. 

ولخرج بود  یلیبه نظرم خ... و کره و مربا و دنت و  ریپن... بود انداختم  دهیکه خر ییها زیبه چ یو من نگاه رفت

 . بود  یدونفر کاف يصبحانه  يها برا نیاز ا یکیوگرنه ... 

به نظرم . سوار شد و فالسک را به دستم داد . زد  یباز هم داشت با تلفن حرف م... تا آمد  دیطول کش یقیدقا

 ی؟ مخب به من چه ... شه  ینه نم... تونم حرکت کنم یفعال ك تا بار نباشه نم.. خب  یلیخ: بود  یعصب

مگه ...  ستیاصال مهم ن...  امینم... نه ...  ؟ نیدیبرام د یبدونم چه خواب دیمن نبا....  نیمشورت کن هی نیخواست

نه ..  نیشما که کار خودتونو کرد...  ستیبرام مهم ن... نه ... که من به فکر شما باشم ؟  نیکن یشما منو درك م

... گفتم که ... خراب شده بود  نیماش رینه خ... اگه خواست ..  گهید نهیهم... از اولم گفته بودم ... جشن نه ... 

 ... دست از سرم بردار مادر من ... بره به جهنم  نایم

 ... بد اخالق بود  یلیخ.  نیرا خاموش کرد و پرت کرد پشت سرش به درون کاب یگوش

 شده ؟  يزیچ:  دمیپرس ینگران با

 ... که پر از غم بود و پر از محبت  ینگاه...  ختیو نگاهش را در چشمانم ر برگشت

 ...  نایم... مادرم ...  یشگیهمون مشکل هم  -
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 ... که  يدیفهم يکرد یباهاش زندگ یوقت دیشا...  يایخب چرا کوتاه نم  -

 ...  نقدریا یتون یچرا شهال ؟ چطور م گهیتو د: گفت  يدلخور با

 .... فرستاد  رونیب نینفسش را سنگ. را ادامه نداد  حرفش

 .تو انبار  میبر دیبا گهیاالن د.. میبهتره صبحونه بخور... ولش کن   -

را از  لیوسا. سبد کوچک ظرف در دست داشت  هیسفره و . بعد آمد  قهیچند دق...  نییرا باز کرد و رفت پا در

 . دستش گرفتم و سفره را پهن کردم 

به  هیاو را که تک...  نییرفت پا دنیکش گاریس يبعد از آن برا...  میدر سکوت صبحانه خورد. در هم بود  هنوز

 ست ومادرش به او چه گفته ست ؟  ریدانستم از چه دلگ ینم.. زد نگاه کردم  يستون بلند

 ...  نییپا ایتو انبارم ن... تو انبار  میبر دیبا.. بمون : که آمد  نییرا جمع کردم و خواستم بروم پا سفره

 . کنم يبود که ممکن نبود بر خالفش کار يو جدآنقدر قاطع  لحنش

   ***   *** 

لبخند بر لبم  دمیرا که د شیبایز يموج ها...  دمید یرا م ایبار بود که در نیاول.. چشم دوختم  بایز يایدر به

 ... پر از آرامشه ... چقد قشنگه : نشاند 

 ینم... ازتو  شترینه ب: آرا مش را به صورتم دوخت آرام دستش را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خود فشرد  نگاه

 ... وجودت چقدر  یدون

اما خب .. خوردم  یانتظار بکشم حرص م یحرف يادامه  دنیدر شن نکهیرا باز هم ادامه نداد و من از ا حرفش

حرف  ينجوریبا من ا شهیتوانست هم یاگر دوست داشت م.. الق و بد اخ يمورد وفا بود و به شدت جد نیا

 ... بزند 

. از او فاصله گرفتم  یآرام خودم را از او دور کردم و کم.کشم  یباشم خجالت م کشینزد نگونهیا نکهیاز ا هنوز

 .در هم بود  شیاخم ها.. نگاهش را به دور دستها دوخته بود . نگاهش کردم . باز هم به کنارم آمد 

 ...باشم  یتونم سنگ صبور خوب یم... هم نباشم  ی؟ من هر چ یحرف بزن يخوا ینم:  گفتم

تو اون چند روز ... من : تامل گفت  یبا کم. بود به چهره ام اما حواسش به من نبود  رهیخ... هم همان نگاه  باز

 .االن زن منه  نایم: نگاهش را از من گرفت .... مجبور شدم ... که تهران بودم  يچند روز... 

چطور توانسته بود ؟ چرا من متوجه نشدم ؟ ... ماندم  یمن اما مبهوت بر او باق... و خودش را راحت کرد  گفت

 .... آورد  یاگر پدر مرا به ضرب کمربند از پا در م یحت... دانستم هرگز  یاگر م.. به من وارد کرد  يشوك بد
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 ...زد یموج م یندگکه در آن درما ینگاهم کرد نگاه دوباره

 یاگه واقعا نم اد؟خبیاگه بفهمه چه به روزش م نایم یدون یآخه چرا؟ چطور دلت اومد؟ م:کردم بغض

 ...یرفت یبار م ریز دیوجه نبا چیه ؟بهيچرا قبول کرد شیخواست

روم گفت آب یمادرم م....حرف منو قبول نکرد یمخالفت کردم اما کس...مجبور شدم شهال:را گرفت میها شانه

شب  کی....مادرم حالش بد شد....بار نرفتم ریز...حرفها نیمنه و از ا ي دهیناف بر نایم....ره یخواهرم م شیپ

 !کردم؟ یچکار م دیبا...شد تا حالش جا اومد يبستر مارستانیب يتو

 منم اجبار بودم؟ ؟یپش من چ:از توانم خارج بود میاشکها کنترل

 ...بفهم و باور کن نویا.... من دوست دارم شهال ...خواستم تو رو از دست بدم یمن نم...اجبار عاشقانه هی...آره  -

کرد،خودش رو به دردسر  یرو به حال خود رها م نایداشت و م یاگه منو نگه م...دمیترس نشیریاعتراف ش نیا از

 .انداخت یم

 . خواستم یرو نم نیمن هرگز ا و

 ....زد یرو نم نحرفیکاش ا يا

 ....دوستم نداشت کاش

 یم یبه راحت...باشد لیدل یتوانست ب ینجات دادنم نم يهمه تالش برا نیا...داشتنش را باور کردم دوست

 .توانستم باور کنم که به من عالقه مند شده

 ....ات در کنار او یدنبال زندگ يبر دیبا تهیزن رسم نایحاال که م.. يتو اشتباه کرد:را پس زدم دستش

 لیباهاش تشک یکه بتون ستمین یمن اون کس...وفا  یرس ینم یبا من به جائ....به حال خودم بزارو برو منو

 ...يخانواده بد

 ....خوان در شأن خودشون یم یکیاونها ....کنن و حق هم دارن یمنو قبول نم خانوادت

 ....باالتر از یلیشأن تو خ...حرفو نزن  نیـ ا -

 نکهیاما از ا...میفرصت از هم جدا بش نیدر اول يشم،درسته که بهم قول داد یم وونهیدارم د... ـ بس کن وفا -

و ناخواسته  يازدواج زور نیاگه ا یحت....ادینفر باشم از خودم بدم م هیکه زنِ دوم  ادیفکرش هم به ذهنم ب یحت

 .باشه
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حالم  یهست یوقت...آرومم یتوهست یچون وقت...نمتونم از تو دل بک یمن نم:گفت یو محکم يلحن جد با

به خانواده ات هم  يکار...خوام یم یکه هست يطور نیمن تو رو هم...نگاه معصومت برام آرامش بخشه...خوبه

 .کنم يتو رو از پدرت خاستگار رازیخواستم برگردم ش یم...ندارم

 ؟يرو بدبخت کرد نایپس چرا م...قصدت ازدواج با من بوده....يمنو دوست دار یگ یتو راست م  -

رو  نایقسمم داد که م مارستانیمادرم رو تخت ب....گم مجبورم کردند ی؟میفهم یچرا نم:شد یعصبان

 ؟يکرد یچکار م يتو بود...کنه یکه بهم داده رو حاللم نم يریگفت ش...رمیبگ

 ...يخوام که از من بگذر یاما ازت م...حق با تو باشه دیشا....  دونم ینم:ستادمیبر گرداندم و پشت به او ا رو

و من تا آخر ...يپدرمبودم نجات داد ریتو منو که اس...که گرفتمو ادا کنم یدم تا هر وقت که باشه قرض یم قول

 ...ونتمیعمر مد

 ....رو تحمل کنم گهیزن د هیخودم و  دنیازم نخواه که بمونم و زجر کش اما

 ...رنگه هیآسمون همه جا ....کنه کجا باشم ینم یمن فرق يبرا:را پاك کردم میاشکها

 .گرفته بود یلیدلم خ...رفتم ایقدم به سمت در چند

 .بفهمه يزیچ یکس ستین يازین...میکن یشروع م مونویزندگ رمیگ یخونه م هی:کنارم آمد به

 .بود اینگاهم هنوز به در.... دیرس یدست فروشان از دور به گوش م ينشستم صدا نیزم بر

 ؟یموافق:نشست کنارم

 ....یخوشبخت بش نایبا م دوارمیام...خودت یزندگ یبرو پ.... همون که گفتم...نه:آنکه نگاهش کنم گفتم یب

 ستم؟یو واسه ات مهم ن يکه منو دوست ندار یکن یـ چرا وانمود م -

 یاعتراف م دیاما چرا با...گرفت یاز فکر نبودنش نفسم م...ادیز یلیخ... دوستش داشتم... چشمانش نگاه کردم به

 !تر؟ بندیکردم و او را پا

 دوست دارم؟ یکن یـ تو چرا فکر م -

دونم که تو دلتو به من  یمن م... ستیبه اعتراف و گفتن ن يازینگاهن اونقدر زالل و پاکه که ن  -

 ...نخواه که هر دومون...یباخت

 یشدم حت یازت جدا نم یقیطر چیاگه دوست داشتم که به ه...ط بهت عادت کردمفق... ـ من دوست ندارم -

 ...یخواست یاگه تو م
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 یمعرفت یب یلیخ:دوخت دیرس یآرامتر به نظر م ایآنجا که در... دلخورش را از من گرفت و به دور دستها  نگاه

 ...دختر

 بود؟ دهیفا یعاشقت کنم ب نکهیواسه ا میسع يهمه  یعنی

 .گرم شد میون در رگ هاخ انیجر

و  يچقدر عاشقِ نگاه جد.... بفهمد دوستش دارم نکهیماند بهتر بود تا ا یدلخور م.بسته ام را نگه داشتم يها لب

 ... و جذابش کرده است رایاز محبت گ يمغرورش هستم که هاله ا

 ....شد یگران تمام م شیبرا دنیفهم نید،ایفهم یم دینبا او

 

 

 

 

 

 

 

 یم... کردم  یغرق م ایتوانستم و خودم را در دل در یکاش م يا.. رفتم  ایآرام به سمت امواج در ییگامها با

ماندم و خودم و او را  یم دیبا... اما افسوس . گرداندم یمرد صلب کردم رابه او بر م نیکه از ا یرفتم و آرامش

 ... درد سر ست  ي هیما يدار که دوستش یشخص يحضورت برا یبدان نکهیچه سخت بود ا... دادم  یزجر م

 ... آمد  یاز دستم بر نم يکه کار افسوس

 شهال ؟   -

 حواست کجاست ؟ : کردم گفت  نگاهش

 .واست  هیچه اتفاق خوب... کردم که نبودنم  یفکر م نیداشتم به ا..  دیببخش  -

... دارم  یمن دست از تو بر نم... ها  ياریمنو باال م ياون رو يدار گهیشهال د: شد  کیکرد و به من نزد اخم

 ...  یمتیق چیبه ه

 شود ؟  ی؟ اون چه م یچ نایبپرسم پس م نکهیخسته شده بودم از ا گهید

خواست تنها باشم اما او مرا  یدلم م. به کنارم آمد .. اخم آلودش بر داشتم و به راه افتادم  يرا از چهره  نگاهم

 . گذاشت یبه حال خود نم
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     ***  *** 

. مثل شب گذشته فورا خوابش نبرد .  نییتخت و من پا ياو رو. مانند شب قبل .  میماند ونیرا در کام شب

 شهال ؟ : کرد  میصدا

 بله ؟   -

 که من دوستت دارم ؟  يوقت حس کرد چیتو ه  -

 .نه : را گفتم  قتیحق

 ؟ یراست  -

 . فکر کنم  يگرید زیشد به چ یهام نم یآخه جز به بد بخت... آره   -

 یبه سخت دیشا ای... تونم  ینم یدونستم از نظر خونوادگ یم... کردم  یبود که بهت فکر م یمن چند وقت  -

 يزینتونستم به چ گهید یطیتو اون شرا دمید یاما با تمام وجودم دوستت داشتم و وقت... بتونم بهت فکر کنم 

 ...  ینکن ضد حال بهم بزن یسع... خوبه  یلیحالم از داشتنت خ... و االن ... به جز تو فکر کنم 

چون او اعتراف به دوست داشتنت بکند ؟ اما من  يمرد نکهیچه بهتر از ا. داد  یخوش صداقت م يبو کالمش

 گفتم ؟ جز پس زدنش چه کار از دستم ساخته بود ؟  یم دیچه با

 ... . شهال   -

 بله ؟ : گفتم  دوباره

 ؟  يبه من دار یچه احساس یبگ يخوا یتو نم  -

 . دونم  ینم  -

 ؟  یشه واضحتر بگ ینم:  دیخند

 ؟  نیاز ا شتریب: ام گرفت  خنده

 .  یشاد باش شهیخواد هم یدلم م...  دنتیخند يفدا  -

 ؟  یش یچرا فورا با آدم پسر خاله م: زده گفتم  خجالت

 تر از پسر خاله باهات دارم ؟  کینزد ینسبت هیاالن  یکن یفکر نم... جان  يا: بلند شد  دنشیخند يصدا

 ..  رمیگ ینم يرو جد هیقض نیمن اصال ا..  رینه خ: اعتراض گفتم  به

 چرا اونوقت ؟ :  دیسرك کش نییشد و به پا زیخ مین شیجا در

 . شده  ينطوریا ینبوده و زورک يچون جد  -
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 شمیجد میتون یم ياگه بخوا: بتوانم حرکت کنم در کنارم دراز بکشد  نکهیو قبل از ا نییپا دیایشد ب ینم باورم

 ...  میبکن

 . .. برو سر جات ... خجالت بکش : و به عقب هلش دادم  ستمیزده بر او نگر وحشت

 ؟ میبا هم دار یره که منو تو چه نسبت ینم ادتیاگه برم   -

 ...  میبا هم ندار ینسبت چیمن و تو ه...  یپست یلیخ  -

 ... پس بخواب :  دیخودش کش يبرو يرا با خونسرد میپتو... توانستم  یکردم بلند شوم اما نم یم یسع

بخواب :  دیرا بوس میشانیو پ دیخند دیاعتراضم را که د. توانستم تکان بخورم  ینم یحت گرید. به خود فشرد  مرا

 .عروسک جون 

 . شم  یدارم خفه م.. برو باال بخواب   -

 ... راحت باش ...  ایب: دیعقب کش یرا کم خودش

 . ییپررو یلیخ  -

 ... بود  یبه فکر من هم م دیبا... کرد  یوابسته م نگونهیمرا ا دینبا. خواستم  یرا نم یکینزد نیا واقعا

 . ادیخوابم م... ورجه وورجه نکن  نقدریا:  دیسرم را بوس گرید بار

 .... برو سر جات ... کنم بلند شو  یخواهش م: گفتم  يلحن جد با

 ؟ يخوا یم یچ گهید یتو که خودتو به ما انداخت... ناز نکن  نقدیا... ساکت باش   -

 .. پس بذار من برم :  دمیاش کوب نهیحرص به س با

کنم  یهر طور شده از دستت فرار ممطمئن باش ... بمونم  شتیکه پ يکورخوند: گفتم  تیبا عصبان. شد  مانعم

 رم یم تیمن از زندگ... 

 ؟  یکن یم کاریچ یگفت... تکرار کن گهیبار د هی: ترسناك شد  نگاهش

 ..  يدیهمون که شن  -

کنم  یم يکار... دونم و تو  یمن م یبشنوم تکرار کن گهیبار د هیشهال به جون خودت اگه ...  يغلط کرد  -

 ... که 

 ... کنم  یاما درستت م...  یلعنت...  يریحالمو بگ دیهمش با...  نهیکارت هم: نفسش را فوت کرد  تیعصبان با

که  یگردد اما نرفت و همانجا ماند و در حال یبر م شیفکر کردم به سر جا. نگاهم را از او گرفتم  يدلخور با

 .مرا همچنان در آغوشش گرفته بود به خواب رفت 
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گاه  هیتک نیدل از ا دیچطور با...  دیسته بر دلم در چشمانم جمع شده بود فرو چککه از بغض نش ییها اشک

 دادم؟  یعادت کرده بود به نبودنش عادت م شیدلم را که به محبت ها دیگرفتم ؟ چطور با یامن م

 کرد ؟  یتوانست نگهم دارد چرا به خود وابسته ام م ینم یبه فکر من نبود ؟ وقت چرا

...  گاریس يهم بو یداد و کم یم یمیعطر مال يلباسش بو... کردم  یصورتم حس م يآرامش رو يها نفس

نبود  گریرفتم و او د یکه م یوقت يبرا... سپردم  یها را با هم دوست داشتم و به خاطرم م نیا يو من همه 

.... 

    ***   *** 

 

در آن دو روز آنقدر به من محبت کرد که با .  میتهران شد یو پس از آن راه میدر بندر عباس ماند گریروز د دو

مرا در کنار خود  نکهیا يبرا.. فقط به خاطر خودم بوده که با پدر کنار آمده  نکهیا... وجود باورش کردم يهمه 

 ... دلگرم به محبتش بودم ... داشته باشد 

 

و  نیریگاه آنقدر ش هیاشتن تکحس د...  میبگشا دهید دیام کیداد که هر صبح با  یتازه م یمن شورو شوق به

 ... با تمام وجود .. خواستم باشد  یم... دانستم بتوانم از او دل بکنم  یم دیبع گریبود که د ریدلپذ

 

آنکه احساس گناه مانعم شود  یب.. نگاه کنم  یبه راحت رایو گ بایتوانستم به آن چشمان ز یخوب بود که م چه

... او مال من شده بود .... را حس کنم  شیدستها یتوانستم گرم یم... م توانستم محو لبخند جذابش شو یم... 

به  میتوانست یم... حق با او بود ... بمانم  رشخواستم که در کنا یبر سر راهمان بود اما م یمشکالت نکهیبا ا

 ... دلگرم به حضور هم...  میبا هم باش میتوانست یم...  مییخانواده اش نگو

 

اش  انهیبر آش انیم نیاگر واقعا به وفا عالقه داشته باشد و من در ا.. ناراحت بودم  نایم يهنوز ته دلم برا اما

بد  یدر حق کس نگونهیمن آن نبودم که بتوانم ا..  میایتوانستم با خودم کنار ب یآن وقت نم... النه ساخته باشم 

 ...اگر نا خواسته بوده باشد  یحت... تا کنم 
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با او تماس گرفته بودند و خواسته بودند که هر  نایهمان مادر م یعنیخاله اش  یو حت نایمدت مادرش و مآن  در

به آن ها  يشدن آن به تهران بر گردد اما او جواب قانع کننده ا یجشن عقد و رسم يبر گذار يچه زود تر برا

شد  یعصبان یلیتماس گرفت خ نایکه م يبار نیآخر نکهیگفت تا ا یداد و زمان بازگشتش را به آن ها نم ینم

 یگونه اش را م ادیو فر یعصب يصدا یزدند اما از من دور شده بود و فقط گاه یدانم از چه حرف م ینم... 

 ...  ختهیافتاده کا آن طور به هم ر یدانستم چه اتفاق یاما نم دمیشن

 

 . نکنم  يکنجکاو شینپرسم و در مسائل خانوادگ يزیدادم چ یم حیترج

 

و گرفتن سالن و  دیخر يصحبت برا یحت... مادرش تماس گرفت او گفت که تا فرداشب تهران خواهد بود یوقت

 .  دیحرف ها کش نیا

 

تاب  گریمن د.  ختیر یبا هر نگاه به او دلم فرو م. داد  یاز دست دادنش آزارم م يو دلهره  دمیشن یرا م همه

 ... او ماندن را نداشتم  یب

 

... کرد  یبود اما باز هم با من به عطوفت رفتار م یو عصب ختهیدر طول راه با آنکه در هم ر.  میدیتهران رس به

 .  نینگاهش مهربان و آرام بود اما غمگ

 

... به خانه شان برود  دیاز بابت من راحت شد گفت که با الشیکه خ یاتاق گرفت و وقت میبرا. به هتل برد  مرا

 ینم شیمن در زندگ يبرا ییاگر جا... زد  یخاطر بود که آنقدر دلم شور م نیو به هم.. چه  يدانستم برا یم

 یرا تنگ نم نایم يمن جا.. ش داشته باشم یدر زندگ یخواستم نقش پر رنگ یکردم ؟ من نم یچه م دیماند با

 . گاه من ست  هیتک... مرد  نیخواستم باور کنم که ا یفقط م... کردم 

 

وفا ...  دمیپوش یدخترانه ام را م يلباس ها دیبا. و به حمام رفتم . به سفارشش در را قفل کردم که رفت  او

 . بپوشم  دیگفته بود با

 

 ... آارمش گرفتم . بهتر کرد  یلیگرم حالم را خ آب
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نتظار تماسش به ا. سفارش داده و به اتاق آورده بود خوردم  میرا که خود او برا ینماز خواندم و شام نکهیاز ا پس

 یدر حال... گرفته بود و بک گراند آن را عکس دونفره مان گذاشته بود  يدیجد یگوش میبرا یبه تازگ. ماندم 

 . بود  دهیدداده و خن هیکه در آغوشم گرفته بود و سرش را به سرم تک

 

 . هنوز چند ساعت نشده دلتنگش شده بودم ... زدم  يلبخند دنشید با

 

توانستم از بند آن  یکردم نم یهرچه م.  دیپر کش یافکار منف يذهنم باز هم به سو...  دمیتخت دراز کش يرو

رفتم که بفهمم  یم شیاز زندگ یفقط وقت... توانستم از او جدا شوم  یمن نم. ... افکار مزاحم خودم را رها کنم 

 . درد سر دارد  شیوجودم واقعا برا

 

    ***   *** 

 

 دیطول کش یکم.  دمیخورد از خواب پر یکه به در م یضربات يشده بود که با صدا تازه گرم خواب میها چشم

او  دنیو از د ستمینگر رونیبه ب یبر خاستم و از چشم. در هتل را به خاطر آوردم  تمیتا به خودم آمدم و موقع

 . بود لبخند زد  احتنار نکهیبا ا دنمیبا د. در را باز کردم . بر لبانم نشست يلبخند

 

 . در را بست و قفل کرد . را پاسخ داد و به درون آمد  سالمم

 

 ؟  ي؟ خواب بود يکرد یم کاریچ  -

 

 ...  يریمنتظر بودم تماس بگ... خواب خواب که نه   -

 

 . بمونم  شتیپ امیگفتم ب اوردیدلم طاقت ن: تخت نشست  لب
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خانومو  نایجشن مفصل م هیبا ... هفته  نیقرار شد آخر هم: نگاه آرامش را بر چهره ام دوخت . نشستم  کنارش

هرچه کردم نتونستم قانعشون کنم ...  ارنیبال ها رو سرت م نیباشه ا میدلت که رح/  ینیبیم... به خونه ام ببرم 

 ... افتاد  هیبش گرفت و خاله هم به گرقل ونج نینسر... مادرم از حال رفت ...  میرو پس بخون غهیکه ص

 

مورد خاص قبول  هیفقط به خاطر .... ها نداشتم  نیکدوم از ا چیمن کار به ه: فرستاد  رونیب نیرا سنگ نفسش

 .... تونم بگم  یکه نم ینپرس چ... بشه  یعقدمون رسم.... زنم باشه  نایکردم که م

 

 ایبه خاطر تو دور مارال ... که فقط تو رو دوست دارم  یخوام بدون یاما م.. دلم براش سوخت : زد  یتلخ لبخند

فکرمو به  یتونست...  یحالمو دگرگون کن یکه تونست يفقط تو بود.... کشم  یرو خط م يا گهیهر کس د

 ...  یخودت مشغول کن

 

 ...  یکه عشق من ییفقط تو: تر کرد  کیرا دور شانه ام انداخت و مرا به خود نزد دستش

 

 .... بمونم  نجایا شهیتونم هم ی؟ من که نم یکن کاریبا من چ يخوا یم: دادم  هیرا به شانه اش تک سرم

 

 ...  رشهیدرگ یفکرم حساب... مراسم مسخره تموم بشه  نیحاال بذار ا  -

 

 ....مراسم و  نی؟ از ا یستیتو که ناراحت ن: رنگ سوال به خود گرفت  نگاهش

 

 ایدن هیبرام  یبه فکرم هست نکهیهم... ناراحت باشم  دینه چرا با: ناراحتش نکنم گفتم  نیاز ا شیب نکهیا يبرا

از  شتریپ یلیهرچه باشه او خ... دم  یحق م نایکه به م نهیا لشیدل... نه ...  یستیفکر نکن برام مهم ن... ارزه  یم

 ... من به تو دل بسته بوده 

 

 ... وقته  یلیخ... آره : زد  يپوزخند دمیحرفم که رس ينجایا به

 

 .  دیرا بوس میشانیپ شهیهم مثل
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و  يفکر نکن که بر نیوقت به ا چیه.... دوست دارم شهال :  دینگاهش درخش. آهش دلم را سوزاند  هیشب نفسِ

 . کنه  یم وونمینبودنت د... تا حال من خوب شه  يتنهام بذار

 

 . م کن یبهش فکر نم گهید: لبخند زدم  شیرو به

 

 ... تو بشم  يفدا  -

 

 یهنوز هم باورم نم... . که هرگز تجربه اش نکرده بودم  یداد حس یبه من م یحس خوب فشیلط يها محبت

 ... ست  کینزد نقدریشد که او به من ا

 

 ...  یبه فکر خونه هم باش دیبا  -

 

 ینم.... من که همه اش تو جاده ام ..  میگفتم فعال اونجا باش...  هیخال نایمامان ا يخونه  يباال يطبقه   -

 . تنها باشه  نایخوام م

 

 گریپس سکوت کردم و د... نشاند  یمردانه اش م ياخم به چهره ... سخت بود  شیباره برا نیزدن در ا حرف

 ...  دمینپرس يزیچ

 

دخترانه ام  يایح. چه خوب بود که هنوز به شرم . خوابش برد  میبه بستر رفت نکهیبود و به محض ا خسته

... شود  یگفت حضورم باعث آرامشش م یم. بود جدا از او نخوابم  نیو تنها اصرارش ا... گذاشت  یاحترام م

 . دیبخش یهمانطور که وجود او به من آرامش م

 

   *** 
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 يدیخوب خواب...  ریصبح خانومم به خ: لبخند زد  میچشم که باز کردم به رو. شدم  داریبا نوازش دستش ب صبح

 ؟ 

 . خسته بودم  یلیخ... آره : را پاسخ دادم  لبخندش

 .  رونیب میبر میبلند شو صبحونه بخور: را نوازش کرد  میموها

 ؟  رونیب  -

دوست دارم واست چند دست لباس ...  امیب ریشب د دیشا...  یواسه عروس دیخر میقراره عصر بر... آره   -

 .  یستیباسا راحت نل نیبا ا... بخرم  یراحت

 . و به اجبار وادارم کرد با او همراه شوم  رفتینرفتن را نپذ يبرا اصرارم

 . ام ببرد یبه ناراحت یخواستم پ یاما نم... رود گرفته بود  یم دیبه خر یعروس يگفته بود برا یاز وقت دلم

 .  اش نشوم یکرد که من متوجه ناراحت یرفتار م يهم در هم بود اما طور خودش

 .  میقرار بود لباس بخر: با تعجب گفتم  میرفت یبه طال فروش یوقت

 ...  اتویفعال ب.  زمیعز میخر یلباسم م: زد  لبخند

وقت  چینبود که ه يزیازدواج چ يحلقه ... تند تر افتاد  یحلقه را دارد قلبم به طپش دیگفت که قصد خر یوقت

 خوشحال شدم  یلیاما در آن لحظه خ... به آن فکر کنم 

 ... هم  نایم يبرا دیبا...  يخرج دار یلیاالن خودت خ... اما تو  يممنونم وفا که به فکر من : 

 ... خوامش  یکه نم یبا عشقم باشه نه زن دنیتجربه ام تو حلقه خر نیاول دیبا...  يـ تو واسم مهمتر -

 ... حلقه بخرم  شیاتوانستم بر ینم نکهیخودش هم حلقه گرفت و من شرمنده از ا يبرا

 .کرده بود آزارم داد  هیکه به من هد یپدرم و آن همه حس حقارت ادیهم  باز

حلقه نماد  نیا... و لمس آن اشک در چشمم نشست  دنیاز د.. بودند  کیو ش فیظر یلیخ یزوج يها حلقه

 . من و وفا بود  وندیپ

 یدر مقابل او معذب نم دنشانیکه از پوش ییلباس ها...  دیخر میهم برا یمانتو و چند دست لباس راحت کی

 . شدم 

: بود گرفت  زیم يدستم راکه رو. نشسته بودم و نگاهش به من بود  شیرو به رو.  میناهار به رستوران رفت يبرا

 ؟  يکرد خی نقدیچرا ا

 ....  مینطوریاوقات ا شتریب... دونم  ینم:  لبخندزدم
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 نیبه ا یدلم راض: دوخت  میگرم و مردانه اش گرفت و نگاهش را به چشم ها يتهادس انیدو دستم را در م هر

 . شه  یدرست م یهمه چ... مدت تحمل کن  هیتو ..  ستین ياما باور کن چاره ا... ستیازدواج ن

 . شد  یداشت گرم م میدستها

خوام  یاز خدا نم يزیتو چ يبرا یخوشبخت يکه جز آرزو يکرد یاونقدر در حقم خوب... ندارم  یمن که حرف  -

 ....  گهیهر کس د ای... چه در کنار من... 

... تو رو به من داد  یدونم خدا واسه چ یمن اونقدر بدم که نم... شهال  یخوب یلیتو خ: را نوازش کرد  دستم

 ... به من و خوب بودنم نداره  یکه هست ربط یهر چ...  هیدونم حکمتش چ ینم

 ... که من دوباره احساس زنده بودن بکنم  يکرد ي؟ تو کار يریگ یمچرا خودتو دست کم   -

بود و  لیم یکرد ب یرا هم باز م گرانید يکه آنقدر خوش اشتها بود که اشتها شهیبر خالف هم. را آوردند  غذا

 . نرفت  نییپا میاز گلو يزیچ دمیحال خرابش ارد یکرد و من هم وقت يباز شیفقط با غذا

هر دو در سکوت غرق .  میدیرس نشیتا به ماش میرفت ادهیراپ يریمس. از آن  شتریدل ما ب... گرفته بود  آسمان

 یاما من نم... دانست چه خواهد کرد  یاو م... بهتر بود  دیباز حال و روز او از من شا...  میخود بود الیدر خ

 یلیباز هم تما نایدر کنار م یو زندگ یبعد از عروس ایآ..  دبه جانمافتاده بو دیباز هم ترد... بکنم  دیدانستم چه با

 درد سر باشم ؟  شیخواهد بمانم وبرا یبا من بودن دارد ؟ م يبرا

 . با من به درون آمد .  میهتل باز گشت به

 ؟  دیخر يبر يخوا یمگه نم  -

 ... وقت دارم  گهیساعت د کی: به ساعتش انداخت  ینگاه

 .از لباس ها رو بپوش  یکیبرو : و گفت  نشست

 ...  یمشک یتاپ سبز خوشرنگ و شلوار راحت کی: را انتخاب کردم  یکیانداختم و  دیخر يبه بسته ها ینگاه

با .  ستادیبرگشت و پشت به من ا. راحت باش : کمرنگ گفت  يو با لبخند دیفهم...  دمیکش یاو خجالت م از

 . عوض کردم  عیسر یلیرا خ میلباس ها. داشتم  نانیحال که راحت نبودم به او اطم نیا

 .. . ادیبهت م یلیخ... مبارك باشه : به طرفم برگشت لبخندش پررنگ تر شد  یوقت

 ... آغوش گشود  و

در . کشاند  یم شیمرا به سو ینا مرئ ییرویاما دوستش داشتم و ن... پروا باشم  یتوانستم آنقدر ب ینم هنوز

 ... صورت خوشگل برم  نیا يفدا:  دیبار صورتم را بوس نیاول يبرا.  دمیآغوشش خز
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 خوام برم ؟  یم یستیناراحت ن: از خود جدا کرد  مرا

 . شد  یکه آن هم هنوز باورم نم... به جز وجود وفا  زیاز همه چ... بودم  یسرنوشتم ناراض از

 . راحت باشه  التیخ... ستمیناراحت ن... نه   -

 . دلم را گرم کرد  لبخندش

 .. نداشت  يعجله ا چیرفتن ه يبرا. پوست کندم  وهیم شیو برا نشست

 ...  اریحلقه ها رو ب  -

 .. بود را برداشت  دهیمن خر يکه برا يحلقه ا. آوردم و به دستش دادم  رونیب فمیدو حلقه را از ک هر

 ... را گرفت و حلقه را به انگشتم انداخت  دستم

 یب يباز هم محبتها... انداختم  نییسرم را پا... ک به چشمانم نشاند اش گریبار د یحس خوب و عال نیا-

 ...نوازشگر پر مهرش  يدستها غشیدر

 ... و ناراحت نشه  نهینب نایمواظب باش م: هم حلقه را به دستش انداختم و گفتم  من

 .فقط اخم کرد . نزد  یبه حلقه بود و حرف نگاهش

 . گردم  یشب هر طور شده بر م... رفت گفت در رو قفل کن  یم یوقت

 نیباتریبا او بودن ز. بر لبم نشست  يلبخند... انگشتم دوختم  ينگاهم را به حلقه . رفتنش دلم گرفت  با

 ... انتخاب کند  یزندگ يرا برا نایکاش من دختر آن پدر نبودم و و او مجبور نبود م يفقط ا... من بود  يایروئ

دلتنگش بودم و همانجا پشت ...  دیبار یم بایباران نم نم و ز... شدم  دهیرعد و برق پشت پنجره کش نیاول با

 . ستادمیا شیپنجره به تماشا

آهنگ را گوش داد ... کردم  یگوش بدهم را رو پِل ادشیبلوتوث کرده بود و گفته بود به  میرا که وفا برا یآهنگ

 ... نشست  دگانمیدرنگ او مقابل  یشمیم و چشمان 

 گاه تو ام  هیتک یو ل شکستم

 کس اما پناه توام  یب نیبب

 عمره که از غصه و غم پرم  هی

 خورم  یتو بازم شکست م يجا به

  يخسته ا یوقت که از زندگ همون

  يباز نشد هر در بسته ا برات
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 کنم  ينقش تو باز يخوام تو یم

 ....کنم  یراض رویتقد یهر سخت به

  ** *** 

 

 .شلوغ است  یکار دارد و سرش حساب یلیگفت خ یم دیایب دنمیهم نتوانست به د فردا

 دیکش یپر م دنشید يدلم برا.بردم  یبه سر م میخود با آن حجم عظ ییدلگرفته و تنها در آن اتاق در تنها من

 یبه خود م رهنشیکه پ گاریس فیخف يبو.. کرد یکه استفاده م یادکلن يخوشبو ي حهیاستشمام آن را يبرا... 

 .. گرفت 

 . قدم بزنم  یبروم و کم رونیگرفتم ب میحوصله و پکر شده بودم که تصم یب يکار یو ب ییآنقدر از تنها عصر

 . داد  یآن لباس ها حس خوب اعتماد به نفس به من م ییبایز..  دمیرا پوش دمیو شال جد مانتو

 هتل خارج شدم از

 .دلچسب  ییهوا سرما... ابر داشت  آسمان

 ... و طراوت  یحس خوب تازگ...  افتی انیجر میرا در رگها یحس خوب.  دمیو لطافت هوا را به جان خر ینرم

مثل .. متفاوت داشتند  ییبا حالت ها ییگذشتند چهره ها یکه از کنارم م یرهگذران. به قدم زدن کردم  شروع

 ... شان  یخوشبخت ای یبدبخت يمثل اندازه ...  شانیسبک زندگ

 یشانیبر پ قیعم یاخم خط یو بعض...  دندیخند یبلند م يبا صدا یکمرنگ برلب داشتند و بعض يلبخند یبعض

 دیو شا نیهم مانند من آرام و غمگ یو بعض يبود و گرفتار يفکر يکه نشان از مشغله ... شان انداخته بود 

 ... تنها 

پدر : رفتم  شیبه سو... گذشتند  یتوجه به او م یهمه ب.. افتاد  ابانیخ يدر آن سو نایناب يرمردیبه پ نگاهم

 ؟  نیبگذر ابونیاز خ نیخوا یجان م

 .  رهیخدا دستتو بگ...  ریدستمو بگ... دختر  ینیبب ریخ: را به طرفم گرداند  سرش

 ؟  نیلبخند بر لبم نشاند چه بهتر از ا نیریکالم ش نیا

 .بگذرد  انابیرا گرفتم و کمکش کردم از خ دستش

 ... داشتم  یاما حال خوب... کردم  یاحساس م شتریسرما را ب... را رها کردم و به قدم زدنم ادامه دادم دستش
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گرفتن لباس عروس و کت و  يگفت قراره برا یکنه ؟م یم کاریداره چ یعنی.... وفا  يدوباره رفت سو فکرم

 ... شلوار برن 

 .شد  یجذاب م یلیبا آن قامت و اندام پر حتما خ. رادر کت و شلوار مجسم کردم  او

 ...  نایاما نه در کنار م..  نمیتوانستم او را در آن لباس بب یکاش م... بر لبم نقش بست یتلخ لبخند

 کیشر يگریبا زن د يناچار ياز رو يرا که دوستش دار یکس نکهیچه سخت بود تحمل ا... دمیکش یقیعم آه

 ... که از وجود من خبر نداشت  نایخوش به حال م...  يشو

 . رفت  یم یکیهوا رو به تار.... از هتل دور شده ام  یلیکه خ دمیبه خودم آمدم فهم يرهگذر يبا تنه  یوقت

داغ در آن سرما  يکاکائو ریش دنیهوس نوش... آنسو تر  یافتاد کم يبازگشت کردم که نگاهم به کافه ا قصد

 . رهیگ یکه وقتم را نم ادیبا خود گفتم ز. وسوسه ام کرد  یلیخ

 ...  ریفضا کم نور بود و شلوغ اما آرام و دلپذ... کافه شدم  وارد

به اطراف  ینگاه... رفتم و نشستم  یسالن بود و خال يکه در انتها يزیم يبه سو. سفارش دادم  رکاکائویش

 . مثل من تنها بودند  يو تک و توك افراد... صحبت  جوان بودند و سرگرم ياکثرا زوجها. انداختم 

 ... حس خوب  کی... کرد ریسراز میرا به رگها یکاکائو حس گرم و دلچسب ریش دنینوش

 ... خوب بود  یلیآرام کردن و بهتر کردن حالم خ يشد هم برا یکه پخش م یمیمال کیموز

منتظرم نبود  یکس... گرفتم  شیآرام راه برگشت در پ ییبا گام ها. شده بود  کیآمدم هوا کامال تار رونیب یوقت

 .  میفزایب میکه به خاطرش بر سرعت گامها

 . در مقابل هتل به چشمم آمد ...  کیمرد ، محو و تار کی ریهتل بودم که تصو کینزد

 . وفا ... خودش بود ...  دمید یرفتم او را بهتر و واضحتر م یبا هر گام که جلوتر م... آشنا بود  میو قامتش برا قد

 ...  يبه سو یبه آن سو و گاه یگاه..  دیکش یو کالفه ؟ نگاهش به هر سو سر م شانیچرا آنقدر پر اما

 عیسر ییتر نگاه کرد و چون مطمئن شد خودم هستم با گامها قیدق. ماند  رهیناباور و خ دیبه من که رس...  من

 . مد آ میو محکم وبلند و البته پر شتاب به سو

 ؟  نگونهیچرا ا...  دمیبر خود لرز نیآن همه اخم و آن نگاه نافذ ِ خشمگ دنید با

 يکجا بود:هم حضور دارند  يا هیجز من بق نکهیتوجه به ا یب.. به هوا برخاست ادشیبه من فر دهیو نرس دهیرس

 ؟ 

 . دیسالم در دهانم خشک ي واژه
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 ... اطراف  نیهم... هم   -

 ؟  یچرا به من نگفت: بلند بود  شیصدا هنوز

 .بگم  دیبا... دونستم  ینم....   -ن  -

چند بار  یدون ی؟ م يجواب ندا تویچرا گوش: بود  ادیبه فر بهیآورد اما همچنان شب نییپا یرا کم شیصدا  -

 زنگ زدم ؟ 

بودنِ بودنش عادت نکرده بودم  یبه الزام... به بودنش .. آخر هنوز به آن ... فراموش کرده بودم ... لعنت به ن آه

. 

 .فراموش کرده بودم بردارم ...  دیببخش  -

 ... شدم  یم وونهیداشتم د: شد  یآرامتر م شیو صدا لحنش

 گشتم ؟ یکجا دنبالم م دیبا...  یفکر کردم رفت:  دیآن همه رهگذر در آغوشم کش دید يجلو...  همانجا

 ینم یگفتند رفت یوقت... به فکر منم باش دختر : کرد  میو رها از عابران به خودش آمد یتنه و متلک بعض با

 ...شدم  یچه حال یدون

 . کردم  یرا در قلبم حس م نیریش یکردم و لذت یاش را درك م ینگران

 ... کارو نکن  نیبا من ا گهید: را گرفت  دستم

 ... کردم  یداشتم سکته م دنتیبا د...  وونمیمگه د: زدم  لبخند

رفتم  یوگرنه نم...  يساعت برگرد نیا یعنی...  يزود نیکردم به ا یفکر نم: سمت هتل و گفتم  میراه افتاد به

 . سر رفته بود  یلیحوصلم خ... 

 .  یگفت یاما خوب بود که بهم م...  يتو اون اتاق تنها بود روزیاز د... منو ببخش ...  يحق دار  -

 . شه  یتکرار نم گهیگفتم که د... حق با توئه .. بله   -

 .نزد  یکه در دستش بود را فشرد و حرف دستم

 نی؟ لباس گرفت نیکرد کاریچ.. خب :آوردم  رونیام را ب يمانتو و روسر. میبه اتاق خودمان رفت. میهتل شد وارد

 ؟ 

اما خب به ...  ستیمن که برام مهم ن... دیپسند یتر بود خانوم م یکه لخت یهر لباس... آره : مبل نشست  يرو

ادا  نیو ا یواسمشو بذارم با کالس ارمیدر ب يباز رتیغ یب ادیخوشم نم.. گن زن وفاست  یهر حال همه م

 .. اصوال 
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 ... تر انتخاب کنه  دهیلباس پوش هیباالخره هم مجبورش کردم ... حرفمون شد  نیهم سر

 . کنه  یسرم درد م: اش را فشرد  یشانیو پ دیبه صورتش کش یدست

 .. حتما به خاطر من ...  دیببخش: نشستم  کنارش

 دلبستت شدم  ينجوریا یدونم از ک ینم... شهال  يزیواسم عز یلیخ: را به نگاهم دوخت  شیبایچشمان ز نگاه

 مرا به خود فشرد.  دیعادتش همانطور که در کنارش نشسته بودم در آغوشم کش طبق

 .  دمیبرات خر هیهد هی یراست: همانطور در سکوت گذشت گفت  یقیدقا

 . آورد  رونیب بشیرا از ج يجعبه ا. او جدا شدم  از

 ... الزم نبود  گهید...  يکرد دیاون همه واسم خر روزیتو که د  -

 ...  ادیخوشت م نیبب... بازش کن ...  یالزم داشت نویا  -

دستت ... چقد قشنگه : گفتم  یالکه درون جعبه بود با خوشح یفیو ظر کیساعت ش دنیاز د. را باز کردم  جعبه

 ... درد نکنه 

 .بده واست ببندم : نقش بست  شیخوشرنگ بر لبها یتبسم

 . مبارك باشه :  دیرا به دستم بست و دستم را بوس ساعت

 ..  ستایبد ن یتشکر ناقابلم بکن هیحاال : را جلو آورد  صورتش

 ..  یکه خواست هیزیچ نیسخت تر...  ییپررو یلیناقابل ؟خ:  دمیخند

 من بدمزه ام ؟  نقدیا یعنی: را دلخور نشان داد  خودش

 ..  یلوس یلیخ: ام گرفت  خنده

 .. و با انگشت به گونه اش زد .. آورد  کیصورتش را نزد دوباره

 . با مزه بود  یلیخ

 ... بوسه  نیاول. نبود  ياما چاره ا دمیکش یم خجالت

 ... و قربان صدقه ام رفت  دیخند

 ... با او بودن محال بود فراموشم شود  يها ظهلح

  *** *** 
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کس و کارم  يآوردم ؟ او در آن مدت کوتاه بعد از خدا شده بود همه  یچطور تاب م دیبا... بود  شیعروس شب

همه را  ياو با آن همه محبت جا... خوب و مهربانم  یب یب یو حت... خواهر و برادر نداشته ام .. مادر و پدرم ... 

به جز من ... هم محبت کند  يگریبه جز من به د نمیسخت بود که بب میبرا نکیگرفته بود و ا میدر دل و زندگ

حق ندارم از او بخواهم که ... دانستم من حق ندارم  یم نکهیگاه باشد و سخت تر ا هیهم تک يگریزن د يبرا

 ... من باشد و بس  يفقط برا

بر خالف ... وقفه روان بود  یگل زدن ببرد ، ب يرا برا نیکه رفته بود ماش یاز وقت...  شیاز ساعت ها پ میاشکها

حق داشته باشم که او را  دیچرا نبا... از بختم گله داشتم .. نبودم  ریاز او دلگ... سفارشش لب به آب و غذا نزدم 

 خود بخواهم ؟ يفقط برا

 ...، فراتر قرار  یسخت بود و از تاب و توانِ من ِ ب...  آه

آرامش و ... شروع شده بود  شیپ یقیدقا... کردم  یبودم و بارش نرم نرمک برف را تماشا م ستادهیپنجره ا پشت

 ... اما هنوز هم ... دلم بکاهد  یشانیاز پر یلطافتش توانست کم

 يسرمه ا يادرچ... که شب بر سرِ شهر چادر گشود  یماندم تا وقت رهیخلوت خ ابانیپنجره ماندم و به خ پشت

 ... و درشت  زیر دیسپ يبا خال ها

 یدرد ب.. دل تنگم را ... نماز قامت بستم  يوضو گرفتم و برا...  دمیکش ابانشیخ ياز پنجره و منظره  دست

بار با  نیا میاشکها. بگذارد  میتوانست مرهم بر زخم ها یفقط او م... توانست درمان کند  یدرمانم رافقط او م

 ... بخش قلبم باشد  امیتوانست الت زیبا آن عز یدرد دل

اگر تمام و کمال هم نباشد من  یحت... شکر  يکه او را به من داد نیبا او گفتم هم... بهتر شد  یلیخ حالم

 ...  افتی نیدلم تسک...  میراض

 . فرستادم اس امس ... بغض کنم  شیصدا دنیبا شن دمیترس یم. شدم  یبهتر هم م يرو ادهیپ یبا کم دیشا

 ... یاما گفتم که بدون يایدونم امشب نم یهرچند م... قدم بزنم  یرم کم یمن دارم م  -

دادم ممکن بود  یگرفت که اگر ادامه م یبه خود م هیسخنانم رنگ گال دینبا....  چیه گریچند جمله و د نیهم

 . ردیبگ

تفاوتم با آن ... اما دلم را باخته بودم ... بود  بایسر و وضعم آراسته و ز. خود را نگاه کردم  نهیدر آ.  دمیپوش لباس

نگران پس  گرید... نداشت اما دلش مال خودش بود  یاو آراستگ... بود  نیپسرانه در هم يشهال با ظاهر

 ... فرستاده شدن دلش نبود 
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حال  نیبا ا. اپشنم را بر تن کرده بودم اما باز سرد بود ک. کردم  یبود که فکرش را م يزیسرد تر ازچ رونیب

 .بهتر از ماندن در آن اتاق و کم شدن مرزم تا جنون بود 

آمده بود  رونیقدم زدن ب يچون من به هوا ابانیدر خ یکمتر کس... گرفتم  شیقبل را در پ ریهم همان مس باز

 .ند بود زانیگر شیو سرما بایاز برف ز يهمه به گونه ا... 

کردم چشمان  یبه هر سو که نگاه م.... وفا بود شیفکرم عالرغم تالشم پ يرفتم و همه  یم شیارام پ آرام

 .دادند  یدل به رفتن نم شیگام ها... بود  ینگاهش از رفتن ناراض..  دمید یرا م شیبایز

 آخر چرا ؟  ایخدا... و باز هم از رفتنش دلشکسته بودم  دمید یم

کردند ؛  یطاعت دلم را م... گشتند  ریپروا از چشمانم سراز یباشند ب میبرا يآنکه به فکر آبرو دار یب میاشکها

 ... نداشتند  يبه عقلم کار

سالم   -. توانست باشد جزخودش ؟ پاسخ دادم یکه م... آوردم و نگاهش کردم  رونیب دیلرز بمیکه در ج یگوش

. 

 ؟  یخوب...  زمیسالم عز: گرفته بود  شیصدا

 شازده ؟  يتو چطور.... خوبم : را فرو دادم  بغضم

 ؟  ییاالن کجا... بد : تلخ بود  یلیکه بخندد اما خ گفتم

 ... از هتل دور نشدم  یلیخ: به اطراف انداختم  ینگاه

 .  امیبرگرد طرف هتل دارم م  -

 چطور ؟ ! ؟  يایم يدار: و ناباور تکرار کردم  متعجب

 . اونجام  گهیده دقه د  -

 چرا آنقدر گرفته بود ؟... به اطراف انداختم  یرا قطع کرد و من متعجب نگاه تماس

 .راپاك کردم و به راه افتادم  میها اشک

 . افزودم  میو بر سرعت گامها دمیهتل د يگل زده اش را جلو دیسف يمایماکس

 . سالم : رفتم و در راباز کردم و نشستم  شیبه سو... نشسته بود  لیاتومب در

 . زدلمیسالم عز: طرفم برگشت  به

که  فیفقط ح. ك برازنده اش بود  یبه راست يلباس داماد... بر لبانم حک شد  یتبسم تیآن همه جذاب دنید با

.... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 ...  دیتو االن با: گفتم . را به حرکت در آورد  لیاتومب

 ... خستم از همه شون .... ارم جز تو رو ند یچکیه يحوصله   -

 .  ياونا رو به انتظار بذار دینبا...  ستیکارت درست ن نیاما ا  -

 ... گذره  یتو دل من چه م یدون یتو چه م: تلخ به چشمانم انداخت  ینگاه

 . دیهم آه کش دیشا ای.. فرستاد  رونیرا ب نفسش

 ... که  یگ یخانم نم نینسر یحت ای؟ چرا به مادرت  یزن یچرادرست حرف نم  -

خواستم  یرو نم نایدونستم اوضاع از چه قراره و واقعا م یبود که نم یبگم ؟ تازه اون مال وقت دیچند بار با  -

که ...  ناستیبه خاطر خود م... و فقط ... بشم  الشیخ یتونم ب یاومده که نم شیپ گهینوع اجبار د هیاما االن ....

 . بشه و منم راحت  زود مشکل حل یلیخ دوارمیام

 ...  ارمیتو در نم يمن که سر از حرفا  -

... منت  یب.. کنم  یاز دل و جونم کمکش م.. . کنم  یقول دادم که کمکش م نایمن به م...  ياریب دمینبا  -

 ... وسط دلم  نیفقط ا

 يا گهیهر کس د ای نایاز م شتریبگم که تو رو ب میدونم هرچ یم... غمِ نگاتو نداره  دنیدلم تاب د: کرد  نگاهم

رو وارد  گهیزن د هیکه با وجود تو دارم  هیچه دوست داشتن نیا...  يحقم دار... شه  یدوست دارم باورت نم

برام  یکمک به من ندونسته درد سر بزرگ اطربه خ يکه تو بخوا نهیدلهره ام ا يهمه .... کنم  یم میزندگ

 یفکرا داره داغونم م نیا...  شهیرو به اون رو م نیمن ازا یزندگ با رفتنت یترسم فکر کن یم...  یدرست کن

تو ...  یتو هنوز دلتو کامل به من نباخت... کنم  یباور نم یمون یم شمیو پ ير یکه نم یهرچقدرم بگ... کنه 

 یتو نم...  یکن یم وونمیفقط د يکه اگه بر یدر صورت...  يبر یتون یپس راحت م...  يدفقط به من عادت کر

 ...  یحال منو نسبت به خودت درك کن یتون

 نویا یتون یم... نباشه  ایخوام دن یبدونِ تو م... خوام  یشهال به خدا قسم که من فقط تو رو م: را گرفت  دستم

تماشا کن .. فقط باش ... دونم  یکه خودمم نم ییهو هینپرس چطور ... خوام  ی؟ با تمام وجودم تو رو م یبفهم

 ترکم.. بمون  طفق... میگ یبه کار م تیخوشبخت يرابرا میسع يمن همه . .

 .... نکن

 نطوریاگه واقعا رفتن و نموندن من ا یحت ای...  ختهیتو رو بههم ر نطوریکه ا هیچ نایدونم مشکل م ینم  -

ده  یآزارم م نایدرسته که وجود م... رم  ینم يتا تو نخوا... دم که نرم  یمن به تو قول م... کنه  یم شونتیپر
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که حس  یبهت عادت کردم در صورت یکن یم فکرچرا ... اما نه اونقدر که به خاطرش بخوام از تو دست بکشم 

کنم در مورد من  یخواهش م... رسونه وفا  یتو رو م یکم لطف نیشده ؟ ا نیکنم قلبم با تو و محبتت عج یم

 ... فکر نکن  ينطوریا

 . ماندن و نرفتن ... بود  نیدادن به او بود اما خودم هم واقعا قصدم هم يلحظات هر چند به خاطر دلدار آن در

 . داد  یاما هنوز هم سکوتش نشان غرق بودنش در خود م. نزد  یمورد حرف نیدر ا گریآرامتر شد و د یکم

بوق بوقم راه  هیاگه : گفتم  با خنده... شد  یجلب م نیعروس توجهشان به درون ماش نیماش دنیباد همه

 ... لباس عروس مانتو و شال ببپوشن  يبه جا شهیاز فردا مد م يبنداز

 ...  يکنارم نشسته بود یکاش االن تو با لباس عروس: نگاهم کرد . زد  یکمرنگ لبخند

 ؟  ياز خودمون قبول دار شتریلباس عروسو ب یعنی  -

 ... هر چند اندك... شدم  یاو شاد م يبا شاد. من هم ..  دیبار خند نیا

وقت خودتو به خاطر بودن من در  هیتو بشم  يفدا: مرا به هتل باز گرداند  ابانیدر خ دنیچرخ یاز ساعت بعد

 ...  نکهیتحمل ندارم نگاش کنم چه برسه به ا یمن حت..  ینکن تیاذ نایکنار م

 درسته ؟ ... باشم  زایچ نینگران ا دیپس نبا..  من فقط بهت عادت کردم یتو که گفت: حرفش آمدم  انیم به

 . باال خبرم کن  يدیرس...  طونیبرو ش:  دیحال خند یب

 . برو به سالمت ... باشه   -

شب ...  دمیگفتم رس... جواب داد. به اتاقم رفتم و در همان حال شماره اش را گرفتم ... تا وارد هتل شدم  ستادیا

 .  ریبخ

 . آرامم کرده بود  شیحرفها... بهتر بود  یلیخ... کم که نه ... بهتر بود  یکم حالم

که آزارم دهد  يزیبه چ گریآنکه د یب... خواستم بخوابم  یبعد از آن م. سفارش غذا دادم . و گرسنه بودم  خسته

 . فکر کنم 

 ... سالم : خواب آلود پاسخ دادم  يبا صدا... وفا بود ... شدم  داریب میزنگ گوش يبودم اما با صدا خواب

 . پشت درم .. درو باز کن   -

 پشت در ؟ االن ؟ :  دمیپرس جیگ

 ... به سه بود  کینزد... ساعت نگاه کردم  به

 ... آره باز کن   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 ...  دمید یخواب نم... واقعا بود ... نگاه کردم  یشدم و از چشم بلند

 ... راباز کردم  در

 ... و آشفته بود  ختهیبه هم ر... به نظرم حالش خوش نبود ... جا خوردم  دنشید با

 . تو  آمد

 حالت خوبه وفا ؟ : گفتم  ینگران با

 ... خوبم  گهیاالن د.. آره : آنکه نگاهم کند گفت  یب

 ... تخت انداخت  يو خودش را رو... مبل پرت کرد  يو رو رونیرا ب کتش

 ؟  یواقعا خوب: شدم  کیاو نزد به

 مینفس ها نیناخواسته از ب یآه...  شینفس ها...  دهیسرخ و رگ کش شیاز عرق بود و چشمها سیخ صورتش

 ...  دمیخودم را پس کش... دلزده شدم ... حالم بد شد ...  یدنینوش ندینا خوشا يبو....  دمیکش

 ... تشنمه ...  اریواسم آب ب... شهال   -

 ... ماند به چشمانم  رهینگاهش خ. را به دستش دادم وانیل... آب آوردم  شیبه اشک نشسته برا یچشمان با

 ؟  یکن یم هیگر  -

 ... نه : تکان دادم  سر

 ...  دیرا الجرعه نوش آب

 ؟  ی؟ از اومدنم ناراحت هیچ  -

 چرا ناراحت باشم؟ ... نه : آمد  یآن لحن شل و وارفته خوشم نم از

 ....  نمیبب نجایا ای؟ ب یکن یم یا بد اخالقچر... من واسه خاطر تو اومدم   -

 . راحتم ... خوبه  نجایهم: مبل نشستم  يرو

 ... ول کن گهیتو د.. کردن  يهمه با اعصابم باز یکاف يبه اندازه ... حوصله ندارم ... شهال  نیبب  -

 ... تو خودت ... نزدم  یمن که حرف  -

 ؟  یمن چ: شد و به طرفم آمد  بلند

 ؟  یگفتم من چ: به من نشست  دهیچسب...  کنارم

آرومم  شتیمعرفت از همه دل کندم اومدم پ یب: فاصله گرفتم که مانع شدو دستش را به دورم حلقه کرد  یکم

 ؟  یگردون یازم رو بر م....  یکن
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 ... شه  یداره حالم بد م... ولم کن : پسش زدم ... آمد  یبدم م شینفس ها يبو از

 !!!!!!!خوره ؟ یچرا ؟ از من حالت به هم م  -

 ...  يآره حالمو به هم زد...  یباش اهمیکثافت کار نیو ا یدنیکردم اهل نوش یفکر نم  -

 ... چقدر دوستش دارم نکهیبه ا... که چقدر حق به گردنم دارد  نیبه ا... کردم  یفکر نم زیچ چیبه ه گرید

 ایکثافت کار نیمن اهل ا... آره : شد  یعصب شیکرد و تن صدا میرها... د بشو یکردم آنقدر عصبان یفکر نم اما

 ... هم بودم و فکر نکن ممکنه ترك کنم  شهیهم... هستم 

 يخوردم ؟ تو که نبود یدنیبرنامه ها هستم ؟ مگه فقط من امشبنوش نیمگه من تنها اهل ا: آرامتر شد  شیصدا

 ...  ینیبب

که  ياما با کار ستمین رتیغ یمن ب... دارم  یچه حال یدون یتو چه م: گرفت  شیدستها انیرا در م سرش

 ..... کردم 

 ....  دیارز یتو نم یهمه ناراحت نیبه ا... تو بشم  يفدا: چشمانش پراز اشک بود ... کرد  نگاهم

گفتم که  ...کس موافقت نکرد  چیه... خوام  یرو نم نایکه رفتم خونه سخت و محکم گفتم که م يسر اون

 دمیاما د... گفتم دست از سرم برداره ... خوامش  یگفتم نم... گفتم  نایبه خود م میمستق... مادرم حالش بد شد 

 يچرا غرورشو اونطور یکن یفکر م... موندم  اجهاج و و.. التماس کرد که باهاش ازدواج کنم .... افتاد  هیبه گر

 شکوند ؟ 

 ... نده بود براش نمو يچون غرور: زد  يپوزخند

خانوم ازدوست  نکهیبه خاطر ا: رابست  شیچشمها... برد  شیدست در موها یداد با کالفگ هیعقب تک به

 .گندش در اومده ...که  یفهم یم... بگم  یچ..پسرش 

 میحرف برا نیباور ا.... تنم خشک شد .. . دمیرا که گفت انگار برق سه فاز به بدنم وصل کرده باشن لرز نیا

 آخر چطور ممکن بود ؟ ... سخت بود 

 بدم ؟  حیمثل تو ترج یرو به گل يدختر نیتونم همچ یم يمن چطور: ماند  رهیو در چشمانم خ برگشت

 ؟ يتو چرا قبول کرد.. .تو ... چطور ممکنه ؟ : آمدم  رونیبهت ب از

 کاریچ دمیکه نفهم ختیبه هم راونقد اعصابم ... زدم تو دهنش  دمیحرفو شن نیا یوقت... دلم براش سوخت   -

پس چطور و ... دونست من قصد ندارم باهاش ازدواج کنم  یاو که نم.. تونستم کتکش زدم  یتا م... کنم یم

خواستم برگردم خودشو به پام انداخت و  ؟بخنده  شمیکنه و بعدم به ر انتیچرابه خودش اجازه داده بود به من خ
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... گندو باال آورد  نیو ا دیترس یاز پدر و برادرش م یناسالمت.. هاش نذارم تن... که نرم  يزار هیالتماس و گر

 شیرفتن به کانادا همراه يخواد برا یگفت م یم... که قبول کردم کمکش کنم دیاونقد بدبخت به نظرم رس

درد سر  یب...  شهیراحت از من جدا م یلیبعدم خ... کنه  دایبال رو سرش آورده رو پ نیاکه  يکنم تا اون نامرد

 ... موند و تو  یمن م يکه البته درد سراش برا...

اما خودم تا خرخره تو لجن فرو رفتم ... و اونو گرفتم  نیهر جور تونستم دست ا شهیهم: روان شد  شیها اشک

ست نتونستم کمر را میناپدر یبار قرض و بده ریوقته ز یلیخ... مادرم  یحت... رهیکس نبود دستمو بگ چیه... 

همه ... نگه داشتم  ونویبه زحمت کام......  دآور یگناهم دلم طاقت نم یب يخواهرا... کنم ؛ واسه خاطر مادرم 

چقد قاچاق جا به جا کردم تا تونستم خونه ... چقد جون کندم  یدون ینم... قمار باخت  زیم يدار و ندارشو پا ي

هم  ونیکنه که اگه کام یفکر نم... کرده  يشرط بند ونیتا حاال چند بارسر کام... بخرم  مویکه توش هست يا

 ...  میفتیب ییدابه گ دیبره با

خودتو پاك  يو اونطور يدختر بود هیتو ... از خودم بدم اومد  شتریب دمیتو رو که د:  دیبه صورتش کش یدست

ودم و خونوادم سر پا ؟ که خ یکه چ... به لجن کشونده بودم  مویمرد بودم زندگ هیو من که  ينگه داشته بود

 ... گناه  نیبار سنگ هی...  چیفروختم ؟ ه مویزندگ یمتیبه چه ق....  میستیبا

 ...  ختیهم اشک ر باز

 او تنها تر از من بود ...  ختندیصدا فرو ر یآرام و ب زیمن ن يها اشک

 ...  يتو بود میتونم بگم تنها اتفاق خوب زندگ یبه جرات م: تازه کرد  ینفس

 یاز خدا حرف م یکنم ؟ وقت کاریچ دیبا... خوره  یحالم از خودم به هم م... شهال تو کمکم کن : کرد  نگاهم

 ...  شهیم میبهت حسود یشیو آروم م یخون ینماز م یوقت... گوش کنم  ادیشرمم م یزن

 یلیمن خشهال ... تموم بشه و خودمو به تو برسونم  یهمش نگاهم به ساعت بود تا اون مراسم لعنت امشب

 ...  یلیخ... داغونم 

فقط ...  ارمیکه کامال هوش ینیبیم... از من نترس ... دلم  زیعز ایب: آورد  شیپ دنمیدر آغوش کش يرا برا دستش

 ... رو تحمل کنم  ناینحس م ي افهیخوردم که بتونم ق ياونقدر

 .را آرام پاك کرد  میو اشک ها دیآغوشم کش در

 ؟  یکن کاریچ نایبا م يخوا یحاال م  -
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که کرده  يکار يپا دیبا... کنم یم دایرم کانادا و اون نامرد ترسو رو پ یباهاش م گهیمدت د هی...  یچیه  -

 ...  سهیوا

 .... ؟ اگه نشد  ير یم یک: گفتم  ینگران با

در هر صورت  اما...شم  یزودتر از شرش خالص م... زودتر بهتر  یاما هرچ... دونم  ینم: را نوازش کرد  میموها

 .... کنم و بعد از اون طالق  یمن بهش گفتم فقط شش ماه تحملش م

 ...  ياالن که اومد  -

واسه  کیکوچ يخونه  هیرم دنبال  یدر ضمن فردا م... من دخالت کنه  يگفتم که حق نداره تو کارا  -

 .ه راحت باش المیخ دیرم با یم یوقت...  یبمون نجایکه دائم ا شهینم... جفتمون 

 ... شهالتم  يعاشق چشما... نکن  هیگر گهید:  دیرا بوس میرا باال گرفت وچشمها صورتم

بستم و کم کم  یاشتباهاتش چشم م يبه رو دینبا... توانست باشد  یم یعنی... خوب بود  یلیاو خ. زدم  لبخند

 ... کاش بتوانم کمکش کنم ... خواست خوب باشد  یاو خودش م... کردم  یبه آن عادت م

باز هم با من ... بود  اریهوش... گفت  یراست م...  میآرامتر شد و حالش بهتر ؛ به رختخواب رفت یبعد وقت یقیدقا

 ..آنگونه تا کرد که دوست داشتم 

   ***  ***  *** 

آنقدر از رفتنش به  گرید. مرا ترك کرد خودش  يرفتن به خانه  يمختصر برا يبعد از خوردن صبحانه ا صبح

 . را باور کرده بودم  نشیریاعترافات ش... دلهره نگرفتم  ناینزد م

نشستن و نگاه کردن  کاریب يانجام دادن داشتم نه حوصله  يبرا يچون نه کار دمیاز رفتن او باز هم خواب بعد

 . را داشتم  واریبه در و د

پس تا . گفت قرارست شب به منزل خاله اش برود ... شدم  داریکه او تماس گرفت ب یو وقت دمیعصر خواب تا

. رفتن هم نداشتم  رونیبه ب لیم گریحال د نیبا ا.  دیایتوانست ب یتازه اگر م... شب و آمدنش باز هم تنها بودم 

 .  اوردیب توانست سر حالم یم گرمدوش آب  کی دیشا. غذا خوردن شدم  الیخ یگرسنه هم نبودم و ب

 ... سر گرم کردم  ونیزیتلو يخودم را با تماشا... بهتر شدم  یاز دوش گرفتن کم پس

 . حوصله  یبد اخالق بود و ب. گذشته بود که آمد  ازدهیاز  ساعت

 افتاده ؟  یاتفاق  -

 ... نه   -
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 ؟  یبد اخالق نقدیپس چرا ا  -

 . ستین یمهم زیچ... بگذر   -

 . را مقابلش گذاشتم  يچا وانیل. داد  یا سکوتش زجرم مام دمینپرس يزیچ گرید

 ... دمیخونه د هیرفتم : نگاهم کرد . کنارش نشستم . نا معلوم بود  ياش به نقطه ا رهیخ نگاه

 ... خورده جمع و جوره اما واسه االنمون خوبه هی...  نیتوام بب میفردا بر:ادامه داد . منتظرم را به او دوختم  نگاه

باشه و تو هر محله  يدر ضمن هر خونه ا...  ستیمن ن دنیبه د يازین گهید... کنه  ینم یمن که فرق يبرا  -

 ... مهم ...  ستیمن مهم ن يبرا... هم که باشه  يا

 . باش که دلم گرمه به حضورت ... فقط باش .. چقد ... کجا  ستیمهم ن... مهم وجود توئه : زدم  یکمرنگ لبخند

 ...  میریگ یم لهیخورده هم وس هی: را گرفت زد و دستم  لبخند

 ... او  چارهیب... نداشتم  هیزیهم به عنوان جه وانیل کی یمن حت.. وجودم را گرفت  شرم

 ... فکر نکن  یچیبه ه...  يارز یم ایدن هیتو برام ... قربونت برم : را درك کرد  حالم

 . شرمنده و خجالت زده . گفت اما حال من همان بود که بود  یرا م نیا گرچه

از همان اول  نکهیاز ا... گفت  نایاز م.. به حرف آمد  میبود دهیهمانطور که دراز کش... من ماند  شیشب هم پ آن

 .... داشته باشد  یتوقع دیبا او نخواهد داشت و او نبا یخاص يبا او قرار گذاشته که رابطه 

مادرش از او جدا  يها يپدرش به خاطر ندانم کار نکهیاز ا... از مادر و پدرش . .. نواده اش حرف زد مورد خا در

 بایتقر يپدرش از خانواده ا... شوهرش  يبا خانواده  يو ناسازگار یو ولخرج يباز قیو رف یشده ، بد حجاب

اش  ياز نا پدر... شود  یو از او جدا مآورد  یمتوسط و متعصب بوده که رفتار مادر وفا و خانواده اش را تاب نم

.. گفت  شیاز فساد ناپدر... کند  یم بیازدواج با او ترغ ياش، مادرش را برا يثروت هنگفت پدر نکهیگفت از ا

 ... اهل مشروب و قمار ... هست  يزشت و زننده ا ياهل هر برنامه  نکهیا

که وفا  ونیکام نیبه جز هم... ثروتش را از دست داده  يقمار نشسته تا امروز همه  زیم يکه پا شیمدتها پ از

داشته که همه را  نیبه جز ا ونیالبته او چند کام.. از آن هم متعلق به وفاست  یمیکند که البته ن یبا آن کار م

قمار  زیم يخودش در شمال تهران را پا يخانه ... که در آن ساکن هستند  يخانه ا نطوریهم... از دست داده 

او را خورده  يها يخانواده چوب ندانم کار يبه سر برده بودند و همه  ياجاره ا يرا در خانه  یمدت... ته بود باخ

 ....بودند 
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 یم... و از همه  نایاز م.... از مادرش که آن همه دوستش داشت... از زمانه و روزگار ... داشت از آنها  يپر دل

نوه اش  یتواند در ماندگ یاو که هر گز نم... خانم ست  نینسر که دوست داشتنش راباور دارد یگفت تنها کس

او را ... را هم او پرداخته  شیو مخارج عروس جخر يگفت همه  یکند م یبه او کمک م یقیو به هر طر ندیرا بب

 ... سوخت  یاو م ییدوست داشت و دلش به حال تنها مانهیصم

از اول اهل  نکهیاز ا... گفت  شیاز دوست دختر ها یحت...  شیبه دوستان و رفقا دیهمه گفت و گفت و رس از

 یلیم گهید.. .از درس و دانشگاه دور شده  یلیخ دهیوقت به خودش آمده که د کینبوده و  ییبرنامه ها نیچن

 یبه او م ينا پدر.... شده بودند  مشکلدچار  یخانوادش از نظر مال یاز طرف.... نداشته  لیتحص يبه ادامه 

تو جاده تاراننده نتونه حساب  يبر نیهمراه ماش دیبا....  یکار کن دیبا یخونه بمون نیتو ا يخوا یاگر م:  دیگو

 چیشان خودش بوده نه ه یبدبخت یکه عامل اصل یدر حال... کنه  یداره بدبختم م.... کتاب غلط دستم بده 

 ... گریکس د

به خاطر  یو در مدت کوتاه شودیمشغول م ونیکام يکند و به عنوان شاگرد راننده  یو دانشگاه را رها م درس

 یم ادیرا  ونیکار کردن در جاده به همراه کام يفوت و فن ها يخوب همه  یلیخ یدر رانندگ ادشیاستعداد ز

ش به بشود و کم کم خود کی هیاپ ي نامهیو چهار ساله بوده توانسته صاحب گواه ستیکه ب یو وقت ردیگ

که  ییمایو در آن مدت فقط توانسته خانه بخرد و همان ماکس...  ردیرا به عهده بگ ونیکام اریاخت ییتنها

نه پس  گریو د. مانده تا پولش را کامل بپردازد گریوفقط چند قسط د یالبته به صورت قسط... عاشقش هست 

 ...  يزینه چ..  يانداز

در شب و سکوتش شده  یعاشق رانندگ... ه و به آن عالقه مند هم شده کار را رها نکرد نیا گریآن به بعد د از

 ... آرامبخش است  شیبرا... 

