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  ...اومدم  ایو شصت و تو تهران به دن  صدیرعنام ، متولد هزار و س  من

زندگ  م ینداشت  یجالب   یمال  اوضاع تهران  خود  و   میکرد  ینم  یو 

داداش    هیدختر خانواده بودم و    ن یو من دوم  میاطراف تهران بود 

با ما   ی ادیز  یبود و اختالف سن  کتریکه از همه ما کوچ  میهم داشت

  ...بود کتریکوچ یسالداشت و از من حدود نه 

س  حانهیر حدود  سن  تو  بزرگم  کرد   یسالگ  زدهیخواهر  شوهر 

رو به  حانهیدونم بابام چرا ر  یمون بود و نم هیشوهرشم پسر همسا

گفت منو به اون شوهر    یسر زبون داشت و م  حانهیاون شوهر داد ، ر

بکن ،   ی دوست دار  ی هر کار  گفتی، بابامم م  کشمیخودمو م  دیبد

 د یبا  نیآخر با خودت فقط با ا  لبا خودت او  ی رینم  ی ریبم  ی خوایم

حالت    ی شدیاز بغل پسره که رد م  حانهی.... حق داشت ری ازدواج کن

بد دهن و تنش حال    ی پاره پوره ، و بو  ی ازش لباسها  خوردیبهم م 

  .... کردیآدم و بد م
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نم  اون ا  یموقع  بابام چرا  بزرگ هم که    نیدونستم  و  کارو کرده 

..... خالصه به    می دیکه نفهم  میدی کار بابامونو نفهم نیا  لیدل  میشد

بدبخت و بخت برگشته رو داد به    حانه یکه شد بابام ر  یقیهر طر

و به زور محرمشون کرد و فرستاد رفت ، اونم خونه مامان على    یعل

بود   یبود مامان على مادرشوهر خوب  یباقشکرش    ی رفت و باز جا

  ....شدینم تیاذ شتریب حانهیو ر

خوشگل تر بودم و خوش   حانهیمن بزرگ و بزرگتر شدم از ر  نکهیا  تا

لحاظ   نیسنم کم بود، اما از ا   نکهیبا وجود ا   یتر بودم حت  کلیه

و چه   هیدونستم شغل بابام چ  یبهتر بودم از خواهرم.... اون زمان نم

  گفتم یکه م  ی، البته نون  ارهیو از کجا پول و نون در م  کنهیکار م

  م ی داشت  ریخدا شبا نون پن  شهیگوشت نبود، هم  لونونش کباب و چ

آب    ینی زم  ب یتخم مرغ و س  هی  ومدیم   ی زیچ  یاگه مهمون  تینها  ای

صبح    هیحق نداشت بپرسه شغل بابام چ   یکس  شدیپز هم اضافه م 

 ....گشت یرفت شهر و ظهر برم  یم
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نم  حتى کارا   تونستیمامانمم  ،    ی تو  کنه  دخالت  در    یعنیبابام 

به بابام بگه   تونستی و نداشت و نم  ی کار  نیجرئت همچ  قت یحق

  !!!! چرا و کجا

  ی لیخ  یلیخ  میبگ   میتونست  یکه م  میداشت  یکه به زندگ  خالصه

  .... مزخرف بود

چهار پنج سال بود   حانهیام با ر  ی، فاصله سن حدود ده سالم بود  من

روز اومد خونه و به مامانم گفت : مامان من باردارم ، مامان   هیو  

خوشحاله خودشم خوشحاله مامان من على و دوست   یلیخ  یعل

  !بچه رو دوست ندارم به خدا چکارش کنم؟ نیندارم مامان من ا 

چه نعمته ، چرا  گفت : ب   یکردن.... مامان م  هیشروع کرد به گر  و

م   ارهیم   یدلخوش  ادی! بچه م ؟ یکنیم  ی ناشکر   اره یعشق و محبت 

  ....مادر

گفت دوستش ندارم مامان چه کار    یو م  کردیم  هیگر  حانهیر  اما

  !کنم؟
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کم آرومش کرد و فرستاد خونش اما خودش نشست آروم   هی  مامان

  ی شما منم ، کاشک  یبدبخت   لیگفت : دل  ی و م  ختیر  یآروم اشک م

دختر   نیاالن ا  شهیم  ی نجوریا  دونستمیچه م  اوردمتونینم  ایبه دن

  !؟ شیوضع زندگ  نیوقت باردار شدنش بود با ا

و   خوادیم   یکیحکمتتو شکر    ایکرد سمت آسمون و گفت : خدا  رو

 ینجور یخواد ا  یام که نم   یبهش اون  ی دینم  ی کنه بد  یالتماست م

  شتر یو ب   می بود ماها سه تا هست  یشکرش باق   ی .... باز جاشهیباردار م

 ن یبا ا  میبدبخت بدبخت بود  میاگه قرار بود هفت هشتا باش  میست ین

  .......بابام  تیریمد

خوب  نکهیا  خالصه ا  یتنها  داشت  بابام  بزن   نیکه  دست  که  بود 

ما بچه   یو جلو  زدیم  ینداشت خداروشکر بد دهن بود و هر حرف

کرد اما حداقل خدا رو شکر    یگفت و مراعات نم  یم  ی زیها هر چ

  ....دست بزن نداشت

افتاد و    یلیخود به خود و بدون دل  حانهیماه گذشت و بچه ر  سه

خوب   دیخند  یل بود و مبود از بس خوشحا  شیانگار عروس  حانهیر

 ....بود که خوشحال باشه   یعیطب نیخواست و ا یبچه نم
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 بود  ریپ یلیتو محله و خ میماما داشت هیدکتر نبردنش و  خوب

 اون بردنش و نشون دادن  شیپ

 :نه گذاشت نه برداشت گفت اونم

 دارهیبچه نگه نم رحمت

 ....نداره یاز تو هست و شوهرت مشکل بیع

 داره بیموضوع رو بگه مثال ع نیاگه بره ا کردی فکر م حانهیر اما

 خونه خودمون  گردهی برم  دنیطالقش م و

 که  کردینم نجاشویفکر ا گهید

 ....بدتر بزنن تو صورتش دیشا

 تو گوشم بود حانهیر ی و دادها غیج ی که هنوزه صدا هنوزم

 ومد یبودن که صداشون م اطیو تو ح زدشیم یعل

 م یکن ی کار  م یتونستیو منو مامان نم زدیم  غیج حانهیر که

 :که بابا جلومونو گرفت و گفت میبر میاومد و

 کجا؟؟ 
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 و شوهر هستن به شماها چه؟؟ زن

 :مرد دخترت هست گفتیم  مامان

 ..شه یم شی زیچ هی هویزن تازه بچه از دست داده  ادیب رحمت

 :گفت  بابام

 ارزه یمفت نم ارهیب  تونهیکه بچه نم یزن

 خونه نیچکار راهش بدم تو ا خوامیم

 کنن ی گفتم زن و شوهر دعوا م میقد از

 ه ینمک زندگ نایا

 میکردیم هیتا صب گر شب من و مامان اون

 تحمل کنم  تونستمیو نم  خوردی بابام بهم م  ی داشت ا حالم

 !!!سنگ دل باشهو به دختر خودش بگه بدرد نخور نقدریا که

 دم یفهم اونشب

که بابام به اندازه ارزن برامون ارزش قائل نبود و زن و آدم  دمیفهم

 کرد یحساب نم
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 : گفتیو م دادی مدرسه رفتن بهمون نم اجازه

 آدم شده  کنهیفکر م ارهیاگه درس بخونه زن اگه پول در ب زن

 شهیرو مرد سوار م و

 بود ن یذهن بابام ا دهی پوس دیعقا گهید

 شدیهم تموم نم ی کرد یم شیهرکار

 ست یدرست ن  دیعقا  نیا  ستین  ی نجوریو بهش بگو نه ا  ایب  یه  حاال 

 بشه و باور کنه شی بود که حال  یک

 جاش کبود بود  هیخونمون  ومدیم ی هر سر حانهیر بدبخت

  ر ینجاتش بده و از ز  یبار اومده بود از دست عل  هی مادر شوهرش    و

 که خود بدبختش هم کتک خورده بود رونیدست و پا بکشتش ب 

گفتم خداروشکر که بچه ندارم    ی د یمامان؟! د  ی دی:د   گفت ی م  حانهیر

 ....بود به خدا زایچ نیهم ی برا

و   گذشتیم  روزگار بود  شده  تموم  سالم  دوازده  حدودا  من  و 

 .سال بشم  دهزیوارد س خواستمیم
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 ومدو یخور بودم و صدام درنم  ی بودم و تو سر   حانهیبرعکس ر  من

 اصال خوب نبود  نیو ا  دادمیاز ترسم گوش م   گفت ی م   یهرچ  یهرک

 تونستم یمحض بود که من داشتم و نم تیخر

 :روز بابام از در اومد تو و گفت هیسن بودم که  نیا تو

 !!؟؟؟خانوم

 ...میبکش مهمون دار  یزندگ ی به سر ورو یدست هی ؟؟ییکجا

از آشپزخونه   ومدیاز مهمون و رفت و آمد خوشش م   یلیخ  مامان

 هست؟  یک ی و گفت:اع به سالمت  رونیاومد ب

 !دست بابام انداختم جان؟؟ گهی م کیبه پالست  ینگاه هی

 دونستم یبود که اصال اسمشو نم  ییزایچ هی

 شدی نم دای و گوجه تو خونه ما پ اریخ

 از کجا آورده بود؟؟  نارویبابام پول ا بعد

 :ها انداخت و گفت وهیبه بابا و م  ینگاه هی مامان

 !؟؟هیریباشه مرد خ  ریخ
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 ادیب خوادیرعنا خواستگار م ی برا نی :آماده باشگفت 

 بودم  ینداشتم و خنث یحس چیه

 نبود  میبودم و زن و شوهر حال بچه

برم    خوادیشوهر دوست دارم و دلم م  ی نبود که بگم وا  ی نجوریا  و

 ..خونه شوهر

 د یرسم بود و انگار تو محله ما جا افتاده بود که دختر با  ی جور  هی

 ..بخونه دیزود شوهر کنه و درس هم نبا

 هست؟؟  یک  یگفت :به سالمت مامان

 : گفت  بابا

 هیدرست حساب   ستین بهیغر خوبه

 خداروشکر پولدارم هست و

داره  اونم رعنا    ک یکوچ  بیع  هیفقط    رسهیدستش به ذهنش م  و

 اد یاونقدر خوبه داره که اون به چشمش نم نه یبب ی حضور

 :گفت یبا خوشحال مامان
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 شه یدختر خوشبخت م نی که ا خداروشکر

ب  ی نظر توخونه  تا شب  صبح  م  کاربودم،ینداشتم خودم،    گفتم یو 

 ....ره یخونه شوهر بهتر باشه و حداقل حوصله ام سر نم دبرمیشا

 هفته بعدبود  ی برا ی خاستگار قرار

 ...هم صداکنه، بابا نذاشت و گفت:نه  یو عل حانهیخواست ر مامان

 وارید  ستنیدور که ن  شنیناراحت م  فهمنی گفت:مرد زشته م  مامان

 ...شه یخونه به خونه ماهستن، خواهرشه خب بفهمه ناراحت م

  شنیناراحت م  هی به چ  یبفهمن چ  ننیبب  حانهیر  یُ:نه اگه عل باباگفت 

 ام داغونه یو اوضاع عل

 پره، یدستمون م از

 زنه یدر خونه آدمو م باریپولداره شانس  بخدا

  هی  ناینده ا  یرالکیبره زن گ  می دخترو ردش کن  نیکه زده بزار ا  حاال 

 ...هیخاله زنک ی مشت حرفا

  نا یا  حانهیاونقدر مامانُ پخت و پخت که متقاعدش کرد که به ر  بابا 

 .نگه
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اومد که من   یلباس  هیبا    ی بابا روز خاستگار  دمیبعد شد و د  هفته

 میکردیساعت آروم نازش م کیومامان به خدا تا  

بدن سفت و   نیباا  ومد یبود اونقد نرم بودکه دلم نم  ی ا  روزهیف  یآب

 زمختم بپوشم، 

  ن یهمسن و سال من همه نرم بود و ع  ی دخترها ی دست و پا واهلل

 .بود ی و تو دستاشون طال و اسباب باز دیبرف سف

من برخالف صورتم اونقد با آب سرد کارکرده بودم و تو    ی دستا  اما

سنگ پا استفاده    ی ب جا  شدیشده بود و از دست و پام م  رهیسرما ت

 ...کرد

 یرو از کجا آورد زایچ نیبلند شد روبه بابام گفت:مرد پول ا مامان

 !؟ی گازگرفت و گفت: زبونم الل از خونه مردم باال رفت دستاشو

کارکن  هیتو    واهلل درب  ی نجوریا  یتون ی نم  ی سالم    نارویا  ی اریپول 

 ..ی بخر
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 ستاده ی ا  یدارن، پدرش م  فیکه شغل شر  ییبااحترام به همه کسا)

که زحمت    ییموقع به تمام کسا  هیتا ببرنش سرکار.. جسارت نباشه  

 (کشنیم

 تو سرت؟؟  ی گفت:زن عقل دار  بابام

 سه یدخترو بردار ببر حموم ک  نیبردار از چرت و پرت گفتن، ا  دست

ا  ی زیچ  ی ا نگاهش کنن  رغبت کنن  اومدن  بهش   ی نجوریبکش 

 ...نباشه 

حمام و لباس نو رو تنم کردم و ساکت و مودب نشسته بودم   میرفت

 منتظرمهمان ها 

 میو همه آماده بود زیکل خونه تر وتم و

 درمون به صدا در اومد نکهیتاا

رنگارنگ نبود   ی گلُ دسته ها  ی خب اون زمان مثل االن سبدها   و

 .محدود بود یلیخ

 دسته گلُ برام آورده نیحاج محسن بهتر دمید اما

 ...بابتش دادن ی ادیاونقدر بزرگ بود که معلوم بود پول ز و
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 سه تاخانوم اومده بودن  با

مسن بود و انگارخدمتکارشان بود چون از لباساش بنده    یکی  که

 .خدا معلوم بود

باس تنشون بود که انگار ل  ی دوتاخانوم هم سرو وضعشون جور  اون

که لباساشون    دنیترسی و م  نیهست و با اکراه نشستن زم  شمیابر

 ...خراب بشه

 باکالس بودن  یلیخ

 رفتم نشستم منو از فرق سر تا نوک انگشت نگاه کردن  یوقت

 ...پسند کنن  خواستن یبخرن و م ی زیچ هی  خواستندیانگارم

 بخورند ی زیچ هیچندبار تعارف کرد  مامان

نازک کردند و    یون هست اما پشت چشمخونه خودش  نجاهمیا  و

ه  به  د  ی چیدست  که  مامانم  و  خورد   ی نجوریا  دینزدن  غرورش 

 ...نگف و تعارف نکرد ی ز یچ گهید  شهیم

ا  اما اصال  محسن  د  ی نجوریحاج  منو  و  همچ  زدیم  دینبود   یو 

 خوردیم
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 ومده یداماد چرا ن دونستمیو نم کردینم تعارف

  ی اوناحرف  ی داده بود جلو  حینگفت و انگارترج  ی زیهم اصالچ   مامانم

بقول معروف ضا تا  بار و مردونه   ی ازحرفا  کمینشه    عینزنه  و  کار 

 نجور یو بدبخت خدمتکاره هم  کردنیزدن و خانم هاهم پچ پچ م

 بود ستادهیا

 .گفت ینم یچیو ه اوردیصداشم درنم و

ساعت،  کی  کیو نزد ستهینداشت با نویپاهاش جون ا گه یانگار د و

 .ثابت بود م یساعت و ن کی

 آخه داماد کجاست!؟  گفتمی خودم م شیپ

ما هنوز داماد رو   یبود ول  دهیهم وسط کش  هیبحث مهر  یحت  بابام 

 ...میبود دهیند

پ  دونمیونم  م ینگفت  ی زیچ که داماده   کردمیخودم فکر م   شی چرا 

من و مثال    شیپ   شهیداره که روشون نم  ی زیچ  یا  یضیمر  دیشا

 ..می نفهمما  خوانیم
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باالخره بانگ رفتن و زد و بلند شدن اون دوتا خانوم انگار از    یحاج

ام    یباال و رفتن دم در حاج  دنیفشنگ پر  نیخداشون بود که ع

گفت : ماشااهلل ماشااهلل.......... باالخره رفتن و مامان    یو م  دیدیمنو م 

  !!کنه ؟ یزندگ نایبا ا خوادیدختر چه طور م نیگفت : مرد ا یم

، فقط پدرشوهره    نن یکه دختر مارو بب  کردنیسر بلند نم یحت  نایا

  ....و خوشش اومده بود کردینگاه م

دوست   یلیکرد و گفت : دختر فکر کنم پدرشوهرت خ  یمن نگاه  به

  ........مهمه یلیخ نیداره و هواتو داره ا

  ز یعز  یگفت : خوشبخت بش  ی و م  کردیو منو نگاه م  د یخند  ی م  بابا 

به نام تو   زننیهمه اموال و م  یباش  یو دختر خوب  یدلم زرنگ باش

نگفتم و واقعا داشتم تو ذهنم محاسبه   ی زیخوان.... چ  ی بچه م  نایا

بکنم    یعاشقانه دارم و چه خانوم  یقصر و زندگ  رمیکه آره م  کردمیم

تو   ن یاون و بب  ارنیو ب   نیها دستور بدم ا  فتخودم و به کل  ی برا

لبم   ی چرت و پرت بودم که لبخند اومد رو   ی حال و هوا و فکرا  نیا

 ت یسکوت نشونه رضا  گنیم  میجانم دختر بابا از قد  ی و بابا گفت : ا

  !گل بابا نه ؟ ی هست یخنده راض یهست و دختر ماهم م
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  ت ینشونه رضا  نیانداختم و ا  نیینگفتم و از خجالت سرمو پا   ی زیچ

مطمئن    یهست  یمن شد مثال.... ادامه داد : تو دختر باهوش و زرنگ

 ی رو به نام خودت کن  زیهمه چ  ی تونیباش با رفتن تو اون عمارت م

  ی تون یخوان و تو م  ی نره اونا بچه م  ادتیخانم بزرگ خونه    یو بش

  ....یمحکم کن  پاتوبچه جا  هیآوردن با 

 رفتم یخوردم و م  یداشتم گول م   واشی  واشیبابا    ی حرفا  نیبا ا  منم 

نبود بگه آخه دختر احمق مگه تو داماد   یکیو هپروت    ایتو فاز رو

پسره همه    ی دوتا شاخه گل و لبخند بابا  ی از رو  ن ی؟! هم  ی دیو د

؟! مامان گفت : خوب حاال پسره رو چرا با خودشون    ی رو وا داد   زیچ

با تعجب برگشت سمت مامان و گفت : پسر ؟!    ابابودن ؟! ب   ووردهین

 !؟ ی چه پسر

دگفت  منظورمه  داماد  نفهم  گهی:وا  بود    دمیمن  کدوم  داماد  مادر 

 هردو جوون بودن

 که مامان باشن  خوردنینم
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  ی وصلت راض  نیگفت : چرا نبود داماد کجا بود ؟! نکنه به ا  مامان

  !؟هان  نهی و بب  یخونه زندگ   نیا  ادیب  ومدیبود و عارش م  ب ینبود و ع 

چرت و پرت ها    نیا  یزن و راحت  ی گفت : الحق که عقل ندار  بابام 

  ....کرد ییو به من اشاره ا هیچ

گوشه   هیل آشپز خونه و منم رفتم  ناراحت شد و رفت داخ  مامان

شام   دیوقت خواب بود و بابا گفت : امشب نخواب  گهینشستم و د  ییا

که تو چشمم بودن   ی .... قشنگ خودم متوجه برق و ستاره هامیدار

که آخ جون شام !!!!! مامان گفت : وا شام از کجا؟!   نمیبب   تونستمیو م

  .....بشه زن  ریاز کجا زن بخور بره شکمت س   ی گفت : چه کار دار

زنگ درو زدن و بابا رفت دم در و غذارو گرفت   دی طول نکش  یلیخ

نگاه کرد و گفت : اع پدر شوهرته چه مرد خوب و   یواشکیو مامان  

  .... گرفته  یچ مین یبب میسفره بنداز میبر ایهست ب  ییبا خدا

و غذا کباب بود بوش که بهمون   میو آورد  لیما هم وسا  ادیبابا ب   تا

 نجا یا  ادیدختر ب  نیشده که مامان گفت : بگم ا  یچ  میدیخورد نفهم

شام ها    نیاز ا  یبه لطف حاج  گهی لقمه نون بخوره؟! بابا گفت : د  هی

 م یبهش.... آنقدر خورد  می گیم  ی بعد   ی بخور سر  ادی و م  رهیم  ادیز
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نم باال  نفسمون  ترک  ومدیکه  س   میبود  دهی و  بود  ری و  و   میشده 

همه نعمت آخر شب بود و از بس خورده   نیخداروشکر کردم بابت ا

بابا    دمیبودم درد داشتم و خوابم نمیومد و شن که مامان آروم به 

  دم یم   حیبود ؟! بابا گفت : صبح برات توض  ومدهیگفت : چرا داماد ن

کوفتمون بشه.... طبق    نذارو    چسبهیذار بخوابم و خواب بعد کباب مب

 م ی خدا رو شکر کردم که امشبم گذشت و شام داشت  یشگیعادت هم

م زندگ   چی ه  کردمیدعا  و  نباشه  ما  مثل  و   شی کس  باشه  خوب 

 باشه  ریشکمش س

 زود خوابم برد یلیشد و خ نی که چشام سنگ   شدیچ دم ینفهم

  شدم داریان ب مام ی ها هیگر ی با صدا  صبح

 کردیم هیگوشه نشسته بود و گر هی

 دم یمالیکه چشمامو م  ی بودم و رفتم کنارش و همونجور  خوابالو

  !؟؟یکنیم هیگفتم: مامان؟! چرا گر

گلم دلم گرفته   یچ یه  زدلمیعز  یچیدخترم؟ ه  ی شد   داری:آه بگفت 

 لقمه نون بزار دهنت هیبود  دستو صورتتو بشور 
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به نون خشکا   کمیصورتمو شستم و نشستم سر سفره مامان    دست

  ....بخور مادر  ایآب زد و نرم شد گفت : ب 

  کردیم  ی نجوریبرم ا  خواستمیمهربون شده بود و حتما من م  یلیخ

، بابا ظهر از سرکار اومد که دوتا جعبه مخمل دستش دستش بود 

  !؟  هیچ نایحوصله گفت : ا یمامان ب 

توئه.... به سرعت خودمو   ی برا  ای: رعنا بابا دخترم بلند شو ب   گفت 

وضع    دیشا  جانی همه ذوق و شوق و ه  نیا  لیرسوندم و خوب دل

  یز یمن چ  ی برا  یتا حاال کس  نکهیما بود و ا  یو خانوادگ  یبد مال

  ...داشت ریبود هم تاث دهینخر

قشنگ نبود   نکهیکامل بود با ا   سی جعبه سرو  هی  دمیکردم د  نگاه

بود که از   ی بود به جعبه ام انگشتر  نیتو چشم و سنگ   یلیاما خ

آروم   ادمهیهنوزم    ی شدیم  تیاذ  ی کردیبس بزرگ بود تو دستت م 

نشکنه ،   هوینشه برداشتم و مواظب بودم که    شیو باترس که طور 

  ....شکنهیم  وفتهیگفتم م ست ین  یشکستن دونستم یچه م
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بابا بدون ا  ی گفت: ک  مامان که نگاهش کنه گفت :   نیفرستاده؟! 

بده که به فکر   رشیخداخ  گهید  ی فرستاده باشه حاج  ی خوایم   یک

  !!! دختر هست نگاه چه جور خوشحال شده نیا

ن   از شانس  که  دختر  با  میاوردیاون  و  ناقض  و  شد  بدبخت   دیو 

ن  م یخداروشکر کن ا  نجایا  ارتشیشوهرش  باز  بره  که   نیبندازتش 

نون    هیخوشبخت بشه بلکه    میو بذار  میریخوشبخت شده جلوشو نگ

  ....ما بشه ی برا یو آب

که سال به دوازده ماه جلوش    وارید  ی رو  میشکسته داشت  نهیآ  هی

باهاش گردنبند و برداشتم رفتم جلوش   می نداشت  ی و کار   میرفت   ینم

کردم   فیو ک  دمیندخ  ادمهیگردنم قشنگ هنوزم    ی و گرفتم جلو

 : که مامان آروم به بابا گفت  دم یشن

نکن ، توروخدا نکن بچه هست گناه داره به حرف من که گوش   مرد

  .....بدبخت بشه حانهیمثل ر نمیاما توروخدا نذار ا یکنینم

  یم  یآروم گفت : نگاه چه خوشحاله ، اونجا تو ناز و نعمت زندگ   بابا 

  یو فالکت   یچه بدبخت  ارنیبراش م  نا یصدتا از ا  ی کنه خوشه روز

کاخ هست    دمیخودش تو اون عمارت من د  ی کنه برا  یم  یخانوم
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  ن ی به اندازه کل خونه ماست زن .... جلوش از ا  شییکاخ ، دستشو

 ... دودل بشه دختر یحرفا نزن

خوب    نای! مگه ا؟یچه بدبخت  هی چ  گنیکه م  یینایا  دمیفهم  ینم

ام باکالس بودن مامان    یلی!!! خ  یو خوب  ی پولدار  نینبودن؟! به ا

ا به سرش ها  بود  م  نایهم زده  اون   یذاشت یرو  کنار خانواده على 

وتشون کجاست..... رفتم کنارشون که  تفا  ی دیفهمیموقع بود که م 

بس کنه و ادامه نده .... رو به من کرد    که مامان    ی بابا زد به پا   دمید

تو   یاستفاده کن  یو شاد  یو گفت : مبارکت باشه بابا جون به خوب

  ..... ی و برکت هست  ریما برخالف خواهرت پر از خ ی برا

  !! دهیم  یو چه معن یچ یعنیحرف  نیدونستم ا یموقع نم اون

 ییگوشه ا  هیرو    نایو به مامان گفت : ا  دیبوس  موی شونیجلو پ  اومد

  ..... دختره نیبهش امانت ا وفتهین یکن دست کس میقا

  ن یبه مامان گفتم : مامان خوشگله؟! مامان که از رفتن بابا مطم  رو

  !مادر؟ خورهیبه چه دردت م نیا یشده بود گفت : خوشگل

  ....یبخت و بدبخت  اه یب باشه که توام مثل من س خو دیبا  بختت
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مادر خوشگله   یچ ی!  گفت : ه؟یگ یم   یشده مامان چ  ی: چ  گفتم 

بهش تمام بدنم مور مور    وفتهیمبارک باشه بده بذارم کنار چشمم م

  ...... شهیو چندشم م شهیم

کور کرد    مویاما تمام ذوق و خوشحال  گهیم  ی نجوریچرا ا  دم ینفهم

بادم خواب انگار  مامان   ی زیو چ  دیو  و  گذاشتم سرجاش  و  نگفتم 

 نیکنه... گوشه اتاق نشسته بودم که در زدن ا مشیبرداشت برد قا

و مخصوصا مدل در زدنش هم    ومدیبود که م   حانهی موقع روز فقط ر

هست....... در و باز کردم و خوشحال شدم که   حانهی معلوم بود که ر

کنه اومد داخل و دسته   یست و باهام صحبت محداقل ریحانه ه 

  !باشه مامان ، حاال من شدم غریبه ؟  ریو گفت : خ دیگل و د

  !و گفت : سالمت کوش ؟ رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

به من غر نزن.... گفت :   گهید  شی شناسیباباته خودت که م  ریتقص

 م یهستند بازار و گشت  قهیشوهر تو و من جفتشون عت  شناسمیآره م

  !عتیقه هست؟ نمیا یچ یک ی نیا  ی بهتر از  اونا نبود حاال برا

  دیباشه که خوبه جمع شون جمعه و جنسشون جور و خند اگه
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  یکه آوردن معلومه پولدارن از گدا گودوله ها  ی:از دسته گلگفت 

 ...ادیدر نم  ی زیها چ هیهمسا نیمحله ما و ا

 هست حاال مامان!؟ یکه گفت:واهلل بخدا، ک دمیخند

کرد به من که مثال   ی به وقتش و مثال اشاره ا  گمیگفت:م   مامان

 ...من حرف نزنن  ی جلو

 بحث شوهرکردن من بود  بحث

 زنن!؟؟من حرف ن ی نه جلو گفتی بعدم

آب و جارو کن،بعدا   اطُیو گفت: برو ح  اهیفرستاد دنبال نخودس  منو

 .باخواهرت درد و دل کن   نیبش  ایب

 ..ی انجام بد یخونه شوهر کار بلدباش ی ریم پسفردا

ول   یچ  خوانیم  دونستمینم  رونیب   رفتم بود   یهرچ  یبگن 

 ..من بشنوم خواستنینم

از    حانهیر  دادیداد و ب  ی گذشته بود که با صدا  قهی چنددق  دونمینم

 .کردیکه داشت بامامان دعوا م  دمیجا پر

 ن؟ یمگه شما ماهارو سرراه آورد  گفتیم و
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 آخه؟؟ دیکنیم نکارارویا  چرا

 خب..؟ کارکنمی:باباچگفتیم  مامان

 ا یب   نیدرو بازکرد و گفت: هو اون جارو رو بنداز زم  حانهی ر  دمید  هوی

مدارن    نی بب  نجایا ازا  کنن،یبدبختت  شدم   نیمن  بدبخت  خونه 

 ..بسه

 ...کن یدرست زندگ گهیتود

 ؟؟ ی د یخاستگارت رو د چی که گفت:ه کردمینگاه م ی جور نیهم

 :نه گفتم 

با بابابزرگت    ی خوایکه اومده خاستگارته م   ی ریادامه داد اون پ  که

 ؟ یازدواج کن

 !...بازمونده بود اصالدهنم

 کار؟؟ یچ  خواستیمردنش بود زن جوون که نه بچه م   کیکه نزد  اون

 ط؟یشرا نیاونم باا یشوهر کن ی خوای:مگفت 

 ..؟؟یشیم تیاذ ی توخونه و دار ی موند مگه
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  ی گ یبهش م   ی نجوریا  ی که دار  دونهیبدبخت نم  نیگفت :باباا  مامان

 ..اون اصالخبر نداره

 .صحبت کنه و منصرف کنه  مثالباها   ادیموند توخونه که بابا ب   حانهیر

باباست و جز   کنهیکه زور م یاون  دونستی ساده من نم یآبج گهید

 ..ستین  یباباکس 

بود که   نیو مامان ناراحت از ا  کردی م   دادیداشت دادو ب  ی نجوریهم

 انداختن در اومد دیکل ی صدا هویبودم که   دهی من فهم

 ...بود  دهیهم شن دادیداد و ب ی بابا بود و صدا احتماال 

 زویبودکه همه چ  نیا  انیصورتش نما  ی اومد داخل و اخم رو  بابا 

 ..دهیشن

 و گفت:چه خبرته؟؟  حانهیکردبه ر رو

 باال؟  ی ندازیصداتو توخونه من م  ی شد هار

به تو چه اصال؟    ؟یکن  موضوعات دخالت  نیبه تو اجازه داده توا   یک

ساله و چهل    ستیبسه، ب  ی شوهرکرد  ی نجور یتو ا  رونیگمشو برو ب

 ...ساله نداره 
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 ...هست یحاج نیآدم باشه که ا دیبا

 په شوهر توخوبه؟؟ نه

 ..دختر نیبراا داکنن یخوبه بگم لنگشو پ اگه

با چک و    ومدمیتان  رونیبندازش ب  نویسمت مامان و گفت:ا  روکرد

 ..رونیلگد بندازمش ب

روگرفت وگفت:دختر    حانه یدست ر  ادین   هویاز ترسش که بابا    مامان

برو دست روت   کنهی م  یعمل  گهیم  یچ  هی  یوقت  نی تو رو خدا برو ا 

 ..بلندنکنه توروخدا

گفت: خاک   رونیب  فرستادشیکه مامان داشت م  ی همونجور   حانهیر

 !..خاک یتو سرت اگه ازدواج کن

 ...یدست هوس بابا بش  ریدت باش نزار اسخو مواظب

کردش و   رونیب  ی برسه فور  حانهی دست بابا به ر  نکه یقبل ا  مامان

 گفت:آروم باش چه خبرته؟؟ 

سن کمش بعد تومرد خرس گنده   نیبدبخت باا  گه ی راست م  خب

 ..خرفت ازدواج کنه ریدختر بااون پ نیدایکه نبا رسه یعقلت نم
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اومد طرف من   عیسمت مامان که مامان سر  ارهیهجوم ب  باباخواست

 .و دستمو گرفت و برد تو اتاق

شدنم    لیددلیشا و   نیا  شی کیبدبخت  نبودم  آدم  من  بودکه 

 .بگم نه  تونستمینم

 ...وضع قطعا خودمم بودم نیمقصرا

بااون پ  روکردم  رمردیسمت مامان وگفتم:مامان من دوست ندارم 

 ازدواج کنم 

نکنم سرم به کارم    تتونیاذ  دمیقول م  ازدواج کنم  خوامیاصالنم  من

 ...بند باشه و مزاحمتون نباشم

  ، یزمنی و عز   یتو پاره دل من  زدلمیعز  یبغلم کرد و گفت:اله  مامان

هست خونه  همچ  ذارمینم  یبرکت  جلوشو   ی کار  نیبابات  و  کنه 

 ...رمیگ یم

 ..اعتماد نداشت زدیکه م  یخودمامان هم به حرف فکرکنم

 ...ره؟عمرای جلوشو بگ مامان
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گفت:ب  کی  بابابعد من  به  و  اومد  کارت   رونیابیساعت  دخترگلم 