سوال بپرسم  هیتونم  یم: را که در ذهنم جا خوش کرده بود را بر زبان آوردم  یسوال... را که گفت  نهایا ي همه

 ؟ 

 ... بپرس جونم : حالش بهتر شده بود سرحالتر پفت  یکه با حرف زدن و درد و دل کردن کم او

 ...  یگ یتو که م... به پدرم يداد ياون همه پولو از کجا آورد:  دمیداشتم اما با آن کنار آمدم و پرس دیترد

 ... نگاهم کرد  یکم

مهم  یبگ يواخ یاگه نم میبخواهم بگو نکهیاز گفتن معذب بود اما قبل ازا...  دیگونه ام کش يرا به رو دستش

 ... از مارال گرفتم : لب گشود  ستین
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 مارال ؟   -

به  یموقع نیبه دردش خوردم که همچ يالبته اونقدر... نداشتم ي؟ چاره ا يناراحت شد: را تکان داد  سرش

 ...  ادیکارم ب

 هیپولشم ...  که االن تو رو دارم نهیمهم ا...  ستیمهم ن: کرد و دستش را دورم حلقه کرد  کیبه خود نزد مرا

 . نگران نباش ... گردونم  یبر م يجور

 یمرا از پدرم با چه پول... رمیام بر چشمانم نشسته بود را پس زدم تا حالش را نگ یاز احساس بدبخت یاشک

 ارزشش را داشت ؟  ایآ... به خاطرم پول گرفته بود  یاز چه کس... بود  دهیخر

 . تو بشم عروسکم  يفدا:  دمیآرامش را شن يوصدا... حس کردم  میپرمحبتش را بر موها يها بوسه

 یلیدلم خ... که پدر را مهمان ذهنم کرده بود  یاالتیخ... بودم  داریب االتمیاز من به خواب رفت و من با خ زودتر

 ... کرد  یاگر با من آنگونه تا نم.. گرفت 

    *** 

آماده شدم و ... میکن یببرد که قرار بود در آن زندگ يه خان اآمده بود مرا ب... بعد عصر بود که برگشت  روز

 میدیکه رس رونیب...  میآن چند روز را حساب کرد و با هم از هتل خارج شد ي نهیرا برداشتم او هز لمیوسا

 ... فقط ...  يهم راحت شد نجایاز ا... خب :  دیخند

 ؟  یفقط چ  -

 ؟  پهیچه خوشت یکن یحال م... موتور اسپورت خوشگلو گرفتم  نیبه جاش ا...  میندار نیماش گهید  -

 ...  نشیاما ماش... قشنگ بود  یلیخ... آنسوتر پارك کرده بود نگاه کردم  یکه کم يدست به موتور با

 ؟  یبه خاطر رهن خونه فروخت نتویماش  -

 ینم... از دست دادنش دانستم که ناراحتست به خاطر  یکرد خودش را خوشحال نشان دهد اما م یم یسع

 . داد  یبود همان را انجام م یاما خب اگر راه... بگذرد  نشیخواستم به خاطر من از ماش

ذره به خاطر  هیارزه وباور کن  یکارا م نیا يداشتن تو به همه : گفت  يناراحتم با خونسرد دید یوقت

 .  میکار دار یلیکه خ میزودتر بر دیبا.. االنم بدو . ...  ستمیفروختنش ناراحت ن

 نکهیبا ا. دادم  ریگ شیخودش گذاشت و من هم پشت سرش سوار شدم و دستم را به پهلوها يرا جلو ساکم

کاش دلم شاد تر بود ... دلچسب بود  یلیسرد و نمناك خ يبا او در آن هوا يناراحت بودم اما موتور سوار شیبرا

 ... از ته دل بود  میکاش خنده ها... 
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 کیباغچه که فقط  کی... کوچک  اطیح کیبا  ینقل يخانه  کی. متوسط خانه گرفته بود  يمحله  کی در

 .. گل  يخشک شده  يبوته  کیدرخت داشت و 

را باز کرد وبه درون  یدرب آهن. باالتر بود  اطیساختمان دو پله از سطح ح.... بود  زیاما تر و تم یمیقد خانه

 . داد که تازه رنگ شده اند  ینشان م وارهاید يزیتم و دیرس یرنگ به مشام م يبو...  میرفت

 کیو ...و دلباز بود  رینور گ... پنجره داشتند  اطیکه هردو رو به ح يو دو اتاق نه متر يحال دوازده متر کی

 ... را برداشته اند و به صورت اوپن در آورده اند  وارشید دیرس یآشپز خانه که به نظر م

 . بود  اطیهم در ح ییو دستشو حمام

 ... خوشم آمد  یلیآنجا خ از

 ... ادهیکه از سرمم ز یکیواسه من ...  هیعال: برلب نشاندم  يلبخند

 ...  شهینم نیفقط ببخش که بهتر از ا... خداروشکر خوشت اومد : تبسم کرد  میخوشحال دنید با

 ... خوبه  یلیخ..  هیچه حرف نیا  -

خواهشا پررو : با خنده گفتم . شد  طنتیو پر ش دینگاهش خند... شدم قدم  شیپ دنشیبار در بوس نیاول يبرا

 ؟  میکار دار یکل یمگه نگفت... نشو 

 ... بعد  مینیبچ میاریب لویبذار وسا...  يعجله دار یلیخ نکهیمثل ا... خب آره : گفت  نیریهمان لبخند ش با

 ...  یلوس یلیخ:  دمیکوب نهاشیشدم با مشت به س یمتوجه منظورش م تازه

 ...  ی؟ خودت گفت هیگناه من چ: را گرفت  میو دستها دیخند

 ...  يسر به سرم بذار ينجوریا ادیخوشم نم... بس کن وفا : گفتم  معترض

 یهمه اش با شوخ میرفت يضرور لیوسا دیخر يبرا یتا وقت... اما دست بر نداشت  دیدر همم خند ياخمها به

 .سرم گذاشت مزه اش سر به  یبامزه و ب يها

اتاق ها و دو دست  يو چند متر موکت برا يفرش دوازده متر کیکوچک و اجاق گاز سه شعله و  خچالی کی

 ... بود  ازیدونفره ن یزندگ کی يهر چه که برا... آشپز خانه  يبرا لیهم وسا يرخت خواب و مقدار

 نینسر يبه خانه  دیکرد که شب با يآور ادیکه مادرش تماس گرفت و  میها را تازه به خانه برده بود لیوسا

اما ... سر جاش  میرو بذار الیوسا يامشب همه  نیخواستم هم یقطع کرد و گفت م یبا کالفگ... خانم بروند 

 ... گردم  ینگران نباش زود بر م
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را پر  چالخی ییمواد غذا دیرا را ه انداخت و آبگرمکن را روشن کرد و اجاق گاز را هم وصل کرد و با خر يبخار

 . کرد و رفت 

 یخانه را م يسکوت و سرد...  شیها یشوخ.. با بودنش ... از سکوت خانه دلم گرفت  کبارهیرفتنش به  با

... انجام دهم  ییکارها را خودم به تنها ي هیگرفتم تا آمدن او بق میتصم... داد  یشکست و به وجودم گرما م

 . آمدم  یو از پسش بر م... نبود  یسخت يکار ها

با تمام ... مشترك من و وفاست  یزندگ يبرا یکوچک و دوست داشتن يخانه  نیشد ا یهم باورم نم هنوز

 گریکه د ییجا... بزرگ که سهم من شده بود  يایدن نیبود از ا یقسمت کوچک... وجود آن را دوست داشتم 

گرفت و به من حس  یم نرا از م میها ینگران يبود بر سرم که همه  یسفق... کس بر سرم نبود  چیمنت ه

 . داد  یامن و آرامش م

   ***   *** 

 

توانست هر شب خانه اش  یاو نم... توانستم او را درك کنم  یاما م... گرفت  امدنشیدلم از ن...  امدیشب ن آن

 ... ماجرا برده  نیاز ا ییکند مادرش بو یگفت فکر م یم. را ترك کند 

را راحت کردم که  الشیخ... سالها بود که همدم من بود  ییتنها...  دمیترس یاما نم من. من بود  ییتنها نگران

 .گرم شده بود  یخانه حساب... را خاموش کردم  يبخار... و ساختمان را قفل کردم  اطیدر ح... نگران من نباشد 

همه  نکهیبه خانه و مطمئن شدن از ا گرید یانداختم و پس از نگاه یخودم رختخواب ياز اتاق ها برا یکی در

و ... ساده اما پر مهر  یزندگ نیبه هم... بودم  یراض... خود قرار گرفته و مرتب ست به بستر رفتم يدر جا زیچ

 ... شوم  دهیکش ادبه فس ،يخدا را شکر گفتم که دستم را گرفت و نگذاشت به نابود

 . رد خوابم ب دهیخسته بودم که سرم به بالش نرس آنقدر

    ***   *** 

بودنش به  کیآن خانه نزد گرید یخوب.... رفتم  دیکه به من داده بود به خر یتا قبل از آمدنش با مقدار پول فردا

 ... بود  یقصاب یو حت ییو سوپر مارکت و نانوا یفروش وهیم يمغازه ها

بود و به  دهیخر زیها وفا همه چ نیبه جز ا... و به خانه بر گشتم دمیجات خر هیو ادو يبرنج و سبز يمقدار

 . دوست داشتم ناهار را با من بخورد ... دست به کار شدم  عیسر. نداشتم  ازین يزیچ

 ... بار گذاشتم و برنج را هم دم کردم  يقرمه سبز شیبرا
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جمع شده بود  اطیگل کف ح یبا آب باران کم.  میکوچک خانه را بشو اطیگرفتم ح میهوا سرد بود تصم نکهیا با

 . 

: نشست  شیلبخند بر لبها دنمیوارد شد و با د... داشت  دیاو هم کل.. بودم که در باز شد  اطیشستن ح مشغول

 ؟  يشور یم اطیح يکه دار يشد داریب یتو ک...  يزیبه به چه خانوم خوشگل سحر خ

تازه ناهارمم ... شدم  داریوقته که ب یلیدر ضمن من خ... اول سالم بعدا کالم آقا پسر : لب خند سالم کردم  با

 ... آمادست 

 .. گلم  یجدا ؟ خسته نباش: مغرورش باال رفت  يها ابرو

قرمه  يداره بو نمیبب:  ستادیناگه راست ا...  دیرا بوس میشانیرفتم با او دست دادم پ شیرا بستم و به سو آب

 ؟  ادیم يسبز

 ...  يدونم دوست دار یم... آره : پر رنگ تر شد  لبخندم

 ...  مینداشت يما که سبز... اما ... آره دوست دارم ... خب   -

 .زدم  خیتو که  میبر ایب...  دمیرفتم خر  -

 .را به درون آورد  موتورش

 ؟  امیخودم ب يصبر نکرد یواسه چ: سرم آمد  پشت

 ... پختمش  یواسه شام م دیکردم که با یاگه صبر م: خنده گفتم  با

 ...  دیخر يبر ییدوست ندارم تنها   -

 چرا ؟ : طرفش بر گشتم  به

 ...  یخوام تو محل رفت و آمد داشته باش ینم....  ستمیخونه ن شهیمن که هم  -

مورد به  نیکنم در ا یخواهش م... از پس کارام بر اومدم  ییتنها بودم و تنها شهیمن هم... حرفا کدومه  نیا  -

 ... رمو خوب بلدم من کا رینگ رادیمن ا

 رونیب يگفتم دوست ندارم تنها بر نکهیهم...  زمیفرق داره عز نجایبا ا يکرد یم یکه توش زندگ یطیمح  -

 ... 

 ...  گهیباشم د یدر نبودتون زندان دیبا دییپس بفرما: بردم  يچا یفنجان شیبرا

 نیدر ا...  ستمیو متعصبم ن نیبدب... بدم  خودیب ریکنم نه گ تتیمن نه قصد دارم اذ...  نیبب: کنار خود نشاند  مرا

 . گم  یدونم که م یم يزیچ هیمورد هم حتما 
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 میبرا نهای، من خود ساخته بودم و ا ستمی، من بدون او توانسته بودم سر پا با میایخواست کوتاه ب ینم دلم

 .بکند  رونیمرا دچار ضعف و ترس از ب دمید یبه آن نم يازیکه ن ییها تیدوست نداشتم با حما... مشکل نبود 

 ... را ندادم  جوابش

 . لبخند به لب داشت . کردم سرم را بلند کردم  یرا احساس م نگاهش

 ؟  یمونیم شمیناهار که پ: را تمام کنم گفتم  میبحث مال نیا نکهیا يلبخندش را دادم و برا پاسخ

 گذشت ؟  ازدستپخت شما شهیمگه م:  دیرا نوش شیاز چا يا جرعه

را که حس  گاریس يبو. هم به غذا زدم  يدرست کردن ساالد به آشپز خانه رفتم و سر يبرا. راحت شد  المیخ

 کنار ؟  يبذار گارتویس نیشه ا ینم: کردم گفتم 

 ؟  ادیبدت م  -

 . چقدر ضرر داره  یسالمت يبرا یدون یحتما م.... گم  یاما واسه خاطر خودت م..  ادیبدم که م  -

 ... شد که تا حاال هزار بار ترکش کرده بودم  یاگه م  -

 ..  یتونست یوگرنه حتما م...  یمطمئن باش تا حاال نخواست  -

 ... کردم نشد  یچند بار سع... نه بابا   -

 یکه گفت دمیجمله رو از خودت شن نیفکر کنم قبال ا...  ينکرد تویسع يخب حتما همه : نگاهش کردم  متبسم

 ... واست ضرر داشته  ای یاگه دوستش نداشت یحت...  يرو به دست آورد یکه خواست یهر چ

 ....  ی؟ به خودم گفت ادیکه م ادتی: ادامه دادم  طنتیبا ش و

خواستمت  یم نکهیالبته با ا....  يکه خواستم و به دست آوردم تو بود زیچ نیو بهتر.... آره : به من بود  نگاهش

 ... بکنم  يادیآوردنت تالش زبه دست  ينشد که برا

 ؟  یکن کاریچ یخواست یم گهی؟ د نیاز ا شتریب  -

 ... خدا تو رو به من داد شهال   -

اراده سرا پا  یب.  دمیکش یم شیآن را پ گرید یوقت دیماند اما با جهینت یکه با او تماس گرفت بحثمان ب نایم

....  يتنها بر یتونیم: را هم خواست که او گفت  نیظاهرا هم... از او بخواهد که برود  دمیترس یگوش شدم م

پاش  شیبگو وفا کار پ.... گم خودت برو  یم....  یقرار نشد به کار من کار داشته باش... دعوت دارم  ییمن جا

 . خدا حافظ ... برو ... با من بحث نکن ... خب  یلیخ... افتاد 

 ؟  دیبر ییقرار بوده جا: گفتم . رد و به آشپز خانه آمد را قطع ک تماس
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 . بودن با تو رو عشق ست ....  ادیخوشم نم ایخاله باز نیمن از ا یول... منزل عمه اش ... آره   -

 ... حاال تا وقت ناهار مونده که ...  میدور بزن هی میکارت تموم شد پاشو بر:  ختیرا به هم ر میو موها دیخند

 ... رفتن شدم  رونیب يکردم و پس از اتمام کارم آماده  موافقت

 . برد  رونیب اطیو موتور را از ح دیکاپشنش را پوش.  میرفت اطیح به

موتور  يآن هوا برا...  میکوچه گذشت چیبعد از پ یقیسوار شدم و دقا. دنبالش از خانه خارج شدم و در رابستم  به

 .... بود  یعال یلیخ يسوار

 .کنم  يمنم دوست دارم موتور سوار: کردم  کیرا به گوشش نزد سرم

 ؟  یخانم یکن یم کاریچ يمگه االن دار: را به طرفم گرداند  سرش

 ... سوار شم  ییتنها  رمیبگ ادیخوام  یم... نه :  دمیخند

 ؟  یجـان ؟ تنها سوار ش::  دیخند

 . .. رمیبگ ادی يآرزو داشتم موتور سوار شهیهم... آره   -

 ..... دم  یم ادتیخودم ... نداره فدات شم  يکار  -

 یکرنگیپر از ... خوب  ياز حسها میپر بود...  میدیخند یم یگاه...  نیریش يحرف ها...  میزد یهم حرف م با

 ... 

 .که خاص خودش بود  ینوع مهربان کیکه او در آن ها حضور داشت با  ییخوب بودند لحظه ها چه

بپرسم چه  نکهیقبل از ا... کرد و اخم به چهره نشاند  کیرا بار شیچشمها... سرش را به سمت چپ گرداند  ناگه

 .آمد  یم یعصبان یلیبه نظرم خ... دور زد  یدگیبر نیشده بر سرعتمان افزود واول

 ... جا بمون  نیشو و هم ادهیپ: زد گفت  ترمز

با نگاه ... کرد  دنیشدن شروع به دو ادهیآمدم و او به محض پ نییبا عجله پا... آوردم  یاز کارش در نم سر

که جلوتر مقابل دختر  یو شش ستیدو يبه سمت پژو دمید یوقت... دلهره به جانم افتاده بود .. دنبالش کردم 

...  دشیکش رونیپژو را گرفت و ب يراننده  ي قهیآن  کیاو به ... اوضاع از چه قرارست  دمیفهم ستادهیا یجوان

بود و ظاهرا  ستادهیکه ا يدختر... شد  یاما نم... توانستم جلو بروم  یکاش م...  دمیشن یرا م ادشیفر يصدا

 ... پژو مزاحمش شده بود را شناختم خواهر وفا بود  يراننده 

 یم... د دور آنها حلقه زده بودن ادهیرهگذران ، سواره و پ يهمه ... دانستم چکار کنم  ینم... زد  یشور م دلم

 . درد سر درست کنم  شیخواستم برا ینم... جلو بروم  دمیترس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 ... مرد مزاحم پر از خون شده بود  ینیآنها از هم جدا شدند هر چند که دهان و ب يعده ا یانیپادرم با

 به او يبا آن همه تند دمیشن ینم... اش را به خواهرش دوخت  یکم کم متفرق شدند و وفا نگاه عصبان تیجمع

لباسش پاره شده بود و  ي قهی... کرد و خودش به طرف من آمد  یراه یبعد او را با تاکس یاندک...  دیگو یچه م

 ... قلبم فشرده شد ... لبش زخم  يگوش 

 . از او  تیبه تبع زیحرف سوار شد و من ن یب... بود  یعصب یلیخ

گشت و گذار و  يبرا یحال گرید... گرفت  شیبرگشت را در پ ریمس... ... کردم آرام شود  یبود صبر م بهتر

 . ساعت از دوازده گذشته بود ...  میبه خانه بازگشت. نمانده بود  حیتفر

 . برگشتم  يبا دو فنجان چا... به آشپز خانه رفتم . بود  یهنوز هم درهم و عصب...  دیدراز کش يبخار کنار

 ... را بسته بود  شیچشمها

 ؟  یرف بزنح يخوا ینم... وفا جون   -

 ... بود هنوز  یطوفان شیچشمها... بلند شد نشست ... نشاند  شیبر لبها یرنگیتبسم ب... گشود  چشم

 ... خواهرم بود ... سما   -

 ... بودمش  دهیدوبار د یکی... شناختمش ... آره ... را تکان دادم  سرم

 .... شه  یمدام مزاحمش م...  ستیساله که دست بردار ن کی... هم خواستگارشه  کهیاون مرت  -

 ... انداخت  يبه فنجان چا ینگاه

 ... آمارشو دارم ... جنبه  یو اونم مدام سر و گوشش م هیسما دختر حساس... خوره  یبا سما نم یبه درد زندگ  -

 ... بشه  داشیطرف خواهرت پ گهیفکر نکنم د شیکه تو زد ينجوریا: زدم  يلبخند

 ستیاولش ن يدفعه ... پوست کلفته  نقدیا... نه بابا :  دیرا نوش شیاز چا يرا در دهانش گذاشت و جرعه ا قند

 ... که 

 ...  یبکن تیازش شکا یتون یم....  یبکن یفکر اساس هی دیبا  -

تونه  یئه و نمکه سما دانشجو نهیا یبدبخت....  رنیازش تعهد بگ دیبا... کنم  تیشکا دیکنم با یفکر م... آره   -

 ... مزاحمش بشه  ندشویتونه هروقت دلش خواست بب یم یکه اون عوض نهیا... رو تو خونه بمونه  یمدت هی

 ؟  هیخود سما هم نظرش به اون منف  -

 ... کنه  یکس قبولش نم چیه... آره   -

 ... دست برداره  دیبه نظرم اگه سما بهش بگه شا  -
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 ... رونیسما بکشه ب یپاشو از زندگ دیبا... کنم  یاما خودم درستش م... هزار بار ... گفته   -

 ؟  يبا حرف زدن آرومتر نشد: روشنش کند گفتم  نکهیقبل از ا یآورد ول رونیب بشیرا از ج گارشیس پاکت

به آرامش  یسم بتون نیبا ا یبشآروم  یتون یکه با حرف زدن م نقدریکنم ا یفکر نم: ادامه دادم ... کرد  نگاهم

 ...  یبرس

 ... شه  ینم: انداخت  گاریبه س یدر هم رفت نگاه شیاخمها

بار  هیفردا دو بار و هر روز ... بار پسش بزن  هیامروز .... حاال امتحانش کن : نرمش به مشتاق ترم کرد  لحن

 ...  گهیدوساعت د یکیبذار واسه ... االن نکش ....  یتون یمطمئن باش م... از روز قبل  شتریب

 ... شم  یداغون م... شه  ینم  -

 ... باره بذارش کنار که  هیگم  یمن که نم...  یتون یکم کم م... بار امتحان کن  هیحاال : نشدم  دیام نا

 ... نم ک یامتحانش م... باشه : آرام آرام باز شد  شیماند و اخم ها رهیبه نگاهم خ نگاهش

 ... بهتره  یلیکه زد نشان داد حالش خ لبخند

 ...  مینشسته بود گرید کیساعت بعد هر دو سر سفره در کنار  مین

 . به دلم نشست  یلیاش خ یکرد و قدردان فیاز دست پختم تعر شهیهم مثل

به هال  یوقت و... با هم بودن ها  نیبودند ا بایچه ز... جمع کردن سفره و شستن ظرف ها کمکم کرد  در

 ؟  شهیاالن م: گفت  میبرگشت

 ؟  یچ  -

 ... ساعت گذشته  هی...  گهید گاریس  -

 ...  يدیکش یساعت چ هی نیواست تو ا رمیبم  -

 ؟  یکن یمسخره م م: اخم کرد  یبه شوخ... ام گرفت  خنده

 بخوام شما رو مسخره کنم ؟  ادیبه من م... دور از جون شما ... مسخره ؟ نه : را دادم باال  میها ابرو

...  دیام را بوس یشانیپ...  دیمرا در آغوش کش... بود و جذاب  رایگ شیباینگاه چشمان ز... را گرفت  دستم

 .را دوست داشتم  شیعطر نفس ها... محبتش  يگم شدم در گرما... را نوازش کرد  میموها

مثل  یخوش اخالق و گاه یگاه... که هست  نطوریمه... مرد را دوست دارم  نیکردم ا یتمام وجودم حس م با

 یحت... من و خانواده اش را داشت  يهوا نکهیا... و تعصب خاصش را دوست داشتم  رتیغ...  یطوفان ایدر
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خواستم او را از دست  ینم یمتیق چیه هب گریخواستم و د یاو را م... ازدواج کرد  نایبا م ياز سر دل سوز نکهیا

 .... بدهم 

    ***   *** 

 یم... کرد  شیمحبت ها يدلبسته  شیاز پ شیشب قبلش را با من گذراند و مرا ب. سه روز بعد رفت  وفا

به وجودش عادت کرده بودم و  نکهیبا ا.. اصرار کرد که مرا هم با خود ببرد اما نرفتم ... خواست به قشم برود 

 یم... بود  رنیش میماندن هم برا مدنشبه انتظار آ.. .خواستم در خانه مان بمانم  ینبودنش سخت بود اما م

 .... را تجربه کنم  یمشترك واقع یزندگ کیخواستم 

نان  دیخر يبه او گفتم که فقط برا... رفتن نداشته باشم  رونیبه ب يازیکرد تا ن دیخانه خر ياز رفتنش برا قبل

مورد دور مرا  نیدر ا دیبود اما قانعش کردم که نبا مخالف... کردم  دایپ ازین يضرور زیروم و اگر به چ یم رونیب

که در آن چند  یاتفاق خوب... را داشته باشد  میهوا نگونهنبودم که او بخواهد آ فیمن آنقدر ضع... حصار بکشد 

وار  دیبود و ام یکرد و خودش هم راض دایمعمول کاهش پ قیبه نصف طر دنشیکش گاریبود که س نیروز افتاد ا

هر چند .. کند  ادیرا ز دنشیکش گاریشود نا خواسته تعداد دفعات س یبار که عصب نیبا اول دمیترس یاما من م... 

 لیخواهد داشت و خودش هم ما ادیگفته بود که به  يکرده بودم و او گاه به خنده و گاه جد يآور ادیها  بارکه 

 ... ست  گاریبه ترك س

 . آسوده  الیکردم و خ یدر ها را قفل م. شد  يعاد میهم برااما آن  دمیترس یم یکم شبها

 .همچون من ... دلتنگ  یمهربان بود و خندان و گاه... گرفت  یقبل از خواب بارها تماس م تا

 زیل ابانیکوچه و خ... بود  دهیبار ینیشب قبل برف سنگ... آمدم  رونینان از خانه ب دیخر يچهارم بود که برا روز

 ...  ریگرم بود و دلپذ ییدرون نانوا... رساندم  ییخودم را به نانوا اطیبا احت.. شده بود 

رنگا رنگ  ياز غذا ها... گرفتم  ینم لیخودم را تحو ادیدر نبودن وفا ز... آمدم رونیرا برداشتم و ب میها نان

 ... پختم  یاو م يهمه را به عشق او و برا... نبود  يخودم خبر يبرا

که از سمت مخالف  يشدم موتور سوار نیخورد و نقش بر زم زیل میپا دمیچیبه درون کوچه پ نکهیکوچه هم سر

با ... زد و خودش پرت شد  واریبه من بر نخورد به د نکهیا يمن کنترلش را از دست داد و برا دنیآمد با د یم

.. بر خاستم  زیمن ن... و نشست  واستبر خ یموتور سوار به سخت... کردم  یمقابل نگاه م يوحشت به صحنه 

 حالتون خوبه آقا ؟ : رفتم  شیشده بود به سو فیو کث سیمانتو ام خ
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فکر کردم ... مقابلش نشستم . گرفت  شیرا از سر برداشت صورتش از درد در هم بود دستش را به پا کالهش

 ... خودم باشد  يهم سن و سال ها دیبا

 کنه ؟  یدرد م تییجا  -

 ... کنم پام شکسته باشه  فکر  -

 .زد  یحرف م یبه سخت چارهیب

 ؟  ادیزنگ بزنم اورژانس ب  -

 ... تونم بلند شم  ینم: در هم گره خورده بود  شیبه دندان گرفته بود و ابرو ها لب

 یمهمه به حال او که اکنون ... دورمان را گرفته بودند  يچند نفر... اورژانس تماس گرفتم و منتظر ماندم  با

 ... کردند  یم يمان هست دلسوز هیهمسا یمحل و حت نینام دارد و اهل هم یدانستم عل

کردند و او را سوار آورژانش کردند که  يآتل بند عیسر... او شکسته بود  يآنها پا صیو به تشخ دیرس اورژانس

 .  ستیگر یتاب از درد آرام م یهم اکنون ب یعل... رساند  نیخود را به ماش يو زار هیبا گر یزن

 ... غبطه خوردم  یمحبت نیبه خاطر داشتن چن یهمان عل ایبه حال زن سوخت و به پسر جوان  دلم

و  ستین یمهم زیدادند که چ یم يها مادرش را دلدار هیهمسا... منتقل کردند  مارستانیرا با اورژانس به ب یعل

دست به  مارستانیرفتن به ب يو برا اوردیاما او تاب ن... حرفها  نینشد و از ا نیخدارو شکر کن که بد تر از ا

... شد  مارستانیب یراه يگریو همراه او و زن د شدبود  دهیها که تازه با وانت بارش رس هیاز همسا یکیدامن 

 ... .افتاد  یاتفاق نم نیاگر مواظب بودم ا.. دانستم  یمقصر م يخودم را به نحو... گرفته بود  یلیحالم خ

کف کوچه انداختم و آن ها را جمع کردم درست نبود به همان  يشده  ریو خم سیخ يبه نان ها  ینگاه

از  يلحظه ا یمادر عل يچهره ... خودم را به خانه رساندم ... درد گرفته بود  یلیکمرم خ... ماند  یصورت م

 ... شد  یمقابل چشمانم دور نم

 ... سردم شده بود  یلیخ.. را عوض کردم  میها لباس

.. نزدم  یاتفاق حرف نیو سردرد را بهانه کردم و از ا یام شد خستگ یحوصلگ یکه تماس گرفت متوجه ب وفا

 .حرفم را باور نکند و نگران شود  دمیترس یم

 . رفتم  یم ادتشیبه ع دیبا... آن زن و پسرش بود  شیفکرم پ ي همه

 

 ؟یحالت چطوره خانم...دلم زیسالم عز -
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 ....کرد یم ریسراز میعشق به رگها...کرد یحالم را خوش م...ساعات هر صبح و هر روزم نیاول شیصدا دنینش

 .یخسته نباش...خوبم... ممنون ...ـ سالم  -

 چه خبر؟... گلم یـ سالمت باش -

 ؟یکجائ.. شدم داریتازه ب... یـسالمت -

 .رونیب امیشب از بندرعباس م ایـ تا عصر  -

 .دیکش یعاشقانه پر م دنشید يدلم برا... توانست خانه باشد یفردا شب م یعنی

 ....دلم تنگته یلیخ...چه خوب:نشست میبه لب ها يلبخند

 .امیدارم م گهید...اون دلت بشم  يـ فدا -

 

 فیتعر شیآمده را برا شیموضوع پ..بروم هیهمسا يبه خانه ...ادتیخواهم به ع یکه م دیبه ذهنم رس ناگه

و حالم کامال خوب  امدهین شیپ یمعمول یکوفتگ کیجز  یمن مشکل يرا راحت کردم که برا الشیو خ.کردم

 ...بروم ادتشیخواهم به ع یرا گفتم و اضافه کردم که م نهایا يهمه ... است

 ...میر یبا هم م امیصبر کن خودم م...نه خانومم  -

 ...دیخواهم شن یپاسخ نیدانستم چن یم

 يازیخوب شده و ن گهید میبر میتا بخوا...يبعدش هم که حوصله ندار...کشه یکه دو روز طول م يایتا تو ب  -

 .نداره ادتیبه ع

 هیاز همسا یکیخواست با  یاتفاقا دلم م... میر یبذار اومدم با هم م... خب چه بهتر:بود ياما لحنش جد دیخند

 .باشه که به دادت برسه یاومد کس شیپدر نبودن من  ینکرده مشکل يتا اگه خدا یها در تماس باش

 .میر یبا هم م ياومد یوقت... خب یلیخ:گفتم یناراض

که همه  روزید ينان ها... نان آماده شدم دیو خر رونیرفتن به ب يتماس را قطع کردم برا یوقت یقیاز دقا بعد

 .خراب شده بود

... صحبت با وفا ... کردم یخوش نان تازه را حس م يبو.... به راه افتادم یخانه خارج شدم و به سمت نانوائ از

خوب  ينانِ تازه همه حسها يپرندگانِ ناز و کوچک و اکنون بو دنیپاك و د يآمدن از خانه در آن هوا رونیب

 .ندیسرشار بودم از احساسات خوشا. کرد یم هیو مثبت به وجودم هد
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 دنیبا شن. باز شد هیهمسا يبه خانه بودم که درِ خانه  دهینرس.و به خانه برگشتم.دمیدرد سر نان خر یب نباریا

پس خانه شان ... بر لبانم نشست يلبخند یهمان مادر عل یعنی هیزنِ همسا دنیدر سر گرداندم و از د يصدا

 ....ماست يآنطرفتر از خانه  یکم

 .سالم خانوم:بر داشتم شیبه سو یگام

 ...سالم: را مرتب تر کرد اهشیآورد،چادر س یمرا به خاطر نم یکرد گوئ نگاهم

 ...دتونیجد ي هیهمسا یعنی... تون هستم هیمن همسا  - -

 .نجاستیخونمون ا:دست به خانمان اشاره کردم با

 یدر اصل من خودمو مقصر م.. بودم که اون اتفاق واسه پسرتون افتاد نجایمن ا روزید:گفتم.آشناتر شد نگاهش

 ...به من نخوره نکهیا يتادم و آقا پسر شما براخوردم و کف کوچه اف زیآخه ل... دونم

 .را از رنگ نگاهش درك کردم نیمن را شناخت، ا تازه

  .شرمنده ام:گفتم یوقت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کنم  یدر مورد پسر من هم خدا رو شکر م... فتهیب یهر کس ياتفاق ممکن بود برا نیزم؟ایشرمنده چرا عز:گفت

 ...يندار یده گناهشما هم خودتوو آزار ن... فتادین يکه اتفاق بدتر

 خب حاال حال پسرتون چطوره؟...يشما لطف دار:زدم يدوستانه ا لبخند

سه هفته گچ به پاش  دیبا.... واسه اش گچ گرفتن....حرف ها نبود نیو ا نیبه پالت يازیـ خدا رو شکر خوبه ن -

 .بمونه

 .گذشت ریخدا رو شکر که به خ.. گذره یانشااهللا که زود م:گفتم. یاش پر از غم بود پر از نگران چهره

 ....زمیخب بفرما تو عز... نطورهیهم:آه بود هیشب نفسش

 .برم خونه کار دارم دیـ ممنون با 

 د؟یآورد فیـ با خانواده تشر -

 .ـ با شوهرم هستم -
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 ادیآخه اصال به ظاهرت نم.. نیو با پدر و مادرت اومد يمن فکر کردم مجرد دیشوهرت؟ببخش:کرد تعجب

 ...یمتأهل باش

 

که دور و اطرافم در شهر و محله و هر جا  ییبه خانم ها هیشب چیظاهرم ه...گفت یراست م. کمرنگ شد لبخندم

 ...بودم نبود دهید

 

 ینظرش را نم.زد یمورد نم نیدر ا یوفا هم حرف.نبودم رییبه فکر تغ... همان بود که بود میو ابروها صورت

 ...بپرسم دمیکش یدانستم و خجالت م

 

 .کارش یمن به خانه رفتم و او در پ.. برود دیاما گفت که با دیایکردم به درون ب تعارف

 

   *** 

 

 .دیصورتم گرد يبر رو شهیتر از هم قینگاهم دق ستادمیا نهیوضو جلو آ يبرا یوقت

 

 يموها.. دخترانه بود.. اما خب دیرس ینا مرتب به نظر نم ادیداشت،ز یبائیام حالت ز یپر و مشک يابروها

بر  يلبخند.افتاد مینگاهم به چشم ها.. نازك داشتند يحالت پرزها شتریمشخص نبودند و ب ادیصورتم هم ز

 ...آقا شهاب یکن یفکر م یزهائیبه چه چ يکه دار دهیکارت به کجا رس:نشست میلبها

 

 ... بودم که زنگ خانه را زدند ستادهیبه نماز نا هنوز

 

 ... ختیدلم فرو ر.... دمیکس را نداشتم ترس چیانتظار ه چون

 

 ... دمیترس یم... خواستم جواب دهم یاما من نم.. دوباره زنگ... رفتم اطیح به

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ١٩٧ 

دختر بچه  ایپسر  يصدا...ستادمیبه گوش ا. حبس شده بود نهینفسم در س....آهسته به پشت در رفتم يگامها با

 ...میبرگرد ایب.. ستنین نکهیمثل ا:دمیرا شن

 

 .کرد دیهم تاک گرید يصدا

 

 ه؟یک:بروند گفتم نکهیاز ا قبل

 

 .میهست تونیخانوم همسا دیباز کن:دمیاز آنها را شن یکی يصدا

 

 .و در را آرام باز کردم دمیکش یراحت نفس

 

 ...نشست میبر لب ها يپشت در لبخند يهفت ساله  ایشش  بایپسر و دختر تقر کی دنید از

 

... مامانم داده نویا:ظرف آش را به طرفم گرفت.هر دو سالم کردند. آش رشته در دست دخترك بود يکاسه  کی

 .دیبفرمائ

 

 ... کوچه اشاره کرد يدست به انتها زم؟بایـ خونه تون کجاست عز -.کردم  تشکر

 

 ؟یآقا هست یتو خواهر عل:به آن سو گفتم ینگاه با

 

 ...دیدیبچه ها زحمت کش... دست گل ِ شما و مامانتون درد نکنه:لبخندم را تکرار کردم.را تکان داد سرش

 

بردن کاسه  يروند و بعدا برا یاما گفتند م ندیایاز آنها خواستم تا به درون ب. به هم انداختند و لبخند زدند ینگاه

لذت  یداغ حساب يسرد،آش رشته  يدر آن هوا.. مپس از رفتن آنها در را بستم و به درون باز گشت.خواهند آمد

 ...فقط کاش وفا هم بود... بخش بود
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 ....و بدون وفا اصال بهم مزه نداد یبود اما تنهائ يخوشمزه ا یلیآشِ خ نکهیا با

 

 .کرد کیکردند نزد یم یامان زندگ یگیکه در همسا يبود که مرا با خانواده ا یگام هائ نیاول نیا

  ** *** 

 

 لدایبه شب  شتریچند شب ب.... را آکنده بود  زییاواخر پا يخاك نم خورده هوا يبو...بود  بایز یلینم باران خ نم

 .... خواست در آن شب وفا تهران باشد و در کنار من  ینمانده بود و من دلم م

.... تن آشِ ماست بود بودم و مشغول پخ دهینخواب گریشده بودم به عشق باران د دارینماز ب يصبح زود که برا از

 یم دیبار یکه باران م يپخت و روز ها یخوب م یلیآش را خ نیاو ا... آن را پختم  زمیعز یب یب ادیبه 

 یب یکه ب یزدم تا به خانه بروم و آش یدر رستوران لب به غذا نم گرید... آش خواهد پخت  یب یدانستم حتما ب

دانستم او هم دلتنگم  یدلتنگش بودم و م... از چشمم روان شد  اشک ییاو قطره ها ادیبه ... پخته را بخورم 

 ... هست 

به غذا  ینگاه... نم نم باران برداشتم و به آشپز خانه رفتم  زشیر يکوچک و منظره  اطیاز پنجره و ح دل

مانده بود پر از آش ماست  شمیرا که از روز گذشته پ هیهمسا يگرفتم تا قبل از ظهر کاسه  میانداختم و تصم

 ... ببرم  شانیکنم و برا

همان دختر کوچک . زنگ را فشردم و منتظر ماندم . بودم  ستادهیبعد با ظرف آش در مقابل خانه شان ا یساعت

نشست و سالمم را پاسخ داد و از  شیلبخندم خنده بر لبها دنیبا د... گشود  میبودم در رابه رو دهیکه روز قبل د

و به صورت بانمک او  ستادمیحرف ا یب منبزنم مادرش را صدا کرد و  یمن حرف نکهیاز ا شیدر پ همان دم

 ...من لبخند به لب آورد و پاسخ سالمم را داد  دنیبه سر داشت با د یچادر رنگ. مادرش آمد ..  ستمینگر

وارم  دیست پخت منه امد نمیا... واقعا خوشمزه بود... ممنونم  روزیبابت آش د: را به طرفش گرفتم  ظرف

 ...  ادیخوشتون ب

 ...به زحمت نبودم  یرا ض... دستت درد نکنه .. دخترم  يشرمنده کرد: مهربانش را تکرار کرد و گفت  لبخند

بود که به  نیا.. وارد شدنم که هرچه کردم نشد که مودبانه اصرارش را رد کنم  يزبان به اصرار گشود برا و

 ..گردم  یا خود گفتم زود بر مناچار به درون رفتم و ب
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بود  اطیوسط ح یحوض بزرگ...  زیبود اما سر پا و تر و تم یمیقد زیآنها ن يخانه .. بزرگشان شدم  اطیح وارد

بزرگ شب بو در سمت  يبوته ... کرد  یم جادیا ییبایو ز زیر يآب آن موج ها يقطرات باران بر رو زشیکه ر

گل نرگس بود که دور باغچه  ينم دسته هایتوانستم بب یکه م يزیچ نیباتریراست کل باغچه را گرفته بود و ز

خوششان در عطر  يبو... داد  ینشان م باتریآن ها را ز شانیگل برگ ها يباران رو يرا گرفته بود و قطره ها

... قشنگه چقد باغچه تون : گشودم  نیاراده لب به تحس یب... چقدر از آن فضا خوشم آمد ... بود  دهیچیباران پ

 ... من عاشق گل نرگسم 

 ... يبکار يبهت بدم ببر زشویتونم پ یم...  زمیقابل تو رو نداره عز: دوستانه بر لب نشاند  یتبسم

خوش به .. واقعا قشنگه ... شم  یکارو بکند ممنون م نیاگه ا: لبخندم پر رنگ تر شد  شنهادیپ نیا دنیشن با

 .. حالتون 

 .آن ها نشسته بود  يباران رو يکه قطره ها دمید ازیبزرگ بادمجان و گوجه و پ لونیدو نا وارید کنار

 زمیبفرما تو عز: و با دست تعارف کرد  ستادیا یمقابلش داشت مادر عل یضیعر وانیکه ا میدیساختمان رس به

 ... شه  یم سیخ گهدارهیلباس هات د

که  دمیاز من کم سال تر بودند را د یکم دیکه شا در هال نسبتا بزرگ دو دختر جوان. همراه او وارد شدم  به

 یلیبودند آن هم به مقدار خ يسبز) خورد کردن (  دنیکش مهیدر حال ق يگریمشغول پاك کردن حبوبات و د

 .  ادیز یلیخ

 ... به پا خواستند و سالم کردند و خو ش آمد گفتند  دنمید با

افتاد که کنار پنجره در  یسمت چپ چشمم به عل ياما قبل از نشستن در گوشه  نمیتعارف کرد بنش مادرشان

کنم راحت  یخواهش م... سالم : رفتم  شیدر نشستن داشت که به سو یسع دنمیبود با د دهیبستر دراز کش

 ... باش 

 ... ماند  زیخ میسالمم را داد و به حالت ن پاسخ

از او هم به خاطر آن اتفاق ناخواسته ... که گفت بهتر است و کمتر درد دارد  دمیحالش را پرس ستادهیا همانطور

 . دانست  یکردم که او هم نظر مادرش را داشت و خوشبختانه مرا مقصر نم یعذر خواه

 .. . بر گشتم و در کنار آنها نشستم  شیبه نزد مادر و خواهر ها یقیاز دقا پس

 ... کردم  ینم یبگیبودن در کنار آنها حس غر داشتند که از یگرم و مهربان يها چهره

 ؟  دیاومد نجایبه ا یشما ک:  دیپرس مادرش
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 ... شه  یم يدو هفته ا هی:  ستمیها گرفتم و به او نگر ياز سبز نگاه

 ؟  دیهست یمحل راض نیاز ا..  یبه سالمت.. خب   -

 . خوشحالم  یلیاالن که با شما هم آشنا شدم خ...  مییراض.. خدا رو شکر   -

 .  دمیشوهرتم تا به حال ند  -

 ...  ادیکم به خونه م یلیکه خ نهیا... داره و رانندهست  ونیکام.. درسته   -

 . دیخوشبخت باش دوارمیام زمیعز یسالمت به

 .کرد  یها را خرد م يکردم و نگاهم به دختر جوان افتاد که با حوصله سبز تشکر

 ... بود  ینیدلنش يتازه هم بو يها يسبز يبو

 ؟  هیشما اسمتون چ:  دیکوچک خانواده که درست مقابلم نشسته بود با خجالت پرس دختر

 ... بس کن عرفانه : دندیخند شیخواهرها

 ادیبهشون م نهیبدونه و بب انشویکه اسم اطراف نهیخانوم عرفانه عاشق ا دیببخش: از آن ها روبه من گفت  یکی و

 ... البته از نظر خودش ... نه  ای

 .من اسمم شهالست ... اشکال نداره گلم :  دمیپاش شیرا به رو لبخندم

 ؟  یچ یعنی: فکر کرد و گفت  یکم عرفانه

 ...  ادیبهشون م یلیخ.... هست که ماشاا یهرچ: زد  يلبخند مادرش

 ...  دیشما لطف دار... ممنون : به شرم شد  ختهیآم لبخندم

ساله و پس  ستیفرزند بزرگ خانوادست ب یکردند و دانستم که عل یآن ها هم خودشان را معرف گرید یقیدقا تا

که شانزده ساله بود و عرفان و عرفانه که دو قلو بودند و کالس اول  هیسال داشت و هان جدهیکه ه هیاز او عال

 .و عرفان هم در آن وقت روز در مدرسه بود ... دبستان 

 . کرد  ییرایاز من پذ يا چابود که ب هیعال

که به آن سن و سال داشت معلوم بود که در  ییهم هما خانوم نام داشت و با آن سن و سال و بچه ها مادرشان

تلفن و نا خواسته حرف  يهما خانوم رفت پا یفقط وقت.  دمینپرس يزیمورد چ نیدر ا... سن کم ازدواج کرده 

 ... و حبوبات سوال شد  يآن همه سبز میبرا دمیراشن شیها

 محمد آقا بود ؟ : گفت  هیعال. در هم برگشت  يخانوم با چهره ا هما

 ... گرفته  یعل يرو جا یکیگفت فعال  یم.. .آره   -
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 .سرد شد  زمیبخور عز توییچا: به من انداخت  ینگاه

مامان ؟ اون بنده خدا که  یتحاال چرا ناراح:  دمیرا شن یعل يصدا.  دمیرا نوش ياز چا يکردم و جرعه ا تشکر

 ... کنه  یکه گرفته رو رد م یحتما بعد از خوب شدن و برگشتنم کس... کنه  لیتونه به خاطر من کارشو تعط ینم

 نیبا هم... کنه  یکار م ابونیواسه رستورانسر خ یعل: شاهد مکالمه شان هستم گفت  دید یخانوم وقت هما

 ... شده و صاحب کارش  نطوریاالنم که ا. ..برد  یور اونو ر م نیموتور غذا ا

 ... دانستم  یباز هم خودم را مقصر م... عذاب وجدان گرفتم  شیاز پ شیب

 ... بچم چند ساله که نون آور خونوادست ...  یعل  -

 ... چه شده  ایپدرش کجاست  دمینپرس

چشم به هم ...  میاالنم قربونت برم پاشو دست به کار ش... غصه نخور مامان همه اش سه هفتست : گفت  هیعال

 ... شب شده  میبذار

 .  نیشما هم دست بجنبون... باشه مادر : خانوم گفت  هما

 ... کنم  ینم یکوتاه ادیاز دست من بر م یاگه کمک گفتم

 ... .  میغذا درست کن دیبا میرستورانه قرار داد دار نیبا هم... نکنه  دستت درد... نه مادر : زد  يخسته ا لبخند

 . ماندن و کمک کردن رد کردند  يرا برا تعارفم

بر خاستم و از همه بابت معطل کردنشان . مزاحم کارشان باشم  نیاز ا شیهمه کار داشتند درست نبود ب نیا اگر

 یدلم به حال آن ها و مشکالتشان م... ن ترك کردم کرد یکردم و خانه شان را با خداحافظ یعذر خواه

 . دمیفهم یاز دستپختش م دیبا... پس هما خانوم هم آشپز بود . سوخت 

 . ان ها بود  شیفکرم پ يکه همه  یخانه بازگشتم در حال به

 میمانده بود که به شانه ها یلیهنوز خ... شد شانه کردم  یرا که داشت بلند م میموها دمیلباسم را پوش نیتر بایز

هنوز نتوانسته بودم که خودم ... آمد  یبه نظرم خوب بود و به صورتم م... بودم  یحال از آن راض نیبا ا... برسد 

 یرا هم م نیاما ا ستیدانستم نظر وفا چ ینم... بروم  شگاهیبه آرا میاصالح صورتو ابرو يکنم و برا یرا راض

 . خواهد شد که بخواهم در مورد آن با وفا صحبت کنم  نیع از ادانستم که قطعا خجالت مان

دسته گل نرگس که  کی... کرده بودم  زیدانستم دوست دارد را پخته بودم و خانه را تم یکه م ییغذا نیبهتر

ودند و هنوز تازه و سر حال ب. اوپن قرار داده بودم  يگذاشته و رو وانیآورد بود را در ل میروز گذشته هما خانم برا

 . خانه را آکنده بودند يکوچک و در بسته  يفضا
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 یراستش فکر م. شناختم  یسر از پانم دنشید یناهار خواهد آمد ومن از خوشحال يگفته بود برا شیپ یساعت

 . دیآ یخودمان م يبه خانه  ییخانواده اش خواهد رفت اما گفت که قبل از هر جا دنید يکردم اول برا

 .... وارد شد ... رساندم  اطیخودم را به ح... لبخند بر لبانم نشست  دمیدر قفل را شن دیچرخش کل يصدا یوقت

 ... به خنده گشوده شد گفتم سالم  شیلبها

 ... ماهت گلم  يسالم به رو: آغوشش فرو رفتم  در

 .گذاشت  نیکه در دست داشت را بر زم ییها بسته

 ... زمیتو بشم عز يفدا:  دیصورتم را بارها بوس... فشرد  نهیمرا به س محکم

گفتم خدا  یگفت م یتا م شهیآشکار و پررنگ دوست داشتم اما هم يبود به مهر ختهیجمله اش را که آم نیا

 . حرفو نزن  نیا... نکنه 

 ...  ییچه خانوم کد بانو...  یچه عطر خوش:  دیکش یقیبا ورودش نفس عم.  میدرون رفت به

 . کردم  زیدم در آو زیستش گرفتم و به رخت آورا از تن در آورد از د کاپشنش

 

 ...  لیدود و گازوئ يبود به بو ختهیبار آم نیعطرش ا يبو

 يچا شیبرا... نشست  يپس از شستن دست و صورتش کنار بخار. بود  ندیمن خوشا يچه بود باز هم برا هر

 . اش برطرف شود  یبردم تا خستگ

... عشق رادرك کرده بودم  یمعن یعشق داشت ومن آن روز ها به خوب يباینگاهش رنگ ز. نشستم  کنارش

 .وفا در حق من  يهمان محبت ها یعنیعشق ... بود  میزندگ يتجربه  نیبهتر

 . به عادت کند  ریبخواهد آن را تعب ایبود که بخواهم  یانصاف یب گریاو که د يمن برا يها یدلتنگ

آورد و درش راباز کرد  رونیب ياز آن ها جعبه ا یکیبرداشت و از داخل بود  کشیکه آورده بود و نزد ییها بسته

 ؟  ادیخوشت م نیبب.... تن خانوم خوشگلمه  يخوشم اومد گفتم برازنده  یلیخ...  دمیکه بودم د شیک نویا: 

 ... بود  یاسیداشت و رنگش هم  یفیبود و جنس لط بایز یلیخ. را مقابلم باز کرد  لباس

 . دستتت درد نکنه ... هیبگم عال دیبا... قشنگه  یلیخ: بردم و آن را از دستش گرفتم  دست

که در آن مدت  یشیبا ته ر...  دمیگونه اش رابوس...  دمیجلو آورد خند یمعمول صورتش را به شوخ طبق

آشفته بود اما  هنکیهم با ا شیموها. آمد  یبه صورتش م یلیاما خ... صورتش را پوشانده بود صورتش زبر بود 

قبال هم به او ... تر آمد  نیدر نظرم دلنش شهیدر کل از هم نکهیخالصه ا... به چهره اش داده بود  ییبایحالت ز
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،  کیبود و ش زیتر و تم یوقت... دوست دارم  شتریرا ب شیا یگفته بودم که ظاهر نامرتب و به قول خودش هپل

 . یافتنیآمد و دست ن یبه نظرم مغرور م

 یآورده بود که سرِ دادن هر کدام از آن ها به من کل میهم برا کیش یلیخ وریو پل يپالتو و روسر کیآن  جز

 يسرمه ا نیشلوار ج کیو  يو سرمه ا دیبه رنگ سف کیش رهنیپ کیخودش هم  يبرا.سر به سرم گذاشت 

 . در آن جا نداشت  یلباس چیجا نگه دارم چون ه نیگفت لباس ها را هم...وحوله  ریو دودست لباس ز

 .خودش و بودنش در کنارم  دنید يو گرفتن آن همه کادو خوشحال بودم اما نه به اندازه  دنید از

که اول  یهمان لباس... لباس ها را تا قبل از آمدنش امتحان کردم. دوش گرفتن به حمام رفت  يبعد برا یقیدقا

وقت فکر  چیه...  دمیبه لباس کش یدست. بودم  دهیپوش بود که تا آن روز یاز هر لباس باتریداد ز هیبه من هد

 ... دخترانه بپوشم يلباس ها نیاز ا يکرد که روز ینم

 .  ندیتا او هم بب اوردمین رونیرا از تنم ب آن

 .تا غذا را بکشم  دیایآمد سفره را انداخته بودم و منتظر بودم ب رونیاز حمام ب یوقت

 .... چقد سرده : سرش بود  يوارد هال شد حوله رو یوقت

 ... خانوم گل : را بست و به طرفم برگشت  در

چقدر خوشگل ... مبارکه خانومم ... به به : شد  نیمز ينگاهش به من افتاد صورت شادابش به لبخند یوقت

 ...  ادیبهت م یلیخ...  يشد

شماست  ي قهینظر و سل نیدادم ا کردم و ادامه یلب ریز يتشکر... شدم  یم نیشرمگ شیپروا یاز نگاه ب هنوز

 ... 

 يبو.  دیحوله را برداشت و خم شد و صورتم را پر محبت بوس... بودم  ستادهیمقابلش ا. شد  کیمن نزد به

 . زمیقابل تو رو نداره عز: داد  یخوش شامپو و صابون م

 نقدیکه ا رمیبگ یزن نیتونستم همچ یمن کجا م شییخدا... چه کرده  نیبب يوا: به سفره انداخت  ینگاه

 باشه؟  قهیکدبانو و با سل

 .  یکن دایعمرا مثه من پ ایدن يجا چیه..  يخوب اومد نویا:  دمیخند

 .  دنتیخند نیقربون ا:  دیخنده گونه ام را کش با

باشه فردا سشوار  ادمی: را خشک و مرتب کرد  شیو موها ستادیا يکنار بخار میهم چون سشوار نداشت بعد

 . شه  ینم ينطوریا.. . رمیبگ
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چه گل : نرگس افتاد  ياوپن و گل ها ينگاهشبه رو ندیبنش نکهیقبل از ا. غذا بودم که آمد  دنیکش مشغول

 ؟  يدیتازه خر...  ییخوشبو يها

 ... که بهت گفتم واسم آورده  يا هیهمسا... هما خانوم ... نه   -

 ؟  دیکرد دایا ؟ با هم رفت و آمد پ: نشست  میرو روبه

 یاحوالپرس دمشیدفعه دم در د هی... رفت و آمد که نه : بود و من اما با لبخند پاسخش دادم  يجد لحنش

بعد من فرداش .... کاسه آش رشته فرستاد  هیظهرش واسم ... حرف ها  نیو ا میتازه اومد دیفهم...  میکرد

 ..گال رو برام آورد  نیا روزمید... دم نمون یلیخ... واسشون آش ماست بردم و به اصرار تعارف کرد رفتم تو 

 ؟  یرفت مویکه قرار بود با هم بر یادتیپس ع... خب   -

 .  هیبودش به کنا ختهیآم... لبخند برلب داشت اما لحنش چندان مهربان نبود  گرچه

 . میخواستم با هم بر یوگرنه م... شد  یگفتم که اتفاق  -

من و  يخواست به رو یکردم ناراحت شود اما شده بود و نم یفکر نم.  دیو نوش ختیآب ر یکم وانشیل در

 .  اوردیخودش ب

 يمن کار بد... دانستم  یخودم را مقصر نم...  کردم  یاش را درك م یاما کامال ناراحت. نزد  یمورد حرف نیدرا

 . مرتکب نشده بودم 

 ؟  يناراحت شد  -

  ؟ يچرا تا االن بهم نگفته بود: کرد  نگاهم

 ... نبود  یمهم زیآخه چ  -

 مهم نبود ؟  هیپسر همسا یاحوالپرس یرفت نکهیمهم نبود ؟ ا  -

 یاحوالپرس هی... خب نه : حال خودم را نباختم  نیبا ا... بود اما نگاهش ترسناك بود  یمعمول شیصدا گرچه

 ...  هیپسر همسا یاحوالپرس یرفت یگ یبه خودش نداشتم که م يکار....ساده بود که اونم به خاطر مادرش رفتم 

وقت بود سراپا  یلیخ... را نداشتم  شیها هیکنا دنیطاقت شن گرید. نشست  میآخر بغض بر گلو يبا جمله  و

 . نداشتم  یاز او توقع یشده بود و من جز مهربان یمهربان

 . نداشتم  یلیمن اما م. نزد و در سکوت مشغول خوردن شد  یحرف گرید. آرامتر شد نگاهش

 . رنگ محبت به خود گرفته بود  شیصدا يخور یچرا نم دیپرس یوقت

 . توانستم نگاهش کنم  ینم گرید. حرف قاشق را پر کردم و به دهان بردم  یب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٠٥ 

 ... موضوع چقدر حساسم  نیرو ا یدون ینم... رو از من پنهون نکن  يزیچ گهیخواهشا د  -

 ؟ گفتم  یچ يدیشن: جواب ندادم گفت  چون

 ... نکردم  یگم من کار خالف یاما هنوزم م دمیشن... آره   -

 ؟  ينکرد يکار یگ یم هیهمسا يخونه  یمن رفت يبدون اجازه   -

خوام با  یمن م... که مشکالت خاص خودشونو داشتند  چارهیب يخونواده  هیبه جز ... نبود  يخبر چیاونجا ه  -

 . نمیب ینم نیدر ا یاونا رابطه داشته باشم چون مشکل

 ...  یستین نیبدب یگفت یتو که م: گفتم . نگاهم کرد  فقط

 ؟  یگم چرا زودتر بهم نگفت یم... گم  یاالنم م  -

 ... گم  یزنم بهت م یبه بعد خواستم آب بخورم زنگ م نیباشه از ا  -

 ينطوریدم ا یحق نم؟ بهت  یکن یمنو مسخره م:  دیکش ادیبر سرم فر... شود  یعصبان نقدریکردم ا ینم فکر

دم پاتو از حدت فراتر  یاما بهت اجازه نم... درست  ی، جونم ی، عشقم يزیواسم عز...  یبا من برخورد کن

 . يپا بذار يا گهیکس د هر ایاونا  يبه خونه  يکه گفتم تا اجازه ندادم حق ندار نیهم..  يبذار

قهر کردن تو ....  ادیخوشم نم ایبچه باز نیمن از ا... سر جات  نیبش: برخاستم که دوباره داد زد  یناراحت با

 . یرو هرچه زودتر بفهم نایبهتره ا... نداره  ییمن جا یزندگ

...  یبا من قهر کن يوقت حق ندار چیتو ه... نیبب:  دیدوباره آب نوش. اراده نشستم  یچنان بود که ب ادشیفر

 ...  یقدم بش شیپ یآشت يبرا دیخودت با یقهر کن

 .... به اراده ام نبودند  میاشک ها زشیر گرید

را که خورد بلند شد و به  شیغذا.  دندیچک یگونه ام م يوقفه بر رو یتند و ب میبه سفره بود و اشک ها نگاهم

 اریب ییواسم چا: گفت ... کند اما نکرد  یروشن م گاریفکر کردم االن س... رفت و کنارش نشست  يبخار يسو

 . 

مگه : خواستم بروم که دستم را گرفت . برگشتم  يچا یرا که جمع کردم به آشپز خانه رفتم و با فنجان سفره

 ؟  یقهر کن يگم حق ندار ینم

 .کنارش نشستم  دیمرا به سمت خود کش.اما نگاهش نکردم . آرام و مهربان ... آرام بود  شیصدا

 ؟  ستیناز ن ياچشم نیا فیح:  دیرا پاك کرد و صورتم را بوس میها اشک
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 میتند رفت میدیفهم... بهشون  ستین يازین... رو باز کن  نایلطفا ا:  دیکش میابروها نیماب یدست. کرده بودم  اخم

 ... جناب 

زشت  يدار: ام را گرفت  ینینوك ب.  دمیبودم و نخند ریبد خلق و دلگ یلیبا نمک بود اما من خ یلیخ لحنش

 . لبخند مهمونمون کن طال  هی...  ایش یم

که در آن بود  یخوشرنگ يرنگ چشمانش و رگه ها...  کینزد ياز آن فاصله ... و نگاهش کردم  برگشتم

 . خجالت زده برخاستم ... نگاهش را که به نگاهم دوخت چشم گرفتم ...  رینظ یب... محشر بود 

 یم یهم نکن يو زبون دراز یتکرار نکن گهید يبداگه قول : نشاند  شیپاها يمانعم شد و دو باره مرا رو اما

 ... بخشمت 

 زد  یموج م شیکمرنگ در صدا يخنده ا ته

 .  ییپررو یلیخ  -

 .  یستیدلخور ن گهیحاال بگو د... اون که بعله   -

 هستم چرا دروغ بگم ؟  یوقت  -

 ... فدات شم خوشمزه : و مرا به خود فشرد  دیخند

 زیبه جز اون چ... اومد رو  شیکه پ یفراموش کن هر چ... گم  یم يجد يحاال جد: شد  يجد گریبار د لحنش

 ... که ازت خواستم  ییها

 ؟  یتو چ. . . دلم واست تنگ شده بود  یلیخ: بوسه زد  میبر موها دیرا که د سکوتم

 ... آره مزدشم گرفتم   -

با هم  یمن و تو مشکل...  يکشش بد یرو ه ادیم شیکه پ یبحث هیدوست ندارم ...  زمیعز گهیبس کن د  -

 یسع دیبا میداشته باش یخوب یزندگ هی میخوا یکه اگه م...  میهم آشنا نشد اتیفقط هنوز با روح...  میندار

 . میبش هنکرده از هم دلزد يخدا نکهیقبل از ا میهمو بهتر و زودتر بشناس میکن

لبخندم را که . دادم  یدرست پاسخش را م دیبا.. کردم  یم ییپروا یآنطور ب دیمن هم نبا دیشا... با او بود  حق

 چه خبرا ؟  گهید نمیخب بگو بب...  زمیحاال شد عز:  دیخند دید

 ؟ يدعوا اه بنداز رونیب یزبونم بکش ریحرف از ز يخوا ی؟ م يدار یالیچه خ گهید: اخم کردم  یشوخ به

چندان هم  نکهیبا ا... دوباره دلمان به هم خوش شد ...  دمیو خندا يمن هم با خنده .. بلند  يبا صدا...  دیخند

 . از هم ناخوش نبود 
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   ***   *** 

 

 

 ***    وفا

از دستم دلخور بود  یلیخ... زدم  یبه مادرم سر م دیبا زیقبل از هر چ... گرفتم و رفتم باال  شیپله ها را در پ راه

 گریدلش خوش بود د... هه ... به تهران برگشتم  رید نقدریرها کردم و ا یکه چرا تازه عروسم را بعد ار عروس

 یبر نم يزود نیو اگر به خاطر شهال نبود به ا نداشتمبا آن همه ادا و اصول را  نایم دنیوگرنه من تحمل د

 ریس دنشیبود که از د یو دوست داشتن نیرینشست آنقدر ش میبر لب ها يآوردنش لبخند ادیبا به ... گشتم 

 میهمه حس و حال خوب به زندگ نیخودم هم هنوز مانده بودم که چه طور سر راهم سبز شد و ا... شدم  ینم

 .  دیبخش

... سالم داداش :  دیدر آغوشم خز یبا خوشحال دنمیگشود و با د میکه سما در رابرا دینکش یرا زدم و طول زنگ

 ...  یخسته نباش

 ه ؟ حالت چطور...  زمیعز یسالمت باش  -

 ... ممنون ... خوبم   -

 ... یبود و دوست داشتن لهیپ لهیش یب... دوست داشتم  گرمیاز دو خواهر د شیرا ب او

با لبخند سالم . داد اما نگاهش پر مهر بود  یظاهرش دلخور نشان م. آمد  رونیما ب يصدا دنیهم با شن مادر

 احوال مامان خوشگلم چطوره ؟ : رفتم  شیگفتم و به سو

 ... تو  يها یاز احوالپرس... خوبم   -

چون با هر بار ... گرفتم چون با من بد کرده بود  یگفت با اکراه تماس م یراست م. زنگ نزدنم گله داشت  از

 . کرد  یخرد م شیاز پ شیزد و اعصاب نداشته ام را ب یحرف م نایتماس گرفتنم در مورد م

سرم  دیدون یخودتون که م...  دیببخش...  دمیاش را بوس یشانیآورم خم شدم و پ رونیاز دلش ب نکهیا يبرا

 ... شه که  یاونقدر شلوغ م یگاه
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از  یو حال یزنگ بزن هی یتون یاونقدر که نم... آره : آن نشست  يرفت و رو یاز من بر گرفت و به سمت مبل رو

 ...  یقطع کن يخوا یزنم بدو بدو م یخودمم که زنگ م...  یما بپرس

 . آزار دهنده بود  میبرا چیبر سر ه شیو غر زدن ها هیآن همه دوستش داشتم تحمل گال نکهیا با

 يریگ یدستم بنده تماس م یوقت...  دیخواد شما هم منو درك کن یدلم م...  دیگفتم که ببخش: نشستم کنارش

 واستم با شما حرف بزنم ؟  دیبا يمن چه جور

 .... داداشم خستست ... ان مام نیحاال ول کن: آورد  يچا میبرا سما

 سراغت که ؟  ومدیآرش ن گهیخب چه خبر ؟ د: نگاهش کردم . نشست  کنارم

 ... بشه  یفکر نکنم جرات کنه دور و بر من آفتاب گهید شیکه تو زد ينه بابا اونطور:  دیخند

من از چشم خودت  ينزد یاومد و به من حرف شیپ یباشه اگه مشکل ادتیفقط توام ... باشه  نطوریهم دمیبا  -

 ..  نمیب یم

 . حواسم هست ... خبالت راحت داداش   -

 کجان ؟  هیبق: به اطراف انداختم  ینگاه

 ...  ارهیمادر مه يسوده هم باشگاهه و سمانه ام که خونه ... بابات که رفته به مادرش سر بزنه : گفت  مادر

 ؟  يکنه ؟ بهش سر زد یم کاریچ نایم: رنگ سرزنش گرفت  گریبار د نگاهش

 ... برم نمیشما رو بب امیسر ب هیگفتم ...  دمیمادر من االن رس:  دمیرا نوش مییچا

چقد  یدون ینم... همه اش تو خودشه ..  ادیکه نم رونیب... تو اونخونه  دیدلش پوس... باشه مادر االن برو   -

 .. .پاشو برو ... پاشو مادر... کنه  یم يقرار ینبودنت ب يبرا

 .شد  یاز در آرامش وارد م نایچسباندن من به م يبود برا نیهم شهیهم... مهربان شد  یلیخ لحنش

 . گذاشتم و بر خاستم  زیم يرا رو فنجان

 ؟ ياومد یدست خال... گم  یم  -

 ؟  یدست خال: بودم باال رفت  دهیبه تعجب از آنچه شن میابروها

 ؟  ياوردین یسوغات نایکه واسه م نهیمنظورم ا: گفت  یدست پاچگ با

 گرفتم ؟  یم هیهد دیرفته بودم سفر ؟ از کجا با حیو تفر احتیواسه س یکن یبابا فکر م يا: شدم  یعصب

به خاطر ... نداره  یحاال اشکال...  دیاما گفتم شا یکن یدونستم وقت نم ی؟ م یش یم یحاال چرا عصبان  -

 ... شه  یدلش خوش م... هش کادو گرفتم ببر بده ب هیخودم  نیهم
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 ایب: را که سما آورد به دستم داد  چیکادو پ يبسته ا. کردم یبه سما اشاره کرد و من در سکوت به او نگاه م و

 . شهیبده بهش خوشحال م..  زمیعز

 نکهیتونم عادتش بدم به ا یمن که نم.. رم سفر  یم یدرك کنه که من واسه چ دیاون با.. مادر  ستیالزم ن  -

 ...  نیخودتون بهش بد... برم  ینم نمیا...  ارمیواسش سوغات ب يزیچ هیهر دفعه 

 . داره  ازیاون به محبت تو ن. حرف منو قبول کن ...  زمیکنم عز یخواهش م  -

 ... حرف دست بردمو کادو را گرفتم  یب... اش را نداشتم  یتاب ناراحت... پر از التماس شد  نگاهش

 . و الغر شده بود  دهیرنگ پر یلیخ... در آن وضع جا خوردم  دنشیاز د... گشود  میدر رابرا نایکه زدم م در

 نطوریکردم او را ا یفکر نم... به تن داشت  يلباس ساده ا. بود  شیچهره اش بدون آرا شهیعکس هم بر

 .  نمیو بد حال بب شانیپر

 یسرد و ب یلیخ متیو گران ق کیش لیخانه با آن همه وسا يفضا. را پاسخ دادم و به درون رفتم  سالمش

 ... شهال نبود  يساده  يخانه  يبا آن همه عشق و صفا اسیاصال قابل ق... روح بود 

 ...  يدار ازیآخه ظاهرا به محبت من ن...  یمامان داده بدم بهت خوشحال بش نویا: انداختم  زیم يرا رو کادو

 کردم ؟  یهمان چند ساعت را تحمل م دیبه اطراف انداختم ـ چطور با ینگاه. نگفت  چیو ه دیرا د پوزخندم

 ؟  يخور یاالن ناهار م: آشپز خانه رفت  به

 .... رمیخوام دوش بگ یم... ندارم  لینه، م  -

و نگاهش  ستادمیا. مبل نشسته بود  ياو درسکوت رو. اتاق به ظاهر مشترکمان رفتم و حوله ام را برداشتم  به

 ؟  یواسه خودت ساخت هیختیچه سر و ر نی؟ ا يزد یچرا خودتو به موش مردگ یشه بگ یم: دم کر

 لیمگر همان اوا... داشت اما هرگز مرا جذب نکرده بود  ییبایز يچشمها... نگاهش به من بود . را نداد  جوابم

اش رانشانم  یخود واقع نایهمان وقت ها که م... توجهم به او جلب شده بود  هیبق نیکه با تلق یوقت...  ینوجوان

 ... نداده بود 

 يو برا ردیغمِ نگاهش دلم بگ دنیاو شهال نبود که باد... مهم هم نبود . انداخت و جوابم را نداد  نییرا پا سرش

 ... بکنم  يشاد شدنش هر کار

نشسته  ونیآمدم مقابل تلوز رونیب یوقت... بهتر از آنچه که بود کرد دوش آب گرم حالم را  کی... حمام رفتم  به

 ... بود 
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شهال هم ...  دمیخر یخودمان م يخانه  يهم برا یکی دیبا... راباسشوار خشک کردم  میاتاق رفتم و موها به

 یتوانست کم یم ونیشود و تلوز یحوصله م یدانستم در نبودم ب یم...  ونیتلوز کی نطوریهم... داشت  ازین

او مانده بودم و گفته بودم که امشب  شیپشب قبل را  نکهیبا ا... او دلم گرم شد  يآور ادیبا . سر گرمش کند 

وجودش پر از آرامشم .  رمیبگ دنشینرفتن و ند يخودم را برا يتوانم به آنجا بروم مطمئن نبودم بتوانم جلو ینم

 یلیخ... کار را کردم  نیهر چند سخت بود اما ا... ترك کرده بودم را  گاریس بایکرد آنقدر که به خاطرش تقر یم

 يفقط برا.. کردم اما باالخره موفق شدم  یم یتوانستم خال یکه م یرا سر هر کس تمیشدم و عصبان یم یعصب

 . باشد  یاو راض نکهیا

 يکه درقابلمه رو ییبه غذا یبه آشپز خانه رفتم و نگاه. مانده بود  توریهنوز مات به مان نایسالن برگشتم م به

 ... شناختمش  یخوب م.. غذا گرفته باشد  رونیزدم از ب یحدس م. اجاق گاز بود انداختم 

: به من انداخت  ینگاه... اش نشستم  يدر مبل کنار. حرف سهم خودم را گرم کردم و به سالن برگشتم  یب

 ... واست  یگفت یخب م

 هیلیخودش خ ینامشروع تو شکمت باش يکه مواظب اون بچه  نیهم...  یکن يالزم نکرده تو واسه من کار  -

 .... 

حالل زاده و  يبچه ...  دی؟ بهتون بر خورد ؟ خب ببخش هیچ: زدم  يپوزخند. به من انداخت  يا نهیپر ک نگاه

 . تونیشرع

 ... ازت متنفرم : گفت  يلحن بد با

 .... که من از تو  نطوریهم... دونم  یم  -

سرم را  میکنترل را برداشتم و در حال خوردن غذا. نداشت  تیاهم میاصال برا. د و با خشم به اتاق رفت ش بلند

رسد و  یبه خودش نم ییدانستم در تنها یم... شهال بود  شیفکرم پ ياما همه . گرم کردم  يو یت يبه تماشا

 ... دستپختش حرف نداشت ...زفت  فضع شیدلم برا... کنه  یخوشمزه درست م يفقط به خاطر من غذا ها

آنطرف تخت و پشت به او . بود  دهیتخت خواب يرو... به اتاق رفتم . خورده رها کردم و برخاستم  میرا ن میغذا

توانستم خودم را در مقابلش  یبر خالف شهال که نم... مهم نبود  میبود و نبودش برا.  دمیتخت خواب يرو

 .... توانستم  ینم دمیدیرا م ایآن همه شرم و ح یکنترل کنم ،وقت

 ... وفا :  دمیرا شن شیحس کردم و صدا میبازو يانگشتانش را که بر رو يرا بستم سرد میچشمها

 ... را ندادم  جوابش
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 ... نیمنو بب... وفا   -

 ؟  یگ یم ی؟ چ هیچ: به طرفش برگشتم ... معمول سرد بود  ریو دستش غ دیلرز یم شیصدا

 چته ؟ :  دمیزد ترس یم يدیکه به سف با آن رنگ دنشید از

 ...  مارستانیکنم منو برسون ب یخواهش م... حالم بده   -

 ...  ادیبذار بگم مادرم ب: با عجله بلند شدم . حالتش دروغ باشد  نیتوانست ا ینم

 ... نگو  یچکیبه ه... نه : را گرفت  دستم

 ؟  يکرد خی نقدیگفتم چرا ا یناراحت با

 .... کمکم کن آماده بشم : پر از اشک شد  چشمانش

 دیلرز یکمکش کردم بپوشد تمام تنش سرد بود و م. مانتو و شال برداشتم  کیعجله به طرف کمد رفتم و  با

خواستم بروم و مادرن را صدا کنم اما دستم را گرفت و مانعم شد و  گریبار د... راستش دلم به حالش سوخت 

 ...  میونگ يزیچ یخواهش کرد به کس

... آن با خودم فکر کردم  کی... متوجه مشکلش بشود  یخواهد کس یدانستم چرا نم ینم.. آوردم  یدر نم سر

 .... نکنه بچه ش 

    ***   *** 

همه بر سرِ من آوار شدند که چرا ... اتاق عمل شد  یعمل کورتاژ را ه يبرا نایسقط شد و م يچند هفته ا نیجن

کردم  یچرا آن همه ناز م...  دمیکش یم شیزدم و با پا پ یچرا بادست پس م... ابطه داشتم ر نایقبل از عقد با م

 . 

 نایصبر کردم تا م... از خودم دفاع نکردم ... نزدم  یحرف نایبه خاطر م... که تو کار خانواده ام مانده بودم  واقعا

در آن مدت فقط شبها ... چهار روز بعد به خانه برگشت ... مرخص شود  مارستانیاز ب... حالش بهتر بشود 

 میبر رو یبینگاهش اثر عج... بود  ینعمت بزرگ میبراکه وجودش  یبه راست... توانسته بودم به نزد شهال بروم 

 .گذاشت  یم

هر کس ... ودم دل کوچک و مهربانش ب نیعاشق هم... اول نگران شد ... گفته بودم  شیرا برا نایم موضوع

 ... در دلش نداشت  ییو نفرت جا نهیک... اما او .. متنفر بود  نایاو بو از م يجا گرذید

 ... بد بود  یلیحالش هنوز هم خ... آمدند  ادتشیکه آمد همه به ع نایم

 . نداشت  میماندن در زندگ يبرا يبهانه ا گریاو د... بدهم  ییجدا شنهادیفرصت پ نیخواستم در اول یم
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لحاظ خوشحال بودم که راحت  نیاز ا... داشت  ازیو مراقبت ن یدگیدخترش هنوز به رس. خواست بماند  یم خاله

 ... را به حال خود رها کنم  نایتوانم م یتر م

 ... نشاند  یهم لبخند بر لبانم م شیبایلبخند ز ادی یحت... ماندم و شهال  یمن م فقط

 ؟  هیچ: که در آن بود رفتم  یبه اتاق. کرد  میصدا نایم. شهال شدم  يرفتن به خانه  يو آماده  دمیپوش لباس

کردم  یفکر م... کردم  یمن در مورد تو اشتباه م... منو ببخش وفا :  دیرس یاحوال به نظر م ضیهم مر هنوز

 ... خراب کردم  تویندگمن ز... نبود  نیحقت ا... بهت بد کردم  یلیکه خ نمیب یاما االن م...  ينامرد یلیخ

 خود باز کند  يدر قلب من برا ییها جا ییمظلوم نما نیتوانست با ا ینم... نگاهش کردم  يخونسرد با

 میتون یوضع راحت تر م نیبا ا ستین ریدر ضمن االنم د... من خودم خواستم کمکت کنم ..  ستیمهم ن:  گفتم

 يازین گهیبرگرده ، د دیشا... بال رو سرت آورد  نیکه ا یمنتظر اون نامرد باش یتون یم...  میاز هم جدا بش

 .  یغربت کن ارید يکه من و خودتو آواره  ستین

بد با خودش تا کرده ... سوخت  یدلم به حالش م. پر بود از حزن و اندوه ... را به نگاهم دوخت  شیبایز چشمان

 .خواستم  ینم يزیچ گریمن که شهال را داشتم و د... بود 

 ؟  یبخشیمنو م: آلود گفت  بغض

من از او ل تو رو ... باشم  دهیازت رنج يکه کرد یینداشتم که با کارها يمن به تو تعلق خاطر... بس کن   -

 ...  رونیب رمیمن دارم م... خب .... دونستم  یمشترك نم یزندگ يآل واسه  دهیا

 وفا ؟   -

 رو دوست داره ؟  یتو کس... تو : گفت . طرفش برگشتم و نگاهش کردم  به

 .بر لبم  يجان گرفت و لبخند دگانمیناز شهال مقابل د يپرسش چشم ها نیا با

 ...آره   -

 . خداحافظ : سر تکان دادم . نزد  یاما حرف.  جاخورد

 . را کرده بود  دنشید يدلم هوا... را ترك کردم  اتاق

 کجا ؟ : آمد  یکه باال م دمیراه پله ها مادر راد در

 . بزنم  ونیسر به کام هی دیبا... کار دارم   -

 چطوره ؟  نایم  -

 ... راحت  التونیخ.. از منو شما بهتره   -
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 .  نییدر همش گذشتم و رفتم پا ياخمها از

 . نرفته بودم  دنشیبا او تماس گرفته بودم و به د کباریآن روز فقط . را سوار شدم و به راه افتادم  موتورم

دل  ینبودم که به راحت یمن کس... تابم کند  یب نیشد که او بتواند چن یباورم نم... قرارش بود  یقرار ب یب دلم

اما شهال ، جنسش .. شدم  یخواهد کار دست دلم بدهد از او جدا م یم دمید یبا هر کس که بودم تا م... ببندم 

 ...  شیآال یب...  لهیپ لهیش یبود و ب ودشخهمه خاص ... لبخندش ... نگاهش ... کرد  یبا همه فرق م

 

    *** 

موتورم را به ... از او نشد  يآمد اما آن روز خبر یفورا به استقبالم م شهیهم... انداختم و به درون رفتم  دیکل

به خواب رفته بود  ياو که در کنار بخار دنیبه درون ساختمان رفتم و از د عینگران شدم و سر. درون بردم 

اش پخش  یشانیپ يرو شیگل انداخته بود و موها شیگونه ها... شدم  کیآرام به او نزد...  دمیکش ینفس راحت

 ... شده بود 

 ... و  رمشیخواست در آغوشم بگ یچقدر دلم م... نشستم و نگاهش کردم  کنارش

اما خب ... گرفتم  یکرد رو م یا سرخ مر شیکه گونه ها یاز شرم... دمیکش ینگاهش خجالت م يایاز ح اما

 ... من هم 

 يکه باال یزخم يجا... و محو چهره اش شدم  دمیکنارش دراز کش.  دمیشدم و صورتش را آرام بوس خم

آرام دست بردم و ... انصافش به آن روز انداخته بودش  یپدر ب... اش مانده بود اخم به چهره ام نشاند  یشانیپ

 ... که  ناینه مثل م... من بود يااو فقط بر... قرار وجودش شد  یتمام تنم ب کبارهی به... نوازشش کردم 

 .. نترس .. فدات شم منم :  دمیخند. ام وحشت کرد  یاول از حضور ناگهان... شد  داریب.. 

 ... خستم ... بمون کنارم : بلند شود که نگذاشتم  خواست

 ؟  ي؟ ناهار خورد ياومد یک:  دیحرف در آغوشم ماند اما پرس یب

 .اومدم  ستیوقت ن یلیخ. خوردم .. آره گلم   -

 . یکردم خواب باش یفکر نم:  دمیرا گرفتم و بوس دستش

 . حوصله ام سر رفته بود  يکاریاز ب  -

 ... کردم  يفکر هیهم  تیکاریواسه ب  -

 ؟ يچه فکر: کرد  نگاهم
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 . گم  یبذار عصر بهت م  -

 .شد  یبانمک م یلیخ... دانستم طاقت ندارد اما حرص خوردنش را دوست داشتم  یم

 مثال ؟  يچه فکر  -

 .گم  یگفتم که بعدا م  -

 ...  میواسه خانوم خوشگلم بخر ونیتلوز هی میعصر بر:  دمیخند... را بست  شینزد و چشم ها یحرف گرید

بذار ... گرونه  یلیدر ضمن خ.... بهش ندارم  يمن عالقه ا: تفاوت گفت  یکردم خوشحال شود اما ب یم فکر

 .... دست و بالت باز تر بشه 

 ؟  میداشته باش ونیخواد تلوز یجدا دلت نم  -

 .  ستیخواد اما خب چندان هم واجب ن یکه م دلم

 ... قت تو اونو ارنیتونن تاب ب یدوره بدون ماهواره نم نیا يخانوم ها یهست یک گهیتو د  -

 ...  ي؟ شرمنده اشتباه اومد یمنو از راه به در کن ياومد: شد  بلند

 .  رونیب میآماده شو بر:  دمیخند

 ... خوام  یگفتم که نم  -

 ... تو حاال بلند شو  ـ

 . نکن  تیاذ... وفا حال ندارم   -

 ...گم پاشو  یم...  ایبد اخالق شد  -

 یخواست خودش را شاد و ب یحوصله بود اما م یدر هم و ب.  ستیز نکردم مثل هر رو یدانم چرا حس م ین

 . نشان دهد  الیخ

 . را نداد  جوابم

 شده گلم ؟  يزیچ  -

 . نگاهش پر از غم شد . کرد  نگاهم

 ؟  یحرف بزن يخوا ینم: تر نگاهش کردم  قینشستم و دق کنارش

 ... معرفتم فکر دل اونم نکرد  یب يبابا...  ادیز یلیخ... تنگ شده  میب یدلم واسه ب  -

 ؟  دنشید می؟ بر يایبا من ب يسر نیا يخوا یم... قربون اون دلت برم : آغوش گرفتمش  در

 ...خوام با آقام روبه رو بشم  ینم... نه   -
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 ...  يازش بگذر یتون یم  -

 کنم ؟  نیاز اخودمو سبک تر  یواسه چ... خواد  یمنو نم... خواد  ینم نویاما اون ا... آره   -

برات کم  یلیدونم فعال خ ی؟ م یتو از با من بودن ناراحت:  دمیصورتش را بوس... گرفت  نشیاز لحن غمگ دلم

 ...  يخوام که بازم بهم فرصت بد یاما ازت م... گذاشتم 

 نیتو بهتر: ام گذاشت  نهیس يسرش را رو. قلبم شد  ریحس خوب سراز کیرا که دور م حلقه کرد  دستش

 ...خوام  ینم ایاز دن یچیمن باتو ه.. وفا  یمن هست نیبهتر

هم که باشم  ایدن يباور کن هر جا... کنم آروم باش  یخواهش م...  يزیواسم عز شتریبلکه ب نقدریتوام هم  -

 ...به توئه دنیدغذغه ام رس يهمه 

و  یپاک يشهال با همه . ..حسش نکرده بودم  یزن چیکه در آغوش ه میبود برا ینیریلحظات لحظات ش آن

حس خوب و سازنده که  کی. باشد  نیبهتر از ا میتوانست برا ینم یحس چیو ه... من بود  ينجابتش تنها برا

وجود شهال مرا از ..  شاندک یها م یپاک يداد و به سو یکه در آن غرق بودم نجات م یمرا از آن منجالب

نه ؛ با او .. .و مشروب و نه قمار و  ینه م... بود  یاز زنبارگ ينه خبر گریاو بود د یوقت... کرد  یاشتباهاتم دور م

همان که ...  نیهم...  يبود یصاف و صادق م دیفقط با... نداشت  فیکث يکارها نیاز ا کی چیبه ه ازیبودن ن

 . شهال بود 

    ***   *** 

 ؟  یترگل ورگل بش يهوس کرد هیچ: گفتم  دمیزنانه د شگاهیآرا ينگاهش را به تابلو یوقت

... من خودم تر گل ور گل هستم  رینخ  -. آمده بود  رونیب يریاز آن الك سکوت و دلگ گرید...  دیخند

 .. نگام افتاد بهش  ينجوریهم

 ؟  يبد ییصفا هی يبر يدوست ندار یعنی  -

 که هستم بده ؟  ينجوریا: کرد  اخم

که  نطوریفکر کند ظاهرش را هم دمیترس یبرود اما م شگاهیبه آرا میوقت بود دوست داشتم به او بگو یلیخ

نکرده  يدختر مجرد به او نگاه کند و خدا کیبه چشم  یخواست کس یدلم نم نیجدا از ا. هست دوست ندارم 

 ... افتاد یم یکه در آن صورت معلوم نبود چه اتفاق... شود  دایپ شیبرا يخواستگار

 ...  يبر یتون یم ياگه دوست دار... واسه تنوع گفتم ...  یمونیماه م نیع...بد کجا بود :  دمیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

شود و البته  یعوض م یلیفکر کردم حتما خ... آمد  یاما خب خودم هم بدم نم... و سرخ شد  دیکش خجالت

 . خوشگل تر 

 ؟  ونیرم واسه تلوز یمن تنها م...  ير یاگه م:  گفتم

 ... خوام  ینم... نه   -

 ... خوام  یاما من م  -

 ظاهرت زنونه بشه ؟  يدوست ندار...  یستیمجرد ن گهیخب تو که د: تعجب نگاهم کرد گفتم  با

 ... دونم  ینم  -

 ...  یکن تیدوست دارم موهاتم ال  -

 ... اما آخه   -

: دم لبخند ز شیبه رو. داشت  جانیه. کرد بود  خیدستش . بردم  شگاهیآرا يدستش را گرفتم و با خود به سو ـ

 .. کارت تموم شد بهم زنگ بزن 

... بود  ستادهیهنوز مردد ا.. به طرفش برگشتم .. کردم و به راه افتادم  شیاز آنکه منصرف شود رها شیپ

 ...بعد داخل شد و من به راه افتادم  یقیدقا... تا به درون برود  ستادمیا

 دییخواستم با دست لباس بشو ینم... بخرم  هم ییخواستم لباسشو یم.  میبخر ونیکرده بودم که تلوز شیراض

 . را به او نگفته بودم  نیاما ا. 

 .دادم  یکار ها را م بیتا قبل از آمدنش ترت دیبا

 

 

    *** 

 . 

 .  یجون دلم خانوم: پاسخ دادم  عیسر دمیاش را که د شماره

 دنبالم ؟ يایب یتون یم یکارم تموم شده ک... سالم   -

 .. دقه طول بکشه  سیب هی دیافتم شا یاالن راه م  -

 .باشه منتظرم   -
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گذاشته بودم  ییظرفشو نکیرا کنار س ییلباس شو... به آشپز خانه انداختم  گرید ینگاه. را قطع کردم  تماس

 . خوشحال خواهد شد  دنشیمطمئن بودم شهال از د... 

 یدلم م. داده بود  زمانیبه هال ساده و تر و تم يبهتر يهم نما شیا شهیش زیو م ونیتلوز... هال آمدم  به

 . بخرم  شیها را برا لهیوس نیتر کیو ش نیخواست بهتر

کاپشنم را برداشتم و از خانه . کردم  زیآو نهیآوردم و کنار آ رونیاوپن برداشتم و از جعبه اش ب يهم از رو سشوار

صبر  یکم دیبا... شد  یاما فعال نم... بخرم  نیتوانستم دوباره ماش یکاش م... سرد بود  یلیرفتم هواخ رونیب

 . ارزش داشت میبرا زیاز هرچ شینبودم شهال ب احتخودم نار نیحال اصال از فروش ماش نیبا ا.. کردم  یم

 ... رساندم و شماره اش را گرفتم  شگاهیرا به آرا خودم

 یماه م نیدر نظرم ع.... عوض شده بود  یلیخ... ده ام بود ارا یکه بر لبم نشست ب يلبخند... که آمد  رونیب

 .ماند 

 ...  يخوشگل ترم شد يخوشگل بود...  یمبارك باشه خانوم  -

فرق  دمیکه تا به حال د ییبا زن ها زشیدختر همه چ نیخدا ا يا...  دمیصورت سرخ شده از شرمش خند به

 ...  شهیو ناز کنه ، رنگ به رنگ م ادیعشوه ب نکهیا يجا... کنه  یم

 ؟  ياوردیپول که کم ن  -

 ... مقدارم برام موند  هی... نه : آنکه نگاهم کند گفت  یب

 . شده بود  بایز یلیحتما خ...  نمیهم بب شیخواست هرچه زود تر موها یدلم م...  میخانه رفت يشد و به سو سوار

... دستت درد نکنه : اش افتاد  یصورت يبر لبها يلبخند ونیتلوز دنیو وارد هال شد با د میدیبه خانه رس یوقت

 ... اما خودت ...  ستین يازیگفتم که ن

 . ره  یحوصلت سر نم يکاریاز ب گهید ينطوریگفتم ا  -

خودتو به خرج  نهمهیازت تشکر کنم ا نکهیا ينکنه برا:  دیخند... همانطور که دوست داشتم ... کرد  تشکر

 ؟  يندازیم

 ... گهیوارد بشم د يدر هیمجبورم از  یکن یم یمحل یکه تو به ما ب نقدیا..  دمیشا:  دمیخند

 نه ؟  ای يد یخوشگلتو به ما نشون م يموها حاال

 ... دم  ینشونتم نم... خوشگل نشده ...  رینه خ: کرد  نگاهم

 ...  یصورت شیصورتش روشن تر شده بود و گونه ها... شدم  کیاو نزد به
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شده بود نگاهم  تیال يها ییباینسبتا کوتاهش که به ز يموها دنیبا د... بردم و شالش را آرام برداشتم  دست

 ... دانستم باز هم بتوانم  یم دیبع... بود  ریچشمگ شییبایکه ز یبه راست... شد  نیپر از تحس

خوب : خودش را از من جدا کرد و به سمت آشپز خانه رفت و در همان حال گفت  دید رهیرا که آنگونه خ نگاهم

 ؟  ادیشدم ؟ بهم م

 ... خوشگل من  يعوض شد یلیخ...  ادیبهت ن شهیمگه م: دنبالش رفتم  به

 ؟  هیچ نیا: به طرفم برگشت  ییلباسشو دنید با

 ... قابل شما رو نداره : زدم  يلبخند

 . ونیتلوز دنیاز د ترشیب... خوشحال شد  یلیخ

 ..  یلیخ... وفا  یخوب یلیخ:  دیو صورتم را بوس ختیگردنم آو به

 . مبارك باشه ...  ينازت لباس بشور يدوست نداشتم با دستا: نکردم  شیرها

 .. او مال من بود و من تا آن لحظه ... پرا از حس خواستن شده بودم ... را به نگاهم دوخت  شیبایچشمان ز نگاه

 ... را از من جدا کرد  دشخو

 ... دونم چطور از تو تشکر کنم  یواقعا نم  -

 .. کنه  یم تیدادم کفا ادتیکه  یکیکوچ يـ همون تشکرا -

 . اجاق گذاشت  يرا آب کرد و رو يکتر. نزد  یو حرف دیخند

 ...  میایب رونیاز فکر او ب یتا کمک ونیسراغ تلوز رفتم

: و از همانجا گفتم ... نشستم  شیآن را روشن کردم و رو به رو... نداشت  یرا نصب کرده بودم و مشکل ونیتلوز

 ؟  يدار يزیمن گشنمه چ

 .  ارمیکنم م یاالن گرم م... آره از ناهار مونده   -

که  یرنگ یاسیهمان لباس ... را عوض کرده بود برگشت  شیکه لباسها یبعد در حال یقیاتاق رفت و دقا به

توانستم نگاهم را کنترل کنم  یدانم چرا نم ینم... آمد  یبه او م یلیخ. گرفته بودم  هیهد شیاز ک شیخودم برا

 .... .. يکرد برا یتابم م یاش ب ییبایز... او را ناراحت کنم اما دست خودم نبود  دمیترس یم نکهیبا ا.... 

 نیگاهم معذب ست اما شرمگ یگاه و ب يدانستم که از نگاه ها یدلچسب بود اما م یلیبا وجود او خ شام

 ... بود  نیریش میشدنش هم برا

 ؟  یمونیم: ها راشست و به کنارم برگشت  ظرف
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 بمونم ؟   -

 .  يبخوا یتا خودت چ...  یمن که دوست دارم بمون: به شرم زد  ختهیآم يلبخند

 ؟  یدون ینم یعنی  -

 ...  نایه خاطر مب دیگفتم شا... بگم  یچ  -

 ... رو ول کن با تو بودند عشقست  نایم: را گرفتم  دستش

 ... باز هم رنگ گرفت  شیها گونه

 . مزاحم لحظات با او بودنم شود  یخواستم کس ینم... تلفنم را هم خاموش کردم . او ماندم  شیشب را پ آن

  ستین... برطرف شدن  يشته باشم فقط برااز او دا يگفتم که اگر خواسته ا... آن شب من با او حرف زدم -

به  يتر یو رنگ واقع دیایحالت درب نیاز ا مانیگفتم دوست دارم زندگ!! ... هیعیموضوع کامال طب کی نیا گفتم

حال گفتم تا هر وقت  نیبا ا... من هم سخت شده بود  يو شرم او حرف زدن برا ایبا آن همه ح.... ردیخود بگ

 ...اما ... کنم  یکه او بخواهد صبر م

 ... کردم آرامبخش بود  یاز آنچه که تصور م شیب... من  يوجود شهال برا... شب عمرم شد  نیتر بایشب ز آن

توانستم او را از دست  یخواستم و نه م یو هرگز نه م... کردم  یپاك تر از آنچه بود که من فکرش را م شهال

 .بدهم 

    *** 

 ...  ینبودم پر از دلتنگ یپر از شور و عشق و وقت. کرد  دایپ يروال عاد کی مانیزندگ

 ... به اجبار ... زدم  یکم به او سر م یلیخ... خودشان رفت  يو مادرش به خانه .هم حالش خوب شد  نایم

 شیبایز يآمده بود و داشتم موها رونیتازه از حمام ب. شهال بودم  يباز هم خانه . بروم  رازیبود فردا به ش قرار

 ... کردم  یرا با سشوار خشک م

 ... شه  یدلم برات تنگ م  -

 . گردم  یتو زود برم يفدا:  دمیسرش را بوس...  دیکش یآنقدر از ابراز احساساتش خجالت نم گرید

 . زدم  ینم یمورد با او حرف نیدر ا گریکه گفته بود دوست ندارد با پدرش روبه رو شود د یآن وقت از

 . آمد  یبه صورتش م یلیکرد که خ دایپ یلخت بود حالت قشنگ یلیخ نکهیبا ا شیموها

 .. .مرتب بودنش بودم  نیعاشق هم... گذاشت  شیو جمع کرد و سر جا دیکش زیرااز پر سشوار

 ... دلچسب  یلیخ شهیمثل هم...  میرا با هم خورد ناهار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 ؟  هیچ: با اکراه جواب دادم . تماس گرفت  نایم

 . سالم   -

 کارتو بگو ؟ ... سالم   -

 خونه ؟  يایب يخوا ینم  -

 ... االن کار دارم ... نه   -

 ؟  يبر يخوا یفردا م  -

 چطور ؟ ... آره   -

 ... دوست داشتم ... دلم واست تنگ شده بود ... من ... من   -

 ؟  يندار يکار... آره باور کردم : گفتم  يلحن سرد با

 ... گم  یوفا باور کن راست م  -

دوست داشتم زودتر تماس را قطع ...به خود گرفته بود  یچشمان درشتش رنگ نگران... شهال به من بود  نگاه

 ...کنم 

 .خداحافظ ... باشه باور کردم   -

 . نگفتم  يزیمن هم چ دینپرس. قطع را فشردم و به شهال لبخند زدم  ي دکمه

 خونه ؟  يومدیا ناهار ن؟ چر ییمعلومه کجا: بعد مادرم تماس گرفت  یقیدقا

 ... ناهارم خوردم ... با بچه ها بودم   -

 ؟ ی؟ به فکر زنت باش يدست بردار يخوا یم ی؟ ک یتا ک يباز قیآخه رف  -

 پره ؟  یلیمادر دلت خ هیچ  -

 ...  یستیکس ن چیو ه یچیبه فکر ه گهیدونم سرت به کدوم آخور بنده که د ینم  -

 ... م تونم حرف بزن یاالن نم  -

 ... خونه  ياین گهیساعت د کیوفا به جون خودت اگه تا ...  یگ یم نویهم شهیهم  -

 .خداحافظ ...  امیتا عصر م... باشه   -

 . نخواهد کرد  میدانستم که رها یم

 ؟  يخواد بر یمادرت م: گفت  شهال

 ...باشه تحملش برام سخته  نایکه م ییباور کن جا.. آره   -
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 ... کمرنگ  یحت ای.. خوام به خاطر من رابطت با خونوادت بد بشه  ینم... به خاطر مادرت برو   -

 ... گهیرم د یبهش گفتم عصر م... قربون دل تو بامعرفت برم : لبخند زدم  شیرو به

    *** 

 . مادرم آماده شدم  يرفتن به خانه  يخواب دوساعته بعد از ظهر برا کیاز  بعد

به ... را دوست داشتم  شیها ینگران نیا.. م در همراهم آمد و سفارش کرد که مواظب خودم باشم تا د شهال

 . داد  یمن عشق و محبت م

توانست به اجبار  یاو نم...کردم  یرا با او روشن م فمیتکل دیاول با.مادر سر زدم  يبه خانه  دمیبه خانه رس یوقت

 ...  نایم شیسما گفت رفته پ... اما نبود ... هل دهد  نایمرا به سمت م

ام  يداشتم خونسرد یبودم و سع یاما من هم عصبان... آماده کردم  یسرزنش حساب کی دنیشن يرا برا خودم

 . را حفظ کنم

عشقم  يه آنجا که خان... نبود که به همراه داشته باشم  یمهم یچ... را جا گذاشته بودم  دیدر را باز کرد کل نایم

نگاهم را از او  یبه راحت... کند  کمیتوانست تحر یلباس باز ش نم. سالمش را به زحمت جواب دادم ... نبود 

 .گرفتم  دهیعشوه اش را ناد... برگرفتم 

 یشده ؟ از چ یباز چ: رفتم  شیبه سو. کاناپه نشسته بود اخم آلود جوابم را داد  يکردم و مادر که رو سالم

 ؟  نیناراحت

 ... جمله بود  هی نیهم دنیشن منتظر

 ؟ يمنو حرص بد يخوا ی؟ چرا م یدون یخودت نم یعنی  -

 ؟  امیکم به خونه م نکهیا  -

 ؟  یکن یفکر نمک چارهیدختر ب نیباشه ؟ چرا به ا تونهیهم م يا گهید يزیمگه چ  -

ندارم  یمن که توقع... گرفتاره  یلیدونم که وفا خ یخاله جون من م: فورا گفت  نایدر هم رفت و م میها اخم

 ... ازش 

 .در موردش به مادر بزنم  یحرف دیترس یم... را به او دوختم  نگاهم

 ... کشم از دست توئه  یم یتو ساکت باش که هرچ  -

 ؟  نهیب یرو نم نای؟ چرا چشمات م يتند شد نقدیگفت ؟ چرا ا یمگه چ: گفت  یبا ناراحت مادر
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؟ تو خواهرت به التماس اونو به من قالب  یفهم یم... من  شیبه ر شیشما بست.... ره چون برام وجود ندا  -

 ...  نیکرد

 ؟  يآورد یم ریگ نایام دلت بخواد از کجا بهتر از م یلیخ  -

 یمن نم...  یدون ینم يزیچ نایمن و م نیب يمادر شما از رابطه ...  یگ یراستم م.. آره واال : زدم  يپوزخند

 ... خوشبختش کنم  یحت ایتونم باهاش خوشبخت باشم 

 ؟  يدیرس جهینت نیبه ا يزود نیبه ا  -

 ینم يجور چیاالنم ه... نبود بخواد بشنوه  یکس... زدم  یحرفا رو م نیهم ا یقبل از عروس... نه مادر من   -

 ...  شیبهتره بره دنبال زندگ... تونم تحملش کنم 

 ؟ یکن یم یچه غلط يمعلومه دار:  ستیرمن نگربهت زده و ناباور ب مادر

 ...  يریطرف خواهر زاده تو نگ نقدیبهتره ا... کنم  یم کاریدونم دارم چ یخوب م.. آره   -

من ربط داره  يچرا قلب شما به من و کارا: بلند شدم و به طرفش رفتم  یقلبش با کالفگ يکه رفت رو دستش

 آخه ؟

 ؟  یشیبمونم خوب م نایشد ؟ با م یچ: حال نگرانش بودم  نیبا ا... حالت ها را باور کنم  نیتوانستم ا ینم گرید

حال و روز مادر و  دنیبا د... ام باال آمدند  يو ناپدر میبلند بود و خواهر ها شیصدا... کرد  يزار هیبه گر شروع

 یرحم یو ب یکش یباالخره مادرمونو م باز هم بر سرم آوار شدند که تو دیگو یم راهیبه من بد و ب نکهیا دنیشن

 ... حرفا  نیو از ا

که برا  هیچه وضع نیا... خجالت بکش بچه : به جواب در آمد  میکه از خودم دفاع کردم ناپدر یکالم نیاول با

 ؟  یخودتو ما ساخت

 اوضاع از چه قراره ؟  یدون ی؟ شما م یچه وضع: از او نداشتم  یدل خوش چیه

 ...  اتهیهم اش دلواپس تو و ندونم کار... کمتر مادرتو زجر بده   -

گن  یفکر م یکه به فکر کل خونواده نباشه رو ندونم کار و ب یکس... گن  یمن نم يکه به کارا يندونم کار  -

 ... 

 منظور ؟ :  ستادیا میرو روبه

 واضح نبود ؟   -

 ؟  یکن یجلو من قد علم م یکش یتو خجالت نم  -
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به خاطر مادر ...  دیترس یمن و او م نیاز نزاع ب...  میایدر همان حالت غش و ضعف اشاره کرد که کوتاه ب مادر

 یرا ماساژ م شیدادند و شانه ها یآب قند به او م... دور مادر را گرفته بودند  نایخواهر ها و م... جوابش را ندادم 

 ... دادند 

و منم دنبال  تویدنبال زندگ ير یتو م...  میشیه هرچه زودتر از هم جدا مبهشون بگو ک: کردم  نایرو به م یعصب

 ...  میبدبخت

فقط به فکر نگاه دلواپس و نگران شهال ... گرفت نبودم  یکه به سود خود از من م ییو قول ها نایبه م گرید

 .....با او نداشته و ندارم  يدانست من رابطه ا یبودهر چند که م یناراض میدر زندگ نایاو از وجود م... بودم 

 ... سما  یحت... کرد  یاز من را نم يکس طرفدار چیه... بود  نیهم شهیهم... را گرفتند  نایطرف مادر و م همه

... شم  یدرستم نم... مشکلم از منه ...  میساز یبا هم نم... میبا هم مشکل دار نایمن و م... گفتم  نکهیهم  -

  ... دیخود دان گهیحاال د

وجودم  نایم دنیشود اما با د نطوریخواستم ا ینم...وجودم پر از خشم شده بود .... ترك کردم تیرا با عصبان خانه

اشتباه کردم که با او ازدواج کردم ....  یواقع يهرزه به معنا... او در نظر من هرزه بود ... شد  یآکنده از نفرت م

هست و  قرارمیب... تنگ شده میکه دلش برا دمیشن یزبانش م ازو دادم  یتاوان پس م دیاشتباه بود االن با... 

 بدتر ؟ نیچه از ا

 ***  ** 

 *** شهال   ***  

خواست در مورد  یاگر م.... آرام تر شود  یتا کم دمینپرس يزیچ. بود  یکالفه و عصب یلیبرگشت خ یوقت

 .زد  یاش با من حرف م یناراحت

خواست زودتر بخوابد  یاو م میشام را زودتر خورد. که آرام و خوش اخالق تر شد  یوقت ینگفت ، حت چیه اما

 . برود  رازیخواست به ش یشد م یم داریب شهیصبح زودتر از هم دیبا

زود به  یلیاو خ... ربط دارد  نایم ایدانستم هرچه که هست به خانواده اش  یم... دلواپس بودم  یلیاما خ من

 یبود نم ریذهنم درگ یبر عکس من که وقت... برد  یزود خوابش م یلیبود خ یعصبهروقت که . خواب رفت 

 .توانستم بخوابم 
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   ***  *** 

 

 داریبعد از آماده کردن صبحانه او را ب.  دیاز راه رس بایز یشب گذشت و صبح یطوالن يهر حال ساعت ها به

نزد و  یباز هم حرف... خورد  نیریش يدوش گرفت صبحانه هم فقط چا... حوصله بود  یهنوز پکر و ب... کردم 

 .کند  تشیاذ شتریب شیآور ادیممکن بود ..  دمیمن هم نپرس

 . نرو  رونیاز خونه ب ادمیز... مواظب خودت باش ... برم  دیبا گهیخب من د  -

 .  دیوشم گرفت و صورتم را بوسقبل از رفتن در آغ شهیمثل هم... توام مواظب خودت باش   -

به  نقدریا نکهیاز ا... اوپن گذاشته بود نگاه کردم يکع رو ییبه پول ها. رفت دررابستم و به درون برگشتم  یوقت

 .داد  یاش آزارم م یخال ياما جا. حس خوب شدم  کیاز  زیفکرم بودلبر

 . گرفت  یدلم م یلیدر نبود او خ... تم انجام دادن نداش يبرا يکار. را جمع کردم و ظرفها راشستم  سفره

تازه . شب گذشته نتوانسته بودم خوب بخوابم .... آمد  یخوابم م... راروشن کردم و مقابلش نشستم  ونیتلوز

... نشستم  میبر جا جیگ... شدم  اریهوش رونیاز ب ییسر و صدا دنیگرم خواب شده بود که با شن میچشم ها

 ... رفتم  اطیبلند شدم و به ح... از کوچه بود  ادیداد و فر يصدا

خواستم به ...  ستیدانم طرف صحبتش ک ینم... گفت  یم راهیزد و بد و ب یم ادیمرد بود که فر کی يصدا

... سست کردم  يبه آن ها فرصت دهد پا گرید یکرد کم یکه التماس م ییآشنا يصدا دنیدرون بروم اما باشن

 رونیبه ب... دم و در خانه را باز کردم یبا عجله به درون برگشتم و مانتو و شالم را پوش ...هما خانوم بود  يصدا

 ... کرد  یم رشیتحق... زد  یرحمانه با هما خانوم حرف م یبودکه همچنان ب یانسالیمرد م...  دمیسر کش

 ... خوب بود که در آن ساعت کوچه شلوغ نبود ... به حال هما خانوم سوخت  دلم

و با  دیبعد هم راهش را کش... هفته به آن ها مهلت خواهد داد  کیکرد که فقط  دیبار تهد نیآخر يراب مرد

به  نکهیقبل از ا...  دیایاز دستم بر ب یکمک دیخواستم به درون بر گردم اما فکر کردم شا یم.. رفت  تیعصبان

 ... هما خانوم : درون برود گفتم 

اما ... نشه  یتو رو خدا حمل بر فضول: شدم  کیبه او نزد. سالمم را پاسخ داد . اشکبار نگاهم کرد  یدگانید با

 ... به شما بکنم  یبتونم کمک دیگفتم شا...  دمیاون آقا رو شن يحرفا

 ... کنه  یصبرم که نم.... منم که ندار ... واسه پوله ... بگم دخترم  یچ: را پاك کرد  شیها اشک

 ؟  ادهیز یلیمقدارش خ: گفتم  یحتنارا با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

 .هزار تومن  صدیو س ونیلیم هی... آره  میواسه ما که ندار  -

هزار  ستیتوانستم دو یم... هزار تومن گذاشته بود  صدیمن س يوفا برا... کردم  یداشتم و کمکش م کاش

هم که قبال به من داده بود و من  ییاز پول ها... عادت داشتم  يمن به ندار... تومانش را به او قرض دهم 

 . مانده بود  میخرجشان نکرده بودم صدو پنجاه هزارتومان برا

 ... خورده شو بهتون بدم  هیتونم  یرو خدا من م دتویناراحت نش:  گفتم

شه  یم رمیسفارش بگ شتریاگه بتونم ب... کار کنم  شتریب دیبا... تو ام بشم  يخوام شرمنده  ینم...  زمینه عز  -

 ...تونن کمک کنن  یم يحد هیدختراهم تا ... که دست تنهام  فیح... جورش کرد 

من بهش ... خدمتتون  بارمیاالن برم  نیاجازه بد.... دشمنتون شرمنده باشه... هما خانوم  هیچه حرف نیا  -

 . ندارم  يازین

 . دست و دلباز بود دل رحم و  یلیخ... نخواهد گرفت  رادیکارم ا نیبودم وفا هم از ا مطمئن

رفتم  رنیو پنجاه هزارتومان را برداشتم و ب صدیتعارف کند به درون برگشتم و س نیاز ا شیآنکه اجازه دهم ب یب

 نیکنم خودتونو بابت ا یخواهش م...  دییبفرما: پول رابه طرفش گرفتم . دلم از حالت چهره اش گرفت . 

 نیخوا یکمک م يواسه آشپز:  دمیاو دادم و پرس هباز هم دستم را رد کرد اما به اجبار پول را ب...  دیناراحت نکن

 .کنم بتونم کمکتون کنم  ی؟ راستش فکر م گهید

حتما با وجود من ... خوبه  میآشپز... کردم  یرستوران کار م يمدت تو هیمن : نگاهم کرد که گفتم  پرسشگر

 ...  دیریگب يشتریسفارش ب دیتون یم

 ...  دیکنم قبول کن یخواهش م....  کاریمنم که ب:لبخند زدم . زد  یموج م شیدر چشمان قهو ه ا تعجب

 ... آخه ممکنه شوهرت ناراحت بشه .. اما   -

 ؟  میاز امروز شروع کن نیخوا یم... گم  یبعدا بهش م...  نینگران نباش  -

 ... نیامتحان کن نیتون یاما م نیورم نداردونم با یم: کرد که گفتم  ینگاهم م ناباور

 ... تونم زحمت خونواده رو به دوش تو  یاما دختر من که نم  -

 ... کمک کنم  یبتونم به کس شمیخوشحال م...  دیاریلطفا نه ن... کارم  نیمن خودم عاشق ا  -

 .. .  اطیالبته در ح... او به خانه شان رفتم  با

 یوفا و سالمت يبرا. مطمئن شد که قصد کمک به او را دارم لب به دعا گشود  یبا او حرف زدم و او وقت یلیخ

 ؟  نیرفت و برگشتش دعا کرد و چه بهتر از ا
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رحم  یام مثل اون ب یکی... مثل تو  یکی...  ینیبب ریخ یاله: اشک چشمان مهربانش را پر کرد  گرید بار

 ... خدانشناس 

 ؟  میکن کاریچ دیبا دیبگ...  دیوشش کنفعال فرام  -

 ...  رمیمراسم ها سفارش بگ يبه رستوران برم و بگم که حاضرم برا دیبا  -

 یبه راه م يزیمن رسوند و گرنه معلوم نبود بتون اون پولو جور کنم و دوباره آبرور يخدا تو رو برا:زد  يلبخند

 .... افتاد 

از دوشش بردارم  يکنم و بار یتوانستم به او کمک یم نکهیاز ا... به من دست داد  یلبخندش حس خوب دنید از

 . خوشحال بودم  یلیخ

  میچگونه موضوع را به او بگو دیدانستم با یماند وفا که نم یم فقط

 

 یگرفت و وقت يادیهما خانوم سفارشات ز. کردم  یبود که فکرش را م يزیسخت تر از چ... روز گذشت  نیاول

... ترسم شوهرت ناراحت بشه  یگفت م یاما مدام م. راحت شد  الشیخ میایتوانم از پس کارها بر ب یکه م دید

 ...  یگفت یکاش بهش م

حالش بهتر  دیرس یبه نظر م. و به خانه رفتم و با او تماس گرفتم  اوردیدلم طاقت ن... بود  نیخودم هم هم نظر

 .... سرحال تر بود  یاز صبح باشد کم

 : توانم با او حرف بزنم گفتم  یمطمئن شدم که خوش اخالق ست و م یوقت یاز لحظات سپ

 ازت بکنم ؟ یخواهش هیتونم  یم... جون  وفا

 کنم ؟  یقبول نم یکن یمظلومانه ؟ نکنه فکر م نقدیحاال چرا ا:  دیخند

 ... افکار را پس زدم  نیکرد ؟ ا یاگر واقعا قبول نم.. شد  شتریام ب دلهره

 ...  یاما اگه خوب فکر کن...  ادیب یمنطق ریبه نظرت غ دیشا  -

 ؟  يخوا یم یچ نمیبگو بب... باشه گلم   -

 ...  یتو رفت نکهیبعد ا یساعت کیراستش صبح   -

 ؟  هیخب ؟ نظرت چ: نگران شدم ... سکوت کرد  یکم. تعارف کردم  شیماجرا را برا ي همه

 ؟  کاریچ يخوا ینظر منو م گهید...  يتو کار خودتو کرد  -

 ... ناراحت بود  یلیخ... جون خودم دلم واسش سوخت  به
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 ؟  یواسش گذاشت ییتونم مخالفت کنم ؟ جا یخب االن من م  -

 ؟ یمخالفت کن دی؟ مگه حتما با یشیچرا ناراحت م  -

مگه نگفتم خونه ... از دستت  شمیم یعصبان يسرخود نقدیا نکهیاز ا... بگم  یچ... توام  یکن یم ییکارا هی  -

 ؟  يبر دینبا گهیهر کس د ایاونا و  ي

کنم مخالفت  یازت خواهش م... دارن  ازیهستن و به کمک منم ن یخوب ياما اونا خونواده ...  یچرا گفت  -

 .... گرفتم  یدر ضمن نظرت واسم مهمه که اگه نبود تماس نم... نکن 

 ...  یپسر جوون و مجرد وجود داره رفت و آمد کنکه  يشهال دوست ندارم تو خونه ا  -

شه هما خانوم  یباورت نم... کنم  یکار م اطشونیتو ح يدارم ؟ من تو آشپز خونه  کاریمن به پسرش چ  -

 ... کرد  یمدام تو رو دعا م... خوشحال شد که نگو  نقدیا

 . .... جون شهال قبول کن:  دمیبه لحنم التماس پاش و

 یکه تا مشکلشونو بهت گفتم به فکر کمک م یمیکردم اونقد دل رح یشه وفا ؟ برم ؟ من فکر مبا: نزد  یحرف

 ...  یافت

 ... بگم  یچ  -

 ؟  يندار نانی؟ به من اطم یشناس یدر ضمن مگه منو نم..  ریسخت نگ...  گهیبگو آره د  -

 .  اوردمیخودم ن يو من به رو... شد البته به اکراه  یآنقدر گفتم و گفتم که راض و

 يهما خانوم رفتم و به او گفتم که وفا موافقت کرده خوشحال شد و گفت خوب کار يبه خانه  گریبار د یوقت

 ...  یواجب بود به شوهرت بگ... دخترم 

بود  یدختر ساکت و کم حرف نکهیبا ا... آمد  یخوشم م یلیاز او خ... هم بود  هیعال.  میهم به آشپز خانه رفت با

 ... نشست  یبه دل م یلیخ

آنقدر تنها نخواهم  گریخوشحال بودم که با وجود آن ها د...  میکنار هم نشست... آورد  يمن و مادرش چا يبرا

 ... بود 

ست اما  یشوهرش مرد خوب نکهیا... حرف زد  شیگرفتار لیو دل شیها يروز بود که هما خانم از گرفتار همان

با کارگران ... داشته  یباف یقال يشوهرش کارخانه ... برد  یدر زندان به سر م یو ورشکستگ یبه علت بد شانس

کرده بوده  يکه داشته آنجا را راه انداز يا هیاکردند البته با قرض و وام و اندك سر م یکه در آنجا کار م يادیز

آقا  یوقت.  دیآ یاز آب در ماز کار گرها از قرار ناتو و دست کج  یکی...  نکهیرفته تا ا یم شیخوب پ زیو همه چ
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و شبانه کارگاه  ردیگ یم یکند و او با آقا عماد دشمن یشود او را اخراج م یشوهر هما خانوم متوجه م یعنیعماد 

بافت شده و دستگاه ها که در  مهیکامل شده و ن يها یدار و ندار آقا عماد و قال يهمه . کشد  یآتش م هرا ب

 یکند اما او مدرک یم تیدهد از آن کار گر شکا یرا از دست م زشیآقا عماد همه چو ... سوزد  یکار گاه بوده م

 دنیکه از آقا عماد طلب داشتند با شن يا عدهماند و  یم ینگذاشته بوده و دست آقا عماد خال یخود باق هیبر عل

 ندیآ یهم بوده به سراغش م یگرفتن طلب خود که مبلغ کالن يآقا عماد ورشکست شده برا نکهیاتفاق و ا نیا

آنکه فکر کنند اگر  یاندازند ب یکنند و او را به زندان م یم تیشکا شیگذشت بودند از او و ندار یکه ب یو بعض

بود که آقا عماد دوسه سال است به علت بده  نیو ا... کار کند و پول آنها را برگرداند  بتواند دیباشد شا رونیب

 .رد ب یدر زندان به سر م يکار

 ؟  دیخونه تونو بفروش دیتونست ینم گفتم

 چارهیب... راه داده  نجایما رو به خاطر خدا ا... شوهر خواهر عماده  يو برا ستیخونه مال ما ن نیدخترم ا  -

 ... رمیتونم سرم جلوش باال بگ ینم یمن که از شرمندگ... کنه  یبه ما م یهم بتونه کمک مال یهرچ

 ...شد  یتون اضافه م گهید يخونه هم به خرجا هیوگرنه کرا...  بده رشیبازهم خدا خ  -

نشد  گهیگرفت اماد پلمیهم تا د هیعال... که نتونست درس بخونه یعل... همش نگران بچه هام : زد  یلبخندتلخ

 ... کنم  یناچارا رد م ادیهرچه خواستگار هم م... بره دانشگا

 ... خدا بزرگه ...  نیغصه نخور  -

 ... اما خدا منو تنها نذاشت ...  ستیمن بدتر ن شیوضعتون که از چند وقتپ گهیخود فکر کردم د شیپ و

  ***  *** 

 ...  شیهست برا یگفت حضورم کمک بزرگ یبود م یاز کارمان راض یلیروز گذشت و هما خانوم خ چند

 ... را شاد کنم  یتوانم دل یمن خوشحال که م و

زد و من هم حرفش را  ینم یاست اما حرف یدانستم هنوز هم ناراض یم... گرفت  یروزانه چند بار تماس م وفا

 ... کرد  یباالخره عادت م....  اوردیاش را بر زبان ب يتا مبادا دلخور دمیکگش ینم شیپ

هما خانوم را  يکه در خانه  نیهم... به خانه بروم و برگردم  يخواستم سر هیاول يروز بعد از انجام کار ها آن

...  نمیب یکه درست م شدیباورم نم... زدند شوکه شدم  یکه در خانه مان را م دیو وح نایم دنیباز کردم از د

 ... وحشت زده به درون برگشتم 

 ؟  یمگه نرفت: تعجب کرد  دنمیآمد با د یم رونیخانوم که از آشپز خانه ب هما
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  ...رم  یاالن م... چرا : و دستپاچه شدم  هل

 ؟  دهی؟ چرا رنگت پر زمیشده عز یچ: شد  کیمن نزد به

اما حالم ... من خوبم ... ستین يزیچ: ام را داشت گذاشتم  نهیزدن از س رونیب الیقلبم که خ يرا رو دستم

 .... ایخدا...  گرید يگرفتار کی... خراب بود 

 

 ...هما خانوم هنوز مشکوك و نا باور بود نگاه

 ؟یترس یاز چه م زمیبگو عز... شده دخترم يزیچ هیـ اما مطمئنم  -

تونم بگم دو نفر دم خونه  یمقدمه اش مفصله االن ففط م...بگم هما خانوم؟ یچ:درمانده ام را به او دوختم نگاه

 ....در آوردند نجایسر از ا يدونم چه طور ینم...کنن دایخواستم آدرسمو پ یما هستند که نم ي

 ن؟یکن یبه من م یلطف هیما ش:دیبه ذهنم رس يناگه فکر و

 چکار کنم؟... ادیهر چه که از دستم بر ب:بود گفت اوردهیدر ن میهنوز سر از حرفها نکهیا با

خوام اونا فکر کنن که شما  یم.... دیما بر يبه خونه :آوردم و به طرفش گرفتم رونیمانتو ام ب بیرا از ج دمیکل

 .... رنکه چه کار دا دیبپرس....نیصاحب اون خونه هست

 یعنیکردند؟ دایدانستم آنها چطور خانه را پ ینم.... کرد یم ینا آرام نهیهما خانوم برود و برگردد قلبم در س تا

 کرده باشند؟ بیممکن بود وفا را تعق

کرده اند و دانسته اند که  بینه فقط وفا را تعق ایوفا با خبرند  یاز حضورم هم در زندگ ایخواست بدانم آ یم دلم

 !خواهند بدانند که اوضاع از چه قرار است؟ یخانه رفت و آمد دارد و حاال م نیبه ا

جور وا جور  يفکر ها....من طول کشده بود يکه بر من گذشته بود به وسعت قرنها برا یقیخانوم آمد و دقا هما

 ....باعث سر دردم شده بودند ندیو نا خوشا

 شد هما خانوم؟ رفتند؟ یـ چ -

 ...رفتند... آره:آورد گفت یم رونیرا ب که چادرش یحال در

 ...گفتن؟ یم یـ خب چ -

 .....نه؟ ایشناسم  یبه نام وفا م یشخص...هیک يآومده بودن که بدونن اونجا خونه   -

 از من نبردن؟ یاسم:دلهره گفتم با
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نه تا ک یم بشیره تعق یهر کجا م نیاخالق شوهرش عوض شده واسه هم هیـ نه فقط دختره گفت چند وقت -

کنم و وفا هم دوستع  یم یزندگ یمنه و با پسرم عل يخونه  نجایمنم گفتم ا... رفت و آمد داره یبدونه با ک

نبود اونا باور کردن و  يچاره ا ماا...خدا منو ببخشه که دروغ گفتم....بشه شاگردش یو قراره عل هیعل یمیصم

 ....شه یبودن؟نگو اون دختره هووته که باورم نم یاونا ک یبگ يخوا یحاال تو نم... را حت شد الشونیخ

 ..متاسفانه اون زن وفاست:انداختم نییرا پا سرم

 ؟آخه چطور ممکنه؟ یچ:باور گفت نا

در سکوت گو ش  یگاه...کم وکاست یهمه را ب... میبگو شیام را برا یزندگ يپر غصه  يبود که قصه  وقتش

 نایشوهرت اشتباه کرد که با م:اش را راحت گفت دهیعق... وختدلش به حالم س.ختیبه پام اشک ر یداد و گاه

موندن سختره  يکار تو برا.... رونیاش بره ب یخواد از زندگ یدختره نم نیکه معلومه ا نطوریا...ازدواج کرد

شه از اون چشم  یداره که نم یو محکم يقو يدرسته که شوهرت دوست داره ،اما با خانواده اش رابطه ....

  رهیگ یرابطه قرار م نیا ریشما هم خواه نا خواه تحت تاث یزندگ...دیپوش

جدا  نایو از م ستهیسر سخت تر جلو خانواده اش با دیعالقه نداره با نایوفا اگه به م...دیبکن یفکر اساس هی دیبا

 .که جبر و اجبار نگهش داشته ینه جائ.... کنه که دلش خوشه یزندگ یجائ دیبا.... بشه 

سوخت و  ینم نایفقط کاش دلش به حال م... داشت يقصد نیوفا خودش از اول هم چن... ـ حق با شماست -

 ...کرد  یم شیبه حال خودش رها

 نایکه تا م نهیمعتقد بود که راه بهتر ا.بود يمادرانه که از سر دلسوز يحرفها.... با من حرف زد یلیخانوم خ هما

 .میبشه، من و وفا صاحب بچه بش کیبکنه و به وفا نزد ينتونسته کار

گفت به نفعم هست که زودتر بچه دار شوم  یهر چند هما خانوم م. موضوع فکر نکرده بودم نیبه حال به ا تا

را باز کنم به  يگریگناه د یموجود ب يخواستم پا یتوانستم و نم ینم.... کنم یسکیر نیتوانستم چن یمن نم

اما ... عشق وفا مطمئن و دلگرم بودم هکه ب نیبا ا....شود یکه معلوم نبود عاقبتش به کجا ختم م یزندگ نیا

 ....گذاشت یآرامم نم يهنوز هم احساس خطر لحظه ا

 ....سخت ست میآرامم که همچنان باورش برا یاز دست دادن وفا و زندگ ترس

   *** 
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  وفا

قصد کوتاه آمدن را  نایم نکهیمثل ا... شدم یعصبان یلیکردند خ دایخانه را پ دیو وح نایشهال گفت که م یوقت

به ضرر شهال بود او  یاز هر کس شتریب میماندنش در زندگ... زدم  یبا او حرف م يگریبا زبان د دیبا... نداشت 

 ... و استرس بود  یدچار نگران یاز هر کس شیوسط ب نیا

 ي لهیکند و به وس یوانگید نایم دمیترس یم.... شهال بود  يبرا یوجودم شد نگران ریکه سراز يتر يقو حس

 گریخودم را تا دو روز د... خارج شدن از خانه را ندادم  يبود که به او اجازه  نیا...  اوردیسر شهال ب ییبال دیوح

 ... رساندم  یبه او م

 یحالش خوبست و اتفاق نکهیز اگرفتم و ا یشهال را م يشماره  کباری یدو روز تمام شود و برگردم ساعت نیا تا

 .... شدم  یبا خبر م فتادهین

 . هم بر وجودم غالب شده بود  یحس دلتنگ یجز نگران... خودمان و نزد شهال رفتم  ياز هر جا به خانه  قبل

چشمانش ... پناه در آغوشم انداخت  یب یخود را چون کودک دنمیبا د... بود  شیپر از تشو اهشیچشمان س نگاه

را درست  زینوازشش کردم و او را مطمئن کردم که همه چ... نکرد فقط گفت نگرانم  هیز اشک بود اما گرپر ا

 .... خواهم کرد 

 ... رفتم  نایموضوع از چه قرارست به نزد م نکهیسر در آوردن از ا يرا با او خوردم و پس از آن برا شام

من مهم نبود  ياما برا... به تن داشت  ییبایکرده بود و لباس ز شیآرا... حال نبود  یو ب دهیآنقدر رنگ پر گرید

 . شوم  دهیکش شیرغبت نداشتم که به سو یسر سوزن یحت... 

 .... برده بود  گرید یدل مرا زن... آمد  یدانست اما در مقابل من به کارش نم یرا خوب م يدلبر رسم

 . آورده بود  يچا میبرا... رم نشست کنا. نشستم  ونیبعد مقابل تلوز یساعت.... گرفتم  دوش

 چه خبر ؟ : آنکه نگاهش کنم گفتم  یو ب برداشتم

 ... چشمانش شوم  ي رهینداشتم که بخواهم خ یکردم اما حس یرا حس م نگاهش

 .... تنگ شده بود  یلیدلم واست خ... فقط ...  سین یخبر خاص...  یسالمت  -

 ؟  یختیآبرومو ر قمیرف يخونه  یدلت تنگ شده بود که رفت: توزانه ام را به او دوختم  نهینگاه ک نباریا

 .... خوام  یمعذرت م: تا مل گفت یکالمم جاخورد و با کم از

 ي؟ اصال آدرس اونا رو از کجا آورده بود یعل يدم خونه  یرفت يپاشد یواسه چ: خشم به طرفش بر گشتم  با

 ؟ 
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خوام از  یکه دوستنت دارم و نم نهیهمه اش واسه ا: خواهد کرد  هیدانستم گر یم... انداخت  نییرا پا سرش

 ... دستت بدم 

 ؟  يو با شکم پر به خونه ام اومد یدوستم داشت: گفتم  یعصب یلحن با

 ... تازه .... من... من : کرد  هی، گر اوردیتر از آن ست که تاب ب زیدانستم کالمم تند و ت یم... سرخ شد  صورتش

 ... وفا  مونمیمن پش... کنم چقدر دوستت دارم  یتازه حس م: ماند  رهیخ میچشمان اشکبارش به چشمها با

 یزن...  ستمیتجربش ن نیخواستم که مطمئن باشم چندم یم یمن زن...  رهید یلیحرفها خ نیواسه گفتن ا  -

 ...که 

 ... کنه  یاشتباه م یاما هر کس: را قطع کرد  حرفم

 ... مثل اشتباه تو ...  ستیقابل جبران ن یباشه هر اشتباه ادتیاما ... آره   -

تو ... پرم  یم یبا ک ایرم  ینداره که من کجا م یبه تو ربط...  رونیب یبهتره پاتو از کفش من بکش: شدم  بلند

 .... طالق  يدنبال کارا میبر دیفردا با نیاز هم... در ضمن ... گم  یبا آخر م يبرا... من دخالت نکن  يکارا

 ... من دخالت کنه  يتونه تو کارا یدونست نم یم دیبا دیوح...  نییپا رفتم

ام بودند  یناتن. ... بود یکیاز تنشان با تنمن  یجزع میگو یکه م يهمه ا... خانواده دور هم جمع بودند  ي همه

 ... دانند  یکردند مرا از خود نم یحس م یگاه... 