 ..دارم

و    ست،ین  یبود که خداروشکر عصب  نیدخترگلم نشون دهنده ا  نیا

 ...بزنه  خوادیمنو نم

ب   بلندشدم  گفت:اززندگ  رونیرفتم  خوشت   ایما    یکه  خواهرت 

 اد؟؟یم

 سر گفتم:نه بااشاره

و عشق   یکن   یتونی م  ارویدن  فیپولداره، ک  یلیخ  یحاج   نی:بب گفت 

 ..ی و حال کن

 ..ارهیم  یخوشبخت ی توزندگ پول

 ...دخترم  یکنیو به جون ما دعام  یشیمطمئن باش خوشبخت م   و

خوب و آروم باشه اما نه    می ام گرفته بود دوست داشتم زندگ  هیگر

  ...که  یمت یبه هر ق

و محبت    کردیکارا م  ن یبار داشت از ا  نیاول  ی بغلم کرد و برا  بابا 

دختر    خوامیتو رو م  ی و گفت : من خوشبخت  دیسرمو بوس   کردیم



 

 
30 

و   یکن  یهمه ما ها کمک م  یبه زندگ  ی نجوریخوب و قشنگم،  ا

  ....شم یه نمو خست  کنم یمنم آنقدر کار نم  گهید  می شیخوشبخت م 

راحت عذاب وجدان   یلیکه خ  کردیم  ی کار  هیقشنگ داشت    یعنی

و تو خونه    رونینگفتم و بابا رفت ب  ی زیو بگم باشه حله.... چ  رم یبگ

د مثل  مامان  و  د   ونهیمن  و  در  به  بود  واریها  زده  گر  میزل   ه یو 

  ....از دستمون بر نمیومد ی زیچ نیجز ا دیشا میکردیم

و چه کار    ادیو م  رهیاصال کجاها م   میدونست یو نم  رونیرفته بود ب   بابا 

  ....کنه یم

دونم چه قدر گذشته    یبود نم  ومدهیازش نبود و ن  ی شب خبر  تا

بابا   ی انداختن تو در اومد و پشت بندش صدا  دیکل   ی بود که صدا

پنجره    ی کرد و از ال گفت ، مامان چادر سر    ی که بلند بلند باهلل م

  ....ستیکه ول کن ن نمیو برگشت عقب و گفت : آه ا هیک دید

 نیهست ا  یحاج  دمیو رفتم سمت پنجره که د  هی ک  دمینپرس  ازش

  !دوباره؟ کردیچه کار م نجایا
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نداشت که تا ولش    یکار بود و ول بود، کار و زندگ  یب  نیا  انگار

  ....نجایا ومدیو م شدی کش تمبون ول م  نیع کردنیم

ح  بابام تو  چا   اطیاز  تا  دو  به  رعنا  دخترم   : گفت   اریب  ی بلند 

  ....زمیعز

  !؟ ی بر ی خوایسر جات تو کجا م نیگفت : تو بش مامان

  .... : بابا گفت آخه گفتم 

  ...اونو ولش کن گهیم ادیگفت : بابات چرت و پرت ز  آروم

ب  ختی ر  ییچا  مامان س  یو  تو  گذاشت  خواست    ین یحوصله  و 

  !درشو مرتب کنه ببره که بابا اومد داخل و گفت : تو کجا ؟چا

  .........خوبه گفتم رعنا هیزی؟! خجالتم خوب چ ییعروس تو مگه

خوب  برگشت کن  سر  چادرتو  شو  :بلند  گفت  من  به  نداره    تی رو 

ببر براش زشته نشسته منتظر    ییچا  هیبرو    رونی منتظره ب  یحاج

  ...باهات دو کلوم صحبت کنه خوادیتو هست م
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س  ییا  چاره و  کردم  سرم  چادر  پ  ینینبود  رفتم  و  گرفتم   ش یو 

و موند داخل و من تنها بودم بلند  ومدیو بابا هم دنبالمون ن یحاج

 دل ؟ زیعز یشد و گفت : سالم عروس خانوم خوب

 نداشتم بهش  یحس چینگفتم و ه  ی زیچ

 : گفت

  !؟  یکن یاخم م چرا

  !ساله کمتره؟  ستیاز جوون ب میچ من

که خوبه پول و مال و اموال   مکلمیکه هستم، ه   پ ی: خوشت  گفت

  شه یتموم نم یدارم و تا آخر عمرت هم اگه خرج کن  ی ادیهم که ز

کاسه رنگ درست    هیشده اونم با    دی و موهام سف   شی کم ر  هی، فقط  

  !مگه نه؟ شهیم

 مشکل و داشت  نیگفت به ظاهر فقط ا  یکردم راست م   نگاهش

.....  
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پدر مادر و   یدختر خوب ، اگه با من ازدواج کن  نیداد : بب  ادامه

ا از  هم  پ  یبدبخت   نیخواهرت  زندگ   کنند یم   داینجات  بهتر    ی و 

 !خوبه ؟ برمشونی خوب هم م ی به جا ی و اگه تو بخوا کنندیم

  .........هست و آروم و قرار ندارم  ریتو گ  شیالمصب دل من پ  آخه

 نویو گفت : اآورد    رونیانگشتر بزرگ ب  هیو    بشی کرد تو ج  دست

 . ..نمت یبب ی آوردم ازت تشکر کنم که اجازه داد

دل من و به دست    نکهیا  ی برا  نی ا  ی احمقم تو دلم گفتم : وا  من

.......  کنهی چه کار م  نیکنه بعدا بب   یکارارو م  نیا  نهیو من و بب   ارهیب

ازدواج کنم همه خوشبخت    نی، من اگه با ا  گه یبابا راست م   گفتم یم

با جوون ازدواج کرد   حانهیر  ای ب  ستیمهم ن  یلی، سن که خ  شنیم

  !شد ؟ یچ

 !شد ؟  خوشبخت

کنه    یکه م  یتنها فرق  گهید  شمی منم بدبخت م   نهیآخرش ا   تینها

  !!مگه نه...؟؟  گهیکه حداقل پول هست د نهیا

  !؟ زمیعز یکن  ی: قبول م   گفت
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  ....دمی بهت سخت بگذره قول م  ذارمینم

  !قبول؟ هیچ نظرت

 ی دنبالت م  ام یزدم که بهم گفت : هزار ماشااهلل م  یزیر  ی لبخند  هی

  ........رونیب  ادیحاال برو داخل باباتو صدا کن ب دیبرمت خر

م   رفتم افتخار  ماشااهلل  هزار   : گفت  بابا  که  آنقدر    کنمیداخل  که 

 هیمامان با گر  رونی، هزار ماشااهلل بابا هزار اهلل اکبر.... و رفت ب  یعاقل

 رعنا خودتو بدبخت نکن مامان  ی کنینگاهم کرد و گفت :چکار م 

؟!  مامان  ی گی م  ی نشه رفتم بغلش کردم و گفتم : چ  تیاذ  نکهیا  ی برا

  ی نگفت و اشک م   ی زی.. چ..نهیصالح منم تو ا  دیآروم باش شا  |

کارم کمک به  نیگرفته بودم با ا میدلم آروم بود چون تصم ختیر

خواب  یزندگ شب  اون  بکنم  بابام  حاج  میدیمامان  فردا  اومد   یو 

خودم   ی به سر و رو  یدست  هیو    دیخر  برهقرار بود منو ب   |دنبالم ،  

  ....رو بخونن  غهیبکشم و ص

راه انداخت    دادی شد و داد و ب  یعصب  دیو د  یاومد حاج  یوقت  ریحانه

ا برا  نیکه خاک تو سرت کنن احمق و  بابا  بار    نیاول  ی حرفا که 
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  ی و ناراحتش بودم و نم   رونیروش دست بلند کرد و پرتش کرد ب

 .......بشه ی نجوریخواستم ا

 م یعروس انجام بد  دیفرستاد که خر  یمن و مامان رو همراه حاج  بابا

نداشتم بابت    یذوق  گهیو د   دیطال خر  یمثال مارو برد به بازار و کل

برام نداشت و   ی تیجذاب  چیهمه طال انگار زده شده بودم و ه  نیا

گرفت برام مامان گفت :   شیو کفش و لوازم آرا  فی لباس و ک   یکل

  !بودن کجان؟ هاشکه با ییپس اون زنا

و خسته و  می نگفت ی زیچ: مامان من از کجا بدونم اخه..........   گفتم

باکالس بود اون موقع    ی لیبود که خ  ی رستوران  هی  ادمهی  میکوفته بود

  : اونجا و گفت   میبخور  ی زیچ  هی  میبکن   یاستراحت  هیو مارو برد 

  ....مون گهید  ی کارا ی برا میبر

 پیبا اون ت  کشمیخجالت م  ادیم  ادمیهنوزم که هنوزه    ادمهی  خوب

، حق داشتند    کردنیتو رستوران و همه نگاهمون م  می رفت  افهیو ق

حاج  پیت بود  جور  چه  ما  گشتن  ک  یو  هر  بود  جور  بود    ی چه 

  ....کردینگاهمون م
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کاغذ داد دستم و   هیزنونه و    شگاهیمارو برد به آرا  یناهار حاج  بعد

کاغذ رو هم    نیو ا   یکاراش خوبه برو بگو از طرف من  نجایگفت : ا

  ..... نشونشون بده

ارا  م یرفت باالشهر تهران بود و من و مامان تا حاال   شگاه ی داخل و 

 ، میبود  ومدهین

 کردیهمه رو م ی اون تو خونه  کارا میاعظم پنجه طال داشت هی

 و دستگاه  ماتمون برده بود لیاون همه وسا دنید با

دونستم    یو دادم به زنه چون بلد نبودم و سواد نداشتم نم  کاغذ

  .... بخونم که  تونستمیو نم  هیبه چ یچ

  !؟ دی.... هست ی آقا دیگفت : اع شما خانوم جد زنه

  ی زیکه اسمش رز بود من و مامان چ  شگریگفتن خانم آرا  دیجد  از

  ....نشد و نشستم تا کارامو انجام بده  رمونیدستگ

کرد و ابرو برداشت و موهامو رنگ و سشوار کرد   و اصالح  صورتم

منم   نیباور کنم ا  تونستمی اصال نم  ی لیخوشگل شده بودم خ  یلیخ

بابام   دیکشیکه حموم به حموم صابون نم  یکس به خودش چون 
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  د یش یم  زیتم  دیبکش   سهیگرونه با پارچه خودتون رو محکم ک  گفتیم

  ......هستم منرنگ مو  نیبعد اون موقع االن با ا

  د یخند  یخوشگل شده بودم و مامان آنقدر تعجب کرده بود م  یلیخ

که با شوهرت    ی گفت : مثل اون زن پولدار ها شد   ی م   کردیم  هیو گر

خواستگار شد  یلیخ  ی اومدن  شد  ی خوشگل  مادر    ی عروس 

  ....ی خوشبخت بش

  !شد ؟  یچ ی دید

خوب که بتونه منو خوشگل کنه مامان منو انقدر    شگاهی پول آرا  هی

 یکه با پول  ی به روز  یسر ذوق اورده بود و خوشحالش کرده بود وا

بخوره و خوب    ری و به دل س  ره یبتونه خونه خوب بگ  میدی که بهش م

ا  یزندگ د  نو یکنه  خ  دمیکه  م  یلیانگار  که  شدم   تونم یمطمن 

انت   ی خوشبخت بشم و راه خوب  یصه که حاجکردم.... خال  خابو 

  ی که م  ختیاومد دنبالم و آنقدر ماشااهلل گفت و اسکناس رو سرم ر

  تونست یتو پول بود و اون بود که م  یانگار واقعا خوشبخت  دمیخند

  .........و بچرخونه و دلت و شاد کنه یزندگ
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هم   حانهیر  ی ها  دادیخونه و قرار گذاشتن و با وجود داد و ب  میرفت

رسما زن و شوهر   یرو خوندن و منو حاج  غهیرفت و ص  شیکارا پ

 ....و به هم محرم میشد

 اون زن ها کجا هستند  دمینپرس  یبار حت هی

 بودند  یک 

  ت ی بپرسم. بعد محرم  نویکه بخوام ا  کردمیباهاش صحبت نم  خوب

بابام خدافظ کردن و   ریخ  ی و منو بدرقه و دعا  میکرد  یاز مامان 

 ونه بخت مثال فرستادن خ یدست تو دست حاج

که دادم تر  ی خودت دار  ی برا یگفت : به اتاق شخص یراه حاج تو

و    زیتم خ  سیسرو  هیکردم  و    کیش   یلیتخت  زن  مخصوص  و 

  ی لیرو تخت ، من تا اون روز خ  م یکن   ف یو ک  دمیبرات خر  ی شوهر

مامان هم    دمیفهم  یآوردم و نم  ی سر در نم  ی از رابطه زن و شوهر

هست و رابطه    یاز چ  انیجر  نمیبده که بب   حیکم توض  هی  ینکرد حت

هامو پاک کردم که تو رو   ییفقط دمپا  هیزن و شوهر چه جور   نیب

  نیخونه شوهر !!!! ادامه داد : از ا دمیو ما رو به سالمت دوو ریبه خ

 ن یبهتر  یمرتب باش  دی، با  یکن  شی آرا  دیبا  یستبه بعد که زن من ه



 

 
39 

 هالباس    نیو با بهتر  یهست  زیتو خونه تم   یو بپوش  یها رو بخر

نباش   ی آراسته باش جور  شهیهم  دمیپولشو م  ی گرد یمن م  ی برا

 !!!! یکه خجالت بکشم بگم تو زن من هست

و خوشگل تر    ی خوشگل بود   یلیمن خ  ی برا  یهست  یزن جوون  تو

و   گاهیاما خوب منم جا  یهست  ادیام از سر من ز  یلیخ  ی هم شد

 اعتبار خودمو دارم،

وجب پارچه که تن تو هست پشت سر    هیندارم مردم سر    دوست

 البدر باشه ی زیمن چ

به   نیتکون دادم و تو دلم ذوق کردم چه خوب بود که از ا  ی سر

بهتر تو  ب  کردمیم   یزندگ  طیشرا  نیبعد  و   ی راصد در صد  مامان 

  ...کردمیم دیخواهر خودمم خر

  کنن یم  ی هم با ما زندگ گهید ی بازار تو خونه کسا  می: االن بر  گفت

  !خوب ؟ یبرتر باش دیاز اونا با

ها  هی لباس  باز خر  یمجلس  ی عالمه  باز  نم  دیو    تونستم یکه اصال 

  یو بپوشم ، حت  یخاک بر سر  ی لباس ها  نیتصور کنم که بخوام ا 
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بودم    دهیبود که تو عمرم ند  ییزای و چ  میدیخر   ریز  ی لباس ها  یکل

  !!! نه ریحانه  د یپوشی واهلل نه مامانم م

 ی به اصطالح هر چ  یپول که داشته باش  دمیموقع بود که فهم  اون

 !!!! دیخر شهیراحت م شهی که تو بازار مد م 

 دوباره مید یخر زایچ  نیمانتو و ا یکل

 : گفت

  ....میری نم  یمدل نیعوض کن ا لباساتو

م  یعروس   نیع  قایدق بلند شد رفت    خواست یکه  کمد عوض کنه 

خونه اش اصال تهران و بلد نبودم   میو دست پر رفت  دیخر   یهمه چ

 د یخونه اش باالشهره کجاست اما حالم خوب بود از خر  نم ی که بب

دلت خواست   یگفت : هر چ  یچون اونجا خود حاج  میکه کرد  ی ها

  ....ی بخر ی تونیمامان و خواهرت هم م ی برا

  د ی خونه اش با  میدیفهم  میرفت   یکه تو محل م   ییراه از خونه ها  تو

ها داشتم    دیبد  دی خوشگل بود خونه ها و مثل ند  یل یبزرگ باشه ، خ

 .....کردمیم فی و ک  کردمینگاه م
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  چی که ه  ی با کنترل باز کرد اصال مونده بودم در  دمیدر و د  نکهیا  تا

  !چه جور خودش باز شد ؟ ستی پشتش ن  یآدم

خونه و اون همه دار و درخت و استخر    دنیاومدم فکر کنم که با د 

  |!!!  ؟؟؟ییا یآنقدر خونه خوشگل و رو  شدیدهنم بسته شد ، مگه م

  !و گفت : خوشت اومد ؟ دیخند

  !؟  ی دار دوست

که   دمیکم خودم رو جمع و جور کردم و فهم  هیو    دمیکش  خجالت

شو   ادهیکردم دستشو گذاشت رو پاهام و گفت : پ   یزیآبرور  یادیز

 ......دم یکل خونه رو بهت نشون م

به بدن خودم   یشدم و با لمس دست حاج  ادهیپ  ی فور  یخوشحال  از

  ...منکرد دایو پ یحس چیه

خوب بودن در مورد خونه و   یلیکه خ  دادیم  ییها  حیتوض  ی سر  هی

چه    ی اIIIIIکه گفتم : وا  میدیادماش و دار و درخت تا به استخر رس

   !!! خوشگله
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  ن ی ا  ی کردم برا  ییا  نهیچه هز  یدون  یو بغل گوشم گفت : م  دیخند

شد خوشحال  که  خوبه  باش   ی من  خوشحال  خوشحال    یتو  منم 

  !!! دل من زیعز شمیم

 م یکردیو صدا م  یو حاج  میتو خونه داشت  شهیکه هم  یعادت  بنابر

 !سوال بپرسم ؟ هی تونمی م  یگفتم : حاج

  !هستم ؟ بهیدختر مگه غر  هیچ یکرد و گفت : حاج یاخم 

  .......دوست ندارم ی نجوریباش محسن صدا کن ا راحت

کردم و دوست نداشتم    یهم محسن صداش نم  اهیصد سال س   من

دلم ..... گفتم    زی نگفتم که گفت : جون دلم حاال بپرس عز  ی زیو چ

  !استخر استفاده کرد ؟ نیاز ا شهی:م

  م یبر  ایچرا نشه ب  شهیم  زمیدوست دارم... گفت : آره عز  یلیخ  من

 ....یکنم آشنا بش یداخل بچه ها رو معرف

: سالم خانوم کوچ  یخانوم  هی  میدیداخل که د  میرفت   ک، یگفت 

 دیجان خوش اومد زیعز  دیخوش اومد
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ذوق کردم و اسپند دور سرم گردوند و گفت    کیگفتن خانوم کوچ  با

و چشم حسودانتون   دیاز بال و چشم و نظر دور باش  دی: خوش آمد

و گفت : کوکب خانم بس کن شمام اول    دیخند  یکور بشه.... حاج

  ...ی کار

خونه بوده قصد   نی من واهلل تو ا  یاز بچگ کبک هست    شونی: ا  گفت

  یدار  ی خدمه مخصوص تو هست و هر کار  شون ینداره ا  یبازنشستگ 

خونه من نبودم تمام کارات بر عهده    نیتو ا  کنهی کمکت م  شونیا

؟! قابل   ی دی، فهم  ی گیفقط به کوکب م   یداشت  ی و هر کار  شونهیا

 ..........ی کنینم  دایاعتماد تر از کوکب پ

م  یحاج  ی حرفا گوش  مو  به  مو  بب   دادمیو  ،    گهیم   یچ  نمیکه 

داخل اون   م یباکوکب خانم دست دادم که با خنده دست داد و رفت

ها خانوم  با    ییدوتا  بودن  داخل  هم  خونمون  بودن  اومده  که 

ا  دنشونید بود  مونده  باز  چ  دهی پوش  یچ  نایدهنم  ما    ا یبودن 

کرده و موهاشون درست شده و مرتب    شیتو خونه ، آرا  میدیپوشیم

  !!!یمجلس رهنیپ هیام  یکیلباس خواب تنش بود  یکی
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خانوما هم منیره و هما    نیبه اسم صداشون کرد و گفت : ا  یحاج

  ......هستند

ناخودآگا  آنقدر انگار  نه خودشونو گرفتن  و اصال  اثر کرد  ه رو من 

کردم و اونا هم مغرور  ی سالم عاد  هیفقط  ی زیطرفشان رفتم نه چ

  ....سر تکون دادند هی بودن و  ستادهیا

کن سمت    ییمحسن رو کرد به کوکب و گفت : خانوم و راهنما  حاج

  ....براش  ارمیمن م لشویاتاقش وسا

 هیو    ششیسمت من که حاج محسن رفت پ   ادیخواست ب   کوکب 

گفت : بله بله ، چشم چشم  یدم گوشش گفت و کوکب م  ییزایچ

  !!!!! حتما

باال   می باال، و پله هارو رفت  میکه اومد و گفت : خانوم جان بر  خالصه

 ی لیخونه چه جوریة خ  نم ی بزنم و بب  دیو من تازه فرصت کردم د

خونه تو دلم گفتم :    دنیدونم چرا با د  یبزرگ و باکالس بود نم

... و رفتم باال و کوکب اتاقم رو  می خونه دارن ما هم دار  نایا   ایخدا

مختلف رو نشون داد    ی داد و جاها  ح یو توض  یچ  ه نشون داد و هم

لباس   کنمیمن حمام و گرم م  دی بکن   یو گفت : تا شما به استراحت
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ن  تا او  دیو بخواب  دیاستراحت کن   دی تونیم  ارمیشما رو هم م  ی ها

  ....موقع

  دم یزده بودم که خوابم نبره و با رفتن کوکب خانوم پر  جانیه  آنقدر

 سمت کمد ها و تک و توک باز کردم و نگاه کردم داخلشون 

 ی خوشحال بودم که برا  یلینبود اما خ  یچیبود و ه  یخال  درسته

اصال   دمیخند  یو م  زدمیخودم اتاق دارم و به تخت و کمدم دست م

 نبودم مونی که کرده بودم پش ی هم بابت کار

نگاه کردم د  از باال   قایدق  دمیاتاق  برا  ی پنجره  اتاق منه   ی استخر 

  !!!!خواستم؟؟؟یم یاز خدا چ  گهیخوشگل بود د یلیخ

رو مثل مونگول ها نگاه کردم که آخر سر خوابم   وار یدر و د   آنقدر

رفتن نداشتم    ونریدونم چرا جرئت ب   یمنم نم  ومدی گرفت و کوکب ن

 هوش یکه رو تخت نشسته بودم ب   ی و حوصلم سر رفت و همون جور

 ....شدم و به گوشه افتادم

م   ی صدا  با که  شدم  بلند  خواب  از  خانم  خانوم   یکوکب   : گفت 

چ   یب  دی ببخش  کیکوچ هر  داخل  اومدم  ج  یاجازه  زدم  واب در 
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اما خانوم   د،یببخش  دیخواب هست  دمینگران شدم اما اومدم د  دینداد

  ........داخل کمک کنم د ییجان حمام و گرم کردم بفرما

انگار ذوق داشتم  شتریحمام ب میبر گهیکه م  دمیاصال نکش خجالت

کردما نه اما اگه شماهم    ینم  نیکه من خدمه دارم البته بهش توه 

شما رو و ذوق    رهیگیجو م  ی نجوریبه عرش ا  نیبر  نیروزه از زم  هی

  ....دیکن یم

وان داره و آب گرم پر شده بود  دمیکمک کوکب رفتم حمام و د با

داخل وان    دیکنار حمام بود و کوکب گفت : بفرما  یکم خوراک  هیو  

اسمش وان هست و نشستم داخل و کوکب   دمیاونجا بود که فهم

کم صحبت کرد و از خونه و عمارت و    هیمشغول شستن من شد و  

و مهربان   یادماش م از اخالق  و  م  یگفت  و   یحاج محسن  گفت 

با  هی  کردیدعاش م  : تم  دیکم گذشت که گفت  و   ی کن  زیخودتو 

  !؟ ی چ یعنی.... گفتم : تی شب عروس ی برا ی آماده باش

  !!هست ؟ یچ یچ گهید یعروس شب

  !؟ یدونینم  ی چیتو صورتش و گفت : ه زد
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دونم و گفت : خاک بر سرم کنن پس    یسر اشاره کردم که نه نم  با

  !کرده ؟ یاون مادرت چکار م

  !نداده دختر ؟  ادیبهت   یچیه چرا

  شه ینم  یچ  شهیم   یداد و گفت چ  حیسر بسته بهم توض   ییزایچ  هی

که الزم بود بدونم تازه اونم شفاف  مدل حرفا    نیو ا  کنندیو چکار م

و وحشت کردم خوب تا االن به عمرم   دم یگفت اما من ترس  ینم

نشن  نیا رو  حت  دهیحرفا  ه  حانهیر  ی بودم  رابطه   چی هم  از  وقت 

هو ترس خودمو نشون دادم ینگفته بود    ی زیخودش با شوهرش چ

 : و گفتم

  !؟ ادیمن ن ش یشب پ  یحاج  دیبگ شهیم

  ....من نخوابه  شیپ

چه    ی و گفت : وا  دیگرفتم و بهش التماس کردم که خند  دستاشو

دختر آروم دم گوشم گفت : ترس نداره که اتفاقا   ی ترسی قدر تو م

  !!!!!که نگو گذرهیآنقدر خوش م
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گفت    یکه اون م  ییزا یواهلل اون چ  کردمیو با تعجب نگاه م  دیخند

  ....دیخند  یاصال جالب و خوب نبود که م 

در آورد تا   ی و مسخره باز  دیکم باهام حرف زد و خند  هی  خالصه

بشم خالصه   الی خ یداده بود و فراموش کنم و ب  ادمی که    ییزایمثال چ

دونم   ینظافت کنم نم  ی داد که چه جور   ادمیکه به قول خودش  

  ر یغ  یلینه خ  اینگفته بود    ی زیبود که تا اون موقع مامانم چ  یعیطب

داد که چه کار کنم و به   ادمیبود و خالصه کوکب خانوم    یعیطب

 ..رونیشدم و اومدم ب زیقول خودش تر تم

من و آورده بود داشت کمد   ی و کوکب خانم لباس ها  رونیب  میاومد

 کرد یو مرتب م دیچ یها رو م

  !خوبه ؟ کیگفت :خانم کوچ که

ه  گفتم چرا  خانوم  کوکب  کوچ  ی:  کوچ  کیخانوم    کیخانم 

  !؟یکن یم

  !؟ میبزرگ هم دار مگه
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گفت : وا خوب خانوم بزرگ   دمیبه مسخره کردن گرفتم و خند  و

  !؟ یچ یعنی........ گفتم :گهیخانم هستند د ریمن

اومده باشه گفتم :کوکب خانم اون دوتا   ادمی  ی زیچ  هیانگار    هوی  بعد

  !هستند ؟ ای ک نییخانم باکالسه اون پا

  | !دارند ؟ یبا حاج  ینسبت چه

  | !کنند؟ی م  یهستند و زندگ نجایا شهیهم

و دوست ندارن   ادیاز من خوششون نم  کنمیدونم چرا حس م  ینم

 ....جا باشم نیمن ا

  | !خانوم جان ؟ د ی:خوب  گفت

  !؟ دیشناس  یخانوم و نم رهیمن هما خانوم و شما

م   منو م   د یکنیمسخره  ز  دیخوایو  بکش  ریاز  حرف  من    د یزبون 

  !؟رونیب

 ...که شناسمشونینم هیچ دنی: وا حرف کش گفتم 

 : گفت
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مگه   یهستند و هما خانم زن دوم حاج  یخانم زن اول حاج  ره یمن

باش  شهیم ندونسته  ب   یحاج  ی شما  بود  کرده  مجبورشون   انیکه 

دو تا زن داشته و    یحاج  یشناسی، بعد شما نم  یخواستگار  ی برا

من چه کار   دیشنی گوشام نم  گهید  |؟!    یهست  یشما زن سوم حاج

بودم که دوتا زن داشت و من زن سوم   ی کرده بودم ؟! من با مرد

  !بودم ؟

 تیم اذداشت ومدیحالم چه جوره و نفسم باال نم دمیفهم ینم اصال

  تونم ینم  گفتم یکه به حوله و گلوم زدم داشتم م یو با چنگ  شدمیم

تو صورتش زد و گفت    ینفس بکشم ، کوکب خانم هول شد و چنگ

: با ابوالفضل غلط کردم خانوم جان محکم و تند تند تو صورتم زد 

 : گفت یو م

  ..........دیخانوم جان نفس بکش د یبکش  نفس

ب   دهیفا  دید نفر د  رونینداره رفت  بلند    گهیو دوسه  رو صدا زد و 

  .... دیعجله کن دیاریگفت : مهر و گالب ب

داشتم   دمیفهم  یو حال خودمو نم  شدیچشمام داشت گرم م   گهید

  یخورده رو جلو   سیتند گالب و مهر خ  ی بو  هویکه    شدمیخفه م
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تازه بهم    ی راه نفسم باز شد و انگار هوا  هویام حس کردم ،    ین یب

 ه یکوکب خانم گر  دمیو د   کردمیو حالم خوب شد و سرفه م   دیرس

  !؟دیخوب  ی گفت : خانوم جان شما که ما رو سکته داد  یو م  کردیم

 ..........هزار بار شکرت ایخدا ی وا

  !باشم ؟ خوب

 ن یا  شدمیشده بغض داشتم و داشتم خفه م  یچ  دمیفهم  ینم  اصال

اما    کردیم  وونمیبودم و خبر نداشتم داشت د  دهیکه چرا من نپرس

  !داشت ؟ ییا دهی االن چه فا گهید

بدبخت شدنم و خدمه ها و   ی حال بودم زود بود برا  ی و ب  کرخت

خانم  کوکب  بدبخت  و  بودن  شده  جمع  من  دور  خانم  کوکب 

م مقصر  خودشو  احتماال  و  داشت  اشک   ی برا  دونستیچشماش 

بدتر نشه و ناراحت نباشه خواستم خودمو جمع و جور کنم    نکهیا

  ...بشه تیخواستم اذ یسنش باال بود نم 

  !؟ دی: خانوم جان خوب  گفت

  ....دیتوروخدا بلند ش انیکردم خانوم جان االن آقا م غلط
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 کم ی  ستین  ی زیگرفتم و گفتم خوبم کوکب خانوم خوبم چ  دستشو

 ی صدا  هویدارم و خواستم به کمک دستش بلند بشم که    جهیسرگ

که   دینکش یطول یلی؟! و خ نجایاومد که گفت : چه خبره ا یحاج

  !؟ینگران اومد کنارم نشست و گفت خوب هویو  دمیقامتش و د

برگشت   ختیتو دختر ؟! ناراحت ازش رو گرفتم و اشکم ر  ی شد  یچ

 ی کار  یوقت  دیدیچرا صف کش  نجایا   رونیب  دیرو به خدمت داد زد بر

  | !!؟؟ د یبکن   دیتون ینم

نگفتن رو به کوکب گفت : دکتر بگم   ی زیاز ترس رفتن و چ  همه

 !؟ ازه ی؟! ن ادیب

  .... خوب شدن ست ین یدستپاچه گفت : نه آقا مشکل کوکب

با شک نگاهش کرد و   یکه حاج  رونیرفت ب  چوندیزود پ  یلیخ  و

؟!    زمیشده عز  ی؟! خانوم گلم چ   زمیبرگشت سمت و من گفت : عز

 ختیریم داشت مو قطرات اشک  نیی جوابشو ندادم و سرمو انداختم پا

 اش فشار داد و  نه ی منو تو بغلش گرفت و سرمو محکم به س هویو 
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، توروخدا   شهیم شیدلم ر یکن یکه م هینکن رعنا گر هی:گر گفت

 نکن ،  هیگر

نکن عمر محسن !! تعجب کردم و دلم   هیدلم گر  زینکن عز  هیگر

بودم    ی جور  شد یم  یجور  هیداشت   نکرده  تا حاال تجربه اش  که 

تا حاال بغل    |کس !!!!    چیحرفا بهم نگفته بود ه   نیکس از ا  چیه

  ی دونم چرا انگار خوشم اومد بود چرا بو  ینرفته بودم و نم  ی مرد

انگار    مبه  دادیم   یو حس خوب  دادی م  یخوب بود چ  ادمی،    ی رفته 

 ....شده بودم ی نجوریبودم که ا دهیشن

که منو   رونیب  امی کم که آروم شدم با خجالت اومدم از بغلش ب  هی

تو اون حالت موندم و   قهی پنج دق  هیبه خودش فشار داد و نذاشت  

ب  بغلش  از  بوس   رونیب   امیخواستم  د  دیکه چشمامو   :  گه یو گفت 

  نکن هیگر

  و من تحمل ندارم شهیچشمات خوشگلتر م یکن  یکه م هیگر

شده بود    یچ  یافتاده باشه گفت : راست   ادشی  ی ز یچ  هیگار  ان  بعد

  | !؟
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  | !حالت بد شده بود هان ؟ چرا

  !کرده؟ تتیاذ یکس

  !گفتن؟ ی زیو هما چ منیره 

از جا بلند شد و گفت :    هویام گرفت که    هیاوردن اسمشون گر  با

  د یبه تو نبا  ی دو تا زن شورش و در آوردن گفته بودم کار  نیا  گهید

  .......داشته باشن 

برا  تی عصبان  با بره سراغشون که  بار    نیاول  ی بلند شد و خواست 

  .........نگفتن به من ی زیدستشو گرفتم و گفتم : نرو ، اونا چ

  !!!شده ؟؟  ی: پس چ  گفت

  !؟ ی خواستگار ی که اومد ی: مگه تو دو تا زن داشت گفتم 

  | !؟ یبه من نگفت  چرا

  !!!و منگ گفت : نگفتم ؟ جیگ

  !تو رعنا ؟ یخوب وا
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و پنهان نکردم ازت    ی زیتو چ  ی با دوتا زن هام اومدم خواستگار  من

ا حس  یگی م  ی نجوریکه  و  راست  اولش  چرا   ی نی از  جلو  اومدم 

  !؟یگیم ی نجوریا

  ی و من نم  یهم داشت  گهیتو دوتا زن د  دمی: اما من امروز فهم  گفتم

من چرا   ی خواستگار  ی اومد  یدو تا زن داشت  یدونستم ، چرا وقت

  !؟یختیمو بهم ر  یزندگ

  !؟ی کرد ی نجوریا  چرا

  !ختم؟یتو بهم ر یگفت : رعنا من زندگ آروم

  یام بخوا یهر چ یکن  یتو احساس آرامش و راحت خوامیکه م من

خواستم ناراحتت کنم   یبه جون خودت من نم  کنمیفراهم مبرات  

و از   دونستیم  یعن ی... دومأ من به پدرت گفته بودم دو تا زن دارم  

و پوک من و خبر داشت منم    کیمن خبر داشت و تمام ج  یزندگ

و    ی ز یتو چ  ی اومدم خواستگار  زنامنکردم و با دوتا از    میو قا  ی زیچ

 .... پنهان نکردم
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 ی زیاومده باشه گفت:نکنه بابات چ  ادشی  ی زیچ  هی انگار که    هوی  بعد

 !بهت نگفته نه؟

با سر اشاره کردم که    سیجور که چشمام خ  همون بود  از اشک 

  ....نه

  ....من ی وا ی من ا ی وا ی : ا  گفت

  !؟یمنو گرفت  ی اومد ی: چرا دو تا زن داشت گفتم 

بگه و نظر منو بپرسه خم شد و سرشو گذاشت    ی ز یچ  نکهیا  بدون

کردن کرد و گفت    فی و آروم شروع به تعر  دیمن و خواب  یپاها  ی رو

نبود بگه    یکیآخه    ی ریزن بگ  دی: هفده سالم بود که مادرم گفت با 

  !چکار ؟ خواستیپسر هفده ساله زن م

بگه و بابامم   ی زیرو حرفش حرف بزنه و چ  تونستی نم  یکس  صهخال

رو برام گرفت دروغ   رهیمن   دینبود خالصه که با زور و تهد  فشیحر

خواستم نه من    ی رو نم  رهیکه من من  نینه ا  خواستمشیچرا من نم

   ....خواستم یاصال زن نم



 

 
57 

کردم طالقش بدم نشد که نشد هر   ی ازاون روز تا به االن هر کار 

کردم دوستش داشته باشم نشد که نشد بهش گفتم طالق    ی کار

کرد و گفت    ی و زار  هیخودش گر  ی بره سراغ زندگ  ی و هر ک  میریبگ

فقط منو طالق    ریبگ  ی خوایندارم هر چند تا زن م  ی نه باهات کار

  ....بامخوام برگردم خونه با  ینده من نم

جا   نیش سوخت و گفتم ولش کن بذار همکرد دلم برا ه یگر چون

شدم که   نیا  الیخیو ب  شهیم  تی کنه حتما خونه باباش اذ  یزندگ

 ن یخونه خانمى شو بکنه و از ا  نیبخوام طالقش بدم گذاشتم تو ا

 شه یحامله نم  رهیمن   د یو پاش لذت ببره.... مامان که فهم  ختیهمه ر

راه انداخت و گفت    دادیداد و ب  ارهیبوارث    تونه یو به قول خودش نم

ا آ  شهینم  ی نجوری:  آ  ی و  و  ا  ی فالن  بدون  و  نظر منو    نکهیفالن 

با  : تو خونه گفت  و عقد   نیا  دیبپرسه دست هما رو گرفت آورد 

 .... یکن

  ی منم ب  د یدونم شا  ی بشه نشد که نشد نم  ال یخیکردم ب   ی کار  هر

نم که  بودم  رو  تونستم یعرضه  با  ی تو  بگ  ستمیمامانم  زندگ و   ی م 

  ....میدخالت کنه تو زندگ  یخودم هست و اجازه ندم کس
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 که به زور مامان هما رو هم گرفتم  خالصه

ه  و و  بودم  زندگ  یچیجوون  م  دمیفهم  ینم  می از  کار  و   کردمیو 

دو تا زن دارم مثل خروس   نیا  دمید  ی خونه هر روز خدا م  ومدم یم

بود که مادرم    یاش   نیو منم حوصله نداشتم و ا  پرنیبه هم م   یجنگ

من پخته بود و اتاقمو جدا کردم و کله سحر که خواب بودن   ی برا

که آرامش داشته   ومدم یبودن م  بو شبا بوق سگ که خوا  رفتمیم

 ............باشم 

شانس من هما سرطان رحم گرفت و مجبور شد رحمش رو در    از

داشتم که نازا بودن   یو دوتا زن  ارهیبچه ب  تونست ی نم  گهیو د  اره یب

باالخره جفتشون جوون   شدمیم   تیبرام مهم نبود، ناراحت بودما اذ

اول زندگ  اول راه بودن و  اما خوب کار  شونی بودن  بود که   ی بود 

  ....شده بود و دست منم نبود 

از آب در   ی نجوریکه انتخاب کرده ا  ی دوتا دختر  نیا  دیکه د  مادرم

د عذرخواه  الیخیب  گهیاومدن  و  د  یشد  که  گفت  و  تو    گهیکرد 

  ...طیخواد که بدتر بشه شرا ی و نم کنهیمن دخالت نم  یزندگ
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زن  یزندگ  گهید دوتا  با  نم  یمن  و    یکه  بود  شده  تباه  خواستم 

ه  یعذرخواه پ  ی کار  چیمامان  فا  ردینم  شیو   ییا   دهیو 

  .......نداشت 

وضع  ینم خدا  بنده  که  هما  بشن  آواره  بدم  طالق   ت ی خواستم 

به اون شرا با برگشتن  نبود دوست نداشتم   طیخانواده اش خوب 

  .....اوضاعش بدتر بشه

فرق   نشونی بگم بکنم دروغ ندارم    یگرفتم زندگ   میکه تصم  خالصه

درسته   دمیهم خر  یکیاون    ی برا  دمیخر  نیا  ی برا  ینذاشتم و هر چ

  ط یمحبت کنم که شرا  کردمیم  یدوستشون نداشتم اما باالخره سع

  ..... نشه نیبدتر از ا

و اعصاب   دنیپریمثل سگ و گربه به هم م  شهیو منیره هم هم  هما

و جدا   یخواب و همه چ  ی کردم جا  ی و سع  شدیمن بدتر خورد م

 ی دادن به درد م  یباهاشون نباشم و فقط در حد خرج  گهیکنم و د

 گهید  زیپول بده چ   گفتنیو خواستن م   نیخوردم اونا هم خودشون ا

  .......میخوا ینم ییا
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ام از هم جدا شد و نشد که نشد درستش    ی زندگ  رازهیش  ی نجوریا  و

  .... کنم

رو که    نا یو ا  یزندگ  طیشرا  کردیاوقات کار م   یمن گاه  ی برا  بابات

گفت آره من دختر دارم و وقت ازدواجش هست و چرا خودت   دید

  ..ی ثروت محدود کرد نیرو با ا

  !؟یکن  یکه زندگ ده یوقتش نرس ی موند یزندگ نیا ی پا و

وقت بود    یلیبات گفت که پاهام سست شد ، خچرا انقدر با  دروغ

  کردم یم  یزندگ  هودهی کردم و برام مهم نبود ب  یفکر نم  میکه به زندگ 

شد ، درسته سنم باال بود و    زیحرف بابات شاخک هام ت  نیاما با ا

 ....کم نداشتم  ی زیپا به سن گذاشته بودم اما چ

اما   یهست  یدونستم چند سالت هست و چه شکل  یاصال نم  من

باال باشه چون من  دیبهات با  ریو ش  هیبابات شرط گذاشته بود مهر

خونه من. گفتم بهش که من    شهی هستم و دخترش مثال تلف م  ریپ

د زن  تا  هر  گهیدو  مرد  ندارد  اشکال   : گفت  بخواد   دارم  تا  چند 

من   دونستیبابات م  خوادیمن دلم بچه م  دونستی بابات م  رهیگ یم

 هوده ی همه سال ب  نیعقده دارم و ا  دونستیم  میکمبود دارم تو زندگ



 

 
61 

منم آدم  خوادیو محبت و عشق م  یکردم و دلم زن و زندگ یزندگ

  ....بودم خوب

  ی ن ک  یبدونم چند سالته و چه کار م  نکهیقبل ا  تیخواستگار  اومدم

کردم اون شب اونقدر    ی دونم چرا مهرت به دلم افتاد هر کار  ینم

نگاهت نکنم نشد نشد که نشد من مرد پنجاه ساله کم آوردم از 

دو تا زنم اما نشد    ی نشم حداقل جلو  رهینگاهمو بدزدم و خ  نکهیا

که نگاهم   دنیرسیبهم م  یلیهما خ  و که نشد.... اون شب منیره  

   سمت تو نره

اون دوتا زن    ی حنا  گهیبرگرده اما خوب د  ره یگ  شت یاگه دلم پ  و

 ی شوند بدونم ک  م ی شناختی آنقدر م  گهیمن رنگ نداشت و د  شیپ

  ..........هستند ی جد یک کنندیم ی نقش باز

ترس  دمیفهم  یوقت  اما هست  کم  آنقدر  نم  دمیسنت  بچه    یمن 

  ........رمیتو رو بگ ام یخواستم بزرگ کنم که بخوام ب

 ده یسال ها لرز  نیبار تو ا  نیاول  ی نداشت دل من برا  دهیخوب فا  اما

و از   اوردمیو به دستت م   کردمیم  تیراض  دیبود و هر جور شده با

  ....راه جواهر و طال وارد شدم که همه خانوم ها دوستش دارن
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دختر بچه   هیکه عاشق    رمردیمن پ  ی زشت بود برا  یلیدونم خ  ینم

هوس هست    کردمی ده دوازده بشم اما دست خودم نبود اولش فکر م

 بودم  یمدل نیاما من اگه ا

بود  جلومو نگرفته  ی زیکار و کرده بودم چ  نیچند سال ها ا  نیا  تو

خوام باهات    یدستامو گرفت و گفت : رعنا به خدا دوستت دارم م

خوام برام   یخوام ازت بچه داشته باشم م   ی خانواده بدم م  لیتشک

 ....خوب و تجربه کنم یو طعم به زندگ  یزن باش

تو    یدونم چ  یگفت و تحمل کنم نم  یکه م  ییحرفا  تونستمینم

 یبرق نگاهش عوض شد و از رو   هویو خوند که انگار    دینگاهم د

  ....تخت بلند شد و گفت : من برم راحت باش استراحت کن 

مصادف شد با اومدن کوکب خانم و اومد داخل    یرفتن حاج  رونیب

  !خانم جان ؟ یو گفت : خوب

  ...فقط و فقط من هستم  لشیحال خراب شما دل  نیشرمندم ا  من

 یعاد  طیکم شرا  هیمدت شما رو تنها بذاره تا    هیآقا خواستم    از

شما هستند و    ی اتاق بغل  ییایاوضاع کنار ب  نیبشه و شما هم با ا
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کن  دی تونی م  دیداشت  ی کار آقا رو صدا  و  و    ی ... تشکردیمن  کردم 

بخت    ی لشت و برارفت سر کار خودش و منم سرمو گذاشتم رو با

   !بدبخت و بد شانس ؟ نقدرآخه آدم آ ختمی بد خودم اشک ر

  !بابام منو فروخته بود واقعا ؟ یعنی ی حرف حاج نیا

  !منو فروخت ؟  یراحت نیهم به

  !بهم نگفته بود ؟ یچیدو تا زن داره چرا ه نیا دونستیکه م اون

  ی حس  چی ه  حانهی مطمئن بودم بابام اندازه سر سوزن به من و ر  یعنی

 ی و نم  ختمینداره دلم گرفته بود و داغون بودم و آروم آروم اشک ر

بود که نم که داشتم و   یحس  نیا  تونستمیدونم چه قدر گذشته 

همه چراغ ها    دمیاتاق که د  رونیتحمل کنم و بلند شدم رفتم ب

  ...ادینم ییصدا  چیخاموشه و ه

فرو رفته بودم   قی خونه همه به خواب عم  یقول معروف انگار اهال  به

 ی تونه آرومم کنه حاج  یکه م  یدونم چرا حس کردم تنها کس  ینم

نکردن باز مامانم هوامو داشت    ی هست من پدر مادر خودم برام کار
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بهش    تونستم یکه م  ی اما بابام منو مثل ماست فروخت االن تنها کس

 نیم جز انداشت  ییانگار چاره ا یعنیبود  یاعتماد کنم حاج

  ایکنم به هر حال اون برام مونده بود    نانیبخوام به شوهرم اطم  که

 ....نبود یسمت خانواده و بابام که شدن گشتمیدوباره برم  دیبا

چرا حس کردم اون   دونمیخواب باشه اما خوب نم  دادمیم  احتمال

باموق بگ  دیع شب  آروم  و  و   رمیبرم سراغش  باز کردم  آروم  و  در 

کم صبر کردم چشمام به نور   هی بود ،    کیتار  یلیخ  یلیاتاقش خ

و   دهیخواب  یبغل حاج  یکی  دمیعادت کنه و بعد که دقت کردم د

ا ای بودم که دوباره    نیانگار منتظر  بهونه    ه یسمتم و گر  اد یب  ییه 

 هیگر  ی ام گرفت و به صدا  هیبهونه دستم اومد و گر  نیکنم ، که ا

پر  یحاج  هویمن   م   دیاز خواب  نگاهم  با ترس داشت  که    کردیو 

بودم و چراغ شب خواب و زد و تاخواست دهن   ستادهیوسط اتاق ا

  ی نگاهش مثل من افتاد رو  یکن  ی جا چه کار م  نیباز کنه بگه ا

هم تنش بود که    د یسف  ری لباس خواب حر  هیبود و    دهیکه خواب  اهم

با د  یآنقدر لخت انداختم پا  دنشیبود من از خجالت  و   نییسرمو 

به من    ینگاه  هی  یو هر از گاه  کردیام با تعجب نگاهش م  یحاج
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  ی ، تو با اجازه ک   نم ی تکونش داد و گفت : پاشو بب  هو یکه    نداخت یم

   !تو اتاق من ؟ ی اومد

  !هست ؟ ییچه سر و وضع مسخره ا نیا

گفت : وا   ییحالت خمار و خوابالو  هیبوده اما با    داریبود که ب   تابلو

ا؟یگ یم  یچ  یحاج خودت  خر  ن ی!  و  خوشت    ی دیلباس  و  برام 

  !!؟؟؟ ستین ادتی میسرشب با هم خوش گذروند  ومدیم

از رو   با ناز  پا  ی خجالت و  اومد  الک  ی جلو  نییتخت  مثال   یمن و 

  دهیکه د ش یخصوص هیناح ی و دستشو گذاشت رو دهیخجالت کش

  !موقع شب ؟ نیا ی کن یجا چه کار م  نینشه و گفت : تو ا 

  ....بعد جنگ و جدال و دعوا راه بنداز یبذار برس یاول روز

برگشت رو به هما گفت: من غلط کردم با هفت جد و آبادم  یحاج

و از همه مهم تر غلط    میکه سر شب با تو بودم و خوش گذروند

 دمیتو خر  ی لباس و برا نیکردم که ا

  !!!! تو اتاق من ییایسر و وضع م نیبارآخرت باشه با ا 
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قسم    تونستمیگفت و م  یقشنگ تابلو بود که داشت دروغ م  یعنی

بزرگ   ییمن تو محله ا  گهیهم خواب نبود، د  هیثان  کی  بخورم که

جنگ و جدال داشت مخصوصا    هی شده بودم که هر روزش به همسا

مورد تخصص   نیتو ا  اوردمیسر در نم  ی زیاز هر چ  گهیموارد د  نیتو ا

  هیهمسا  ونیالبته اونم مد  هیگرفتم موضوع چ  یم  ی داشتم که فور

 ....ها بودم

و   زدیبود که هما داشت کلک م   ن یواضح بود ا  یلی که خ  ی زیچ  اما

خنگ   گهید  ی زایتو چ  کمیمن ناراحت باشم درسته    خواستیمثال م 

خواب خواب بود و هما   یو خوب گرفتم چون حاج  نیبودم اما ا

  ...ارهیدر ب ی و مثال خواسته بود زرنگ باز داریب

اومد کنار من و دست من و گرفت و گفت :    یراهنیپ  ریبا ز  یحاج

  .. بلند شو برو تو اتاقت

که   یخوب دونسته باش  دیرو به هما گفت : برگرد تو اتاقت تو با  و

هست که منو   ی بار  نیچندم  نیا  دهیها رو من جواب نم  وهیش  نیا

حاال   ی اریرو در ب  هیو حرص بق  ی ار یه دست بب  ی نجور یا  ی خوایم

  !!هست ؟؟ چاره یدختر ب نیهم نوبت ا
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نگفت و از حرص دستاشو مشت کرده بود و با حرص   یزیچ  هما

   !خوب به من چه مگه من کرده بودم ؟  کردینگاه من م

 ده یکش   یدنبال حاج  شهیم  دهیکه دنبال مامانش کش  ییبچه ا  نیع

 یچ  ی برا  نمیبب   ن ی شدم و منو برد داخل اتاق و گفت : خوب بش

 !!!تو اتاق من ها ؟ ی اومده بود ینصفه شب 

  !بال نه ؟  ی شوهرتو کرده بود هوس

آنقدر شوت   هینگاهش کردم و نگرفتم منظورش چ  جیلحظه گ  هی

بودم و از مرحله به اوت بودم که خودش چشمام رو بست و گفت :  

 بدم ادتیرو  ازیچ  نیا دینگو که با

  !؟ ی:چ گفتم 

شونه من و منو هل داد عقب    ی و دستشو گذاشت رو   یچی: ه   گفت 

و    شنیو گفت : بخواب دختر بخواب آخر شبه مردا شبا خطرناک م 

  ..... هر لحظه امکان انفجار دارن

  ی از اون حس بد و دلتنگ   گهیبودم و د  دهیگفت و من دراز کش  نویا

بهتر شده بودم و آروم شده بودم..) گند زده    یلینبود و خ  ی خبر
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ها  نقشه  تو  احساس   ی بودم  بگذورونه  نذاشتم شب خوش  و  هما 

خواستم و و( سرشو گذاشت    یم  یچ  گهیکردم د  یآرامش هم م

 کنار سر من 

دونم چه قدر گذشته بود که حس کردم گردنم انگار داره   ینم  و

که   دمید  ومدیو چشم باز کردم و به زور چون خوابم م  شهیم  سیخ

 ه ی  نهی بیو سرش تو گردن من هست و داره زبون م  دارهیب  یحاج

 باز شد   ینلعبک هیلحظه انگار هنگ کردم و چشمام اندازه 

 : شدم و گفتم بلند

  !!!!؟ یکن یم  ی چه کار دار تو

 ت یرعنا اذ  کنمی گفت : خواهش مگردنم بلند کرد و    ی از ال   سرشو

  ... نکن

خمار خمار بود و اصال حالش دست خودش نبود خوب   چشماش

مرد    هیدونستم    یبودم اصال نم  دهیو تا حاال ند  ی ز یچ  نیمنم همچ

انگار   زدیکه م  ییحرفا  یچ  یعنیحالت    نیو ا   شهی م  ی نجوریچرا ا 

، دوباره خواست برگرده سمت گردنم که   گهیم  ینبود چ  شیحال
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خوب و رو فرم بود    یلیخ  کلشی ه   نکهیبا ا  رمینتونستم جلوشو بگ

سن    نیبود من با ا  یعیاز من درشت تر بود و خوب طب  ی لیبازم خ

 !! بشم و زورم نرسه بهش فشیو سال نتونم حر

رو   دستامو الله گوشم  و  گردنم  اومد سمت  و  محکم  کنار گرفت 

که تا حاال تجربه   شدمیم  ی جور  ه ی،داشتم    کردیم  سیو خ  خوردیم

بود    ی زیفقط چ  ی بود نه حس بد  یاش نکرده بودم نه حس خوب

که تا حاال درکش نکرده بودم آروم دم گوشم گفت : از امشب عروس 

  ...منو خودم نوکرت هستم خوشگل  یشیخودم م

در    هویلباس که    ریخواست برگرده و دستشو خواست ببره ز  دوباره

اتاق من باز شد و کوکب اومد داخل ،من که دستام گرفته شده بود  

که مواد زده باشه و  یمثل کس  یبکنم اما حاج  تونستمینم  ی و کار

و کوکب   دیسیخ نشست سرجاش و تمام حسش پر  هویباشه    دهیپر

  ره یخ  رهیرفت ، منم خ  ی نم  مه  رونیبدبخت خشکش زده بود و ب

م  نگاهش  انگار    کردمیداشتم  اومد و محکم که  کوکب به خودش 

تو رو خدا   دیزد تو صورتش و گفت : خدا مرگم بده آقا ببخش  یکی

شده باشه   یام انگار بادش خال  یو حاج   رونیرفت ب  یو بدون حرف
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 د یبزنه راهش رو کش  یحرف  نکهیو پنچر شده باشه بلند شد و بدون ا 

به    دونمیبود که نم  یشد اما هر چ  یچ  دم یاصال نفهم  رونیب  رفتو  

داده   ادمیکه کوکب زده بود و    یینه اما با حرفا   ایضرر من تموم شد  

بد بد بکنه  و خداروشکر که    ی از اون کارا  خواستیبود احتماال م

 شییباشه فردا از کوکب به خاطر ورود یهوو   ادمیشد و رفت    الیخیب

  ....تشکر کنم

 نتونستم فکر کنم  ی ز یچ چیخسته بودم که به ه  انقدر

  کنن یم کاریمهلت نشد به بابا و مامانم فکر کنم که دارن چ یحت و

شدم و رو تخت ولو    هوشی نه ، فقط ب  ایو حالشون خوبه    ستم یمن ن 

 .... راحت خوابم برد یلی خ یلیشدم و خ

که   دمی درد داشتم و فهم یلیخ ی لیکه از خواب بلند شدم خ  صبح

بله جنبه تخت و نداشتم و چون بهش عادت نداشتم کمر درد شده  

 ...بودم

بودم که در زده شد و چ  هنوز ام    ینگفتم و کس  ی زیبلند نشده 

از جام تکون نخوردم و دوباره در زده شد که  داخل نشد و اصال 

  !!! گفتم : بله؟؟
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   !تو؟  ام یب  تونمیگفت : م  کوکب دمید

  !؟ی گری کردم در و باز کرد و اومد داخل و گفتم :چرا اجازه م  تعجب

 ....راحت باش گهیتو د ایب

 ........شبید  انی: آخه سر جر  گفت

د  گفتیم   راست بنده خدا  در  شبی،  اجازه خواست    ی نه  نه  زدم 

اون   نکهیا  ی در و باز کرد اومد تو حاال برا  هوی  ی جور  نی ،هم  یچیه

نمیومد تو تو فکر بودم که   هویو    زدیدر م  گهیصحنه تکرار نشه د

اما    یگفت : خانوم شرمنده به خدا نم   ، خواستم مزاحمتون بشم 

بشه زبونم الل زبونم    ی اونجور   ستوندوباره نف  دیتنها هست  دمیترس

  ن ی هم  ی ادتون برسه ، براام نباشه به د  یتو اتاق وکس  دیالل خفه بش

  .... گاو اومدم تو نی سرمو انداختم ع 

 ...ستمی نداره من حساس ن   ی: دور از جون نه اشکال گفتم 

بدم نشد خانم جون ، من به آقا گفته بودم چون   یلی: اما خ  گفت

برا  ، باشه  خوشحالم که مزاحم   نیهم  ی سن شما کمه مراقبتون 
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بودم و    ی ام عصب  یلیخ  شدن من باعث شد آقا برن اتاق خودشون

  ....یتحملشون کرد سر صبح شدیاصال نم

م  نیا  عاشق بودم  دخترش    یصداقتش  همسن  من  چون  گفت 

زوده اون درد و بکشم و عروس بشم به قول  یلیهستم و بچه ام خ

زوده فعال دست نگه   یلی، اما خ  ستمایگفت من فضول ن   یخودش م

  ...دار

  ........رم یو بگ  یحاج ی دست خودم بود که مثال بتونم جلو انگار

اتاق   ینم تو  و  بود  رفته  بود و حوصلم سر  دونم چه قدر گذشته 

 ستیکه خودش ن  ی گفته بود که موقع ها  ینشسته بودم و حاج

 ....نباشم  رهیو تنها با هما و من  رونیمن نرم ب

ونه به جالب نبود تو اون خ  یلیرفت و خ   یحوصلم سر م  یلیخ  و

 ی تو اتاق و کار   شستمیها م   ونهید  نی تک و تنها ع  یاون درندشت

ها گپ و گوپ   هیبکنم باز خونه خودمون بودم با همسا  تونستم ینم

 رفتیاز وقتمون م  کمی   میکردیپاک م  ی ز یچ  ی سبز  ه یو    میکردیم

 اونقدر کالفه شده بودم  و
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 گرفتم یبهونه م   یل یروز که خ  هیبودم و    یشده بودم و عصب  ونهید  که

م   یحاج  : بگ   ی خوایگفت  برات  باش  رمیخونه جدا  راحت  و   ی که 

  !نکنن ؟ تتیآنقدر هما و منیره اذ

 کنند یندارن اونا خودشون با خودشون دعوا م  ی : اونا با من کار  گفتم

 نجا ینرو من ا  رونیب   یگیا خوب توام مرسه ام  یو به من نوبت نم

  .... باشم تونمینم  رهیحوصلم سر م

 افتاده ین   ی بود که اونجا بودم هنوز که هنوزه اتفاق  ییدو هفته ا  هی

و من و هوو   دیخواب  یام تو اتاق خودش م  ینبود حاج  ی بود و خبر

  ش یکدوم پ   چیو ه   میو اونجا بود  م یهام هر کدوم اتاق جدا داشت

شده    ایح  یدونم شوهر کرده بودم چرا ب  ینم  مید یخوابینم  یحاج

دوست    کنندیکه زن و شوهرها چه کار م  مبود  دهیفهم  یبودم و وقت

کنم و هر وقت هم    ی کار  شدیداشتم امتحان کنم اما خوب روم نم

بزنه    ومدیم  یحاج حرف  اتاق  تو  لباسا  هیشب  باز   ی کم  باز 

 ینم  ی ت و کارنداش   یحس  چیدونم چرا ه  یاما خوب نم  دمیپوشیم

و   بود  شده  شروع  کرمم  من  بود  شده  آروم  اون  که  حاال  کرد 

  ....بزنه  یحرکت هی خواستمیم
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کم تحمل کن   هی خوب بود اما گفت : رعنا    یلیوضعش خ  یحاج

  نایفرق داره مثل ا  نای،  تو جنست با ا  رمیگ یخونه جدا م  هیبرات  

 رم یگ یخونه جدا م  نیهم ی برا یبد باش نایمثل ا یتون ی و نم ی ستین

دارم، بذار درست بشه و فکر و ذهنم آروم باشه   ی کم گرفتار   هیاما  

  ....کنم  ی مبعدا رو جفت چشمام درست 

 م یدوهفته نرفته بود  نیو تو ا  میو بابا و مامان کادو گرفت  حانهیر  ی برا

 م یبهشون سر بزن

و گوشت و    وهیو م   وهیبراشون م  ی حاج  دمیو د  مید یخر  یهمه چ  و

متوجه    مینر  یبود و گفت که دست خال  دهیخر  لهیوس  یکل  مرغ و

  ....کمک خرج بابا بشه و بهشون بدنگذره  خوادیبودم که م نیا

کردن و   یاطالعات  هیتخل  یو مامان منو حساب  حانهی اونجا و ر  میرفت

  کنه ینم  تیمنو اذ  یراحت شد که اوضاع خوبه و کس  الشونیخ  کمی

ر نم  حانهیو   : شا  ی گفت  م   دیدونم  آقا   گفتم ی م  کردمیاشتباه  با 

داره شوهر    ت یباز پول داره شخص  یشیبدبخت م   یمحسن ازدواج کن 

  !!!؟ یعرضه من چ  یب

 ....دوباره باردار هست حانه یر میدیاونجا بود که فهم تازه
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 :گفتیناراحت بود و م مامان

  !دوباره؟ ی باردار شد ی مواظب نبود چرا

داره چرا   یهست و رحمت بچه نگه نم  ی نجوریا  تتیکه وضع  تو

شد  باردار  بش  ی دوباره  اذیت  خودت  بش  ی که  مجبور  دوباره    یو 

  !!!؟؟یسقطش کن 

  ر ی و با خجالت گفت : مامان مگه تقص  نییسرشو انداخت پا  حانهیر

  !چکارش کنم؟ یگی م گهیمنه شد د

  ...نکردم  یمنم گناه وفتهیم گهیدو روز د  خودش

چک   هی  یحاج  دمیکه د  میبر  میو خواست   میحرف زد  کمیروز    اون

به بابا داد و گفت که بره بانک پاس کنه و پولش رو   یواشکی  یلیخ

  ........برداره

تو ، قرار    ی   هیبود ؟!!!! گفت : مهر  یکه گفتم : اون چ  رونیب  میاومد

سر حرفم هستم    نکهیا  ی باشه برا  ی به بابات بدم که مثال تشکر  بود

نباش مهر  پ  هینگران  بابات که    شیخودت  اونو دادم  خودم هست 
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و شرمنده   دمینگفتم و خجالت کش  ی زینگه رو حرفم نبودم.... چ

  !بابا بود ؟ نیشدم واقعا ا

  ....راحت و مفت فروخت و رفت یل یگفت خ شهیم

  د ی زدیحرف م  یخصوص   ینگفتم و گفت : شما خانوم ها چ  ی زیچ

  !بالها هان؟

  !آره ؟ خورمیگفت که من به درد نم یم خواهرت

 زارویچ  نی، ا  نیو با تعجب نگاهش کردم که ا  دی و گفت خند  نیا

  !!!دونه ؟؟ یاز کجا م

 ی الف بوده و م گفت که خواهرت مخ  ی: تعجب نکن بابات م  گفت 

  !حرفا آره ؟ نیو ا رمیگفته من پ 

نگفتم و سرمو انداختم   ی زیداشته چ  یخوب  یبابا اطالع رسان  ماشااهلل

 یلیخوبه ، خ  یلیخ  یبودم حاج  دهیچند روز فهم  نیو تو ا   نییپا

 حانه یامثال على و شوهر ر ی بود اما از آدم ها ریخوب بود درسته پ

  ....بهتر بود یلیخ
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ا  ی خودش فکرا   شیپ  نکهیا  ی برا نه در مورد   : نکنه گفتم    نیبد 

  .........باردار هست حانهیگفتم : ر ی، با ناراحت میزدیحرف نم

   !!: وا چرا ناراحت ؟  گفت

 ...و منم عموش ی شیخوبه تو خاله م یلیکه خ نیا

 یسک  نکهیوقت از ا  چیخوبه ه  یل یحسرت ادامه داد : بچه که خ  با

 ....داره ی چه درد فهممیکه ندارم م  یناراحت نشو من اره یبچه م

رحمش   مینیکه چرا بچه داره ناراحت ا  میست ین  نی : ناراحت ا  گفتم

محله   ی شده ماما  ی نجور یبار ا  هیکنه ،    یو سقط م  دارهیبچه نگه نم

قبل زدش سر   ی شوهرش سر   یل یمشکل و داره و خ  نیگفت که ا

بشه که چرا بچش    ریخورد و تحق  دیموضوع بدبخت دوباره با  نیا

جون نداشت    گهی خورد که د  کآنقدر کت  شیپ  ی حتما و سر  شهینم

  ..... یزندگ نی، اون هم شانس نداشت از ا

تگفت  خودت  به  خوب  نداشت   ی ندازیم  کهی:  شانس  هم  تو    ی که 

  !آره؟

  .....زمیدرد نکنه عز دستت



 

 
78 

جمع و جورش    ی دونستم چه جور  یمگند کاشته بودم و ن  دوباره

 .....ندم  یدادم ساکت بمونم تا دوباره سوت  حیترج  نیهم  ی کنم برا

  !مشخص شده ؟ شی ض یرفته که مر  یک  شی : پ  گفت

تو   میدار  ینرفت که به قابله و ماما خونگ  یکس  شی گفتم : پ  جیگ

  .... اون رفت شیهاست پ  ه یکوچه از همسا

  ی شد دکتر که تو بهش اعتماد م   نمیتکون داد و گفت : آخه ا  ی سر

  !؟ یکن

 ی برا   شناسم یدکتر من دکتر خوب م  م یخواهرت رو ببر  امیم  فردا

ده کارش خوبه به خواهرت بگو آما  رفتنیم  ششیپ  رهیزنان هما و من

م هز  نهیمعا  میریباشه  نگران   ، م  نهیکنه  من  نباشه  هم    دم یاش 

 .........کمه ست ین یلیخ شهینم ی زیچ

و چ  ی تشکر بود    ی زیکردم  پول   ی نجوریا  یک ینگفتم چه خوب 

 ...ی نجوریام ا یکیداشته باشه و با اون مشکلش رو حل کنه 
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اونجا بود و گفت    حانهیخونه و زنگ زدم مامان و گفتم که ر  میرفت