 . هر حال از حضورم خوشحال نشان دادند  به

 شده وفا جان ؟  يزیچ: مادر گفت ...  دیرنگش پر... دانست چرا  یم....  میخواستم که به اتاقش برو دیوح از

 ... کار کوچولو باهاش دارم  هی... نه مادر   -

 بله داداش ؟ : را که پشت سرش بست گفت  در

 داره ؟  یربط نایم ایخواد به تو  یه هر جا که دلم مرفت و آمد من ب: نگاهش داشتم  رهیخ

 ... نه ... خب : انداخت  ریبه ز سر

خونتون  ادیکه وفا که م نیکن یو در مورد من پرس و جو م دیدوره افتاد ابونیتو خ نکهیا لیخب پس دل  -

 ؟  هیحرفا چ نیداره و ا کارتونیچ

 . داشت  ینگ درماندگنگاهش ر... کالفه بود ...  دیکش شیبه موها یدست

 من ؟  قیرف يدر خونه  ی؟ چرا رفت یزن یچرا حرف نم  -

 ... داداش  ستین قتیرف ياونجا خونه : آرام بود  شیصدا
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 .  دمیکه شن یجا خوردم از حرف.... آن مات ماندم  کی

 ؟  هیمنظورت چ  -

 .... يدونم که با شهال ازدواج کرد یمن م: گرفت  میرا از چشم ها نگاهش

 ؟ يدیشن یاز ک: تا به خودم مسلط شوم  دیلحظه طول کش چند

 . با هم  دمتونید  -

 کجا ؟ : گفتم  ناباور

به  دمیرس... کردم  بتونیکه تعق دیببخش...  دمید یشد اونچه که م یبا ورم نم...  دیسوارش کرد شگاهیآرا جلو

 یالبته به کس...  دیکن یم یکه تو اون خونه زندگ دیزن شوهر جوون هی... گفتن  دمیبعدم که پرس... خونه تون 

 ...  نایفقط م... نزدم  یحرف

 دونه ؟  یم نایم  -

 ...  نینکن تشیکنم اذ یخواهش م: تکان داد  سر

 ... دلواپس بود  بیعج لحنش

 ... نزد  یپس چرا به من نگفت ؟ من االن بهش گفتم چرا با تو به اون خونه رفته حرف  -

 ... من ازش خواستم   -

 ؟  دیرس یماجرا داشت به کجا م نیا...  دمیبه صورتم کش یدست

 ؟  دیکن کاریبا شهال چ دیخواست یبشه ؟ مثال م یاونجا که چ دیرفت  -

 ...التماس کرد ببرمش تا با شهال حرف بزنه  نایم  -

 ؟  یچرا بهش گفت  -

 .... دوستت داره  یلیخ: رنگ شرم گرفت  نگاهش

 بشه ؟  یچ یخواست یم:  دمیپرس جیگ

رو  نایمن م... من ... اما بذار بگم ... به تو باشه  یحرمت یب دیشا.... داداش : را باال گرفت و نگاهم کرد  سرش

... شدم  یمن ناراحت م... توئه  يگفتن برا یهمه م شهیهم... وقته که دوستش دارم  یلیخ... دوست دارم 

باور کن ... خوب بود اما دوستم نداشت  یلیهم خ نبا م... مهربون بود ... اومد  یبود اما ازش خوشم م ينامرد

 يبهش گفتم من پا...  يکه طالقش بد نهینگران ا...  هیچطور تونیدونم زندگ یاالنم که م... دست خودم نبود 

 ... بهش گفتم هم خودشو خالص کنه هم تو رو ...  ستمیا یم زشیهمه چ
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 ... شدم  یم یعصبان شتریبه لحظه ب لحظه

 خوامش ؟  یچرا نم یدون ی؟ م یکن یم یچه غلط يدار یدون یم... خفه شو : به هوا برخاست  ادمیفر

 ...دونم  یهمه رو م... دونم  یم:حرفم آمد  انیم به

 ... احمق  یکن یم یچه غلط يدار ینمدون...  یدون ینم یچیتو ه: اش را گرفتم  قهی

 ... دونم  یباور کن م... دونم  یم: کرد دستم را آزاد کند  یسع

 

 

 

ماند  رهیخ دیوح ي قهیمن به  يبه ما و دستان گره شده  یکه باز شد و مادر به درون آمد و نگاهش با نگران در

 ...  دایم شیپ یدونم چ ینم یغلطا کن نیبعد از ا يدفعه : گفتم  زیآم دیتهد یاما با لحن... او را رها کردم 

 ... رفتم  رونیشما دوتا چتون شده را بدهم از اتاق ب دیپرس یآنکه پاسخ مادر را که م یب تیبا عصبان. نزد  یحرف

... در را باز کردم . از پله ها باال رفتم ... از نگاه کنجکاو خواهرها و پدرشان برداشتم و از خانه خارج شدم  نگاه

 يدار يچه سر و سر دیبا وح: ام را به او دوختم  یجمع کرد و نگاه عاص خودش را دنمیبا د. در سالن بود  نایم

 ؟  رهیدا ور یختیو گند زدناتو براش ر یزندگ يقصه  يکه همه 

 دیاعتراف بگشا ایاو لب به اعتراض  ایکنم  ياز آنکه باز تند شیپ... در نگاهش نشست ، آرام برخاست  ترس

در را باز کردم و نگاه کالفه ام را به . خورد  یکه به در م يآن ضربات عجوالنه ا یزنگ بلند شد و در پ يصدا

 ... من آنگونه نبود  قابلچرا آنقدر گستاخ شده بود ؟ در م... که پشت در بود دوختم  یکس

 مونده مگه ؟  میا گهی؟ حرف د يخوا یم یچ: براندازش کرد  نمینگاه خشمگ. تعارف به درون آمد  یب

 ... منه  ریهمه اش تقص...  ستیمقصر ن نایداداش م: به من  یانداخت و نگاه نایبه م ینگاه

 گذره ؟  یم یشما دوتا چ نیخوام بدونم ب یتقصر توئه ؟ م یچ: گفتم  یلحن تند و عصب با

 ... را در بر گرفت  نایم نگاهم

 ...  یچیباور کن ه: گفت  یدستپاچگ با

 ... منو خر فرض نکن ... کنم  یمعلومه که باور نم: کردم  اخم

 خب ؟: چرخاندم  دیوح يبه سو نگاهم
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اونقد که ... خواستمش  یاما م... به حرمت تو داداش ... بهش نگفته بودم ... دوستش دارم ... بهت که گفتم   -

ئه و به نام تو دمید یم نکهیاز ا... زد  یم شمیهاش آت یتفاوت یب... فکرمو مشغول خودش کرده بود  يهمه 

... خواستم بهت بگم اما روم نشد  يچند بار...  شیخوا یمطمئن بودم نم...  دمیکش یعذاب م یالشیخ یتوام ب

 ...  دمیتنها د یرو اتفاق نایمشروب خورده بودم و م... که  یوقت هی نکهیتا ا.... نتونستم لب از لب باز کنم 

سرش ... اما به خودش اجبار کرد ...اش شرم داشت از گفتن حرف نا گفته ... از عرق  سیسرخ شد و خ صورتش

 ... اونم که عشقم بود و ... حال خودم نبودم : انداخت  نییرا پا

... رهاش کردم ... اما زود به خودم اومدم ... کردم  یحرمت یب... کردم  تشیاذ... کردم  يبهش دست دراز...  من

 ... که حقم داشت ... اون ازم متنفر شد  یول

باهاشون رفت و آمد ...  شدیدوست م قامیرف نیکنه و منو دق بده با بهتر يبا من لجباز نکهیا ياون به بعد برا از

 یو نه حت دادینه به زبون خوش نه داد و ب.... راه برش گردونم  نیشد از ا یهم نم یزبون چیبه ه... کرد  یم

... باز شد  شیسپهر نامرد به زندگ يپا نکهیا ات... نداره  شویدونست دلم تاب ناراحت یم... و کتک  دیتهد

 دهیاما بازم فا...  میزد و خورد کرد... کردم  دیسپهرو تهد...  ومدیکوتاه ن نایهر چه کردم م... که  شیشناسیم

 ...  نکهیتا ا... نداشت 

 ؟  يو الل شده بود یدونست یرو م یهمه چ...  یعوض: اش را گرفتم  قهی. به جوش اومده بود  خونم

 یتو رو هم نم نکهیبا ا... کنه  یم یقسم خورده بود به تو بگم خودکش ناهمیم...  شیخواست یخب تو که نم  -

 ... منو زجر بده زنت شد  نکهیا يخواست و فقط برا

 اون حاملست ؟  یدونست یتو م یلعنت: شده گفتم  دیکل يدندان ها نیب از

 یآخه وقت... حالش بد بود واسم درد و دل کرد ...  شیچند روز پ نیتا هم... دونستم  یباور کن نم... نه   -

 ......بده  حیازش خواستم توض... تونه باشه  یدونستم کار تو نم یم... تعجب کردم  یلیحامله بوده خ دمیشن

به نام .. .برو نامرد ...  دیوح ریبرو بم: با نفرت به عقب هلش دادم ... اش جدا کند  قهیکرد دستم را از  یم یسع

و  یبهش دست بزن یچطور تونست... اما دختر خالت بود ... خوامش درست  ینم یدونست یم... من بودنش جدا

اگه همه رو ...زدم  یاگه بهت حرف م م؟ نامرد بود يکرد یچه غلط ی؟ چرا به من نگفت ینگ یچیبعدم ه

 ....  یکردم که تو براش بهتر از من ینم یراض

 ... کشه  یقسم خورده بود خودشو م نایم... خواستم بگم داداش   -

 ... . هرزه کمتر  هی... به جهنم : او را خاموش کرد  ادمیفر
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بود  نیاز ا ری؟ غ ياریب یتون یم ي؟ چه عذر یرو نگفت هیچرا به منه مثال نامزدت قض: خوندم  نایرا به م نگاهم

 ؟  يخورد یخواست(..... ) و انتقام از او هر  یتالف يکارتو راحت کرد و توام به بهانه  دیکه وح

 .... دم مشکش بود  شهیمثل هم شیها اشک

جلوشو  یتون یو نم ادیره و م یم ییسر پا یکارست و با هر ب نیا یدون یتو م: نگاه کردم  دیبه وح دوباره

 ...  رتیغ ی؟ آره نامرد ؟ ب شیخوا یو بازم م يریبگ

 

 

جلوشو  یتون یو نم ادیره و م یم ییسر پا یکارست و با هر ب نیا یدون یتو م: نگاه کردم  دیبه وح دوباره

 ...  رتیغ ی؟ آره نامرد ؟ ب شیخوا یو بازم م يریبگ

دل  شی؟ به چ يشد یزن نیعاشق همچ یگ یم يواستاد ییبا چه رو... انتخابت  نیبا ا دیبه سرت وح خاك

 ؟  يدخوش کر

که باهاش ازدواج  ينکبت خوش کرد ياون دختره  هیتو دلتو به چ: گفت  ندیتند و ناخوشا یبود که با لحن نایم

 ؟  يداد حیکلفتو به من ترج هیمن به قد اونم ارزش ندارم ؟ تو  یعنی؟  يکرد

 ریتحق تیشد شهال را با آن شخص یکند ؟ مگر م ریخواست اورا تحق یگفت ؟ م یمن بد م يمورد شهال در

 يبفهم دار...  یکن یم يادیغلط ز... خفه شو هرزه : تمام وجودم را خشم گرفته بود ... کرد ؟ به طرفش رفتم 

 ...  یزن یحرف م یدر مورد ک

 .... که تو رو  زهیهمه چ یهرزه اون کلفته ب: شد  رهیوقاحت در چشمانم خ با

 ... ماند  رهیاز حدقه زده به من خ یناباور و با چشمان که دمیمحکم در دهانش کوب چنان

 ... گه ؟ اون دختره  ی؟ مگه دروغ م یکن یم کاریچ: گفت  دیوح

 ...  کهیحرف دهنتو بفهم مرت: به صورتش زدم ... از آنکه جمله اش را تمام کند گرفتم  شیاش را پ قهی

اش هرچه داشتم  یراحت ياو که برا... انش بسته بود که جانم به ج يبرادر... حرمتم را شکست  یراحت نیهم به

ها را داشته باشد  نیبهتر شهیهم نکهیا يبرا...  اوردیدوست و آشنا کم ن شیپ نکهیا يبرا... کردم  یرا خرجش م

راه  نیگذاشت به آ یکه اگر عشق بود نم...  نایهوس بود احساسش به م يآر... هوس کورش کرده بود ... 

 ... شود  دهیکش

 ... اش  یحرمت ینه از ضربه که از ب... وجودم پر از درد شد ... چشمانم نشاند  يرا هم پر کرد و پا مشتش
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 ... از او نه ... هرکه توقع داشتم از او نداشتم  از

 ... وقت نمک نداشته  چیدست من ه...  نیآفر... پسر  نیآفر: عقب هلش دادم  به

 ... لرزان لمس کردم  ضربه را با سر انگشتان يجا

که واسش جون  يبزرگتر... بزرگترش بلند کرد  يبه خاطر تو دست رو... که  ینیبیم: انداختم  نایبه م ینگاه

 ؟  شیخوا ینم یگ یهنوزم م... ده  یم

نگاهم را از او گرفتم و به سمت در ... تند  شیبود و نفسها یعصب دیوح... جوابم را نداد ... کرد  یم هیگر نایم

و امثال  نایرو با صدتا تو و م بیاون دخترِ نج يتار مو هیمن .... مفت چنگ تو ... خوامش  یمن نم: رفتم 

 ... کنم  یشماها عوض نم

 یرا ب انمیحرفها... را به صورتم دوخت  رانشینگاه ح... شدم  نهیبه س نهیباز را که گشودم با مادر س مهین در

 ... بود  دهیشک شن

 .... انداختم  نییرا پا سرم

 وفا ؟ هان ؟  يکرد کاریچ... تو   -

دست لرزانش را باال آورد و ... خشک  شیگچ بود و لبها يدیرنگش به سپ... را به نگاه مبهوتش دوختم  نگاهم

 . ...راگرفتم  شیبازو ها ریبزند سست و ناتوان افتاد که ز یحرف نکهیقبل از ا

 

   *** 

 *** شهال  ***  

 گریاز شب گذشته که رفته بود د... نگران بودم  یلیخ... داد  یبار چندم شماره اش را گرفتم اما جواب نم يبرا

 ... چکار کنم  دیدانستم با ینم... خبر بگذارد  یمرا ب ایخبر بماند یممکن نبود از من ب... از او نداشتم  يخبر

هوا سرد بود .... نشسته بودم و چشمان منتظرم را به در دوخته بودم  اطیساختمان در ح يجلو يپله  يرو نگران

 ...  ردیگ یم شتریکردم قلبم ب یتوانستم به درون ساختمان بروم حس م یاما نم دمیلرز یو از سرما م

الو : پاسخ داد  یسبوق بود که ک نیآخر يشا... افتاده بود  بیعج يتابم به شور یدل ب... هم شماره گرفتم  باز

 ... 

 یچ ستیاالنم معلوم ن... وفا تصادف کرده : بزنم گفت  یاز آنکه حرف شیپ... بود  نایم دیشا... زن  کی يصدا

 .... هرزه  ي کهیزن يندار یچیبراش ه ی؟ جز نکبت و بدبخت ینیبیم....  ادیب شیپ
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 ... وجودم سوخت  يهمه ...  ختندیر میآب جوش به سر تاپا انگار

گفت  یاو دروغ م... چشمانم پر از اشک شد  يبه ناگه خانه ..... کننده داشت  وانهید یدر گوشم پژواک شیصدا

 ... وفا ... من  يوفا.... مرا زجر دهد  نکهیا يبرا...  دیکاش دروغ بگو یعنی... 

ساخته بود که  میبرا یبتیآن خبر چه ه دنیدانم شن ینم... هما خانومرساندم  يچگونه خود را به خانه  ندانستم

 هیبا گر... دورم جمع شدند  قهیهمه در کمتر از چند دق... هما خانوم را صدا کرد ... جا خورد  دنمیآنقدر از د هیعال

هما خانم که رنگ ... به آن حال و روز در آمده ام  دمیشن نچهو دانستند که آز آ...  دمیگفتم که چه شن شانیبرا

 يهمه  میر یاالن م... آروم باش ...  زمیغصه نخور عز: بود گفت  دهیو خوشرنگش پر یشهصورتیار هماز رخس

 ...  میکن یم داشیو پ میگرد یرو م مارستانهایب

...  میریسراغشو بگ مارستانهایاز ب یاول تلفن میتون یخب م: بود که گفت  یاو هم هل شده بود و عل چارهیب

 ...  میکرد داشیزودتر پ دیشا

 ؟  کشهیچقد طول م دیهمه رو بگرد دیبخوا دیدون یم... بهتره  ينطوریآره مامان ا: گفت  هیعال

 ... و شماره گرفت  دیوفا را از من پرس لیفام... تلفن نشست  يپا خودش

 . ..نه  ایدارند  يمورد نیچن ندیکه منتظر بود بگو یبه حالت صورتش وقت... اشکبارم به دهان او بود  چشمان

 نیا نیب.... بزرگ  يایدن نیدر ا... کردم یم هیمهابا گر یب... تاب و توان از کف داده بودم ... سوخت  یم قلبم

که دوستش دارمو  یاون... نخواه که دوباره تنها بشم  ایخدا... بود  میزندگ يهمه ... همه آدم فقط او را داشتم 

 ...  یشه با منیهم.... خدا بازم تنهام نذار ... خدا...  ریازم نگ

 خب االن حالشون چطوره ؟ ... بله ... آوردند  شبید... بله : گفت  هیعال یوقت

 ..... حواسم را دادم به او  يرا پاك کردم و همه  میخودم آمدم با عجله اشک ها به

االن تموم  نیکوتاه داشته که هم یعمل جراح هی.. .خدا رو شکر خوبه : را گذاشت و نگاهم کرد  یگوش هیعال

 ... شده 

 کنم ؟  کاری؟ حاال چ یچه عمل یعنی...  ایخدا يوا: صورتم زدم  به

 ...  نی؟ تو رو خداد کمکم کن زمیبه سرم بر یهما خانوم چه خاک "هما خانوم را گرفتم  دست

 ... که گفت حالش خدارو شکر خوبه  يدیدخترم د ریآروم بگ  -

 ... خوب باشه  ستمیمطمئن ن..  نمشیخوام بر م بب یم  -

 ...  امیمن همراهت ب يخوا یم: گفت  يبا دلسوز هیعال
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 ...  يبر ستیدرست ن زمینه عز:گفت  هماخانوم

 ...  شمیم وونهیدارم د... برم  دیبا... تونم  یاما من نم  -

 ...راه گرفته بود را پاك کردم  میبر گونه ها گریراکه بار د میاشکها

 ... شده از دور  یحت...  نمشیرم بب یم: شدم  بلند

اگه االن عمل داشته بدون که ...  يکه بر ستیاما به صالحت ن...  یدونم نگران یم: خانوم هم بلند شد  هما

 نیوفا از ا دیشا... داشته باشند  با تو یستیممکنه رفتار ناشا ياگه بر... هستن مارستانیخونوادش ب يهمه 

 ... کارت ناراحت بشه 

 .. کنم ؟ دلم طاقت نداره  کاریپس چ: گفتم  یدرماندگ با

اگه خونواده اش اونجا بودند شهال خانوم جلو ...  دیخب مامان شما خودتون همراه شهال خانوم بر: گفت  یعل

 حالش چطوره ؟ نینره و شما برو بب

 شمیاالن حاضر م...  زمیباشه عز: چشمان مهربانش را به من دوخت ... منتظرم را به هما خانوم دوختم  نگاه

 ...  میبر

 .  افتیخواهم  یاو را در چه حال نکهیبه ا... کردم  یمن در خود فرورفته تنها به وفا فکر م دیایاو برودو ب تا

 ونشانیمد... بودند  يجار میم نکندند و مدام بر گونه هادم دل از صورت کی مارستانیبه ب میها هم تا برس اشک

 .آمد  یکردند و گرنه معلوم نبود چه بر سرم م یذره ذره آب م میو بزرگ را آنگونه برا بیبودم که آن بغض عج

    ***   *** 

حالت بده ... دخترم  يوا: به من گفت  یهما خانوم با نگاه.  میدیرس مارستانیبود که به ب 11به  کینزد ساعت

 ... شه  یچشمات باز نم يکرد هیبس که گر... به صورتت بزن  یآب هی ایب.... مادر  ي؟ رنگ به رو ندار

 ... خوام  یم میبر... حالم خوبه ... نه : حال گفتم  نیبا ا... بودم  ستادهیسر پا ا یبا او بود به سخت حق

 .... فرو رفتم  رهیو ت اهیس ییایدر دن کبارهیچشمانم به گردش در آمد و به  شیپ زیهمه چ... ادامه دهم  نتوانستم

   *** 

ماندم و فکر کردم تا به  رهیبه او خ یلحظات...  دمیسر خودم د يکه باز کردم هما خانوم را نگران باال چشم

 ... افتاده و کجا هستم  یخاطر آوردم چه اتفاق

 ؟  زمیحالت بهتره عز: زد مادرانه  يچشمان بازم لبخند دنید با

 .. وفا ... وفا ، هما خانوم ... خوبم : را تکان دادم  سرم
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... خوبه  یلیخداروشکر خ...  زمیعز ریآروم بگ: کرد  دنیشده بودم وادار به خواب زیخ مینشستن ن يکه برا مرا

 ...  دمشیرفتم د

 واسش افتاده ؟  یچه اتفاق...  نیتو رو خدا راستشو بگ  -

 ... االنم کامال به هوشه ... فقط پاش شکسته ... خدا بهش رحم کرده ... نگران نباش مادر   -

 ؟ دیشما رو د  -

 ... بود اسمشون  یچ... اون دختر و پسر ... خونوادش اونجا بودند ...  زمینه عز  -

 ؟ دیو وح نایم  -

 ...اسن اونا هم بودن گفتم برم جلو ممکنه منو بشن... آره ... آره   -

 ؟  نمشیتونم بب یم یمن ک  -

 ...  شینیبب یتون یم ستین یاگه کس... گردم  یدم بر م یآب م یسر و گوش هیرم  یم  -

به سرمم انداختم  ینگاه... بود  دهیخواب انسالیم یزن. دوختم  يرا به تخت کنار نمیرفت و من نگاه غمگ او

 دو ساعت گذشته بود ؟  یعنی... جب کردمبه ساعتم که نگاه کردم تع... نمانده بود  يزیچ

 ... بود و من کالفه شده بودم  دهیطول کش ادیرفت و آمدش ز... خانوم آمد  هما

 ؟  نیاومد رید نقدیچرا ا  -

دادن  یرفتم تو چون وقت مالقات نبود اجازه نم یگذشته به سخت نیاز ا...  گستیبخش د هیتو  زمیآخه عز  -

 .. التماس کردم راهم دادند  نقدیبرم تو ا

 شد؟ تنها بود ؟  یچ... خب : عجله گفتم  با

 ... بود  ششیپ دیوح...  زمینه عز  -

 ... در هم رفت  میها اخم

 ... لحظه برم تو و بر گردم  هیو برگشت تونستم  رونیرفت ب دیفقط تا وح  -

 ؟  نیخب باهاش حرف زد  -

 ... خواب بود  زمینه عز  -

 کنم ؟  کاریچ دیباحاال   -

 وقت مالقات شه ؟  میبمون يخوا یم  -

 ...  نیشما برگرد...  نیشرمندم نکن نیاز ا شتریب گهید  -
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 ... کردم  صویترخ يکار..  یمرخص گهیتو ام د: به درون اتاق آمد و هما خانوم گفت  پرستار

 ... شرمندم هما خانوم  ـت

 ؟ یاالن خوب:  دیکش رونیسرم را بست و از دستم ب پرستار

 ... خوبم .. بله   -

 ...  یداشته باش جهیممکنه هنوز سرگ...  نییپا ایآروم از تخت ب  -

 .ممنون خانوم .. باشه   -

 ... مونم  یم نجایمن هم..  دیگهبریشما د: رفت و من به هما خانوم نگاه کردم  يبه سمت تخت کنار او

 ...  مونمیدخترم ؟ م هیچه حرف نیا  -

 ...  دیخه شما خودتونم کار دارآ  -

 ممیو برگرد میبر يبخوا.. نمونده  شتریب گهید میساعت و ن کی میمون یم...  زمیعز يتو االن واجبتر  -

 ...  میبرگرد دیبا دهینرس

 .  میهما خانوم گفت به نماز خانه برو. نماز نخوانده بودم .  میرفت اطیح به

 ... بهتر شد  یلیبا نماز خواندن حالم خ شهیهم مثل

 ...  یکن یلقمه بذار دهنت دوباره ضعف م هی: برگشت  جیخانوم رفت و با دو ساندو هما

 ... ندارم  لیاما من م دیدیزحمت کش... ممنون   -

 ... که عاشقش بودم را خوردم  جینصف ساندو لیم یاصرار داد به دستم و من ب به

 نمیآب کردن بغض سنگ يبه تقال افتادند برا میدوباره اشک ها... رود  نییپا میاز گلو يزیشد چ یمانع م بغض

 . 

مقابل .. . بود رساندم  يکه در آن بستر یشتابان خودم را به اتاق ییبا گامها... مالقات شد و من با عجله  وقت

 ...  دمیباز به درون سر کش مهیو از در ن دمیدر اتاق رس

چقدر دلتنگش . گچ گرفته چشمانم پر از اشک شد  يو پا یچیپباند  يبا سر مارستانیتخت ب ياو رو دنید از

 ... بودم 

رادر  يناباور... اش به نگاه مشتاق و اشک آلودم گره خورد  رهیاحساس نگاهم سرش را برگرداند و نگاه سبز ت با

 ... دلم  زیتو ؟ عز: سرش را باال گرفت ...  دمیمردانه اش د يمایس
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 یک نیبه به بب: از پشت مرا باز داشت  ییگام را به درون نگذاشته بودم که صدا نیرا کامل گشودم و هنوز اول در

 ... نجاستیا

داشت  يا رنهید ینگاهش دشمن ییگو...را گم کردم  میخواهر بزرگ وفا دست و پا دنیعقب برگشتم و با د به

 ... با من 

   *** 

 *** وفا  ***  

 او چطور باخبر شده بود ؟...ماندم  رهیکرد خ یاهم مبه او که با چشمان به اشک نشسته نگ ناباور

 یبا خانواده ام روبرو م دیگذشته نبا نیاز ا... دانستم طاقت ندارد  یم.  ندیحالت بب نیخواست مرا در ا ینم دلم

 به:  دیخواهرم از راه رس دیایکه خواست به درون ب نیهم... اما خب در عمل انجام شده قرار گرفته بودم ... شد 

 ...  نجاستیا یک نیبه بب

که  يزیدانستم سمانه با زبان تند و ت یم. جا خورد و به طرفش برگشت  شیصدا دنیشهال که از شن چارهیب

 ... دارد او را خواهد آزرد 

 .. کرد  یاما تمام تنم درد م نمیبنش خواستم

 ...  زمیتو عز ایب  -

 ... به خاطر حضور سمانه برود  ای ردیبود حرف مرا بپذ مانده

... کردم اشتباه باشه یداره ؟ تا حاال دعا م قتیپس حق: به من انداخت  یبا خشم به درون آمد ونگاه سمانه

 ..  یکرده باش يکار نیکه همچ یباش فکریب نقدریا شهیباورم نم

 ...  یبا من طرف نکن که نیخواهشا توه... ربط نداره  یمن به کس یزندگ... بس کن : کردم  اخم

 اقتشویاون که ل فیح...  نایم چارهیب... سر و پا خوب هوش و حواستو برده  یب يدختره ... چشمم روشن   -

 ...  يندار

 ...  رونیبرو ب... ندارم  اقتشویل یمونده بود که تو بگ نیآره هم  -

 ... بود  ستادهیا يحرف و نگران گوشه ا یساده ام افتاد که ب يتوز سمانه به شهال نهیک نگاه

 ؟  یبش یکس نیزن همچ يچطور به خودت اجازه داد ي؟ تو کلفت ما بود يدیخجالت نکش  -

ارزه به من و تو و کل خونواده  یدختر م نیشرف ا... خفه شو سمانه :  اوردیشود و دم بر ن رینداشتم تحق طاقت

 ... نشدم  وونهیتا د رونیگفتم برو ب... 
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 ستیکه معلوم ن یغربت يسروپا یب يدختره  نیتو بمون ا... رم  یمعلومه که م: پشت چشم نازك کرد  سمانه

 ... عقل شده  یتوئه ب زونیو آو نجایپاشده اومده ا ياز کدوم خراب شده ا

 ... صداتو ببر ...  یگفتم خفه شو لعنت: به هوا برخاست  ادمیفر

 ...  دیکش ریبه صورتش زد که قلبم ت یمحکم یلیهوا س یآنکه مراعاتم را بکند به سمت شهال رفت و ب یب

 ...  رونیب یگمش وونهید نیا یرو کولتو از زندگ يبهتره دمتو بذار  -

برجسته اش  يگونه  يرو یلیس يجا... پر ازاشک شده بود  میشهال يچشمها...  رونیرا گفت و رفت ب نیا

 ... زد  یم یود و به سرخمانده ب

 ... قربونت برم  ایب...  زمیعز ایب  -

خدا رو شکر که ...  ستیمهم ن: حال لبخند زد  نیباا...  دیفرو چک شیکرد و با گردش چشمانش اشکها نگاهم

 ...  یتو سالم

 ... وقت مالقاته : دیکه خودش را پس کش رمشیخواستم در آغوشم بگ. آمد  میسو به

 ... مات ناراحت نباش قربون چش  -

...  کارستیوسط چ نیا نایدونستند که م یاما کاش م... اونا حق دارن ....  ستمین: تلخش را تکرار کرد  لبخند

رفت  یاتاق م نیخواهرت بود که شوك زده و ناباور از ا نیکه اگر کرده بودم ا... رازشو فاش کنم  ومدیدلم ن

 ... با حس حقارت  رونیب

 ...  یگرفت یم دهیکه از من نشن ییحرفا يمثه همه ...  ریبگ دهینشن... گذشت کن  یتو خانوم  -

 ... شم  یم وونهینکنم د.. کنم  یمعلومه فراموش م...  هیچه حرف نیا: را نوازش کرد  میموها

 ؟ يدیاز کجا فهم: زدم  لبخند

 ...  نایگفت و باخبر شدنش توسط م شیو تماس ها یاز دلتنگ میبرا

مادرمم ... دونستند که با تو ازدواج کردم  یهردو م... حرف زدم  دیرفتم خونه با او و ح یوقت: شدم  ناراحت

بود که  نیا... کنم  یم کاریچ دمیحالم بود نفهم...  مارستانیب مشیبرسون میو حالش بد شد و مجبور شد دیفهم

 ... تصادف کردم 

 ... مردم  یاز دلشوره داشتم م...  یخدا رو شکر که خوب: زد  يپر مهر لبخند

 يکاراهم بلد بود نیاز ا... چشمم روشن : نگاه خاله خصمانه بود ... وارد اتاق شد  نایبود که به همراه م خاله

 ... تو حروم شد  ياز دخت مثل گل من که به پا فیح...  ينمک نشناس ؟ خوب حق هم خون بودنو به جا آورد
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 ...  دهیگفته که شهال را د که سمانه به ان ها دانستم

لجنه بد بوئه  هیکه  یدر صورت... گله  نیاز نظر تو دخترت ع...  میشو با هم بر ادهیپ... صبر کن خاله جان   -

 ...  میکه آوار شد رو زندگ

 نایم ياما دلم برا.کردم  یگفتم و خودم را خالص م یوقتش بود که م دیشا... کرد یبا ترس نگاهم م نایم

و اندوه چشمان  یکس یو ب یبیقلبم آتش گرفت از غر... نگاهش پر از غم بود ... به شهال نگاه کردم ... سوخت 

 ...  شیبایز

 یحق دخترمو ازت م... کنم  تیخوام ازت شکا یاالنم م... کردم  یداشتم سکته م دمیشن یوقت: گفت  خاله

 ...  رمیگ

 . نکند  مینزنم که بعدا عذاب وجدان رها یحرف. کردم آرام باشم  یسع

کنم  یخواهش م...  میکه از هم جدا بش هیراض... به خودشم گفتم ...  میخور یبه درد هم نم نایخاله من و م  -

 ... مدت  نیخدا شاهده که من تو ا... خودمون  يبه عهده  دیرو بذار يریگ میتصم

زبان به دندان ... حامله شده  مانیدر زمان نامزد نایکردند که م یمآن ها فکر ... افتاد  نایم یبه حاملگ ادمی و

 ... گرفتم 

 ...  گهیوقت د هیواسه  دیبهتره بذار....  ستیخاله من االن حالم خوب ن  -

به دختر من ؟  يد یم حیکلفتو ترج نیا یعنی: با افاده نگاهش کرد ... شد  دهیخاله به سمت شهال کش نگاه

 ...  قتیسل نیخاك به سرت کنن وفا با ا

 نیبه ا نکهیا يبه جا... از همه تون متنفرم ...  رونیب نیگمش: به هوا برخاست  ادمیفر... پر از خشم شدم  ناگه

 ... خودت باش  يبه فکر دختر هرزه  یکن نیتوه بیدختر نج

برد که پرستار به درون آمد  یم رونیباالتماس او را ب نایم... آن حرف ها  دنیبود وقت شن یدنیخاله د يچشمها

 ؟  دی؟ مثال شما صبح عمل داشت نجایچه خبره ا: 

؟  دیبکن مارتونویمراعات حال ب دیبا دیدون ینم یعنی...  رونیب دییبفرما: و شهال انداخت  نایبه خاله و م ینگاه

 ... لطفا  رونیب

 ... خانوم بمون  نیا دیبذار:  گفتم

 ....  نیرو سرتون گذاشت مارستانویب... شه  ینه آقا نم  -

 ... نداره  یخانوم ربط نیبه ا  -
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 ... گفتم نه آقا   -

 ...  ادیبه مالقاتم ب یخوام کس یدرضمن من نم...  رونیب دییخودتونم بفرما... گفتم بمونه بگو چشم : زدم  داد

 

 ....  مارستانینه ت مارستانهیب نجایا اچه خبرته ؟ آق: با خشم نگاهم کرد و گفت  پرستار

 ...  رونیب: در اشاره کردم  به

 ... خوام  یمن معذرت م... خانوم  دیکنم ببخش یخواهش م: گفت  یبا مهربان شهال

به من  نیغمگ یهم با نگاه نایو م. اتاق را ترك کرد  تیکه چون آتش فشان در حال انفجار بود با عصبان خاله

 ... حرف رفت و من ماندم و شهال  یپرستار هم ب.  رونیفت بو سپس به شهال ر

 آب خوردن واست ضرر نداره ؟   -

 ... گلوم خشک شد ... کم بهم بده  هی  -

 .همه اش به خاطر حضور منه ... متاسفم : را به دستم داد  وانیل

 .... کنم  ینگران نباش درستش م... شهال  یجونم...  یگلم ؟ تو عمرم هیچه حرف نیا  -

که به من  یاحساس...  ختیفرو ر شیو باز هم اشک ها دیگچ گرفته ام کش يبه پا یدست.  دمیآب نوش یکم

 ...کردم  دایپ یدوستم داشت حال خوب نقدریمثل او ا يدختر نکهیاز ا... بود  نیریدست داد چقدر ش

سوده هم که ... لب داد  ریسالم شهال را ز و جواب دیحالم را پرس... بود  هیهم آمد اما رفتارش بهتر از بق سما

حالم را ...  گریهر کس د ایشهال  ایهمسر من باشد  نایمهم نبود م شیبرا... بود و در عالم خودش  الیخ یکال ب

از او نداشتم اما  یدل خوش نکهیبا ا... ام هم آمد  يپدر ان... نشست و رفت  یقیبا شهال دست داد و دقا...  دیپرس

گفت صبح  یم دیوح...  امدیمادرم اما ن... را نسبت به خودش بهتر کرد  دمیآمد محبتش رانشان داد و د نکهیهم

که ...  امدیمالقات ن ياما برا... کرده  هیکه در اتاق عمل بودم از دکتر خواسته که مرخصش کند و تمام مدت گر

 . کرد  یبا شهال م يدانم چه رفتار یآمد نم یاگر م

 .رفت و به شهال گفت که منتظرش خواهد ماند  رونیب دیحال مرا پرس نکهیاز ا خانوم پس هما

توانم به آن ها  یکه شهال در شناخت و رفت و آمد با او و خانواده اش اشتباه نکرده و م دمیرس یم جهینت نیا به

 ... اعتماد کنم 

چه ... و نگران ترکم کرد  یناراض ینگاه و با رفتیدلواپس بود اما پذ نکهیشهال گفتم که به خانه برگردد با ا به

 ... غم نگاهش در نگاهم ماند ... با رفتنش دلم گرفت ... حضورش  ي حهیخوش بود را
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توانست مثل  یم... صبور بود  یلیکه شهال خ یبه راست... سمانه را به خاطر آوردم  يحرفها... رابستم  میچشمها

خود کرد  يگذشت و مرا شرمنده ... اما نکرد... ند و دلش را بسوزاند سمانه باشد مثل او زبانش را تند و برنده ک

 ... 

نگاهم را از او ...  دیرس یبه نظر م نیافسرده و غمگ...بود  نایم... چشم باز کردم  یاحساس حضور ورود شخص با

 حالت چطوره ؟ : نشست  یصندل يآمد و کنارم رو. گرفتم 

 ؟  یبرگشت یواسه چ... که  ینیب یم  -

 ... نگرانت بودم   -

 ... خوام  یخوبه حاال گفتم مالقات کننده نم  -

 ... میو نگرانت میهمه دوستت دار  -

 ... رو کم داشتم  یکیدوست داشتن تو  نیهم... ممنون   -

که  یبپوشون يرو که کرده بود یغلط یخواست... بردار  میدست از سر من و زندگ...  نایم: کردم  نگاهش

 ... و ما به سالمت  ریتو به خ گهید... گردن من  یاون بچه رو انداخت یحت...يپوشوند

 ... کنم وفا  یخواهش م... تونم  یمن نم  -

 دیوح... خوره  یکه حالم به هم م اریعاشقا رو در ن يادا نایتا حاال ؟ م ی؟ از ک یتون ی؟ نم یچ: گفتم  متعجب

 ... از من جدا شو و با او ازدواج کن ... خواد متاسفانه  یتو رو م

 ... وفا  یرحم یب یلیخ  -

 ؟  یتون یچطور م:  دیفرو چک شیها اشک

 ...  شهیم ادیدردم داره ز...  ستیحالم خوب ن... برو ...  یکه تو تونست نطوریهم  -

 ... خوام با تو بمونم  یمن م  -

 ... نده  يبا بد مویکنم جواب خوب یخواهش م...  میبا هم بمون میکه بخوا میوقت با هم نبود چیمن و تو ه  -

 ... خوشم اومده  تیاز مردونگ... کرده  ریگ شتیاما باور کن دلم پ رفتمیشد که م یاگه م  -

اون دختر ... بهت بکنم  يا گهیتونم کمک د یاالنم به خاطر شهال نم... من عوض نشدم ...  نایم ياومد رید  -

 ... اون  يبرا یدلواپس یعنیمن  یوجود تو تو زندگ شهیگران زندگن

رفتار  يدم هرطور بخوا یمنو که قول م يخوا یبه خاطر اون م: گرفت  نهیرنگ بد رنگ نفرت و ک نگاهش

 ؟  يپسند یم شتری؟ اونو ب یکنم رد کن
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بلند شد ...  ینش میمنو زندگ چیپاپ نیاز ا شتریبهتره ب... پسندم  یم شتریب... آره : عمق چشمانش نگاه کردم  به

 ... 

آروم و ... رم  یم تیاز زندگ... نزن  یبه بعدم حرف نیاز ا يکه تا االن سکوت کرد نطوریهم... فقط ... باشه   -

 .درد سر  یب

 . بد به من القا کرد  یبود و نگاهش حس ندیلحنش نا خوشا... و مرا به فکر فرو برد  رفت

و گفت که تازه  دیمرا در آغوش کش... اشک آلود بود  شیچشم ها... آمدم  رونیجون از فکر ب نیآمدن نسر با

نگاه مهربانش را از ... کنارم نشست ... رفت  یکرد و قربان صدقه ام م یم هیگر... که من تصادف کردم  دهیفهم

طرف مرا  شهیهم...  یبانیمحبت بود و پشت شدارم همه ا ادیاز هر چه ... بود  نیهم شهیهم. کرد یمن جدا نم

 ... گرفت  یم

 نایاما م... کمک او حساب کنم  يرو شهیخواست مثل هم یدلم م... نه  ایداند  یدانستم موضوع شهال را م ینم

باز هم  دیشا... شد  ینظرش عوض م دیگفتم شا یم شیرا برا زیاما اگر همه چ... دوست داشت  یلیرا هم خ

... را نداشتم  یجر و بحث احتمال ي وصلهشروع شده بود و ح میاما درد پا... داد  یشهال م یو حت حق را به من

 . کرد  یآرامم م... اما بودنش خوب بود ... بودم  دهیاز تحملم کش شیب... بود  یآن روز کاف يبرا

   *** 

 ... بود  شیمامن آرامش و آسا میبرا آنجا... نزد شهال ... خودمان رفتم  يکه مرخص شدم به خانه  مارستانیب از

راه رفتن با ... نداشتم  يبا شهال رو به رو شود ناراحت بودم اما چاره ا نکهیهرچند از ا... هم با من آمد  دیوح

 ... سخت بود  میبرا یلیبغل خ ریز يعصا 

با او حرف زده بودم و گفته بودم که به خانه بر خواهم گشت  یصبح تلفن... بود  دهیاش را پوش یچادر رنگ شهال

 یلیجا خورد اما خ دیوح دنیکه از د دمید... گشود  میدر رابه رو یبه رنگ انتظار بود وقت شیبایز يچهره ... 

 . دیترس یم يزیاز چ دیبا وجود من نبا... زود به خودش آمد 

... کرد و چون پروانه دورم گشت  ییرایاز او پذ... کرد  یالپرسرو به رو شد و احو دیتفاوت با وح یو ب خونسرد

 ... کرد  یخود م ي فتهیش شیاز پ شیو مرا ب... وجودش عشق بود و محبت  يهمه 
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   ***  *** 

 

 

 *** شهال  ***  

که او هم دو روز پس از باز . خانوم  نیو نسر... افراد خانواده اش با من رو به رو شدند به جز مادرش  ي همه

 اطیبه ح. وفا هنوز خواب بود . زنگ بلند شد  يتمام شده بود که صدا میتازه آشپز. گشت وفا به خانه مان آمد 

 ؟ هیک دمیرفتم و پرس

 دنیدر را باز کردم و از د. و شالم رابر سر انداختم و به سمت دررفتم  دمیرا شن. باز کن:که گفت  یزن يصدا

 ... نگاهش پر جذبه بود ...  دیرس یمقتدر به نظر م شهیهم... هل شدم  یخانوم کم نینسر

 ... سالم ...   -س  -

 . و به خودم آمدم . درك کردم  یرا به راحت نیا زیآم ریبود و تحق نیسنگ نگاهش

 ....  نیخوش اومد یلیخ... تو  دییبفرما  -

 رونیرااز دست ب اهشیس يزد و داخل شد و در همان حال دستکشهاحرف مرا به کنار  یب. سالمم رانداد  جواب

در . کردم  یرفت نگاه م یآورد و من هاج و واج او را که به درون م رونیاز پا ب زیبلندش ران يچکمه ها... آورد 

 . رابستم و به دنبالش قدم تند کردم 

پسرم : گذرا به اطراف انداخت  ینگاه...  ختمیآو زیآورد که با عجله گرفتم و به ذخت آو رونیاش را از تن ب پالتو

 کجاست ؟

 بود شهال ؟ یک:  دمیوفا را شن يکه صدا... که وفا در آن بود اشاره کردم  یدست به اتاق با

شده بود  داریزنگ ب يوفا که ظاهرا با صدا... خانوم به سمت اتاق رفت و من هم در سکوت به دنبالش  نینسر

 .. او هم مثل من تعجب کرد ... بود نگاه کرد  ستادهیبه او که در چهار چوب در ا پر از خواب یبا چشمان

-   ؟ یچه عجب قابل دونست...جون  نینسر نییشما... ا 

 کاریچ دیبا یکن یکنم فکر م داتیتونم پ ینم نجایکه به جز ا یو کله شق وونهید نقدریا یوقت: گفت  نینسر

 کنم ؟

 . و خود به آشپز خانه رفتم .  ندیخانوم هم تعارف کردم بنش نیبه نسر. مکش رفتم که به ک ندیکرد بنش یسع وفا

 .  دمیشن یصحبت آن ها را م يصدا
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 ...  یکرده باش یغلط نیشد همچ یباورم نم: گفت  یخانوم م نینسر

 ... کار بود  هی نیهم میتنها کار درست تو زندگ... جون  نینگو نسر  -

 ... داره نه  یدرست و حساب يدختر نه خونواده  نیدونم ا یاز چه جهت ؟ تا اون جا که من م  -

 ... ارزه یم ایو نجابت داره که واسه من به دن یپاک  -

 ...همون دختره که با برادرت  نی؟ ا يدار مانیا شیبه پاک ينجوریکه ا شیشناسیم یاز ک  -

کردند  یچرا مراعاتش را نم... گذاشتند  یناختند چرا باز هم سر به سرش مش یاخالق او را م نکهیدانم با ا ینم

 ؟

هفته تنهاش  هیهفته  هیاونقدر که ... شهال از گلم پاك تره ... برادر نامردم بهش نظر داشت : وفا تند شد  لحن

ره  یم یبا ک... گرده  یم يچه جور... کنه  یم کاریاونکه دلم هزار راه بره که در نبودم چ یرم ب یذارم و م یم

 ... و افاده  سیو ف ثروتواسه من ارزش داره نه خونواده و  نایا... ادیم یبا ک

 .. سرت ؟خجالت بکش  ينداز یشه در مورد خانوم حرف زد که صداتو م یچه خبره ؟ نم  -

همه ... نه  ای یگ یدرست م یفکر کن نکهیبدون ا يد ینظر م ينطوریکه ا یستیآخه مادر من شما تنها ن -

خوامش بهم التماس کرد  یبهش گفتم نم یکه وقت یینایم...  دینیب یرو م نایهمه تون فقط م...  دیهم نیتون ع

تونم با  یدوست داشته باشم ؟ چطور م ومن چطور اون... ن از دوست پسر نامردش حامله بود .چو...  رمشیکه بگ

 بمونم ؟  یزن نیهمچ

 گهید شیخوا ینم...  یحرف بزن ينطوریراجع به او ا يتو حق ندار... خفه شو :  دمیخانوم را شن نینسر يصدا

 ؟  یزن یچرا تهمت م

 ... برو از خودش بپرس ... زنم  یهم که باشم تهمت نم یتهمت ؟ منو تهمت ؟ به هر پست  -

 ... در موردش بشنوم  يزیخوام چ ینم...  ستین یباورکردن  -

دلم ...  نهیمن هم یبد بخت...  دیهم بشنو يزیچ نیخوا یو نم دینیب یو نم نیهمه تون چشماتونو بست... آره   -

 ... تونه دست ازم بکشه  ینم... عاشقم شده  کنهیاما خانوم االن ادعا م... واسش سوخت 

رابه  نایکنند که م یرا به اجبار راض اگه وفا... دلم به شور افتاد ... بخواهد با وفا بماند  نایشد که م ینم باورم

 ندارم ؟ ییکدام جا چیکه در دل ه یشود ؟ من یمن چه م فیتکل... هم که شده نگه دارد  شیخاطر آبرو

 

 . وفا را آرا کنم  نکهیکنم و هم ا ییرایخانوم پذ نیبه اتاق رفتم تا از نسر تییسکویو ب يچا ینیس با
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 ... به من انداخت  زیآم ریتحق یخانوم نگاه نیورودم به اتاق نسر با

 ...  یتور انداخت ییخوب جا... تو تورت افتاد  يدیخوب ص  -

 ؟ يناز یمن م یبه چ... سرتا پالجن و گناه  یکی؟  میمگه من ک... جون  نینسر گهیبسه د: گفت  وفا

جز درد سر واسم  نای؟ م رمیچرا نخوامش ؟ چرا طرفشو نگ... و نجابت  یسرتا پا خوب... دختر نگاه کن  نیبه ا اما

 ؟ دیزنیم نهیداره ؟ چرا همش سنگ اونو به س یچ

 ؟ یحرف بزن ينجوریا نایدر مورد م يگم حق ندار یمگه نم... خوبه توام   -

 نگهش دارم ؟  نیخوا یچرا حق ندارم ؟ نکنه م  -

 ...  شهیرگ و ر کیاز ...  نیخونواده ا هیباشه از  یهرچ...  يدار یمعلومه که نگهش م  -

 . را مقابلش گذاشتم  ینیس.  ستیبر من نگر دوباره

؟ کجان  نی؟ خونوادش ک يکرد داشیاز کجا پ یبگ يخوا ی؟ م ياریتو جمع درش ب شهی؟ روت م یچ نیا  -

 ؟

فقط ...  گهید زینه خونوادش برام مهمه نه چ.. اول ؟ مادرمن شهال زن منه  يسر خونه  میبازه برگشت  -

دم بخواد در موردش  یکس اجازه نم چیاونقدر که به ه...  یلیخ...  زهیهم برام عز یلیکه خ... و خودش خودش 

 .....بخواد از من جداش کنه  نکهیچه برسه به ا... بد حرف بزنه 

 ... سرخ شده بود  شیبود و چشم ها یعصبان یلیخ نکهیزد با ا ینگاهم کرد و لبخند کمرنگ یمهربان با

 ؟ یکمکت کنم بلند ش يخوا یم:  گفتم

 ... تونم  یخودم م...  زمینه عز -

 گهیلطفا د... گردم  یاالن بر م: خانم گفت  نیبه نسر... عصاها را به دستش دادم  عیسر... بلند شد  یسخت به

 . نیمورد حرف نزن نیدر ا

 . ش سرما هو بخورد با آن حال دمیترس یم...  دیشرتش رادادم پوش ییسو... رفتم  رونیهمراه او ب به

 . رفت و من به اتاق برگشتم  اطیح به

 .  شهیسرد م يچا... خانوم  دییبفرما  -

 ... نمیبب نیبش  -

 دشینگاه منتظرم را به صورت سپ.حال مقابلش نشستم  نیبا ا... زد  یحرف م يهم با من به حالت دستور هنوز

 . دوختم 
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 ؟ نیکجا با هم آشنا شد  -

 کنه ؟ یم یچه فرق  -

 ...  دمیپرس یکرد که نم یاگه فرق نم  -

 ...  دیپس بهتره از وفا بپرس  -

 . يزد یم یاون موقع خودتو به موش مردگ...  يخوب زبون در آورد  -

 .به هر حال من االن عروستونم ...  دیحرف بزن ينجوریتوقع ندارم با من ا  -

 ... بود  نیهم ریو تحق یآن همه تلخ جواب

 ... مونه  یزن وفاست و زنشم م نایم... نباش  نیخوشب اددیز:کرد  اخم

 . گه  یم گهید زیچ هیاما خود وفا ... تصور شماست  نیا  -

دست از ..... دم  یبهت م يهرچقدر بخوا: گفت  ستین يمطمئن شد از وفا خبر... به سمت در انداخت  ینگاه

 ... من بردار  يسر وفا

 بذارم ؟ متیروش ق تونمیم... منه  یشما االن تموم زندگ يوفا: زدم  يه فکربه آن همه کوت يپوزخند

 دونستم ؟  یو من نم يو پر رو بود حیوق نقدریا: شد  یعصبان یلیخ

 چیمن به ه... خانوم  نینسر...  گهید یکیبفروشم به  مویزندگ دید یم شنهادیپ دیکه دار حهیکار شما وق  -

لحظه  هی يدر اون صورت هرگز برا گهیکه د... خودش منو نخواد  نکهیمگر ا.. دارم  یدست از وفا بر نم یمتیق

 ...  نمک کیبا التماس خودمو کوچ امیب نکهیمونم نه ا ینم شیهم تو زندگ

 ... وفا بود ... در آمد  يصدا

 ...  ينون مفت بهت ساخته که هار شد... شدم  یپر رو م نقدریمنم بودم هم: گفت  تیخانم با عصبان نینسر

 یو من به حرمت مهمون بودنتون حرف نیمن هست يشما االن مهمون خونه : به اتاق آمد و من گفتم  وفا

 ستیبرامم مهم ن. .. کنم یمن هر که هستم به وجود خودم افتخار م...  نینکن نیلطفا توه... زنم  یبهتون نم

 ...دارند  يچه نظر ایکنند  یام فکر م در باره يچطور گرانیکه د

ترس از دست دادن وفا مرا شجاع تر از آنچه  دیشا... آنقدر تند شدم  کبارهیدانستم چگونه به  یهم نم خودم

 ... بودم کرده بود 

 با من داره ؟ يچه رفتار ینیبی؟ م ینیب یم: گشاد شده به وفا نگاه کرد  یخانم با چشمان نینسر

 ... شستدر بسترش ن وفا
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اما باالخره حق داره از ... جواب شما رو بده  دیگم با ی؟ من نم ارهیخودش ن يبشنوه و به رو نیچند بار توه  -

 نفر ؟ هیچند نفر به ... آرومش دفاع کنه  یخودش و زندگ

 ...  گهید رونیبگو گمشو ب هوی... دستت درد نکنه : ناراحت شد  یلیخانوم خ نینسر

 ... نکردم  نیمن به شما توه  -

 ... از تو توقع نداشتم وفا ...  ارهیب نجایخواستم منو به ا یم دیاز وح دینبا... بود  نیاما منظور هردوتون هم  -

 هیازبق شتریب نمیب یاما م... شما حساب کنم  يتونم رو یکردم حداقل م یفکر م... منم از شما توقع ندارم   -

 توپتون پره ؟

 برخاستم ... م شد آرا یرا که گفت کم نیا

 ای... چند روز  شمیاما خوشحال م...  ستین اسیشما قابل ق يهرچنذ که با خونه ... خودتونه  يخونه  نجایا  -

 ...  نیبمون نجایا نیتا هر وقت خواست

از ... ازاتاق خارج شدم . نگاه پر مهرش را با تبسم پاسخ دادم . شده بود  شیبه وفا انداختم آرامتر از پ ینگاه

 ...بود  نیتند با او حرف زده بودم عذاب وجدان داشتم هرچند که با آن رفتار حقش هم یکم نکهیا

 

 کرد؟ یاگر وفا را قانع م...به شور افتاد شتریخانم بست دلم ب نیاتاق را که نسر در

 ....تازه داشتم يبه هوا ازین. رفتم  اطیح به

نداشته ام را در نزدش خراب  گاهیجا شیاز پ شیخانم حرف زدم ب نیکه با نسر يکردم با آن نحو یم فکر

 .کردم

هر چه که ... دادم به اتاق برگردم یبه خودم هم اجازه نم... شود یزده م ییاو و وفا چه حرفها نیدانستم ب ینم

 ....دمیرس یها هم به حس و حال خوب نم يدلدار نیاما با ا.کرد یم فیتعر میشد وفا حتما برا یم

 .به پا خاستم دنشیبا د.خانم در را باز کرد نیساعت گذشته بود که نسر مین هی دیشا... درون بر گشتم به

کنم  یفکر نم... نوه ام بمونم شیرو پ يخوام چند روز یم:آمد میبه من انداخت و در همان حال به سو ینگاه

 .باشه ندیبرات خوشا

عرض کردم هر چند ... خودتونه يخونه ... ه؟یچه حرف نیا:زدم یکه داشتم لبخند کمرنگ يحس بد يهمه  با

 .میایدر م یما هم از تنهائ... دیبمون نجایا دیتون یم دیروز بخوا

 بله؟:کردم و به اتاق رفتم یعذرخواه.کرد میصدا وفا
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 ؟يکرد یچکار م  -

 .خوردم یحرص م یچیه:نشستم کنارش

 ...البته... خوره یبه درد من نم نایجونو قانع کردم که م نیزم،نسریراحت باشه عز التیخ:دیخند

 ؟یالبته چ:گفتم يکنجکاو با

 ...ستیبا توام موافق ن... به دلت صابون نزن:دیخند دوباره

 بمونه؟ نجایقراره ا نکهیمثل ا... خب...زدم یحدس م دیبا:ام گرفت خنده

 که؟ یش یناراحت نم... تو يالبته با اجازه ... گرفته بود یدلش از تنهائ... خودم خواستم... آره   -

 .یمنو شناخته باش دیبا  -

 یو من نم یداشت یچه زبون طونیش یراست... دادم شنهادویپ نیبود ا نیبه خاطر هم... تو بشم من يفدا  -

 ...يایجلوش در ب ينجوریکردم ا یفکر نم... دونستم

لذت  یکه از آزار دادن کس ستین ينجوریراستش اخالق من ا... شدم مونیخودمم پش:لبخند زدم یشرمندگ با

 .مخصوصا که از خودم بزرگتر باشه... ببرم

 ...مرامت خوشگله يفدا:دیو خند ختیرا به هم ر میموها

 .خانوم قانع شده باشد ،شک داشتم نینسر نکهیاگر چه هنوز به ا... بهتر بود حالم

 

  *** *** 

 

 ...دینیبش نیزم يرو دیکه با دیببخش:را شست به سر سفره آمدگفتم شیچند بار دستها نکهیاز ا بعد

 .ستیمهم ن:گفت يلحن سرد با

 .ریاشاره کرد که به دل نگ وفا

 .دیبفرمائ:خانم گرفتم نینزدم و برنج را مقابل نسر یحرف

 :وفا گفت.دیخودش و وفا کش يبرا

 تنگ نشده بود؟ شهال يِجون،دلت واسه آشپز نیبگو نسر راستشو

 نیبه ا یدست پخت گهید يراستش کلفتها... چرا:انداخت ریثروتمند خودش به منِ فق يپر افاده از طبقه  ینگاه

 .پختم یخودم غذا م... نداشتند یخوب
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به وفا هم نگاه  یحت.نزدم یحرف... در هم رفت اما حرمتش را نگه داشتم میاخمها...کالمش  شیداغ شد از ن تنم

 گناه او چه بود؟.نکردم تا شرمنده ام نشود

 .زهر شد،اما از سرِ سفره بلند نشدم تا وفا ناراحت نشود میبرا یبه آن خوشمزگ غذا

را جمع کردم و به  دن،سفرهیآنها دست از غذا خوردن کش یوقت.بود دهیبه خانه بخش ینیجو سنگ سکوت

زد تا من  یخانوم آهسته با وفا حرف م نینسر.و به هال برگشتم ختمیفنجان رتازه دم در  يِچا... آشپزخانه بردم

 شیرو پ يخواهم چند روز یچه گفت م يدر همان چند ساعت متوجه شدم که برا... رفتم حرفش را قطع کرد

 .ستین ندیخوشا میخواهد مرا آزار دهد که گفت ماندنش برا یدانست که چگونه م یم...نوه ام بمانم

 .رختخواب و پتو بردم تا راحت باشد و غر نزند شیبرا... رفت گریاستراحت به اتاق د يعد براب یساعت

 .اش را در دست داشت یبود گوش داریب.که وفا آنجا بود رفتم یهم به اتاق خودم

 ...یخانوم یخسته نباش:ورودم نگاهم کرد ولبخند رد با

 ؟یکن یچکار م... ممنون  -

باشه  دهیخواب نیشه ماش ینه؟نم ایخوب سراغ داره  يراننده  نمیزنگ بزنم،بب قامیاز رف یکیخوام به  یم  -

 ...که

 ...خودت يجا يبذار یکی یش یباشه آره بهتره که تا خودت خوب م یآدم مطمئن اگه

 ...نمیبب نجایا ایخب حاال ب... به چند نفر بسپارم دیبا... حاال کو آدم مطمئن؟:اش را کنار گذاشت یگوش

 ؟يناراحت شد:دیبه سمت خود کشمرا  و

 ؟يمگه چکار کرد:را به آن راه زدم  خودم

 .ریبه دل نگ...جونه نیمنظورم نسر... ایشد طونیش یلیخ:دیو گونه ام را کش دیخند

 .نگرفتم:را نوازش کردم  شیموها

 ...شکنه یرسه راه به راه م یم یقربون اون دلت برم که هر ک  -

 .نگاه کردم پر از عشق بود شیبایچشمان ز به

 ...ییتو شیصاحب اصل ش،چونیکه تو نشکن نهیمهم ا... ستیشکستنا مهم ن نیا:کردم تبسم

همه جوره ... کنم یعوض نم ایتو رو با دن زم،منیغصه نخور عز... اگه بخوام دلتو بشکنم رمیبم:دیرا بوس چشمانم

 .ستمیا یپشتت م
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نگرانِ .... را داشته باشد میهوا نگونهیکه دوستش داشتم ا يمرد کهنیا... بس میبرا ایدن نیاز کل ا نیهم

 ...شکستن دلم باشد

 .را از دست بدهم یخواستم آن همه خوشبخت یمن نم... پر از اشک شد میچشمها

 

   ***   *** 

 

 . به هما خانوم زدم  يبودند سر دهیخانوم خواب نیکه او و نسر یوفا گفتم و تا وقت به

آمدن و . ...  دندیاز حضورم استقبال کردند و حال وفا را پرس.... بودند  اطیدرون ح يدر آشپز خانه دختر ها  اوو

خصوصا ...  زمیعز یمواظب باش یلیخ دیبا: هما خانوم گفت ... کردم  فیتعر شانیخانوم را برا نیماندن نسر

 یم یطورآدما سع نیا... جمع کن  یلیحواستو خ...  ستیشوهرتم اشاره کرده که او هنوز با تو موافق ن نکهیا

 ... آدم رو از چشم طرف مقابلش بندازن  هیو طعنه و کنا ریکنند با تحق

وگرنه او را چه به ماندن در  نستیخانوم هم نیدانستم قصد نسر یم... بودم  افتهیدر یرا خودم هم به خوب نیا

 ... کنم  یم یکه من در آن زندگ يخانه ا

 . کرد  یآنها حالم را خوب م نیب تیمیصفا و صم شهیهم... بهتر شد  میو حال و هوا نزد آنها ماندم یساعت

... بکنم  یدادم اما نتونستم کمک يقول همکار نکهیشرمنده ام از ا: گفتم ... خانوم تا دم در با من آمد  هما

 . امیانشااهللا حال وفا بهتر بشه بازم به کمکتون م

و پول خودتم بهم قرض  يهمون چندروزم که کمک کرد...  یخوشبخت باش شهیهم... دخترم  یزنده باش  -

 یعل گهیچند روز د. ... چقدر دعات کردم  یدون ینم... کارم راه افتاد، اون طلب کاره اومد طلبشو گرفت  يداد

 .. تونه دوباره کار کنه  یکنه و م یگچ پاشو باز م

بر . از او به خانه برگشتم  یپس از خداحافظ. د خوشحال شدم خوبم باز شده بو ي هیاز کار همسا یگره نکهیا از

را برانداز کرد و  میمشکوك سر تا پا یبا نگاه. بود و در آشپز خانه بود  دارشدهیخانوم ب نیخالف انتظارم نسر

 . لب داد  ریجواب سالمم را ز

 ؟ دیدار لیم يچا: ام را از تن در آوردم و به آشپز خانه رفتم  مانتو

 ..  ياریب ییرفته عادت داشتم بعد از خواب واسم چا ادتی نکهیل امث  -
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لب به دندان . .... کردم  یرا در قلبم نسبت به او احساس م يو آزار دهنده ا يو من چه حس بد...  هیهم کنا باز

 ... باشد  تشیشخص یکه در خور شخص ب یجواب... تا جوابش را ندهم  دمیگز

 ...  ارمیواسه تون ب دییبفرما... نرفته ادمی... نه : تفاوت گفتم  یظاهر ب در

 . بردم  يچا یقیحرف رفت و من پس از دقا یب

 .خانوم نشستم  نیآن طرف تر از نسر یدوباره به هال برگشتم و کم. هنوز خواب بود . به وفازدم  يسر

 . بود  يچا دنیحال نوش در

 خودش بره ؟ يبه خونه  یچرا نگذاشت... خوراکش مدام اشک و آه ... ناراحته  یلیمادر وفا خ  -

 یدر درون انسان م یخواست ؟ چرا زبانش آنقدر گزنده بود ؟چه اتفاق یزن از جان من چه م نیا... من  يخدا

تواند او را  یم.. هم نوعش بسوزد  يبرا يآنکه دلش ذره ا یرحم کند ب یب نیتواند او را چن یم یافتد که گاه

 ی؟ حقش نبود اگر دلش را م دید یچشم من م زچرا دور شدن وفا از خانواده اش را ا... بسوزاند و خاکستر کند 

 سوزاندم ؟

 ... قرار داره  تیدوم اهم يمن در درجه  يخواسته ...  رهیوفا از مادرش دلگ  -

 مادرش بره ؟ دنیکه به د یمخالف یعنی: کرد  اخم

 . گرده  یداغون بر م یبا اعصاب رهیبه اونجا م یوقت...  ادیاما خوشمم نم... مخالف که نه   -

 . خواست بحث را ادامه دهد  یشد اما همچنان م یسرخ م دشیسپ صورت

 ...  يریخودتو دست باال بگ نقدریا دینبا...  يندار یزندگ نیتو ا ییتو جا  -

..  میکن یکه من و شما فکر م هییزیاز اون چ ریبهم ثابت کرد قصدش غ نظر رو داشتم اما وفا نیمن هم هم  -

. 

 يبه شما بد یسر سوزن يکه من که تا به حال اندازه  بهیخانوم برام عج نینسر: تازه کردم و ادامه دادم  نفس

وفاست  یتو زندگ نایدونستم م ی؟ من نم ناستی؟ واقعا چرا ؟ همه ش به خاطر م دینکردم چرا به خونم تشنه ا

 ... کردم  یعالقم به او هرگز باهاش ازدواج نم رغمیاگرنه عل

هرچه بود ...  ادیکنار ب نایبا م يجور هیتونست  یوفا م يکه اگه تو نبود نهیمهم ا...  ستیبرام مهم ن لتیدل  -

 ... سقف بودند اما تو  کی ریباهم ز

که قبل از ازدواج کرده  ییفا اونو به خاطر رفتارش و کاراو...  دیسیوفا ننو ایمن  يرو پا نایبهتره اشتباهات م  -

 ... به بودن من نداره  یربط... خواد  ینم
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 ... کن  یدونم چطور وفا رو راض یمن م یو نباش ياگه بر  -

 . زن از سنگ بود  نیا... فشرده شد  قلبم

 یهمه طرف اونو م...  نایمخوش به حال ... بزنه  نهیسنگمو به س ينجوریرو داشتم ا یکیکاش من هم   -

کنند  یبندند اما منو به جرم گناه نکرده قصاص م یچشم م رشیاشتباهات زشت و جبران ناپذ يبه رو...  رنیگ

 داره ؟ ییشما جا ي دهیانصاف تو ذهن و عق... 