باشه صبح منتظر    ی ممنون که به فکر من  یدستت درد نکنه آبج

  ....هستم

که بلند گفت : من پول مول ندارم به دوادکتر   دمیرو شن   یعل  ی صدا

 گهید  ادیاش ز  نهیکه ناقص هست و هز  نمیا  ادهیاونا ز  نهیبدم هز

  حانه ی........ متوجه شدم رنهیهم  گهیکنم د  چکارش  شهیبچه اش نم

و ناراحت شده تو دلم صدتا فحش و ناسزا دادم به   کنه یم  هیداره گر

ما   ریبود گ  یچ  ن یدونم آخه ا  ینبود و نم   موقت آد  چیعلى که ه

  ....افتاد

 م یی ایصبح آماده باش ما م  یاش نباش آبج  نهیگفتم : نگران هز  آروم

  .............دهیاش رو م  نهیدنبالت ، حاج محسن گفت هز

خوشحال شدم و رفتم   یلیبه دلم نشست و خ  یکار حاج  اونشب

 ی اتفاق   یلیکه خ  رونیکردم و خواستم برگردم ب  ی و تشکر  ششیپ

و فرار کردم و   رونیگونه اش کاشتم و پا تند کردم ب  ی بوس رو  هی

ا بلند خند  نیمتوجه  بلند  از من گذشته    دی شدم  : دختر  و گفت 

  ...........دنبال تو بذارم
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که    میدنبال ریحانه و مامان که دم در منتظر بود  می فردا صبح رفت  و

کارا بکنم و خوشحال    نیآروم دم گوشم گفت : اگه دوباره از ا  یحاج

  !!دختر کوچولو؟؟  ی دوباره بوسم کن   ی دیقول م یبش

طفره   یجواب دادن به حاجاومدن و منم از    نایاوردم ماما  شانس

 حانهیکه ر  کردمیو تو دلم دعا م  مارستانیسمت ب   میرفتم و راه افتاد

روزا  اون  دوباره  و  بشه  و ضربه    ی باردار   ی خوب  نشه  تکرار  اولش 

  ....رو بخوره ی بعد

ازما  م یرفت نوع  چند  و  گراف  ش یدکتر  سونو  ا  یو  چ  نیو   زایجور 

 ی ل یخ  ادیم  ادمیاش هم    نهیو هز  می همه رو انجام داد   می نوشت و رفت

 ی وقت اون رو به رو   چیوقت ه  چی ه  یبود اون موقع اما حاج  ادیز

  .....د یرسیبه همه م رشیو خ کردیمحبت م   یلیخ اوردیمن ن 

و آخر   دی طول کش  ییهفته ا  هیاماده بشه    نایو ا  ش یجواب آزما  تا

ا  زیچ  هیهم جواب   اونم  ر  نیبود  ازما  حانهیکه  بود هم    ش یسالم 

 ... و رحمش سالم سالم یهاش سالم بودهم سونوگراف

 نیبود و دکتر گفت : کجا رحم دخترت مشکل داره خانم ا  سالم

 دیگفت : شوهرت با  حانهیرو به ر  ارهیرحم تا ده تا بچه رو هم م



 

 
81 

ز  شیآزما احتمال  خ  ادیبده  تو  اونه  از  باشه    التیمشکل  راحت 

 ........ی ندار یمشکل

خوشحال شده بودم که خواهر من مشکل نداره   یل یطرف خ  هی  از

بفهمه    یطرف نگران بودم که عل  هیکنن از    تشیاذ  توننینم  گهیو د

 !!!بگه؟؟ یچ خوادیم

 ی برا  م یکل از تو هست گفتمش  گنی که م  میکه اولش نگفت   خالصه

ر با  حانهیمشکل  ا  ی بد  شیآزما  دیتوام  شد چرا   یراض  ی نجور یو 

  !!!نشه ؟ یراض

درست    حانهیکه از خداش بود که ر  دادینم  ییا  نهیهز   گهیبود د  مفت 

 !!!!یبشه اونم مفت و مجان

 م یبه دکتر نشون داد  میها رو انجام داد و برد  شی که آزما  خالصه

هاش  *پ*ر*م  ،اس  داره  مشکل  شوهرت  متاسفانه   : گفت  که 

تحت درمان قرار    دیبمونه و با  تونهیبه بعد نم  ییو بچه از جا  فهیضع

 !!! دونم که زنده بمونه یم  دیبچه ام بع نیمتاسفانه ا دیریبگ
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نداشت که    دهیگفت فا  یام هرچ  یو حاج  کردیم  هی خود خونه گر  تا

چ هر  م   میگفت   ینداشت  م  شهیدرست  درمان  درست    ی ریتحت 

  !شد؟یاما مگه آروم م شهیم

راه   ی داد یداد و ب  هیمشکل از اونه    دی فهم  یخونه و على وقت  میرفت

محکم خوابوند تو گوش   یکی، اومد جلو و    نیو بب  ایانداخت که ب

کارو   نیچرا ا   نی که ا  میاصال من و مامان هنگ کرده بود  حانهیر

 !!! کرد؟

و محکم برگردوند    چوندیو پ  یبلند شد و دست عل  یحاج  دمید  هوی

بود و   یدرشت تر از عل  یلیخ  یلیخ  کلشیخوب ه یپشتش ،حاج

 ی زیچ  م یدونستی بود و نم  فیضع  ی لیخ  زدیکم منگ م   هیچون على  

و برش گردوند و   یبه حاج  دیرس  ینه اما خوب زورش نم  ای  زنهیم

زد   حانهیش رتو گو  ی که عل  یو دوتا محکم تر از اون  چوندیدستشو پ

و انگار    دیتو گوش على زد که با زدنش گوش من سوت کش  یحاج

داد زد:   یکه حاج  زدینم  یکس حرف  چیدردشو من حس کردم ،ه

  !!!!، اسم تورو هم گذاشتن مرد ؟ رتیغ ی خجالت بکش ب
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ب  کدوم م  ی شعوریمرد  زنش  گوش  حامله زنه؟یتو  زن  مخصوصا   !

  !هان؟

دلم   ومدیو طفلک صداش هم در نم  ختیر  یآروم اشک م  حانهیر

تحمل نداشت و    گهید  یسوخت و رفتم براش آب آوردم و عل  یلیخ

محکم پرتش کرد که   هوی  یولش کنه و حاج  یکه حاج  کردی ناله م

  و ناله اش بلند شد و گفت :وحشی  نیزم  ی خورد و افتاد رو  واریبه د

رفت و خواست دوباره بره سمتش که مامان جلوشو گ  دیشن  یإحاج

 یون یغلط کرد بسه با پادرم  ی و گفت : حاج محسن شما بزرگ تر

 ینشست و ال اله اله ییگوشه ا هی على شد و  الیخ یب  یمامان حاج

 ....ادامه نداد گهیگفت و د

مجبور شد که بره درمانش   یعل یمامان و حاج  ی با اصرار ها گهید

بشه فکر م و معالجه  ا  کردنیرو شروع کنه  آدم    ی نجوریکه مثال 

از   دونستن ینم  گهی، د   گردهیبرم   شی و به زندگ  شهی و بهتر م  شهیم

کردن   ینم  ی و اگه کار  شهیکه هست بدبخت تر هم م  ی زیچ  نیا

 ی ها  شیقرار گرفت آزما  درمانبهتر بود..... خالصه که على تحت  

الزم هم گرفته شد    ی الزم و قرص ها  ی انجام داد و آمپول هاالزم و  
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  د یدوباره بچه اش رو از دست داد اما دکتر بهش ام  حانهیدرسته ر

چ همه  دوبار  که  داد  قول  و  م   یداد  جا  شهیدرست    ی نگران  ی و 

  ...ست ین

 ی نداشتم و کار  ی با حاج  ییو هنوز رابطه ا  کردمی م  مویزندگ  منم

گاه  میکرد  ینم اذ   رهیمن  یگه  هما  چ  کردنیم  تمیو    یزیاما 

من  گهید  گفتمینم بودمشون  کار  رهیشناخته  بود  کارم   ی ساده  به 

  ره یسر هما بود و کرم ها رو به جون من   ریبود ز  ی نداشت و هر چ

بده    رشیاما خدا خ  گفتمینم  ی زی من چ  کردیم  تمیو اذ  نداختیم

 یسر نیدرست و به جا عمل کرده ا نجایکوکب ) ا

 هیبا گرفتن    ی و اونم هر سر  رسوندیم  یوش حاجهارو به گ  خبر

نگه م  کهیت از من دور  داشت عادتش بود دعوا راه   یطال هما رو 

بهتر از    یو حاج  گهیداشت د  ی درد  هیبود    نیهم  تشین   نداختیم

روز با انگشتر ساکتش    هیروز با گردن بند و    هیو    شناختنشیما م

و دوباره   تی داشتش و امن  یم   همدت از من دور نگ  هیو تا    کردیم

کمک کرد از اون    یلیخ  نایبه ماما  یحاج  کرد،یمن فراهم م  ی برا

  ک یکوچ ی خونه نقل هیمنطقه و محله بلند شون کرد و داخل شهر 
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 ر ی براشون گرفت که رفت و آمد راحت تر باشه براشون به منم گ

گفت هنوز   یشت م دا  ی، راننده شخص  انهی  ششونی که برم پ  دادینم

 ی هر وقت کار  رونیب  ی بر  ی نجوریدوست ندارم ا  ی ، جوون  ییا  هبچ

 !!! راننده اونم تازه باکوکب ایبرمت   یم  امنی یداشت

زندگ   خالصه به  به  بدبخت من هم  مامان   ی درست و حساب  یکه 

بند کرد    ییجا  هیدست بابا رو    یکرد و حاج   یو خوب زندگ  دیرس

 و اون التماس نکنه  نیور اون ور دنبال کار نره و به ا  نیا  ی که ه

....  

همه رو سر و   یبدم نبود زندگ   ی لیما خ   یتو زندگ   یحاج  اومدن

 کردیبود و با منم خوب رفتار م  یسامون داده بود و واقعا آدم خوب 

 شهیگذشت و هم  یداشت م  ییایخوب و رو  یلیخ  یلیخ  زیهمه چ

چ  یوقت و    یهمه  دلشوره  آدم  منتظر    رهی گ یم   ینگرانخوبه  انگار 

بهم بخوره و خودت   زیچبخوره و همه    ی گند  ییهست که به جا

من بخت    ی بره و برا  شیهمه کارا رو روال پ  ی هم انگار توقع ندار

هم خوشبخت  نیبرگشته  اوج  تو  و  معروف   یشد  قول  به  و 

 .... بهم خورد یهمه چ هویبودم که  یخوشگذرون



 

 
86 

و هما    رهیطوفان بود من   ن یو ع  دیخوب بود تا اون روز رس  یچ  همه

آفتاب از کدوم ور در اومده بود به منم    دونمیرفته بودن بازار و نم

  ارن یسر من ب  ییبال  هی  هو یبودم که    دهیراستش ترس  م یبر  ا یگفتن ب

   !!!شتم برم بازاردوست دا یلیخوب خ یو نرفتم ول

خلقش تنگ   کمی  ی بود که حاج  ی رفتن و اومدن و چند روز  خالصه

سخت    دنش یگفت به من اما خوب فهم  ینم  ی زیبود چ  یبود و عصب

پول برداشته    یاز کارمنداش سرش کاله گذاشته بود و کل  یکینبود،  

ناراحت بود و تمام حساب کتاب   یلیخ  نیبود و رفته بود سر هم

ر بهم  به قول   یفیتعربود و خودشم حالش    خته یهاش  نداشت و 

  !! که سکته کنه  دیترس ی مامان آدم م

آشوب بود و    یل یخ  یلیکه اون روز حال من بد بود دلم خ  خالصه

کم بهتر بشم و حالم خوب بشه زنگ    هیدونستم چکار کنم که    ینم

باهاش صحبت کردم ه و  مامان  و   ییا  دهیفا  چیزدم  نداشت هما 

ام ظهر ها نمیومد    ینداشت که نداشت ، حاج  دهیمنیره اومدن اما فا

تا بهتر بشم اما خوب   دمیرفتم خواب  ی کاریبود و از ب  ریو اونجا درگ

  ....هم نداشت و خوب نشدم ییا دهیفا چیه
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گذشته بود   یلیخ ومدیم  دیبا  یکه حاج  یبود و از ساعتشده   شب

مال  هوی  دم یترس یم ب  ییبال  بود   اره یسرش  باال  سنش  خوب 

  !!! اونو جمعش کن ایبکنه حاال ب ی زیچ ییسکته ا  دمیترس یم

کرد که نگران بشه    یو داخل آدم حساب نم  یکه اوصوال کس  هما

هم انگار نگران شده و   رهیکه من  دمیکرده بود د   ری د  یلیاما چون خ

  !کرده؟ رید  یکه چرا حاج ست یدلش آروم ن

  !؟ ومده یکرده و ن ری: مگه برات مهم هست که چرا د  گفتم 

  د یمن زنش بودم، نبا  د ییایتو و هما ب   نکهیقبل ا  نکهی: مثل ا  گفت 

 ییتا به االن کنارش بودم چه طور تو   شینگرانش باشم از اول جوون

گذاشتم    مویکه چند سال جوون  ی من  یشنگران  ی که دو روزه اومد

که در باز شد   می زد  یبا هم حرف م  میبه پاش نگران نباشم ؟! داشت

گوشه    هویداخل و حالش خوب نبود و    ومدلنگون لنگون ا  یو حاج

افتاد رو سمتش خوب من فکر   می رفت  رهیمن و من   نیزم  ی خونه 

من  کردمیم اما  بد شده  بد   هیبا    ره یحالش  و    یحاج  قهی  ی حالت 

 تو  ی گرون گفت :چه کار کرد

  !!!؟؟ وونهید
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  !؟ ی کرد یچه غلط معلومه

  !!! سن و سالت خجالت بکش از

  !؟ ی : چه کارش دار  گفتم 

  !آخه ؟ یکن یم نیهمچ چرا

  !چت شده ؟ معلومه

  !؟ شیکن یم ی نجوریبعد ا ی نگرانش بود ش یپ قهیدو دق تا

: جوووون دل  یحاج  هوی م عشق جان  برگشت سمت من و گفت 

 !!!! ،درسته درسته بخورمت من

  !!!!؟ هااان

  !!!شد ؟ یچ

ا  دمی نفهم  اصال که    ی نجور یچرا  حاال   رهی من   هویگفت   : گفت 

  !کردم؟  ی نجوریچرا ا ی دیفهم

آقا هست  ما نگران  ن  میتو خونه  بال  ومدهیکه چرا  سرش   ییو چه 

  !!!!یمن عشق و حال و خوشگذرون ی اومده ، بعد آقا رفته برا
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حالش   یبگ  ی نجوریا  ادی: توروخدا کمک کن ، چه طور دلت م  گفتم

 ....ها رهیمیم  وفتهیم هوینکن  تشیبده خوب توروخدا اذ

دونستم دوستش   یبود نم  یمن چ  ینگران  نیا  لی دونستم دل  ینم

که به    ییکمک ها  ان یسر جر  نکهیا   ای،    ازش  ومدیداشتم و خوشم ن

براش   خواستمیو م   دونستمیم  ونیخانوادم کرده بود خودم رو مد

نم  ی کار چ  دونمی انجام  دلم  چ  یتو  هر  م  ی بود    خواستم یبود 

  !!!! نباشه ی نجوریا

  !تو ؟ یگفت : خوب  ره یمن

  !؟  تیو خر دنیبه نفهم ی خودت رو زد  ای یفهمینم

   !!!!؟؟رتو دخت  ی فهمم گفت : شوت  ینم  دینگاهش کردم که د  جیگ

  !شده؟  یچ یفهم ینم

ا  مست ب  نیشده  بال مال  ن یا  ایولش کن  م  ییور  و    ایب   ارهیسرت 

  ....درستش کن 

  !؟یشده گفتم : چ  یبودم که چ  ده یاحمق بودم که بازم نفهم  آنقدر
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 دونستم خوب  ی و فقط نم  ی زیخدا پرت نبودم احمق نبودم چ  به

....  

خورده بلند    ینجس  شهیادم باورش نم  ی : اه توام از بس خنگ  گفت 

  ..... شهیفردا خوب م نیشو برو اتاقت بخواب ا 

  نکه یدونستم و با ا  یاسمش رو نم  یکیاون    دمیو فهم  ینجس  گهید

گوش دادم و بلند    رهیسوخته بود اما به گفته من  یحاج  ی دلم برا

شدم رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و از اون موقع که هما رو 

هر شب    نیهم  یخوشم اومده بود برا  یلیبودم خ  دهیبا اون لباس د

  .....دمیخواب یو م  دمیپوشیاز اون لباسا م

شد و در اتاق با شدت باز    هویدونم چه قدر گذشته بود که    ینم

از جام بلند شدم و    هو یو    دمیکش  یغیاومد تو ، از ترس ج  یحاج

  !!!؟ یکنیچه کار م نجایگفتم : ا

   !!! گفت : زنمى ی و م دیخند یم

 برم جز بغل تو خوشگل خانوم ،   کجا
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و ل *خ*ت شد و اومد رو تخت   ارهیداره لباس هاشو در م  دمید  هوی

وحشت کرده بودم و انگار زبونم بند اومده    دمید  یکه م   ی زی، از چ

 .............بگم ی زیچ تونستم یبود و نم

  !!!محسن ؟؟  ی کن  یسمت من و آروم تونستم بگم : چه کار م  اومد

گفت :    تیحاال به اسم کوچک صداش نکرده بودم تو اون وضع  تا

  ی دلم ، محسن فدات بشه خوشگل من ، هلو  زیجووون محسن عز

 ...و نرم من تو فقط اسم من و صدا کن دهیرس

من    ی و وزنش باال بود که رو  دمی ترسیام گرفته بود ازش م  هیگر

  دیبازم کش  قهی  ی تحملش کنم زبونش رو رو  تونستمیافتاده بود و نم

  د یرده بود و فهمکه انگار چشمش تازه به لباس من خو  نییو اومد پا

خوشگل   زمیزد و گفت :  عز  یچشماش برق  دمیپوش  یشده و چ  یچ

  باشه؟؟  یکن یمنو همراه دیمن امشب با

رو   گفتیکه م   ییزایچ  نیخودم مونده بودم ا  ی عاد  ی تو کار ها  من

 دی کش هوینگفتم که دستم رو  ی زیازش نداشتم و چ یدرک درست

و رفت سمت   رونیو بلند کرد منو و خودشم با همون وضع رفت ب

 فیکه داشت براش تعر  ومدیم  رهیمن   ی اتاق هما درش باز بود و صدا
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 نی من  ی :  شما سه تا زنا  تگف  یحاج  میدیکه رس  نیو هم  کردیم

  ....نیکن زیامشب منو سورپرا دیو با

 هاج و واج مونده بودن  رهیهما و من 

  .... باشه  ینبود که درست و حساب  ی ما جور  تیداشتند وضع  حقم

 ی پاپت  کهیوقت دهنش چفت و بست نداشت و گفت : زن   چیه  هما

،   نجایا   ی اومد  ی بلند شد   ییا  کوره  اتھاز کدوم د  ستیکه معلوم ن 

  !!!!چه وضعشه ؟ نیا

  !!!!؟؟ دیکن یم  دیدار یغلط چه

بود و ملکه بود توقع داشت منم ملکه   ندرال یکه خودش س  ستین

  ....باشم 

چ  ره یمن و  بود  هنگ  حاج  گفت ینم  ی زیکال  اومدم   یکه   : گفت 

  ....دیکن زمیسوپرا

اون بود که با   ی جلو  قایدق  یدحاجید  ی نجور یو ا  تیکه وضع  هما

زد و هما از فرصت   ی داد  هیام    ی و حاج  یپاهاش زد تو دل حاج

از   ی که حاج  نیح  ن یفت و تو ارو گر  رهیاستفاده کرد و دست من 
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ب بود رفت  از پشت رو  رونیدرد خم شده  نامرد درم  ما قفل   ی و 

  ....کرد

و نداشت و    ی زیآنقدر سست بود که حوصله چ   یموندم و حاج من

مستانه خند و  کرد  نگاه  بسته  در  به  رو  : چه    دی برگشت  گفت  و 

  !!!! پدرسوخته شده ها

و  ی امشب با من باش ییتنها دیکرد سمت من و ادامه داد : تو با رو

  .... یاطاعت کن 

رو  خودشو م  ی انداخت  نفسم داشت در  و  نم  ومدیمن   تونستم یو 

که هما کرد رو انجام  بدم   ی تکونش بدم خواستم پامو بلند کنم کار

، تو بساز.... زورم   گهیکه پامو گرفت و گفت : پدرسوخته نباش د

  یکه لباسم رو در آورد و دستش رو رو  دمیو فقط فهم  دیبهش نرس

نداشتم و    یو حس خوب  خوردیم  م، حالم داشت به  دیکشیبدنم م 

م مور  مور  داشت  م  شد یبدنم  چندشم  که    شد یو  نبودم  من  مگه 

  !!!! وفته؟یاتفاق ب  نیا خواستمیم

نم  پس خوشم  االن  رو  ومد یچرا  نداشتم  دوست  چرا  من   ی پس 

  !!! ؟؟باشه
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تحمل   تونستم یبا چندش رو برگردوندم و نمسمت لب هام که    اومد

از بو   ی و نفسم داشت م  خوردیدهنش داشت بهم م  ی کنم حالم 

  گهیحوصله اش سر رفت و د  یکم که گذشت انگار حاج  هیگرفت و  

محکم خوابوند تو   یکی  هویحوصله نداشت با من سر و کله بزنه که  

زود   یلیو به زور و خ  رفت ام گ  هیو گر   د یگوشم که گوشم سوت کش

تحمل کنم و   تونستمیگرفت و نم  یکارشو کرد و نفسم داشت م

منم از درد و   کردیزشت و زننده منو خطاب م  ی اون با جمله ها 

 ی که نم  کردمیم   هیو گر   مردمیکه بهم اومده بود داشتم م  ی فشار

نه    اوردمیساکت شدم و صدامم در ن  گهیدونم چه قدر گذشت که د

  !!! لذت نه و یخوش  ی از رو

کنم و   یکنم و مقاومت   ی نداشتم که بخوام کار  یجون  گهید  نکهیا   از

  !!!!حالم خوب نبود

بوس محکم از گونه   هیتخت و    ی خسته شد افتاد بغلم رو   نکهیا  بعد

  ....تو پرنسس کوچولو  یام کرد و گفت : جون دل من

  د یدیم  یبود که هر ک  ی شد و جور   هوشیگذشت که انگار ب  کمی  و

 ...ار ده ساله به خواب رفته بودانگ
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 من بود ی رو یبلندشم که دست حاج اومدم

خواستم بندازم اونور که حلقه دستشو محکم تر کرد، درد داشت  و

تنم  رو   نییبودم که اگه به خودم بود پا  ی در حد  دیبریامونم رو م 

 ت یکه از دردش راحت بشم و اذ  ییگوشه ا  نداختمی م  میبرد  یم

  ...نشم

ام    هیتمام خونه و گر  دمیانداختم که د  یبه پاهام و روتخت  ینگاه

تکون    تونستم ینم  نمیو از بغل ا  شدمیم  تیتم اذو داش  ومدیبند نم

 .......بخورم انگار زورش صدبرابر شده بود

 یدرد  گهیدونم چه قدر گذشته بود که انگار منم آروم شدم و د  ینم

  ..... چشمام گرم شد خوابم  برد واشی  واشینداشتم و 

کمرم که انگار   یاتاق و از گرفتگ  ی بود و آفتاب افتاده بود تو   صبح

و با تکون خوردن من   دمیتکون خوردم و از خواب پر   هوی  دیکش  ریت

انگار فهم  یحاج از د  دیام  باز کرد و  به زور  من   دنیو چشماشو 

ه ما  خوب  داشت  حقم  کرد،  تعجب  هم   چی کنارش  کنار  وقت 

بود و بلند شد و خنگ وار   شتو اتاق خود  یو حاج  میدیخوابینم

  !!!؟ می کن یگفت : ما تو اتاق هما چکار م
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 چی که لباس تن ه  دیخودش و من و د  تیتازه چشماش وضع  انگار

  ....ست یکدوممون ن

 د یرو که د یچه وضعشه ؟!!! ملحفه خون نیبلند شد و گفت : ا هوی

غلط چه  من   : گفت  و  شد  خورد  اعصابش  بدتر  کردم   یانگار 

  !!!رعنا؟؟

   !؟یمن و نگرفت  ی جلو  چرا

 ...به من لعنت به من لعنت

کش  ی عصب انگار خجالت  نبود  تنش  لباس  چون  و  بود  و   دیشده 

و برگشت پشت به من نشست و سرشو    د یچیملحفه رو دور پاهاش پ

شده بود و   ی نجوریدونم چرا ا  یبود نم  ی تو دستاش گرفت و عصب

  !!!؟ یبرگشت سمت من و گفت : چرا جلومو نگرفت هوی

  !؟ ی و درد گفتم : تو امون داد هیگر با

  د یرس   یو زورم بهت نم  ی کردیمسخره ام م   گفتم یبهت م   یچ  هر

  !!!ییتو چه قدر گنده ا نیکه بب 
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  ی دست خودم نبود نم  شبیاومده باشه گفت : من د  ادشی  انگار

چ نم  خورمی م   یدونستم  فکر  چ  یو  اون  ل  ی زیکردم  تو   وان یکه 

نشد    میحال  گهید  ادمهیو فقط    دمی و بعد خوردنم فهم  هیهست نجس

ز خوردم  بود  قدر  چه  هر  ا  ی رو  اده یو  که  شد   ی نجوریکردم 

 ........عاقبتم

به س   کردمیم   هیگر  من بغلم گرفت و سرمو چسبوند  اش و   نه یو 

  ....کنم یبرات به خدا جبران م کنمی گفت : جبران م

  !کنم ؟ ی کار ونستمتیکم ناز و نوازش کرد ناراحت بودم اما م هی

کرد و    شیکار  شدینم  گهیبود که شده بود و د  ی کار  کردمیم  چکار

خودش نبود و مست بود از عمد    ی خوب محسن هم تو حال و هوا

 ....کارو نکرده بود نیکه ا

من    میریبگ  ی زیچ  یدوش  هیاتاق تو    میبر  ایکرد و گفت : ب   بلندم

 نه ی حساب کنه بب  ومد یم   دیبا  دیبرم کارام مونده امروز حسابدار جد

 دمیکه د  رونیب  م ی رفت  م یکجا بوده بلند شد  ی کم و کسر  فهمهیم

دوتا   نیا  بیسمت اتاق منیره ، عج  رهیبه دست داره م  ییهما چا

  دیمارو دکار کجاست....    رادیا  ونستمد  یو نم  ساختنیهوو باهم م
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، خداروشکر حداقل دورمون به ملحفه بود که رو به محسن   ستادیا

  !شما ؟  یگفت : خوب

  !؟ ی ندار ی زیچ  ی درد

شده بود و   جیو رفت محسن انگار گ  دیخند  زیر  یلیگفت و خ  نویا

  !بود ؟ یمنظورش چ نیگفت : ا

  !!!گفت ؟ ی ز یچ نیهمچ چرا

  دونستم یگفتم چرا ندونم خوبم م  ی دونمیباال انداختم و نم  ییا  شونه

 !! هیمنظورش چ

  !م؟یکرد یما تو اتاق هما چه کار م ی : راست  گفت

  !!؟  میجور سر از اون جا در آورد چه

  ...ن یهم می اونجا باش  ی دونم تو زور کرد ی: نم گفتم 

م با من حما  شهیتو اتاق خودم و گفت : م  میباور کرد و رفت  انگار

  !م؟یبر

  ....ی خوام پشتم رو بشور یم
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نکرد و به کم  ی راحت گول خوردم و دنبالش رفتم البته کار یلیخ

اتفاق نوازش کرد که مثال  و  ناز  و  مالش داد  پاهامو  و  که    ی دست 

ب  ی اونجور   شبید از دلم در  نداشتم    ارهیافتاد و  : دوست  و گفت 

 نیا  ریهنوز فکرش درگ  دمیحرفا د  نیبرات خاطره بشه و ا  ی نجوریا

  !!!!؟  میودهست که چرا ما اتاق هما ب

نداشتم    ییتجربه ا  چینداشتم و خوب بچه بودم ه  یاستیس  نکهیا  با

 شبیکارو کردم اما دوست نداشتم بگم تو د  نیام ا  یکه بگم از زرنگ

حس    یو باهاشون رابطه داشته باش   یبا سه تا زنات بخواب  یخواستیم

و حرمت ها از   شهیهم باز م ی رومون تو رو به قول معروف کردمیم

  ی زیچ  دونستی اگه نم  یجمعش کرد ول  شهینم  گهیو د  رهیم   ن یب

 شدیمعلوم نم ی زیو چ ومدیگندش در نم دیبود که شا

 ...گفتیم ی زیچ هیبازم  دمیدیکه من م  ییهما نیا اما

داشت  خالصه رابطه  هم  با  هم  ما  باالخره  دن  میکه  از  منم   ی ایو 

شروع    میاز زندگ  ی د یکردم و ورق جد  یخودم خدافظ  یدخترونگ

درد   هویو نشستم رو تخت    رونیشد ، اون روز که از حمام اومدم ب

و خواستم بلند شم راه برم بلکه   د یکش  ریو دلم ت  دمیکش  یبیعج
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که د بشه  ز  دمیدرست  ترس  ینخو  رمیملحفه  و  خوب   دمیهست 

م  نیا  دونستم ینم فکر   ، داره  ادامه  روز  چند  تا  مثال   کردمیخون 

.... محسن تو حمام بود و صداش کردم شه یهمون موقع درست م

  !ه؟یچ  نیسفید شد و گفت : ا  هویو رنگش    رونیحوله به تن اومد ب

  رون یو رفت ب  ومدیبودم و درد داشتم صدام در ن  ده یترس  خودمم

بلند بلند کوکب و صدا زد اونم بنده خدا با اون پادردش تند تند  

 !!شده ؟  یو گفت : چ زدیاومد باال و نفس نفس م 

  هیبگم اما فکر کنم خود محسن    ی زیچ  دمی کش  یکه خجالت م   من

  رونیشما ب  یبهش گفت و اومد سمت من و گفت : حاج  ییزایچ

  ...شبا

بب   به بخواب  دختر   : گفت  زور   یچ  نمیمنم  و  با خجالت  شده.... 

چند    هیزخم شده    رونشیکم ب  هی  ستین  ی زیکه گفت : چ  دمیخواب

  ...روش درست بشه نگران نباش ذارمیم  کنمیتا دوا درست م

برگشت رو به من گفت : ببخش   یو گفت و حاج   نی ام هم  یحاج  به

  ....بشه شرمندتم  ی نجوریا خواستمیتوروخدا نم
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  زیم  زیدو روز گذشت و کوکب برام چند تا چ  یکی نگفتم و    ی زیچ

  نکه یا  ی و به قول خودش دوا درست شد و برام گذاشت اما به جا

 ی لیروز که اوضاعم خ  هی  هویو    شدی درست بشه داشت بدتر و بدتر م

با پارچه برام دوا م که   زدیخراب بود و درد داشتم کوکب داشت 

و داغ بود اما خوب    ختیر  رونیب  م از  ی زیچ  هیحس کردم    هویببنده  

 نکردم یتوجه

نبود و احتمال دادم که سر دوا باشه اما    دیحسش شد  یلیخ  چون

فاطمه   ا یزد و گفت :    ی داد  هیکوکب    دمید  هویکه    د ینکش  یطول

داشت با تعجب منو   ی جور  نیزهرا و رفت عقب از ترسش و هم

   !!! کردینگاه م

 یشده و رو  یچ  دمیبلند شدم فهم  یخجالت بلند شدم و وقت  با

خون بود خون ساده نبود لخته شده بود و اصال    کهیتخت چند تا ت

گفت : تو وقت عادت    شد ینگاهش کرد انقدر حال آدم بد م  شدینم

کوکب بلند   هوی  دمیه نشونه نه تکون دادم که دب   ی هست ؟! سر

زده در و باز کرد و    شتابو محسن ام    کردیرو صدا م  یبلند حاج

  !!؟ هیگفت : چ
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خونه   ضیزنت رو ببر مر  نیگفت : مادر بلند شو ا  دهیترس  کوکب

 !!!! دور از جونش تلف نشه ادی از دستم بر نم ی من کار

دور از جونش    ادیاز دستم بر نم  ی خونه من کار   ضیرو ببر مر  زنت

 !!!!تلف نشه

بود و    افتاده ی شده چون نگاهش به خون ها ن  یچ  دید  ینم  محسن

  !!!!؟ هیچ نایگفت : ا دید نکهیبعد ا

و    ی زیخون ر  نی آبستن باشه وگرنه با ا  تونهی آروم گفت : نم  کوکب

 نو یصد در صد بچه تلف شده و مرده ا  گفتم یم   تی مدل وضع  نیا

  ...ده یجواب نم  گهیمنم د ی روش ها نیخونه ا  ضیببر مر

گفت : من که از اول گفتم حاضر بشه ببرمش    ی و م  زدیغر م  یحاج

تو کار    نایکوکب اگه ا  تونمی م  تونمی م  ی ، گفت  ی تو نذاشت  مارستان یب

پارچه   ی ال   یگذاشت  ی چهار تا علف جوشوند  یدونیباشه خودت م

ن ا  ستیمعلوم  باشه  گرفته  مرض  و  درد  جواب   نیصدتا   ، دختر 

   !بدم ؟ یمادرش رو چ
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بود و سرش    ستادهیگوشه آروم ا  هیبود و    دهیکوکب هم نرس   بدبخت

کمکم کرد اماده شدم و لباس مناسب تنم کرد و   ی بود، حاج  نییپا

لرزه   یبنده خدا کوکب از ترس و دلهره دست و پاهاش داره م  دمید

نبا بود  باال  بود آنقدر سنش   د یگناه داشت همسن مادربزرگ من 

آروم گفتم : حاج محسن کارت بد بود بنده خدا   میکردیم  تشیاذ

بده   ترس  هو یحالش  د  ی ز یچ  یاز  گناه  نکنه  خوب سکته  اره 

  !!!! کمک کنه خواستیم

باال انداخت و به قول کوکب    ییشونه ا  الیخینگفت و ب  ی زیچ  یحاج

گفت اونجا بود   ی م   یکه حاج  ی خونه و خانوم دکتر   ضیمر  م یرفت

  !گفت : خواهرت خوبه؟ دیو من و که د

هاشون   شیبار خداروشکر که جواب آزما  نیخوب بود آخر   حالش

  ...باردار بشندوباره  توننیخوب بود و م

خودش   ی برا  نمیرفت ا  یم  یاهیداشتم و چشمام داشت س  ضعف

منو   یکه حاج  می وفتیبود ب  کینزد  هویگفت که    یداشت داستان م

گرفت و خانم دکتر با عجله منو برد اتاق خودش و گفت : بخواب 

معا کن  ب  نهیاستراحت  در  رو  شلوارم  خواست  کنم....  که   ارهیات 
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ب  دیانگار خجالت کش  یحاج  ی زیو به من گفت : چ  رونیو رفت 

  !شده ؟

کردم و دستکش به دست آماده شد و اومد    فیو براش تعر  انیجر

 : شدن کارش گفت کرد و بعد تموم نهیمعا

  !؟  ی تو دار هیچه وضع نیا

  !؟ ی آش و الش شد چرا

  نه یتر معا  یتر و تخصص  قیدق  دیخرابه و با  یلیداخل اوضاعت خ  از

  ...ی الزم دار  هیاحتماال بخ یبش

 یلیکار خ  ییافتاده باشه گفت : سطح رو  ادشی  ی ز یچ  هیانگار    بعد

  !!!!! عجیبه یلیخ نیباشه ا ی نجور یداخل ا خورهیخوبه اصال نم

کارا  یهو م   ییحواسم رفت سمت  تعر  کردیکه کوکب  براش   ف ی و 

اما دستش درد نکنه    ستین  یبهداشت  یلیخ  نکهیکردم و گفت : با ا

وگرنه االن معلوم    ره یرو بگ  نیاز ا  شتریب  ی زیخونر  ی تونسته جلو

 !!!!ی بود یتی نبود تو چه وضع
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  شهیچندتا دارو زد و قرص و پماد داد و گفت برو خونه درست م   هی

  .....نگران نباش

و احساس ضعف   شدیصبر کردم و هر روز حالم بدتر م  ی چند روز  هی

من رفتم دکتر و درمان   دیداشتم کوکب که د  دی شد  جهیو سرگ

نداشت اما کم    میو کار  دادینم  ریگ   یلیراحت بود و خ  الشیشدم خ

حال و کسل   ینداشتم و ب  ی رفت و انرژ  یم  لیکم بدنم داشت تحل

  ... بودم

نه صرفا   میدیخوابی جدا نم  ی تو اتاق ها  گهید  یبعد رابطه با حاج  از

شده   ی نجورینه چون من حالم بد بود ا  میکه داشت  ییسر رابطه ا

 ت یاذ  یلیکه من حالم بد شد خ  دیخواب  یکنار من م  ومدیبودم م

و داروهامو خوردم و پمادمم   میدی شب خواب  هینشم و کمکم کنه  

پارچه و ال  دمیمال نزد  دمیگذاشتم و خواب  امپاه  ی به  صبح   کی و 

ت  از خواب بلند شدم که گف   یحاج  دیشد  ی نصفه شب با تکون ها

  ..... : بلند شو بلند شو

  !!!!شده ؟ یو گفتم : چ دمیبهو از خواب پر  دهیترس

  ....ن ی: پاشو وضع خودتو بب  گفت
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تمام تخت و ملحفه و    گفتیبه سر و وضعم انداختم راست م  ینگاه

بود از اون همه خون وحشت    یبود و خون   ختهیها بهم ر  نیتمام ا 

و   پر  هویکردم  خواب  هش  دمیاز  کامال  :   ار یو  گفتم  و  بودم  شده 

  !شدم ؟ ی نجوریمحسن من چرا ا

بلند شد و رفت   دهی هست من گرفتار شدم ؟؟!!  ترس  ی چه درد  نیا

  .....در اتاق و باز کرد و بلند گفت : کوکب کوکب رونیب

  دار یو ب  شدین موقع بلند مو او  شدی نماز بلند م  ی برا  شهیهم  بدبخت

 ...بود

بود که    یچ  نیبب   گهیگفت، د  ییزهرا  ای  دیداخل و تا منو د  اومد

و گفت   کردیم  هیمحسن با اون سن و سالش از ترس و استرس گر 

 ی بود من با تو کردم تو قبل اون شب سالم بود  یچه غلط  نی: آخه ا 

خدالعنت کنه   گهیکردم د  ی کار  هیمن احمق حتما    ی نداشت  یمشکل

  !!!!منو

  ره یما هما و منیره بلند شدند و اومدن داخل و من  ی سر و صدا  به

کمک کنه که هما دستش رو گرفت و اروم   ادیو خواست ب  دیترس

  !!!؟ ی ر یگفت : کجا م 
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 ...نمی کنار بب ایب  ی ریگیازش م هویگرفته  یچه مرض ستین معلوم

که برگشت    د یشن  ام  یحاج  دمیو د  دم یآروم گفت اما من شن   درسته

نگاهش کرد که هما دو پاداشت دوتا هم    ی جور  هیسمت هما و  

 ....قرض کرد و برگشت تو اتاقش

مهم نبود خواستم   نیمن ا  ی ناراحت شده برا  یبود که حاج  مشخص

  !!؟ یکن  یم  گفت : چه کار ره یلباسمو عوض کنم که من

چه    فه یبرو.... گفتم : آخه کث   ی جور  نی هم  یلباس عوض  خوادینم

  یز یخونر  نیاز ا   دیبرو ، شا  ی جور  نی؟! گفت : هم  ی نجوریکار کنم ا

  .... هیدردت چ دیو فهم دیفهم ی زیچ هی

آقا   هیدرمانگاه و اونجا    م یرفت  یو با حاج  دم یکرد لباس پوش  کمکم

گفت   دیرو د  یو دستمال خون  طی شرا  یزنان بود و وقت  ی بود که برا

  !تو ؟ ی سر خودت آورد ییگوشت هست چه بال  نیع نی: ا

  ی ربط  چیکه ه شهیکرد و گفت : نم فی با خجالت براش تعر یحاج

رک ادامه داد که : هر چه قدر هم که    یلیخ  تیوضع   نینداره به ا

 یادیزدن و فشار ز  هیبشه فقط در حد بخ  جادیو مشکل ا  ادیفشار ب
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خانم هست و   ن یکه ا  ی زیچ  نی آوردن احتمال پاره شدن داره ، ا

م نشون  د  ده یداره  م  ها  وارهیانگار  کنده  داره  رحم  م   شهیو    اد یو 

  ....نییپا

 ی اقا  قاحدسیسفانه دقاون شب منو بردن اتاق عمل و متا   خالصه

از حدى که اومده بود    ش یدکتر درست بود و من به علت فشار ب

و حداقل تا    شدمیم  هیبخ  دیشده بودم و با  دیشد  ی بهم دچار پارگ

درست بشه بعد اون   تیتا وضع  می کردیرابطه برقرار م  دیدوماه نبا

ها مراقبت  با  بخمیداد  ی م  نجاما  دیبا  ادیز  ی هم  خالصه    ه ی ........ 

 ی زیموضوع بوده که خونر  نیبه خاطر ا  نیخوردم و دکتر گفت : ا

شما   یبرو خونه مراقبت کن رو به محسن گفت : حاج  یداشت  دیشد

 ی که بزن  نینه ا  ی مراقب هم باش  دیبا  یکنیکه هوس زن جوون م

  !مهر و محبتت هست؟ ی جا یدرب و داغونش کن

  !!!! ی ووردیکه ن  ریاس

اند  محسن سرشو  خجالت  از  پاام  چ  نییاخت  و   ی زیو  نگفت 

و    دمیخونه و رفتم دوش آب گرم گرفتم و برگشتم خواب  می برگشت

 زد یم  یگفت ، نه حرف  ینم  ی زیحاجی ام باالسرم نشسته بود و چ 
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دونم   ی کرد نم  ینم   ی باالسرم نشست و کار  ی جور  ن یهم  ی زینه چ

 ....دمی شدم و گرفتم خواب حالیچه قدر گذشت که ب

راحت   یلینشدم و خ  ی زیخونر  گهیگذشته بود و د  ی چهار روز  سه

  ی ل ینداشتم فقط خ   ی رادیو ا  بی ع  چیو ه  شستمی و م  شدمیبلند م

هست که انجام   ی ها  هیدرد داشتم اونم دکتر گفته بود به خاطر بخ

  ی و اوک  وفتهیزود راه م  یلیو خ  ست ین   ی زیچ  مینگران نباش   میداد 

 .......هست

درد و جوش   ی گفت برا  یو م  دادی جوشونده م   ییهم چند تا  کوکب

بخ خ  هیخوردن  تجو  یلیخ  یلیهام  با  که  خالصه   ، و    زیخوبه 

تا    ی لیخ  یلیدکتر خ  ی داروها  خوب شده بودم و بهتر شده بودم 

بد بود جوشونده کوکب رو خورده   یلیروز حالم خ  هیدوباره    نکهیا

گفت : وا دختر تو   یم   وکببودم حالم بد بود از بس بد مزه بود ک

  !؟ یخوب

  !؟ هیاداها چ نیا  ی خوریو م نیروز ا هر

  !افتاده بدمزه هست؟ ادتی تازه
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  شتر ینگفتم که ب  ی زی..... چییایبده آخه توام ناز و ادا م  نیا  ی کجا

 نیخوردم اما حالم بد بود و ا  یز مبه جونم غر نزنه درسته هر رو

  ی بود از وقت  یاومدن حاج  کیکم گذشت و نزد  هیفرق داشت    ی سر

رفت سر    ی م  ستیندارم و اوضاعم بد ن  ی زیخونر  گهیبود که د  دهید

به شدت باال آوردم   یهم قبل اومدن حاج  شباون    ومد یکار و زود م

  !!!!؟ هویو گفت : خاک تو سرم چت شد تو   دی کوکب ترس

  !!!؟ ی شد ی نجوریا  چرا

  یزیزهر مار بود اون چ  ی : من که گفتم کوکب ، تو باور نکرد  گفتم 

 ...زهر مار ی که بهم داد

نگو دوباره منو دعوا کنه حوصله موصله   ی: خوب باشه به حاج  گفت

 ...ندارم به جون خودم

  ه ی  ومدیده خدا هر وقت مبن  نیگفت ا  یام گرفت راست م  خنده

هزار بار   یبده من خوب بشم حاج  ی زیچ  هیبگه به من و    ی زیچ

ا  یو م  کردی م   چش یسوال پ از  نده بخوره    نیگفت    ه یآت آشغاال 

م  شیزیچ خودت  ا  یدونیبشه  وجود  با   ی ها  دیتهد  نیها!!!!اونم 
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م  یحاج م  ووردیبازم  مید  گفت یو  من  کن  خوب    مولش  بخور 

  ....یشیم

شده    یباال آوردم حالم خوب شد و اوک  نیکه اون شب بعد ا  خالصه

من و نشون ندادم که حالم بده و   دنیاومدن د  نایبودم حتى مامانم 

و   میو شام خورد  میکرد  ی نیکم شب نش  هیآروم تر شده بودم و  

و   دی کش  ینفس راحت  هیراحت شد من بهترم    الشیکوکب که خ

  ....رفت بخوابه

صحبت کرد و برگشت تو اتاقش و   کمیاهام  ب  یتو اتاق و حاج  رفتم

  ره ی، من  دیخواب  ی راحت شده بود و جدا  م  الشیبود که خ  یچند شب 

  ی کمکم کرده بود و هوامو داشت اما هما حت   کمیچند روز    نیتو ا

رفت آنقدر    ی و م  زدیم  ی بود و پوزخند  دهیبه حال ساده هم نپرس

 ....شدمینم مهم نبود و ناراحت رامب گهیعادت کرده بودم که د

شده  سیگذشت حس کردم انگار شلوارم خ کمیو  دمیخواب گرفتم

رو نگاه   رمیو حالم بد شده و رفتم داخل حمام و شلوار و لباس ز

  ن یبودم اما ا  دهی اتفاق رو چند بار د  ن یا  نکهیبا ا  دم یکردم و ترس

ت  ی سر انگار  و  بود  م  ی ها  کهیبدتر  که  بود   رونیب  ومدیگوشت 
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دونستم چه  یخشکم زده بود نم ابود سکته کنم و همونج کی،نزد

باال و با ترس رفتم سراغ   دمیکش  یکار کنم اما شلوارم رو همونجور

کوکب و صداش کردم و بنده خدا رو از خواب بلند کردم انگار با  

 ....کوکب راحت تر بودم

ترس رفتم سراغ کوکب و صداش کردم و بنده خدا رو از خواب    با

  .... بدم حیبلند کردم انگار با کوکب راحت تر بودم که براش توض

گفت :   دید  یبود سکته کنه و وقت  ک یبلند شد بنده خدا نزد  یوقت

بگ  میبر آقا  ا   م ی به  از خواب   یشیتلف م  ی نجور یبه خدا  به روز  و 

   !!؟ یهست که تو گرفت یه درد و مرضچ نیا یش یبلند نم گهید

زن  چرا م  یهر  ا  ذارهیپاشو  ا  نیتو  ا   نیتو  و   شهیم  ی نجوری خونه 

  !!!!بدبخت شانس نداره

خراب بود که خجالت    ت یو صداش کردم و آنقدر وضع  یحاج  رفتم

خسته  گهیبود صداش کردم خودم د  یاما به هر بدبخت دمی کش یم

بار بلندش    هیدونستم چکار کنم که هر دو روز    ی شده بودم و نم

 م یرفت  یو م کردمیم
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 ....دکتر

 تم یو با هزار تا خجالت و استرس نشون دادم وضع  م یرفت  خالصه

  !!!!باخودت ؟ یکن یم ی چه جوره و دکتره گفت : تو چکار دار

   !!!هست ؟  یتیچه وضع نیا

گفت :   میها و منتظر بود  کهیبره اون ت  ی نمونه بردار  ی شد برا  قرار

  !؟یکنیمصرف نم یخاص زیچ

  !!! بگم نه تونستمیاما نم یبود هم حاج  شمیهم کوکب پ درسته

  ز یاما تنها چ  کردنیبعدش اون دوتا دعوا و بحث و جدال م  درسته

  ....خوردم اون جوشونده ها بود یکه م  یخاص

  ...... کوکب برگشت سمت دکتر و گفت : دکتر من جوشونده  خود

اضافه   ت یشناختم و فقط اسماشو گفت و گفت و در نها  یکه نم  من

که امروز باال آورد و اآلنم که   دادمی و ضعفش م   ی زیخونر  ی کرد : برا

  ....د ین یبیخودتون م

  !!!؟  نیبه ا ی داد  ی زیگفت : تو باز سرخود چ یحاج
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ب  خواست راه  تا  دعوا  بسه شمام   :   یز یچ  هیندازه که دکتر گفت 

م  شهیم راه  هوار  و  :    ی ندازیداد  گفت  کوکب  به  رو  برگشت   ،

  ی نجوریا   شونیکنند چرا ا   جاد یا  ی مشکل  دیجوشونده هات خوبه نبا

 ....دونم یشده نم

،    گفتم شد  بد  حالم  صبح  جوشونده  سر  من  کوکب   ادته ی: 

  !!!!؟گفتم

و    ادتهی بد هست  اونو   شهی؟!!! من هم  هیجور  هیگفتم مزش هم 

  ....شدم ی نجور یا ی سر نیاما ا خوردمیم

ها رحمم بود و باالفاصله   کهیاومده بود، اون ت  ی نمونه بردار  جهینت

به   ادینم  ادم یاز اون روزا    یچیاتاق عمل و ه  میدکتر دستور داد بر

سوخت    یم  یحاج  ی دلم برا  میشدم و گرفتار شده بود  تیشدت اذ

  !!شده بودن؟  ی نجوریو ناراحتش بودم که چرا سه تا زن هاش ا

ب  عمل اومدم  و  کس  رونیکردم  با  تو   : گفت  دکتر   یدشمن  یکه 

  !!!؟یدار

  !!!: نه به خدا چطور ؟ گفتم 
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و داره    شهیم  ختهیو ر  شهی: واهلل رحم تو انگار داره خورده م  گفت

 تیاهم  تیزیو دوباره به خونر  ی بود  دهیرس  ریو اگه د  رهیم  لیتحل

  .....افتاد یبرات م یو چه اتفاق  شدیم  یمعلوم نبود چ ی داد ینم

رفت   یم نیاز ب میچون اگه جلوشو نگرفته بود ی شانس آورد  فقط

 ...یتا آخر عمرت بچه دار بش ی تونست ینم گهید

رفت   یم نیاز ب میچون اگه جلوشو نگرفته بود ی شانس آورد  فقط

باز خداروشکر که زود    یتا آخر عمرت بچه دار بش  ی تونستینم  گهید

اومد ا  زیدوتا چ  ی تر  م  نیباعث  ها  ای  شهیاتفاق   یی مصرف قرص 

  ی کن  داشیپ  یتون یهست و نم  یقانون   ریکار که فروشش غ  نیا   ی برا

  ....کنه ی نجوریکه ا یاه ها بشیگ نیدست به دامن دمنوش و ا ای

اما آنقدر بهش    دیفهم  نویام ا  یبود و حاج  دهیترس  یلیخ  کوکب

اذ  نانیاطم که  ه  تشیداشت  و  پ  ی نکنه  نکنه چون   چشی سوال 

  ...ست یبود کار کوکب ن  نیمطم

  ی چ  م ینی کوکب گفت : چند روز فعال جوشونده نده به خانم تا بب  به

 ..شهیم
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چ  ی خبر  چیه همه  و  و   ینبود  بودم  شده  بهتر  من  و  بود  خوب 

رو خدا   ره یمدت من  نیرا برم و خم و راست شم و تو ا  تونستم یم

و اصال انگار نه انگار    کردی هوامو داشت و محبت م  ی لیبده خ  رشیخ

ن   هی  یاما هما حت  م یکه هوو هست م   ومد یلحظه هم  بزنه و    ی سر 

ا  : باز  نایگفت  م  ی ادا  در  بچه    هی  ستین   ش یچیه  ارنیدارن  الف 

 . .........دیهمتون االفش شد ارهیدر م ی مسخره باز ی دار

 ه ی بود    ده یکرد مامان فهم  شدینم  ی اما خوب کار  شدم یم  ناراحت

اما نم  یمشکل ا  دونستیهست    دونست یشدم فقط م   ی نجوریچرا 

ه که داره و انگار دار  ییحال و هوا   نیعمل کردم دوست نداشتم تو ا

مشکالت رو دارم   نی کنم و بگم ا  تشیکنه من اذ  یم   یدرست زندگ

  .....مشکل من بشه ریتا فکر و ذهنش درگ

  ینبود و همه حدس م  ی خبر  چی گذشت که ه  ی چند روز   خالصه

  ی چون جز اون کس  ست یکه کار هما باشه که با من خوب ن  میزد

  ... تو خونه نبود و با من لج نبود

ب  هیروز بدبخت    هی  : بخور و کوفت کن   ایجوشونده آورد و گفت 

بش بش  یبلکه خوب  کرد  میراحت  بدبخت   ی از دستت خستمون 
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براش نمونده دلم    ی کرده جون  نیی پله ها رو باال پا  نیکوکب آنقدر ا

ت برا  ذاشتم یبراش سوخت که برات اوردم وگرنه اصال محل هم نم

  !!!!! یدختره دهات

من    ی داده بود دستش تا برا  نویخود کوکب از عمد ا  گفتی م  راست

کنه  من سالم درستش کردم   یم  ی کار  می نی گفت که بب  یو م  ارهیب

نه !!!! چون احتمال ترس    ای  زهیریتوش م   ی زیوسط راه چ  نمیبب  دیبا

برا  میداد  یم دوباره  ا  ی که  مشکل  خ  جادیمن    ی لیخ  یلیبشه 

نشد و   ی زیچ  چی کنار و ه  تمکم خوردم و گذاش  هیو    دمیترس یم

شا  ره یمن   ومدین  شی پ  یمشکل  چیه : خوب  دار  دیگفت   دیبفهمه 

م کن   د ینکن  تشیاذ  کنه ینم  ی کار  دی کنی امتحانش  اون    دیولش 

  ت یهست اما اهم  ییا  نه یک   یلیاالن تو سرش افتاده خ  شهیم   الیخیب

  !!! االن رو تو حساسه شهی م  الیخ یب دیند

 ی تا حساس بشه ، نم  میذاشت یم  دیگفت و نبا   ی راست م  رهیمن   دیشا

 ....دونستم چرا باهام آنقدر بد هست و لج کرده

مجدد    ی اون زمان خوشحالم کنه باردار  تونستیکه م   ی خبر  تنها

ز  حانهیر بود خ  ریبود که دوباره  باردار شده   یلیخ  یلینظر دکتر 
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 ست ین  یمشکل  دی گفت نگران نباش  یو دکترش م  میخوشحال بود

  ........ بزنه تا بچه بمونه دیو فقط چند تا آمپول هست با

 زه یر  یم  ی زیچ  هیبود که هما داخل جوشونده    دهی روز کوکب د  هی

کردم و تا خواستم    ی بوده آورد سمت من و منم تشکر  یمکیکه قا

 دمیگفت : نخور خانوم جان نخور جان جدت د  ی بخورم کوکب فور 

  ....ختیر  ی زیچ هیتوش 

  م یگذاشتم و منتظر شد  ییگوشه ا  هیو    وانیترس سکته کردم و ل  از

شده بود و منیره ام گفت :    یعصب  دیاومد فهم  یوقت  ادیب  یتا حاج

 د یبگم واهلل شا  یدونم چ  ینم  یعنیباشه    ی نجوریهما ا  دونمیم  دیبع

  ....بگم آخه یچ یخواد باردار بش  یکرده نم ی حسود

  م ی چه کار کن  م یدونستیکدوم نم  چیبود و ه  یعصب  یلیخ  یحاج

بگ  تونست ینم  یکه آروم بشه و رفت سراغ هما کس و   رهیجلوشو 

دخالت    شهیکوکب گفت : بذار بره ، بلکه ادب بشه مگه تو کار خدا م

  !کرد؟

  کنه  یم  گهینشه دو روز بعد به کار د  نیکارشو بکنه پرو تر از ا  بذار
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بدتر شارژ بشه و رفت سر وقت هما   یحرفا باعث شد که حاج  نیا

  نداشته باشه   ی بگم که کار  خواستمیدونم چرا دنبالش رفتم و م  ینم

 و ولش

بود و برگشت رو به    دهیزود تر از من رس  ی، تا من برسم حاج  کنه

من زبون دراز   ی برا   ی نجوریکه ا  گفتم یبهت نم  یچ یهما گفت : ه

  !!؟؟؟ یکن  تی و زن منو اذ ی و راست راست تو خونه من بر یبش

به من که ناراحت    ینگاه  هیشده و    یبدبخت مونده بود چ  ی هما

و   انداخت  دور دستش   یبه حاج  ینگاه  هی بودم  بندش  کمر  که 

 بزنه  یشده بود و خواست حرف  دهیچیپ

ضربه رو زد به هما و من    ن یکمربندش رو بلند کرد و اول  یحاج  که

و نتونستم داد و ناله    نمی نب  ی زی از درد چشمامو بسته بودم که چ

و حاج  ی ها کنم  تحمل  رو  م  یهما  تر  باز   زدیمحکم  و چشمامو 

 ت یام اهم  یکنه و حاج  یهما داره منو با نفرت نگاه م  دمیکردم د

  .....تحمل کنم  تونستم یو نم شدی، حالم داشت بد م  دادینم

، من    ریبگ   نویا  ی بلند بلند کوکب رو صدا کردم و گفتم : جلو  و

 !!!!ریتوروخدا جلوشو بگ  شهی حالم داره بد م



 

 
120 

از   ی کیهما رو بزنه ،    یکوکب رفت جلو که مانع بشه که حاج  تا

و    ومدیکمربند بهش خورد و نفسش داشت بند م  ی اون ضربه ها

و دستاشو گرفت که دردش   نیزم  ی برگشت سمت و نشست رو

و    زدیگفت و م   ی اما م  گهی م  ایچ  یحاج  دم یفهم  ی کمتر بشه ، نم

گفت : چرا   ی مکه هما    دمیلحظه شن   هینبود    شیحال  ی زیاصال چ

  !!!؟ ی زنیم

 !!!!بزن به جهنم اما چرا؟  یزنیبگو چرا م حداقل

  !!!کردم مگه ؟ چکار

  !!!گفت : چرا ؟ الیخی دست از زدن برداشت و ب یحاج

  !چرا؟ یبپرس  شهیم روت

  ...زنده زنده چالت کنم دیبا

گفت االنه که سکته  ی م دشیدیاگه م  ی و هر کس  زدینفس م  نفس 

دست از زدنش    یکه حاج  دید  یو هما وقت   ستادیا  یی گوشه ا  هیکنه  

 !!!؟یزن یکه داشت شد و گفت : چرا م یترس الیخ یبرداشته ب

  !!!آخه ؟ ی ضیمر مگه
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  !!!! چکار کردم ؟ مگه

  .... ییا دیونه

 رونیرو به من گفت : بلند شو شوهرت رو جمع کن و ببر ب   برگشت

!!!! یشده از بس نحس  ی نجوریمن ا  یزندگ  ی که تو اومد  ی ، از روز 

و گفت : خجالت بکش زن چون خودت   اوردیکوکب یهو انگار دووم ن

 !!!؟ یبدبخت و هم مثل خودت کن نیا ی خوایم یشیبچه دار نم

  !تو ؟ یهست ی نجوریا  چرا

شده   جیبچه چه کارت کرده مگه ؟ !!!هما انگار گ نیا یث یخب آنقدر

داشت مارو   ی جور  نیشده ، و هم  یبه چ  یچ  دیفهم  یبود و نم

م  بود هم  یو حاج  کردینگاه  آماده  آماده   ی جور  نیام کمربندش 

  ....بود و منتظر بود که بره بزنه ستادهیا

 !!!!؟  ی ریپ یگ یم یهما گفت : چ هوی

  ....ها ی رفته باال توهم زد سنت

جوشونده منو آورد و گفت : چرا تو    وانیرفت تو اتاق من و ل  کوکب 

آس  یختیر  ی زیچ  هی  وانیل  نیا به رحمش  ؟!   ب یکه  هااان  بزنه؟ 
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 کردم ی داشتم همارو نگاه م  یاشک  ی ام گرفته بود و با چشما  هیگر

  .....توش قسم خوردم  ختمینر  ی زیکه گفت : به جون مامانم من چ

که درش   ییا  شهیش  هیتو    دمیگفت : دروغ نگو ، خودم د  کوکب

به چ  یآب آورد  یخت یر  یداشت  ی زیبود  ،   نیا  ی برا  یبعدم  دختر 

  !!!دروغ گو کردمیخودم داشتم نگاهت م 

 آورد  رونیب ییا شهیش ه یاز کمدش  هما

 !!؟ یگ ی م نویگفت : ا و

  ناهاش یا  یشتاب زده برگشت سمت محسن و گفت : حاج  کوکب

تو اون جوشونده تو   ختهیر  ی زیچ  هیدختر    نیگفتم بهت ا  ی دی،د

  ....باور نکن 

سر خورد و نشست سرجاش و آروم گفت :    ی همون جور  محسن

  !هما ؟ ی کرد ی نجوریچرا ا 

فراهم کردم   یخواست  یبرات کم نداشته بودم هر چ  ی زیکه چ  من

  چرا؟ گهیو با هر اخالق بدت ساختم تو د
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بابا چ!!!!  : ا  دیگ ی م  ی چ  یهما گفت  از مکه    نیشما   ( آب زمزم 

بلکه    زمیدختر مریضه گفتم براش بر  نیا  دمی(هست به خدا د  ارنیم

 .... به خدا نیمثل من نشه و مادر بشه هم نیو ا رهیشفا بگ

و    رهیبلکه شفا بگ   زمیدختر مریضه گفتم براش بر  ن یا  دمیخدا د  به

  .... به خدا نی مثل من نشه و مادر بشه هم نیا

  ریکه تو گلوت گ  ستیگفت : دروغ نگو دختر دروغ حناق ن  کوکب

  !!!!کنه دروغ نگو

  !!!؟ ختمیر نو یا یگیرو باز کرد و گفت : مگه نم شهیدر ش هما

 شه یدرون ش ی جمله رو گفت و همه محتوا نیا

  ی چ یه  ی دی، د  ای گفت : خوب ب  تخت و  ی و نشست رو  د یکش  سر

  !نبود ؟

  ...خوردم ازش خودم

  !براش ؟ یختیر یمکیچرا قا گهیگفت : داره دروغ م کوکب

 ....اون نبود، من باورت ندارم ی که خورد ی زیچ اون
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ل  هما شد  حاال   وانی بلند   : گفت  و  خورد  اخر  تا  و  من  جوشونده 

  !؟یچ

  !گم؟یدروغ م بازم

  !!!!نبود به خدا آب زمزم بود ی زیچ گمیم گه یخوردم د نمیا

بگه زود قضاوت کرده بود  یچ دونستینم کردیناباور نگاه م یحاج

  ی مکیکارو قا  نی هما بلند کرده بود آروم پرسید : چرا ا  ی و دست رو

  !!!؟ ی کرد

  .... نبود  ی که کار بد نیا

 یی خواستم بال  ینم  یازش ول  ومدیآروم گفت : چون خوشم نم  هما

خواستم بفهمه نگرانش هستم دوست داشتم تو   ی نم  رمایسرش ب

 ره یشفا بگ  نیخواستم ا  نیهم  ی برا  یو بابا بش  یهم به آرزوت برس

کار من  خدا  به  د  ی ،  ا  ی دی نکردم  هم    نیکه  رو  جوشانده 

  .........خوردم
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گفت :    یاما کوکب هنوزم شک داشت و م  گهیبود راست م  معلوم

  م ی فهمیشد م   ی ز ینه اگه چ  ای  ادی سرش م  ییبال  می نیصبر کن بب 

  ...کار خودش هست من حواسم هست بهش

داد و نگران نبودم انگار   یبد نم  یدونم چرا دل من گواه  ینم  اما

  ..ستیعنوان کار هما ن چیراحت بود که به ه  المیخ

که من گفتم    ی د یگفت : د  رهیشب اعصاب همه خورد بود و من  اون

بنده    ست ین یجور آدم  نیا اکنه ام  یم   تیباشه اذ تونهیکار هما نم

 شدیو نم  شدیو آدم اعصابش خورد م  کردیناله م  ی خدا.... هما بدجور 

گفت   ی و م  کردیم   ی من بود و با موهام باز  شی پ  یتحمل کرد حاج 

 ی،نم  یبش  ی نجوریکه ا  نینه ا  یبش   تخوشبخ  نجای: اوردمت که ا

بود رحمت رو   کیکنه اما با ازدواج با من نزد  تتیاذ   یخواستم کس

  ....ی مادر شدن رو از دست بد شهیو شانس هم ی از دست بد

بدن    یشب تا صبح بدنم غرق بوسه شد و از حرارت بدن حاج  اون

داشت که تا به حال تجربه نکرده بودم و   یمنم گرم شده بود و لذت

 ...رفتم یو تا بهشت م شدمیاروم م یبا هر بوسه حاج
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خندیدم و    شبمونیرفته بود و به رفتار د  یکه بلند شدم حاج  صبح