گناه و  یکنه چه دختر ب یهرکه ندونه فکر م...  يدینوه هامو از هم پاش یو زندگ یانصاف یکه ب ییتو نیا  -

 ...  یهست یمظلوم

 يانصافست در باره  یمنطق و ب یرا که ب یشود کس یگفتم ؟ مگر م یم دیچه با گرید... نگاهش کردم  فقط

 قانع کرد ؟ یموضوع

 ؟ اورمیتوانم با وجود او در خانه تاب ب یدانستم چطور م ینم

    ***   *** 

 زاریب یبودم که از زندگ دهیشن هیو کنا شیچند روز آنقدر ن هفته از آمدن او به خانه مان گذشته بود و در آن کی

من  يزد و درباره  یبه او زنگ م... کرد  یم فیتغر نایاز م... گرفت  یم رادیا میکارها ياز همه ... شده بودم 

 یو بعد هم به او م... البته به دور از چشم وفا ..  دیدخن یبه من م... کرد  یمسخره ام م... کرد  یم ییبدگو

 ... رادرست خواهد کرد  زیهمه چ...گفت که نگران نباشد 

دلم را  يشب پس از به خواب رفتن وفا سجاده ام را باز کنم و عقده  نکهیتوانستم بکنم ؟ جز ا یمن چه م و

 ... دارم  نهیدر س يدانست چه دل شکسته ا یه ماو ک... حواسش به من بود  شهیباز کنم ؟ او که هم میخدا يبرا

 نینسر يبه دقت که گوش دادم متوجه شدم صدا...  دمیشن يناله ا يشب تازه نمازم تمام شده بود که صدا آن

 ....به او نداشتم  يمن که کار... کرد  یاو با من بد تا م... با عجله به سراغش رفتم ... خانم است 

نفس نفس ... شد  داریب یبه سخت... کنارش نشستم و آرام تکانش دادم ...  دید یبد مبود و ظاهرا خواب  خواب

و سرش را عقب  دینوش یکم... کردم  کیآب را به دهانش نزد وانیل... از عرق بود  سیو صورتش خ... زد  یم

 . توقع نداشت کمکش کنم  دیشا... بود  بینگاهش به من عج...  دیکش

 حالتون خوبه ؟   -

 .تکان داد که بله  سر

 ؟ دیدیحتما خواب بد د  -
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 ...بد بود  یلیخ... آره :  دیبه صورتش کش یدست

 ... نگران شدم ....  دیکرد یتو خواب ناله م  -

 ؟ يداریتا االن ب: به ساعت انداخت  ینگاه

 ؟  دیالزم ندار يزیچ...  دمیخواب یداشتم م گهید  -

 ... نه   -

 .  ریشب بخ:  برخاستم

 ... ممنون : سمت در رفتم که گفت  به

 .  دمیشنیبود که از او م يتشکر نیاول دیشا... محو بر لبم نشست  يلبخند

 ... نکردم  يکار  -

 . خنده دار بود اما به دلم نشسته بود ... آرام بود و مهربان  یوحشت زدگ نیچهره اش در ع. را ترك کردم  اتاق

 

 

 

    *** 

کار را مانند گذشته انجام  نیدر آن چند روز ا... رفته بود  يرو ادهیپ يحتما برا... نبود شدم او  داریب یوقت صبح

خوش اخالق بود و ... کردم  داریبعد هم وفا را ب... مفصل آماده کردم  يبه آشپز خانه رفتم و صبحانه ا. داده بود 

که هرروز صبح  يا هیهد... که خدا به من داده بود  ودب يا هیهد نیباتریز شیبایز يچشمها... مهربان 

هر  ای... مارال  ای نایم يمن بود نه برا يفقط برا گریکه د یچشمان... شد  یقلبم ماالمال از عشق م دنشیباد

 .  گرید یزن

 ... تا او برگردد  میماند منتظر

 ؟ دیدیچرا زحمت کش:تشکر کردم . نان ها را به دستم داد ... بود  دهیکه نان تازه خر یدر حال برگشت

 ... کردم  خی یحاضره ؟ حساب ییچا... کوچست  نیکه سر هم یینونوا...  یچه زحمت  -

از  يهرچند نگاهش سرد و عار.. با من حرف بزند  هیو کنا شین یب نگونهیشد او باشد که ا یمن باورم نم يخدا

 ... بود  یهر محبت

 ... آمادست .. بله   -
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خدارا شکر از  نکهیمثل ا...  دیپاسخ سالمش راداد و حالش را پرس... به خنده گشوده شد  شیوفا لبها دنید با

 .راست برخاسته بود  يدنده 

 ... به آشپز خانه رفتم  يآشپز يکند برا تیبار نخواست که مرا اذ نیاول يخانم برا نیاز صبحانه که نسر پس

 ..... دمیخانم را شن نینسر يصدا

 ... زنه  ینم نم بارون م داره  -

 ... گرفته  ینیچه ابر سنگ دمیآره د  -  وفا

 ...  ریبه خ ادشی... پخت  یحتما آش م ییروزا نیمادرم همچ مایقد  -

 شهال امروز آش بپزه ؟ نیخوا یم  -

 مگه بلده ؟  -

 ؟ نیخانوم منو دست کم گرفت...  نیدار اریاخت:  دیخند وفا

 ... کرد  میصدا

 آش رشته بپزم ؟ دیاگه دوست داشته باش: لبخند زدم  شیبود به رو ارزدهیکه مرا ن حال

 ...  ادیبدم نم ياگه بلد: در مقابل من نگاهش سرد شد  بازهم

 ... به وفا نگاه کردم لبخند بر لب داشت ... آورد  یخودش نم يکرده اما به رو لیدانستم حتما م یم

 ... آشپز خانه برگشتم و مشغول شدم  به

 يکرد کاریچ: گشود  فیوفا لب به تعر... کوچک خانه را در بر گرفته بود  يفضا یخوش يبعد بو یساعت تا

 .... یراه انداخت یخوب يچه بو...  زمیعز

 ...  یطعمشم بچش دیبا... زوده  فیواسه تعر: خانوم گفت  نینسر

و از شهال  يریخودتو بگ يجلو یدم نتون یقول م... جون  نینسر گمیم که دمیخب چش: با خنده گفت  وفا

 ... هرچند که ...  یکن یم فیتعر

حال که او ساکت ... حال خوش آن روزمان را خراب کند  هیخواستم با گال ینم... التماس به وفا نگاه کردم  به

 ... داشت  یاو را به طعنه زدن وا م دیمانده وفا نبا

 ... حرفش را نگفت  يادامه  وفا

: نخواست جواب دهد گفت  ایبود و ظاهرا متجه حرف وفا نشده بود  ونیخانوم هم که نگاهش به تلوز نینسر

 ... خواد واست شال و کاله ببافم  یدلم م... کردم  یهوس بافتن
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 ... شم  یکه ممنون م یاگه حوصله کن... جون  نیدست شما دردنکنه نسر  -

 ...  امیب رمیچطوره بر کاموا بگ: اخت به ساعت اند ینگاه

 ... . گهیوقت د هی دیبذار... االن ؟ نه   -

 ... ستیدور ن یلیخ...  دمیمغازه د هیصبح ... گردم  یرم زود بر م یم....  کارمیاالن ب...  گهینه د  -

 یفکر م نیکرد و کمتر به ا یشد و مرا فراموش م یخواست و سرگرم بافتن م یخدا م دیشا... نزدم  یحرف من

 ... کرد که چطور دل مرا بسوزاند 

 

   * *** 

 

...  یبافتن لیبود به همراه م دهیخر يو نوك مداد يدرشت به رنگ خاکستر يچند بسته کاموا...  برگشت

 .بود  بایز یلیشال و کاله مردانه خ يکه برا ییرنگها

 ...  هیقشنگ يرنگها.... دستتون درد نکنه :  وستمیپ من هم به آن ها... خوشش آمد  یلیاز رنگها خ وفا

 .ممکن بود که او با من از در صلح وارد شود  ریو ظاهرا غ... عادت کرده بودم  گرید... را نداد  جوابم

سرگرم شد و مرا  یزدم حساب یبخواهم سفره را پهن کنم مشغول به بافتن بود و همانطور که حدس م یوقت تا

 ....کرد یکار م شیبرا یکه به تازگ يبود و راننده ا ریوفا هم مدام با تلفنش درگ... فراموش کرد 

 نه؟ هی؟ عال هینظرتون چ: وفا گفت ... را بر دهان گذاشت نگاهم کرد  میقاشق از آش خوشرنگ و بو نیاول یوقت

 نیاول ادیو من به ... خوشمزست  یلیخ... دستت درد نکنه ... بگم  نیاز ا ریغ هیانصاف یب: کمرنگ زد  يلبخند

آهم را فرو خوردم و همانطور که به خودم قول .... افتادم که از او در مورد دست پختم نظر خواسته بودم  يبار

نوش ... کنم  یخواهش م: بر لبانم نشست  يلبخندپاسخ وفا راداد  یاما وقت...  دمیداده بودم نظرش را نپرس

 ... جون 

 يتمام شد خودش برا شیغذا یپاسخ نداد و وقت... که تلفنش زنگ خورد  میبود دهیکشدست از غذا ن هنوز

 ... حرف زدن به اتاق رفت 

 ... دست گل خانومم درد نکنه : نگاهش به من بود . به وفا انداختم  ینگاه

 ... کنم  یخواهش م  -

 . زمیبود عز یعال  -
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و  یخوب بش یوقت:  دمیخند شیبه رو.... کرد یثارم ممحبتها ن نیاز ا شهیهم...  دیرا گرفت و بوس دستم

 .شم  یم وونهیسر کارت از نبودنت د يبرگرد

 . نگاهش به وفا بود . آمد  رونیخانوم ب نینسر

 ...  رهیزن بگ مانیخواد واسه پ یم... خالت بود   -

 آشنا ؟  ای بیغر... مبارکه ... ا ؟  -

 ... وثروتمند  لیاص... دختر خونواده دار  هی... حانهیر... که  شیدید.. دختر عمش  ـ

 ... که  ستیحرفا ن نیبه پول و ثروت و ا یخوشبخت... خدا کنه خوشبخت بشن   -  وفا

 ....هرچه خونواده دار تر بهتر ... اما به خونواده که هست ... اصال نباشه  گهید نکهیاما نه ا... آره   -

؟ نکنه  بهیدختره نج... مهم تره  یاما نجابت از همه چ... آره : من مثل حال  یحال... شد  یم یداشت عصب وفا

؟ خدا کنه شانسش به ما نرفته باشه که دختره با شکم پراومد تو  یزده باشه که نشه جمعش کن يتا االن گند

 ... خونمون 

 ؟ يحاال تو چرا جوش آورد  -

 يزیچند روز جز عزت و احترام چ نیه تو انواست ک یدختر ب نیکالمت به ا يطعنه  ي؟ همه  ارمیچرا ن  -

 ... براتون نذاشته 

 ... گفتم  یکل... خوره یمن که با خانوم شما نبودم بهت بر م...خوبه حاالتوام   -

 ....  شناسمیو نه من شما رو خوب م ،یداشت ينه شما منظور... آره   -

 .. نداشتن  يجون که منظور نینسر... وفا آروم باش : را گرفته بود گفتم  میراه گلو نیسنگ یبغض نکهیا با

که  يکار... بست  یرا لحظات شیچشمها.  دیبه صورتش کش یدست تیوفا با عصبان. با اخم به اتاق رفت  نینسر

 .... دادیبود انجام م یهروقت عصب

شما  یعنیکجا ؟ : رفتم  شیبه سو یبا ناراحت.  به تن داشت رونیلباس ب...  رونیخانوم آمد ب نیبعد نسر یقیدقا

 ؟ نیشیاز دست وفا ناراحت م

 ...  يخراب کرد زویتو همه چ...  شهیاز گور تو بلند م شایآت يهمه ... حرف نزن  گهیتو د: بود  یعصبان یلیخ

 ... بود  دهیفا یب. کنار رفتم  آرام

ناراحت تر از آن بود که بخواهد ... به وفا نگاه کردم . خانه مان راترك کرد  یخداحافظ ینزد و او ب یحرف وفا

 ....کند تا بازگردد  شیصدا یحت
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    *** 

 

به من نداشت و آن را در  یحس خوب زیاو ن. اراده در هم رفت  یب میاخم ها دیوح دنیرا باز کردم و از د در

 ... نگاهش منعکس کرده بود 

 ؟ دییبفرما: و ادامه دادم . دادم را آرام پاسخ  سالمش

 ممکنه ؟..  نمیخوام داداشمو بب یم: زد  يپوزخند

 . نینکن شیعصب هیو مثل بق دیلطف کن... فقط ... کنم  یخواهش م:  دمیرا کنار کش خودم

 .به من انداخت و وارد شد ، جوابم رانداد  ینگاه

 ... وارد شد  دیوح... کرد  یتماشا م ونیداشت تلوز وفا

 .  ندیکه از حضورش تعجب کرده بود پاسخ سالمش راداد و تعارف کرد بنش یدر حال وفا

 . کنم  ییرایهم به آشپز خانه رفتم تا از به ظاهر مهمانم پذ من

دوست  يخوب ادعا: و در ادامه گفت  دیکه از آمدنش گذشته بود وفا حال مادرش را پرس یقیاز دقا پس

 ... کنه  یداشتنمم م

راستش هنوزم باورش ... ازت ناراحته  يکه کرد يبه خاطر کار: به من انداخت و رو به وفا گفت  ینگاه دیوح

 ...  شهینم

 بوده و هست ؟ فیکث يرابطه  هیتو و او  نیدونه ب ی؟ نم نیبهش نگفت يزیچ نایدر مورد م: ناراحت شد  وفا

 ... بار که  هیبهت گفتم ...  ستین  -

 ...بس کن   -

. بلند شدم .  دینخواهم شن یخوب يدانستم بمانم هم حرفها یم. بگذارم  شانینگاه به من اشاره کرد که تنها با

 . فکر کردم بهتر است به منزل هما خانوم بروم 

 شهیهم... انداخت  ریسر به ز دنمیباد.را باز کرده بود  شیبود که گچ پا يدوروز یکی. گشود  میدر رابه رو یعل

 .بود  يریپسر آرام و سر به ز. آمد  یخوشم م یلیخ شیایاز حجب و ح

 . هما خانوم به استقبالم آمد . به درون دعوت کرد  مرا
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 یم... اما خب ... کمکتون  امیخواست ب یدلم م یلیخ...  یگفتم خسته نباش. مشغول به کار بود  شهیهم مثل

 ...روزا به خاطر وفا  نیا... که  دیدون

 ...  یبهتره که به شوهرت برس... توقع ندارم .... م دل زیدونم عز یم  -

در فضا  يخوش قرمه سبز يبو... و من به همراه هما خانوم به آشپز خانه رفتم . کرد و رفت  یخداحافظ یعل

 . بود  دهیچیپ

 ؟ دیسفارش دار  -

 ؟ زمیخب چه خبر عز...  انیواسه گرفتن م گهیساعت د کی...آره   -

 ... وفا  دنیاومده د دیوح  -

 ؟ یناراحت نیپس واسه هم  -

 یدلشون بخواد م یهرچ... کنن  یخونواده اصال مراعات نم نیآخه ا... ترسم ناراحتش کنه  یم... بگم  یچ  -

 ... گن 

 کنه ؟  یم کاریخانوم چ نینسر  -

او هم دلش از جنس دل ... او  يها نیتوه دنیناراحت شد از شن... کردم  فیاو تعر يرفتنش رابرا ي هیقض

 نکهیاز ا... ام دوست داشتم  دهیاو را چون مادر ند.. دل بسته بودم  شیبود که به محبتها نیهم... خودم بود 

 .شدم  یکردم سبک م یدرد دل م شیبرا

کردم و  یاحافظاز آن ها خد. وفا بود  شیدلم پ... رفتم  یم دیبا گریاما من د...  وستندیهم به ما پ هیو هان هیعال

وقت بود به  یلیخ...  دیبه مشامم رس گاریس يبو... در هم بود  شیرفته بود و فا اخم ها دیوح. به خانه بازگشتم 

 .بزنم  یحرف دمیاما صالح ند. ناراحت شدم  یلیخ... آن لب نزده بود 

 . حرف بزند  میدوست داشتم خودش برا... بپرسم  يزیخواستم چ ینم

 

... شده بود  مانیپس پش... آرام شدم  یسوخته کم مین گاریس دنیاز د. بردم و در کنارش نشستم  يچا شیبرا

 .بود  دهیتا آخرنکش گاررایس

 ...  دیرا نوش شیچا

 .... رفته در خواست طالق بده  نایم  -
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ناراحت  نایدن از مجدا ش ياو برا... شدم  یم وانهیکه اگر بود من د... توانست باشد  ینم نیاش ا یناراحت لیدل

 ... نه ... نبود 

و وفا واقعا تو  نطورهیگن اگه ا یم... سر و صدا از من جدا بشه اما خونوادش مخالفت کردند  یخواسته ب یم  -

 ... اتو بپردازه  هیمهر دیخواد با یرو نم

... من هم بود  ياو غصه  يغصه ... بود ؟ اما  نیپس غصه اش ا. حالم خوب شد ... سبک شد  نمیسنگ نفس

 ...  گریدرد سر د کی یعنی... بود  نیوفا سنگ ينبود اما همان هم برا ادیز یلیاگرچه خ نایم ي هیمهر

 ؟ یکن کاریچ يخوا یحاال م: به او نگاه کردم  یناراحت با

وگرنه ....  ادیبا من راه ب دیبا... براش  هیآبروئ یتا کنه عاقبتش ب ينجوریدونه اگه بخواد با من ا یخودش م  -

 ...کنم  یبهش رحم نم گهید

 شنومیم دیجد يخبرا... سالم : و شروع به حرف زدن کرد . گرفت  ياش را برداشت و شماره ا یهم گوش بعد

 ؟  يدار یالیچه خ... 

- -  ..... 

 ؟  یکن کاریچ يخوا یخب ؟ م  -

- ........... 

 ...  یسیپاش وا دیبا يقول داد...  ستین میحرفا حال نیمن ا نایم نیبب  -

-   ......... 

 ...سوخت  یمثل تو م یدلم به حال روباه دیاز اول اشتباه کردم نبا  -

 .....او چشم دوخته بودم  يبه چهره  یبا نگران من

 . سرخ شده بود  شیچشمها... اش برجسته شده بود  یشانیگردن و پ يدر هم بود و از خشم رگ ها صورتش

چه گفت که  نایدانم م یارزاند اما نم یتب و تابش دلم را م... قولش زده  ریکه چرا ز دیکش یم ادیفر نایسر م بر

 ...او به ناگه آرام گرفت 

 ... کنم  کاریچ ستیدفعه معلوم ن نیا...  یوارم راست بگ دیخب ام یلیخ  -

-   ...... 

  یکن یم کاریچ نمیمنتظرم بب.. باشه   -

 خواست ؟ یشو م هیگفت ؟ مهر یم یچ:  دمیصبر کنم و پرس نیاز ا شتریشان که قطع شد نتوانستم ب مکالمه
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 یلیخدا وک... از من جدا بشه  هیکنه بدون مهر یوقت خواست تا خونواده شو راض... گه نه  یخودش که م  -

تک  هی... اما کورخونده ...  هیهرگرفتن م يکنه برا یخاله داره اصرار م نکهیمثه ا... افتادم من  ایک ریگ نیبب

چطور  نیبب دمیدخترشونو خر يکنند که آبرو رازم تشک انیب نکهیبدم ؟ جا ا یچ يبرا... دم  یبهش نم یتومن

 ... خوان منو تحت فشار قرار بدن  یم

 . قرص به من بده  هیسرم درد گرفت ، : داد  رونیراب نفسش

داد  یدر همش نشان م ينگاهش به سقف دوخته شد و اخم ها...  دیقرص را دادم و خورد دراز کش یوقت

روز به روز حسم نسبت به او ... نشستم  شیهمانجا ، کنارش در سکوت به تماشا... ست  ریذهنش سخت درگ

 ... آمد  یاز دستم بر م یکاش کمک.  شتریازدست دادنش ب يام برا یو نگران شدیتر م يقو

 

انداخت و پس از  یبه گوش یاش بلند شد چشم گشود و نگاه یزنگ گوش يدابه خواب رفته بود که ص تازه

 نه چندان کوتاه پاسخ داد  یمکث

  يهم دار ياومد پسر ادتیچه عجب ... سالم   -

-  ..... 

 ...  یخانوم تماس گرفت نایاالنم واسه م... پس بگو : زد  يپوزخند

 ... من گفتم ، من خواستم ... آره   -.....   -

 دیکن یکه فکر م يا سهیخوام چون اون قد یمن خواهر زادتو نم... ستیزور که ن... خوام  ینم  -...........   -

 . بذار شرش کنده شه ... باز کنم  نیاز ا شترینذار دهنمو ب...  ستین

البته ... خوشبختم  یلیکه االن زنمه خ يدختر نیمن با ا... راحت کنم  التوی؟بذار خ یمن ؟ به فکر من  -......   -

 ....  دیاگه شما ها بذار

-   ..... 

 نی؟ کدومتون خواست نی؟ کدومتون با شهال موافق نهیازا ری؟ حرف حق تلخه ؟ غ یشیچرا ناراحت م گهید  -

که منو از او جدا  نهیا تونیسع يو رو کرده ؟ همه  ریز ينطوریدختر هست که منو ا نیتو وجود ا یچ نیبدون

ازم جداش  نیمحاله بتون... دختر نفسه منه  نیا... گذرم اما از شهال نه  یمن از جونم م... بگم  دیا باام...  نیکن

بهتره . که بخوام نگهش دارم  ستیزن دلخواه من ن نایم...  شمیازش جدا نم یمتیق چینه مادر من به ه... نیکن

 ... من بکنه  یسر و صدا شرشو از زندگ یب نیکمکش کن
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-   .............. 

 یاز من م یحال دیده دوازده روز با نیتو ا... نه  ای يریکه تماس بگ ستیمهم ن...  ستیبرام مهم ن گهید   -

 ...  يدیکه نپرس يدیپرس

 ......... ـ  -

 ...  امیبرد م لشویاون دختره که وسا... ندارم  ییمن اونجا جا....  امیمعلومه که نم  -

 ؟؟؟ یچ: تر به چهره اش داد  یعصب یناگه حالت و

 . یمرد دوست داشتن نیآوردم بدون ا یتاب نم... بودم  نمیریش ینگران زندگ. زد  یتند م قلبم

به .... شماست  يدونم نقشه  ی؟ م نیخور یم نیاری؟ از کجا م یچ گهید: همان حال متعجب ادامه داد  به

شبه همه رو سر  هیفکرت  یکه اون شوهر ب دونمیم.... کنه  یضرر م یک مینیبب....  میفروش یم نمیماش...جهنم 

فرصت  نیاول نمیماش....  دینشون داد ودتونوخوب خ... با شما ها ندارم  يکار گهیمن که د... بازه  یقمار م زیم

 ... شگاهینما میبر یم

 .تماس را قطع کرد  یخداحافظ یهم ب بعد

 ریاما من ز... بکنه  نایخواد منو مجبور به موندن با م ی؟ مثال م ینیب یم: زد  يبه من انداخت و پوزخند ینگاه

 ... رم  یبار نم

 .شده بود  ریاز مادرش دلگ یلیخ....آرام کند  یکه اعصاب ناراحتش را کم میدانستم چه بگو ینم

تماس گرفته واسه گله ...خانوم شده  نایبا م مینگو نگران زندگ... منو باش فکر کردم زنگ زده حالمو بپرسه  -

 ...واقعا که ...  يگذار

 ... باشه مادرته  یهرچ... ریبه دل نگ... کرد  شهیچه م  -

... سوخته ها  نایدلش به حال م یفکر نکن... ببنده  ششیرو به ر نایم ارهیرنمیخودش هالوتر از من گ الیبه خ  -

 دیواسه وح... زن من باشه واسه اونام خوبه  نایدونه اگه م یم...  بخشه یکه باباش بهش م هیبه خاطر ثروت.. نه 

اون من بودم که .... دار و ندارشو به اونا بده ي هکه هم ستیمثل من احمق ن دیدونه وح یچون م رتشیگ ینم

 ... که دلش به حال اونا نسوخته  دیوح.... درس و دانشگامو زدم  دیبه خاطر اونا ق

تو واسه من همه .. خوام  یرو نم ندهیآ نیمن ا... منه  ي ندهیگه به فکر آ یر خودشونه اما ممادرم به فک...  آره

 ... دلم  زیتو بشم عز يمن فدا... شهال  يزیچ
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 دیشا... ندارم  يبا خودم فکر کردم که بهتر که من خانواده ا... سوخت  یم شیدلم برا... لبخند زدم  شیرو به

که به تن و روحم زده  یهنوز هم وجودم از جراحات... پدرم باز هم از آنها بدتر کرد در حق من ... که نه  دیشا... 

 یزجرش را فقط من م... که با من کرده بود فکر کنم  يخواستم به او و کار یحال نم نیبا ا... سوخت  یبود م

 .گذراند  یخبر از حال و روز من روزار م ینه او که ب...  دمیکش

 

 

 ...را باز کرد  شیگچ پا وفا

 

از دو هفته  شیب.خانواده اش رفت دنیبه د شیهمان روز پس از باز شدن گچ پا. نداشت یرو شکر مشکل خدا

بود ، و هر  یعصبان یلیخ نیو او از هم.تماس گرفته بود جوابش را نداده بود نایهر چه با م.کرده بود يخود خور

گرفت که با آن وضعش به  میچند بار تصم.بود دهیفا یب ریبگو تماس بگ نایمداد که به  یسفارش م دیچه به وح

 .برود که به خواهش و اصرار او را از رفتن منصرف کردم نایم دنید ایمادرش  يخانه 

 

  ** *** 

 

 وفا

 

 .گران آمد میبرا یلیمادرم گفت پدرت قصد فروش خانه را دارد خ نکهیا

 ....نیفروش ماش... کاسه نیآش بود و هم نیآمد هم یم شیکه پ یبار سر هر بحث هر

کوچکتر  يخانه  کیو واحد باال را که به نام خودم بود بفروشم و .آمد که از آنها جدا شوم یمن هم بدم نم نباریا

 يبردارم که بتوانم تو ینیبدهم و ماش گهید نیماش کیقصد  شیتوانستم پ یهم م نیو با پول ماش... بخرم

 ...ودهم از بابت شهال راحت تر ب المیخ نطوریا....ر کنمشهر باآن کا

جا  دنمیهر دو از د.مادرم و شوهرش خانه بودند... را جدا از او بگذرانم میروزها شتریخواستم ب یگذشته نم نیا از

شراکت  کیجز  میندار یظاهرا ما با هم نسبت:آنکه منتظر پاسخ باشم گفتم یگفتم و ب يسالم سرد...خوردند

 ...ره به راه و روز خودش یم یشه و هر ک یخدا زودتر تموم م دیساده ،که اونم به ام

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 ...حتما زنت پرت کرده...پره یلیتوپت خ دهی؟هنوز نرس هیچ:گفت مادر

 

دلتون بخواد در  یکه هر چ ستین یاون زن... که هست تند تر نکن ینیاز ا شمویخواهشا با آوردن اسم زنم آت  -

 میذار یاز فردا م...رسه یامشب م نیماش....میریبگ میتصم نیاومدم واسه فروش ماش.... دیموردش بگ

 ...هر چه زودتر بهتر ... شگاهینما

 

 ...نمیب یکنم م یحاال که فکر م يراستش رو بخوا:گفت میپدر نا

 

ره  یتو م بیتو ج شتریوفا خودش کار کنه و جون بکنه ب يدید ؟يشد مونیپش:به او انداختم يزیتند و ت نگاه

 ...ستمین گهیمن د...آره؟نه

 

کم از  ؟مگهيذار یسرمون م یچه منت:گفت يتا آسمون عوض شده بود با لحن سرد نیکه به نظرم از زم مادرم

 طرف ما به طرف تو اومده؟

 

 دیخر ي هیممنون ،از اول شما نصف سرما جامنیتا ا... نیگ یکه شما م نیباشه هم... واقعا که :ام گرفت خنده

به راه  یبه بعدش هر ک نیاز ا...دستتون درد نکنه منم با جون و دل واستادم و کار کردم... نیرو گذاشت نیماش

 ...خودش

 

مادرم بود که آنگونه اصرار  نیو ا. شراکت به هم بخوره نیاز نگاهش مشخص بود که دوست نداره ا میپدر نا

گذاشتم با  ینم گرید....خوب و خوش اخالق نبودم شهیهم...دادم ینرمش نشان م يهم تا حدو من .داشت

 یاجازه نم یبود،که به کس میالمن شه يایدن يحال همه ....بود یهر چه کرده بودند کاف... کنند ياحساسم باز

 ....اوردیدادم نامش را بر زبان ب

 

 کجاست؟ نایم:بود،برخاستم شگاهیبه نما نیحرف آخرم را زدم وآن هم بردن ماش نکهیاز ا پس

 

 ...بهتر از تو...همون بهتر که ازت جدا شه ياونو ندار اقتیتو ل:اوردیخودش ن ينگران شد اما به رو مادر
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 االن کجاست؟...یگ یشما راست م  -

 ...پدرشه يکجا باشه ؟ خونه  یخواست یم:گفت دیتندم را که د لحن

به  نیاز ا.. .خونواده داشتم برا خودم متأسفم نیکه به ا یواسه اون همه دلبستگ:مآنها انداخت يبه هر دو ینگاه

 ....نیباشه که خودتون خواست ادتونیو  ارمینه من اسمتونو م دیاریبعد هم نه اسم منو ب

آمدن از خانه از چشمم  رونیکه پس از ب یاشک...براندازم کند زشیرآمیمنتظر نماندم که مادر با نگاه تحق گرید و

 ...عاشقش بودم اما اکنون...او مادرم بود.... را با سر انگشت پاك کردم دیجوش

 ندارند؟ فیخانوم تشر نایم:دمیپرس.به درون رفتم تنها بود...باز کرد میرفتم،خاله در را برا نایسراغ م به

 ه؟یکارت چ... رونیبا داداشش رفته ب... رینه خ:پوزخندم اخم کرد به

 نه؟ ایطالق داد  يتقاضا نمیاومدم بب  -

 ؟يحق دختر منو بخور یتون یم يبا زرنگ باز ينه، فکر کرد:نشست میکاناپه روبه رو يرو

 من زده؟ یبه زندگ يدخترت چه گند يخبر ندار شیکدوم حق؟خدا:دیچیدر وجودم پ خشم

 ...یدم بهش تهمت بزن یحقو بهت نم نیمن ا....یحرف بزن ينطوریدر مورد او ا يتو حق ندار  -

 تیثیح یب بتویبرم اون پسره که دختر نج يخوا یم ؟نکنهيبار بر ریز يخوا یتهمت؟کدوم تهمت؟هنوزم نم  -

 تا باورت شه؟ ارمیکرد بردارم ب

 ...یکن یشونه خال هیتهمت ها از دادن مهر نیبا ا يخوا یم...ينامرد يدروغگو هیتو   -

 یم...يندار یکوفت ي هیبه اون مهر يازیکه ن ياونقدر مال حروم جمع کرد... ستین هیدونم دردت مهر یـ م -

 هی ریلحظه با اون هرزه ز هی گهیسرم بره د...که شرمنده يمن ببند شیبازم دخترتو به ر قیطر نیبه ا يخوا

که  نیشما هست نیخودش موافقه و ا راظاه...کنده بشه هیبهش بگو بهتره هر چه زودتر قال قض...رم یسقف نم

 ...غلطا نیخوام و ا یم هیکه بگه مهر نیکن یم نشیپانش ریز

 ...یحرف بزن ينطوریازت انتظار نداشتم با من ا... وفا يواقعا پرو شد  -

 ...هرزست هیگم دخترت  یم نکهی؟ایچرا نداشت  -

شده که اون کثافت  ی؟چیرفاقت داشت ایرفته با ک ادتی... ينبود یتو خودتم آنچنان آبِ پاک:را قطع کرد حرفم

 ؟يفراموش کرد اتویکار
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فهمم که تو چه  یبا شهال آشنا شدم م یاز وقت...هیکه اون کارا عاقبتش چ دمیفراموش کردم چون تازه فهم  -

زنها و دختر  يکه از همه  بهیاونقدر پاك و نج... کشم که بگم منم آدمم یزدم و خجالت م یدست و پا م یلجن

 ...خوره یبودن حالم به هم م میه تو زندگک ییها

 

 يسالم آرامش را پاسخ دادمو پوزخند... به وضوح جا خورد  دنمیازد...  دیاز راه رس نایبود که م نیهمان ح در

 ...  يد ینم گهیجواب تلفنم د...  دایبه به خانوم کم پ: زدم 

 

ما که : گفت  ندیگذاشت تا خودش هم بنش یمبل م يرارو فشیکه ک یبه مادرش انداخت و در حال ینگاه

 ...  میحرفامونو زده بود

 

 یبا زبون خوش از زندگ... خانوم محترم...  يآور ادیاومدم ...  يرو فراموش کرد یظاهرا همه چ یول... آره   -

صدا  سر و یدر موردت نگم بهتره ب يزیدهنمو وا نکنم و چ نیکه ا يخوا یاگه م....  رونیمن و همسرم برو ب

 ... تموم بشه  یهمه چ

 

 ... ؟ گفتم که باشه  یکن یخود شلوغش م یچرا ب: کرد  اخم

 

مامان جونتون  نکهیگذشته مثل ا نیاز ا... خوره  یسر خرمن دادنا به درد من نم يباشه گفتنا و وعده  نیا  -

 .... یبه صالحته که خودت روشنشون کن... خوان  یتونو م هیو مهر ستنیموافق ن

 

 .  ایبا من ب: بلند شد  نایم

 

 . به خاله انداختم که با خشم زل زده بود به من  یگرفت نگاه شیاتاقش را در پ راه

 

 ...  شهیشهال نگران م.. برم  دیبا عتریخب ؟ سر:  میوارد اتاقش شد.. رفتم  نایدنبال م به
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 دادینشان م شهیاز هم باتریصورتش راز حشیمل شیآرا... بود  نیغمگ شیباینگاه چشمان ز...  ستادیروم ا روبه

 گفتم ؟  یچ يدینشن: گرفتم و گفتم  ییباینگاه از آن همه ز... 

 

 ... خوام بگم خوش به حال شهال  یم...چرا :  دیکش آه

 

؟  چارهیکه خوش به حال اون دختر ب میمگه من ک...  يدار یزن نی؟ بگو خوش به حال تو که همچ یکه چ  -

 .... رسه  یکه تا خرخره تو لجن فرو رفته بود و معلوم نبود به کجا م یکی

 

 بده ؟  رییتغ نقدریتونست تو رو ا يچه جور: به اشک نشست  چشمانش

 

 يگرفتار یوقت...  یکس یب یوقت...  ییتنها ینشونم داد که وقت...  لستیپ لهیش یب یلیاون خ...  شیبا سادگ  -

 دمیمن ازش خجالت کش...  یپاك بمون یتون یبازم م... هواتو داشته باشه  يرو ندار یو کس یخوشگل یوقت... 

چطور خواسته و تونسته که به ... ، با وجود دختر بودنش چطور پاك مونده  شیکه با اون وضع زندگ دمید یوقت

اومد به مشروب پناه  یم شیواسم پ يگرفتار هیچرا من نباشم ؟ چرا تا ... به خودم اومدم .... گناه آلوده نشه 

کردم ؟  یزنِ هرزه دل خوش م هی یِبه چ... کردم  یم یخودمو راض فیکث ي؟ چطور با اون رابطه ها بردمیم

؟ من به تو اعتراف کردم که  نایم ینیب یکردم ؟ م یکردم ؟ بار قاچاق جابه جا م یم فچطور واسه پول خال

فکر نکن قصد دارم ...  ياز دست داد يچه گوهر یفکر نکن...  یمنو به شهال باخت یخودت فکر نکن شیپ

 ونیشدنو مد داریب نیبودم و چطور به خودم اومدم وا یخوام بگم که من چ یفقط م... نه ... کنم  ریخودمو تحق

... شهال ارزش دوست داشته شدنو داره  یخوام بدون یم...  هیشهال واسه چ يموندنم پا یخوام بدون یم...  میک

 ... گاهش بشه  هیکه تک یکی... واقعا عاشقش بشه  یکی نکهیارزش ا

 

 ینم...  ستیدست خودم ن... اما منم دوستت دارم : ام گذاشت  نهیدستش را دور کمرم حلقه کرد و سر بر س ناگه

 ... بشم  التیخ یتونم ب ینم...حسو فراموش کنم  نیتونم ا یدونم نم یاما م...  یدونم از ک

 

... تونم با تو بمونم  یمن نم...  نایبس کن م: او را از خودم جدا کردم ... کرد  یم سیرا خ رهنمیپ شیاشکها

 ... از جونم دوست دارم  شتریزنمو ب... من زن دارم ... درکم کن ... کنم بفهم  یخواهش م
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سر بار و دردسرنباشم  تونیدگدم واسه زن یقول م... از من جدا نشو ... فقط باش ... ندارم  یمن که از تو توقع  -

 ... 

 

که  یقول ریز ياالن دار نیتونم قولِ تو رو باور کنم ؟ تو هم یقول ؟ من چطور م: بر لبانم نشست  يپوزخند

 یتو رو م دیوح...  یباش تیبهتره به فکر زندگ... قبول کنم ؟ نه دختر خوب  دیچرا با...  یزن یم يبه من داد

 ... خواد 

 

 ..  یتون یچطور م... من هنوزم زن توام ... وفا  یپست یلیخ  -

 

من تو رو ...  یستیتو زن من ن... تکرارش نکن  گهید: را گرفتم و با خشم گفتم  شیشانه ها... شدم  یعصبان

 ... من بکن  ی؟ شرتو از زندگ یفهم یم... خوام  ینم

 

 ... شه  یاما بدون که برات گرون تموم م: زل زد  میچشم ها به

 

 ؟ هان ؟  یکن یم یمثال چه غلط: زدم  ادیفر

 

 ... ذار یداغشو به دلت م...  رمیگ یشهال رو ازت م  -

 

 .. زدم  یلیصورتش س به

 

 ... خفه شو هرزه   -

 

؟  يکرد یچه خبره ؟ وفا چه غلط نجایمعلومه ا: غضبناك وارد شد  یبا حالت مانیاتاقش به شدت باز شد و پ در

 ؟  یگفت یچ نایبه م
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 يدیهمون که شن: چشم در چشمش دوختم ... خشک و بد اخالق بود  يادیز... خودم بود  کلیقد و هم ه مه

 ... کالهتو بذار باالتر ... خان  مانیپ

 

 .نبود  دنشیکه مطمئنا قادر به شن یقتیحق.......... که گفته بودم  یقتیبه جرم حق... شد با من  قهیبه  دست

دانم چطور توانسته بود  یو من نم دیترس یم یاز هر کس شتریب مانیاز پ... من و او قرارداد  نیخودش را ب نایم

 .خودش بزند  یبه زندگ يبه دور از چشم او چنان گند

 

 .. گفت  يزیچ هیبود  یوفا عصبان... کنم  یداداش خواهش م  -

 

 .... کنه  یم یدونه داره چه غلطب دیباشه با میعصبان: در چشمانم گفت  رهیخ نیخشم آگ یبا نگاه شهاب

 

 ؟ یگرفت شیمگه دروغ گفتم که آت...  رتیغ یب مانیمواظب حرف زدنت باش پ  -

 

 شیکه دلم برا... لعنت به من که نگفتم . نزنم  یکرد حرف یبا نگاهش التماس م... کرد  هیشروع به گر نایم

به سالن رفتم ... به دنبالم آمد  نایم... ترك کردم  اتاق را مانیپ يها ادیلب فرو بستم و در مقابل فر... سوخت 

 هیچ: با خشم به طرفش برگشتم ... بگذارد  تمکه صبر کنم تا حقم را کف دس دیکش یهمچنان اربده م مانیپ

بگم  یچ ستی؟ نذار دهنمو باز کنم که معلوم ن يدار رتیغ یلی؟ خ يمرد یلیخ یکن یدور برت داشته فکر م

 ... 

 

 ینم... توانست ما را از هم جدا کند  یکس نم چیه...  دیکش يکار به کتک کار نباریا...  دیام چسب قهیبه  دوباره

 نکهیا... خودش نگران بود  يهم فقط برا نایو م... خبر بود  یکه از ماجرا ب یزد وقت یرا م زیدانم جوش چه چ

نداشت با من به  الیهم که ظاهرا خ نایم... سکوت کنم  هنبود ک زیجا گرید... از ماجرا ببرد  ییبو مانینکند پ

دلم به حالش .. .کرد  ینگاه م نایبهت زده و ناباور به من و م مانیپ... پس سکوتم را شکستم ... تا کند  یدرست

 ...  ختیفرو ر نیبر زم يمن چون آوار يادعا داشت با حرفحا یلیاو که خ... خراب شد  یلیحالش خ... سوخت 
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و خاله  نایو م... آخه چطور ممکنه ... کرد که امکان نداره  یتکرار م... گرفت  شیدستها انیرا در م سرش

 ... که منتظر بودم هر آن از حال بروند  يطور... زد  یم يدیرنگشان چون گچ به سف

 

صرار ا نقدریاگرا دیشا...  نمیدوست نداشتم شکستنش را بب... چشمانش سرخ و پر از اشک بود ... برخاست  مانیپ

 .کردم  یمن باز هم لب از لب باز نم يکرد بر گناهکار ینم

 

خانه را پر  نایم ي هیگر يصدا... دمیاو را کنار کش... . مشت و لگد گرفتش  ریز یهجوم برد و به آن نایطرف م به

 دانم به کدام جرم ؟ ینم...کرد  یم نیو خاله مرا نفر... کرده بود 

 

 گهید...  رونیخونه برو ب نیبرو گمشو از ا... زد ازت متنفرم  ادیو فر دیبا خشم دستش را کش. را بلند کردم  نایم

 ...  نمتیخوام بب ینم

 

 مانیبه خاله و پ ینگاه...  يجوابم رو بد ينجوریا دمیبا... خودم کردم ...  يحق دار: برلبم نشست  يپوزخند

 دیسر و صدا کار رو تموم کن ینره ب نیاز ا شتریآبروتون ب دیخوا یاگه م...  خوام ازش جدا بشم یمن م: انداختم 

 ... 

 

 . اوردیب نایبر سرم ییبال مانیکه نگران بودم که نکند پ یدر حال... آنها خارج شدم  يخانه  از

 

 *** شهال  ***  

 

از صبح بارها با خودم کلنجار رفته ... را بشنوم  شیدوست داشتم صدا...تنگ شده بود  یب یب يبرا یلیخ دلم

... خواهد داشت  يدانستم پدرم چه برخورد ینم... نه  ای... حرف بزنم  یب یو با ب رمیبودم که با پدر تماس بگ

به  دیبه ذهنم سپرده بودم که شا شیوقت پ یلیکه از خ يشماره ا... اما آنقدر دلتنگ بودم که شماره گرفتم 

 .منتظر کمک او باشم  دیکنم نبا دایهم پ ازین... دانستمکه  یاما نم...به کارم آمد  يروقت گرفتا
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 یهمان که حت... او همان بود که مرا نخواست ... تمام تنم سرد شد  دیچیخش دار پدر در گوشم پ يصدا یوقت

بغضم را فرو ... ز اشک شد ا زیچشمانم لبر...  دیبار هم مرا نبوس کیهمان که ...  دمیطعمآغوشش را نچش کباری

 .سالم : دادم 

 

 ....  انهی شناسدیبا خودش فکر کند که دخترش را م نکهیا يبرا... مکث  يا لحظه

 .سالم : گفت  دیترد با

 صحبت کنم ؟ یب یتونم با ب یم:  دیلرز میصدا

 .نتوانستم ... نتوانستم ... نه ... نخواستم حالش را بپرسم  نکهیا نه

 ...  دمیرا از سکوتش فهم نیداد منم جا خورد ا صیتشخ نکهیا از

 شهال ؟  -

 کجاست ؟  میب ی؟ ب يزندم تعجب کرد ینیب یم نکهیاز ا: روان شد  میاشکها

 ... شهالست : پدر  يداره ؟ و صدا کاری؟ با من چ هیک:  دمیرا شن یب یب يگذشت تا صدا یلحظات

 مادر ؟ ییشهال جان تو.. .دلم  زیعز:  دیچیپ یدر گوش یب یناباور ب يصدا

 .مهربانش چقدر به دلم نشست  يصدا... گذاشت حرف بزنم  ینم بغض

 ؟ یمادر خودت.. شهال   -

 ...به اراده ام نبودند  گرید میها اشک

 ... جون سالم  یب یب  -

که چشمام به  یکجا رفت... دورت بگردم مادر : پر از بغض شد  شیو صدا دیجوش میصدا دنیمهربانش با شن دل

 در خشک شد ؟

حتما آقام گفته بهت ؟ گفته ... سخت بود  ومدنیواسه منم رفتن و ن...  يدیکش یدونم که چ یم یب یب میبر  -

 ؟ بهیغر هیبه سرم آورده ؟ گفته منو فروخته به  یچ

 ...  مونهیقربونت برم پش یاله... گفته ... گفته مادر : دیترک بغضش

دلش را . بود که امکانش وجود نداشت  یممکن ریغ نیا.. کالم را  نیاور کنم جز اتوانستم ب یرا م هرچه

حالش را .  مونهیکه با من کرده پش يباورم شده که پدرم از کار ینشکستم گذاشتم باور کند که با ساده لوح

از ...  دارمیاز خر...  دیمپرسیاحوال زندگ واز حال ... ناراحتش نکنم  نیتاز ا شینکردم تا ب هیگال گریو د دمیپرس
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... کرده  رییتا آسمان تغ نیزم میزندگ نکهیاز ا... وفا  یام گفتم از خوب ینه ؟ و من از خوشبخت ایخوشبختم  نکهیا

از آن  شهیکه هم تیسردارم و حس امن يباال یو خدا را شکر که سقف.... ستمیمحتاج و در به در ن گرید نکهیا

هم به نوه  يافتاد و سر یگذرش به تهران م يروزگار...  يروز...  دیشا... ادم آدرسم را هم د...  ممحروم بود

 .که خود بزرگش کرده بود  یکس... زد  یاش م

 

که دوستم  زیموجود عز کیحس داشتن ... حس سبک شدن ... خوب کرد  یلیحالم را خ یب یزدن با ب حرف

 . دارد و نگرانم هست 

 

 ورود به ذهنم را ندادم  يبه افکار مزاحم اجازه  گریکاره پرداختم و د به يشتریب يآمدن وفا با انرژ تا

 

    *** 

 

 وفا ***  

 

خودتو ... کرده  یخود کش نایم:  دیلرز یم شیصدا... پاسخ را زدم  دیکل دیبا ترد دمیرا که د مانیپ ي شماره

 ...  مارستانیزودتر برسون ب

 ؟ االن حالش چطوره ؟ یچ: بر جا نشستم  متعجب

 ...  هوشهیب...  مارستانیب مشیرسوند  -

 ؟ مارستانیکدوم ب: زمزمه کردم ... حالم بد بود ... بود انداختم  دهیبه شهال که آرام در کنارم خواب ینگاه

 شده ؟  يزیچ: باز گفت  مهین یرا که قطع کردم شهال با چشمان تماس

 ... فقط ... نه گلم :  دمشیرا نوازش کردم و بوس شیموها

 ؟  یچ: تر شد  اریهوش

 ... چطوره  نمیبرم بب مارستانهیاالنم ب... کرده  یخودکش... راستش ... حالش به هم خورده  نایم  -

 که نشده ؟ شیطور: شد نشست  بلند

 ...  هوشهیگفت ب یم مانیپ... دونم  ینم: چشمان نگرانش نگاه کردم  به
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 تو ؟ يبه خاطر حرفا یعنیآخه چرا ؟   -

 عیبلند شدم و سر... من باعثش بودم ... ام را گرفت  قهیعذاب وجدان ... بدتر شد شیحرفها دنیبدم با شن حال

 ... آمد  اطیتا ح میشهال هم با پا... آماده شدم 

 .گردم  یزود بر م... نگران نباش  گفتم

 ... پس خبرم کن   -

موتور . به راه افتادم  دمیقفل شدن در را که شن يصدا...  رونیانه زدم بکردم تا در راقفل کند و از خ سفارش

 .خواستم با آژانس بروم  یم... نکرده بودم  رشیبعد از تصادف تعم... نداشتم 

مهم  میبه او نداشتم اما زنده بودنش برا يتعلق خاطر نکهیبود با ا دهیدلشوره امانم رابر مارستانیبه ب دنیرس تا

 ... زده  یمن دست به خودکش يکه به خاطر حرفها کردیام م وانهیوصا که عذاب وجداد دمخص... بود 

گرفته بود با  شیدستها انینشسته بود و سرش را در م مکتین يرو... تنها بود ...  دمیرا در راهرو د مانیپ

 شیچشمها...  ستادیتامل مقابلم ا یبود که سر بلند کرد و سپس راست نشست وبا کم میگام ها يصدا دنیشن

 ... کرده بود  هیتا قبل از آمدن من گر دیشا... سرخ سرخ بود 

 االن کجاست ؟   -

 ... کم بهتره  هیاالن : کرد  ییسر اشاره به اتاق روبه رو با

 . مراعاتشو بکن : گام را که برداشتم گفت  نیاول

 رابزند ؟ نایخواست به قصد کشت م یم صبح بود ؟ همان که مانیلحن نگران همان پ نیبا ا مانیهمان پ نیا

 .... رمق و ناتوان  یب... بسته بود اما با ورودم گشوده شد  شیچشمها... اتاق شدم  وارد

 ...  دیو چانه اش لرز دیچشمانش درخش... کنارش رفتم  به

او که .... خت دو میدستم گذاشت و نگاه پر از غمش را به چشمها يدست لرزانش را آرام رو...  ستادمیا کنارش

 دهیرنگ پر يگونه ها يبر رو شیاشکها... نشکند  نیاز ا شیتا ب دمیدستم را نکش... گفت از من متنفر شده 

 ... آمد  فیچقدر به نظرم رنجور و ضع...  دندیاش چک

 ... بهم زد  ییچه حرفها... به روزم آورد یباباجون چ یدون ی؟ نم يچرا باهام اون کارو کرد: را فشرد  دستم

کارو  نیچرا ا...  یاحق باش نقدریکردم ا یفکر نم: چند لحظه بعد گفتم ... خودش خواسته بود ... فرو بستم  لب

 ؟ يکرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٧٨ 

...  یکن یهرزه خطابم م...  يد یخواستم عوض بشم اما تو مهلت نم یمن م... من...  يچون نابودم کرد  -

 ...  يبر یآبرومو م

خوشحالم که حالت :  دمیدستم را آرام پس کش... من به او بد کردمو او به من بدتر ...  از غم نگاهش گرفت دلم

 ... خوبه 

 .... بردند  یم رونیمتوجه نشده بود و صبح جنازه ام را از اتاقم ب مانیکاش پ...  ستمیخوب ن... نه   -

 ....  یفیواقعا که ضع... بس کن دختر   -

 نیکنم و خودمو از دست ا یکارو م نیمن بازم ا... کنم  یم يدیساس نا اماح... بد بختم وفا  یلیمن خ  -

 ... کنم  یراحت م یزندگ

کردم ؟  یچه م دیخدا من با يمن بودم ؟ ا لشیآخر چرا ؟ دل... بود  رنگشیب يحرکت به لبها یمات و ب نگاهم

 ... کند  یدرکم نم... فهمد  یکه حرفم را نم کدندهیدختر لجباز و  نیبا ا

 داره ؟ یکنم ؟ موندن با من واست چه نفع کاریچ یگ یم: فرستادم  رونیبه آه شده بود ب لیرا که تبد نفسم

 ...  یعاشق شهال هست نکهیبا ا یحت... به خدا دوست دارم   -

 نیزهم ابا... سوخت  یامادلم به حالش م... من به عشق شهال دلخوش بودم ... اعترافش  نیاز ا دیلرز ینم دلم

نشست  مانینگاهم در نگاه پ... کالفه اتاقش را ترك کردم... آمد  یاز دستم بر نم يکه در مقابلش کار يدلسوز

 .بد  یلیخ... بد بود  محال... نشستم  مکتین يانداختم و کنارش رو نییسرم را پا... 

 ؟ یکن کاریچ يخوا یحاال م: نگاهش را به صورتم دوخت مانیپ

 .خوام باهاش بمونم  یکنم ؟ من نم کاریچ دیبا: کردم  نگاهش

 ...  یاگه بازم پسش بزن... دوستت داره  یلیاما به نظر من خ  -

 .... که  دیهمه باخبر شد نکهیبه خاطر ا... نزده  یاز عشق من دست به خود کش نایم مانیپ: حوصله گفتم  یب

گفت دوستت  یهمش م... زد  یبود همش تو رو صدا م شهویب مهیکردم و ن داشیتو اون حالت پ یاما وقت  -

 ... داره 

... نگه داشتنش  يدودلم کنند برا دمیترس یم... کرد  یو کارم را سخت تر م... داد  یزجرم م شیحرفها دنیشن

مدام خودم را به او ثابت  دیداد و من با یماند شهال حتما آرامشش را از دست م یاگر م. ترحم  يآن هم از رو

 .... به کارش نخواهم داشت  ياگر بماند هم کار نایم نکهیبه ا... دوست دارم  نایاز م شتریاو را ب نکهیبه ا... کنم 
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خدا : رفت نگاه کردم  یکه به سمت اتاق م مانیآمدم و به پ رونیکه به سرفه افتاده بود از فکر ب نایم يصدا با

 کنم ؟ اگه دوباره حماقت کنه و همه منو مسبب بدونن ؟  کاریچ ای

 وفا نموند ؟:  دمیرا شن نایم يصدا... به سمت اتاق رفتم ... بلند شدم  یسست با

 ...  يدیفهم یکاش حسشو به خودت م...  رونهیب: گفت  مانیپ

 نکهیا... کرده بودم  دایپ يدواقعا حس ب..... دادم و نگاه مستاصلم را به آن دو دوختم  هیچهار چوب در تک به

 ... ندارم يعالقه ا نایدانستم واقعا به م یندانم کدام راه درست ست ؟ از شهال شرمنده نبودم چون م

و من با همان حس . بر لبانش نشست  یلبخند تلخ... پر از اشک شد  نشینگاه غمگ... متوجه من شد  نایم نگاه

 ؟  ير یم ای یبمون يخوا یم:  به طرفم بر گشت مانیپ... بد پاسخش دادم

 . بمون ...کنم  یخواهش م: گفت  نایم

 ... مونم  یم: سر تکان دادم  مانیرو به پ... سوخت  شیکلمه را گفت که دلم برا نیمظلومانه ا آنقدر

 یصندل يرو... تخت رفتم  يبه سو... تفاوت اتاق را ترك کرد  یخونسرد و ب مانیپ...  دیدرخش نایم نگاه

 .و نگاهش کردم ... کنارش نشستم 

 یب نقدریا... نبود  ينطوریا نایکه م...  شیمثل مدتها پ. بود  شهیاز هم باتریبه نظرم ز ششیبدون آرا ي چهره

همه ما  نکهیآمد ؟ با ا یوقت نخواستمش ؟ چرا به چشمم نم چیبا خودم فکر کردم چرا ه... بند و بار نشده بود 

هم رنگ عوض کرد  نایگرم بود م میدوست دخترها بابود که سرم  ییهمان وقت ها... د ؟دانستن یرا نامزد هم م

 ..شد  دهیراه کش نیبه ا نایم نکهیمن هم کم مقصر نبودم در ا دیشا... 

 

 .فرستادم  رونیآهم را ب هیشب نفس

 بمونم ؟ يذار یم: گفت  نایم

خراب  شویزندگ ادیدلت م... هم دوستش دارم  یلیخ... بشه ؟ من زن دارم  یکه چ یآخه بمون: حوصله گفتم  یب

و البته به نفع تو و ضرر من ... من و تو  نیقرارداد بود ب هیازدواج  نی؟ درسته که اول با تو ازدواج کردم اما ا یکن

. 

 دهید يمن از همه نا مرد.. .منو وابستت کرد  اتیمردونگ نیهم.. کارات  نیو هم... حق با توئه ... دونم  یم  -

 . چشم داشت واسم انجام بده  یکس ممکن نبود ب چیکه ه يکار...  يکرد یبودم و تو در حقم مردونگ

 ...  يخوب جوابمم داد  -
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که  نیهم... بذار بمونم ... با شهال ندارم  تیبه زندگ يمن کار... تلخ نباش وفا  نقدریکنم ا یخواهش م  -

 ...  ستمیبد ن یکن یکنم که اونقدرام که تو فکر م یمن بهت ثابت م...  هیمن باشه برام کاف ياسمت رو

 ... ماندم  یبر سر دو راه نایبار در مورد م نیاول يکه برا یبه راست... نگاهش کردم  فقط

 

   *** 

 

 *** شهال  ***  

 

مطمئن بودم که وفا همه جور  گرید.. . کردم  داینجات پ یفیبال تکل نیاز وفا جدا شد و من از ا نایم باالخره

کنم با همه  یحس م.. و کالفه ست  ختهیبه هم ر نقدریدانم چرا ا یفقط نم...  ستادهیمن ا يرا دارد و پا میهوا

خودم  ياما به رو دهیکش گاریکه س دمیبار د دچن. تواند خود دار باشد  یتفاوت بودن نم یب يبرا شیسع ي

 تیدارد برا نتیزتریعز یحس کن نکهیمثل ا... به رفتارش ندارم  یحس خوب شیها یمهربان ي با همه... اوردمین

 نیدر ا دنیحرف زدن و پرس میسخت بود برا... و من هم که خود دار ... کند  یم ينقش دوست داشتن را باز

کردم هر چه  ی؟ و آرزو م رستیکه از چه دلگ دیبگو میبرا..  دیایکردم تا خودش به حرف ب یصبر م... مورد 

 . ناراحت نباشد  نایاز جداشدن از م نکهیباشد جز ا

 

پخش مواد  يبخرد و در کارخانه  گرید ینیخودش ماش ي هیبه فروش رفت و وفا توانست با سهم ونیکام

خانه رفت و ساعت ده شب به  یم رونیهر روز صبح زود از خانه ب... مشغول به کار شود  یقبل ییبا آشنا ییغذا

ترس  ییتنها...  دمیترس ینم ییهست و من از تنها نکهیا... خوشحال بودم  یلینظر خ نیاز ا... گشت  یبر م

داشته  يتوانستند به من کار ینم گریشدند اما با وجود وفا د ینداشت و خانواده اش بودند که باعث ترسم م

 .را داشت  میاو هوا. باشند 

 

 ییکردم هم از تنها یهم کمکش م... گذراندم  یهما خانم م يبود در خانه  يکاریرا که پر از وقت ب میروزها

 . گرفت  ینم رادیبه رفت و آمدم به آنجا ا گریآمدم و وفا هم د یم رونیب
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اما هنوز هم . وفا هم بهتر شده بود ... بودند اما پر از عشق بودند  ياگر چه تکرار میبود و روزها دیبه ع کینزد

 .  یبود و از عالم و آدم شاک یبانعص جهتیب یگاه

 

 .... روز آن

 

... مادر ...  يمن به زود... او خندان بود ومن ناباور و شگفت زده  میآمد رونیب شگاهیهمراه هما خانوم از آزما به

 .من  يخدا... شدم  یم

 

 نیریدهم دهانش را هم ش یخبر را به وفا م نیا یتا وقت دمیهم خر ینیریجعبه ش کیهما خانوم  شنهادیپ به

تازه و نو که  یحس...  بیحس غر کیتوانستم داشته باشم ؟  یم یچه حس... و منگ بودم  جیهنوز گ. .. کنم

 .آمدم  یبا آن کنار م دیبا

 

و خودم به خانه رفتم ... بچه ها ببرد  يو به هما خانوم دادم تا برا ختمیر یرا در ظرف ینیریش ياز جعبه  یمین

 خبر را به وفا بدهم ؟ نیا دیچگونه با نکهیبه ا. فکر کردن داشتم به  ازین

 

به  دیدانم چرا آنقدر در رامحکم کوب ینم... وفا بود ...  دمیاراده از جا پر یب دمیبه هم خوردن در اکه شن يصدا

. سالم گفتم  یبا نگران... اما بود ... دانستم از چه  ینم....  هیعصبان یلیبا نگاه اول حس کردم خ... وارد شد . هم 

 ... سالم :  دینگاهش را بغاز هم دزد

 ...  یخسته نباش  -

 ؟ يخوا یم يزیچ: گفتم ... لب تشکر کرد و به سمت آشپز خانه رفت  ریرابست و ز در

 ... تشنمه   -

 ...  دیآب خنکش را نوش شترینفس نصف ب کیبرداشت و  خچالیآب را از  يبطر

 شیتوانستم موضوع آزما یحساب اصال نم نیبا ا... خواست بدانم چرا آنقدر افروخته و بد اخالقه  یدلم م چقدر

 . میو جواب مثبتش رو به او بگو

 ؟ یکن ینگاه م ينجوری؟ چرا ا هیچ: به من انداخت  ینگاه رونیب آمد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

 . شد و من عادت کرده بودم  یشد تلخ م یم یعصب یوقت

 ؟ یناراحت نقدریا یخوام بدونم واسه چ یم..  یچیه  -

 گفته من ناراحتم ؟ یک  -

 ... ده  ینشون م نطوریظاهرت که ا  -

 بهت پس بدم ؟  نیاصول د دی؟ با یخب که چ  -

 ؟ يخور یشام م: به سمت آشپز خانه رفتم . لحن تندش ناراحت شدم و لب فرو بستم  از

 .اگه اشکال نداشته باشه ... خوام بخوابم  یم... نه   -

 . کند  یاش را بر سر من خال یناراحت يممکن بود همه ... را ندادم  جوابش

بود که  نیا ریو من مدام ذهنم درگ...رفت  اطیرا عوض کرد و به ح شیلباس ها. خوابش را پهن کردم  رخت

 . چه شده است 

اما فکر نا آرامم . شدم  ونیتلوز يال ماندم و به ظاهر مشغول تماشاو من در ه... به اتاق رفت  کراستیو  آمد

که قرار بود  يآوردن بچه ا ادیو ناگه با به ... خواستم او را خوشحال کنم  یمرا باش که م. کرد  یحالم را بد م

 نخواهدش ؟ اگر مخالف آمدنش باشد ؟ فااگر و...  ختیبه ما اضافه شود دلم فرو ر گریچند وقت د

 

 ؟ یخواب یمگه نم: نا مهربان بود ...  دمیرا شن شیصدا... را بستم  میدادم و چشمها هیتک یرا به پشت رمس

 . تر از آن بودم که بخواهم بروم و کنارش بخوابم  دلخور

 . را ندادم  جوابش

 ؟ يد یچته تو ؟ چرا جواب نم: اخم کرده بود . چشم گشودم و نگاهش کردم .  ستادیسرم ا يباال آمد

 ؟ ادیبگم که به مذاقت خوش ب یچ  -

 .حرف نزن  ينجوریبا من ا... سر به سرم نذار ... شهال حوصله ندارما   -

 ؟ یکن یم یسر من خال تویحرف زدم مگه ؟ اصال معلومه چته ؟ چرا ناراحت يچه جور... بابا  يا  -

 کارشونیدونم چ ینم... خوان  یوز تو رو نمهن... گن  یهمش از توبد م... مادرم بودم  شیپ... به خاطر توئه   -

 ... زنند  یبهم زخم زبون م... کنم 

 شده ؟ مونیخب ؟ حتما آقا پش:  ستادمیا مقابلش
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 میدر حق من و زن و زندگ دیچرا با...  گهید شهیحالم گرفته م... شده  مونیرو پش یچ یچ... حرف نزن   -

 باشن ؟ ينجوریا

 ... ماندم  رهیخ شیبه چشمها... ناراحت و نگران  ایباشم  خوشحال دیدانستم با ینم حاال

 ... انداخت  نییباز شد و نگاهش را پا شیاخمها... با نگاه به چشمانم کم کم آرام شد  شهیهم مثل

 . شمیم وونهید... در مورد خانومم بد بگه  یتونم بشنوم کس ینم: درون اتاق برگشت و در همان حال گفت  به

 يگرما...  شیعطر نفسها شهیمثل هم... به طرفش رفتم ...طرفم برگشت و دستش را به طرفم دراز کرد به

افکارم را احاطه کرده بود که  ندیحس ناخوشا کیهمه باز هم  نیبا ا... آرام قلبش آرامم کرد  يوجودش و نوا

 .مرا قدرت فرار از آن نبود 

 

    *** 

 

 *** وفا  ***  

 

را به او نگفته  نایم ي هیقض نکهیاز ا... آمد  یخواب به چشمانم نم... بود نگاه کردم  دهیآرام خواب او که کنارم به

را از او  نیآرامش خودش ا يمن برا... از من جدا نشده  نایدانست م یاو نم... بودم  یبودم از خودم عصبان

 یراحت م یلیخ نیاز ا شیتا پ...  آورد یفشار م نبه م یلیکرده بودم اما عذاب وجدان دروغ گفتن خ یمخف

مخصوصا به ...  میدروغ بگو دمیکشیخجالت م گریخدا شهال رابه من داد د یاما از وقت میتوانستم دروغ بگو

... بود  یچه معصوم و دوست داشتن... بود کنار زدم  ختهیر شیگونه ها ينرمش را که رو يموها... خودش 

 میشانیو خواسته اش باز هم اخم بر پ نایم يآور ادیاما با ... چقدر دوستش داشتم  بر لبانم نشست يلبخند

 ... نشست 

 

اما به خودم قول داده بودم که ... به او نداشتم  یبروم حس خوب دنشیتماس گرفت و از من خواست به د یوقت

که  یخواستم من باشم که او را به سمت ینم...خودش جبران کند  يرا برا شیها يبه او فرصت دهم تا بد

 نیاول يبرا... کننده  رهیکالم خ کی در... خودش را آراسته بود ... رفتم  دنشیبه د... ممکن بود برود سوق دهم 
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نگاهم را گرفتم و اخم  میشهال يچشمان شهال يآور ادیاما با ...  رمینگاهم را بگ یبار بود که نتوانستم به راحت

 ... خوام برم  یزودتر کارتو بگو م: کردم 

 ... سمانست  یعروس گهیکه دوهفته د یدون یم ـ

 خب ؟   -

 ... تو مجلس  یزن و شوهر واقع هیمن و تو مثل ... خواد  یدلم م  -

 ؟ ینداشته باش یبشه ؟ مگه قرار نشد از من توقع یکه چ: اراده بود  یب اخمم

 .  ستین يادیه توقع زک نیا  -

ذارم  یم یگفتم به شرط...  شهیو تازه شروع م شیاول شهیم نیا... اما از نظر من هست ...  ستیاز نظر تو ن  -

خوان منم تو مراسمشون شرکت  یشهال رو نم یگذشته وقت نیاز ا.  ینداشته باش يخواسته ا چیکه ه یبمون

 ...کنم  ینم

شده  یگن چ ینم اریداماد مه ي؟ خانواده  یتو مراسم نباش شهیمگه م...  یگترشتو برادر بزر هیچه حرف نیا   -

 ؟ یستیکه ن

 . کرد  یم نجارمیفکر ا دیزد با یلیبرگشت و به صورت شهال س یوقت... کرد  یم نجاشمیفکر ا دیسمانه با  -

 ...  یخود خواه باش نقدریا یتون یاما تو نم  -

 ... خوام که با تو باشم  ینه م امینه م... نه  یعنیگفتم نه ... با من بحث نکن  نایم  -

نداشت اما من  يازیپول ن نیاو به ا...آوردم  رونیکنار گذاشته بودم ب شیرا که برا یکردم و پول بمیدر ج دست

 یستم حرفخوا یو نم شدیکنم چون هنوز اسماً همسرم محسوب م نشیدانستم که تأم یخودم م ي فهیوظ

 ... پشت سرم باشه 

 ... خودت  شیباشه پ... ندارم  يازیمن بهش ن: را نگرفت و گفت  پول

 ؟ يایواقعا نم:  ستادیگذاشتم و بر خاستم مقابلم ا زیم يتوجه به حرفش آن را رو یب

 . اصرار نکن گمید... نه : نگاه کردم  شیبایچشمان ز به

 ؟ ادیهنوزم از من بدت م: ام گذاشت  نهیس يرا رو دستش

 ... رم  یم گهیمن د: فرار از نگاهش از او فاصله گرفتم  يبرا. هم نداشتم  یاما حس خوب... آمد  ینم بدم

 ... کنند تو  یفکر م نایمامان ا  -

 خب ؟: طرفش برگشتم  به
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 ... يمنو دوست دار... کنند تو  یفکر م  -

 ؟ يداد لشونیپرت تحو حتما تو چرت و: زدم  يپوزخند

 ... دوستت نداشتم  نقدریکاش ا: انداخت  نییرا پا سرش

خواد  یتو رو م دیوح...  ستین ریهنوزم د... از من توقع نداشته باش ... تونم  یمن نم...  نایم: شدم  کیاو نزد به

 ... 

 ؟ گهید یکیبه  يکه منو بد نهیحست به من ا يهمه : کرد  اخم

 .  یدرك کن یتونست یکاش م...  نطورهیمتاسفانه هم  -

 انتیحس خ... با او داشته باشم  يتوانستم رفتار بهتر یکردم نم یهرچه م. آمدم  رونیاز خانه ب یخدا حافظ یب

 ...  میتوانستم به او بگو یکاش م... کرد  یام م وانهیدر مقابل شهال د

 

 ادمی... دور نشده بودم که مادرم تماس گرفت  یلیخ... م آمدم و از خانه خارج شد نییراه پله ها را پا عیسر یلیخ

 یسر سختانه شهال را نم... من شده بود  الیخ یب شیاو هم کم و ب... رفته بودم  دنشانیبه د یآمد ک ینم

 .شدم  یرنگ نم کیبا آن ها صاف و  گریخواست من هم د یو تا نم. خواست 

 

 ؟ ییکجا دیو پرس... داد  يجواب سالمم را به سرد...  دیچیپ یدر گوش شیصدا... دادم  پاسخ

 ؟ دیدار يکار. رم خونه  یدارم م گفتم

 یگفتم بهت بگم پاش... خونه  انیو خونوادش فرداشب م اریمه میسمانه حرف بزن یدر مورد عروس میخوا یم  -

 ..  نجایا يایب

 ؟ امیب دیچرا با  -

 ... به خاطر خواهرت ... خب معلومه   -

که به صورت  هیخواهر همون کس نیبکنم ؟ ا يکرده که به خاطرش بخوام کار کاریخواهرم به خاطر من چ  -

 ... زد  یلیگناهم س یب يشهال

 ...  یساخت سهیخوب ازش قد... گناه  یب يشهال... خوبه خوبه   -

 . نیاونو وسط نکش يلطفا پا... هست ... من نساختم   -

 ؟ يپا بگذار ریخواهرت رو ز يسر و پا آبرو یب يبه خاطر اون دختره  يخوا یتو م یعنی  -
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 .نکن  نیبهش توه... کس و کار منه  ياون دختر همه : آشکار گفتم  یخشم با

 ؟ یکن یم یکنم چه غلط نیتوه  -

از من  يانتظار چیه... ذارم  یسمانه نم یپامو تو مراسم عروس... هم گفتم  نایمن به م... مادر من  نیبب  -

 ...  نینداشته باش

 

 ياو هم حرفها... جون تماس گرفت نینگذشته بود که نسر قهیهنوز چند دق... را قطع کردم یهم گوش بعد

به آن ها  يمن که کار... دارند  یبر نم میدانستم چرا دست از سر من و زندگ یمادرم را تکرار کرد و من نم

با زه ... بود  شهیجون تلخ تر از هم نیدلخوش باشم ؟ نسر میگگذاشتند به زن و زند ینداشتم چرا آن ها نم

تماس را  تیو عصبان يو من با دلخور...کرد  ریو شهال را تحق دیو اصل و نصبش را به سرم کوب مانینامزد پ

 ... قطع کردم 

 

که به خودش شده بود ناراحت بودم  ییها نیبه خاطر توه نکهیدانم چرا با ا ینم... به شهال نگاه کردم  دوباره

سوخت و همان نگاه چشمان  ینگاهش م تیمعصوم يدلم برا.... کردم  یرا بر سر خودش خال تمیآمدم و عصبان

.  میشده بود برا نیتر زیکه عز یبه راست...  ندماش نشا یشانیبر پ يآرام بوسه ا.... بود که مرا آرام کرد  شیبایز

 . دهم  حیرا به او ترج یانستم کستو یخواستم و نه م ینه م

 

 . کنم  دارشیخواستم ب یرفتم سر کار و نم یم دیبا گریدوساعت د یکی

 

و با  دمیخوردم و لباس پوش يمختصر يصبحانه  ییپس از دم کردن چا. بلند شدم و اتاق را ترك کردم  آرام

 ...نشده بود خانه را ترك کردم  داریبه شهال که ب گرید ینگاه

 

خودش ... هما خانوم هم گشوده شد و نگاهم را متوجه خود کرد  یبا خروج من از خانه بود که در خانه همزمان

 ...  یبود و پسرش عل

 

 .دست دادم  یحالتون خوبه ؟ و با عل... سالم هما خانوم   -

 .گم  یم کیتبر... سالم آقا وفا : زد  یمهربان لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٨٧ 

 بابت؟  کیتبر: کردم  تعجب

 ... چقدر خوشحال شدم  یدون ینم... داشته باشه  ریانشااهللا که قدم خ:  دیخند

 داشته باشد ؟ ریخ یزد ؟ قدم ک یچه حرف م از

 ... شم  یمتوجه نم دیببخش:  گفتم

 شهال جون بهتون نگفته ؟ یعنی: نوبت او بود که تعجب کند  حاال

 بگه ؟ دیرو با یچ:  دمیپرس يکنجکاو با

 گهیتا چند وقته د یبه سالمت... از شما  رمیپس بذار من بگم و مشتلق بگ... یدختر خجالت نیامان از ا:  دیخند

 ...  یشیپدر م

درون  ینیریش ينزد ؟ آه آن جعبه  یشدم ؟ پس چرا شهال به من حرف یپدرم م... ماندم  رهیبه دهانش خ مات

 ... به او فرصت ندادم... را خراب کردم  زیمن همه چ... نذاشتم  یمن لعنت...  خچالی

 

من و شهال  ي؟ بچه  شدمیمن پدر م... کردم و به سمت خانه به راه افتادم  یچطور از آن ها خداحافظ ندانستم

 ... شود  ینم نیبهتر از ا... من  يکه عاشقش بودم ؟ خدا ی؟ زن

 

را از  دمیپس کل... گرفتم  یم هیهد شیتر بود برابه... شدم  مانیدر را باز کنم و به درون بروم اما پش خواستم

 . و به راه افتادم دمیکش رونیقفل ب

 

کاش شب ... پدرشدنم ... کردم  یشده بود فکر م ریکه به وجودسراز ینیریحس ش نیتمام طول راه به ا در

سخت بودو  شیبرا قطعا گفتنش...  دیبگو میموضوع را برا نیکردم تا شهال خود ا ینم یگذشته آنقدر بد اخالق

 . دوست داشتم  ار شیایشرم و ح نیو من چقدر ا...  شدیبه زبان آوردنش هزار رنگ م يبرا

 

 ... آن روز مال من بود  ایحس دن نیبهتر... شروع کردم  يو پر از انرژ يرا با شاد روزم
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ناراحت  شبمیاز رفتار د یداد که هنوز کم ینشان م نیبر خالف هر روز تماس تا ظهر تماس نگرفت و ا خودش

نشسته  شیدر صدا يهم دلخور یاما کم... ظاهرا حالش خوب بود و سرحال ..خودم با او تماس گرفتم ... است 

 بود 

 ؟ يهنوز قهر یخانوم:  گفتم

 ...  ستمیحرفا ن نیو ا ياما من اهل قهر باز يبد یلی؟ درسته خ هینه بابا قهر چ  -

 یگند اخالق رو نم يمثه تو وفا یشکیه...  گهیخوامت د یم نقدریکه ا نهیهمواسه : بر لبانم نشست  يلبخند

 نوکرتم شهال خانوم ... تونه تحمل کنه 

 خونه ؟ يایشه امروز زودتر ب ینم... گم  یم...  ییآقا:  دیخند

 ؟ هیچرا ؟ خبر  -

 ... گفت آره  شهیم... خبر ؟ خب : مکث کرد یکم

به ... دانم به او خواهد گفت  یمن خبر را م نکهیا ي هیدانستم حتما به هما خانوم سر خواهد زد و او قض یم

 ها بشنوم ؟ هیاز همسا دیرو با یمهم نیمعرفت خبر به ا یب: خاطر گفتم  نیهم

 ... خوردنش را به وضوح حس کردم  جا

 ؟ یبگ يخوا ینم  -

اما ... خواستم بهت بگم  یبه جون خودت م... توئه وفا  ریتقص خب همش... خواستم  یم.. من ... من   -

 ...  دمیترس یم... گذشته من  نیاز ا... گرفته بودم  نیام واسه هم ینیریش...  ینذاشت

 ... در هم رفت  میها اخم

 ؟یترس یم یاز چ  -

 ...چون هنوز خونوادت منو ...  يبچه رو نخوا..  نکهیا...  نکهیا  -

رو  يشه بچه ا یمگه م...  یجونم...  ی؟ تو عشقم یکن یفکر م يطور نی؟ چرا ا هیچه حرف نیا!!!!!! شهال ؟  -

 ...  ایمزخرف فکر کن يزایچ نیبه ا گهید نمیداره ؟ نب ینخوام ؟ به خونوادم چه ربط یکه مادرش تو باش

 ؟ یواسه چ هیگر... قربونت برم : کند  یم هیکردم گر حس

 ...  ندهیبه آ ستمیهنوز مطمئن ن... ترسم وفا  یمن م  -

 یکه من چطور پشتت م یبدون دیتو با... کنم  یاما درستش م... منه  یهمه اش از کوتاه... تو بشم من  يفدا ـ

 ...  یکس یب یفکر کن دینبا...  يگاه محکم دار هیتک هی یبدون دیبا...  ستمیا
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 یاو را مطمئن کنم که چقدر م دیو با خودم فکر کردم با... با او حرف زدم و آرامش کردم  گرید یقیدقا

 . است  زیعز میخواهمش و برا

  *** 

 *** شهال  ***  

گوشت و هرچه که فکر کرده ...  وهیم...  يمقو يها یانواع و اقسام خوراک... با دست پر ... از هر شب آمد  زودتر

 .کنم  دایپ ازیبود ممکنست ن

شد و  کیبه من نزد... شدم  نیاز نگاه و لبخندش شرمگ... اوپن گذاشت و به طرفم برگشت  يها را رو دیخر

 کی... کرد  میرا که گرفته بود تقد ییبایز ي هیهد... گفت  کیبه من تبر... محبتش غرق کرد  يایمرا در در

تشکر  هی؟  یکن یتالف يخوا ینم:  میه روخم شد ب طنتیبا ش شهیکه باز هم مثل هم...  بایز يجفت النگو

 کوچولو ؟

 

... داشتم  ازیبه آن ن یلیکه خ یآرامش... کرد  یدلم را غرق آرامش م یسراسر خوش یلحظات افتنیهم حس  باز

 میکس برا چیکه ه يطور... که بود  یدر حال.. گاهم باشد  هیخواست تک یم...محبتش ناب بود و نابتر شد 

 .آنگونه نبود 

 

توانستم  ینم... ساخت  یمتعجب م یانداخت و گاه یمرا به خنده م شیمراقبت ها... رونیب میشام رفت يبرا

خوش گذشت  یو حساب میاز خانه بود رونیشب ب مهیتا ن... بچه دار شدنمان خوشحالش کند  نقدریباور کنم که ا

 . و پس از مدتها حالم را بهتر از خوب کرد ... 

 

محبتش  يهمه  شیوفا مهربانتر و عاشق تر از پ... شروع به ورق خوردن کرد  میدفتر زندگدر  ییبایز يروزها

از ... شدم  یو متاسفانه به وفا حساس م... شد  یام بد و بدتر م یو من هر روز حال جسم ختیر یم میرا به پا

خواستم که بفهمد و ناراحت شود چون  ینم لیاوا. ... شدیحالم بد م کیاز حد نزد شیدر کنارم باشد و ب نکهیا

کرد حاال به  یمستم م شیخوش تن و بدنش و لباس ها يبو شهیاو که هم... خودم هم زجر آور بود  يبرا

 نیاول... کرد  یرا درك م نیو او چه خوب ا... خواست جدا از او بخوابم  یدلم م... قابل تامل شده بود  رینظرم غ
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 یبه دنبالم آمد و مدام م یبا نگران دمیدو ییاز آغوشش جدا شدم و به طرف دستشو یگهانکه با عجله و نا يبار

 ... چه شده  دیپرس

 

...  ستین یمهم زیگفتم چ... حاضر بودم خودم زجر بکشم اما او را ناراحت نکنم ... فرار کردم  قتیگفتن حق از

 ... نگران نباش 

 

 یشبها تا خوابش م... خواستم  یاز جا بر م ينشست به بهانه ا یاگر کنارم م... کردم  یخواسته از او فرار م نا

آماده کردن صبحانه بلند  يشدن او برا داریو صبح قبل از ب...  دمیخواب یآمدم و در هال م یم رونیبرد از اتاق ب

 ... شدم  یم

 

ام  ینیزد در ب یعطر او که حالم را به هم م يبو... شوم و نمازم هم قضا شد  داریچرا نتوانستم ب دانمیروز نم آن

خم شده  میبرخاستم و با صورت محکم به او که به رو یناگهان دیبا حس تهوع شد... و دلم آشوب شد  دیچیپ

 ینیکه ب یاو در حال... مان رفت  ینیو هردو دستمان به سمت ب... بود بر خوردم و آخ گفتن هردومان بلند شد 

 ...  يناکارم کرد... چته دختر : گفت داد  یاش را ماساژ م

 

و دوباره حس تهوع به سراغم آمد و به ... جمع شده بود  میخودمم درد گرفته بود و از درد اشک در چشمها ینیب

 . نکرد  میبار صدا نیا... و او هم به دنبالم ...  دمیدو ییسمت دستشو

 دفعه ؟ هیشد  یچ: نگاه کنجکاوش را به من دوخت  رونیآمدم ب یوقت

 ... نطورمیچند وقته هم... که  ینیبیم... دونم  ینم: سوخت و حالم اصال خوب نبود  یام به شدت م معده

 آره ؟...  ادیتو از من بدت م: شد که ترسان نگاهش کردم  کیمن نزد به

 ....  ادیب شیممکنه پ یواسه هر کس...  هیعاد گهیهما خانوم م: انداختم  نییرا پا سرم

 ؟ يخوابتو عوض کرد يجا نی؟ واسه هم یپس چرا زودتر بهم نگفت: کرد  اخم

 ... خواستم ناراحتت کنم  ینم: عطرش را نفس نکشم  يکردم بو یکنارش گذشتم و سع از

 ... ناراحت بشم  یواسه چ... مونه  یحالت که نم نیا...  وونهید یخواد به فکر من باش ینم  -
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... وفا  یخوب یلیتو خ: لبخند زدم . کرد  یچه خوب که درکم م... ش داشتمچقدر دوست... طرفش برگشتم  به

 ... من شرمنده ام 

... بکشه و تحمل کنه  یقربون خانوم مهربونم برم که به خاطر من حاضر شده خودش سخت: بر لب نشاند  لبخند

 ... حالت بد نشه  نقدریشم تا ا ینم کیمن بهت نزد...  یباشه خانوم

 . وفا  یعنی...  نیهم یعنی یخوشبخت:با خودم زمزمه کردم ... از اشک شد  زیلبر میآن همه محبت چشمها از

 

 يممکن ست خانواده  نکهیمثل گذشته از ا گرید... زنگ در بلند شد  ياز رفتن وفا گذشته بود که صدا یساعت

... در را که باز کردم ... شودن در رفتم گ يسرم مرتب کردم و برا يشالم را رو.  دمیترس یاو پشت در باشند نم

 !!!!عمو ؟...  یب یب... دهانم باز ماند  دمید یرو م شیاز آنچه پ

 

همان عطر ... من  يخدا... مرا در بر گرفت  یب یکردم که آغوش پر از مهر و محبت ب ینگاهشان م ناباور

که غرق  کبارینه ...  دمیاش را بوس ینوران يچهره ... به خودم آمدم .... بهشت  يبو...  يگل محمد... گالب 

پس از آن همه روز از آغوشش جدا  واستخ یدلم نم..... چون من روان بود  زیاو ن ياشکها... بوسه اش کردم 

 ... قربان صدقه ام رفت ... شد  قیاز خود جدا کرد و به چهره ام دق یمرا کم... شوم 

 

که پاسخم را با محبت ... شرمنده و خجل سالم کردم ... کرد  یبه عمو افتاد که در سکوت نگاهمان م نگاهم

او پدرم  يگشاده به او خوش آمد گفتم و فکر کردم اگر به جا يبا رو... او هرچه که بود از پدرم بهتر بود ... داد 

 دادم؟ ینشان م يبود چه برخورد

 

ام  دهیرا د یب یب تیدر واقع نکهیباور ا. ..دانستم چکار کنم  ینم یاز خوشحال... دو را به درون دعوت کردم هر

 .اشک شوق  دنیبار... داشت  دنیبار يچشمانم هنوز هم هوا. سخت بود  میبرا

 

کردم  یگرفت و من تازه حس م ینگاه پر مهرش رااز من نم یب یب... کردم  ییرایاز آن ها پذ جانیه باهمان

 . شده تنگ  یینگاه خدا نیچشمان روشن و ا نیا يچقدر دلم برا
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ام را و روزگارم  یو مرا و زندگ دیایآرام و قرار نداشته که ب گریگفت بعد از آن روز که آدرسم را به او دادم د یم

آمده بوده  شیعمو پ يکه برا يو کار يگفت به خاطرگرفتار یم... آسوده کند  الیخ دیتا شا ندیبب کیرا از نزد

 ياز مهر پدر ییچرا با پدر نا مهربانم که بو دمینپرس منو ... نتوانسته زود تر از آن خودش را به من برساند 

بهتر بود که نپرسم ... داند  یرا نم تیو مسول يگرفتار یست و معن کاریاو که تمام وقت ب...  ينبرده همراه نشد

نه  ای... آمد  یم دنمیبه د یب یبود به همراه ب مانیست و اگر پشخوا یکه اگر م...  رمیسراغش هم نگ یحت... 

دانم پدرم هرگز  ینگفتم که م یب یبه ب...  دیپرس یگرفت و حالم را م یتماس م یتلفن... دیایتوانست ب ینم... 

شد اما خب ن..  ادیخواست ب یآقاتم م: گفت  ینشده و نخواهد شد و در سکوت به او گوش سپردم که م مانیپش

 ... کنه  یاونجا کار م رهاالن دا... اومد مجبور شد بره بندر عباس  شیبراش پ يکار... 

 

دلش را ... زدم  دیایب دنمید يتصور که ممکن بوده بخواهد برا نیبه ا...  دهیشن نیبه ا يلبخند سرد فقط

 .موافقم  تیبا گفته ها یعنیسر تکان دادم که ... نشکستم 

 

و خوشحال که ... دمیرا بوس فشیو لط دیسف يرو گریشهرمان شرمنده اش شدم و بار د يها یآوردن سوغات با

 .آنگونه به فکرم بود و هر آنچه که دوست داشتم را آورده بود 

 

ناهار  کی... مشغول به کار شدم  يشتریب يبا انرژ... بهتر از قبل شده بود  یلیاو حالم خ دنیآمدن و د با

آن ها  نکهیاز ا دمیکش یخجالت م... اما به ناچار تحمل کردم ... زد یرا به هم م خوشمزه و خوش عطر که حالم

همان که با ...  میکس و تنها یکردم در نظر آن ها هنوز هم همان دختر ب یفکر م... به حال درونم ببرند  یپ

شوهر دار و خانه دار ... زن  کیمرا به چشم  نکهینه ا... گذراند  یدر امان ماندن روزگار م يپسرانه برا يظاهر

همان که در ... پناه بودم  یمثل عمو من هنوز هم همان شهاب آسمان جل و ب یکیدر نظر  دیشا.  نندیبب

 .دراز نکند  یهر کس و نا کس يکرد تا دستش را جلو یکار م گریدو پسر د يرستوران آقا جهان پا به پا

 

 یوگفت شب زودتر بر م... خوشحال شد  میاز خوشحال... او دادم وفا تماس گرفتم و خبر آمدن آن ها را به  با

 .خود منتظر نگه دارم  یآنها را ب ستیتواند خودش رابه موقع برساند و درست ن یناهار نم يگردد اما برا
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 ایکه مه ینیرنگ يسفره  دنیاز د... سفره شدم  لیدو نمازشان را خواندند و من مشغول آماده کردن وسا هر

 .زدم  یپس من در نظرش همان بودم که حدس م...  دمیعمو به وضوح د يتعجب را در چهره ... کردم 

 

 . به دهان گذاشتم یخورد به اجبار چند قاشق یاز خوردن غذا حالم به هم م نکهیا با

 

م از باز ه... نابش  يو محبت ها یب یاستراحت به اتاق رفت و من ماندم و ب ياز آن عمو که خسته بود برا پس

به او گفتم که ... و اشک مرا هم در آورد  ختیواشک ر...  شیها یاز دلتنگ... در ان مدت گفت  دنمیرفتن و ند

 يزود نیاز چند روز بماند اما من محال بود به ا شیتواند ب یگفت نم یم... بماند  شمیپ دیبا... گذارم برود  ینم

 .به رفتنش شوم  یراض

 

 زدن بهت ؟ شی؟ چقدر ن هیبا زخم زبون در و همسا يبعد از رفتنم چه کرد:  دمیمهم نبود اما پرس نکهیا با

 

 گهیزدن د یم شیو سرت به کار خودت گرم بود ن يبود...  یدون یخودت بهتر م... بگم مادر  یچ:  دیکش یآه

 .... و  یخبر رفت یکه ب یبه وقت يوا

 ...  یب یم ناراحتت کنم بخواست ینم...  میبگذر: از پرسشم دستش را گرفتم  مانیپش

واسه خودت  يچقدر خانوم شد...  ادیبلند به صورتت م يچقدر موها: را از صورتم کنار زد  میموها.کرد  نوازشم

 ... 

 ... چقدر مهربونه  یدون ینم... شده  بمینص یمرد خوب نیشه همچ یهنوزم باورم نم یب یب: خند زدم  لب

 ... پاداش قلب پاك خودته ... کار خداست ...خدارو شکر دخترم   -

بر خاستم و قبل از  ي هیشام ته يبا عجله برا... زمان گذشت  یک دمیگرم صحبت شدم که نفهم یب یبا ب آنقدر

وختم و چشم انتظار به آمدن وفا د. بردم و مشغول به کار شدم  وهیو م يشده بود چا داریاو و عمو که ب يآن برا

. 

 

  ***  *** 
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و  یمدام در موردش حرف بزن یگفت حق داشت یخوشش آمد و م یب یاز ب یلیبا همان برخورد اول خ وفا

و من . بماند  شمانیاستقبال کرد و از او خواست تا پ یو از حضورش در خانه مان به گرم.  یکن یدلتنگ شیبرا

. بازخواهد گشت  ییبه تنها عدصورت روز ب نیت در اداد و عمو گف تیبه ماندن رضا یب یب نکهیخوشحال از ا

 . ام شد  يو سرافراز یبود و در مقابل عمو باعث خوشحال زیرفتار وفا با او هم احترام آم

 

 .... شده  بمینص يهمسر نیخوشحال بود که چن...  دمید یم یب یرا در نگاه روشن ب نیتحس

کرد و  حتینص... خاطره گفت ... حرف زد  مانیبرا نشیریش انیبا ب یب یو ب میبود داریب روقتیشب تا د آن

 . کرد  شتریوفا را به خود ب يعالقه 

 ...راحت باش خانومم : وفا رختخوابش را از من جدا کرد  میخواب به اتاق رفت يبرا یوقت

 . ستیباور کن دست خودم ن... من شرمنده ام   -

زود به حالت  یلیو مطمئنم خ... دونم عسلم  یم: من فاصله گرفت و کوتاه بر گونه ام نشاند و از  عیسر يا بوسه

 ...  يگردیاول بر م

 ؟  میشیبچه دار م میدار ینگفت یب یچرا به ب: زد يلبخند

 .عمرا بگم ...کشم  یمن که خجالت م: داغ شد میها گونه

 ... گمیفردا خودم بهش م...  شهیحتما خوشحال م... آخه چرا ؟ خجالت نداره :دیخند

 .نزدم یاما حرف دمیکش یخجالت م یلیخ نکهیا با

 .بخواب خانومم ...  يخسته ا یلیمعلومه که خ: و گفت  دیدراز کش شیسرجا وفا

به بستر رفتم و ..... شد نتوانستم مخالفت کنم  یاتاق را پر کرده بود و دلم آشوب م يعطرش فضا يبو نکهیا با

 .بم کردم به حال بدم فکر نکنم و بخوا یسع

 

    ***   *** 

 

 یکه عمو خداحافظ یهمان روز وقت ياو درست فردا...  دیهفته رس کیدر خانه مان به  یب یبودن ب يها روز

 نیا دنیاز شن یلیکه خ یب یاز شرم توان سر بلند کردن ناشتم و ب...داد  یب یام را به ب يکرد و رفت خبر باردار
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... کرد  مانیراه زندگ يرا بدرقه  رشیخ ياکرد و دع کیو تبر دیخبر خوشحال شده بود بار ها صورتم را بوس

 ...مادر  کی يدعا یچه حس خوب

 

 يرایزود پذ یلیزدم آن ها هم خ یکردم و همان طور که حدس م یرا به هم معرف شیو هما خانوم و بچه ها او

 . حضور گرمش شدند 

 

 یو کم...و رنگ به چهره نداشتم . بهتر بود اما همچنان بد غذا بودم  یحال من هم کم.. بود  ییبایز يروزها

او . کرد  یآسوده م الیخ یاندک یب یب يها يوفا را نگران کرده بود اما با دلدار نیهم الغر شده بودم که ا

و خواهرش سمانه  دیبود که وح دهیتازه رس کهمثل آن شب .. آمد  یهمچنا مهربان بود و شبها زودتر به خانه م

تا او به دم در برود و باز گردد . تواند داشته باشد  یبود که سمانه با او چه کار م بیعج میبرا.... به دم خانه آمدند

را  یبعض... وفا خبر داشت  یزندگ ياز چند و چون ماجرا..هم متوجه شد  یب یبود که ب دهیدلشوره امانم را بر

 ... دانست  یرا هم م نایموضوع م یحت...بود  دهیرا از زبان من شن یگفته بود و بعض شیاز در درددل برا وفاخود 

 

 .... هیشوهرت مرد زندگ... خراب نکن  موردیب يدلهره ها نیرو با ا رنتیش یزندگ: را گرفت دستم

 ... ترسم  یاما از خونوادش م یب یدونم ب یم  -

 ...  تیتو راه نیو ا یتو هست شیدلخوش... فا دلشو به تو خوش کرده و.. نگران نباش دخترکم   -

 گفتن ؟ یم یشد ؟ چ یچ: اوردمیتاب ن نباریدر هم بود ا شیاخم ها... چشم به در دوختم تا آمد  ینگران با

 ...  يدیپرس یبهتر بود تو خلوتتون م... گه  یبپرس بهت م یکی یکی.. آرومتر دختر :  دیخند یب یب

به خاطر اون ...  شهیعروس گهی؟ خواهرم سمانه چند وقت د يا بهیمگه شما غر یب یب هیچه حرف نیا: گفت  وفا

من جلو  يایب دیکه با يو زار هیاما االن اومده گر..به مادرمم گفتم .. خواستم برم  یکه گفتم نم یموضوعات

 .....حرف ها  نیکشم و ا یخونواده شوهرم خجالت م

 شد ؟  یچ.. خب  :گفتم  ینگران با

 ... اما .... درصد  هی یحت... خوام برم  ینم  -

 ... ير یپس م  -
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 نایدانستم احساسش به م یم... روبه رو شود  نایخواست برود و با م یدلم نم... دانم چرا با آن لحن گفتم  ینم

بلند شدم و به .... نفسم تنگ شد ... با او داشته باشد اما دلم گرفت  یتواند ارتباط ینم گرید نکهیو ا...  ستیچ

 .... داشتم  ازین رونیپاك و خنک ب يبه هوا... رفتم  اطیح

 ؟ يناراحت شد: دنبالم آمد  به

 ... يکنه ؟ تو که قول خودتو داد یم یچه فرق: آنکه نگاهش کنم گفتم  یب

دستش را ...  میباهم بود یاز بچگ...  قمهیرف...  اریگذشته مه نیاز ا..  چقدر ناراحت بود یدون ینم... نتونستم   -

 ... رم  ینم يوجود اگه تو نخوا نیبا ا: بر شانه ام گذاشت 

توانستم مخالفت کنم که  ینم.اشک آلود نگاهش کردم یبا چشمان..... پر از اشکم را به اودوختم  يچشمها

 یمن نم.... در ذهن پرورانده باشد یاو را در لباس عروس دنید يآرزو شهیممکن بود هم... خواهرش بود....نرود

 .توانستم مانعش شوم

 ینم يگم که اگه نخوا یم.... قربون چشمات برم:را پاك کرد میدستش را باال آورد و آرام اشکها.آمد کترینزد

 ....رم

 ...اما ... برو .... رو ازت بخوام يزیچ نیتونم چن ینم: انداختم نییرا پا سرم

 فدات شم؟ یـ اما چ -

اما منو فراموش ... برو:ستمیزد نگر یم یاهیبه س اطیح کیتار مهین يچشمانش که در آن وقت شب و فضا به

 ...نکن

 ؟ییناینگران حضور م:گفت یمهربان با

و  یروح طیبه خاطر شرا دیم شادان ینم.... قدر نگران نبودم که االن نیزنش بود ا یدم،وقتیکش یم خجالت

 .ام بود که دل نازك شده بودم یجسم

توِ قلب  يلحظه ا يتو رو برا يتونه جا یم گهیهر کس د ای نایم یکن یفکر م یعنی!؟يتو به من اعتماد ندار  -

 ره؟یمن بگ

شوهرش داشته باشه رو تو قلب  یتونه تو قلب و زندگ یزن م کیکه  یگاهیکنم اون جا یفکر م:دمیکش یآه

 ....تو ندارم وفا

 نیکردم که ا یگلم؟نکنه من کوتاه یکن یم يفکر نیچرا همچ:دیدر آغوشم کش ارمیتوجه به حالم و و یب

 ؟هان؟يبرداشتو کرد
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منو ... تو رو ندارم یهمه خوب نیا اقتیکنم ل یمن هنوز فکر م.... یخوب یلیتو خ... نه:دمیاراده پس کش یب

 ....ینرس اقتتهیکه حقته و ل یزهائیش اگه باعث شدم به اون چببخ

رو به  یمن هر سخت... ییتو میزندگ ي ؟همهيشد وونهی؟دیزن یحرف م ينجوریچرا ا:و کالفه گفت یعصب

 ...ادامه نده شهال گهیکنم د یخواهش م... من آرزوم بودنِ با توئه.... کنم یخاطر داشتنِ تو تحمل م

 ...خودتو ناراحت نکن.... رم  ینم:را پاك کرد میاشکها

 ....باشه که من ادتی... فقط... برو... نه:را تکان دادم سرم

 .منو فراموش نکن:گفتم نیشرمگ

من  يجا يگریهر کس د دیشا.دمیکش یاز او توقع داشتم خجالت م نقدریا نکهیاز ا.را گفتم و به درون رفتم نیا

آنقدر ... من... اما من.شد یم یمانع رفتن شوهرش به آن عروس یقیبه هر طر... يو زار هیگر... ییبود،با پرو

 نیدر ا گاهمیهنوز از جا... به خاطر خودم مدل او بگزار يتوانستم راحت پا رو ینم...اعتماد به نفس نداشتم

 ...گذاشت یجهان م نیپا به ا گریکه چند وقت د يبا وجود بچه ا یحت... مطمئن نبودم یزندگ

 

   *** 

 ***وفا ***

 .نبود یبه رفتن راض دلم

خواستم سمانه جلو او و خانواده اش از  ینم... بود قمیشوهرش رف... بودم اما باز هم خواهرم بود دهیسمانه رنج از

 ...برادرش بزرگش خجالت بکشد... نبودنِ من

هر  ای نایم دنید ای...یرفتن عروس ينه فقط برا... مرتب یلیو خ کیعادتم،ش شه،طبقیمثل هم... دمیپوش لباس

 . گریکس د

 ....تشیگرفت از مظلوم یدلم م.... از صبح در هم و ساکت بود شهال

در آغوش گرفتنش  يدلم برا... خوره یکنم به هم م یکه استفاده م یادکلون اینبود که حالش از عطر تنم  مهم

 ...تنگ شده بود

 ... خوش بگذره:را از من جدا کرد خودش

 ؟یناراحت  -

 ....گهیبرو د.... ستیمهم ن  -
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... خوش بگذره پسرم:لبخند زد دنمیبا د.حال نشسته بود يتو یب یب.و از اتاق خارج شدم دمیاش را بوس یشانیپ

 ... ریهم پ يخوشبخت بشن و به پا دوارمیام

 ...تونم از شما دعوت کنم یشرمنده ام که نم یلیخ... ممنون  -

 ...نگران شهال هم نباش... دشمنت شرمنده مادر... حرفو نزن وفا جان نیا:حرفم آمد انیم به

 ...نیخوشحالم که شما هست:لبخند زدم نشیو دلنش یو نوران دیسپ يچهره  به

 ... پکر بودم یلیخ... کردم و از خانه خارج شدم یاز او دوباره از شهال خداحافظ پس

 ....شهال جا مانده بود شیپ دلم

 

  * *** 

 

 رهینقصش چشم همه را خ یب ییبایز... دیدرخش یدر مجلس م بایطناز و فر... آراسته اریبس شهیون همچ نایم

 ... کرده بود

 ...خودش را به من رساند.چشم از او گرفتم یاما به راحت من

داد و  یم میگل مر يِشهال بو...را که استفاده کرده بود را حس کردم یخوش ي حهیقدم مانده به من را چند

 .....او

 ... هنوز آنقدر به خودم اعتماد نداشتم... دمیترس یم شیبایچشمان ز يازجادو...کردم نگاهش نکنم یسع

 .زمیسالم عز  -

 .سالم:انداختم ینگاه مین

 ...شدم ؟نگرانياومد رید نقدریـ چرا ا -

 ...يداد یقر م یداشت دمید... آره معلومه:زدم يپوزخند

 ...چکار کنم؟منم که زن داداشِ عروس یگ یم... گهید هیخب عروس:دیخند

 .مجبور شدم... امیخواستم ب ینم... خفه لطفاً:نگاهش کردم يتند به

 ...کنم تیبه دوستام معرف میبر ایب.نکن یبد اخالق گهید يحاال که اومد:شد کمیرا جمع و جور کردو نزد خودش

 ... ادیادا و اطوارا خوشم نم نیگفتم از ا...نایبرو کنار م:را پس زدم دستش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٢٩٩ 

با  امیات ب افهیو ق ختیاز ر ادیخوشم م یلیخ:لباس باز و پر زرق و برقش کردم... شیبه سر تا پا يا اشاره

 خانومم؟ نیافتخار بگم شوهرِ ا

 ...دارم یپیچه شوهر خوشگل و خوشت نیتا بب میبر ایب... کنم وفا یخواهش م:ختیاو میرا به بازو خودش

که چند دختر جوان و هم سن و سالِ  يزیمرا با خود به سمت م.ردم نتوانستم از دستش خالص شومچه ک هر

 ... همه بر خواستند.... به خودش بودند،برد هیشب يخودش،با ظاهر

هوا خواستم  یب... دراز کرد میکه فرناز نام داشت دست به سو یاول... کرد یتک تک آنها را به من معرف نایم

از گذشته  شیداد که ب ینشان م نیحسادتش را دوست داشتم و ا...آوردم ادیکه شهال را به  دست دراز کنم

 .و فقط گفتم خوشبختم دمیاراده دست پس کش یب... دوستم دارد

 ...کرد یمهم شهال بود و نگاه نگرانش که وجودم را گرم م... و فرناز بر خورد اما مهم نبود نایم به

 

 ياما به رو.بود یدر مراسم بودم راض نکهیاز ا... دمیرا در نگاهش د یخوشحال.رفتم شیبه سو دمیرا که د مادرم

بود که مثل  دیو فقط وح...طور نیهم هم میخواهرها.از من استقبال کرد یشوهرش هم به گرم.اوردیخودش ن

 ....دانست یم نایمرا نسبت به م یحس واقع شکا....نایبه خاطر م....توزانه آمد نهیبه نظرم نگاهش ک.نبود شهیهم

 

به او بدهم تا ثابت کنم که  یخواستم فرصت یفقط م.... داشتم یخود نگه نم يرا برا نایکه به هر حال م من

که  یو وقت.... خواهم بشود یتواند خودش را عوض کند و آنچه که من م یو نه م.ستیچاك من ن نهیعاشق س

زد  یهم م یدست به خودکش گرید يبار نایاگر م... شدداشته با ییتوانست ادعا ینم یکس گریکردم د یثابت م

 .... شدم یو من خود دچار عذاب وجدان نم.دید یاز چشم من نم یکس گرید

 .خواهم یشود که من م یدانستم تاب نخواهد آورد و همان م یم

 .میبرقص میبر:دستم را گرفت و گفت یوقت

 ....دمید افهیو ق ختیر نیاومدم و تو رو با ا مونمیاالنم پش نیهم...من با تو برقصم؟:خشم نگاهش کردم با

 ...کنند که یم فیمگه سر و وضعم چشه؟همه تعر:به خودش نگاه کرد متعجب

 ...گن یپشتت م یخانوم ها چ نیبرو بب... مجلس ونیکنند البته آقا فیهم تعر دیـ آره با -

 ...گفت غلط کرد یهر ک:کرد اخم

 ....گم افتضاحه یمن دارم م... ادرتو پدر و م يغلط تو کرد:گفتم یعصب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

 چکار کنم؟ یگ یخب حاال م:را جمع و جور کرد خودش

 ....فقط دور و بر من نپلک....  ستیبرا من که مهم ن  -

 ...به درك:خشم رو گرداند با

 هیچه لباس نیشد اون قول و قرارت؟ا یچ...یحرف بزن ينطوریبا من ا يحق ندار:را با خشم گرفتم شیبازو

 ؟یمن باش لیمطابق م يخوا یم ينطوری؟ايدیپوش

 .متوجه مان نشده باشد یبه اطراف نگاه کرد که کس ینگران با

 ...يومدیهمراهم ن دیچکار کنم؟تو که واسه خر یگ یآخه م:گفت متریمال یلحن با

 د؟یپوش یشه لباس لخت یکه تو جمع مختلط نم دیخودت هم عقلت نرس یعنی  -

 ...نکهیقبل از ا...برات شده ارزش یتازگ زایچ نیا: زد يپوزخند

وقت مثل تو افتضاح  چیکه ه يدید... برو از خواهرام بپرس يواسم ارزش بود،منتها تو مهم نبود شهیهم  -

 ...رمیگ یچون بهشون سخت م...پوشند یلباس نم

 نکهینه ا...بودم یعصبان یلیبه خاطر سر و وضعش خ.آمد ادامه داشت یهر بار که به سمتم م نایمن با م يریدرگ

 ....داد یها آزارم م ینگاه بعض....زنِ سبک سر بودم نیشوهر ا هیبق دیاز د نکهیا يِبرا... خودم بخواهمش يبرا

 

   *** 

 شهال

 

 .وفا بود.حوصله جواب دادم یب دمیام را که شن یزنگ گوش يصدا

 .یـ سالم خانوم -

 .سالم:پاسخش را دادم نیگرفته و غمگ دل

 ؟يکرد هیزم؟گریصدات چرا گرفته عز ـ -

 ... نه:را صاف کردم میصدا يتک صرفه ا با

 ؟یـ ناراحت -

 .ستیـ مهم ن -

 باشه؟.... گردم یبر م گهیساعت د کیمن   -
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 .خوش بگذره بهت.... ـ راحت باش -

 .رهیگ یدلم م.... با من حرف نزن شهال ينجوریـ ا -

 ؟يدیرو هم د نایم:آمد و سماجت بر روان شدن داشت یکه به اجبار تا نوك زبانم م یسؤال دنیپرس.کردم بغض

 .من همه اش به فکر توأم... ستیاما برام مهم ن... آره :مکث گفت یکم با

 .دیرس یاو به گوش م ياز صدا شتریب انیشاد و بگو بخند اطراف يآهنگها يصدا.نزدم یحرف

 دلم؟ زیعز يندار يـ خب کار -

 ...يایمونم تا ب یم داریب.... نه:دردم بود يِمحبت دوا.... ام و مهربانش حالم را بهتر کردآر لحن

 

 *** وفا*** 

 

باز کردم ...ناشناس  يشماره  کیاز . بود  دهیرس میتماس را قطع کردم نگاهم به اسمس افتاد که تازه برا یوقت

 ...  ستمیاراده ام باال رفت و دور و اطرافم را نگر یو نگاه ب...  دمیو از خواندن آنچه نوشته بود اخم در هم کش... 

 

 يگم آقا یم کیتبر: منظورش چه بود ؟ چرا نوشته بود ... نگاه کردم  امیدوباره به پ...  دمیند یمشکوک زیچ

مثه  کنه و تو ام یم انتیکنم که جلو چشم خودت داره بهت خ یم فیک...  يدار يعجب زن با وقار...  رتیباغ

 ...  یفهم ینم... ستین التمیخ نیو ع یگاو سرتو انداخت

 

به من  نایرا فرستاده بود ؟ منظورش چه بود ؟ م امیپ نیا یچه کس... شدم یآن متن عصب يخواندن دوباره  با

...  ستیکنم بد ن ینگهش داشته بودم تا ثابت کند آنقدر هم که من تصور م نیهم ياصال برا... قول داده بود 

 ... دانستم تاب نخواهد آورد  یهرچند م

 

 ؟ یدون یچه م میو از من و زندگ یهست یک:  نوشتم

 

مراقبش  شتریبهتره ب... دونه  یاز خودت در مورد زنت م شتریدوست که ب هی:که جواب داد  دیطول نکش یلیخ

 .که خواستم روشنت کنم هیاز سر دلسوز...  یباش
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 توانست باشد ؟  یاو که م... داشتم  شتریب حیتوض دنیبه شن ازین... با همان شماره تماس گرفتم  نباریا

 

او را ... گشتم  نایگذاشتم و با چشم به دنبال م بمیر ادر ج یگوش تیبا عصبان... اش را خاموش کرده بود  یگوش

 ... کردم  یصبر م یکم دیبا...  شدم یم زیمتوجه همه چ يبه زود... دمیدر حال بگو بخند با دوستانش د

 

 افتیدر يدیجد امیام نگاه کردم و منتظر بودم باز هم پ یکه در جشن بودم مدام به گوش گریساعت د کی تا

 یکرده بود و مرا ب نیچون به شعورم توه امینداشتم آن پ یحس چیه نایبه م نکهیبا ا... نشد  نطوریاما ا. کنم 

 .بودم  ختهیو به هم ر یعصب یلیخوانده بود خ رتیغ

 

حوصله ام مرا به حال خود رها کرد  یبد اخالق و ب دیو چون د رفتمیداد اما نپذ دنیچند بار در خواست رقص نایم

ماندن رد کردم  شتریب يکردم و اصرارشان را برا یدادم و از آنها و مادرم خداحافظ اریام را به سمانه و مه هیهد. 

 ؟ يخوا یم يزیچ: آمد  میو به سو شدجمع دوستان کنجکاوش جدا از . رفتم  نایبه سراغ م. 

 

که  یهر غلط یتون یم ستمیمن که ن...  یراحت ترم باش یهمه راحت نیبا ا یتون یم... رم  یدارم م... نه   -

 ...  یرو بکن يو نکرد یبکن یدوست داشت

 

 .کردم  یبودم و همه را سر او خال یعصبان امیآن پ از

 

 ... چشمان متعجب زل زده بود به من  با

 

 . گردم  یبهش قول دادم زود بر م. شهال تنهاست ... بر گرد  نایبا مامان ا  -

 

 یبر م دیبا... حالم را بد کرده بود  یرتیغ یلقب ب... حالم بد بود ...  دمیکش یقیآمدم نفس عم رونیتاالر که ب از

 .داد  یآرامش مبه من ... نگاه آرامش ... شهال ... گشتم 

 

    ***   *** 
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 *** شهال

 

 ندازمیب یگوش يبه صفحه  یآنکه نگاه یب. حتما باز هم وفا بود ... بلند شد  میزنگ گوش يصدا گرید بار

 ...  يکرد رید... سالم : جواب دادم 

 شهال خانوم ؟  -

 ... بلند شدم نشستم ...  بهیمرد غر کی يصدا

 شما ؟  -

 نه ؟ ستیوفا ن  -

 گفتم شما ؟   -

 ... گذرونه  یخانوم چطور داره خوش م نایکه شوهرت با م یچه نشست...  الیدختر خوش خ:  دیخند

کنه  یم کارینداره که شوهر من االن کجاست و داره چ یربط چیبه ه... آقا مزاحم نشو : در هم رفت  میها اخم

. 

 رو طالق نداده ؟ نایکه م یکن یباور نم یعنی  -

را  شیدوباره صدا. محال بود وفا به من دروغ گفته باشد ... ممکن بود  ریغ نیا... حرف گر گرفتم  نیا دنیشن با

داشته  نانیاطم نقدریبه شوهرت ا دیدم که نبا یبهت نشون م... صبر کن  یمطمئن ش يخوا یاگه م دمیشن

 ....  یباش

 

 شیدروغگو ب کیاو . تماس را قطع کردم .کرد یکار رانم نیوفا با من ا...  دیلرز یوجودم م... سرد شد  دستم

 .  زدیمن و وفا را به هم بر نیخواست ب یفقط م... نبود 

 

بود و خوب شد  دهیتازه خواب یب یب... بودم اما حالم بد شده بود  دهیخواستم باور کنم آنچه را که شن ینم نکهیا با

ام  دهیمرا آرام کرده و من خواب نیریش يها حتیکرد بعد از آن همه نص یتصور م... که متوجه حال خرابم نشد 

 ... 
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عذاب  نیبرگردد و من را از ا... کاش زودتر وفا برگردد ... نفسم تنگ آمده بود ... رفتم  اطیشدم و به ح بلند

 ...نجات دهد 

 

ناس چطور ذهن مرا به هم ناش کیکه  مینتوانستم لب باز کنم و بگو... را عوض نکرد يزیوفا هم چ آمدن

 ...و آشفته ام کرده  ختهیر

 

آنقدر از آمدنش . شد  ریبه خانه سراز ياز آرامش و شاد یموج ییبا آمدنش گو... بودم که آمد  اطیح يتو هنوز

... بود  یامن يچه جا... محبت آغوشش سپردم  يایرفتم و خودم را به در شیاراده به سو یخوشحال شدم که ب

 . خواستم  ینم...  متوانستم وفا را از دست بده یمن نم... گفت  یآن مرد حتما دروغ م

 

: خجوالنه زدم  يلبخند. شده بود به من  رهیهنوز ناباور خ...  دمیعطرش خودم را عقب کش ياستشمام بو با

وقت تنهام  چیقول بده ه... کنه  یمام  وونهیوفا نبودنت د... من ...  یدون ینه ؟ آخه م يتعجب کرد...  دیببخش

 ...  ينذار

 

از  شهیمگه م...  یعمرم...  یتو عشق من... ذارم  یمعلومه که تنهات نم... قربونت برم :  دیبه سمت خود کش مرا

 کرد ؟ تتیرفتنم اذ نقدری؟ ا ينشسته بود نجایتو بگذرم ؟ حاال چرا ا

 

 .بار مجبور بودم  نیا...  شهیتکرار نم گهید...  دیببخش: انداختم که گفت  نییرا پا سرم

 

خودم هم آسوده ... بهتر بود  نطوربیا... خواستم به آن تماس فکر نکنم  یم...  میهم به درون ساختمان رفت با

 .وفا نبود  یوفا ب... تر بودم 

 

   ***  *** 

 

در آن مدت که بود به شدت به حضورش وابسته شده ... شد  رازیش یمن و وفا راه يبر خالف اصرار ها یب یب

عنان اشک و آهم  گریبا رفتنش د... داد  یم یدر کنار وفا دل گرم یبه من و زندگ شیها حتینص... بودم 
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راست  یب یب... و من به آن قول دل خوش کردم . باز خواهد گشت  يقول داد که به زود... دست خودم نبود 

 . آمد  یگفت حتما م یم

 

 .آنها هم چون من به وجودش عادت کرده بودند ... شدند  ریاز رفتنش دلگ زین شیخانوم و بچه ها هما

 

وقت بود به  یلیخ... کفش به همراهش بروم  دیخر ياز من خواست برا هیبود که عال یب یروز بعد از رفتن ب سه

و با او همراه شدم  رفتمیرا پذ شنهادشیرم پبهت یلیکردم خ ینرفت بودم و آن روز که حس م رونیخاطر حالم ب

آن هم فقط در ... جا ماندن  کیامامن از  رومن رونیکرد در خانه بمانم و با آن وضعم ب یهما خانوم اصرار م. 

 . با او همراه شدم ... خانه ماندن خسته شده بودم 

 

به دنبال او از مغازه خارج شدم که تلفنم در ... انتخاب نکرده بود  یهنوز کفش هیو عال میبود دهیمغازه را د چند

گذشت و  یوقت از آن تماس م یلیخ نکهیبا ا... باز هم همان شماره بود ... ناشناس  يشماره  کی.  دیلرز بمیج

 ... دلهره پاسخ دادم  با. خواستم به آن فکر نکنم فورا شماره را شناختم  یمن م

 

 بله ؟  -

 .  ریعصر به خ... خانوم  سالم  -

 ؟  دییبفرما... سالم : گفتم  دیترد با

 ؟ ياوردیبه جا ن  -

 بشناسم ؟  دیبا  -

 ؟  ستیچندانم واست مهم ن تیزندگ نکهیمثل ا:  دیخند

 ؟ هیمنظورتون چ: کردم  اخم

؟ چرا به فکر خودت  يکار يکجا...  شهیداره خوب تر از خوب م نایوفا و م ي ونهیم: قبال هم به شما گفتم   -

 ؟ یستین

به  یبا نگران هیداد ؟ عال یمن م لیخواست ؟ آن دروغ ها چه بود که تحو یچه از جانم م... رفت  یم جیگ سرم

 شده ؟ یمن نگاه کرد و اشاره کرد چ
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 . مزاحم بود  کیاو فقط ... آوردم و تماس را قطع کردم  نییرا پا یگوش یناراحت با

 ...  میبر...  زمیعز ستین يزیچ  -

همان شماره . نگاه کردم  میگوش يبه صفحه  یبا نگران...  دمیاسمس را شن ينگذشته بود که صدا يزیچ اما

 .  ریبا من تماس بگ یلیاگه ما... خواستم کمکت کنم  ی؟ من م قتی؟ از حق یکن یفرار م ینوشته بود از چ. بود 

 ...ذاره  یداره سر به سرم م هیدونم کدوم احمق ینم: گفتم . باز هم نگاهش متوجه من بود  هیعال

 . شد  یحالم بد م... موضوع با او صحبت کنم  نیتوانستم در مورد ا ینم

 . کارنیمردم چقدر ب...  يهمون بهتر که جوابشو ند  -

با  یمتوجه بش دیرو که با يزیاون چ... آدرس برسون  نیخودتو به ا گهیساعت د میتا ن:  دیاسمس رس دوباره

 . ینیب یخودت م يچشما

 ؟ يآدرسو بلد نیتو ا: نگاه کردم  هیمستاصل به عال... را بلد نبودم  ییرا خواندم اما من که جا آدرس

 فاصله داره ؟  یلیخ نجایاز ا: نگاه پر از سوالش را به من دوخت که گفتم ... خواندم  شیرا برا آدرس

 ... اما ...  ادینه ز  -

 ؟ يایبا من م... نپرس  یچیفعال ه هیکنم عال یخواهش م  -

 ... اما  امیاومدن که م  -

 .... رم  یمن خودم م...  ستیمهم ن ياگه دوست ندار  -

 . امی؟ بات م هیچه حرف نینه ا  -

؟ با  دمید یبا چشمان خود م دیچه را با...  دیدانستم چه خواهم د ینم.... سکوت در کنار او به راه افتادم در

 یکاش نم میبگو دیدانم با ینم... داشتم رفتم  یکه در گوش یبه آدرس هیبه همراه عال شانیآشفته و پر یذهن

 ....که  دمیچه خوب که رفتم و با چشمان خود د ایرفتم 

 

شده  آور ادی بهیآن غر نکهیبا ا... هم نشسته بودند جا خوردم  يشاپ رو به رو یکه در آن کاف نایوفا و م دنید از

 یام م وانهیلبخند وفا د.... ناباور به آندو چشم دوختم  یآن صحنه حالم را بد تر از بد کرد با نگاه دنیبود اما د

از چه  نایدانم م ینم... ثابت بود  ناینگاهش به چشمان م... بود در دست گرفت  زیم يکه رو نایدست م... کرد 

 واقعا از هم جدا نشده بودند ؟  یعنی...  شییبایهم محو ز دیشا... محوش شده بود  نگونهیزد که او ا یحرف م
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با او تا نکرده  یرنگ کیوفا به من دروغ گفته بود ؟ چرا ؟ چطور دلش آمده بود ؟ من که جز به صداقت و  چرا

 ... بودم 

... کردم  یبه حال خودم م يفکر دیبا. نبود  ستنیگر يجا...  دمیلب به دندان گز.. چشمانم را پس زدم  اشک

 دینبا... خودم را ببازم  دینبا... ندارم  یامن و محکم يوفا جا یتصور را داشتم که در زندگ نیا شهیمن که هم

 ... دوخته  نبه م دهید یهم با نگران هیمخصوصا حاال که عال...  ارمیکم ب

 

 . میبر ایب...  دمید دموید یم دیاونچه که با: زدم  یطرفش برگشتم و لبخند تلخ به

 

 ؟  یکن يکار چیه يخوا یجلو ؟ نم يبر يخوا ینم:  دمیرا در نگاهش د تعجب

 

 . میبر... نه : گرفتم  نایرا از وفا و م نگاهم

 

 یاو هم حالم را درك کرد و ب... کفش بخرد  هیداشته باشم که قرار بود عال ادیآنکه به  یب میسکوت برگشت در

 ؟ شتیپ امیب يخوا یم: گفت  ینیدلنش یدم در با دلواپس. حرف با من به خانه بازگشت 

 

 ...  زمیخوبم عز... نگران من نباش : تکان دادم  سر

 

با ... داد  یعشق نم يرنگ و بو گرید... آن خانه ...  افتمیرا در وجودم ن یشگیخانه که شدم حس خوب هم وارد

 یم ادیتازه به ... کردم که چقدر حالم بد است  یتازه درك م. ساختمان شدمسست و کم جان وارد  ییگامها

 یعشق را آنگونه معنا م دیبا یعنی... زد  یوفا که آن همه دم از عشق م...  دمیرا د يآوردم که چه صحنه ا

 کردم ؟ پس احساس من نامش چه بود ؟

 

 یباز م میبه گلو یکه بر دلم نشسته بود و کم کم راه یچون بغض...  نیسنگ. ام بر آمد  نهیاز س نیسنگ یآه

. غرورم شکسته بود . نبود  ستادنمیسر پا ا يارای گرید... نشستم  نیبر زم يبا همان لباس ها گوشه ا... کرد 

بود و چه دردناك بود حال و روز آن  ستهحال خودش آن را شک... بندش زده بود  میکه خود وفا برا يغرور
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آتش را  نیا دیگفتم بگذار ببارند شا... کوتاه آمدم  میبار در مقابل اشک ها نیسر بر زانو گذاشتم و ا...  قمیدقا

بغضم که شکست ... آرام روان شد  میاشکها. سوزاندم خاموش شد و آرام گرفتم  یکه بر جانم افتاده و دارد م

 ...  دمید یرفتم و نم یکاش نم... بودم  ریدلتنگ و دلگ... نفسم راحت شد 

 ... ناشناس  يهمان شماره . آوردم  رونیب بمیآن را از ج دمیرا که شن میآهنگ گوش يصدا

 ... الو : جواب دادم .  دیبار یهمچنان م میاشکها... که آرام و قرارم را گرفته بود  همان

 ؟ يندارم؟ حاال حرفامو باور کرد يثابت شد که من قصد بد  -

 ؟  یختیهم ر موبهی؟ چرا زندگ نیهست یشما ک  -

 تیبه شوهرت و زندگ شتریفقط گفتم که حواست ب... خواستم تو رو ناراحت کنم  یمن نم ؟یکن یم هیگر  -

 ... باشه 

 واسه من بوده ؟ يواقعا قصدت دلسوز ای؟  یبا وفا دشمن: گرفته بود  میصدا

...  رونیب یپرت کن یزندگ نیرو از ا نایم دیبا یحفظ کن تویزندگ يخوا یاگه م... نداشته باش  نیبه ا يکار  -

 ؟ یمتوجه هست

برود که  رونیب میاگه قرار بود از زندگ... دانستم  یاما راهش را نم... که متوجه بودم  یزدم ، متوجه يپوزخند

را  شیجا دهیبود آن همه سال نامزد وفا بود و من از راه نرس نایحق با م دیاصال شا... نبود  نیحال و روز من ا

 ... گرفته بودم 

 

 ...اگر پر کرده بودم که امروز ... او را پر کنم ؟ نه  يتوانسته بودم جا یبه راست ایآ اما

 

... را پاك کردم و بر خاستم  میاشک ها. آنکه پاسخ او را دهم تماس را قطع کردم  یحوصله بودم که ب یب آنقدر

 .وقت آرام شدن بود ...  دیرس یاذان به گوشم م يصدا

 

    ***   *** 

 

 دیایتنم خوشش ب میمهم نبود که او از عطر گل مر گرید...  دمیبه خودم نرس. بار شام حاضر نکردم  نیاول يبرا

 ... و لبخند بزند و نوازشم کند  ندیو خوش حالتم را بب دهیسشوار کش يموها ای
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 ... ا آن حال و روزم نداشتم مخصوصا ب انتیمن تاب خ. رنگ باخته بودند  میو محبتش برا وفا

کجدار  یسالم سرد با لحن کیبه .  میبگو دیلبخند بزنم و خسته نباش شیبه رو شهیآمد نتوانستم مثل هم یوقت

 . بسنده کردم 

 ؟ یخوب یخانوم: مغرورش باال رفت  يها ابرو

 چرا بد باشم ؟ : چشم دوختم  ونیتوجه باز هم به تلوز یب

 ؟  یکه خوب یمطمئن: کنارم نشست  آمد

 .خوره  یتنت به هم م ينره که حالم از بو ادتی... خوب بودم  يایب نکهیقبل از ا: نکردم  نگاهش

 . نیمنو بب... شهال : ام  یو نا مهربان يخورد از آن همه سرد جا

جنگ تو چت شده ؟ انگار سر : نگاهم کرد  ي؟ با دلخور یدون یحال منو مگه نم...برو اونورتر : کردم  نگاهش

 ؟ يدار

 

مانع از گشودن لب و حرف زدنم  يندار یکرد تو حق یکه مدام تکرار م یحس لعنت نیسر جنگ داشتم اما ا يآر

... خواستم  یهم نه م دیشا ای... آنکه بخواهم  یب يدانستم چه حق با من باشد چه نباشد به زود یاما م...  شدیم

 .خواهم کرد  انیطغ

 

وفا را دوست  یب يوفا نیمن ا: مبهوت شدم  دگانمیاشک به د ي کبارهیماندم و از هجوم  رهیچشمانش خ به

 ... من تنها ... من باشد  يخواستم فقط برا یم.. داشتم 

 .... نگاهش را ... لبخندش را ... داد  هیهد نایدستش را به دست م یبودم که گرم دهید اما

 يبرا دیفقط با ای...  يگرید ایمن  ای... شوم  کیشر يگریاو را با د من آن نبودم که تاب و توان داشته باشم نه

 ... يگریرفت با د یهمان بهتر که م ایماند  یمن م

 

 

کارم اشتباه  دیشا. لجباز در را از درون قفل کردم  یبزنم بلند شدم و به اتاق رفتم و چون کودک یآنکه حرف یب

 . ماندم تا درست شوم  یه حال خود مب دیبا... بودم  ریاز او دلگ یلیبود اما خ

 ؟  نمی؟ باز کن بب یکن یم هیکارا چ نیا:  دیبه در کوب یمحکم ضربات
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 ... منو به حال خودم بذار ... کنم  یباز نم: را پس زدم  میها اشک

 شده ؟ یباز کن بگو چ ایب...  اریمنو باال ن يشهال اون رو  -

 ...  شکنمایدرو م... با توام :  دیرا ندادم دوباره به در کوب جواش

؟ چرا  هیدردت چ: کرد  ینگاهم م يدر را باز کردم با خشم و دلخور... دمیمحکمتر ، از جا پر يضربه ا و

 کردم ؟ کاری؟ بگو بدونم چ یگرفت یاللمون

داده  بیفر یمنه ساده دل و احمق را به آن آسان یدانست ؟ وقت یم دیاز کجا با... دانست ؟ نه  یواقعا نم یعنی

از ماجرا برده باشم ؟ معلوم  ییداد که ممکن است بو یاحتمال م دیباور کرده بودم چرا با یبود و من هم به راحت

 .داند  ینم يزیبود که چ

 ؟ زده به سرت ؟ ستمیمگه با تو ن: را گرفت  میبر گرفتم که بازو رو

دست از سرم ... زده به سرم ... آره :  دمیکش ضیدستم را با غ... شدم  یم وانهیداشتم د... را فرو خوردم  خشمم

 ... بردار 

 ؟  یکن یم نیچه مرگته ؟ چرا همچ... جواب منو بده : به هوا برخاست  ادشیهم فر باز

ام را هنوز هم  یغرور زخم... توانستم  یچه مرگم شده اما نم می، بگو میخواست دردم را بگو یدلم م یلیخ

 ...مانده اش هم تالش کنم  یحفظ همان باق يخواستم برا یم... داشتم دوست 

 خواست ؟ یرا م نایم او

 یم يقرار داده بود ؟ چرا با احساس من باز چهیچرا مرا باز گرید... آزاد بود برود و با او روزگار بگذراند  خب

از حد غرورم  شیواستم شاهد شکسته شدن بخ ینم... ام  یشاک دمید نایتو را با م نکهیگفتم از ا ینم... کرد؟ نه 

 ...  میکه خودش برا يغرور... با شد 

 

اما واقعا ... خواهد  یرا م نایشد تنها م یکاش باورم م... شد دوستم ندارد  یکاش باورم م... آوردم یسر در نم آه

سخت  میبرا میتوانستم درد دلم را بگو ینم... متفاوت در عذاب افتاده بودم  يحس ها نیاز ا... در مانده بودم 

 .بود 

 ؟ یحرف بزن يخوا ینم: تر شد  قیاخمش عم دیرا که د میها اشک

 .بود  نیاما چه سود که فقط ظاهر امر ا... مهربان بود ... آرام بود  لحنش

 ... من حرف بزن  با...  رهی؟ من دلم هزار راه م زمیآخه چته عز: خودش را به من رساند ... او فاصله گرفتم  از
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 ... ؟ نگرانم  یبگ يزیچ يخوا ینم: لب فرو بستم ، گفت  همچنان

 شده ؟  یبگو چ... قربون شکل ماهت : را پاك کرد  میاشک ها. تکان دادم  سر

 ...  ستمیاالن خوب ن... گم  یبعدا م: آلود گفتم  بغض

 .... اومده بو یکرده ؟ کس تتیاذ یمن نبودم کس: گرفت  دیاز ترد یرنگ نگاهش

 ... دلم گرفته ... نه   -

 ؟ ی؟ از ک یاز چ... آخه چرا قربونت برم   -

شده اند و من قادر به حرف  زانیکلمات از من گر دیفهم یکاش م... کرد  یکاش درکم م. نشستم  نیزم بر

 . ستمیزدن ن

 ...بعدا بگو ...  يهر جور تو بخوا... باشه : نگاهم کرد  یکم

 .کنجکاو نکنم  نیاز ا شیو او را ب زمیاشک نر گریکردم د یسع. دن لباسش به اتاق رفت عوض کر يبرا

 . او طاقت نداشت ... کردم  یاشتباه م اما

 شده ؟ هان ؟  یبگو چ..  ارهیشهال دلم تاب نم: و کنارم نشست  آمد

خوب که فکر ... کرد  دمیدبا آن همه اصرار و خواهش در نگاهش دچار تر. دوختم  شیرا به چشمها رمیدلگ نگاه

نتوانسته طالقش  نکهیا... هم عالقه دارد  نایبه م دیبگو دمیترس یاست که م نینگفتنم ا لیدل دمیدیکردم م یم

لب .  مینه نتوانستم بگو... شکستم  یدر خود م شیاز پ شیکه در آن صورت ب... دهد چون دوستش داشته 

 ...  شهیمرد مزاحمم م هی هیچند وقت هی: گشودم اما گفتم 

کجا ...  نمی؟ واضح حرف بزن بب یگ یبه من م ياونوقت تو االن دار:  دیرا به شدت در هم کش شیاخمها

 ؟ شیدید

 ... منظورمه  یتماس تلفن...  دمشیند.. نه .. نه   -

 ؟ ينزد یکنم چرا به من حرف یگه ؟ تعجب م یم یخب ؟ چ  -

 ... بشم بهتره  الشیخ یفکر کردم ب... دونم  ینم  -

 ؟ يشمارشو دار  -

 .. امروزم تماس گرفت .. آره  ـ

 ؟ يد یگه ؟ اصال چرا جوابشو م یم یگفتم چ  -

 ...تو .. گه  یم... اون ... اون   -
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 ؟ یمن چ.. حرف بزن : گفت  یو عصب بداخالق

 ... ینیب یهنوز اونو م...  يارتباط دار نایگه تو با م یم  -

 . ماند  رهیبهت زده به من خ یلحظات. جا خورد  دیرا که شن نیا

 ای دیممکنه کار وح يحدس نزد یعنی؟  یالم شنگه رو راه انداخت نیکه ا نهی؟ واسه خاطر هم يتو باور کرد  -

 باشه ؟ نایاز طرف م

 ... به دست آورد  عیرا سر شیخونسرد چه

 . شینیب یو نم يندار يکار نایبگو تو با م... که دروغه  اما تو به من بگو... باورم شده بود ... آره : زدم  يپوزخند

شه که  ینم لیدل نیا...  نمشیباشه که اون دختر خالمه و ممکنه بب ادتیاما ... بهش ندارم  يمعلومه که کار  -

 ... دوستش دارم 

دانستم ؟ من خودم  یهم بود و من نم دیشا ایدو رو شده بود ؟  نیچن نیاو چرا ا... داغ شدم ... گر گرفت  بدنم

 .شده است  شییبایزند و محو ز یلبخند م شیدستش را چهگونه در دست گرفته و به رو دمید

او و  دنیکه با د میکوچک تر کنم و بگو نیچرا خودم را از ا گرید. کرد  یرا حاشا م زیهمه چ یکه به را حت او

 در کنار هم به آن حال افتادم ؟  نایم

 من و تو رو به هم بزنه ؟ نیب خواد یپس اون فقط م  -

 ...کنند  یم يکار نیبدونم چرا همچ دیبا... سراغشون  رمیم...  نطورهیقطعا هم  -

... خورده دلنازك شدم  هی... ببخش که ناراحتت کردم ...  يندار نایبه م يکه تو کار نهیمهم ا... ولشون کن   -

 ... تکرار نکنم  گهیکنم د یم یاما سع

. نزد و من هم گذاشتم به همان حال بماند  یاما حرف... موضعم  یناگهان رییتغ نیو مردد بود از ا ناباور نگاهش

 دیبا... شدم  یمثل خودش م دیبا... نشاند  یرا به جانم م یدرد گران نیوفا به من وفا دار نمانده بود و ا... وفا 

 .تا آن وقت ... آمدن بچه ام  ایتا وقت به دن...  ندکردم تا مرا به حال خود رها ک یم ينقش باز شیبرا

 

 

 میو مرا هم به اجبار کنار سفره نشاند و برا. ساده شد  یشام ي هیشام حاضر نکردم خودش مشغول ته دید یوقت

داد  یاما او چهره اش خونسرد بود و نشان نم. بود  ریفکرم درگ. به خوردن نداشتم  یلیاما م... لقمه گرفت 
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که  دمیاما خودم د... کنم  یاشتباه فکر م نایو م وا داریکردم که نکند من در مورد د یبا خود فکر م. شد نگران با

 ... 

 

 یوقت. نزدم  یحرف. وقت خواب بر عکس چند شب گذشته رختخواب مرا کنار رختخواب خودش انداخت  به

 ؟ يبهتر نشد: گفت  دیکنارم دراز کش

 ...از من ... ه هنوز ک نهیمنظورم ا: کردم گفت  نگاهش

 ... بهتر نشدم ... نه   -

 ... من دلم واست تنگ شده ..  یبه حالش بکن يفکر دیبا... مشکل خودته  گهید نیا  -

 ... ؟ ولم کن  یکن یم کاریچ يمعلومه دار: شدم  یعصب.  دیحرف مرا به سمت خود کش نیبا ا و

 ...ندارم بهت  يکار  -

 ؟  يندار يکار یکن یخفم م يدار  -

 االن خوبه ؟ ...  دیببخش: حصار بازوانش را آزاد تر کرد  یو اندک دیخند

 .. تونم بخوابم  ینم ينطوریا...  ستینه خوب ن  -

 ... بره  یبدون تو خوابم نم... خواب راحت نداشتم  هیمدت  نیباور کن ا: را بست  شیچشمها

دستش ... کند  یمالقات م نایبا م...  دیگو یبه من دروغ مآنوقت .... برد  یبدون من خوابش نم. زدم  يپوزخند

 ... نگاهش ...  ردیگ یرا م

 يزیجز درد و رنج چ...  اورمیخودم ب ادیرا به  نایخواستم باز هم نگاه و لبخندش به م یبس بود نم گرید..  آه

 .شد  ینم دمیعا

داره حالم .. پس بذار بگردم رومو اونور کنم : حوصله گفتم  یب... بود  دهیفا یرها شدن از دستش ب يبرا تالش

 . شهیبد م

 ؟  یاالن راحت. : شانه ام  يگذاشت و دستش را رو شیبازو يسرم را رو.کار را بکنم  نیداد ا اجازه

 .... که  فیبود فقط ح یامن يجا... راحت بودم ... تکان دادم  سر

 یاشتباه م دیو او بگو...  میکاش بتوانم بگو... نه  ایبه او خواهم گفت  را قتیدانستم حق ینم. را فرو خوردم  آهم

 ... بودم  دهیاما من به چشم خود د.  ستین یکن یموضوع آنچه که تو فکر م...  یکن
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 ينشاند و صدا میبر موها يبوسه ا. بودم  نیچقدر به وفا و عشقش خوش ب. درون چشمانم حلقه زد  اشک

 . توانستم باور کنم  ینم. زدم  دنیاما خودم را به نشن دمیشنقربان صدقه رفتنش را 

 . شفاف اعتمادم به او غبار گرفته بود  ي شهیش

 

با خود گفتم خوش به حالش که . شدن خوابش داد  قیآرامش نشان از عم يزود نفس ها یلیبود و خ خسته

 .هنوزذهنم آشفته بود ... آمد  یاما من خواب به چشمانم نم..  دیراحت خواب نقدریا

 

    *** 

به . رفتن شد  يصبحانه خورد و آماده . بودم خودم را به هنگام برخاستن او به خواب زدم  داریب نکهیبا ا صبح

کردم بر  ینگاهش را حس م ینیتامل که سنگ یو با کم دیام را بوس یشانیاتاق آمد کنارم نشست خم شد و پ

 شیدر پ يروز خسته کننده ا انستمد یم. برخاستم  دمیرا که شن اطیشدن در ح بسته يصدا. خاست و رفت 

 ياما حوصله . حالم عوض شود  یبه صورتم زدم تا کم یآب... شب گذشته بود  یبدخواب لشیخواهم داشت و دل

 . را نداشتم  يکار چیه

 

نه چندان دور  يا ندهیبودم و به آ دهیحال دراز کش یب. هما خانوم هم نداشتم  يرفتن به خانه  يحوصله  یحت

من و  فیتکل.. بست  یدل م نایبه م نیاز ا شیاگر تا آن موقع وفا ب... آمدن بچه  ایبه به دن... کردم  یفکر م

افکار اشک به  نیکرد ؟ هجوم ا یم رونیب شیگرفت و مرااز زندگ یشد ؟ اگر بچه را از من م یبچه ام چه م

 دنیداشتن و د يتوانستم اجازه دهم او هم مثل من آرزو ینم... شدم  یه ام جدا نممن از بچ... نشاند  دگانمید

 .به دلش بماند  شیمادر واقع

 

اما او را از خودم ... گذراندم ، با کار کردن  یام را م یشده بدون وفا زندگ یحت... بردم  یاو را هم با خود م من

 ... من  چارهیب...  یچه سرنوشت... روان شد  میاشکها... کردم  یجدا نم

 الشیتماس نگرفته ؟ و چون خ گریرا که مزاحم د نیا یبود و حت دهیچند بار تماس گرفته بود و حالم را پرس وفا

 .نزد  یحرف گریرا راحت کردم د
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خودم درست کنم که  يبرا يرفت برخاستم تا لقمه ا یبود و من لب به آب و غذا نزده بودم و دلم ضعف م عصر

 .  شناختمیناشناس متفاوت با آنچه م يشماره  کی.. رفتم  شیبه سو دیبا ترد.  دمیرا شن لمیآهنگ موبا يصدا

 ؟ يبهتر: بازهم خودش بود ... دادم  پاسخ

 ینیبب يبر ادیفکر کنم بدت ن... رو بهت بدم  گهیجا د هیخوام آدرس  یامروزم م: قطع کنم که گفت  خواستم

 ... 

 بازهم ؟... زد  خشکم

 ... کنم  یآدرسو واست اسمس م: گفت

 .تماس راقطع کرد  و

..  دینگذشته بود که اسمسش رس يا قیرفت ؟ چند دق یم نایم دنیباز هم به د یعنی... بدم را بدتر کرد حال

که واست نوشتم  یینجایگرده خونه چون ا یبرم رینوشته بود احتماال امشب وفا د رشیز.بود  يگریآدرس د

 ..  یره خوشگذرون یم...  هیپارت

 . خبر دروغ بود  نیا... بود  دهیبرنامه ها را خط کش نیوقت بود دور ا یلیوفا خ... ممکن بود  ریغ نیا...  نه

 ...  یزندگ يخوا یچرا م... کنم  یحرفتو باور نم نیا: گفتم . پاسخ داد  عیهمان شماره تماس گرفتم سر با

 ...  ینیبب يبر یتون یفتم ؟ ماون دفعه بهت دروغ گ: را قطع کرد  حرفم

 ؟  یدون ی؟ از کجا م یهست یآخه تو ک  -

 يشوهرت ندار یتو زندگ ییجا ینیبیم يایوقت به خودت م هی... باش  تیمواظب زندگ...  ستیمهم ن نشیا  -

 .. فعال ... 

 رفت ؟؟ یم یپارت نیاگر به ا... آمد  یم ریاگر وفا واقعا د... دلهره  ایدن کیرا قطع کرد و من ماندم و  تماس

 . در بدنم نمانده بود  یینا گریاز هفت گذشته بود و من از دلشوره د ساعت

که  یلیدل... هجوم اشک به چشمانم را حس کردم ... گردد  یبه خانه بر م ریتماس گرفت و گفت امشب د وفا

مزاحم بود که  يمهم حرفها... برد مهم نبود ب گرید سیخواهد چند سرو یکه م نیا... مهم نبود گریگفت د یم

 ...آمد  یدرست از آب در م

 

...  دمیترس یم تمیاز آن گذشته به خاطر وضع.. بلد نبودم  ییمن که جا... توانستم  یخواستم بروم و نه م یم نه

 ... به خاطر بچه 
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چراغ ها را  يهمه ... ذاشتم رو زخم دلم مرهم گ.. کردم  هیگر.. کردم  يماندم و خودخور داریآمدنش ب تا

حتما به خاطر خاموش بودن چراغ ها بود که آنگونه پا تند کرد .  دمیرا شن اطیدر ح يصدا. خاموش کرده بودم 

 ... شهال : را زد و همزمان نامم را خواند  دیوارد ساختمان شد و کل عتریو سر

 

 ؟  زمیشده عز یچ: متعجب باال رفت  یبه حالت شیهال در خودم جمع شده بودم ابروها يکه گوشه  دنمید با

 حالت خوبه ؟: را به من رساند  خودش

 ... نگران بود  دیالبته شا... به چشمان نگرانش دوختم  رهیرا سرد و خ نگاهم

 ؟  يکرد هیچرا گر: شد  قینشست و به صورتم دق شیزانوها يرو مقابلم

همان که ... همان بود که صبح به تن کرده بود  شیلباس ها...  بود يماهر گریچه باز...  دیام از بغض لرز چانه

 یاز پارت ینشان... عوض کرده بود ... شستم  یداد و من هر شب واسش م یتهران م يآلوده  يدود و هوا يبو

بغضم را ... بوده  رونیموقع ب نیس اضافه تا ایبردن سرو يواقعا برا یعنی... نبود  دایرفتن در سر و ظاهرش پ

 . به نگاه به ظاهر دلواپسش زدم و بلند شدم  يرو دادم و پوزخندف

 ؟  یزن یشده ؟ چرا حرف نم یچ گهیبار د نیا  -

 .  ستادیا مقابلم

 .خوره  یهات به هم م ییحالم از دورو... برو کنار : آشکار گفتم  یخشم با

 ؟ اونم من ؟ اونم باتو ؟ ییکدوم دورو: را گرفت  میها بازو

در  یکردم که نه پارت یباور م دیحتما با. داده بود  شیرایگ يبه صدا يو گول زننده ا نیکه چه لحن دلنش آخ

 ... نایم دنیکار بوده نه د

 تماس گرفت ؟ مگه نگفتم جوابشو نده ؟ کهیشده ؟ بازم اون مرت یچ یخب ؟ منتظرم بگ  -

 بده ؟راپورت کاراتو به من  یترس یچرا جواب ندم ؟ م: کردم  اخم

 داره ؟ کمک به تو ؟ يکار چه قصد نیاز ا یکن یفکر م  -

 ...کنه و منم ممنونشم  اریخواد منو هوش یکه باشه م یتیبه هر ن: تامل گفتم  یبا اندک. میدانستم چه بگو ینم

اصال .. مارو به هم بزنه  یخواد زندگ یاون نامرد م... مواظب حرف زدنت باش شهال : شد  ظیغل یلیخ اخمش

 .... يکه جواب تلفنشو داد يتو غلط کرد

 ...مرا در خود مچاله کرد  ادشیفر
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چه  نیآخه ا...  رمیازت بگ تویمجبورم گوش يادامه بد نطوریهم:با همان حالت نگاهم کرد و ادامه دادم  یلحظات

 نیحرف منو زم یکن یرو باور م بهیغر هی؟ حرف  يشد نیبدب نقدری؟ چرا ا يواسه من درست کرد هیزندگ

 ؟ يندازیم

که تو اون  دمید...  دمیخودم د يمن با چشما...  ستیاون مزاحم ن يدرد من فقط حرفا: فوران کرد  خشمم

 ....  يزد یبهش لبخند م يمحوش شده بود..  یکه دستشو گرفت دمید...  ينشسته بود نایبا م یلعنت يکافه 

کارت به : داد تیرا به عصبان شیجمالتم جا انیدر نگاهش نشسته بود کم کم با پا میکه با شروع حرفها یتعجب

 ؟ یزنیمنو چوب م اهی؟ زاغ س یکن یم بیکه منو تعق دهیرس ییجا

 ... آقا  ریبگ شیدست پ.. آره   -

 .. که  میاونقد از دستت عصبان... خفه شو شهال   -

 یزندگ نیچرا منو پابند ا ياگه عاشقش بود...  شیواستخ یاگه م: را گرفتم  میدوباره اشک ها زشیر جلو

 ؟ چرا ؟ يکرد

 . ستادیپشت به من ا. فرو برد  شیدست در موها کالفه

او  يِو دلبر ییبایاون همه ز...  ي؟ البته حق دار يبا او خوشبخت تر بود یوقت ياصال چرا طالقش داد:  گفتم

 يکاش به خاطر لجباز..  يد یم حشیمعلومه که به من ترج... باشه دختر خالته  یکجا و من کجا ؟ اون هرچ

 یکس و کار بودنمو م یب...  یدونست یتو که وضع منو م..  یگرفت ینم يبا خانوادت منو و احساسمو به باز

 ... شدم چطور بهت وابسته  نطوریکنم ؟ حاال که ا کاریانصاف حاال چ ی؟ ب يکارو کارد نیچرا با من ا.. یدونست

 .دم  یم حیبهت توض... آروم باش : طرفم برگشت  به

کرده بود با سر انگشتان  سیرا خ میکه مژه ها ییدستش را باال آورد واشک ها. شد  کیبه من نزد یقدم و

 ... دلم  زیآروم عز... اشکاتو  نمینب: گرمش پاك کرد و در آغوشم گرفت 

حق منه که بدونم  نیندارم اما ا یگاهیجا تیتو دل و زندگ دیونطور که بادونم هنوز ا یم:  دمیرا عقب کش خودم

 ...  هیمن چ یتو زندگ ناینقش م

 ... گم  یبهت م... آروم باش ... باشه : را آرام نوازش کرد  میموها

 ...  نیغمگ ینگاه... نگاه کرد  میچشمها به

من .. متاسفم ... اما ... موضوع  نیخودمم داغونم از ا... بود که بهت گفتم  یدروغ نیو آخر نیباور کن اول  -

 ....رو طالق ندادم  نایهنوز م
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پس هنوز زنش بود ...  نایم.... نبود  دایپ يزیو مبهوت ماندم به چشمانش که جز غم و صداقت در آ نها چ ناباور

تنها  یعنی... خواستم به آن فکر کنم و باورش کنم  یمبود که ن يزیتنها چ نی؟ ا یاما چرا دروغ به آن بزرگ.. 