و شور و حال درسته   ی ساله پر از انرژ   ستیپسر ب  هیشده بود    یحاج

اما همونم خوب بود و کوکب در زد و گفت : خانوم    می رابطه نداشت

  ی قبل  ی داخل و از اتفاق سر  ادیصبحانه تون رو اوردم اجازه دادم ب

 ...خواستیم ازهجو ا زدیدر م شهیهم

 ادیدر زد و گفت : خانوم صبحانه تون رو آوردم اجازه دادم ب  کوکب

اتفاق سر از  و  م  شهی هم  یقبل  ی داخل  م  زدیدر  اجازه    خواست یو 

  رهیاومد داخل و تا نگاهش به من افتاد سرخ شد و چند لحظه خ

  !!!! رونیو رفت ب  نییموند و سرشو با خجالت انداخت پا

  !!!؟ هویکرد چش شد  ی کار نیموندم که چرا همچ اصال

آ  بلند ، آقا زده گردن و رو  دمید  نهیشدم خودم رو تو   یکه آره 

  ده یکوکب آنقدر خجالت کش  نیهم   ی رو کبود کرده بود برا  نهیس

  .......نگاهم کرده بود  ی بود و اونجور

  م ینداشت  یمشکل  چی آروم شده بود و ه  مونیدت گذشت و زندگم  هی

که پول آمپول هارو داده بود بچه اش   یبه لطف کمک حاج  حانهیر
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  ی مشکل  چیراحت باشه ه  التیمونده بود و دکتر گفته بود که آره خ

  ....ستین گهید

خوش رو نشون داده بود   ی یواش یواش رو  یبابا هم زندگ  مامان

همش به خاطر وجود   نایداشت ا  یآروم  ی ندگبهشون و مامان هم ز

  ی نم ب یآس یبود به کس یآروم و خوب ی لیخ یلیبود مرد خ  یحاج

بود و   دهیکوکب خونه خر  ی گرفت ، برا  یرساند و دست همه رو م

  !!!یو آواره نش  یسر پناه داشته باش   هیتو    رمیگفته بود که من بم

الزم و زدم قرصام رو به موقع   ی خوب شده بودم آمپول ها  خودمم

نبود، خداروشکر رحمم بهتر شده بود    یمشکل  چیه  چیخوردم و ه

گفت که چون سنت کم هست روند درمان بهتر بوده و    یو دکتر م

کم صبر   هی  اطیمحض احت  ی بچه دار شدن برا  ی اما برا  یسالم هست

  ....کن و عجله نکن 

  ی ن با من رابطه نداشت و گفت : فکر نکن مدت گذشت که محس  هی

، از   ترسمیازت سرد شدم نه من هنوز تشنه بدن تو هستم اما م

و تو   شتیدوباره برگردم پ  ترسمی م  ترسمیکه باهات کردم م  ی کار

 ...اون قضیه برات تکرار بشه
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با هم رابطه برقرار   انیو بعد  اون جر  میموضوع رو حل کرد  نیا

سر  میکرد برخالف  خاو  ی و  که  اذ   یلیل  و  بود  شدم   تیسخت 

 گهیخوب بود و د  یلیکمک کرد و خ  ی بعد  ی محسن تو رابطه ها

  ... نشدم تیاذ

  ی بود که بابام انگار   ن یبودم درسته هنوزم ته دلم ا  ی راض  می زندگ  از

  ی راض  م یکرده بود در حقم اما از زندگ   ی من رو فروخته بود و نامرد

خودم بزرگتر بود   ی شده بودم که از بابا  ی بودم درسته زن سوم مرد

  ی وقت بابا  چیکه ه  یزشت بود اما مهر و محبت  هیبق  ی جلو  دیو شا

بودم رو محسن برام جبران کرد و    دهیچ وقت نچشی خودم نکرد و ه

 ...آنقدر مهربون بود که حد نداشت

  ی کار کار ک   میبود  دهی درسته نفهم  گذشتیم  ی جور  نیهم  روزها

 ال یخیبود خداروشکر ب  یبود و اون بال رو سر من آورده بود اما هر ک

  ...به کارم نداشت ی من شده بود و کار

قض  هما اون  خ  هیسر  محسن  از  بود  خورده  کتک    ی لیخ  یلیکه 

من و نداشت و همه رو   دنیبود از من و چشم د  ی ناراحت و عصب
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  یسر  نیبودم ا  ن ی مطم  دیدیتقصیر من انداخته بود و از چشم من م

 ....کنهیو بدبختم م اره یسرم م ییبال هیحتما  گهید

کار  ی کار ا  یکس  ی به  تو  و  با حاج  نینداشتم  که  رابطه    یمدت 

فر  ز یداشتم همه چ بار  اولین  بود درسته  نمخوب  اما    شدیاموشم 

 ....عذابم نده  یلیبکنه که خ ی و به کار یانگار تونسته بود قبل

 م یگذروندیوقتمون رو باهم م   شتری و ب   م یباهم خوب شده بود  یلیخ

م  میرفت   یم  رونیب  دایو جد گردش  من  می رفت  یو  و   ره یو  غم  با 

  ی لیبرام خ  ی که اومد  ی ، روز  ی : خوشحالم که اومد  گفت یم   یناراحت

زن    یخواست حاج  ی،دلم نم  یهست  نجایسخت بود که چرا ا  یلیخ

که من و   ی داد  یرو به حاج   ی زیتو چ   دمید  یاما وقت  ره یبگ   ی سوم

نتونست م  یلیخ  یلیخ  میبد  میهما  رک  شدم  من   گمیخوشحال 

و دوست دارم درسته منو دوست نداره اما من دوستش دارم    یحاج

رو بهش    هیهد  نیکه ا  یو برام مهمه که حالش خوب باشه مرس

  .....ی داد 

  ست ین  نی!!!!! گفت : منظورم ا  ستمیتعجب گفتم : من که باردار ن  با

اما من حس    ینی رو تو چشماش بب  یو خوشحال  ی شاد   یتونیتو نم
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کنه با من خوش   یم  یکه جوون تر شده و راحت تر زندگ  کنمیم

  ه یکه با تو خوش هست کاف  نیاما هم  دهینم  تیبه من اهم  ستین

 ....من خوبه ی برا نیهم

و   کشهیداره عذاب م  دمیفهم  یچون م  یلیناراحت شدم خ  یلیخ

م   ی زیچ   تونستمینم راست  ها  یبگم  رفتار  به  که   یحاج  ی گفت 

 یروز حاج  هیخوب بود    زیساده و همه چ  ی لیخ  یل یخ  کردمیدقت م 

و   میدیبباهم خوا  یبدونه من و تو ک  یخوام کس  ی نم  گهیگفت : د

 !!!باشه ؟ میکرد ی کار

خبر نداشت فقط کوکب   یکس  دونستینم  ی: از اول هم کس گفتم

  !!!! همین شورهی که اونم لباس ها رو م   دونستیم

اون شب و    ی کن خودت لباس ها  ی: خوب همونم نفهمه سع  گفت 

 ...نشه  فیکث  ی زیو چ ی بشور

  !شده ؟ ی زی: چرا چ گفتم 

 !!!گفته ؟ ی زیچ یکس



 

 
131 

  ت یکن رعا یبدونه سع ی خواستم کس ینم ی جور  ن ی: نه هم  گفت

 ............می کن

نگفتم و به ظاهر نشون دادم که   یزیباور نکرده بودم اما چ  نکهیا  با

 ....ی تو بگ یخوب هست و باشه هر چ زیهمه چ

  گفتم یو م  دمیخند  ینشد ؟!!! م  ی مادر خبر  دیپرسیهر روز م  کبکو

  !!!کوکب ؟ یپرس یچرا هرروز م

  !!؟ دن یهرشب هر شب انجام م  مگه

  !!! که نه لباس دارم نه ملحفه ین یب یم افتاده ین  یاتفاق نه

چرا باردار   گمیهر شب م  گمیمادر نم  یچیگفت : ه  یو م  دیخند  یم

واهلل آدم   زایاون چ  انیموند بهت سر جر  رادیو ا  بی نکنه ع  یشینم

  !!! شک کنه  یبه ک دونهینم

  یکار خداست که به من حسوده اما اون بنده خدا هم الک  میگفت یم

  ....میبهش تهمت زد

  ی خدا  هویبهم بگو    دینگفتم که گفت : مادر اگه با هم بود  ی زیچ

  .... و درستش کن ا یب  یشیالزم م هی نکرده دوباره بخ
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 ینگفتم اصال برام مهم نبود حرفاش حاج  ی زیکردم و چ  ی تشکر

  .....خودش حواسش بهم بود و مطمئن بودم مراقبم بود

کم بهتر شده بود و خودش اومد سراغم و گفت    هی من و هما    رابطه

، من واقعا    د یفکر کن  ی نجوریکه باعث شدم در موردم ا  دی: ببخش

من   ی دیتو که د  یشد ول  ی نجوریدونستم چرا ا   ینکردم نم  ی کار

  ...ی از اون آب تبرک بخور خواستمینداشتم فقط م ی قصد بد

اشکال نداره ممنونم که به   زمیبهش نگفتم و گفتم : نه عز  ی زیچ

  ...ی فکرم بود

  گه ید  مینداشت   یرابطه من و هما هم خوب بود و مشکل  ی نجوریا

  ...نداختینم  کهیو ت میباهم و سر جنگ نداشت 

چند جا خونه پسند کردم   میاومد گفت : بلند شو بر  یروز حاج  هی

  .... می که معامله کن ی خوای کدوم رو م  نی بب

  !!!: خونه چرا؟ گفتم 

به خونه جدا    کنندیم  تتیاذ  ی سازیو هما نم  ری: خوب تو با من   گفت 

  ....که کاراتو بکنه شت یپ ادیکوکب م میریگ یم
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 ..... میما با هم خوب  ستین  ازیخواد محسن جان ن ی: نه نم گفتم 

  !!!! با هما ؟ یکرد و گفت : حت  تعجب

  ی الک  ستین  ازیخوبه ن  زیهمه چ  میندار  یمشکل  گهی: آره د  گفتم

 یشیم  تیاذ   ی که دار   یگفت : به هر حال احساس کرد  یکن  نهیهز

  ... کارارو کنمیدرست م  عیبگو بهم سر

 که آره  شدیقند آب م لو یک لویدلم ک تو

  ی برام کاف  نیمن راحت باشم و هم  خوادیبه فکرم هست و م  شوهرم

  .....بود

 یخوب بود و حاج  یلیخ  یلیخ  تشیهم خداروشکر وضع  حانهیر

 م یجابند کرده بود و آدم شده بود و مثل قد  هیدست شوهرش رو  

ر و  بود  کرده  ترک  و  خ  حانهینبود  روز هم  به  روز  و  بود  وشحال 

دکتر براش نوبت زده   شدیم  شتریاومدن کوچولوش ب  ی برا  اقشیاشت

براش    یخوب  یسمونیس  امانکنه و وقت داده بود و م  نیبود که سزار

 ...نوه رو داشت باالخره نیبود و ذوق اول دهیخر
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صحبت    میتو اتاق داشت  یو با حاج  میروز تو خونه نشسته بود  هی

  .... زایچ نیو ا خوادیگفت بچه م  ی که م میکردیم

حرفا گفت   نیاالن زوده و ا  هینه چ   ی نبودم بگم واااا   نیتو فاز ا  من

  !!؟ ی ندار ی: مشکل

  ....ینه چه مشکل گفتم 

بچه دار شدن   ی برا  میگفت که اقدام کن  یو حاج  میحرف زد   کمی

 میزد  یحرفشو م  مینشده قرار نبود آنقدر زود باشه فقط داشت   ریتا د

  کیشد اما به قول مامان به فال ن  یخال  هویو انگار دلم    دی، دلم لرز

 ....گرفتم و خوشحال بودم

گل گاوزبان آورده    یحاج  ی برامون جوشونده آورده بود و برا  کوکب

آوردم تا از دست    ییچاو گفت : حاج محسن برات    دیبود و خند

و محسن زد به   د یپاره اعصابت آروم باشه خند  شیسه تا زن آت  نیا

به من کرد و گفت :    ینگاه   هینکن    تیدستش و گفت : کوکب اذ

  ....کشونهیبه خودش م منوداره که  ی زیدختر عشقه ، چ نیا
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کرد و محسن به خودش   ییکرد و به سرفه ا  ریینگاه کوکب تغ  رنگ

ور   شییچا  وانیشد و با ل   الیخیحرفا رو زدن و ب  نیاومد که زشته ا

ا  : گفت  زده  کوکب خجالت  و  کوچ  ی برا  نمیرفت  که   کیخانوم 

  ... هیعال

  ی خوبه مقو   زایچ   نیزن ا  ی گوشم گفت : بخور خوبه برات برا  دم

  ....اش خوبه هیهست و بن ی ام قو یکنه حاج یم

  ....میدیو خواب میتشکر کردم و خورد و  دمیکش خجالت

ب  نصفه  تهوع  از حالت  بود که  و د  داری شب  شلوارم لک   دمی شدم 

شد و گفت : ال اله   دارینبود و محسن ب  ی خون هست اما به اون بد

  !!! اهلل دوباره؟

  ..نبود  یو کس م یهمه جا رو گشت گهیباشه د تونهی م یکار ک آخه

 !!دکتر ؟ میبود و گفت : بر  دهیترس

  ی داروها رو بخور نم  نیا   عیسر  ی شد   ی نجوری: نه دکتر گفت ا  گفتم

 ....شم یدرست م خورمیم نایهست ا میخواد بر
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محسن نترسه   نکهیا ی اما برا دمی ترسی م  یلیخ یل یخ یلیدلم خ ته

  ....دمینکردم و قرصامو خوردم و خواب ی نگفتم و کار ی زیچ

 ی زیاسترس داشتم اما چ  یلید شده بودم خصبح که بلن  خداروشکر

ب  المیکم خ  هیو    دمیند تا محسن  از صبح   ،   ره یمن  ادیراحت شد 

  !!!؟ ومدیگفت : محسن ن  یم  ومدیم

بار  یلیخ دوسه  کردم  شک  بود  کرده  هول  و  داشت   ی استرس 

  !!!شده ؟ یچ دمیپرس

 یخودشم باور نم  یگفت که حت  یم  ییمسخره ا  ز یچ  ه ی  ی سر  هر

  ..د یکرد و به جوابش مبخند

انگار به منم منتقل    گشتیم  یو دلهره منیره که دنبال حاج  استرس

  ....مورد نینداشتم در ا ی شدم حس خوب تیشد و منم اذ

تا اومد تو اتاق و سالم دو ساعت گذشته بود که محسن اومد و    یکی

  یی ایگفت در اتاق زده شد و منیره اومد داخل و گفت : محسن م

  ........تو اتاق ؟! کار واجب باهات دارم

  ..ام یاخم کرد و گفت : باشه برو م محسن
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  قه ی  ی دوال شد سمت من و دست برد تو  یدر و بست و حاج  رهیمن

ام رو گرفت تو دستش    نه ینداشتم که نوک س  ریلباسم و لباس ز

  !!!؟هست  یک  ی برا  نایو داد من در اومد و گفت :جوووووون ا   دیکش

 !!!!! تو ی گرفته بودم و با ناز گفتم : برا ادی گهید

بب  خم برم   : گفت  و  گرفت  گاز  لبمو  برم  نمی شد  داره   ی چکارم 

  ....گردم

سمت اتاق منیره  و    رونیسربه هوا شده بود و رفت ب  یلیخ  دایجد

ب بودم  منتظر  و  فضول  نمی بب  ادیرفت  آخه حس    م ی چه خبر شده 

  ...گل کرده بود یلیخ

بلند شده    یحاج  دادیداد و ب  ی گذشت که صدا  ییا  قهیچند دق  هی

اوصوال با   یتعجب کردم چون حاج  یلیخ  زدیداد م  رهیبود و سر من

چون سنشم نسبتا باال بود صداشون    کردیمنیره درست صحبت م 

ساکت و    گفتیبودم منیره همش م   نیبلند بود و متوجه ا  یلیخ

 ....آروم تر
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 یبودم جلو  ستادهیکه ا  یو با تعجب به من   رونیاز اتاقش اومد ب  هما

وسط و کرم    یانداخت  ش یدر نگاه کرد و اشاره کرد و گفت : تو باز آت

  !آره ؟ یختیر

  ی نم  گشتی م  یحاج  ی: نه به خدا من خبر ندارم از صبح پ   گفتم 

 ....دونم چه کارش داره

باال انداخت و خواست برگرده سمت اتاقش   یینگفت و شونه ا  ی زیچ

خونه چه خبره که هر روز به داد و   نیتو ا  دونمیکه گفت : واهلل نم

 .....هست ی دیجد دادیب

د تر شده بود و  شون بلن  دادیداد و ب  ی که صدا  دیکم طول کش  هی

و بلند شدم    اوردمیاومد و طاقت ن  ی زیشکسته شدن چ  ی صدا  هوی

بب  باز کردم د  نمیرفتم  اتاق و که    یحاج  دمیچه خبر شده و در 

 شکسته و  شهیتوالت و ش ریم   شهیتو ش دهیدستشو محکم کوب

بودو تمام دستش خون بود خواستم برم جلو که گفت   دهیبر  دستش

 ...امیتو پات برو برو اتاقت االن م رهیشکسته م   شهیش  ای: جلو ن
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ا  یدونستم چ  ینم. که  ا  ی نجوریشده  کوکب هم    نیکردن حاال 

شده بود که   یدونم االن چ  یفضول بود ها نم  شهی بدتر از من هم

 ها از دادیداد و ب نیا نهیبود باال بب  ومدهینبود و اصال ن داشیپ

 !!!! هیچ

گفت :   یکه م میدی شن یو م یحاج ی کم گذشت که فقط صدا هی

ن ممکن  نداره  امکان  اصال  منیره  نگو    نو یا  یچ  ی برا  ست یچرت 

  !؟یگ یم

  .....شو  الیخیب ی ندازی منو دست م  ی داره دار خنده

نگفت که در اتاق و باز کرد و بلند بلند کوکب و صدا    ی زیچ  گهید

دلم   جون   : گفت  و  باال  اومد  زنون  نفس  بدو  بدو  کوکب  و  کرد 

  !؟یحاج

  !!!شده ؟ یچ

و برگشت سمت کوکب و گفت :    رونیب  ادیگفت ب   رهیبه من  یحاج

  !!!؟ گه یم ی چ رهیکوکب من

  | !!!؟یو نمکدان شکست ی خورد  نمک
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دستت درد نکنه   یهول کرده گفت : من غلط بکنم حاج  وکبک

   !!!؟ یشناخت ی نجوریمنو ا

نکردم که   ی خونه گذاشتم کار  نی رو تو ا  میچکار کردم جوون  من

شما رو کردم غلط   ی کلفت  یجز خدمت به شما و خانوماتون از جوون

  ....هیچه حرف نیبکنم نمکدون بشکنم آقا ا

ناراحت  هیگر و  بود  گرفته  نم  اش  چ  یشدم  که    یدونستم  شده 

  ن یکنه اما ناراحت بودم که با کوکب داره ا  یداره م  ی نجوریا  یحاج

م   یمدل داد   یصحبت  با  بزنم  تا خواستم حرف  و  رفتم جلو  کنه 

  ی کنیساکت شدم که گفت : تو برو کنار رعنا دخالت هم نم یحاج

  ....ادیصداتم در ن ستیگوشه با هی ی سر نیا

که   ییزایگفت : چ  رهی، روبه من  گهیم  ی نجوریتعجب کردم که چرا ا 

  .....االن نیکن هم فی خودش تعر  ی و جلو یبه من گفت

  .... گفت : محسن ره یمن

تعر  دیپر گفتم  زد  داد  بدبخت  سرش  و  حرفش  بگو   فی تو  کن 

  .....چشم
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:    ره یمن دست پاچه هست و   یلیکه کوکب خ  دمیروز د  ه یگفت 

  د یو گفتم شا  کردیاشت جوشونده رعنا رو درست ماسترس داره و د

رعنا بودم    شیحالش بهتر بشه اون روز من پ  خوادینگران هست و م

افتاد شک   ی زیکه جوشونده رو خورد و حالش بد شد و به خونر 

نکردم،   یو توجه  تحال خودش بد هس  دونستمینکردم و خوب م

نگفتم که تهمت    ی زیموضوع تکرار شد اما چ  نیا  ی چند بار  هیاما  

 نشه و گناه 

 نکنم 

 !!!!؟ شهیبار دوبار چند بار مگه م  ه یاتفاق  دمید اما

رفتم    شهیموضوع داره تکرار م  نیآره ا  دمیدقت کردم تا د  ی بار  چند

جوشونده بود از لباس   یکه برا  ی ا از مواد جد   دمیآروم چک کردم د

 میدوباره قا  ختی ر  یتوش م  آوردیدر م  کیکوچ  شهیش  هی  رشیز

شدم    نیشد که مطم  نیو اون روز دوباره حال رعنا بدشد ا  کردیم

  !!! ؟ تههم حالت بد شد درس شبید یحت

  !!!کوکب ؟ شدیمگه م شدیاشاره مثبت کردم اصال باورم نم باسر
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رو بهش    زیکه مثل مادرم بود و باهاش خوب بودم و همه چ  یکوکب

  !!!؟ گفتم یم

نم  اصال ا  تونستمینم  شدیباورم  کوکب  کنم  کرده    نیقبول  کارو 

  ...باشه

بود رو کرد سمت   زیم  ی رفت تو اتاق و جوشونده هنوز رو  یحاج

 ....کوکب و گفت : بخور کوکب

گفت و از   ینم  یچیو ه  زدینم  یشوکه شده بود و اصال حرف   کوکب

 ..کارا رو نکردم  نیگفت نه من ا  ی نم  یکرد حت  ینم  یخودش دفاع

 ....جان زیگفت : کوکب خانوم با توام بخور عز یحاج

آدم راحت   الیخ  خوردیو گرفت که بخوره خوب اگه م  وانیل  کوکب

و برگشت  و برد سمت دهنش    وانیل  ستیکه کار خودش ن  شدیم

  ....و گفت : غلط کردم غلط کردم محسن جان یسمت حاج

ا  محسن که کوکب  کنه  باور  نداشت   نیانگار خودش هم دوست 

کش چشماش  به  دستاشو  و  کرده  خودت  دیکارو   : گفت    ی و 

 !!!!؟کوکب
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  !!!اما تو؟ کردمی چشم بسته باور م کردنیکارو م  نیا رهیو من هما

تو چه   یبا من   یاز بچگ  ی چرا آخه کوکب تو مثل مادر من بود  تو

  ؟؟؟یکارو با زن من بکن ن یا یطور تونست

و تو خونه خودم    یتوروخدا ک  نی من بب   ی خدا   ی من وا   ی خدا  ی وا

  ....اعتماد کردم ینگه داشتم و به ک 

اومده باشه برگشت رو به کوکب گفت : نکنه   ادشی ی زیچ هی انگار

 !تو هست نه ؟  ری دوتا هم تقص  نی ن و مادر نشدن ا نکنه باردار نشد

گر  نویا  تا با  کوکب  جان    هیگفت  به  نه  مادرم  روح  به  نه   : گفت 

نکردم   ی محسن قسم نه به خدا نه ارواح خاک آقام نه به خدامن کار

  !!دوتا خانم نیبه ا

هفت خط کثافت احمق من اون   ی لیخ  یمارمولک   ی لیگفت : خ  هما

  !!!کتک خوردم؟ یمردن ی ریروز سر تو پ

  !!!خرفت  ریپ ی سگ صدا بد  نیکه ع زنمتیم ی جور

نم  اصال با گر  نیزم  ی آروم نشستم رو  شدیباورم   هیو سر خوردم 

  !!!!با من ؟ ی کارو کرد  نیگفتم : کوکب چرا ا
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از همه چ  دونستم یتو رو مادر خودم م  من بر  من خ  ی زندگ  ز یتو 

 !!!تو چرا ؟ یداشت

بهم نگاه کنه گفت : به من نگو مادر خدا نکنه من مادر   نکهیا  بدون

 ....تو باشم 

فهم  شدیم  قشنگ تو صداش  رو  نفرت  دینفرت  که   یحس  داشت 

 .........باور کرد شدینم

چه کار کنه و   دونستیو خود محسن هم نم  شدیداشت بد م   حالم

بود جا اصال  ی کالفه  و  بود  نم  مادر محسن  محسن    شدیباورمون 

 !؟ی کارت بد نیبابت ا  یحیتوض ییخوا یگفت : نم

گفت:دوست نداشتم   ی شدن  د یوسرخ سف  یخجالت  چیه   ابدونی ح  یب

دختره چشم   نی ازا  ومدیخوشم نم  ارهیباردار بشه و برات بچه ب  نیا

 ...یغربت  د یسف

  ؟؟یگ یم ی گفت:چ محسن

 چه طرزصحبت کردنه؟؟  نیدختر زن منه درست صحبت کن ا  نیا
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نازک و کرد روشو برگردوند و گفت:ازاول هم    یپشت چشم  کوکب

 دم یچرخیدور و برت م  امیجوون  دادمیدوستت داشتم و برات جونموم

( رهیو مندوتا زنت)هما    نیا  ،ی دیند  دمیلباس خوشگل برات پوش

و مطمئن    خواستیهم نازا شدن خوشحال بودم چون تودلت بچه م

م زن  بازم  ند  مکرد  ی هرکار  یول  ی ریگیبودم  منو   دیتوچشمات 

که چطوربه    ی دیخونه ند  نیمنو توا  یو جوون  یو خوشگل  ی کورشد

  که دوستت دارم؟؟ کردمیم دثابتیچجوربا گهی د ختمیپاهات ر

  ؟؟ ی چجور اونقدر باهام خوب بود ی به من داشت ییحسا  هی توام

تا خونه   ریازلباس بگ  ی کردیو برام خرج م  یاونقدر هوامو داشت چرا

  ؟؟یبیو پول توج

باهام   ی و دوست دار  ی توهم بهم حس دار   دادینشون م   نایا  همه

زن   ی به سرت افتاد بر  نکهیتاا  ی د یکشیاما خجالت م  یراحتر باش

  !!؟؟یاونم ک  ی ریبگ

  ...اندازه نوه ات بود یکه اگه نوه داشت ی دختر
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منو نوکرمخصوص    نکهیو حرصم گرفته بودازت تاا  شدینم  اصالباورم

دختره لوس پررو خودشو   ومدیاصالازش خوشم نم  ،ی خانم کرد  نیا

  ...یگفت یتوام بهش نه نم کردیخونه فرض م نیخانوم ا

که   ی دخترجوون شده بود  نیدلباخته ا  رمردیپ  ی چرا تو   دونمینم

  ...ننه باباشو انداخت گردن تو  ی دوخته بود و ندار   سهیپولت ک  ی برا

  یازخداچ ی و اجاق کورش روهم که تو درست کرد ضیخواهرمر و

  خواد؟یم

  ..گهید نایب دوچشم

دختره دلم آروم بود   دونستمیو م  ی دیخوابیکه باهاش نم  نیاماهم

م نم  ی کار   دونستمیو  م  یکن یباهاش  مو  برام   نیهم  یکنی راعات 

 ..دادمی رنمیگ یل یبود و خ یکاف

ا  ی فکر  اما اومد  به سرم  ها    نیکه  تو جوشونده  بدم  دارو  که  بود 

که آروم   ختمیر یکم م   ی لیخ  یلیخ  لینتونه بچه داربشه اوا   نمیتاا

تابلو نشه،اماهمون شب که حالت خراب بود و   یلی آروم اثرکنه و خ

 !!یخودتو کنترل کن ی که نتون دمی ترس ی مست بود
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 !!!.باردارشه هویبود که نکنه  شیدومم باردار ترس

و   نهی بب  بیبره آس  نیکه کم کم رحمش ازب  دادمی جوشونده م  نیا

 ی هم برا  ن یهم  ی ریزن چهارم بگ  ی ریراحت باشه که نم  م الیمنم خ

راحت   المیدوتاکه خ  نیدختره رعنا باردارنشه ازا  نیمن بس بود که ا

بود اجاقشون کوره اماخوب من ترس خودم رو داشتم کارمو خوب 

  الم یاواخر که دوباره خ  نیتاا  کردینمبه من شک    یانجام دادم و کس 

ندار رابطه  شدباهم  ندادم،   گهید  نیهم  ی برا  دیراحت  جوشونده 

 ...دربره هوازدستتونیدادم که نکنه  اطیاحت ی امروزم برا

بگه   ی نجوریما سه تاا  ی باشه و جلو  ایحیب   نقدیا  شد ینم  اصالباورم

 یحرفارو بزنه)کوکب از حاج  نیزن شصت ساله ا   هی  شدیباورم نم

 بزرگتره(  یچندسال

نفهمه   یرابطه مارو کس  گهیکه د  گفتی چرا محسن م  دمیحاالفهم

دار  یکارهس  خواستهیم مارابطه  نفهمه  نکنه   میهست  هوس  که 

 ..کنه که من باردارنشم ی کار

 شدینشسته بود اصالباورش نم نیزم ی رو دوتازانوهاش رو یحاج
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سرشو انداخت   ی و فور   ختیقبول کنه و قطره اشکش ر  تونستینم

 .نهی نب یو اشکش رو پاک کردکس نییپا

  نیو گفت:چراهمچ  داکردیکه گذشت به خودش تسلط پ  قه یچنددق

  کوکب؟؟ ی کرد ی کار

 آخه؟؟  چرا

ن  کوکب ادابا  و  خداوند  ییاز  به  محسن   ی که  تازن  ماسه  خدا 

به خدا    زمیگفت:محسن من دوستت دارم عز  میو بلدنبود  مینداشت 

دوست دارم و    شتریزن ب   یسه تاجوجه که اسمشونُ گذاشت  نیازا

  ن یهم  شیکیفقط دنبال پول و مال و طال هستند،    نایهواتو دارم ا 

  !!ی ریو گفت:پ  دهرخنیزدز  یکنه،هماپقیهما تره هم برات خورد نم

بخوابون  یکجابخواب  یدونیباالنم  ی زد ا  ش،یکه  بدبختُ    ن یچرامنه 

اما    بخشهیشاه م   میبه توچه که من دنبال چ  ،یکنیوسط خراب م

 ها  بخشهیگدانم

 استغفراهلل
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بود که بلندشد رفت جلومحسن نشست    ی کوکب به حد  ی شعوریب

 کمتره؟؟ نایازا می و دستشو گذاشت رو گونه محسن و گفت:من چ

 خونه گذاشتم  نیروتوا میجوون

 اَخ شد!؟؟  دیهات با زنات بودم،حاالکه به من رس  ی شاهدعشق باز  و

و عصب  هوی  محسن تو    یبلند شد  بزنه  که  باال  برد  و  بود دستش 

: ح بزرگتر  فیح  فیصورت کوکب که گفت  از من  و مثل    ی که 

هست جور  یمادرم  نفهم  زدمتیم  ی وگرنه  خودت  کجا    یکه  از 

  !!!نه ؟ یکش یخجالت نم  ی خورد

  !!! تو ی زن هست برد یهر چ ی آبرو

  !؟ شهیم ا ی ح یآنقدر ب زن

 نیهم  ی و برا  شدی که اصال باورمون نم  میبود  دهیاز کوکب د  ییرو   هی

اما هما پروتر از   ومدیو صدامون در نم  میکپ کرده بود  رهیمن و من 

بود و   : چه    یم  ییزایچ  هیما  ..... کوکب هم پرو پرو گفت  گفت 

که اندازه نوه ات هست خجالت    یگرفت  ی؟!!!! مگه تو زن  یخجالت

  !!!که من بکشم ؟ ی دیکش



 

 
150 

  ش ی خوب حال  یبهم محبت نکن  یخواست یچکارش کنم م   گهید  دله

  ....حرفا نیا ستین

: زن عقلت کجا رفته ؟!!!  تو تقر  یعصب  محسن همسن   بایگفت 

هست مادرم  یمادرم  مثل  جهنم  بودنت  ها  ی بزرگتر  که    ییموقع 

االن باهات ازدواج   ی کردیآروم م  ی کردیمامانم نبود تو منو بغل م

  !!!!کنم ؟

  !!!؟ یگ ی م یچ یفهمیم

  !داره ؟ دهیهم کنم چه فا ازدواج

 ین یب یمادرم دوستت دارم ، اگه م  ن ی هست فقط من ع  تیمحرم  هی

زحمت    ی بهت پول دادم جدا  ی جور  نیمحبت کردم و در ماه هم

بود   نیا  ی هات برات خونه گرفتم و حساب باز کردم فقط و فقط برا

  ت یخدا قسم ن  ی به خداوند   یداشته باش  یفردا سر پناه  فردا پس

  .......نداشتم من ییا گهید

خورد شده بود   ی لیکم مونده بود سکته کنه و اعصابش خ  محسن

و   بود  رفته  مخ  رو  بد  هم  کوکب  هم    هویو  عقد   : گفت  برگشت 
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فقط    دمیم  تیهم رضا   غهی، اشکال نداره من به ص  ی نکرد  ی نکرد

  .............اشه ات باال سرم ب هیسا

و   ستین  شیحال  ی زیچ  گهیگفت : نه خیر زده باال د  ییهو جد  هما

چ  ینم چ  یفهمه  و   یچ  هی  هیبه  موقت  کنه  ارومش  فقط  باشه 

  !!!!مگه نه ؟ ستیمهم ن یلیدائمش خ

من  ی عصب  محسن که  هما  نزد  رهیبرگشت سمت  و   کیاومد  هما 

د شو  ساکت   : ا  گهیگفت  وقت  که    یمزخرفات  نیاالن  هست 

  !!؟یگ یم

 !!! شو برو برگرد تو اتاق بلند

هما مهم نبود    یحرفا منیره هما رو برد داخل و برا   نیزور و ا  به

دختر   نیا  ی محسن اومد طرف من و گفت : به خدا برا  شه یم  یچ

االن   اوردمیسرت م  ییکه چه بال  دونست یافتاد خدا م  ی م  یاتفاق

گم به خدا فقط و فقط    ینم  ی زیت چبرى اگه به  نجایهم بهتره از ا

احترامت. واجبه به خاطر زحمت    و  یکه همسن مادرم  نکهیا  ی برا

 گهید  ی جور  هی  ی باش  نجایا  گردمی و برم   رم یمن م  ی دی که کش  ی ها

 !!!!!؟  ی دیفهم کنمیباهات رفتار م ییا
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ام دست منو گرفت و برد تو اتاق و اعصابش   ینگفت و حاج ی زیچ