 ... گفت  یاگه اون مزاحم راستگو م یحت....که باورش نداشتم  يزیچ

 

 ؟  یچرا به من دروغ گفت: باال رفت  میآنکه متوجه باشم صدا یب

به ...  نایسراغ مرم  یکه نکنه م یدلهره داشته باش رونیرم ب یخواستم هر بار که م ینم... به خاطر خودت   -

 ... زمیخودت بود عز یخاطر راحت

 ؟ يکارت دار نیواسه ا یلی؟ چه دل يچرا طالقش نداد  -

 هیکه زد فکر کردم  ییبا حرفا... کرد عذاب وجدان گرفتم  یکه خود کش یاون وقت: انداخت  نییرا پا سرش

 یشو م هیگذشته مهر نیاز ا. جا داره  یشه و توقع ب یدونستم که عوض نم یهر چند م... فرصت بهش بدم 

...  يکه از وضع من خبر دار وامت...  میجدا بش هیذاشت بدون گرفتن مهر یمادرش نم... نه خودش ... خواست 

 کردم ؟  یم دیبا کاریچ

 ینم...اما به خاطر خودت بود ... گفتم  یبهت دروغ م نکهیناراحت بودم از ا یلیباور کن خ: زد  يمحو لبخند

 .  نمیبب نینازتو غمگ يواستم چشماخ

اون روزم که ما رو با . ندارم  نایبه م یحس ینیزتریواسم عز ایاما به جون خودت که تو دن: داد  رونیرا ب نفسش

 ...  يدیهم د

 حالت ؟ نیبا ا ياومد ییتو تا اونجا تنها: با اخم . کرد  مکث

که اون مرده ... خواست کفش بخره  یم... رفته بودم  هیبا عال: گفتم  يمتریآرامتر شده بودم با لحن مال یکم

 .... که  دمیشد که اومدم و د نیا میدور نبود یلیخ... آدرس داد . تماس گرفت 

 نه ؟... بد شد  یلیحتما حالت خ... متاسفم : را گرفت  میدستها

 گاریبازم س: سرم را عقب بردم . ام نشست  ینیدر ب گاریس یعطر و کم يبو... دوباره بغلم کرد . تکان دادم  سر

 ؟ يدیکش

 .دوتا کام  یکی: زد  يو لبخند دیرا بوس میموها

 ؟  یگ یم یدر مورد امشب چ: کامل جدا کردم  خودمو
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 ؟  هیمنظورت چ ـ

 ؟ یپارت ینرفت یعنی  -

 ؟  افهیو ق ختیر نیاونم با ا: ؟ و به سر و ظاهرش اشاره کرد  یپارت:  دیخند

 ...  یلباساتو عوض کرده باش یتونست یخوب م: اخمو بودم  هنوز

کردم ؟ حتما  یم کاریچرب دوده گرفته چ يموها میبا ا... برم  تیسادگ نیقربون ا:  دیو گونه ام را کش دیخند

 .. موهامو  نیبب.. گرفتم  یهمونجا دوش م

 ...  رمیمن برم دوش بگ: گفت . نزدم  یحرف... را باور کرده بودم  شیها حرف

 ؟ نایم دنید یچرا رفت یهنوز نگفت  -

 ... گم  یبهت م رونیبذار اومدم ب  -

 ... االن بگو .. نه   -

 ... خوام مطمئن بشه که باورش کردم  یم...بشم  کیخوام بهش نزد یم  -

 خب ؟   -

 فیکث نایم... بکنه  هیمهر ينتونه ادعا گهید... کنم که مجبور بشه خودش شرشو کم کنه  یم ییکارا هیدارم   -

 ...مطمئن بشه من باورش دارم  هیکاف... کردم  یکه فکرشو م هیتر از اون

 منظورش چه بود ؟ .  ستمیبه او که حوله اش را برداشت وبه سمت حمام رفت نگر درسکوت

 

 ***    وفا

 

... زدم  يم و پوزخندفرستاده بود نگاه کرد میکه نا شناس برا یبه آدرس. انداختم  میگوش يبه صفحه  ینگاه

 .سمانه  یدرست از شب عروس... وقت بود که اعتمادم را جلب کرده بود  یلیخ بهیغر نیا

 . رساندم  یخودم را م گریساعت د میتا ن دیبا

را  میگوش.  یپیآن هم با چه ت. شاپ شد  یوارد کاف.  دمیرا د نایم... بودم  دهیبود که به سر آدرس رس قهیدق چند

 . و شماره اش را گرفتم  دمیکش رونیب

 .داد  یعمدا جواب نم... اش را در دست دارد  یکه گوش دمشید یم... نداد  جواب

 ... کالفه  یلیخ... با بوق چهارم جواب داد  نباریا... گرفتم  دوباره
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 . زمیسالم عز  -

 ؟ ییکجا... سالم : گفتنش پوزخند بر لبم نشاند  زمیعز

 ... من ؟ خونه مامانم   -

 با من ؟ یداشت يچطور مگه ؟ کار دمیرا شن شیصدا. کردم  یصبر م دیکه با فیح... در هم رفت  میها اخم

خورده  هی میبزن يدور هی میگفتم بر... راستش تنها بودم : تفاوتم پنهان کردم  یرا در پس لحن ب تمیعصبان

 ...  میحرف بزن

...  نجانیعمه جونم ا ياما راستش خونواده ...  يردچقد خوشحالم ک يوا: حس کردم  شیرا در صدا یدستپاچگ

 ... آخر شب  یتون یم...  امیتونم ب ینم

 هیباشه  ستیمهم ن... بودم و وقتم آزاد  کاریاالن ب...  شهیاونموقع نم گهینه د: را بر هم فشردم  میها دندان

 .فعال ...  گهیوقت د

 ... هم  یکرد و از طرف یچرا به من ابراز عالقه م... دانستم چرا  یواقعا نم... منتظر نماندم و قطع کردم  و

 قهیسل... بود  پیخوشت یلیخ...  دهیو اتو کش کیش يمرد... رفت دوختم  یم شیکه به سو يرا به مرد نگاهم

 ...  نایم

ناموسم ... درسته که به عنوان همسرم قبولش نداشتم اما هر چه بود دختر خاله ام بود ... تنم داغ شده بود  تمام

 ... بود 

 ... هم نشستند  يهم دست دادند و رو به رو با

دانستم از من بر  یبود و نم یو چه کار سخت... صبر ... کردم  یصبر م دیبا... بردم  میدست در موها یکالفگ با

 . نه  ایاهد آمد خو

خودم . آمد و منتظر شد  رونیب نایحساب رفت و م يمرد برا... با هم نشستند و پس از آن بلند شدند  یساعت مین

 ... شدند  شیمدل باال نیبا هم سوار ماش. مرد هم آمد . کافه پنهان کردم  ياز درختانِ جلو یکیرا پشت 

 ... کاله کاسکتم را بر سر گذاشتم و سوار موتور شدم ... خودم را کنترل کردم که جلو نروم  یسخت به

من ...  شودیختم م زیبه چه چ يباز نیکردم که آخر ا یفکر م نیکردم به ا یم بشانیکه تعق یتمام مدت در

 . نمینبودم که دورم بزنند و ساکت بنش یکس

او دست تکان داد و به  يشالش را مرتب کرد و برا... شد  ادهیپ نایبعد م قهیمنزل خاله توقف کرد و ده دق کینزد

 . مادرش به راه افتاد  يسمت خانه 
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 .هنوز ادامه داشت  يباز پس

 

 

   *** 

  شهال

 

 

هفته گذشته بود  کیاز بحث آن شبمان .  اوردمیخودم ن يبه رو. و در هم بود  یعصب یلیآمد خ|به خانه  یوقت

 يمنظور چیه یکه مطمئن نبودم ب یینایم...  نایبه خاطر وجود م... بودم  نیخواسته و نا خواسته با او سرسنگ... 

کردم که مطمئن شوم  یم یخودم را راض یعنی...  شدمیهم مطمئن م یگاه... نگهش داشته است  شیدر زندگ

 ... دانستم  یخودم که م... اما خب ... 

 

 يحوصله  گریبهتر شده بودم اما د یلیخ یاز لحاظ جسم نکهیبا ا. گذراندم  یرا م يو بد يخاکستر يروزها

 . شوق وجود بچه در ذهنم کم رنگ شده بود ... را نداشتم  زیچ چیه

 

 یقیمهربان بود و به هر طر... کرد  یتحملم م... بود که بد اخالقم  رفتهیپذ. گفتم و به آشپز خانه رفتم  سالم

آمدن بچه با شوق و ذوق  ایاز به دن.. آورد  یدوست داشتنش را بر زبان م... داد  یه بود محبتش را نشان مک

پسر  ایکرد دختر داشته باشد  ینم یفرق شیبرا... کرد مناسب بچه باشد  یکه فکر م ییاز اسمها... زد  یحرف م

حس بد و زار دهنده که به  نیکردم اما ا یم یبه ظاهر با او همراه دیشا. کرد  یاو مرا عوض نم يحال و هوا. 

هر چند ... بودم هنوز  ریدلگ... داد  یبه بعد هم خواهد توانست آزارم م نیو از ا دیتوانسته بگو... من دروغ گفته 

م اندک يها يشاد... غم و غصه ام را ... احوالم را ... مرا یاما او به راحت زدمیم یتفاوت یاوقات خود را به ب شتریب

به همان ... نزد  یحرف نایدر مورد م گرید.  میایگذاشت تا با خودم کنار ب یحال م نیبا ا...  شناختیم یرا به خوب

... جدا شود  نایگفت قصد دارد از م یاو فقط م... را دادم  نسر خرم يحرفش لقبِ وعده  نیاکتفا کرد و منبه ا

 ... بکشد  نایتواند دست از م یکه نمبود  نیتصور من ا نیبدتر یعنی... توانست  یاما نم
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 .... بود  یو در خود فرورفته بود و من هم که مدت یدانم ازچه رو عصب یاو که نم.  میرا در سکوت خورد شام

 

 ..  رونیبرم ب دیمن با: تا بر گشت  دیطول کش یقیدقا. باز کردن در رفت  يزنگ در بر خاست و برا يصدا با

 کجا ؟ : زند  یموج م میدر صدا یتفاوت باشم اما حس کردم نگران یکردم ب یسع نکهیا با

 .گردم  یزود بر م.. به وجود آمده  یمشکل قامیاز رف یکیواسه   -

 شتریآنکه بپرسم خودش ب یخواست ب یدلم م. اش به تن کرد  یمشک یرکاب يرا رو رهنشیهمان حال پ در

 . خانه خارج شد  از قهینزد و در عرض چند دق یبدهد اما حرف حیتوض

 وقت شب ؟  نیرفت ؟ آن هم ا یبا ک یعنی... به دلم چنگ انداخت  يرفتنش حس بد با

سکوت  لمیموبا يکردم که صدا یبود نگاه م دهیخر میکه روز گذشته برا يحوصله نشسته بودم و به مجله ا یب

 بازه تو ؟: پاسخ را زدم  دیوفا کل لینبود بر خالف م بهیغر میبرا گریکه د يشماره ا دنیبا د... را شکست 

 ؟ یخوب.. سالم :  دیخند

 ؟  هیقصدت چ یبگ يخوا یهنوز نم  -

 ؟  رهیخ تمیکه ن يهنوز شک دار یعنی  -

من و وفا طوفان  یبه جون ِ آرامش زندگ يخوا یبگو چرا م.. باشه  ریتونه خ یباشه نم یهرچ: زدم  يپوزخند

 ؟ شهیم دتیعا ی؟ چ يبنداز

 ... باهات حرف بزنم ...  نمتیخوام بب یم: را انگار در گوشم فوت کرد  نفسش

 ... باهات حرف بزنم  گهینه د نمتیخوام بب یاما من نه م: محکمتر گفتم  یبالحن

دلم ... افته  یمثل وفا م یتنوع طلب يمردا رِیگ بهیدخترِ نج یدونم چرا هر چ ینم... دختر  یفیح یلیاما تو خ  -

 .. دختر  سوزهیبه حالت م

 ..  يببر شیمسخره تو پ ينقشه  یتون ینم یقیطر چیدلت به حال خودت بسوزه که از ه  -

 يد یچرا جواب نم: اس امس فرستاد . دوباره زنگ زد اما جواب ندادم . قطع کردم  يگریحرف د یرا ب تماس

 ...  یرس ینم ییمرد به جا نی؟ باا يدیتا حاال از من دروغ شن.. باش  ندتی؟ بچه نشو به فکر خودت و آ

 ... و نا معلوم کم داشتم  ختهیبه هم ر یِزندگ نیرا در ا نیهم...  دمیگفتم و دراز کش یالیخ یلب ب ریز
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را به من  يحس بد مانیدر زندگ نایوجود م. توانستم  ینم... شوم  الیخ یتوانستم ب یآن بود که نم قتیحق اما

 یتوانستم به آرامش ینم.. .وفا را باور کنم  يتوانستم محبت ها ینم یکه حت نانهیحسِ بدب کی.. کرد  یالقا م

 . داشتم برسم  ازیکه به آن ن

 آدرس ؟ نی؟ به ا رونیب يایب یتون یفردا م: اس امس داد  دوباره

اگر وفا  یگذاشتم حت یقرار نم یمن با کس... از خانه خارج شوم  بهیمرد غر کی دنید ينبودم که برا یکس من

 یگونه هم م نیو هم..  گریکس د چینه ه... من مثل خودم بودم . کرد  یم انتیدر مقابل چشمانم به من خ

مشابه به  يبا کار نکهیرفتم نه ا یشه میهم ياش برا یکنم از زندگ یرا تالف انتشیخواستم خ یاگر م... ماندم 

 ...مقدار کنم  یآن خودم را کوچک و ب

 

 

   *** 

 

 

 

  وفا

 

مرد هم  نیا ياخمها گریکرده بود د انتیکه نامزدش خ یاز وقت. کرد  یم یدر هم رانندگ ییبا اخمها امکیس

 ...  دمیلبخند را بر لبانش ند گررنگید.. باز نشد 

 خواد بره ؟ یامشب م یمطمئن  -

 . گفت عصرم باهاش بوده ... آره خودش گفت   -

 . دونم  یم... آره : تکن دادم  سر

 !!؟ یدون یم:به من انداخت  يدب نگاه

صبرانه منتظرم که اسم  یب.. زن ندارم  نیبا ا یصنم چیمن ه... نگاه نکن  ينجوریا.. آره : تکان دادم  سر

 . نحسشو از شناسنامه ام خط بزنم 

 .. . زنه  یمتنفرم از هرچ:  دیکش قیعم یآه

 . ستنین ينجوریهمه شون که ا: بر لبانم نشست  يشهال لبخند يآور ادی با
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 نهیب یام که ظاهرا پاك مونده آب نم یاون.. ترن که تکلبفشون معلومه  حیکه وق ییاونا.. هستن : زد  يپوزخند

 .هستند  يماهر يباور کن همه شون شنا گرا.. 

 یقبداخال يآور ادیبا . پاك تر از آنچه که بشود فکرش را کرد ... من پاك بود  يشهال: را تکرار کردم  لبخندم

 میرا از زندگ نایهر چه زودتر م دیبا. قلبم از محبتش به طپش افتاد . تر شد  قیلبخندم عم شیروز ها نیا يها

 نکهیا.. دوباره به من اعتماد کند  نکهیا..  بودکردن شهال  یهم راض لشیدل نیو مهمتر. انداختم  یم رونیب

 .ندیخوشرنگش بنش يلبخند بر لبها

 

توانستم با  یگشتم م یبه خانه بر م یوقت. خواستم دستش را رد کردم  یم نکهیبا ا. تعارف کرد  گاریس امکیس

و  نایکه هم از م..  میدرد آن روزها يدوا يآر..  رمینگاه کردن به چشمان معصوم و نگاه آرام شهال آرامش بگ

شهال  میزندگ يهمه . ران شهال بود پاك و نگ ماا ریهم از خانواده ام بر دل و جانم نشسته بود همان نگاه دلگ

 .بود 

 

عالقه داشتم و در  نایبه م يدانم اگر ذزه ا ینم... نا خود آگاه در هم رفته بود  میاخم ها.  میدیسر آدرس رس به

 یم نایم نکهیجز ا یاما آن لحظه حس.. آوردم  یو آن مرد م نایسر م ییگرفتم چه بال یقرار م تیآن موقع

 . مرا احمق فرض کند  تواند یدانست که نم یم دیاو با...داد  یخواهد دورم بزند زجرم نم

 

 ...کوچه کرد اونجاست  يبه ساختمان انتها يروشن کرد و اشاره ا گاریس دوباره

 

داخل خانه رفته  بیو غر بیعج يها پیآنقدر ت قهیدر همان چند دق. خودم متوجه شده بودم  دیآنکه بگو یب

 ینیگذشته بود که همان ماش شتریب ایربع  کی دیشا. د که کامال مشخص بود که درون آن چه خبر است بودن

 ییو آشنا نایهمان که از م.. ش هست یگفته بود از رفقا امکیهمان مرد که س..  دیبودم از راه رس دهیکه عصر د

در  يزیچ نیبود و گفته بود چنبا من تماس گرفته  امکیهمان سر شب س.. گفته بود  امکیس يتازه اش برا

 یخوب قیرف شیها یبد اخالق يپس از او که با همه ..  قتستیدانستم حق یم... است  دهیشن نایمورد م

 ... کمک خواستم  شدیمحسوب م
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رو  یداخل همه چ ياین... منتظر بمون ...  گهیخب منم برم د: گفت  امکیس. شدند  ادهیبا هم پ نایمرد و م آن

 ...  یخراب کن

 

 .... تو برو .  امینم.. نه   -

 

لحظه  يبرا... بود  دهیچقدر به خودش رس... کردم  ینگاه م نایبا تاسف و اخم به م... شد  ادهیتکان داد و پ يسر

اما به خودم .. در  ي رهیدست بردم تا دستگ... گذاشتم  یحسابش را کف دستش م دیبا.. خونم به جوش آمد  يا

 ... کردم  یصبر م دیبا... کردم  یب شده عمل محسا دیبا.. آمدم 

 

 یمن ب.. بستم  دمید یرا بر آنچه م میچشمها..  دمیفرو بردم و به عقب کش میدست در موها یعصب یحالت با

.. زن من ... بودم  دهیگوش تا گوش بر يدانستم االن سرش را لب جو یرا زن خودم م نایاگه م.. نبودم  رتیغ

بگذارم و  شیهم تنها امتیق امیاگر تا ق تمدانس یاو که م... بود که در خانه داشتم  یبیزن من آن زن پاك و نج

او .. شد  یشهال خرج م يمن برا تیو حساس رتیغ يهمه . کند  یدست از پا خطا نم... کند  ینم انتیبروم خ

زن هرزه  کیبه خاطر  دینبا.. نه ... بود  دهیکش رونمیب ین و پستاو که از آن همه لج.. که عاشقم کرده بود 

 ... نکنم که  يکاش کار.. دور زدن را تحمل کنم  نیکاش بتوان ا.. را خراب کنم  میزندگ

 

.. آورد  رونیرا ب شیگوش... رفت گرفتم  یبه طرف خانه م امکیرا که دوش به دوش آن مرد و س نایم ي شماره

هردو به طرفش بر گشتند که با دست . از آن دو فاصله گرفت  یبه آن انداخت و پا سست کرد و کم ینگاه

 . دوباره به راه افتاد ... برگشت و نگاهم کرد  يلحظه ا امکیس...  فتندیاشاره کرد راه ب

 . سالم ..  زمیعز.. الو : در گوشم نشست  نایم يصدا

 ... سالم :  میترل کردن صدادلم و کن يبود تحمل آن همه خشم رو سخت

 ؟ یخوب.. سالم : اما آن جمله را پس زدم..  یهست يکدوم گور مینوك زبانم آمد که بگو تا

 ؟  یکن یم ادیچه عجب امروز از من .. ممنون   -

 ؟ یشیناراحت م  -

 ناراحت بشم ؟ وونمیمگه د:  دیعشوه خند با
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 . .. نمتیخوام بب یم..  نایدلم واست تنگ شده م  -

 .. خونه  ایفردا ب.. منم دلم تنگ شده .. چه خوب : مکث گفت  یکم با

 ..  نمتیخوام بب یمن االن م  -

 !!!!! االن ؟   -

 .. جلو خونه باباتم  رونیب ایب.. االن .. آره   -

کاش ... رو واسم آورد  یراستش مامانم گوش... ؟ من االن تو حمام هستم  هیچ یدون یم.. آخه ...  يوا  -

 ..  يایم يقبلش بهم گفته بود

که  نایلعنت به تو و امثال تو م... بود  يگر لهیعجب ح..  یلعنت.. کردم  یخال میحرصم را سر موها دوباره

 ..  نیدیهم درس م طونیش

 .  مایم دنتیمن فردا به د..  ستیمهم ن.. باشه : گفتم . نشوم  ادهیخودمو کنترل کردم تا پ یلیخ

 ...  یلعنت. قطع کردم ... حرف بزنم  شترینتوانستم ب گهید

 ...  انیاز عص زیلبر.. حس بد  کیپر بودم ار ... تنم گر گرفته بود از خشم  تمام

اما من ... بکشم  رونیرا با فضاحت ب نایم.. برود و بر گردد چند بار دل دل کردم که به درون بروم  امکیس تا

 ... نیبد تر از ا. واستم خ یرا م نیبدتر از ا

 . چه کار کرده  دیصبر کردم تا خودش بگو یکم. بخوانم  ینتوانستم از چهره اش حرف. بر گشت  امکیس

 ..  شینخوا یحق داشت: به من انداخت  ینگاه

 . نیخودت بب...  ایب: را به طرفم گرفت  شیگوش

با آن  نایم... گرفته بود را نگاه کردم  نایکه از م یمیلیعکس ها و ف... انداختم و آنرا گرفتم  یبه گوش ینگاه

؟ او  دیکس نفهم چیبند و بار بود و ه یب نایحد م نیتا ا... ام حبس شد  نهینفس در س... جلف و زننده  يلباسها

توانستم خودم  ینم... مشت شد میدستها... خواهم  یم نقول داده بود همان شود که م... به من قول داده بود 

: آمد و راهم راسد کرد  نییبا عجله پا امکیشدم که س ادهیدر را باز کردم و پ... رفتم و  یم دیبا.. نترل کنم را ک

 ...  يخوا یکه تو م شهیهمون م یهمه چ... هم صبر کن  گهیچند وقت د يتو که تا االن تحمل کرد

 ... بذار برم ..  شمیدارم داغون م..  ایتونم س ینم: گرفته و اخم آلودش نگاه کردم  يچهره  به

خوش به ... اما صبر کن ..  یکش یم یدونم چ یم... دونم  یدردتو م: برگرداند  نیبه اجبار به درون ماش مرا

 .. ...  يآورد یوفا وگرنه تاب نم يحالت که دوستش ندار
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به او داده  ارایانگار دن...  دیختر رسمدتها تالش کرد تا به آن د... خودش عاشق بود ... بود  نیچقدر غمگ نگاهش

داغون شد  امکیس...  نایبود مثل م یکی... اما آن دختر وفا دار نبود .. کرد  یم ریتو آسمان رو ابرها س... بودند 

 . دلشکسته شد ... 

 

و انداختم . م کا کیفقط ... اما نه .. آشفته تر از آن بودم که ... دست بردم و گرفتم .. تعارف کرد  گاریهم س باز

توانست آرامم  یفقط او م.. گشتم  یزودتر به خانه بر م دیبا.. حالم بد بود . من به شهال قول داده بودم ... دور 

 . کند 

 .منو برسون خونه   -

 . نزد  یتکان داد و حرف سر

 ..  قیببخش رف.. شماره امو بهش دادم : بشوم گفت  ادهیخواستم پ یم یوقت

 ... اما آن لحظه فقط وجودم پر از خشم و نفرت شد ..  شدمیم یدانم چه حال یودم نمب نایعاشق م اگر

 . به او اعتماد داشتم .. فقط قصد کمک کردن به مرا داشت  امکیس

 . خبرم کن   -

اما آن لحظات .. بردم  یبود قطعا به مشروب پناه م گریاگر هر وقت د دیشا.. حال خراب  کیبا . شدم  ادهیپ

سر و صدا وارد  یب. باشد  دهیخواب دیفکر کردم شا. در را آرام باز کردم ... به خانه بودم  دنیفقط به فکر رس

دختر سر شار  نیا ایخدا... غرق آرامش شد  دماو بر سجاده وجو دنیاز د دمیبه اتاق سر کش... ساختمان شدم 

 ... دلم  زیعز: رفتم  شیآهسته به سو... قلبم آرام گرفت .. آرامش  پر از ییموجها.. مثبت  يبود از انرژ

 ...  دمیاش فهم یرا از حرکت ناگهان نیا..  دیام ترس کبارهیحضور  از

 ... ببخش ترسوندمت   -

اش را به من  یسالم نمازش را که داد نگاه آرام و آسمان. نازش غرق در اشک بود  يچهره . نشستم  کنارش

 . م سال: دوخت 

 .قبول باشه گلم ... ماهت  يسالم به رو: لبخند زدم  شیرو به

 . نگران شدم ..  ياومد رید... ممنون   -

:  دیچیام پ ینیدر ب میعطر گل مر.. دمیاز اشکش را بوس سیخ يگونه ..  دمیخودم را جلو کش. با او بود  حق

 ... خوام  یمعذرت م
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.. شود  یحالش بد م نیاز ا شیب میکیدانستم با نزد یخواست محکم به در آغوشم بفشارمش اما م یم دلم

.. در آغوشم باشد عادت کرده بودم  نکهیبه ا.. من به وجودش ... برود  نیحالتش از ب نیکاش هر چه زود تر ا

 . شدم  یدلتنگش م. وجودش  يداشتم به گرما ازین

 ؟ یکجا رفت یبگ يخوا ینم  -

 . سرد بود  یکم. را در دستم گرفتم  دستش

 زهیر یاعصابمو به هم م.. خواد در موردش حرف بزنم  یدلم نم.. نپرس کجا .. جا که حالمو خراب کرده  هی  -

 ...  یلیخ... خسته ام شهال  یلیخ... فقط برام دعا کن ... 

 .نگرانم وفا ... شده ؟ بهم بگو  یآخه چ: دستم گذاشت  يرارو گرشید دست

 .منتظرش بگذارم  امدین دلم

 .نخواه  نیاز ا شتریب.. کنه  یقبلشو تکرار م ياون داره همون کار ها..  ناستیدر مورد م ـ

 . در نگاهش نشست  يچه حس بد ناینام م دنیکه به هنگام شن دمید.. به نگاهش بر گشت  آرامش

 یدانستن و گفتن موضوع يوقت مرا برا چیه.. بود  نیخصلتش هم دیهد پرسدانستم نخوا یم..  دینپرس گرید

 .کرد  یخود م ي فتهیبود که مرا ش نشیدلنش يرفتارها نیو هم. داد  یدر منگنه قرار نم

 

 

 

 

   *** 

  شهال

 

 

 

 

...  دمیترس. ند دوا شهیکه به جانم ر يو دلشوره ا.. تر  یمیصم یبار با لحن نیا... هم درخواست قرار مالقات  باز

به  ستیوفا ن یگفت وقت... گذاشت  یداشت پا را از حد خودش فراتر م... از نوع در خواستش ... از لحنش 

 ...  امیم دنتید
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حال و  يترس برا نیا..  میگو یامشب به او م نیهم.. گفتم  یبه وفا م دیبا...توانستم ساکت بمانم  ینم گرید

دلم آرام گرفت و  شیآور ادیبا ... او که چند روز بود فراموشش کرده بودم ... بچه ام  يبرا.. روز من خوب نبود 

 .لبخند بر لبانمنشست 

 

قبل از . کند  میکار داشت و نتوانست همراه یلیهما خانوم خ. آمد  یبا من م هیعال. نوبت دکتر داشتم  امروز

بروم  رونیهما خانوم ب ای هیبا عال نکهیاز ا شهیهم... م رو یم هیبروم با وفا تماس گرفتم و گفتم که با عال نکهیا

 . اما من از قبل به هما خانوم گفته بودم  میبا هم برو اصبح اصرار کرده بود که بماند ت. راحت تر بود  الشیخ

 

 هیبا او صحبت کردم تا عال اطیدر ح یقیدقا. هما خانوم رفتم  يبه خانه . و از خانه خارج شدم  دمیپوش لباس

 .داشتم ما را بدرقه کرد  ازیبه آن ن زیاز هر چ شیمادرانه که در آن روز ها ب ياو با لبخند. آمد 

 

 ... آمده بودم دلشوره داشتم  رونیکه ب يدانم چرا از لحظه ا ینم

 

 نیواسه ا یدوست لباس راحت یکی میبر یاگه حوصله کن: گفتم  هیاز خارج شدنمان از مطب دکتر رو به عال پس

 .بهتر رشد کنه  نیجن شهیدکترم گفت لباس آزاد ترباعث م...  شهیلباسام داره تنگ م.. روزام بخرم 

 

 شهیم یخوشگل يحتما بچه .. ره واسش  یمن از تصورش دلم ضعف م يخدا يوا... بهتره  ينطوریا.. آره   -

 ...  نیآخه ماشااهللا هم خودت هم آقا وفا خوشگل.. 

 

 نکهیا.. باورش کردم  شیاز پ شیب...  دیقلبش دلم لرز يصدا دنیشن يآور ادیبا ... ت بر لبم نقش بس يلبخند

 گریکمتر از شش ماه د. بر لبانم نشست  يلبخند... دهم  یاز جنس خودم و وفا را در وجودم پرورش م يموجود

 . دوستش داشتم ... شده بود  شیتر از پ ياحساسم نسبت به او قو...  رمشیتوانستم در آغوشم بگ یم

 

خواستم حال خوبم را  ینم... بار پاسخ ندادم  نیا. خواه اما مزاحم  ریتماس از طرف آن مرد به ظاهر خ دوباره

 .خراب کند 
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 ایب..  دمتید یاتفاق: نگذشته بود که نوشت  قهیحدسم درست بود چهد دق. خود آگاه منتظر اس امسش ماندم  نا

 .  میزن یرسونمت هم حرف م یم مه ابونیاونور خ

 

 يادیز يآدمها... پارك بود  يادیز يها نیما ش... دوختم  ابانیخ يخود آگاه نگاه مضطربم را به آن سو نا

 .. بودند  ستادهیا

 

 ..  امیواسه لباس بعدا با وفا م..  میبر ایب: دوختم  هینگاه هراسانم را به عال. زنگ زد اما جواب ندادم  دوباره

 .  يایب یک گهید..  گهید میخر یم میر یچرا؟ خب م: کرد  تعجب

 ؟  يشد یچ هوی... معلوم هست چته : به دنبالم آمد . و به راه افتادم .  میابریب...  ستیحالم خوب ن.. نه   -

 . مورد حرف بزنم  نینداشتم در ا دوست

 

چند .. دست بلند کردم اما نگه نداشت  یتاکس يبرا. خورد اما باز هم جواب ندادم  یهمچنان زنگ م میگوش

.  نییرا داد پا شهیش... کرد  دنیامان شروع به تپ یقلبم ب... مقابلمان توقف کرد  يسمند سورمه ا کیلحظه بعد 

 . میدر خدمت.. شهال خانوم  دییبفرما: مرد جوان  کی

 . میبر ایب: را گرفتم  هیدست عال. کردم  یاحساس خطر م.  ختیفرو ر دلم

 شهال ؟ نیا هیک: کرد  یمتعجب به من نگاه م هیعال

 ..  میبر ایگم ب یم: برداشتم  عتریرا سر میگامها

 .  دیدو یم بایدنبالم تقر به

 ... کنم  یخواهش م دییبفرما... شهال خانوم : دنده عقب گرفت  یکم نیماش

توجه به  یبا عجله ب. شد  ینفسم داشت تنگ م. به شدت از او وحشت داشتم . کردم نگاهش نکنم  یم یسع

نفسم به شماره ..  میگم کرد تیجمع لیو خودمان را در س..  میرفت ابانیخ يبه آن سو يعبور يها نیماش

 يازش خبر گهید.. صبر کن :  اشتبه اجبار مرا نگه د هیعال. استرس مرا به آن حال انداخته بود . افتاده بود 

 ..  ستین
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باال  ینفسم به سخت. ام گذاشتم  نهیس يدستم را رو... از او نبود  يخبر. آشفته ام را به اطراف چرخاندم  نگاه

 حالت بده ؟ : گفت  هیعال. آمد  یم

 . خوبم ... نه : تکان دادم  سر

تر از به دمیآب را که نوش. آب بر گشت  یوانیبعد با ل یمغازه و لحظات نیتر کیتوجه به حرفم به درون نزد یب

 .آوردم و شماره اش را گرفتم  رونیام را ب یگوش. گفتم  یبه وفا م دیحتما با. آرام گرفتم  یکم... قبل شدم 

 

 

 

 

 

    ***   *** 

 

  وفا

 

.  ختمیشهال با من تماس گرفته بود به هم ر یاز وقت. کالفه بودم . داشتم  يسر درد بد. پشت خط بود  امکیس

 ؟  امکیس... الو : حوصله جواب دادم یب

 ؟ يد یچرا جواب نم.. سالم   -

 چه خبر ؟... ببخش داداش   -

 ؟ یستیانگار سر حال ن  -

 ؟ يخبر تازه ندار.  ستمین... نه   -

 شده ؟ یچته ؟ چ  -

 نشد ؟ نایاز م يخبر... بابا  الیخ یب  -

 .. االن تماس گرفت .. چرا   -

 ... ننگ ...  نایننگ بود م. در هم رفت  میها اخم

 خب ؟  -

 .. اما خب ...  یسالم و احوالپرس هیفعال  یچیه  -
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 . شد بهم زنگ بزن  يخبر.. خب  یلیخ  -

 چته ؟  ینگفت  -

 ...  شهیمزاحم شهال م یعوض هی  -

 . سکوت کرد یکم

 ؟  یتلفن  -

 ... امروزم تو بازار مزاحمش شده ... آره   -

 ؟ دتشید یعنی  -

 ... آخ اگه دستم بهش برسه .. بوده  یچه شکل ادینم ادشیبوده که درست  دهیآره اما اونقد ترس  -

 گرفته ؟ ینبوده که تماس م یاون دیخب شا  -

 .. نه بابا قبلش زنگ زده   -

 .  میکن یم دای؟ غصه نخور داداش اونم پ ختهیبه هم ر نجوریتوا یبابا چرا زندگ يا: گفت . کردم  فیتعر شیبرا

شد ؟ همه اش به  ختهیبه هم ر میشد؟ چرا زندگ نطوریتماس را قطع کرد با خودم فکر کردم واقعا چرا ا یوقت

 . سوزاندم  یدل م يموجود نیهمچ ياز اول برا دینبا... بود  نایخاطر ازدواج با م

دانستم بعدا  یم... چه بهتر ... نداشتم  گاریس نیدر ماش گریوقت بود د یلیخ.. کرد اما نداشتم  گاریهوس س دلم

 یزود تر بر م دیبا..  دیاش دلم لرز هیاو و گر يآور ادیبا ... آمد  یخواهم شد ؛ شهال هم خوشش نم مانیپش

 . دمشید یم دیبا. گشتم خانه 

حس  گرید... آن هم پس از آن همه مدت . مارال بود .. افتاد را با تعجب خواندم  میگوش يکه رو يا شماره

 چیدستم را گرفته بود که ه یوقت.. بودم  ونیهم مد شهیهم.. بودم  ونیاما به او مد... گذشته را به او نداشتم 

 . تنها بودم  يتنها. رانداشت  میکس هوا

 . سالم : دادم  پاسخ

 . معرفت  یسالم ب  -

 حالت چطوره ؟  -

 .... پارسال دوست امسال برو بابا ... شما  یاز احوالپرس  -

 . گرفتارم ... شرمنده : لبم نشست  يرو یکمرنگ لبخند

 ؟  شهیدلم واست تنگ م یگ ی؟ نم یزن یبه من سر نم گهید  -
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 . شومیدانست دارم پدر م ینم... دانست شهال را دارم  ینم

 ... من ... راستش .. خب   -

 . شدمیبهم خوشحال م یگفت یم... معرفت  یب دمیشن  -

 .... دانست  یم پس

 ... که  رهیذهنم درگ نقدریباور کن ا  -

 ؟ یزنگ بزن هی یتونست ینم یحت: را قطع کرد  حرفم

 . در هم رفت  میاخم ها. او  يچه برسد به گله گذار... خودم را هم نداشتم  ي حوصله

کردم مثل  یالبته فکر م.  یت دارم توام باشدوس.. جشن مختصر گرفتم  هی... امشب تولدمه : گفت  دوباره

 ... هیجائیتوقع ب نکهیمثل ا.. مونده باشه اما خب  ادتی شهیهم

 .  دیببخش.. نبود  ادمیاما واقعا .. گم  یم کیتبر  -

 . نمتیبیشب م... منتظرم ... کنم  یمن تو رو درك م.. وفا جان  ستیمهم ن  -

 یگفتم چرا قطع م. جواب داد . شماره اش را گرفتم . بخواهم مخالفت کنم تماس را قطع کرد  نکهیاز ا قبل

خوام  یم...  ستیخانومم حالش خوب ن..  امیتونم ب ی؟ من نم شمیم یحرکت عصبان نیاز ا یدون ی؟ نم یکن

 .بمونم  ششیپ

 .  نمشیبب شمیخوشحال م...  ایبا خانومت ب... خب: مکث کرد  یکم

.. قماش بود  نیاو هم از هم... شده بودم  یانداخت عصب نایم ادیمرا به  نکهیاز ا.نبود  ندیچندان خوشا لحنش

کردم  یفکر م نیاز ا شیچرا تا پ... هرچه بود از جنس شهال نبود ... اما.. رو راست تر  دیشا...هرچند مهربان تر 

 تفاوت ادامه دادم یب.....که بارها با خودم  یست ؟ کس نیزم يزن رو نیبهتر

 ...  یببخش دیاگر نه که با...  میشیاگه حالش خوب بود و همراهم اومد مزاحمت م  -

 .خوشم اومد ...  یکن یم یچه خانومم خانومم...  يچقدر عوض شد:  دمیپوزخند زدنش را به وضوح شن يصدا

 ؟ يندار يکار: گفتم  یعصب

 .منتظرم ... به سالمت   -

 دانستمیاو ببرم ؛ آنجا که م يمحال بود شهال را با خود به خانه ..  دمیکش یقیدم نفس عمرا که قطع کر تماس

پاك بود  يادیز...بود  فیح یمجالس نیچن يبرا میشهال... چه کارها خواهند کرد .. خواهند بود  یچه کسان

 .. آنقدر حسود و حساس شده بود  یتوانستم او را ببرم؛ او که به تازگ ینم....
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و  تشیشهال و وضع...  ختیدر دلم فرو ر يزیچ. فرو رفته بود  یکیخانه در تار. انداختم و در باز کردم  دیکل

 ... ترسش 

قلبم به ... اما نبود . باز کردم و در همان حال نامش را بر زبان آوردم  عیو در را سر دمیساختمان دو يسو به

 نگفته ؟ يزیکجاست ؟ چرا به من چ یعنی. امان افتاد  یب یطپش

 .جز آن جا نداشت که برود  ییجا... کرد  ریاز آرامش را بر دلم سراز یهما خانوم موج يخانه  ادیناگه  و

شهال :  دمیدر را باز کرد پرس یعل نکهیچند بار پشت هم زنگ زدم و به محض ا. را به آنجا رساندم  خودم

 ؟ نجاستیا

 ؟ نیحتما نگران شد...  نجانیبله ا: لبخند زد  مینگران به

 ... بفرما تو آقا وفا :  دمیآمد شن یم کیهما خانوم را که نزد يصدا

 ... دیایاز او خواستم که شهال را صدا کند ب.  دمیکردم و احوال پرس سالم

به رفتنم ندادند و مرا با محبت به  تیرضا ینه خودش و نه عل... را بهانه کردم  یدرون دعوتم کرد اما خستگ به

 .درون بردند 

که  يداد یخبر م هیخب : دلخور پاسخ دادم  یلبخندش را با نگاه. شهال آرام و قرار به دلم باز گشت  دنید با

 . یینجایا

 .کنه  یخود م یفکر ب نهیشیگفتم تنهاست م... نجایا ادیمن خواستم ب: خانوم گفت  هما

 .اش  یکردم بابت مزاحمتمان و تشکر از آن همه مهربان یخواه از او عذر یشرمندگ با

 . کرد  یآرام عذر خواه. کنار شهال نشستم  در

 رمشیخواست در آغوش بگ یدلم م. کردم  یحالش را خوب درك م... زد  یموج م اهشیدر چشمان س ینگران

 .. تیاما در آن موقع... به او بدهم تا آرام شود  تیو حس امن
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هما خانوم با آن . دوباره عزم عزم رفتن کردم که باز هم مانع شدند  يچا یفنجان دنیبعد پس از نوش یقیدقا

 ...  دیامشب رو بد بگذرون هی...  دیببر فیذارم تشر یمگه م: پر مهر و نگاه آرامش گفت  يلبخند ها

 

 نیخودم را با ا ينا خواسته خا نواده . شد  یآن ها دلم پر از حسرت م یخانوادگ یمیجو گرم و صم دنید با

 نها کجا ؟  يکردند و ا یم ریآنها کجا س...کردم  سهیخانواده مقا

 

 ....  یلیخ... از آن ها گرفته بود  یلیخانواده ام را دوست داشتم اما دلم خ نکهیا با

 

ر جنگ داشت با من که چرا شود س یصاحب نوه م يروز ها خوشحال باشد که به زود نیا نکهیا يبه جا مادرم

 ...  چیه گریو د...  دیرس یم نایکه به م يا هیآن هم به خاطر ارث. کنم  ینم یزندگ نایهرزه مثل م یبا زن

 

 !داشته باشد ؟  تیمگر خودم مهم بودم که فرزندم اهم... مهم نبود  شانیهم که برا میها خواهر

 

 المیخ.بهتر از قبل از ان ها به دست آوردم  یشناخت. میبا صفا گذراند يرا در کنار آن خانواده  یخوب لیخ شب

هم دست پرورده  یعل... تر شدم  نیخانه خوش ب نیراحت شد و نسبت به رفت و آمد شهال به ا شیاز پ شیب

 یخوب م دنیبار د نیها را با اول اهکرد و من که جنس نگ یخطاب م یشهال را هم آبج... هما خانوم بود  ي

 ...پاك پاك ... نگاه آن پسر پاك بود .. نداره  یفرق شیبا خواهر ها شیکه شهال برا دمیناختم فهمش

 

 

 

 

 

   ***   *** 

 

دلم به حال . حال  یو ب دهیرنگ پر.  دمیتخت د يجون را رو نینسر. رساندم  مارستانیخودم را به ب ینگران با

 ... بود  ریدلگ. نگاه روشنش کدر شده بود... رمقش را به من دوخت  ینگاه ب. به کنارش رفتم .سوخت  شییتنها
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 ...  يایکردم ن یفکر م: خشکش را به هم زد  يلبها

 ؟ زمیعز امیچرا ن: نشاندم  میبر لب ها یکم جان لبخند

 .  یمواظب خودت باش نایاز ا شتریب دیقربونت برم با:  دمیاش را بوس یشانیشدم و پ خم

 ...  ییجز تنها ستین يزیدرد من چ: فرستاد  رونیرا ب نفسش

زبانش تند و گزنده بود ... زن مغرور را دوست داشتم  نیا. حرف چشم به صورتش دوختم  یرا گرفتم و ب دستش

 .  ودیبارها دستم را گرفته ... داشت  نهیدر س یمیوگرنه دل رح

به او نشان دهند به  ير هم عالقه ااگ شیدانست که بچه ها یم یدانستم و خودش هم بهتر از هر کس یم

شد و به  یشد که کارشان لنگ م یم ییاگر شامل وقت ها نیکه دارد البته اگر نشان دهند که ا ستیخاطر ثروت

 . کردند  یم دایپ ازیپول او ن

 شهال چطوره ؟: را از من گرفت  نگاهش

 ... خوبه ... خداروشکر : را تکرار کردم  تبسمم

 ؟ رهی؟ ازم دلگ ومدیچرا ن  -

 ...  رهیگ یبه دل نم یاون از کس... نه : را فشردم  دستش

 ؟ ومدیپس چرا ن  -

 . شیجالب بود حرف ها میبرا

 ؟ نشینیخواد بب یچطور ؟ دلتون م  -

 .پژمرده شده بود  شهیچقدر نسبت به هم...  دیکش شیلبها يرا رو زبانش

 ... من ...  نمشیخواد بب یدلم م  -

 ... که از دستم بر اومد  یهر مدل... بهش ظلم کردم وفا  یلیمن خ:  کرد نگاهم

 . گفت  یراست م. گرفت  دلم

 ... کنم یام بهش فکر م ییهمش تو تنها:  دیآه کش دوباره

 او ؟ به شهال ؟..  یبیحرف عج چه

 . نمشیخوام بب یم ارشیبرو ب: گفت  دیپرسشگرم را که د نگاه

 ... خونه  نیاومد یاالن ؟ خب وقت  -

 ... نمشوینب.. ترسم  یم... االن برو ... نه   -
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 ....  ستین تی؟ طور هیحرفا چ نی؟ا يشد دینا ام نقدریا یاز ک... جون  نینسر  -

 ... سر حال و شاداب بود  شهیهم. حق داشت  البته

 وفا ؟  یکن یکارو م نیا  -

 ...  گهیراستش تا چند وقت د... اون ... چطور بگم ... آخه   -

او منتظر . زدم  يلبخند خجوالنه ا. خجالت بکشم  يخبر نیشد از گفتن همچ یباورم نم ییبه آن پررو من

 ارشیو...  ستیروبه راه ن ادیشهال هم ز....  شمیپدر م گهیراستش من تا چند وقت د: گفتم . حرفم بود  يادامه 

 ... 

 ؟ دمی؟ درست شن زمی؟ آره عز یشیپدر م ي؟ دار یگفت یچ: گرفت  یرنگ خاص نگاهش

 .اناختم و سر تکان دادم  ریخندانم را به ز نگاه

 ؟ یچند وقته ؟ چرا زودتر بهم نگفت: زد  لبخند

 ... خب ... بگم  یچ  -

 . چقدر آرزوشو داشتم  یدون ینم.. تو برم  يقربون بچه   -

توقع بود  یب. مادرم بود  يتر از محبتهادوست داشتنش فرا. بود  نیمن هم يبرا شهیهم. محبتش لبخند زدم  به

. 

. بهتر شد  یلیخبر حالش خ نیا دنیبه نظرم با شن.  دیحال شهال را پرس یدرست و حساب. نشستم  کنارش

 .شد  دینگاهش پر از ام

 

اما من او را خوب . دیآ یگفت نم. مرخص شد او را به خانه مان خواهم برد  مارستانیاز ب یاو گفتم که وقت به

فرصت بود که  نیکشد و به نظرم بهتر یدانستم از شهال خجالت م یم.  دیایخواست ب یدلش م...  شناختمیم

 . رفتیپذ یشهال حتما او را در خانه م... تازه و دوستانه شود  ياو و شهال رابطه ا يرابطه 

 

داشت  يحتما خبر تازه ا... فورا جواب دادم  امکیاسم س دنیبا د. تازه به خواب رفته بود که تلفنم زنگ خورد  او

.... 

 ؟  امکیجانم س: و جواب دادم . آمدم  رونیاز اتاق ب آرام

 .سالم   -
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 ؟ یخوب... سالم   -

 ...وفا ... خدا رو شکر .. خوبم   -

 .... داداش ؟ بگو  هیچ  -

 ... ساعت نه ... فرداشب ... سخته واسم وفا   -

کند اما  یدانستم قبول م یم نکهیبا ا...  نایم ادینداشتت ب يایتف به ح... خره قبول کرد پس باال... سرد شد  تنم

 ... بود  میهرچه بود آبرو... کردم گرفت  یاز آنچه که فکرش را م شیخبر حالم را ب نیا دنیباز هم شن

. رو نشستم راه يتو مکتین يحس و حال رو یب... حرف تماس را قطع کرد  یحالم را درك کرد ب امکیس

از حدش ؟ رفتار خاله ؟ مادر من ؟  شیب يشد ؟ آزاد دهیراه کش نیبه ا نایچرا م... چرا ... وختم  نیچشم به زم

 یم تیاهم نیبه ا شیبزرگ ترها از کیداد ؟ کدام  یخودش قرار م يرا الگو یچه کس دیبا نایجون ؟ م نینسر

و من . معنا نداشت  شانیبرا ایح... بند و بار بودند  یاز آن ها گذشته بود ب یسن و سال نکهیدادند ؟ همه شان با ا

چه  یعنیتازه چشمم باز شد که زن بودن .. درك کردم  یها را به خوب زیچ نیا یبا شهال آشنا شدم معن یاز وقت

 يفقط برا کردم یفکر م شهیکه هم يزیچ... داشتن و متعصب بودن  رتیغ یعنیبودن  نکه ز دمی؟ تازه فهم

 یزن را م کی يها ییبایمن تازه ز.. داد  ادیها به من  زیچ یلیسن و سال کمش خ نیشهال با ا... مردهاست 

کاش ... بود  هالهم مثل ش نایکاش م... درونش  يها ییبایز.. که فقط در ظاهرش نبود  ییها ییبایز.. شناختم 

 ... 

چقدر شکننده . شد و از حضورم مطمئن شد  داریجون چند مرتبه ب نینسر. خود صبح چشم بر هم نگذاشتم  تا

 ... سوخت  یم شیبرا شیاز پ شیدلم ب... شده بود 

 . بردم  یشد و او رابه خانه م یحتما مرخص م فردا

 . و تنها نبود  ششیرفته بود پ هیعال... هم از جانب شهال راحت بود  المیخ

 يتوانست باز ینم گرید نایم. شد  یتمام م زیهمه چ...  امکیارش با سوقر نایم... فکرم فردا شب بود  ي همه

 .ام دهد 

 

 

   ***  *** 
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  شهال

 

 نکهیو منگ از ا جیگ... تکبر  یآن هم آنقدر افتاده و ب دیایخانوم باز هم به خانه مان ب نیشد که نسر ینم باورم

.. وفا سفارشم را کرده بود  دیدانم شا ینم... کردم  یگفته بود فقط نگاهش م کیمرا در آغوش گرفته بود و تبر

 خرج کند ؟  ینچون م يمحبت برا یراحت نیبود که به ا یاو کس ایاما آ

 

.. همانطور که بودم .. داد  یاجازه م تمیهمانطور که شخص. حضورش بشوم  يرایپذ ییکردم با خوش رو یسع

 . باشد  يگرینه آنطور که ممکن بود هر کس د

 

اش رادر  یناراحت يهمه . زد  یلب فرو بسته بود و حرف نم شهیمثل هم. دانم چرا آنقدر در هم بود  یما نما وفا

 . کرد  ینگرانم م نیو ا ختیر یخودش م

 

به اتاق رفت تا بخوابد و من  یواقع لیهم دل دیبهانه شا نیو به ا دیآ یو خوابش م دهیشب گذشته نخواب گفت

 .بپرسم  يزینتوانستم چ

 

 شیرنگ به چهره نداشت دلم برا. خانوم به دنبالم آمد  نیغذا به آشپز خانه رفتم نسر ي هیته يبرا یوقت

 ؟ دیالزم دار يزیچ: زدم  يلبخند. سوخت 

 ..  يگفت حال ندار یوفا م... نه   -

زود تر  دیکن استراحت شتریهرچه ب..  ارمیم وهیبراتون آب م ییشما بفرما. بهترم  یلیخ: را حفظ کردم  لبخندم

 .دیایسر حال م

 نیزن زم نیا ییبود گو بیعج. کردم  يگسترده بودم راهنما شیکه برا ياز آشپز خانه و بستر رونیاو را به ب و

 . ریچشم گ یتفاوت. تا آسمان فرق کرده بود 

فقط نگاهم کرد .  نیصدام کن نیداشت ازین يزیگفتم اگه چ.  دیدراز کش دیاش را نوش وهیآب م یبعد وقت یقیدقا

 .داشت  یاز غرور و نا مهربان يدرآن بود نه اثر ينه از تکبرگذشته خبر... آرام  ینگاه. 
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... آب بردم یوانیل شیبا عجله برا.  دمیامانش راشن یب يسرفه ها يمشغول به کار بودم که صدا همچنان

 و نفسش جا آمد... دیآب را نوش... سرخ شده بود ...  ندیکنارش نشستم و کمکش کردم بنش

 ... شهال : را گرفت  دستم

 ؟ نیاالن بهتر... بله   -

 دخترم ؟ یبخش یم... تو منو .... تو : کرد  ینگاه م میچشمها به

 !!!! خانوم  نینسر  -

 . کنه  یم چارهیعذاب وجدان داره منو ب... بگو و خالصم کن   -

 ...  نیشما هم ناراحت نباش رمیگ یرو به دل نم یکس ي نهیمن ک: را نوازش کردم  دستش

 .به دلم نشست  یلیلبخندش به من بود اما خ نیاول دیشا.زد  لبخند

 .به من دست داد  یبودنش در خانه حس خوب از

 یطور م نیناراحت بود ا یبود او فقط وقت بیعج یلیخ نینشد و ا دریناهارم ب يبرا یحت.  دیتا عصر خواب وفا

 .دیخواب

در هم بود خواستم  شیاخم ها. هال نشسته بودم  يجون وهما خانوم تو نیبلند شد من با نسر یهم وقت عصر

را به  يو چه حس بد.  نیهم... رود  یم رونیآماده شد و گفت ب.  ستیغذا بکشم که گفت گرسنه ن شیبرا

 . نزد یخانوم هم نگران بود اما حرف نینگاه نسر. کرد  ریوجودم سراز

 

 

 

   *** 

 

 وفا

 

 

 

 توانست ؟؟؟؟ یچطور م نایم... بودم  ختهیبه هم ر یلیخ.خودم را هم نداشتم  ي حوصله

 ... شهاب را گرفتم  يشماره .هفت بود  کیبه ساعتم انداختم نزد ینگاه
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 .سالم وفا : داد  جواب

 ؟ یخوب... سالم   -

 .چه خبر ...  يکرد ادیاز ما .. ممنون   -

 ؟ يا کارهینه و ده چ يشب ساعتا  -

 چطور ؟  -

 ... سخت بود گفتنش ... گرفتم  نفس

 پسر خاله ؟ يدیساعت وقتتو به من م هی: بعد  يگذاشتم برا... شدم از گفتنش  مانیپش

 باشه ؟ ریخ: به خود گرفت  دیاز ترد یرنگ لحنش

 .... شد  نیبود ؟ نفسم سنگ ری؟ خ ریخ

 ...خونه تون  امیساعت نه م  -

 ...  اون موقع کار خونه ام  -

 .... اونجا  ایدم ب یپس آدرس م  -

 ... پسر يشده وفا ؟ نگرانم کرد یآخه چ  -

 ...  ستین یمهم زیچرا نگران ؟ چ: کردم آرامش نداشته ام رابه او منتقل کنم  یسع

 ... مغزم داغ کرده بود ... را چنگ زدم رو به باال  می؟ واقعا مهم نبود ؟ موها نبود

که  یتی؟ با وضع امکیس يدر خانه  نایم دنیشد با د یم یچه حال... گفتم و تماس را قطع کردم  یلب ریز فعال

 .... 

 ...  گریشد از راه د یکارم درست بود ؟ نم.. فکر کردم ... ساعت نه قدم زدم  تا

 ... شد که همان اول  یاگر م...  نه

به در خانه اش نگاه  یشانیبا پر...  دمیرس کامیس يمقابل خانه  یک دمیدر خودم غرق بودم که نفهم آنقدر

خبر  یب نکهیا يبرا... ورود من باز گذاشته بودش  يبرا... هم افتاده بود و بسته نبود  يکه فقط رو يدر. کردم 

 .آوار شوم  نایسر م يرو
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از خانه مانده  رونیتا کنون ب يبه چه بهانه ا نایدانستم م یبه ده بود و من نم کینزد.. به ساعت انداختم  ینگاه

 فیخود رد يپنهان بودن و ماندن کارش برا يبرود که هزار بهانه برا یآب ریبخواهد ز ی؟ که خدا نکند کس

 . ...خواهد کرد 

بد بود اما  نایم...  دیلرز یدلم م... رفت  یدستم نم...توانستم  یشهاب بفرستم اما نم يبود آدرس را برا قرار

مرد بود ... خواستم  یرا نم رتشیخرد شدن غ... خواستم  یداشت ؟ شکستن غرورش را نم یشهاب چه گناه

 ... خودم  نیع یکی... شهاب 

که  یلمیهمان ف... نه  ای رمیخودم را بگ يبتوانم جلو ردیدانستم اگر تماس بگ ینم... را خاموش کردم  میگوش

 ...بود  یمن کاف يبرا ریقرار بود بگ امکیس

... رفتم  یپر از خشم جلو م یینگاهم به ساختمان بود و با گامها... هل دادم و به درون گام برداشتم  را آرام در

 .. يچه حال بد...  يچه حال بد... کرد و مغزم انگار ضربان گرفته بود  یسرم درد م... سابقه بود  یطپش قلبم ب

 

به اطراف انداختم و چشمانم به در  ینگاه...  دیرس یبه گوش نم ییصدا چیه... ساختمان را آرام گشودم  در

 یرا م امکیس..  دیرا خواهم د يدانستم اگر در را باز کنم چه صحنه ا ینم... اتاق خواب ثابت ماند  يبسته 

 .... نایاما م... شناختم 

 

دختر خاله ام  نایم ... دیدستم لرز...  رمیرا بگ رهیدست بردم تا دستگ... رفتم  شیزدم و تا پشت در پ ایبه در  دل

 ... ناموسم بود .. بود 

 

 ... در را باز کردم ...  کباری ونیبار ش کیمرگ ... هر چه باداباد  اما

 

خواهم  ینم...  نیهم... به حراج گذاشته بود  یخودش را به راحت...  نایم... آنچه را که قلبم را به درد آورد  دمید

 . میتوانم بگو ینم...  میبگو يشتریب زیچ

 

 

 

   * *** 
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 ...  هیبدون پرداخت مهر...  یبه صورت توافق... را طالق دادم  نایم

 

 زمینگاه ترحم آم. روشنش پر از غم بود  يچشمها...  ختیریهنوز اشک م نایم میآمد رونیاز دفتر خانه ب یوقت

 .افسوس که قدر خودش را ندانسته بود ... بود  دهیرس نجایکه به ا فیح... دوختم  شیبایز يرا به چهره 

 

 ؟  یکن کاریچ يخوا یحاال م  -

 . که در دست داشت پاك کرد  یرابا دستمال شیکرد و اشک ها نگاهم

هنوز هم واسه خوب بودن و موندن ... عوض کن دختر  قتویخودتو و طر...  نایم ستیراهش ن نیا: دادم  ادامه

 ... از نو شروع کن .... دور  زیرو بر یکوفت يگذشته  نیا..  يوقت دار یلیخ

که  ییتو...  ینیمنو بب یکه از اول نخواست ییتو... اما همش به خاطر تو بود .. یکن یدونم که باور نم یم  -

هرکار ... به جز من یکن یفکر م یبه هرک.. چنتا دوست دختر رنگارنگ دورتو گرفته  دمیبه خودم اومدم د یوقت

واسه  یآنچنان ياگه مثه دوست دخترات ظاهر مکرد یفکر م.. يدید یانگار منو نم.. نشد  امیکردم به چشمت ب

کم کم واسم ... با اونا  ای يکارت بود ریدرگ ای...  یخواست یاما تو منو نم...  امیخودم درست کنم به چشمت م

نابود ... جز اونکه اول بودم  یکیشدم ....  ییپروا یب... بدن نما ...  ینآنچنا يتند و لباس ها شیآرا... شد  يعاد

 یالیخ یبود که زدم به رگ ب نیا.. دمید یاز تو هم بدم اومد تو رو مقصر م...اومد  یاز خودم بدم م یاهشدم گ

دونستم  یم...  یرو حرف خاله و خانوادت حرف بزن یتون یدونستم نم یم..  رمیخواستم ازت انتقام بگ... 

گند ...  يخوا یکه تو م یاون مشد ینم گهید...خواستم حرصت بدم  یم یکنند با من ازدواج کن یمجبورت م

 ....بد تر از تو.. بود پست تر از خودم  یکیگرفتم اونم  دهیرو ناد دیوح....  میزدم به زندگ

 

 یآمد و ب یاز آن شب به بعد در نظرم آنقدر خوار م... سوخت  یم شیواقعا دلم برا...  دمیکش یقیعم نفس

 چیه... خواست با او رو به روبشوم  یدلم نم گهید. توانستم به او داشته باشم یحس نفرت هم نم یارزش که حت

 ...خواهد رفت  رانیاز ا گرید يدانستم تا چند یهرچند که م. وقت 
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کردم بهت کمک کنم بهت فرصت دادم اما تو  یکه جا داشت سع ییتا اونجا..دونم  یمن خودمو مقصر نم  -

 .خداحافظ... کنم  یم یخوشبخت يبرات آرزو....  نایم یمنو ببخش دوارمیاما به هر حال ام...؟  يکرد کاریچ

 

 يهمانطور که در خانه ... باشد  مانیکاش واقعا پش... گرفتم  دهیدر نگاهش را ناد دهیحسرت خواب...  دیکش آه

شوکه شده بود و ... مبهوتش در نظرم بود  يهنوز هم چهره ... به من قول داد والبته من باور نکردم  امکیس

لباسش را باز کرده بود از اتاق  ياز دکمه ها انشسته بود و تنها چندت نایفقط کنار م نکهیشرمنده با ا امکیس

 ...درد داشت..  انتیدرد داشت خ... حق داشت ... نامزد خودش افتاده بود  ادیبه .. حالش بد بود .. خارج شد 

 

کردم  یرا آرام م میشهال دیبا....  دمیرس یخودم م یبه زندگ دیبا....به راه افتادم  نایخالف جهت حرکت م ادهیپ

 .که حقش بود دادمیبه او م یآرامش... 

 

 هیهد شیبایام را به چشمان زلبخند خسته . نگرانش به استقبالم آمد  شهیخانه که شدم شهال با نگاه هم وارد

 گلم ؟ یخوب.. سالم خانومم : دادم 

 

دستم را به دور شانه اش . در آن وقت روز به خانه آمده بودم آنقدر متعجب بود  نکهیاز ا دیشا. را داد  پاسخم

اش مشغول بود با ورودمان سر بلند کرد  یجون نشسته بود و با گوش نیرینس...  میانداختم و با هم به درون رفت

 پسرم ؟ یزود برگشت نقدریا راچ دیسالم گفتم و او پرس. و شهال خودش را از من دور کرد 

 ... چون نرفته بودم سر کار : به هر دو انداختم  ینگاه

 افتاده ؟ ی؟ اتفاق يپس کجا بود:  دیدر نگاهشان نشست و شهال پرس يکنجکاو

 .  میاز هم جدا شد نایمن و م... اتفاق خوب  هی: ردم را تکرار ک لبخندم

دانستم که چه  یم... خبر خوشحال شد  نیا دنیاز شن...  میبود برا نیچشمان شهال چقدر دلنش يو نا باور بهت

 . کند  یم ینیسنگ مانیزندگ يرو نایم ي هیسا نکهیکشد از ا یم يزجر

 شد ؟  یچطور راض: اش را به چشمانم دوخت  رهیجون نگاه خ نینسر
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 شیدلم برا... کس  چیبه ه... نزده بودم  یحرف چیه امکیس يدر خانه  نایاز آن شب و رو به رو شدنم با م من

 .داشته باشد  ییادعا گریآنکه د یب...  میسر و صدا از هم جدا شو یقول داد ب... سوخت  یم

 ... نه اون دلش با من بود نه من با او ...  میخور یکه ما به درد هم نم دیخودش فهم  -

گفتم  یهمش به خودم م... شدم  ریازت دلگ یلیخ يبا شهال ازدواج کرد دمیفهم یوقت: اش در هم رفت  چهره

 یاون که کس و کار درست و حساب... من بوده  يکه پرستارِ خونه  یاون..  ياونو انتخاب کرد اریبا کدوم مع

دختر با  نیدونستم ا ینم... خوب بشناسمش  مکرده بود نتونسته بود یمدت رو با خودم زندگ هی نکهیبا ا... نداره 

که از  یاز من یوقت...  استیدر نیدلش ع... داره  یچه دل بزرگ...  یبا اون همه سخت.. سن و سال کم  نیا

 يتکبر یاز ب..  شیتعجب کردم از بزرگ منش اوردیکرد و به روم هم ن ییرایکرده بودم اونطور پذ رونشیخونه ب

 يبه مسائل اعتقاد شیبندیها گذشته پا نیاز ا... رو کرد  ییرایپذ نیخونش راه داد بهتر بهمنو ...  شیو مهربون

با  یوقت.. پدرم بودم  يکه هنوز تو خونه  یوقت.. خودم انداخت  يگذشته ها ادیاون منو به ... برام جالب بود 

روزگار نذاشت  ياما باز...  تبودم که شهال هس شیآال یپاك و ب نقدریمنم هم... نا نشده بودم پدربزرگت آش

اومدم تهران و با اون همه زرق و برق و تجمل آشنا  یوقت.. شهال رو نداشتم  يالبته منم اراده ... پاك بمونم 

ارزش هام  يهمه ... صلم دور شدم از ا... بودم  یچ... بودم  یفراموش کردم که ک... رفت  ادمیشدم گذشتمو 

...  گهید یکیشدم ... شوهرم  يبا خانواده  یو مد و چشم و هم چشم تهمش شد تجمل و ثرو... عوض شد 

 ....  هیبه  لیبره مظلوم و پاك بود تبد هیکه مثل  نیاون نسر

 

انداخت و  میکرد یبه من و شهال که مبهوت به او نگاه م یرا پاك کرد و نگاه دیکه از چشمش چک یاشک

.. جاش نبود االن سرِ درد دلم را باز کنمو کامتونو تلخ کنم  دیشا...  دیاز حرفام تعجب کن دیشا: زد  یلبخند تلخ

 ینم دایدارمو پ ازیگوش شنوا ن هیوقته به  یلیخ... کنه  یم ینیوقته رو دلم سنگ یلیحرفها خ نیا دیاما باور کن

برام باشه اما غرورم  یتونه سنگ صبور خوب یدختر م نیاومدم حس کردم ا نجایقبل که به ا ياز سر.. کنم 

 ... نگذاشت درددل کنم ... نگذاشت باهاش حرف بزنم 

 

اون .  شدیم میبهت حسود... کرد  یآرامشت حسرت گذشته ها مو تو دلم زنده م: را به شهال دوخت  نگاهش

 یدون ینم يو تو با اون آرامشت باال سرم اومد دمیکابوس از خواب پر دنیشب با د مهیبودم و ن نجایشب که ا
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.. بودم برات بگم  دهیکه د یخواب زا.. خواست باهات حرف بزنم  یدلم م...  یخواست کنارم بمون یچقد دلم م

 ... نتونستم  يبه دلم نشسته بود یلیخ نکهیبا ا...  دمیازت خجالت کش... اما نتونستم 

 

شهال چه ... اش لبخند زدم  یبه محبت و مهربان. کرد و دستش را گرفت . و پر مهرش را نثار ا بایلبخند ز شهال

 . دیبخش یراحت م

 

 یدوستش دارم اما به تو حق م شتریدخترمه و از جونم ب نایم نکهیبا ا: جون نگاه آرامش را به من دوخت  نینسر

 . قدر شهال رو بدون ....  یداشته باشرو دوست  يا گهیزن د ینتون گهیدم که با وجود شهال د

 

هرچند . خانواده ام شهال را آنطور که بود شناخت  ياز اعضا یکیباالخره  نکهیبه من دست داد از ا یخوب حس

 .  يریجون باشد که با آن همه سختگ نیشخص نسر« باورش سخت بود که آ

 

: که گفت  دمیجون راشن نینسر يصددا... را عوض کنم  میها را تنها گذاشتم و به اتاق رفتم تا لباس ها آن

تو مقابل چشمام بود  يدونم چرا همش چهره  ینم دمیچشمم د شیکه حالم بد شد و مرگ رو پ شیچند شب پ

افتادم که چطور  یم نیا ادی یقتگرفت و یدلم م... باشه که در حق تو کردم  يبد يسزا نیکردم ا یفکر م... 

 تیخواست ازت حالل یدلم م... اومد  یاز خودم بدم م.. چند بار با زخم زبون دلتو سوزوندم . .با تو رفتار کردم 

 ...  دمیکش یازت خجالت م گهیبطلبم اما د

 

 نکهیا.. نشدند  تیخواسته ترب یآنطور که م شیبچه ها نکهیاز ا.. کرد  هیاش گال ییاز تنها...  دیکش یآه

 ... کرده  یاحساس م شیدر زندگ يکمبود کی یبا وجود امکانات رفاه شهیهم

 

 .نکرده بود  هیگال نقدریا ییاز آن همه تنها... تا آن روز هرگز لب نگشوده بود ..  میداشت برا یتازگ شیحرفها

 

 رهنمیپ بیرا از ج یبرگشتم و گوش...  دمیام را شن یاسمس گوش ياز اتاق خارج شوم صدا نکهیاز ا قبل

 . باز کردم ... نبود  شیدایبود پ یاز همان ناشناس بود که چند وقت دیجد امیپ... برداشتم 

 ... کم شد ؟ حاال نوبت شهالست  تیاز زندگ نایشر م: بود  نوشته
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 توانست باشد ؟ چرا دست بردار نبود ؟ یم یک.. . را خواندم  امیدوباره پ... در هم رفت  میها اخم

 

شد سرگرم حرف زدن با  دهیاراده ام به سمت شهال کش ینگاه ب دمید میگوش يصفحه  يمارال را که رو اسم

 پاسخ را فشردم  دیکل... رفتم  اطیبلند شدم و به ح. جون بود  نینسر

 .سالم   -

 ؟ یخوب زمیسالم عز  -

 یشهال نم يرا جز محبت و عشق با صفا یمحبت و عشق چیه گرید... خواستم  یرا نم شیگفتن ها زمیعز

 ...خواستم 

 ...مارال خانوم  یشیزود به زود دلتنگم م نکهیمثل ا...خوب خوبم : تفاوت بود  یسرد و ب لحنم

 یمارال مرا به هم م يصدا... کرد یکه بر لب داشت قلبم را آرام م يلبخند... به شهال انداختم  یپنجره نگاه از

  ختیر

 ...  يواخ ینم گهیکه د یمعرفت یتوئه ب نیاما ا...  شهیتنگ م یلیآره دلم خ  -

 يکنم تو اون گذشته  کاریمن چ: نگه دارم گفتم  نییرا پا میکردم صدا یم یکه سع یدر حال... داغ شد  خونم

 ؟ یدور و دور منو خط بکش يزیرو بر میکه با هم داشت یکوفت

 :  دینفسش را به درون کش متعجب

 . شهیوفا ؟ باورم نم یزن یحرف م ينطوریتو با من ا عیهــ

 

کاش ... گذشته ام هستم  يچقدر شرمنده  دیفهم یکاش م.... کرد  یاما کاش درکم م... بودم  ونیبه او مد من

 ... فرو رفته بودم  یچه لجن يکرد که تو ینم يادآوریمدام 

 ..  دیببخش: دلم به حالش سوخت ... بودم  کالفه

 ...  يمرام شد یب... يعوض شد یلیاما تو خ  -

 ینم لیدل نیاما ا ونمیدرسته بهت مد... تونم با تو باشم  ینم.. خوام  ینم گهیمن د... مارال تمومش کن   -

 ... گاه  یگاه و ب يبا تماس ها یشه هر وقت خواست

خودش  يبا چشما...  میدونست من و تو با هم ی؟ اون که قبال م یترس یاز زنت م نقدیا: حرفم آمد  انیم به

 ... که تا صبح  دید
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با من  گهید: اما خودم را کنترل کردم ... خوره  یحالم از تو و خودم به هم م... بزنم خفه شو  ادیخواستم فر یم

 .. مارال  ریتماس نگ

 ینره ک ادتیبهتره ... کشه  یواسه من جانماز آب م... ازت متنفرم ... وفا  ریبرو بم.. به جهنم : زد  ادیفر یعصب

 ....چند نفر و با  يبود

ساختمان  يجلو يپله  يرو. قطع کردم  يگریحرف د یتماس را ب... کرد  یگفت حالم را بد م یکه م یقیحقا

من تا خرخره تو گناه و .. کردم  یم کاریچ... بودم  یبردم ک یم ادیاز  دیمن نبا... حق با مارال بود ... نشستم 

 یمن چقدر ب...  ایخدا: سرم را باال گرفتم ...  ودکرده ب اهیکه وجودم را س یگناهان... زدم  یدست و پا م تیمعص

...  يو شهال را سر راهم قرار داد يبازهم محبت کرد... که کردم  يبا اون همه بد... معرفتم و تو چقدر با مرام 

 . .. یهست ادمیبه  شهیکنم اما تو هم یوقتا فراموشت م یلیخ نکهیکه من باا نیا یعنی نیا

 یمن م... منو به سمت خودت برگردون ..  ریدستمو بگ شهیمثل هم: حلقه زده در چشمانم را پس زدم  اشک

 دیبا تو بودن با یخوش... بردم  یکه در گذشته ازشون لذت م ییزایاون چ يهمه  يمنها.. خوام با تو باشم 

در ..  دمیزنه د یکه با تو حرف م یقت وحس خوب رو در وجود شهال نیا... حرفا باشه  نیباالتر از ا یلیخ یلیخ

 ...  دمید یب یآروم ب يچهره 

 شده وفا ؟ يزیچ  -

: انداختم  یبود نگاه ستادهیشانه به او که پشت سرم ا ياز رو.... آمدم  رونیشهال از آن حالت ب يصدا دنیشن با

کردم  یحس م... دستم را دور شانه اش حلقه کردم ... و دستش را گرفتم و او را کنار خودم نشاندم ...  زمینه عز

 . نبود  زانیاز من گر ادیز... حالش بهتره .. کمتر شده  ارشیو

 ؟  ینشست نجایچرا ا: را به نگاهم دوخت  اهشیس چشمان

 ... گلم  ستین يزیچ:  دمیرا بوس صورتش

 ؟ یکن یم دایپ یچه حس...  یخون ینماز م یتو وقت... شهال :  دمیکش یقیعم نفس

بزرگ  یحام هی نکهیحس ا... کامال وصفش کرد  شهیخوب که نم یلیحس خ هی: کنجکاو شد اما گفت  نگاهش

 ... و همه کس غالبه  زیکه بر همه چ يدار

بازگشتن  يبرا یرا تجربه کنم ؟ راه یحس نیتوانستم چن یمن هم م یعنی...به او لبخند زدم ..  یحس خوب چه

 ؟ شدیکه خراب کرده بودم چه م یمانده بود ؟ آن همه پل

 من چطوره ؟  يحال کوچولو:  دمیرا گرفتم و بوس دستش
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 .. انداخته  ختیکرده و از ر فیتا االن که فقط منو ضع.. بگم  یچ:  دیخند نیشرمگ

 ؟يارد یحس نیچرا همچ... گل من هیچه حرف نیا:  دمیخند

 ... وفا : نگاهش رنگ غم گرفت ... را نداد  جوابم

 ؟ .. جون دلم   -

 ..  يبهم بد یقول هیخوام  یم  -

 دلم ؟ زیعز یچه قول: شدم  رهیصورت نازش خ به

هم که  یکه هر اتفاق يد یبهم قول م: گفت  یبا مکث کوتاه.. استرس داشت .. رادر هم فرو برد  انگشتانش

 ؟ یکن یبچه امو از هم جدا نم. منو ..  فتهیب

 توانست باورم کند ؟ یبود ؟ چرا نم یچه سوال نیا... نگاهش کردم  جیگ

 یمن تازه دارم طعم خوشبخت.. خوام  یرو بدون تو نم ایشهال ؟ من دن یکنم که عشقمو باور کن کاریچ دیبا  -

 ... چشم  یرو م

 ... کاش ... حس بد رو از خودم دور کنم  نیتونستم ا یکاش م: به اشک نشست  چشمانش

همه .. دم تا زنده ام دست از تو برندارم  یقول م..  یمیزندگ يتو همه ...قربونت برم : را به خودم فشردم  او

حس رو  نیا يدیکش تیکه تو زندگ ییو تنها ین همه سخت.دونم به خاطر او یم.. کنم  یم تتیجوره حما

بودنو  میکه تو زندگ ییاونا يدور همه  من.. خوام  یمن به جز تو رو نم... دم  یم نانیاما من بهت اطم..  يدار

 ...  رمیرو به جز تو بپذ يا گهیبتونم عشق و محبت زن د گهیو محاله د دمیبه خاطر تو خط کش

 ؟  یکن یباورم م: را پاك کردم  شیها اشک

 ي هیسا گهید... تموم شده  مونیبد زندگ ياتفاقا يهمه .. آروم باش ..  زمیآروم عز...  دمیرا بوس شیموها.. 

 .کنه  ینم ینیسنگ مونیهم رو زندگ نایم

تصور ... شده بود  يزیاز هر عز زتریعز میکه برا یبه راست.. نوازشش کردم ... حرف  یب.. حرکت ماند  یب

 .شد  زیعز نقدریا میبرا یدانستم از ک یخودم هم نم... کرد  یام م وانهید مینبودنش در زندگ

 ...خودتم برام حفظش کن  شیحاال که به من داد ایخدا.. را باز هم به آسمان دوختم  نگاهم
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 دنشیاز من خواست به د.. داشت  هیگال.. ناراحت بود .. غرورش باز هم با من تماس گرفت  يبا همه  مارال

 . . .  ختمیر یدستش م يرا رو یآب پاک دیبا.. به خانه اش بزنم  يهفته سر نیقبول کردم در هم.. بروم 

به نه بود که  کیساعت نزد. مارال بروم  دنیخواستم به د یروم م یبه خانه م رتریروز به شهال گفتم که د آن

 . کرد و رفت  ادهیمرا مقابل خانه اش پ امکیس

توانم  یدانستم م ینم... بل از آن خواب بود که تا ق یحس.. وجودم را گرفت يورود به خانه اش حس بد با

 ... داشته باشم 

. تا در را گشود  دیطول کش قهیچند دق... تازه کردم و دست بردم و زنگ را زدم  یکردم نفس یها را که ط پله

و اشاره کرد  دیخودش را کنار کش. سالم گفتم . هرچه کردم نشد لبخند بزنم ... زد  یدر نگاهش موج م يناباور

 . وارد شوم 

 ... که  ییخاطره ها.. خانه خاطره داشتم  نیهر گوشه و کنار ا از

که جز فساد  ییها لمیهمان ف. . . سالن دوختم  يبزرگ انتها تورینشستم و نگاهم را به مان.  نمیکرد بنش تعارف

 ...  دیایو منتظر شدم تا ب... نگاهم را گرفتم .. آدم نداشت  يبرا يزیچ

 ....خوره  یتا نرم شام نم... شهال منتظرمه ... زود برم  دی؟ من با يکجا موند: صدا زدم  دیطول کش آمدنش

 . اخم کردم ... اما نگاهم را گرفتم ... بارها  نکهیبا ا!!! ؟ یبا چه سر و وضع...  آمد

 ؟  هیکارا واسه چ نیا..  رمیگفتم که دارم م  -

... شد و کنارم نشست  کیبه من نزد... لبخند زد . به انداختم  ینگاه مین...  ستادیآمد مقابلم ا... پروا بود  یب

 یچقدر ب... وفا جونم : رو گرفتم اما دستش را دور شانه ام انداخت ...  دیچیام پ ینیخوش عطرش در ب يبو

 ....که من  یکن یفکر نم...  يمعرفت شد

 .خواستم  ینم....مثل سابق نبودم  گریمن د... شدم  یحرکت عصب نیاز ا یلیخ

اومدم بهت بگم دست ..  ومدمین زایچ نیا يمن برا.. دست بردار ... بس کن مارال : خشم دستش را پس زدم  با

 شهیم ریو از من دلگ شهیخوام با هر بار تماس گرفتنت فکر کنم شهال متوجه م ینم... بردار  میاز سر من و زندگ

 . .آرامشمو به هم نزن ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 63 ایر یو ب 65ساده  –همسفرِ من 

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

 ياالنم هرکار بخوا..  یتو به من لطف داشت.. ممنونتم  شهیمن هم: گرفتم  دهینشسته در نگاهش را ناد يناباور

 .. . خوام  ینم گهید... باهات باشم  يازم توقع نداشته باش اونجور گهیکنم فقط د یبرات م

 ... شهال انجام بدم  يتونم در مقابل اون همه وفادار یکه م هیکار نیکمتر نیا

دور اون .. با منشش منو عوض کرده .. بارفتارش .. باشه اما شهال  بیبرات عج دیشا.. منو ببخش : شدم  بلند

 یلیکه االن هستم خ ینیاما من از ا..  یدرك کن ینتون دیشا...  دمیکردم رو خط کش یکه م ییها يکثافتکار

 .کشم  یحداقل از زنم خجالت نم... ام  یراض

 ... تونم بدون تو  ینم.. من ... من .. تنهام  یلیاما من خ: روان شد  شیاشکها

 خواد متوجه بشه ؟ یآخه زنت از کجا م:  ستادیا مقابلم

 زن دل خوش کرده بودم ؟  نیا یمن به چ... آن همه حقارت پوزخند زدم  به

 ستمین گهید.. من توبه کردم  ..خدام بشم  يخوام شرمنده  ینم..  نهیبیمن و اون که م يخدا..  نهیبینم اون

 ....تونم هواتو داشته باشم  یهمه جوره م.. دوست  هیاما مثه ..  ادیکه شرمم م.. گم مثل برادر  ینم.. مارال 

 .داشتم  ازیتازه ن يبه هوا.. حالم خوب نبود .. توانستم بمانم  ینم گرید

 . زیمنو به هم نر ينطوریبعد ا يدفعه ..  یخوام توام منو درك کن یاما م.. زنم  یباز هم بهت سر م  -

 نهیبه س نهیس.. آمدم که  یم نییپله ها را به سرعت پا. گرفتم  شیخانه اش خارج شدم و راه پله ها را در پ از

 ... به عقب برگشت  يپله ا.. جا خورد  دنمیکه از د يمرد... در آمدم  يمرد ي

 مارال ؟؟؟؟ ي؟؟؟؟؟ آن هم در خانه  دیوح

 ... که راه آمده را برگشت  دیطول نکش يلحظه ا... به خودش آمد  دیزده ام را که د رتیح نگاه

 ...  دیوح... صبر کن ...؟  دیوح: عکس الملش نامش را صدا زدم  نیاز ا متعجب

چرا از من ... اراده به دنبالش پا تند کردم  یب... رفت  یم نییکه با عجله پا دمیشنیرا م شیپا يفقط صدا اما

 کرد ؟؟؟ یفرار م

... بودم که در مقابل چشمان ناباورم  جیگ یحساب... آهسته تر شد  میگامها... زد  رونیساختمان ب یدر اصل از

 شیسا غیج يصدا... کرد زد  یم یرا ط ابانیآمد به او که به همان حالت عرض خ یکه از رو به رو م ینیماش

 دیغلط یجوان که در خون خود م نیا.. من  يخدا.. به خودم آمدم  یو به آن...  ابانیها بر آسفالت خ کیالست

 ... سرش رساندم  يندانستم چطور خودم را باال... تنها برادر من .. بود  دیوح

 .... من  يخدا.... من زیعز... دیوح: آغوش گرفتمش  در
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 ... اون منو .... مارال .. داداش ... من ... من :  پر از خونش را به چشمانم دوخت نگاه

حرکت  یدرشتش در آغوشم ب کلیه...کنم  کاریچ دیدانستم با ینم... مسخ شده بودم .. بسته شد شیچشمها

 .. مانده بود 

که داشت  نیبغض سنگ نیتا ا دیبار یم میکاش اشکها... انتقال داده شد  مارستانیچطور او به ب دمینفهم اصال

 ...  شدیکرد آب م یخفه ام م

 

 

شدنش را  يبستر يکه کار ها یتمام مدت... بغضم هنوز هم آب نشده بود ... به در اتاق عمل خشک شد  چشمم

دست و  يدر بهت و ناباور. کرده بود  نیفشرد و نفسم را سنگ یرا م میگلو نیداد م همان بغض سنگ یانجام م

 شتریبودم وگرنه از جان خودم هم ب ریگدل شیمعرفت یاز ب یمن فقط کم.. بود  زیزع میبرا دیوح... زدم  یپا م

 . دوستش داشتم 

 ...  اورمیچطور برزبان ب دیدانستم با ینم...کرد  ینم ياریذهنم  یعنی.. کس خبر ندادم  چیه به

خواهد شد  یدر آن دچار چه سرنوشت دیدوخته بودم که معلوم نبود وح ينشسته بودم و چشم به در مکتین يرو

 یبود که فورا به صورت اورژانس میحالش آنقدر وخ... نبود  يشب گذشته بود و هنوز خبر مهی؟ ساعت از دو ن

 . قرار گرفت  یتحت عمل جراح

 حالش چطوره ؟: که روپوش سبز به تن داشت رساندم  يمحض باز شدن در برخاستم و خودم را به مرد به

 ؟ یبرادرش: ام دوخت  دهیاش را به دخسته  نگاه

 ... آره   -

خواهد  رونیام ب نهیس ياز قفسه  ایکردم  یکه هر آن حس م دیکوب یبخواهد جواب دهد قلبم آنقدر محکم م تا

 .حس و حال از کار خواهد افتاد  یب ایزد 

 .. از سررش گذشت  يخطر جد... خدارو شکر کن  -

 ... شکر  ایخدا.. شکرت  ایخدا: مه کردم زمز... حبس شده ام آزاد شد  نفس

زنده  دمیوح... از اشک شوق شد  سیصورتم خ یبه آن... گرفتند  دنیتازه بار میتازه اشک ها... رفت و من  او

 ... ماند  یم

 . یچه شب...  یچه شب سخت... بارها خدا را به خاطر لطفش شکر گفتم ... رها کردم  مکتین يخودم رارو ناتوان
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 يهمان مادر... زود با مادرم خودشان را رساندند  یلیخ... شد که خطر رفع شده  یباورش نم. پدرش خبر دادم به

 ... ریدلگ... بودم  ریدلگ...  دیایب ادتمیحاضر نشد به ع یمن تصادف کردم حت یکه وقت

هرچه که به خاطرم .. دادم  حیتوضماجرا را  يهمه ... خودشان را به من رساندند  زانیناالن و اشک ر هردو

وقت  چیه... من هم که ... داشتند  شیکه آرزو ها برا يپسر... باورشان شد که پسرشان زنده است ... مانده بود

 . تنشون نبودم  يوصله 

 .... خاله و شوهر خاله و شهاب و ... ها هم آمدند  خواهر

بعد از آن اتفاق  شبیاز همان د. بود هر چه دلشوره به دل شهال انداخته بودم  یکاف.. گشتم خانه  یبر م دیبا

شهال و بچه ام ضرر  يو استرس چقدر برا یفکر کنم که ناراحت نیآنکه به ا یب... را خاموش کرده بودم  میگوش

 . دارد 

چشمانش اشک آلود بود و  ...ساختمان جا خوردم  يجلو يپله  يرو  دنشیاز د.. اناختم و وارد خانه شدم  دیکل

 ... گرفت  یمرا م ياش در دستش ظاهرا شماره  یگوش

 ؟  يتا االن کجا بود: اش شدت گرفت  هیگر دنمید با

 ...  دیلرز یتنش م... در آغوشم گرفتمش . توانست آرامشم را باز گرداند  یتنها وجود او بود که م.. بودم  خسته

 ... دلم  زیآروم باش عز  -

 .در ظاهر شد او را رها کردم  يجون که در آستانه  نینسر

؟ خجالت  یستی؟چرا به فکر زن حامله ات ن ییمعلومه کجا: جون مثل او آرام و با محبت بر خورد نکرد  نینسر

 ... تمام شبو  یکش ینم

 ... بزن  بدم اونوقت ما رو حیبذار توض.. قربونت برم : زمق  یب يلبخند.. خنده که نه ... ام گرفت  خنده

از بچه  یکی يبرا... بودم  مارستانیتا صبح ب شبید: شهال گذاشتم و او را با خود همراه کردم  يبر شانه  دست

 .. گذشت  ریافتاده بود اما خدا روشکر به خ يها اتفاق بد

 شده بود؟  یچ: گفت  یبا نگران شهال
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صبح تو اتاقعمل بود  يکایتا نزد.. شدم  یه حالچ یدون ینم.. جلو چشم خودم .. تصادف کرد ..  میبا هم بود  -

 .. اما خدا رو شکر خطر رفع شد و االن حالش خوبه .. 

 توی؟ گوش یزنگ بزن هی یتونست ینم: بود از موضع خود عقب ننشست  دهیرا شن حاتمیتوض نکهیجون با ا نینسر

دخترم  نیا.. ممکنه سرت اومده باشه  یی؟تا صبح صد بار مردم و زنده شدم که چه باال يچرا خاموش کرده بود

 ...زد  یاالن مثه مرغ سر کنده بال بال م نیکه تا هم

 . دیداد یبهم حق م نیدید یاگه منو م... داغون بودم  یلیخ... خوام  یمعذرت م:  دمیشهال را بوس یشانیپ

 نبود ؟ ادتیشهال  تیوضع  -

 ... آخه .. گفتم که حالم بد بود ...  دیببخش  -

 . جون بد شود  نیحال نسر دمیترس یم... توانستم  یاما نم میخواست بگو یم مدل

 ... خدا رو شکر که االن خوبه   -

 ... یستیبه نظر من که تو اصال خوب ن: کرد  اخم

مکث دل به  یبا کم... بشنود و وضع بد تر شود  گرید یکیاز زبان  دمیترس یم.. گفتن و نگفتن دو دل بودم  در

 . شدم  یم وونهیداشتم د شبید... االن خوبم .. نه : زدم  ایدر

 .داره  یقیشف قیرف نیکه همچ قتیخوش به حال رف: جون گفت  نیو نسر. آورد  يچا میبرا شهال

 ... گفتم که حالش االن خوبه ... نبود  قمیاون رف يراستشو بخوا  -

 بوده ؟؟؟ ی؟ پس ک هیمنظورت چ: مبهوت نگاهم کرد  يجون لحظه ا نینسر

 ... گذشت  ریبه خ... بود که خدا رو شکر  دیوح.. نگران نباش   -

 شده ؟  یبچم چ... خدا مرگم بده : و بهت زده به صورتش چنگ زد  ناباور

 ...  ششنیپ نایاالن هم مامان ا... حالش خوبه ... گفتم که .. قربونت برم : آغوش گرفتمش  در

 سرش اومده ؟؟ ییبال نیهمچ آخه چرا..  نمشیخوام برم بب یم  -

 خونسرد بودم ؟ نقدریداشت من ا ینکرده مشکل ياگه خدا یکن یفکر م  -

 ..  شهیراحت نم المیخ نمشیتا نب..  دنشیخوام برم د یم.. دونم  یمن نم: روان شد  شیها اشک

 .کردم نتوانستم آرامش کنم  هرچه
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دوست  یلیرا خ شینوه ها.. تاب تر از آن بود که بشود آرامش کرد  یاما او ب.آب سرد آورد  یوانیل شیبرا شهال

 مارستانیگرفتم او را به ب میتصم ادیز یخاطر با وجود خستگ نیبه هم. کردم  یداشت و من حالش را درك م

 .ببرم 

 

 

  ** *** 

 

وز هم ندانسته بودم آن هن... انداخت  ریسر به ز یبار که به مالقاتش رفتم با شرمندگ نیاول. به هوش آمد  دیوح

 ؟ يچطور:  ستادمیکرد ؟ کنارش ا یشب از چه فرار م

 ... شرمنده ام داداش : کرد  ینم نگاهم

 شرمنده ؟ ی؟ واسه چ هیچه حرف نیا: شده اش را گرفتم  یچیباند پ دست

 .....به خاطر : را به چشمانم دوخت  نشیغمگ نگاه

 

   * *** 

 

 

او که از .. خواستم  یم شیاو که هرچه بهتر بود را برا... تنها برادرم ...  دیوح نکهیا.. سخت بود  میبرا باورش

با من  يکار نیچن نایبه خاطر م دمیبخش یزدم و به او م یاز سهم خودم م.. گذشتم  یم شیخودم برا یراحت

 کی ياآن مدت که اسمس ها و تماس ه يسخت بود که بدانم همه ...کند  یکیبا مارال دست به ... کند 

عشقش را ناخواسته گرفته  نکهیا يبرا دیوح... بود و مارال  دیسر وح ریآرامش را از من گرفته بود همه ز بهیغر

خواستم  یم... کنم  یخواستم هرزگ ینم گرید نکهیا يبرا... توجه شده بودم  یبه او ب نکهیا يبودم و مارال برا

 یکرد با زن یبودم که تصور م ریمن چقدر در نظرش حق... گرفت  یعوض شدنم را م نتقاماو هم ا.. آدم شوم 

من ... جامعه دهد  لیبدتر از خودم و او را تحو یکیکه ... که فردا بشود مادر بچه ام .. کنم  یمثل او ازدواج م

 یاالن م.... ه ک ییها ازیو ن...  دمبه او پناه برده بو ییتنها يفقط از رو... هرگز به او ابراز عالقه نکرده بودم 

 . یتوان یم یآدم باش...  یکنترلش کن یتوان یچه خوب م یفهمم اگر آدم باش
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... به سمت مغازه کج کردم اما  دنشیخر يراهم را برا... تر  دیشد یلیم نباریا... کرد  گاریهم دلم هوس س باز

توانستم به خانه  یم...  ازارمی را ببود شهال فیح.. بود که دوباره شروع کنم  فیح...  ستادمیبه مغازه ا دهینرس

 .داشته باشد  يباالتر ییرایتوانست گ یپاکش م گاهچشمان معصوم و ن.... او  يبایلبخند ز دنید... بروم 

 

با مارال هم ... گرفت  یآرام م دیذهنم با... خواست  یخواب راحت هم م کیدلم . سمت خانه به راه افتادم  به

 .آوردم  یبه دست م زیآرامشم را قبل از هر چ دیبا... کردم  یم هیتسو

 

 ... دیچیپ یمدام در گوشم م دیوح يصدا

 

گرفته  دهیخواستم انتقام پس زده شدن و ناد یناراحت بودم و م نایاونقدر از دست تو م... شرمنده ام داداش   -

قصدم  لیاوا..  يطالق بدرو  نایخواستم م یمن فقط م.... کنم یم کاریدارم چ دمیفهم یکه نم رمیشدنمو بگ

 یبا هرک... هرزه ست  هیکه اون واقعا  دمید... اما بعد.. باهاش ازدواج کنم  يازش جدا شد یبود که وقت نیا

... کنم  یاشتباه م... نه  دمیبه راه اومده اما د...  مونهیکردم پش یفکر م.. بدم اومد ازش ... ره  یعشقش بکشه م

... کنه  یبود رو تالف دهیکه ازت د ییها یتفاوت یب يبود که همه  نیتو ا یاون تنها قصدش از موندن تو زندگ

 ....دونست تو با وجود شهال  ینم...خودش تو رو زجر بده  الیبه خ تخواس یم

 

 یچند بار تلفن... گم  یم نویشرمنده ام که ا...  دمیکه تا به حال د هیدختر نیو پاك تر نیشهال بهتر داداش

تو و اونو به  نیخواستم ب یم... گفتم  یاز تو بد م... کردم  یم تشیمدام اذ... باهاش حرف زدم اما منو نشناخت 

... اون منو خام خودش کرد .. . اون وادارم کرد که مزاحم شهال بشم ... مارال بود  يهمه نقشه  نایهم بزنم اما ا

 ...که فقط  شعوریاحمق ب هیاون طناز و عشوه گر منم 

 

شدم  یداغونتر م...  ختیر یبه هم م شتریکردم اعصابم ب یزده بود فکر م دیکه وح ییبه حرف ها شتریب هرچه

 ... 

 . کردم  یعوضش نم ایدن نیا زیچ چیکه با ه یبه منبع امن و آرامش....  دمیخانه رس به

 ... که در خانه بود تعجب کردم  يمهمان نا خوانده ا دنیخانه شدم و از د وارد
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که هنوز  یوقت... انداخت  ینه چندان دور م ییگذشته ها ادیکه مرا  يلبخند... لبخند زد  دنمیبا د مادرم

 ...  میگرفت یکه حرف هم را به دل نم ییوقتها... نشده بود  نهیآنقدر پر از ک مانیدلها

 میها هیخوشش را به ر يبو. باز شده بود سپردم  میکه به رو یرا پاسخ گفتم و خودم را به آغوش لبخندش

 کجا مامان ؟؟ نجایشما کجا ا:  دمیکش

در  تیمردونگ... که در حق تو کرده بود رو  ياون نامرد يهمه ... کرد  فیواسم تعر دیوح: از خود دور کرد  مرا

 ... کشوندم که  یم یمن ندونسته داشتم تو رو به راه... منو ببخش پسرم ... رو  نایمقابل م

 ...  يکه اومد نیهم.. نه  گهیبودم اما االن د ریازتون دلگ یلیخ...  یینجایخوشحالم که ا: را قطع کردم  حرفش

 .کرد  یم ریبا حضورش به وجودم سراز یچه حس خوب.  دمیاش رابوس یشانیپ

شهال غرق  یدوست داشتن يچهره ...  ستمیکردند نگر یجون که لبخند به لب به ما نگاه م نیرشهال و نس به

 .بود  تیدر آرامش و رضا

 ... کشه  یام ازت خجالت م یلیخ... کنه  یم فیاز تو تعر یلیخ دیوح: به شهال انداخت  ینگاه مادر

نوه دار بشم اونقدر خوشحال  گهیچند وقت د قراره دمیشن یآمدن نداشتم اما وقت يمنم رو: به من نگاه کرد  و

 ... شدم که 

خواستم در حضور  ینم... دستش را گرفتم و کنار خودم نشاندم .. شربت آورد  میشهال برا..  میهم نشست کنار

 .مادرم معذب باشد

 ... واست دارم پسرم  زیسور پرا هیحاال من : جون گفت  نینسر

 واسه من ؟؟: را متوجه خود کرد  نگاهم

 .مادر  اریمنو ب فیاون ک...شهال : و سر تکان داد  دیخند

 ... محاله  یهمه خوشبخت نیچه خبره ؟ منو ا نجای؟ امروز ا هیچ هیقض  -

 ...  ستیمحال ن یچیاگه خدا بخواد ه:  دیخند شهال

آوردو  رونیب فشیرا از ک ینه چندان بزرگ يبه بعد جع قهیجون چند دق نیو نسر. جون را به او داد  نینسر فیک

 . مبارکت باشه ...  يدار ازیبهش ن یلیدونم خ یکه م هیزیچ: به طرفم گرفت 

 . لبخند زد و شهال با شوق به من نگاه کرد  مادر

 !!جون  نینسر: که درون جعبه بود تعجب کردم  یچیسوئ دنیرا گرفتم و از د هیبردم و هد دست
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 یذاشتم بفروش یبودم نم دهیهمون موقع هم اگه فهم...  يبود دتیسف يمایدونم که عاشق ماکس یم:  دیخند

 يبر یتون یم.. امروز آوردش  نکهیکرد تا ا یامروز و فردا م یکار داشت ه.. گفتم  لمیکه به وک هیچند وقت.. 

 ... لومترهیمنتها صفر ک..  یهمون قبل نیع.. باشه  دیگفتم سف..  شینیبب

 ... جون  نینسر... اما : گفتم  اورناب

 ؟ شینیبب يبر يخوا ینم:  دیخند

 ...  يها رو دار نیبهتر اقتیتو ل... مبارکت باشه پسرم : گفت  مادر

 ... بود  ایدن يمنظره  نیتر نیدلنش میبرا شیلبها يشهال نگاه کردم تبسم کمرنگ رو به

 ... تشکر کنم  يدونم چطور ینم:  دمیجون را در آغوش گرفتم و بوس نینسر

 

 

 

 

   ***  *** 

 

  شهال

 

 

 

مرا نگاه کرد  نییباز هم از باال به پا نکهیبا ا.. وفا به خانه مان آمد  دنید يبرا شیسرد يبا همه .. وفا  مادر

دانستم که  یم. وفا و خانواده اش را بردارد  انیو کدروت م نهیتواند ک یآمدن م نیخوشحال بودم که ا

با حسرت از  یگاه. کند  یبا آن ها بودن را م ياست باز هم دلش هوا دهیاز آنها رنج نکهیدوستشان دارد و با ا

 ... زد  یآن ها حرف م

 

کردم  یساده مان نگاه کرد و پشت چشم نازك کرد و گفت که فکر نم یهرچند با افاده به خانه و زندگ مادرش

که به  یباش دهیتا االن فهم دیبا گهیخانوم جوابش داد د نیبسازه و نسر يساده ا یزندگ نیوفا بتونه با همچ

و او پوزخند زد ..  گستیجنس د هیاز  خترد نیا..  دمیکه البته من بهش حق م... کنه  یم يخاطر شهال هر کار
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 یسع. بود  ریگرفتم دلگ را شیکرد من وفا یفکر م نکهیاز ا.. نوع مادرانه بود  کیهم  نیا.. دیدلم از او نرنج.. 

... آمد اما من  یاو از من بدش م دیشا... برخورد دوستانه  کی... کنم  ییرایکردم مهربانانه و محترمانه از او پذ

که از من دارد را  یتا برداشت... کنم  يتوانستم صبور یم.. بود  زیوفا عز يدوستش بدارم چرا که برا ستمتوان یم

 .کند  یکه تصور م ستمیمن آن نعوض کند و متوجه شود که 

 هم باشم آره ؟  یسمونیبه فکر س دیبا: هم زخم زبان زد  یمورد حاملگ در

آهم . بود فقط سکوت کردم  قتیشرم تنم را داغ کرده بود چون حرفش حق نکهیباا.. نزدم  یشدم و حرف شرمنده

 ؟؟؟ کجا توانستم به وجودت دلگرم باشم ؟ کجا ؟؟ يپدر با من چه کرد... را فرو خوردم 

 ؟  ستیبچه هنوز مشخص ن تیجنس:  گفت

 .  شهیمشخص م يبعد یسنو گراف.. هنوز زوده .. نه   -

 . دعا کن پسر باشه ... وفا پسر دوست داره : چندان دوستانه نبود  نگاهش

 . فقط سالم باشه ... کنم  یباشه شکر م یهرچ: زدم  لبخند

 ... که اگه پسر نباشه مادرشوهر  دیلرز یتنمون م میشد یاونوقتا ما حامله م: زد  ندپوزخ

 .  هیعروس ساالر يمادر شوهر کجا عزت و احترام داره ؟ دوره دوره  گهیدورش عوض شده د: تکان داد  سر

ا نگه دارم و پاسخ دادم حرمتش ر حیآزار دهد ؟ باز هم ترج شیچرا اصرار داشت مرا با حرف ها.. ام گرفت  خنده

 . ندهم 

 

و لبخند بر لبانم  دمیرا در چشمانش د تیاز شوق و رضا یتعجب کرد اما برق یلیمادرش خ دنیکه آمد از د وفا

 . من بود  یاو دلخوش يشاد.. نشست 

 

   *** 

 

 یم میکن یو با او زندگ میاماشب قبلش از من و وفا خواست تا به خانه اش برو. خانوم قصد رفتن کرد  نینسر

 ؟ یخانوم هینظرت چ: وفا نگاهش را به من دوخت ... ما دارد  يجا برا یکاف يبزرگ به اندازه  يگفت آن خانه 
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هما خانوم  يخانواده ... دوست داشتم  یلیکوچک و ساده را خ يخانه  نیا.. بود  ینظرم منف. خواست  ینم دلم

رفتم منت  یخانوم م نینسر ياگر به خانه ... ها دل بکنم توانستم از آن  یخودم بودند و نم يچونان خانواده 

ام نداشتند  یبه من و زندگ یخوب دید کی چیه کهرا  لشیگاه افراد فام یرفت و آمد گاه و ب دیبر سرم بود و با

 نیرا که در ا یآرامش نیمن ا.. نه .. کردم  یوفارا تحمل م يخاله  زیآم ریتحق ينگاهها دیبا. کردم  یتحمل م

 . کردم  یخانه ها عوض نم نیو بزرگتر نیکوچک داشتم با بهتر يخانه 

 

 یم دیباش لیشما هم تا هر وقت که ما.. جا بمونم  نیدم هم یم حیامامن ترج..  نیوارم ناراحت نش دیام  -

 ...  دیخودتون بدون يرو خونه  نجایو ا دیبمون نجایا دیتون

 ... دارم  ازیمثل تو ن یبه همدم.. تنهام  یلیمن اونجا خ: را به من دوخت  نشیخانوم نگاه غمگ نینسر

 ... تونم  ینم دیباورکن... متاسفم : انداختم  نییرا پا سرم

 . نکردند و به نظرم احترام گذاشتند  يشتریکدام اصرار ب چیچه خوب بود که ه و

 

   *** 

 

وفا  يرو به رو شدن با خواهر ها.. مادرش رفتم پراز استرس بودم  يبار که با وفا همراه شدم و به خانه  نیاول

 ... سخت بود  یکم میبرا

 

وفا . بود  یرنگش قرمز و مشک بیکه ترک یو شال..  شیآرا یکم... بودم را به تن کردم  دهیکه تازه خر ییمانتو

 ؟ ایآ نیدیم یافتخار همراه..  یبه چه خانوم خوشگل: لبخند زد  دنمیباد

 نه ؟.. شدم  ختیر یچاق و ب یلیخ: و اشاره به ظاهرم ...  دمیخند

تپل ..  يبانمک شد یلیاتفاقا خ...  زمیعز یمون یماه م نی؟ ع هیچه حرف نیا:  دیآمد و در آغموشم کش کینزد

 . يکرد رییکال تغ يشد

هنوز چند ماه مانده ... شکمم گذاشتم  يدستم را رو... عوض شده بودم  یلیخ... برگشتم  نهیبه طرف آ دوباره

 ..  دیایب ایبود تا پسرم به دن
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دوست داشت بچه ... حق با مادرش بود ... وفا نشست  يگفت که بچه پسر است لبخند بر لبها یسنو گراف یوقت

 . کند  ینم یگفت فرق یم شهیپسر باشد هرچند هم

 .بود  بایز. به دلم نشست ..... واال... را خودش انتخاب کرد  اسمش

 کنند ؟ یخواهرات منو قبول م.. به نظرت .. وفا   -

اونا  گهیوگرنه د چیکه ه ينشد تیاگه خوب بودن و اذ..  میریاالنم م.. مهم منم که همه جوره قبولت دارم   -

 .کنه  یحرمت یبه تو ب یذارم کس یمن نم.. راحت باشه  التیخ..  ینیب یرو نم

 . کرد  یدر نگاهش بود و به منهم منتقل مکه  یخوب بود حس آرامش چه

 . دوست داشت  یلیوفا هم خ. و خوشبو  میمال.. استفاده کردم  میاز عطر گل مر شهیهم مثل

 ... دوست داشتم  یلیشد را خ یپخش م لیکوچک اتومب يکه در فضا يا ترانه

 ... بود  نیفرز يصدا

 .. صدتا گل جدا کردم  نیرو از ب تو

 جشن عشقت رو به پا کردم  نهیس تو

 ییتنها انیپا ينقطه  يبرا

 که صدا کردم يبود یتنها اسم تو

 من عشق من عشق من عشق

 چشمه  یاز پاک بگو

 خواستن کن  زیلبر منو

 از گل بسازو گردن من کن  يدستات حلقه ا با

 از مرگ باور ها دلم از آدما سرده  اگه

 هکرد خیوقته  یلیکن تو دستامو که خ نوازش

 من عشق من عشق من عشق من عشق

 دلواپست بودن واسم بسه گهید

 ...ُواسم بسه مودنیپ هودهیب گهید
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من احساس ...  یوقت تنهام نذاشت چیممنونم که ه...  ایخدا... عشق  ایدن کیبا .. با لبخند .. کرد  نگاهم

 .  ادیز یلیخ... کنم  یم یخوشبخت

منتظر عکس العمل خانواده اش  دیبا. از دلهره ام کم شد  یکم.. بودن  زیعز...  تیحس امن.... را گرفت  دستم

 .ماندم یم

 

   *** 

 

 

 ... ترسم  یمن م... وفا :  ستادمیچند پله مانده به آخر ا.  میکرد یپله ها را آرام با هم ط راه

بهت  یدم کس یازه نممن اج. به من اعتماد کن ..  یستی؟ تو تنها ن زمیعز یاز چ: زد  يدلگرم کننده ا لبخند

 ... کنه  یحرمت یب

 میبر: دستم را گرفت . کرد  ینم میبود که رها یدانم چه حس یهم گفته بود اما نم گریحرف ها را صد بار د نیا

 .گلم 

 ... خواهرش سما . گشودند  مانیرا به رو در

.. مهربان بود  شهیاما او هم. آرام گرفتم  یکم.  دیدر آغوشم گرفت و صورتم را مهربانانه بوس. خندان  ییرو با

 ...  هیبق

البته تظاهر را کامال در رفتار مادرش . از ما استقبال کردند  یمادر و پدرش هم به گرم. رابه درون دعوت کرد  ما

 . کرد  یخوب بود که حداقل ظاهر را حفظ م.. نبود  ياما چاره ا.کردم  یاحساس م

. فقط با من دست داد  ينگاهم کرد و به سرد يزیآم ریسمانه با نگاه تحق. آمدند  و سوده و دامادشان هم سمانه

به هر حال تعارف کردند و . به من دارد  یبدم چه احساس صیخونسرد بود و نتوانستم تشخ یلیسوده هم که خ

شت سرش راستش شکسته بود و عصا به دست دا يپا... هم آمد  دینگذشته بود که وح یقیهنوز دقا.  مینشست

سرش  دنمیبه محض د.. که کرده بود کوتاه کرده بودند  یبه خاطر عمل جراح شیموها. هنوزم پانسمان داشت 

 .  نمیرا بب یکس یتوانستم شرمندگ یخواستم و نم یمن نم... انداخت  نییرا پا

 ... سالم داداش : شدم  بلند

 ... باال آورد  نیرا متعجب و شرمگ نگاهش
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 شدیشد پاك کرد اما م یخاطرات بد را اگر چه نم يهمه . آمده بودم  دنیبخش يبرا...  زدم یکمرنگ لبخند

 . کمرنگش کرد و به آن فکر نکرد 

 .زن داداش  نیخوش اومد... سالم   -

 ؟ نیشما بهتر... ممنون   -

 .بهترم  یلیخ.. اما خب ... که  نینیب یم: خجل گفت  يکرد و با لبخند شیبه سر و پا يا اشاره

 . نمیکرد بنش تعارف

داشتم از ما  ازیخنک که در آن لحظات به شدت به آن ن یبعد سما با شربت یقیو دقا.  دیهم حالش را پرس وفا

 . خارج شد  یاز آن حالت رسم بایکرد و پس از آن جو تقر ییرایپذ

 ؟ ینرفت یسنو گراف: وفا گفت  مادر

 ... میرفت یتازگ... چرا : من وفا پاسخ داد  يجا به

 خب ؟ :  دیما چرخ نیب نگاهش

 . خواست  یهمون که دلم م: لبخند زد  وفا

معرفت نشه که  یخدا کنه مثه باباش واسه مادرش ب: باال انداخت  ییکردم خوشحال شود اما فقط ابرو یم فکر

 .تا زن گرفت همه رو فراموش کرد 

 .زبانش شروع شد  شین. داغ شد  تنم

 چیلطفا ه. به شهال نداره  یربط نیا...  نیخواست یرابطه مون سرد شد چون خود شما م:  دیاخم در هم کش وفا

اونوقت اونو به .. کردم  دایمثبت پ رییتغ هی نینیبب نکهیجز ا نیمنو به شهال ربط ند يکدوم از اخالق و رفتار ها

 . تونه باشه  ینم نیاز ا ریچون غ نیشهال ربطش بد

 !!! ادبت کنه  یپس خوبه زن گرفت: زد  يپوزخند سمانه

 . خونواده اصال وجود نداره  نیگرفتم که تو ا ادیها رو از شهال  زیچ یلیخ...  قایدق.. آره   -

 .... گهیمامان جونه د يهمون کلفت امل خونه  نی؟ بابا ا یبازار گرم ياالن اومد: هم اخم کرد  سمانه

 اراده به وفا نگاه کردم که از خشم سرخ شد  یب. چنگ زد  میبزرگ بر گلو یبغض ناگه

جور  نیتو و امثال تو ا... مادر بچه مه  گهیکنم که االن زن منه و چند وقت د یهمونه و من افتخار م.. آره : 

..  شهیو نجابت داره گم م یکه پاک دیزن یو افکار احمقانه تونو همه جا جار م نیدون یپاك رو امل م يدخترا
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 یرو از چشم شما م نایا يو من همه ..  ینشناختبرات متاسفم سمانه که ارزش ها رو خوب .  رهیم نیداره از ب

 .ارزه  ینم يزیکه پش دیدون یرو ارزش م ییزایچ...  نینداد ادیرو به ما  زایچ نیشما ا... مامان  نمیب

 ..  روزیکه تا د يانگار تو نبود...  يچه عوض شد: زننده گفت  یبا لحن سمانه

.  نینکن نیلطف به هم توه... تونه عوض بشه  یم یهر کس.. گذشته  روزید: را فرو دادم نفس گرفتم  ضمبغ

دونستم اومدن و  یاگه م دیبه احترام همسرمه و مادرتون که ما رو دعوت کردند و مطمئن باش نجامیمن اگه ا

 یعذر م: بلند شدم . بشم  تونیاراحتدادم که باعث ن یسخته هرگز به خودم اجازه نم نقدریمن براتون ا دنید

 . کنم  یبا اجازه رفع زحمت م... خوام 

هرچند شهال از تو بهتر ..  ینیبهتر از خودتو بب یوقت نتونست چیه... سمان  يحسود بود شهیتو هم: بلند شد  وفا

 .نداره  ياز تو بهتر بودن که کار... ها بهتره  یلیاز خ..  ستین

امروزو دور هم خوش  هی میخواست یمثال م...  نیبچه ها ؟ آروم باش نید یجو م یکچرا ال: برخاست  مادرش

 .  میباش

 . نه انگار خودش بحث را شروع کرده بود  انگار

 .  هیو کنا شیبا ن میشد ییرایپذ یکاف يممنون از محبتاتون به اندازه : گفت  وفا

 خانوم ؟ میبر: و نگاهم کرد  دیپاش ینگاهش مهربان به

 . ستیتو دلش ن یچیه یشناسیسمانه رو که م... وفا  دهیاز تو بع.. بچه ها  دینیبش: هم برخاست  پدرش

 . بمون داداش ..  یگرفت یبه دل نم نقدرزودیوفا تو که ا: سمانه هم گفت  شوهر

  میبر.بشم  الیخ یتونم ب یاما واسه شهال رو نم..  رمیگ یواسه خودم آره االنم به دل نم  -

 . ندیهر وقت که سمانه خانوم اجازه بفرما...  میشیمزاحم م گهیوقت د هی: هم اصرار کرد اما وفا گفت  دیوح

 . نگذاشت  شتریاصرار ب يبود که جا یوفا آنقدر عصبان یعنی.  میاصرار کردند نماند هرچه

 ... اما افسوس ..  دیایمن و خانواده اش به وجود ب نیخوب ب يرابطه  کیچقدر دوست داشتم . گرفت  دلم

 جون ؟  نینسر يخونه  میبر یوفا گفت موافق.  میخانه نرفت به

 . خانه رفتن نداشتم  يآمد هم خودم حوصله  یم رونیب ییهم او از تنها. آمد  ینم بدم

 .مرد عاشق  کی...  یحام کیخوب بود داشتن  چه

 . از حضورمان خوش حال شد  یلیجون بر خالف آنها خ نینسر
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  * ** 

  وفا

 

را چه راحت خرج  شیها یکرده بود و او مهربان دایشهال به او عالقه پ.  میجون ماند نیشب منزل نسر تا

. کردند  یآمدند و از باال به شهال نگاه نم یهم به خودشان م میکاش مادرو خواهرها. کرد  یمن م يشهال

کاش ارزش  يا... نداشتند  يو فقرش کار ییپر از تنها يکاش به گذشته . دندید یرا م شیبایکاش باطن ز

 . شناختند  یو م دندید یوجود پاکش را م يها

 

 یخوشبخت.. کرد  یتوجه نم یانسان يبودند که خود اصال به ارزش ها يمادر يشده  تیهم ترب میخواهر ها اما

که من از  يزیچ... پر از تظاهر ... پر از افاه  یزندگ کی...  دید یم یو ثروت و چشم و هم چشم ییبایرا در ز

 . بودم  زاریآن ب

 

 . کرد یم هیمهم وجود شهال بود که به من عشق و آرامش را هد... نداشتند  تیاهم میآن ها برا نظر

 

شدم که  ادهیرا پارك کردم و پ نیشهال به درون رفت و من ماش.  میاز ده گذشته بود که به خانه برگشت ساعت

 . سالم آقا وفا : جلو آمد  دنمیبا د. آمد  رونیبود که ب یعل. هما خانوم باز شد  يخانه در 

 ؟  يچطور... جون  یسالم عل: را گرفتم  میدراز شده به سو دست

 ... بود که  نیا نیشما نبود... آوردن  فیتشر يخانوم عصر یب یراستش ب... خوبم .. ممنون   -

 مادربزرگ شهال ؟   -

 .. ما هستن  يبله االن خونه   -

 . به دلم نشسته بود  یلیآرام و روشن خ يزن مهربان با آن چهره  نیکه ا یبه راست.. نشست  میبر لبها لبخند

 .  شهیخبر خوشحال م نیا دنیشهال حتما از شن  -

 

 

    *** 
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 سیتوانستم چند سرو یاندم و مم یوقت م ریآمده بود تا د یب یب یاز وقت. از بابت شهال راحت بود  المیخ

 . کنم  مشیآمد تقد ایواال به دن یبخرم و وقت شیطال برا سیسرو کیخواست  یدلم م. بروم و برگردم  شتریب

 

 یتر م نیریهم ش نیاز ا مانیحتما زندگ... از جنس من و شهال  يپسر...  دیلرز یاز تصور بودنش دلم م...  واال

خواسته و  ییگاه لبخند ها یگاه و ب يلحظه ها نیکردم و ا یفکر م یگاه به حضورش در زندگ یگاه و ب... شد 

 .نشاند  ینا خواسته برلبانم م

 

 

 

 یلیدر شب را خ یرانندگ... پر از آرامشش  يشبها... جاده را کرده بود  يخوب بود اما دلم هوا نکهیآمدم با ا در

 . دوست داشتم 

 

و تو هرجور دوست  میرو بخر يکه دوست دار یونیکام یشراکت میتون یم یخواهگفت اگر ب یجون م نینسر

که  گریچند وقت د. توانستم شهالرا تنها بگذارم  ینم گریخواست اما د یم یلیدلم خ.  یبا اون کار کن يدار

.  ونیکام دیخر يکرد برا یدو دلم م هافکر  نیا.... کرد  یم دایپ ازین یلیآمد او به کمک من خ یم ایواال به دن

 . کار کنم  نیماش نیدادم فعال در شهر بمانم و با هم یم حیترج

 

 ینم میبهتر نقل مکان کن يبهتر در محله ا. بزرگتر  يکردم که به خانه ا یبود هر چه به شهال اصرار م یمدت

 نیا يمحله هاخانه و  نیو با کالس تر نیگفت من وجود هما خانوم و خانواده اش را به بهتر یو م رفتیپذ

گذراند  یوقتش را در خانه م يبود او همه  وا يخانه برا... توانستم با او مخالفت کنم  ینم. دم  یم حیشهر ترج

 . من هم بود  یاو راحت یراحت... 
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 بمیکه شهال داده بود را از ج یستیل. کنم  دیخانه خر يخواستم برا یبرگشت مقابل فروشگاه نگه داشتم م موقع

 با معرفت ؟ ياحوال آقا: از پشت سر مرا به نام خواند  ییآوردم که صدا رونیب

 . کردم  بیبا آن سر و وضع ساده تعج دنشیبرگشتم و از د شیسو به

 . سالم   -

او را  گریحساب کرده بودم د هیکرده بود تسو میکه با من و زندگ يکه به خانه اش رفتم و بابت کار يآن روز از

.. کنه  یدرد م يکه زد ییهنوز تنم از کتکا: مارال گفت . کردم و پاسخ سالمش را دادم اخم . بودم  دهیند

 .  يدیپرس یم یحال هیالاقل 

 ... تو  يدار ییجدا که چه رو: زدم  يپوزخند

حد  نیاما نه تا ا يدار يگر یوحش يدونستم خو یم.  يارز ینم يزیبرام پش گهید رینگ لیتحو ادیخودتو ز  -

 . 

 . ارمیسرت ب ییبار چه بال نیا ستیوگرنه معلوم ن..  یچیمن نپ يبه پر و پا گهیپس بهتره د  -

 ... راحت من و  نقدیا یکردم بتون یوقت فکر نم چیه  -

 نیا دمیفهم میاما با اومدن شهال تو زندگ.. سخت باشه  یلیکردم خ یفکر م شهیبذارمت کنار ؟ آره هم  -

 . نم انجامش بدم تو یکه م هیکار نیآسونتر

 .ازت متنفرم : فرستاد  رونیرا با حرص ب نفسش

 . شغال که از باغ قهر کنه به نفعه باغبونه... کنم  یخدارو شکر م:  دمیخند

... تا االن به خاطر تو مونده بودم . رم  یم رانیخواستم بهت بگم دارم از ا... برو به جهنم : رو گرفت  ضیغ با

 .رفتم  یم دیواهرم رفت منم باکه خ یاول يهمون سالها

 . بود  نینگاهش غمگ. گفت  یراست م. تر نگاهش کردم  قیدق

چون ...  دیبر نجایهمون بهتر که از ا نیهست يشما ها که دنبال آزاد. رفت  شیماه پ نیهم هم نایم:  گفتم

 ... ده  یرو م يبندو بار یب یبراتون معن يآزاد

اما ..  يهرچند آخرشو بد خراب کرد یو هست يعمرم بود يخاطره  نیتو بهتر: دراز کرد  میرا به سو دستش

 .... خب 

 .  یبه همسرت وفادار بمون شهیخداکنه هم:  دیکش یقیعم نفس
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. از منم فراموش کن  تیدلخور...  یتوام راهتو عوض کن دوارمیام. تونم باشم  ینم نیجز ا... مونم  یم  -

 . توام منو ببخش . کنم  یبهش فکر نم گهید.  میبگذر... اواخر  نیاما خب ا...  یداشتبه من لطف  شهیهم

بغض . داشت با سر انگشت پاك کرد و سر تکان داد  دنیچک الیکه در چشمانش جمع شده بود و خ یاشک

 .خدا حافظ .. بخشم  یم.. کنم  یفراموش م: داشت 

رفتنش را  ریاش را پاسخ گفتم و با نگاه مس یلب خداحافظ ریز. ذاتا مهربان بود .بود  نیاش هم یتلخ ي همه

 .رفت  میاز زندگ شهیهم ياو هم برا. دنبال کردم 

 .اشتباه بودنش باالخره تمام شد  يبود که با همه  میفصل از زندگ کیاو هم .  دمیکش یقیعم نفس

 

 

 

   *** 

 

 شهال

 

 

 

بودنم  يها هیثان يکرد به همه  یم قیبا حضورش آرامش تزر.بود  ینعمت بزرگ میدر آن روزها برا یب یب بودن

 یگفت هم باعث ثواب و آرامش م یم. میخواند یرا م میجزء از قران کر کیآمده بود هر صبح با هم  یاز وقت. 

 بیس کیو به  یروبخون وسفی يروز سوره  40گفت اگه  یم.  شهیم مانیبا ا...  شهیشه هم بچه ات صبور م

و من هم شروع کردم .  شهیخوشبو م نطوریو هم یو ودوست داشتن بایز یلیبچه ات خ يو اون رو بخور یبدم

 . روز  40سوره به مدت  نیبه خواندم ا

 

 یمن مدت. زند  یبه هما خانوم م يداشتم که او گفت سر دنیبه خواب لیم شتریسر حال نبودم و ب ادیروز ز آن

دادم هما  یم حیو ترج دمیکش یخجالت م یاز عل تمیبه خاطر وضع. رفتم  یآن ها م يکه کمتر به خانه بود 

 .  ندیایب دنمیخانوم و دختر ها خودشان به د
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مرا دوست داشت که  یلیخداوند خ... را مرور کردم  ریچند ماه اخ نیا گریام بار د ییرفت و من در تنها یب یب

بازهم  میبا خود گفتم هرچقدر هم که شکر گو... نجاتم داد  يو در به در یاز آوارگ.. وفا را سر راهم قرار داد 

آنطو که  ایبه خود وانگذاشت را جبران کنم  امر يکه لحظه ا يخداوند ییاز از محبتها يتوانم ذره ا ینم

 . میاست سپاس گو ستهیشا

 

 . بودم که چشمانم گرم خواب شد  افکار نیدر ا غرق

 

چند  شهیمثل هم... نشستم  يمتعجب بر جا.. بود  یکیهمه جا غرق در تار... گشودم  دهیدر د يصدا دنیشن با

گشودن در  يبرا یب یآوردن ب ادیقرار دارم و با به  یو مکان یزمان تیآمد در چه موقع ادمیتا  دیلحظه طول کش

 ؟  هیدم کیبرق را زدم و در همان حال پرس يها دیکل يرفتم و سرراهم همه 

 

 . باز کن مادر منم :  دمیمهربانش را شن يصدا

 

که در دستشان  يا لهیاو و هما خانوم با آن همه وس دنیدر را گشودم و از د... از آرامش بر دلم نشست  یموج

 .بود متعجب سالم کردم 

 

 ایب..  زمیمبارکت باشه عز: هما خانوم با خنده گفت . شدند پاسخم گفتند و من کنار رفتم و آن ها وارد  هردو

 .  میگرفت ایچ نیبب

 

آماده  شهیاز شربت هم وانیبه سرعت دول. زد  یخسته تر بود و نفس نفس م یب یب. دنبال آن ها وارد شدم  به

 . بردم  شانیبرا خچالیدر 

 

 يبه بسته ها يبا کنجکاو. لبخند برلبانم نشاندند کردند و  میهردو شربتشان را خوردند و دعا. نشستم  کنارشان

 ؟  نیگرفت یحاال چ: نگاه کردم  دیخر
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ها رو  نیخواست بهتر یدلم م... بنده خدا هما خانوم گرفتار بود ... خواستم برم  یچند وقت بود م: گفت  یب یب

 ...  دیرس یدستم نم نیاز ا شتریاما خداشاهده ب.  رمیبرات بگ

 

و جغجغه و  نیماش... کوچک رنگارنگ  يآن لباسها.. نوزاد  لیوسا دنیبا د. به باز کردن بسته ها کرد  شروع

 یب: اراده دور گردنش انداختم  یدستم را ب... حلقه زد  میاشک در چشمها... خواب  سیسرو.. کوچولو  يکفشها

 ... خواستم  ینم...و هم دستت تنگه ت نمدو یمن که م.. نبودم  ی؟ من راض يکارو کرد نیچرا ا.. خوبم  یب

 

تخت و ...  يشوهرت حرف بشنو يخواستم فردا از خونواده  ینم:  دیام را بوس یشانیاز خود دور کرد و پ مرا

 . دن  یم لیدم خونه تحو ارنیکمد هم سفارش دادم فردا م

 

من .  ریلذتو از من نگ نیا یخوش... روز  نیآرزوم بوده ا... اشکاتو  نمینب...چشمات  يفدا: را پاك کرد  میاشکها

دل خودم هم  يکردم برا يمن هر کار. خواسته  نیبا تو برآورده شد ا.. طعم رو بچشم  نیکه دختر نداشتم ا

 ...بوده 

 

 یچون و چرا خرجت م یو محبت ب یهست که مهربان یدل یبدان نکهیا... حس مادر داشتن ...  یحس خوب چه

 ... زند  یکه شورت را م یدل... که نگرانت هست  یدل. کند

 

ناکرده اش را فراموش کرده بودم اما باز هم سخت  يتهایوقت بود که او وحما یلیخ... نبود  ییبود اما گو پدرم

 .کرد  یبارزش تر م میرا برا یب یب يمحبتها نیو ا... بود 

 

 

قربونت ...  یماه یلیخ... جونم  یب یب: دوباره و محکمتر او را در آغوش فشرم . نبودند  ارمی، اشکها به اخت نه

 . برم 

 

 . به خنده افتاد  زیهما خانوم ن...  ياریبهش فشار م ينطوریا.. . به فکر اون طفل معصوم باش  زمیعز:  دیخند
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همه  نیا. همه از محبت توست  نهایا ایخدا.. . اشک لبخند برلبانم نشست  انیدر م. مرا از خود جدا کرد  آرام

 ...خالص شدن  يتا بنده ا...  یکمکم کن تا بندگ...  یکن ینازل م میرا تو برا یمهربان

 

 !!!***نکن  میرها...  یکه گرفت ستیعمر...  ریکه دستم بگ میهرگز نگو.. من  يموال***  

 

 

آن همه خرج کرده بود ناراحت شد و چه  یب یب نکهیذوق زده شد امااز ا یلیخ یسمونیس لیوسا دنیهم از د وفا

 گریناراحت هم شد و وفا د یو حت رفتینپذ یب یلوازم را متحمل شود ب دیخر ي نهیاصرار کرد که خودش هز

 . کرد  اهدکرد و به من گفت که به موقع جبران خو یاصرار نکرد و از او عذر خواه

 

 میفکرش هم برا یتوانستم جدا از نوزادم بخوابم حت یمن نم.  میرا در اتاق خودمان گذاشت لیوسا ي همه

صبح  ياگه شب تاصبح نذاره بخوابم چه جور.. به فکر منم باش : گفت  یم یو فا به شوخ. نبود  ندیخوشا

 ؟  دارشمیب

 

 يتو ایاتاق  یکیتو اون  يبر یم فیو تشر یکن یبشه شما لطف م ينطوریاگه ا: گفتم  یمن هم به خنده م و

 .  یخواب یهال م

 

 یحت..  میباشه من آدم حسود ادتی... ها  ينداز یمن و پسرم رقابت م نیب يدار» کرد  یاخم م یشوخ به

...  یکن یخرج م يبا دست و دلباز يکرد یکه تا االن خرجم م نجوریمحبتتو هم يهمه ... واسه پسر خودم 

 ... وگرنه 

 

 !!!!  یوگرنه چ: گفتم  یکار مطلب یحالت با

 

 يفدا...  میما مخلص جفتتونم هست.. بابا  یچیه:  دیکش یو مرا به آغوش پر مهرش م دیخند یم..  دیخند یم

 . خوشگلت بشم عروسک  ياخما نیا
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چه ...  افتیم امیخورده بودم الت یکه از زندگ ییکم کم زخمها. داد به تن خسته ام  یم یشور زندگ شیها خنده

 . یپر از آرامش و شادمان یزندگ نیخوب بود ا

 

 

 

   *** 

 

 

 

تپل و  يصورت پف آلود و گونه ها... کوچکم را در آغوش فشردم  يبود که واال یلحظات عمرم وقت نیبهتر

بر دوشم  ینیبار سنگ... شد  یروان م ارمیاراده و اخت یاشک شوق بود که از چشمانم ب....  دمیخوشرنگش را بوس

... کردم  یرا م میهمه سع دیبا... واال  نامشچون  یانسان... انسان  کیواال به عنوان  تیترب... نهاده شده بود 

 . یانسان يارزشها يآمد با همه  یانسان بار م دیبا

 ي هیهد. گفت  کیحضورش را به من تبر.  ختیچون من با در آغوش گرفتن فرزندمان اشک شوق ر زین وفا

 .گم خانومم  یم کیتبر:  دیام را بوس یشانیکرد و پ میبود به من تقد بایز يجواهر سیرا که سرو شیبایز

تفاوتش از واال خوشش آمده بود و  یبر خالف ظاهر ب... به خانه بازگشتم مادر وفا هم همراهمان آمد  یوقت

 .بودم بهتر هم بشود  دواریه امنرمتر شده بود ک یکم زیبا من ن... کرد  یچون و چرا نثارش م یمحبتش را ب

 ایماه پس از به دن کیشده بودند تا  یمیبا هم انس گرفته و صم یلیمدت خ نیخانوم که در ا نیو نسر یب یب

مواقع مادرست که به داد  نگونهیا.. دانستم  ینم يزیچ يمن که از بچه دار.. نگذاشتند  مانیآمدن واال تنها

آن ها  يهردو میاما اگر بخواهم منصفانه بگو دبو یخال شیجا.. مادرم نبود ... رسد  یدخترِ تازه مادر شده اش م

تواند داشته باشد  یم يآنقدر که فراموش کردم نبودن مادر چه درد... مادر وفا محبت رادر حقم تمام کردند  یحت

 .دارم  ازیحال که به او ن

 یواال به خانه باز م دنید يشبها زودتر از موعد برا .عاشق صدبار بهتر و مهربان تر از گذشته شده بود  يوفا

 يرنگارنگ برا يها ياسباب باز یمن و گاه يبرا يمقو يها یخوراک یگاه... هم بادست پر  شهیهم.. گشت 

بذار خودش بزرگ بشه .. زوده  االنگفت از  یم یب یآورد و ب یم مانیماهه که خنده را برلبها کی يواال

 ...  ياریاز کجا ب یدون یخواد که نم یاونقدر ازت م
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کوچکمان را دوست  يخانواده ... شد  یاز اشک م زیچشمانم لبر دیبوس یگرفت و م یواال را در آغوش م یوقت

 .داشتم و شاکر خداوند بودم

قلبم را  بود که یینوا نینماز خواندش بهتر يصدا... نماز خواندن به اتاق رفت  يواال را در آغوشم نهاد و برا وفا

داد اما کم کم  یآزاراش م یشرمندگ... سخت بود  شیبرا لیاوا... کرد  یدعوت م الیخ یبه آرامش و آسودگ

 ... توانست عاشقانه با خدا ارتباط برقرار کند 

    ***   *** 

 ؟ یکم قدم بزن هینگه دارم  يخوا ی؟ م یخانوم يخسته نشد  -

حرم آقا رو کرده  يدلم هوا یحساب..  میخواد هرچه زودتر برس یدلم م...  زمیزنه ع: کردم و لبخند زدم  نگاهش

 . 

 

 .مهرت بدجور به دلم افتاده بود ... اونجا تو رو از خدا خواستم : دستم گذاشت  يرا رو دستش

 نیو بهتر نیسخت تر: کرد دوختم  ینگاهم م ياریرا به چشمان درشت و خوشرنگ واال که با هوش نگاهم

 . محاله اون روزها رو فراموش کنم .... عمرم بود اون روزها  يروزها

 

 . خوشبختم  نقدریرم ا یبار که به پابوس آقا م نیا شهیباورم نم: نگاهش کردم  دوباره

 

منم به ... کرده  یتو بهمون ارزون یآرامش رو به خاطر پاک نیا يخدا همه ... باورت بشه گلم :  دیرا بوس دستم

 .کرد  یآرومم نم زیچ چیانگار ه... بودم  یکه اونقدر بد اخالق و عصب یمن..  دمیآرامش رس

که از خدا دور  نهیا لشیدل یحس نکن تیارامش رو تو زندگ یمطمئن باش وقت: را به آسمان دوختم  نگاهم

 ... یهرجا که باش... داره  هواتو شهیکه صاحبش هم يبذار یو دستتو تو دست يبرگرد دیبا...  يشد

 دیبا.... گذراندم  یعمرم را در کنارش م یخواست باق یکه اگر خدا م يهمسفر... به همسفرم نگاه کردم  دوباره

 !!!!!!شد  میکه همسفر زندگ یهمسفر راه... قرار داده بود  میهمسفر رو از اول خدا برا نیکردم ا یباور م

 

 

 92/12/11 انیپا
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 ح .  نایو م میمر

 

 

 

 

  92 اسفند  : یینها انیپا

  93 تیر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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