ساعدشو گذاشت رو چشماش و ساکت    د یخورد بود و رو تخت خواب

بودم چرا    ده یحاال فهم  شد یبگم اصال باورم نم  یدونستم چ  ی بود نم

کرد   ی کار  شدینم  گهینفهمه اما د  ی گفت رابطه مونو کس  یم  یحاج

  .....بود درست بشو هم نبود فتادهده بود و اتفاق ابود که ش ی کار

  !!!!کم گذشت که آروم صداش زدم و گفتم : محسن ؟ هی

  !؟ ی داریجان ب محسن

  !چشماشو باز کنه کنه گفت : جانم ؟ نکهیا بدون

  !!!شده ؟ ی زیچ

که افتاده حاال    هی !!! اتفاق؟یناراحت  نقدرینشده چرا ا  ی زی: نه چ  گفتم 

  ...آنقدر خودتو ناراحت نکن گهید شهیدرست م

 ! ؟یگیم   یشد و گفت : رعنا چ زیخ  مین

   !و ناراحت نکنم؟ خودم

رفتار و کرده اگه    نیبا تو ا  زنهیحرفا رو م  نیمادر منه ا  ی جا  طرف

 ؟  یچ کردیناقصت م زدیم
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طرف    رختمیتو سرم م  د یبا  یو من چه خاک  شدیم  ی نبود چ  معلوم

هم   غهیص   ریمنو بگ  ایب   گهی سن و سالش م  نیکشه با ا  یجالت نمخ

  ....هستم یراض

بگ  ی جلو  نتونستم و  پق  رمیخودم  ز  ی و  خنده که محسن    ریزدم 

حوصله   نخند  زهرمار   : گفت  و  گرفت  اش  خنده  هم  خودش 

  ......ندارم

که شده ولش کن منم سالم هستم و   هی: فراموشش کن کار  گفتم

کوکب رو با اون سن و سالش    ست یخوب ن   ومدهین   ش یپ  یمشکل

  ....بهش یبگ  زیم  زیو چ یما خورد کن ی جلو

از مورد اطمینان   یکیب  چه کار کنم کوک  گهید  دونمی: آخه نم  گفت

 من  ی ها

به   ی دونیکس اندازه کوکب اعتماد نداشتم رعنا تو نم  چیو به ه  بود

جوابت رو بده چه قدر سخته    ی نجوریبعد اون ا  یاعتماد کن   یکس

  رفتم یبهش و م  سپردمیو تو رو م  یمن خونه و زندگ  یدونیکه نم

حق    کرده خوب  یکارارو م  نیا  نی و صبح تا شب نبودم بعد ا  رونیب

 بوده  ی چه کار نیا گهیداشتم ناراحت بشم د
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  .........کرده اخه یم نیا که

در   فیلباس کث   یکه کار کوکب هست ؟! گفت   یدونستی : تو م  گفتم 

من به هما و   دونستمیحرفا ؟!! گفت : نه بابا از کجا م  نیو ا  میارین

نم نفهمن  اگه  گفتم  داشتم  بدبخت شک  م  دوننی منیره  ما   ی که 

نزنن تورو داغون کنن ، که از اون دوتا   هویو    میبچه دار بش  میخوا

ا  ی خبر کرد........ خنده ام گرفته    ی ها اونجور  نمخانم خا  نینبود 

گفت برات لباس   ی؟!!! گفتم : کوکب م   ی خندیبود که گفت : چرا م

برات    ی لحظه تصور کردم لباس خواب تور تور  هی  دهیپوشیخوب م

 !!!!!که دلت رو ببره نه ؟ ده یپوش

 هم نتونست تحمل کنه خودمحسن

که   ی وازفکر وگفت:االن  گرفت  اش  خنده  افتاد  توسرش  که 

 ها نه؟؟؟ شهی خوب م یلیخ نمیب یم  کنمیفکرم

 ؟؟ یچ گهیکردم و گفتم د اخم

 ...پاهات ی بزنه ال  یک یادیهماب حقته

 !؟ ی:چگفت 
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  پاهام؟  ی ال  ادبزنهیهماب

 هان!؟؟  ی ازکجابلد نارویتوا

جمعش کنم از   ی چه جور  دونستمیداده بودم بدجور و نم  یسوت

هم  نوریا م   رهیخ  رهیخ  نجوریهم محسن  منتظرم   کردینگاهم  و 

دراتاق خداروشکر خداروشکر   ی که صدا  گم،یم   یمن چ  نه یبودبب 

  .....نجاتم داد

کوکب هست، محسن اخم   میدیبلندشدرفت سمت در که د  محسن

  زن؟ یکرد و گفت:توهنوز نرفت

 ؟؟ی خوایپول م  یهست  یچ معطل

که کوکب دست محسنُ   ارهیکه پول درب  بشیبردسمت ج  دستشو

نبره سمت ج پول خواست    یو گفت:ک   بشیگرفت که مثالدست 

 .دارم یتوخداروشکر همچ   هیرسایز زمیعز

  ؟؟ی خوایم  یبااخم گفت:خب چ محسن

 !!؟یینجایچرا هنوزا نمتیگفتم نب   بهت
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  ، ی کن   غهیمنُ ص  ی خوایفراموشت کنم، باشه نم  تونمی:بخدانمگفت 

 باشه؟؟ شمیآروم م نمتیتوروخدابزاربمونم بب  یاماحاج

به واسطه حاج  دمیکه د  ی زیبودتنهاچ  حیوق  یلیخ  یکه دستش 

نزد  ی نجوریشد و هم  دهیکش بودکوکب   کیپله هارو رد کرد که 

اومدن   ره یمن هما و من  ی و باصدا  دمیکش  غیو ج  نییپرت بشه پا

گر  رونیب کوکب  بودن  کرده  التماس   کردیم   هیوتعجب  و 

 ...نتشی باشه بتونه بب ییجا هیبزاره  کردمحسنیم

هم مثل من ناراحت بود اماهما   رهیو من  رونیکوکب انداخت ب  بزور

ازا  کردینم  ی چکاریه گفت:خوب  پ   نیو  سربلند    روزیمرحله  و 

و   یسرک  ی بعد  یو دعوا   هیچ  ی مرحله بعد   مینی بب  میبر  میردشد

 ...هست یچ

تا    خالصه باتهد  ریرگهفته د  هیکه محسن  و   دیکوکب بود وآخر 

زنم رو بدبخت   یخواست یم  گمیوم  برمیآبروتو م  یکن  تمیاگه اذ   نکهیا

 ...د یعقب کش کمیو دیترس  یکن

 کم اوضاع آرومترشده بود  هی
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کنه وکالفکرخونه   تمون ینبود اذ  گه ید  یخوب بود و کس  یهمچ  و

  گه ید  م ینداشت  ی مشکل  چیکرده بودم چون ه  رونیدوم روازسرم ب

خنده داربود که    ی لیخ  یلیخ  م،یو صلح بهم داده بود  ی دست دوست

باهم تو تا هوو  باهم خوب و راحت   یلیخونه بودن و خ  هیسه  ام 

 ...برم گهید خونه هینداشتم به  ی کار نیهم ی بودن برا

و   حیاومد و خداروشکر صح  ایکرد و بچه اش به دن  مانی زا  حانهیر

خوب شده بود و همه   ی لیوجود نداشت و خ  یسالم بود و اصالمشکل

 میخوشحال بود

که باعث شده    کردیبود وازمحسن تشکرم  یهم راض  حانهیخود ر  و

 ...مادربشه

  ینجوریو هم  دادمیانجام نم  یو کارخاص  گذشتیم  ی نجوریهم  روزا

و    ومدمیو م  رفتمیبودم، م   حانهیرم بچه رو سرگ  گذشت یم   هوده یب

 دمش یدیم

 خوب و خوش بود یکه همچ خالصه

 شده!!؟؟؟ یگفتم:چ کردیم هیاومد، گر حانهیر دمی روزد هی نکهیتاا
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 !!!و پولدار ی رکردی:بدبخت شدم، خوشبحالت که شوهرپگفت 

 شده حاال؟؟؟  ی:چگفتم 

بازرفته سمت مواد خسته شدم د  یچی:هگفت   یکاشک  گهیاحمق 

 شد؟؟ یبودم، شوهرمن که جوون بود چ اوردهین  ایبچه رو دن نیا

 ..خورهیداره بهم م یزندگ نیازا حالم

 کارآخه؟؟ یچ  خواستمیباشوهرمعتادم بچه

ببره ترکش بده   گم ی و گفتم:خب دوباره به محسن م دستاشوگرفتم

 خوبه؟؟؟ 

 نیحوصله ندارم ا خوادیفت:ولش کن نمگ  کردیم  هیگر  همونجورکه

ارزش   ایکثافت کار  نیسراغ ا  ره یدوباره م  گهیکه عرضه نداره دوروز د

 ...می کن  تینداره خودمون روبابتش اذ

چراشانس    دونستمینداشتم بگم و واقعا ناراحتش بودم و نم  ی زیچ

 ..شیزندگ  ی تو ارهینم
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 رون یتوب   رمیگرفته بودم براش تولدبگ   م یتولد محسن بود و تصم  شب

راننده جوون استخدام   هیو    رونی ب  دادبرمیرفتن آزادبودم و اجازه م

 ..بامحمد بروقابل اعتماده   رونیب   یهرجاکارداشت   گفتیکرده بود و م 

و    خالصه روزرفتم  اون  گرفتم،    کیک  هیکه  بادکنک  چندتا  و 

نرس   ی زیکادوچ ذهنم  بگ  دیبه  همچ  رمیبراش  و داش  یچون  ت 

 ی بردم اتاق خودم و دوست داشتم تولددونفر  لیبرگشتم خونه وسا

 ...جز ما نباشه ی و کس رمیبگ

چرا   دونم ینبود، نم  ادشونینکرده بودن و اصال    ی وهما کار  ره یمن

 دوست داشتم خوشحالش کنم یول

  ...شدم یداشتم عاشق م واشی واشیدیشا  دونمینم

به سر و صورتم    یدست   هیکارامو انجام دادم و دوش گرفتم و    خالصه

هم تنم کردم و منتظر نشستم    رقرمز یلباس خواب حر  هی  دم،یکش

 .ادیتامحسن ب

بگه، اون    ی چ  دونستیکه اومد بدبخت شوکه شده بود و نم  محسن

من ومحسن شد تاصبح توبغل هم    ی برا  یادموندنیشب ب   هیشب  
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 گهیواقعاخوشحال بودم توبغل محسن بودم،د  م،یو عشق کرد  میبود

 ...سن و سالش برام مهم نبود

گذشته بود،که محسن رفته بود سرکار و منم    ی سه هفته ا  حدود

صبحانه جوون  هیکوکب    ی جا  میبخور  بلندشدم   بایتقر  یخانوم 

و پنج ساله اومده بود و خانم محمدبود اسمش فاطمه بوداون   ست یب

م  ی کارا انجام  رو  عسل    دادیخونه  تا  بخورم  صبحونه  خواستم  و 

و گفت:خانم جان    دیخواستم خوردم باال آوردم فاطمه بنده خداترس

 !!!؟؟؟دیشد یچ

پر  دهیترس  یلیخ رنگش  گ  دهیو  چرا    ستین  ی زیفتم:چبود 

  ؟ی دیترس

 ...بابا   ستین  یچیه

تابو  ی نجوریهم   ی دوروز  یکی و  م  ی زیچ  ی بود    ت یاذ  خوردیبهم 

 توآخه؟؟   ی شد یمحسن گفت :چ شدم،یم

  ی کار  تونستمیبودم نم   نی اونقدر سنگ  ادتودهنم،یبودمعدم ب  کینزد

  ...مونده  ی زیسردلم چ کردمیکنم و حس م
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 ...گذشت ی دوروز  یکی

 یبخور خوب بش  گه ینبات و عرق نعنا آورده م  ی چا  رهیمن   دمید  که

د  ی تشکر که  بخورم  و    دمیکردم خواستم  افتاد  ازچشماش  اشک 

  ؟؟ی شد یچ رهیکه گفتم:من  رونیخواست بره ب 

 ؟؟یکنیم هیچراگر

 ...ی نجور یهم  ستین ی زیگفت:چ آروم

 ؟یکنیم هی:راستشوبگو خب چراگرگفتم 

 ..گفت:مبارکت باشه آروم

 !!.شدهیمبارکم باشه چ ی:چگفتم 

 ..گم ی م تُیگفت:باردار آروم

  !!گفتم:حامله دهیو نرس دتوگلوم یپر ی چا

 ...بخدا ستم یحامله ن  من

بودکه خودش    نیاحتماال بابت ا  شیناراحت  رون،ی و رفت ب  دیخند

 ...بچه نداره، اما من حامله نبودم که
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اما خب    رهیمن   شی کم که گذشت حوصله نداشتم بلندشم برم پ  هی

نه،    ا یهستم    دونمی منم که حامله نبودم، گفتم:اما خب من که نم

 ...دونهی م ره یدمنیهست شا یعالئمش چ دونمینم

 .نگفتم ی زیبه محسن هم چ اوردمینگفتم اصالصدامم درن ی زیچ

  ره یچرامن  دونستمیبدبود و نم  یلیو حالم خ  میزبودیشب دورم  هی

  ..ناراحت ایخوشحاله  دونستمی نم  کردینگاهم م

رو  اما نگاهش  آوردن    ی همش  تاغذارو  و  بود  بدشد   هوحالمیمن 

 ...رونیو اومدم ب زبلندشدمیوازپشت م

حواسم هست،   هی دنبال من محسن اومد و گفت:توچته چندوقت  به

  توآخه؟؟ ی شد  ی نجوریچراا 

  ..بسه  یچندروزخوب نیا یگفت  یدکتر هرچ میبلندشوبر

ماش  محمد و  صداکرد  رفت  نُیو  کرد  تو  میآماده  راه   ی دکتر، 

 ...دیگفتم:محسن ببخش

 شده؟؟ ی زیگفت:چرا چ باتعجب
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  قه یدق  هیکه اومدم خونه شما دردسر درست کردم    ی ازروز  گفتم 

نداشت ر  ی آرامش  که    حانهیاولش  بعدم  وبابام،  مامان  شوهرش،  و 

 ...ی نجوریمن و االنم که ا یضیمن و کوکب و مر انیجر

خوش   ی رو  می و نذاشت  میو خانوادم برات دردسر درست کرد  من

 ...ینی رو بب یزندگ

حالت   کمی  ستی ها نصحبت    نیا  یاالن جا  ،ی گیم  ی گفت:چ  محسن

 ؟؟ ی کنیبدشده چرا اونقدرشلوغش م

دکتر   میدیرس نگاه   ینگاه  هیو  و  کرد  من  و   یبه  محسن  به 

 د؟ یستیایب رونیشما ب   شهیگفت:م

بهتون،اما   دمیم  ی ودکتر گفت:من احتمال باردار  رونیرفت ب  محسن

  ...کمه یل یشماسنتون خ

 دونه؟؟یم پدرتون

  :پدرم؟؟گفتم 

 بدونه!!؟؟ دیپدرم با مگه

 من باردارم آخه؟؟  مگه
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شا  دمی ادپرسین  شیپ  یمشکل  نکه یا  ی :براگفت   دپدرتون یگفتم 

 ..رونیندونن گفتم برن ب

 ...همسرمه ست،ی و گفتم:پدرم ن ریانداختم ز سرمُ

 !!!؟؟؟؟ ی گفت:چ ی بلند ی باصدا

 پیرمرد شوهرته؟؟؟  نیا

و معذرت    نییگفت سرشو انداخت پا  یچ  دیهم فهم  انگارخودش

 .بده جوابشو هم نوشتم زودبدن شیکرد و گفت:برو آزما یخواه

 ...نگو ی زیفعالبه شوهرتم چ برو

 استرس داشتم یلیخ یلیدادم و خ شیآزما

چرا اماهم خوشحال بودم هم نگران محسن گفت:چکارت    دونمینم

 کرد؟؟؟  رونیداشت، منُ ب

... مشکوک گفت:خب  نیهم  دهیسواال پرس  ی سر  هی  یچیه   گفتم

 کرد!؟  رونیچرا منُ ازاتاق ب

 رون؟؟ یب ی باالانداختم گفتم:خب مگه من گفتم بر شونه
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  ..تو بپرسه ی جلو دیکشیم  دخجالتیشا  دونمینم

اومد حدس دکتر و من   شیآزماشد و جواب    الیخیب بنده    رهیکه 

گفت:خ  و  بود  دکترناراحت  بود،  زوده   یلیخ  یلیخدادرست  برات 

  ؟؟ی چراآخه مراعات نکرد

  به شوهرت؟؟  ینگ ی خوایم

 ...شهیقرص حل م بادوتا

  ه؟؟یمنظورت چ گفتم 

 چکار؟؟  ی خوایسن و سال بچه م نی:االن توا گفت 

 ...فکرخودت باش دختر ازاالن خودتُ بدبخت نکن به

نگفت  ی زیوقته منتظر بچست، چ  یلیکردم و گفتم:شوهرم خ اخم

 ...یرسیبه نشونه تاسف تکون داد وگفت:بعدا به حرفم م ی و سر

 ...نکارایباا  یکنیچقدر خودتو بدبخت م که

گفته گفتم    یمحسن گفت:چ  یهرچ  رونینگفتم و اومدم ب  ی زیچ

 .ی دار یضعف و کمخون کم ی گهیم  یچیه
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 ن یدرس بخور و به خودت برس و ا  کردکهیم  حتمی نص  یلیخ  توراه

ازا بعدکل  نیحرفا،  خالصه  چکارکنم،  که  توفکربودم  من   ی ورهم 

 یاصالچ  ی دیکلنجاررفتن محسن زدرو پام و گفت:باتوهستما، شن

 اره؟؟ یسرت م ییعشق من چه بال ین یب یم  ،یکنی رمیگفتم کجا س 

آزما  آروم باردارم،  دکترگفت  محسن    یباردار  شیآزما  شمیگفتم 

 ..بود

  ی و گفت:چ  رونیبودبچه ازحلقم بزنه ب  کیترمز کرد که نزد  ی جوری

 ؟؟ یگفت

 بچه؟؟ 

 رون، یشد و رفت ب  ادهی پ  ن یباسر اشاره کردم آره که ازماش  هیباگر

 خلوت بود   یلیخ  یلیخ م،ییکجا  دونستمینم

 ...شدیاصالباورم نم کردیم هیروصورتش گذاشته بود گر دستشو

 ه یشدم و رفتم کنارش دستاشو برداشتم و گفتم:چراگر  ادهیپ  آروم

  ؟یکن یم

 شه؟؟ یهم یخواستی بچه نم گهی م گهیباش د خوشحال
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پاهام    ی درک کنم، جلو  تونستم یرفتاراش قابل باور نبود و نم   اصال

 !!و گفت:من نوکرتم رعنا نوکرت دیزانو زدُ خم شد پاهامو بوس

  شه یکنم هم  یخوشحال   ادیخونه، دوست نداشتم ز  میبرگشت  باهم

 ...بترس هیاز آه بق  گفتیمامان م 

 ..دمی ترسی م یل یخ رهیاز آه هما و من دمیترس یم

 ...دم یترس یاونا بچه ندارن و من دارم م نکهیازا

من  دنیفهم  یوقت  خالصه و  شد  م  رهیهما خوشحال   کرد یوانمود 

 ..خوشحاله

 ..یدرکش کن یتونست ی داشت که م یخب ته چشماش غم اما

عاقبت   ی خوشحال شدن و برام دعا  یلیخ  دنیفهم  یو باباوقت  مامان

دوست داشتم بابامو ببخشم و کارش رو    دایبچم کردن، جد  ی ریبخ

 ..فراموش کنم

محسن    کیاومدمثالتبر  یوقت  اما به  برگشت  ما  به  سرزد  و  بگه 

 ؟؟یحاج  ی دیگفت:د

  ...بهت گفتم  ی دید
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  ؟؟یگی م  ویباخنده گفت:چ محسن

ا  بابام گفتم  باورنکرد   نیگفت:بهت  برات   ، ی دخترسودهست 

م  ی دید  ریبگ   لیاتحویب بچه  برات  رو  هیاسرم  ارهیگفتم   ی کن 

 ..دخترمن

کارش   خی  بدنم به  هنوزم  پس  کردم  نگاه  بابامو  بانفرت  و  کرد 

 !!کردیافتخارم

احمق  من م  یچه  و  ازبابام  بود  اومده  خوشم  که  من    گفتم یبودم 

 ...خوشبختم اشکال نداره ببخشمش

 و خوشحال بود چرا؟؟  دیخندیم  بابام

محسن بچه آورده بودم محسن نگاه   ی درست گفته بود من برا  چون

من حالم    دیترسی و حالم بده، م  ومدهیمتوجه بود خوشم ن  کردیمن م

بشه    ال یخیبابام ب   اوردکهیحرف توحرف م  یطرفم ه  هیبدترشه از  

بگه    نکهیکال افتاده بود رو دورا   ربابامیامانخ  زهیواعصاب من به هم نر

 ...ارزشش روداشت میمادادکه مابه ش یآره جنس
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من رفت و گفتم همون بهتر که آدم   ی اونشب گذشت و بابا  االخرهب

همچ داشتن  نبخشمش   و  نکنم  افتخارنبود   ی پدر  نیحسابش 

 ..نداشت ی زیچ ییآبرو یجزذلت و ب

 یتابو  اوردم،یباال م  ومدیبودم که هروقت محسن م  یدوم باردار  ماه

 و دوست نداشتم کنارم باشه  شدیحالم بدم دمیفهمیلباسش رو م 

مجبور بودم برم    نشست یاماهروقت کنارم م   گفتمی بهش نم  ی زیچ

 تاحالم درست شه  ارمیباالب

من   ی نجوریچراا  دونمینم که  بودم  رومحسن   ارتیگفت:و   رهیشده 

  ت یخودت اذ  گه،یکنارت باشه د  د ینبا  شهیدرست م  شین یافتاده نب 

 ..یشیم

فهم  محسن ه  لیدل  دیکه  خودش  بدم  و حال  شد  ناراحت  ست 

که    یمن  دمیترسی م  دم، یترسیچرا م  دونمیاتاقش روعوض کرد، نم

 ...و هما باشن   ره یباردارم نتونم کنارش باشم من

بنده    دمیدی م  زدمیسرم  رفتمیم  یواشکیاوقات    یشباگاه  نه 

 خداخودش تنها هست
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 باشه شمیتحمل کنم پ  تونستمیخودم نبود نه م  دست

 ...کنارش باشه یتحمل کنم که کس تونستمی م نه

چ  دونمینم و  بود  شده  مرگم  اماهرچ  یچه  بود  من    یشده  بود 

  ی به کس  رازمنیو دوست نداشتم محسن به غ   کردمیاحساس ترس م

 ...کنه یتوجه

اماچرابچه   حانهیروزر  هی باشه،  مبارک  وگفت:خوبه  ما  اومدخونه 

  وونه؟؟ید  ی دارشد

  ی سرحاج  ییچقدره؟؟ پسفردا بال  یبا حاج  تیتفاوت سن  یدونیم

 پدر؟؟  ی بابچه ب  یکارکنیچ ییخوایادم یب

نشده،   ی زیو چ  ومدهیانینگو توروخدا هنوزبچم دن  ی نجوری:عه اگفتم 

سا که  چراا  شیانشاهلل  باشه  حالم   یگ یم  ی نجور یباالسرم  اه  تو، 

نشو حاالکه   وونهی کنه.. گفت:د  کارتیخدانگم چ  حانهی ر  ی روبدکرد

به   ی ز یچ  ی خونه ا  ین یماش  هیجاپاهاتو محکم کن،     ی بچه دارشد

 ...بندباشه ییبه جا ددستت افتا ینام خودت بزنه اتفاق
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و   شستنینگفتم خواهرم بود اماخب حرفاش اصال به دلم نم  ی زیچ

  ...نمشیزودتربره و نب یدوست داشتم هرچ

باردار  خالصه اول  چهارماه  خ  ی که  گذشت    یلیکه  و  بود  سخت 

محسن خداروشکر حساس نبودم و برگشت   ی بدنبود رو   گهیوحالم د

 به اتاق خودمون، بچمونم که دختربود

 نشستی عاشق دختر بود وانقدر ذوق داشت که هرشب م   محسن

م ودستشو  م  ذاشتیکنارمن  حرف  باهاش  از    زدیروشکمم  و 

م خ  گفت،یآرزوهاش  چرا  ازا  یدرک  یلیدروغ  حالش    نینداشتم 

م  بودبچه  چندسال  چون  ا  یعیدطبیشا  خواستیاماخب   ن یبود 

 ...کارارو کنه

 ..میاسمشُ نرگس بزار قراربود

و   گرفت یبچه دختره هرروز دست منو م   ده یکه فهم  ی ازروز  محسن

 خوامیبراش بخر نم  ی الزمه و دوست دار  ی:هرچگفتیم   بردبازاریم

 ...کم باشه و توحسرت بمونه ی زیچ
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ماه هفتمم    گهیآماده بود، د  یو همچ  میروگرفت  یسمونیس  خالصه

تهوع نه حال  و  که محسن    ی زی نه چ  ی بود،خداروشکرحالم خوب 

دوماه آخرُ استراحت کن و مجبورم کرداستراحت مطلق   نیا  ردادیگ

اضاف کردم که   لویپنج ک  ی ودم توباردار ب  لویبشم... چهل و پنج ک

 ...دکترگفت کمه

  واش ی  واشی  گهیمجبورم کرد فقط بخور و بخواب باشه که د   محسن

و تمام   لویبودبه شصت ک  دهیبه توپ گرد شدم که وزنم رس  لیتبد

چپ و راست   رهی دست و پاهام ورم کرده بود وچاق شده بودم که من 

  ست یکنه خوب ن  نقداستراحتی:نکن محسن نزاراگفت یو م  رفتیم

  ...کال شده ورم بخدا

 ...رشی ز دیمونده لگن بزار کم

 ه یکنه    داستراحتی:نه باگفت یوق مو باذ  دادیمحسن گوش نم  اما

 ...بده لمیتحو یو مپل یدخترسالم و تپل

 ...ستی:بخداخوب نگفتی م ره یمن
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د  مانیزا  کینزد  گهید و  باالنم  گهیبود  روزبه    ومدینفسم 

شب دردم گرفت    ی نگران بود، که نصفه ها ره یو من  شدمیروزبدترم

 محسنُ صداکردم و تکونش دادم و گفتم:محسن پاشو من همجام

 ..ستیحالم خوب ن کنهیدردم

بسته بود، من ومحسن   رهیباوحشت پاشد، ساک بچه رو من  محسن

من جلو  ی درحد  م، یشد  مارستانی ب   یراه  ره یو  مرگُ  که   ی بودم 

م باالنم  دمیدیخودم  نفسم  نا  هیگر  ومدیو  و  بود  گرفته   نو یا  ی ام 

بود    کینداشتم به محسن بگم عجله کنه که من تحمل ندارم و نزد 

  ...که جون بدم واقعا

نم  محسن نبود   اما حوصله   یعصب  یازچ  دونمیحالش خوب  بود 

 ...چراحالش بده  نمی نداشتم باهاش صحبت کنم بب

 راه دوربود ومن حالم بد بود دونمینم

 می دیباالخره رس اما

 اخه؟؟   ی واکرد توچرا اونقد ورم دار دع  دید  تیتواون وضع  دکترتامنو
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  ی زیگفت:سه ماه آخرُکال استراحت مطلق بود و دست به چ  ره یمن

 ...زدینم

 ه؟؟یچه وضع نیگفت:خانم ا ی دکترعصب

 د؟؟یافتیممکنه خودت و بچه به خطر ب  ینجوریا ی دونیم

 خوبه؟؟؟  یلیخ یداده استراحت کن ادیبه شماها یک

 ...چه کنم  دونستمیام گرفته بود نم هیگر

 ..گهید میکن ی کار  م یتونیکه افتاده نم  هیکالفه گفت:اتفاق محسن

 ...درد داره یلیبحث خ ی جا د یکن توروخداکمکش

 ...یکن مانیزا یتون ینم  تیوضع نی:راه برو باادکترگفت 

 رفتم یقدم م  هی  اوردمیمحسنُ گرفته بودم فشارم  ی دستا   دردداشتم

 عقب  گشتمیجلو دوقدم برم

 ..کنم ی کار تونستمیاصالنم

 ....یتر زایمان کنراحت یبهتربشه بتون  کمی:راه برو گفت یدکترم

, [20.06.21 13:16] 
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 ک ی_و_هفتاد_پارت#

 دختر؟؟   یگفت مگه تودکتر نداشت  برگشت

 ؟؟ ی هست دکترنر  ی االن زمونه ا اخه

 ی کم خون  کمیفقط    ی ندار  یکه رفتم گفت:مشکل  ی بار   نیآخر  گفتم

 ...شهیبخور خوب م ی مقو ی زایچ

 ..ی ندار ی ا گهیچاره د ی بر دراهیازتاسف تکون داد و گفت:با  ی سر

 حالم بده  کردمیحس م  رفتمیراه م کمی

م  ی دستا فشار  درنم  دادمیمحسنُ  صداش   تونست ی ونم  ومدی اونم 

 ..کنه ی کار

دستش   ی و باقران تو   کردیم  هیگوشه نشسته بود گر  هیهم    رهیمن

 خوند یمرتب دعام

 کنم ی که براش مادر  میخودم و بچم سالم باش  خواستمیازخدام

 ..ارمشیب ا یفقط بدن  ی نجوری هم خواستمینم
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ا  به ا  کنمیفکرم  ی نجوریمحسن گفتم  نگو،   نیگفت:چرت و پرت 

 ...شهیدرست م  شاهللیا اد،یدکتره بنظرخوب م

رف  کمی خراه  شلوارم  کردم  ا  سیتم حس  تامحسن   ستادم،ی شده 

چراا بگه  پر  ی ستاد یخواست  رنگش  افتاد  پاهام  به  و   دینگاهش 

 زهراخودت کمکم کن  احضرتیگفت:

ا   دیمنو ول کرد دو   دست نم  ی پرستار  ستگاهیسمت    دوستم یمن 

 ...دیلرزیدست وپاهام م شده،یچ

 ...دشیاریگفت ب دکترباعجله

  خوب!؟  ستین ی زیدکترگفت:چ کردمیم هیداخل گر رفتم

 ...زهیهم نکن که من اعصابم بهم نر هیگر

 !!:آمپولگفتی نگفتم دکترهمش م ی زیچ گه یکردم د قبول

 ...ی بعد آمپول

م  یینایا  دونستمینم خوب  یول  هیچ  زننیکه  بهشون    یحس 

 ...نداشتم 

 ...سنگ سفت شده بود هیداشتم کل بدنم مثل  ترس
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 ط زوربزن باشه؟پاهام و گفت فق نییدکتراومدپا

م  یهمچ  یتوزوربزن  ستین  ی زیچ گذشت    کمی..  شهیدرست  که 

  ...چه خوبه  نیاهابب  گهیدکترم دمید

بچه تو   شهیکه نم  نیسزار  رونیادب یکه گذشت گفت بچه نم  کمی

 ...م یکارکن یدرگاه هستش چ 

دکتررودک  ع یسر  دکترگفت نم  د،یروصداکن  یخانم   نُیا  تونمی من 

 ..ارمیاب یبدن 

  ...کردمی ازترس سکته م داشتم

همش به حضرت    کردمیم  هیدعابلدبودمو خوندم گر  یتندتندهرچ

 ...بچم سالم باشه دادمی زهرا)س( قسم م

  ...زنگ زدن که برگرده ست،یگفتن دکتره ن اومدن

نم  اونقدردرد که  بودم  روسفت کرده  وبدنم   ی کار  تونستم یداشتم 

  حس کردم   یهامم شدت گرفته بود، دردوحشتناک هیکنم، گر

 رون یشکمم بود و داشت بچه رو ب  ی دکتر تو  ی انگاردستا  دمیدیم

 د یکشیم
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 ...نفس کم آوده بودم گهیود شدینم کردمیم ی هرکار

که    هیدرحد  کردمیخوددکترهم نفس کم آورده بود حس م  گهید

 ...ترکهی م یهمونجا اشاره کن 

کرده بودم   ی خرابکار  دم،یدیمرگ خودمو داشتم به چشم م  خالصه

 کنم  ی کار تونستمی اما نم هیچ طمیشرا دونستمیم

 هی ع یناطبیا  دونستمیرم،نمیدوست داشتم بم  دمیکش  اونقدرخجالت

 ...وفتهی ب یهرکس ی اتفاق برا نیممکنه ا

م   دکترسربچه  اراش یازدست  یکیهوی  ومد ینم  رونیب   ی ول  دیکشیرو 

  شده؟ ی نجوریچرا ا دیپرس

پ  ی عصب  دکترهم دورگردنش  گفت:بندناف   ی هرچ  ده یچیبود 

 ...کشهیبندهم ازداخل م م یکشیم

  ره یمیخودمادرهم م  یچیاالن بچه که ه   تونمیگفت بخدانم  هویدکتر

 ...تودستم

دست  ی درحد که  حرف  نیگفت:دکترا  ارشیشد    د یزن یم  هیچه 

 ن؟؟ی نجوریاالن خودتون ا  دیکنیمارو آروم م شهیشماهم
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من    زننیکه دارن م  ییحرفا  نیا  گفتنی بودم نم  دهیترس  ی چ  نیع

  شنوم؟؟یم

  من چندسالم بود؟ مگه

 مگه؟؟؟  اوردمیدرم یسرازچ

  ی بی ب  خوندم،یم  ی الکرس  تیچقدگذشته بود ازترسم فقط ا  دونمینم

.... دهیجواب م  یلیخ  یالکرس  تیا  نیا  گفتیم  شهی هم  امرزمیخداب

 ...به خودخدا توکل کردم و خودم و بچمو بهش سپردم

آوردن و گذاشتنش    ایکه باالخره بچه رو دن  دیطول کش  یساعت   مین

و لمسش کنم از    ام، کبود کبود بود تاخواستم ببوسمش  نهیس  ی رو

 ...رونی ام برداشتنش و بردنش ب  نهیروس

 ...ازاون بودم که بدونم بچمو کجا و چرا بردنش حالتریب

که روتخت بودم حس کردم از درون آروم شدم چشمام    همونطور

 دم ینفهم ی زیهم افتاد و چ ی رو

  دم یبه شکمم کش  یو دست  دارشدمیچقدرگذشته بود که ب   دونمینم

 ..بود یکه خال
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ها  دونم ینم اتفاق  بودم،  بچم  دنبال  کردم  هول  عمل   ی چرا  اتاق 

 نه؟؟  ایاومدجلوچشمم دوست داشتم بدونم چطوره بچم زنده هست  

  ..نبود  ادمیچهره دخترمم  یحت من

کرد که دراتاق بازشد و پرستار اومد داخل   ختنیشروع به ر   اشکام

 مامان کوچولو؟؟  یکن یم هی گفت عه چرا گر

که شوهرت کم مونده   زمیبلندشو عز  ی ماتو بازکردعجب چش  چه

 ...روسرمون خراب کنه مارستانُیب

ب   نوریا  کمی رفت  پرستار  که  کردم  رونگاه  محسن   رونی اونور  و 

  رعنا؟؟ یتوخوب ی بااضطراب اومد داخل گفت:وا

  !؟؟ی شد  ی نجوریاا منو چر ی داد سکته

 گفتم محسن دخترم کجاست؟؟   یجواب ندادم فقط بانگران  ی زیچ

نبا  گفت  فقط  خوبه  حالش  نباش   ی حرف  گهید  نجاباشهیداینگران 

گفت ممنونم بخاطردل من که    د ی که اومدباالسرم لبامو بوس  مینزد

...  دعشقمیببخش  ،یبش  تیاذ  نهمهیا  ی بچه دوست داشتم مجبورشد

 ..ه یکاف یکه توخوشحال نیوگفتم هم دمیخند
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بودن که من هوش اومدم، دکتراومدباالسرم که گفت    خبردکترداده

  ؟ی کرد ی به به مامان کوچولو باالخره چشماتو باز

بودکه    ی ها  مانی زا  نیازبدتر  یکیدختر،    دم یکش  یمن چ   یدونیتونم

ه من  نگهداشت  سالم  خودتو  و  خدادخترت  بودم   چکارهیداشتم، 

  یکرد  مانیچون سنت کمه و تازه زا  یم که گفت راست کرد  ی تشکر

 ی دچهارسالیباز حداقل با  یدبارداربشیحواست باشه حاالحاالها نبا

 ...ی فاصله بنداز

که   ییبچه تنها  نیمحسن و گفت باشماهم هستم آقا، ا  روکردسمت

  ...مراعاتش کن کمیبارداربشه،  تونه ینم

 ییبال  ی بعد  مانیزا  ینیب یهومیخدانگهشون داشت،    یدونیبخدانم

 نم؟؟ یدخترمو بب  تونمیگفت، وگفت م  یسرش اومد، محسن چشم

  ...بهش ی ربدیش  ارنشیحالش بهتربشه م  کمیآره  گفت

 ...شده مگه؟؟؟گفت نه نگران نباش خوبه ی زی گفتم چ دمیترس

بوس  یساعت  هی صورتم  و  گردن  کل  محسن  که  بود،    دهی گذشت 

  ...گفتن و رفتن کیهم اومدن تبر رهیهمامن
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بازشد، دکتربود، ازخجالت   هودراتاقیمحسن بود که    نهیس  ی رو  سرم

انگارخجالت کش  ی فور برداشتم دکتر خودش هم   ع یسر  دیسرمو 

 ...شما یدبرفیسف   نمیبچه روگذاشت و گفت ا

  نقدقرمزه؟؟یچراا  نیدخترم،گفتم دکترا ی ضعف رفت برا دلم

دن  یلیخ  گفت م   ایسخت  همش  بخدا   ی اتفاق  دمیترس یاومده 

  ...وفتهیب

ا   گفت نباش  م  ناینگران  کم  ب  رن،یکم  بره  به   رونیخواست  که 

بده    ریبه دختر کوچولو ش  دیشماکمکش کن  رمیمحسن گفت:من م

  ...دهن بچه ی هاش رو بتونه نگهداره تو  نهیو س

ب   نویا و رفت  تنها گذاشت،محسن گفت    رونیگفت  رو  تا  ماسه  و 

 کنم من؟؟؟ کاریچ

 ...آخه ستمیبلدن من

بزرگ شدم که درسته آدماش پول نداشتن    ی چون تومحله ا  من

 دنییزایم متا  جون داشتن پشت ه یکردن، ول یزندگ ی برا
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روبلدبودم، لباسم رو زدم باال آروم   ییزایبودم خب و چ  دهید  منم 

اصال   یول  یاچیازترسش بود   دونمی دخترم روبغل کردم محسن نم

  ...کردینم ی کار

بزورسع  بچه روپاهام  بش   یروگذاشتم  انداختم   نموی س  نم، یکردم 

شروع   ی کار  ی باز  ی باز  رونیب و  گرفت  دهن  کردم 

 ...رخوردنیکردش

  ...گفت چه بانمکه محسن

هست   ی باال   نشست رو  اسمش  قراربود  که  دخترمون  و   ی سرمن 

 ..میبزار

 باشه؟؟   یباهست شهیهم ی برا ناقرارهیگفت ا هوبااخمی

 !!ا؟؟یچ گفتم 

 نکه یبدون ا  گم،ی م   نارویهام و گفت ا  نه یدست گذاشت روس  آروم

  ی باز  کمیدهن گرفت    نموبهیخم شدُ س  نشون بدم آروم  یواکنش

بعدبلندشد و گفت بچه    کمیکردو بوسش کرد خنده ام گرفته بود..  

 ...خوامیازمن نم رهیبگ نارویکه ا ی ا
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ازخجالت    سرخ وهست  کمیشدم  من  رفت،  فرداش    یبعدمحسن 

شوهرت   ی مامان ده روزاول کنارمون بود وگفت نزار  م،یمرخص شد

  دکامل یبا  ادیم  گهید  یکیهویبشه ها وگرنه بدنت گرمه    کیبهت نزد

 ...یمراقب باش 

و حواسش بود توخواب    دیخوابیمن م  شیروزکامل کنارمون بود پ  ده

روزدهم که رفتم حموم   د،یخوابی... محسن جدامیهست   ی رو  هونرمی

دلم زن   دمی!! بخداخسته شدم تنهاخواببرهخوادیمامانت نم  نیگفت ا

 ...خوادیوبچمو م

...  میکردیبچه رو م  ی باهم کارا  رهی مارفت ومن و من   شی هم ازپ  مامان

باز  هی داشت  و  بود  کنارم  محسن  دست    ی ال   ی باز  ی شب  پاهام 

 ...زنهیمک نم دمیهودیکه  خورد،یرمیو بچه ش  دیکشیم

س  اولش خواب  رشدهیفکرکردم  هم   دهیو  گذاشتمش    شه،یمثل 

 ..کنارتابخوابه

پرازن  برگشتم خماربود  چشماش  که  محسن  تمنا،    ازیسمت  و 

  ی وقتا خواستن   نجوریبودمش، انگار ا  دهیند  ی نجوریا  چوقتیاصاله

 ...شد یشترمیتر بود عشقم بهش ب 
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  ..زد روم  مهیتخت و خودش خ ی کرد رو منوپرت

بخاطرهست  نیتوا زا  یمدت  اصالرابطه    یسخت  مانیو  داشتم  که 

 ...درحد بوسه و رابطه عاشقانه بود م،فقطینداشت 

منوهم   مهیخ  روم داغش  نفس  دهن  به  گرفت  گوشم  الله  و  زد 

  ..بود  ازمیحالم دست خودم نبود، دروغ چرا، منم ن  کردیم  شترداغیب

برات    ی بخوا  ی بهم؟؟ هرکار  ی دی دم گوشم گفت رعنااجازه م   آروم

م کنم،    تونم ینم  گهید  ی ول  دم یانجام  بهت    ی کرد  ی کار یتحمل 

  ن یتحمل کنم ا  تونمی نم  نم ی بی م  تویوابسته شدم، بدن صاف و بلور

 ...خودموگرفتم ی چندوقتم بزورجلو

فهمآرو  چشمامو که  کردم  بسته  بازو  دن  دیم  گفت  برات   ارویو 

  ...بخدا  کنمیگلستون م

رو حس  ی درد  چیروزمثل ملکه هاباهام رفتارکرد و باعث شده اون

 ...نکنم 

 دوباره؟؟  ی خوایگوشم گفت بچه م دم
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االن بکارم   نیبگو تاهم  خوادیچهارتا شد، گفت اگه دلت م   چشمام

 ...برات

 ...دبانویو گفت چسب دمی ارم بوسافتادکن حالیمحسن ب نکهیبعدا

که    ، یزدم و بلندشدم رفتم سراغ هست  یسمتش وچشمک  برگشتم 

د گچ  مثل  صورتش  کردم  باا  وارشدهیحس  سمتش   نکهیرفتم 

دستش سرد    دمیمجبور بودم بهش دست بزنم، که د  یول  زنبودمیتم

 سرد شده 

 ده؟؟یچرارنگش پر خه؟؟ی یگفتم محسن چرا دست هست آروم

نشد  الیخیتوروخداب  گفت  بش  نیا  ال یخیروزب  هیرعنا،   ، یدختر 

 ...روش ی زار یم ی رادیو ا بیع هیهرروز 

 مونهیرودستمون م راداتیا نیباا باباآخر

 م یکن  ینبودشوخ  نیبود اما االن وقت ا یحرفاش شوخ  نیا

بخدا    هیباگر هست  ه،یجوریگفتم  توروجون    نش، ی اببیب   یتوروخدا 

 کردن هیشروع کردم گر
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اومدکنارم و دست    عیهست سر  یز یچ  هی  دواقعای انگارفهم  محسن

 .....فاطمه زهرا ایگذاشت و بلندگفت  ی نبض هست ی رو

 رفت یم نییازپله ها پا عیروبغل کرد و سر بچه

 ده؟؟ شیگفت چ رونیاومدب  رهیکه زد من ی ازداد

 دم یمانتوچادرم بسرم کش ی چجور دم ینفهم

وضع  نکهیا  بدون بااون  هارو  پله  بده  بخ  تیجواب  پا  هیو    ن ییها 

 م یرفت   میسوارشد  عیو روشن کرد سر  ن یراننده ماش   دمید  رفتم،یم

  کارکنه یچ  دونستیگردنش زده بودنم  ی محسن رگ ها  مارستان،یب

جزگر برنم  ی کار  هیمنم  دلمو   ومدی ازدستم  که  داشتم  اونقدردرد 

 ...تکون بخورم تونستمیگرفته بودم نم

بچه رو    نیا  یکیگفت توروخدا    هیمحسن باگر  مارستانیب   میدیرس

 ...رهیبگ

سوال    ی دوتاپرستار دوتا  گرفتن  رو  بچه  اومدن  اونجابودن  که 

بدن   دنیپرس تازه  بردنش  ایو چون  بود  بعد    قهیچنددق icu اومده 

 اهستن؟؟یبچه ک نیگفت پدرمادرا رونیاومدب  یدکترجوون
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محسن بالرز ازجاش   ینداشتم ول  یو جون   کردینم  ی اریکه پاهام    من

 شده؟؟  یبلندشد و گفت من پدرشم، چ

  گفت چه وقت آوردن بچست؟؟  ی بااخم و تند  دکتر

  ارن؟؟یم گذرهی که م کارازکار

نفهم  یاهیس  چشمام و  وچ  گهیم  یچ  دم یرفت  بدشد   ی زیحالم 

 .....دم ینفهم

محسن سرشو    دمیچقدرگذشته بود چشمامو باز کردم د  دونمینم

اومد    ادمیرو    یفکرکردم که کجام، هست  کمیکنارتختم گذاشته،  

  ..اون اتفاق افتاده بود

  و گفت رعناکجا؟؟ دارشدییکه محسن   هوازجابلندشدمی

 ..ادینخور که سرم ازدستت درن تکون

  کجاست؟؟ یگفتم هست  بابغض

  ..دکترا مواظبش هستن  ستین ی زیراحت چ التی خ گفت

  ...ی مواظب اون باش  یخوب شو که بتون توخودت
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  ..نشیرآورد یدروغ نگو دکترخودش گفت د گفتم 

  ؟؟ی دینجاشن یتوتاا گفت

  ...یاون دکترحرفشو بزنه بعدغش کن  ی کردیدخترصبرم خوب

  شده؟؟ یچ گفتم 

نا  دهیرپری ش  یچیه   گفت بعدم    ی تو  کرده  عفونت  بعدهم  بچه، 

 ...ببرنش، شکرخداخطررفع شدهnicuمجبورشدن تو

ب  نه یتوس  نفسم دادم و به اشکام    رونشیحبس شده بودکه راحت 

  ..دادم دنیاجازه بار

بمونه   ی بستر  ی روزقراربودچند  یهست  یروزمن مرخص شدم ول  اون

نبودمرخصش   یالزم روانجام بدن که اگه مشکل   یها  شیکه آزما

  ...کنن 

بهترم  یهست  خداروشکرحال روز  تاشدیروزبه  سه  باهم   یی .. 

داخل حواسم جمع   میکردن رفت  یخونه جلوپامون قربون   می برگشت

  ...وفته ین  ینکرده اتفاق ییبودکه بازخدا یهست

  ...ودمخدا ب ونیرو مد یخوب هست حال
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خ  حانهیروزر   هی حالش  بود   یل یخ  یلیاومدخونمون،  خوب 

 کرد یبودم، شوهرش خوب خرج نم  دهیکه تاحاالازش ند  یباسروضع

  ی ک یش  یلیخ  ی لباسا  ی سر  نیکهنه تنش بود، اماا  ی لباسا  شهیهم

آرا بود صورتش  بود، موهاش رنگ شده    ش یتن خودشو دخترش 

  ...بودم دهیکه تاحاالند ی زیداشت.. چ

بخاطرا  خوشحال رس  نکهیشدم  سروضعش  ر  ده، یبه    حانه یگفتم 

  کرده؟؟ دایگنج پ  یماشااهلل عل

  ...راستت روسر ما دست

  ...اصال رهیبره بم لوچنده یک ینازک کرد و گفت عل یچشم پشت

  ...گورش کجابودکه کفن داشته باشه  اون

 ...نه ای زنده هست  دونمیاصالکجاهست نم ستین معلوم

 پس سروضع خوب توازکجااومده؟؟ گفتم 

  ..دهیحسام برام خر گفت

  حانه؟؟یر  هیحسام ک گفتم 
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دوستمه تازه   ارن،یدوست ندارم برام حرف درم  اینگ   یبه کس  گفت

 ...بگردم رو مد باشم ی نجوری... دوست داره امیباهم آشناشد

  ؟؟یگ یم یچ حانهیتوصورتم گفتم خاک برسرم ر زدم

کارازشته، زنده    نی ا  ی بچه دار  ی بخداگناه داره توشوهردار   حانهیر

 ...کشنتیزنده م 

 ...کننیسنگسارت م  رهیآبروت م بخدا

  ...یاگه تودهنتو بازنکن فهمنیو باعشوه گفت نم دیخند

م  کردی م  یحرکات  هیاصال شک  چشمام  به  همون   نیا  کردمیکه 

 خواهرپاک منه؟؟ 

خ  یدونیرعنابخدانم  گفت حسام  مهربونه    یلیچقدماهه 

  ...دمیاالن فهم ویزندگ  یمعن  کشه،ینازموم 

آرزوشو   شهیکه هم  ی زیچ  کنه،یباارزش رفتارم  یش  هیمثل    باجسمم

  ..داشتم

 ...دمیعشقوباحسام فهم من

 ...و نامحرم رابطه داشت بهیبامردغر خواهرمن
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 !!نه ازشوهر میمن و تو بخدانه ازخانواده شانس آورد  گفت

 ..میدییزا یکیخونه شوهر زارت شکممون اومد باال و  میتارفت

ا  ومدازطرزین   خوشم گفتم  زندگ   ی نجوریصحبتش   ی نگو، 

دارم   ی دگزن  یول  دونمیتورونم رودوست  دخترم  من  خوبه  من 

  ...محسنم عاشقانه دوست دارم

احمق   ،ی گیم  یچ  یفهمینم  گهی د  ی خر  گفت دختره  اخه 

غلط  یفهمیم  گهیدوروزد ا  ی کرد  یچه   ی بدردچ  یحاج  نیاصن 

 همسن بابامونه  خوره؟؟یم

،    دیچسب   یشد، ساالرش به ته قوط  ده یو چروک  ریکه پ   گهید   دوروز

 ...گم یم  یچ یفهمی م  ی لذت ببر تی از زندگ  ینتونست

 ه ی   تونهیکه مرد جوون داره نم  ی زیچ  ی فهمیات بادداره نم  توکله

  ...مردجاافتاده ترداشته باشه

 : گفتم

حرف   ی نجوریا  خوادیرو دوست دارم ریحانه اصال دلم نم  می زندگ  من

  ....و شوهرم یدر مورد زندگ یبزن
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بد تورو   یمن ک  ی دونیتو که م   گمی: به خدا به خاطر خودت م  گفت 

  ....خورهیبه درد نم  رهیپ نیکه که گفتم ا ی خواستم روز اول

م  اگه پولدار    ی خوایپولش رو  االن حسام   ، پولداره  که جوون هم 

  !!!بهتر ؟ نیاز ا یهست جوون هست چ

کش    هیلختش که رنگ شده بود و    ی موها  ری، دست انداخت ز  تازه

و باهام ازدواج   رهی منو بگ   خوادیبه گردنش داد و گفت : م  یو قوس

 کنه 

توله   نیگفته ا  ی، به بچه اش اشاره کرد و ادامه داد: حت  نیا  یحت

  ....نداشت  اقتیباباش که ل  دارهیو نگه م کنهیهم بزرگ م  رو

  ی گفتم : نکن آبج  دم یباد داشت ترس  حانهیکله ر  نکهیاز ا  دمیترس

  |...ی شیبدبخت م

م  دیخند قول   : گفت  ا  دمیو  به  بعد  هم  نیسال  جا   نیحرفت 

  ...........ی بخند

نگفتم و به بچه طفل معصومش داشتم نگاه    ی زینبود چ  ییا  چاره

مادر  کردمیم چه  بدبخت  اسم    ی که   ، د  هیداشت  تو    گهیمرد 
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راحت برخورد   یلیبود خ  ییا  گهی مرد د  ریشناسنامه اش بود اما ز

  ....زای چ نیبا ا کردیم

باشم    حانهینکرده مثل ر  ی خدا   ی روز  هیقبول کنم    تونستمینم  اصال

 یکه محسن افتاد دنبال کارا  فی ح  فیخودم گفتم : ح  شیفقط پ 

على بلند   ی مادر باشه و دست رو  حانهیکرد که ر   ی و هر کار   حانهیر

   ...کنهی کارارو م نیکرد که چرا با زنش ا

 ن یا  گهیگفت : به حرفام فکر کن دو روز د  حانهیر   یروز رفتن  اون

برو   یو زجر بکش  ی کن   یکلفت  دیبا  نجا یبشه تو ا  شیطور  هیشوهر  

بکن جوون ترم   تو یجوون بشو باهاش عشق و حال کن زندگ   هیزن  

  ...یشیم

  !؟ ین یب یبه خودش گرد و گفت : مگه منو نم ییا اشاره

 نگفتم و برگشت رفت خونه ی زیچ

بکنم که نره دنبال    ی کار  هیدونستم چه کار کنم دوست داشتم    ینم

  ...کردیپسر بشه چون خودش رو بدبخت م الیخیکارا و ب نیا
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فکر کردم و آخر سر   حانهیر  ی کم به حرفا  هیکه اون روز    خالصه

همه   نیو گفتم : خاک بر سرت کنند ا  کنمیم  ی رو  ادهیدارم ز   دمید

 یفکر م  یبعد دار  ی و دوستش دار  دهیبرات محسن زحمت کش

  !!!بهتر بود ؟ ی شوهر جوون کرده بود  یکن

بلند شدم    ی زیچ و  به هست  هینگفتم  روز    دمی رس  یکم  اون  از  و 

نشه و   ی اونجور  گه یکه د  کردمیم  اط یدادن بهش احت  ر یتو ش  یلیخ

رس خودم  به  بعدش  و  باشه    گه ید  واشی  واشیچون    دمیدرست 

 ....شدیم داشی پ دیمحسن با

 شد یبزرگ و بزرگ تر م یو هست  گذشت یم روزها

محسن   ی بهم گفته بود که خودتو خسته نکن و به پا حانهیر آنقدر

  ر یرومن تاث  حانهی ر  ی شده بود و انگار حرفا  ریکه فکرم درگ  نینش

نبودم حرف سر   نیکنم ها نه اهل ا  انتیخ  نکهی گذاشته بود نه ا

و گفتم آره    یمعرفت  یکردم و زدم به کانال ب  ی بود که ناشکر  نیا

  ستیب  شهیتازه م  گهیمدت د  چندهستم من جوونم و    فیمن ح

د  یس موقع  اون  اذ   گهیسالم  خودم  باال   شمیم  تیمن  سن   ییاز 

!!! محسن   ؟یزندگ  نیا  بندیکنم و پا  ریمحسن و چرا خودم رو اس
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کردم خونه گرفته بود اما   ی دیبرام کم نداشته بود اما من چشم سف

  ی تبودم به نامم نکرده بود تو هر مناسب   ده ینرس   یچون به سن قانون 

  ن یهم  ی داشتم که بهم داده بود برا  ی ادیطال گرفته بود و پول نقد ز

آنقدر تو گوشم خونده بود که   حانهی بابت راحت بود ر  نیاز ا  المیخ

  ال یخیو هما بمونه که منم ب   ریمن  شیچکار بذار پ  ی خوایو م  یهست

  ....رفتم  حانهی بچه ام و دخترم شدم و همراه ر

من بودم که قبول کردم برم و   یبگم اما مقصر اصل   یدونم چ  ینم

  .... انقدر سست عنصر بودم

با    حانهیر  میکم لباس برداشتم و رفت  هیهمراهم برداشتم و    پوالرو

پسر   نیتعجب کردم که واقعا ا  دمشید  یحسام قرار داشت که وقت

  !!!!ازدواج کنه ؟  حانهیبا ر خوادیم

 ی اعتراض  چیام ه  حانه یو ر  دی رو بوس  حانهیر  ی خم شد و لب ها  پسره

  ....میبرگرد میدور بزن  مینکرد و گفت : بپر باال بر

 ن یکه ا  ییبشم اونم با کارها  بهیمرد غر  نینداشتم سوار ماش  دوست

بهتر شده    یلیخ  یلیخ  مانمیبعد ازدواج و زا  کلمی ه  کردنیدوتا م
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رو نگاه کرد و   نییبود و جذاب تر شده بودم که پسره از باال تا پا

  ...میباال در خدمت باش   دییگفت : بفرما

گفت : تا   حانهیتشکر کردم که ر  دیرو بوس حانهیو مستانه ر دیخند

  ...جا نیقرارمون هم امیو زود م رمیمن م  یسر بچرخ هیتو 

برگشتش حدود دو سه ساعت   تا و   ی دلم هوا  دیطول کش  یرفت 

*نه  یکردم که برگشتم س  یتیو کرده بود و گفتم : چه خر  یهست

کرده بود و دلم    سیبود و لباسم رو خ  ریو پر از ش  کردیهام درد م

کرد   ینم  ی اریدونستم چرا پاهام   یاما نم  دیکشیپر م  یهست  ی برا

 ...برگردم

بود،   یجانیاومدصورتش قرمز و ه  حانهیچقدر گذشت که ر  دونمینم

ا بفهمم  نبودکه  داشته   ن یسخت  کجابوده  چندساعت 

 ...کردهیکارمیچ

 ..میخب بلندشو بر گفت

 کجا؟؟ گفتم 
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ا  میریم  گفت حسام  ن  مینابمونیخونه  باباش  مامان    ستن، یامشب 

م  میریم  فرداهم م  میفروشیطالهارو  خونه   شهیراحت  باپولش 

 ...دیخر

  ....میبه نشونه مثبت تکون دادم گفتم باشه بر ی سر

خودمون    اددنبالمونیب  ویچ  یگفتم چ  اددنبالمون،ی بزاربگم ب  گفت

 ..گهید  ی زیچ ی مسافرخونه ا هی میریم

 .اریدرن ی اُمُل باز گه،ید هیچ ارمسافرخونهیدرن ی مسخره باز   گفت

  ...آبرو نشدم باوجود شوهرو بچه برم خونه پسرمجرد  ی هنوزب  گفتم 

تو  قشنگ منظورم  رو  ییفهموندم  به  اما  گرفت  منظورمو   ی اونم 

 ...اوردیخودش ن

کردم،    نکارویامامن به ناحق ا  م،یبچه رو زده بود  دشوهرویق  جفتمون

 ...فکرشدم  الی خیاونور شدم که اخرش خوابم برد ب نوریاونقدرا

فقط   می نداشت  یخاص   م،اصالهدفیدنبال خونه بود  حانهیبا ر  صبح 

 ..می و ساکن بش  میری و بگ میداکن یخونه پ هی میگشت یم
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  م، یکن   دای خونه پ  م یتونیزنگ زدبه حسام که مانم  حانهیر  روزسوم

 ؟؟ ی ندار ی زیچ ییتوآشنا

سوارماش  اونم اومددنبالمون،  باکله  و  کرد  باالش   نی قبول  مدل 

دق  م،یشد که    قاپشتی من  بودم  نشسته  د  هیحسام    دم یلحظه 

جلوتر که   دمیاخم کردم چادرمو کش  خوره،یباچشماش داره منوم 

اون دوتاداشتن چرت   میزد، پشت چراغ قرمزبود  یو چشمک   دیخند

م که    گفتن،یوپرت  بودم  کرده  پنجره  بشم،    لمشغوسرموطرف 

کنارمون    ین یماش  کردم،یکارُ نگاه م  ی همونجور که داشتم بچه ها

 شون یحبس شد، پر  نم ی محسنه.. نفسم توس  دمیلحظه د  هی  ستادیا

ر تمام  روفرمون    لش یوسب  شیبود  گذاشت  بود،سرشو  دراومده 

 ...چقددلتنگشم دمیفهم دمشید یچشماش بست، وقت

درماش  خواستیم  دلم لحظه  سرمو   نوی همون  بغلش  بپرم  بازکنم 

 ..اش نهیبزارم روس

 ...کردم نکارو یا میبودم بازندگ  یچه زن من

 ...نداشت  یبیمشکل و ع چیکه ه یزندگ
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سنگ   فکرکنم  فور  ی نیمتوجه  بلندکرد  سرشو  که  شد   ی نگاهم 

متوجه      نهیگه،ازتوآیم جلوصورتم برگشتم طرف دچادرمو انداخت

وعصب  ی نگاها کرده  اخم  فهم  یحسام شدم،  انگاره  بودبه    دهیبود 

 ..محسن نگاه کردم

 شده؟؟ ی نجوریچرا ا   نیکردم ا تعجب

به ر  میرفت  کمی برا  حانهی جلوترکه حسام    ن یتامیرنگ و و   ی گفت 

گرفت نوبت  رنگشو  یدونیم  زم؟؟؟یعز  یموهات  دارم  دوست  ن که 

 ...یعوض بشه جذابتربش

دورزد   یاونم باخوشحال  حانه،ی دست گذاشت رونقطه ضعف ر  قایدق

 ...شگاهی و رفت سمت آرا

توحال وهوا   بغض بودم  د  ی کرده  بودم که   یکیدست    دمیخودم 

که    دمیکش  ینی عقب و ه  دمیروسرشونه ام زد وباترس خودمو کش

 ؟؟؟یزنیبه من دست م  ی حسامه بااخم گفتم به چه اجازه ا دمید
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صدات کردم متوجه    یناراحتت کنم هرچ  خواستمی دنمیببخش  گفت 

دی نشد کردم  نگاه  ازا   ست،ین  حانه یر  دمی...  باهاش   نکهیترسیدم 

  کجاست؟؟ حانهیتنهام.. آروم گفتم ر

بازکرد   نیدر ماش  دهیاونقدر ذوق داشت که نرس  شگاهیرفت آرا  گفت

 ..رفت دیود

 ...بخاطروضع نامناسب شوهرش داشت زارویچ یل یعقده خ حانهیر

پ  دمیرعنا، د  ی فیح  یلیتوخ  هوگفت ی نگاه کرده   رمرده یبه  چجور 

اون نکن،   فیح  تویبهم گفته بود، خودتو جوون  حانهیشناختمش ر

  ؟؟ی سال بزرگتر خودت ازدواج کرد 40مرد  هیمگه چندسالته با 

نگاه   ی نجوریگفت ا  ؟؟یگیم  ی نجوریا  ییکردم گفتم به چه رو  اخم

 ..بهت زدم ناراحت نشو  قتینکن عشق من، حرف حق

 !!بهم گفت عشق من نیابهت بودم که ا تو

گرفت و بوسه زد و گفت دوستت دارم... من تورودوست دارم   چادرم

  ...نه خواهرتو
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چادر     رونیب  ی ازخونه شوهرت زد   کهیدوست دارم باوجود تورو  من

نکرد گم  خودتو  د  ،ی سرته،  بهش  نگاه    دمینگاهتو  جنس  من 

 ...شناسمیتوروم

که متوجه   دیلرزیبگم، دست وپاهام داشت م  یچ  دونستمینم  اصال

  باشه؟؟شد و گفت آروم باش 

 ...نی توماش موندمیهم نم هیبودوگرنه ثان حسیب  پاهام

بامن   یبراچ  حانهیر  دونمینم  ی و گفت فکرکرد  نییپا  سرشوانداخت

  دوسته؟؟

  هی  زنهیسرم  شگاهیبه اون آرا  شگاهیآرا  نیو ازا  دیخر  رهیکه م  نیهم

م   سیسرو پا  من  نم  نیازا  ده،من یبه  خوشم  دخترا  ...  ادیمدل 

 س یمنه و راحت سرو   رخواب یاما ز  ده،یرمیهنوزشوهرداره و بچه ش

 ..اد یمدل دختراخوشم نم نیبهم، من ازا ده یم

ب   دسختیدختربا سر  ادیبدست  خودشو   کهیبادوت  عینه  لباس 

  ..بفروشه

 ...دم ی منم مزدشو م  کنهیاون کارشو م  ستایام ن یحرف
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ا  یلیخ   ی انگار  ی بگن ول  ی نجور یسخته جلوت درمورده خواهرت 

امار بود،  دوخته  م  گفتی م  حانهیدهنم  داره  ازدواج   خوادیدوسش 

توسختکنه  داد  ادامه  نم  ی!!  ول  ازخونت   نکهی،باایکنیخودتو 

 ....ی خودتو گم نکرد یول  ی فرارکرد

ر  یرفت سمت   نگاهم م  حانهیکه  بود   یلیخ  ومدیداشت  خوشحال 

 ی زیدادن به حسام، گوشام چ   حیو شروع کرد توض   ن ینشست توماش 

 د یشنیو نم

 !!!ی تو از خونت فرارکرد شد،یمدام توسرم تکرارم ی زیچ هی فقط

  م یپسندمون نشد برگشت  ی زیچ  م،یخونه نگاه کن  میرفت یم   میداشت

 .مسافرخونه

ا  گفتمی م   حانه یر  دبهیبا جلو  تُ ین   ن یحسام  درمسافرخونه   ی داره، 

حسام ببوسه،    ی روپا بلندشدکه لب ها   حانهیکرد، ر  ادهیحسام مارو پ

 ...زشته نجامیحسام اشاره کردکه من ا

 ...زد و رفت یحسامم چشمک میاومدسمتم وگفت بر حانهیر

  ..رفت حموم، توفکربودم چجوربگم بهش  حانهیر
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ر  دونمینم بودکه  هوووو  حانهیچقدگذشته  چته   ی گفت  باتوام 

 ؟؟ ی وزهمش توفکرامر

پسرعمو  باحسام کردم  دوستش    یصحبت  باتو  گفتم  پولدارداره، 

 ...کنه

با    م یوفت یم  میخدابخواددار   مادوتاخواهراگه اونم  عسل  توظرف 

 !!!..سر

 ..کنمباهات صحبت  خوامیم  نیبه حرفش وگفتم بش دمیبزورخند

 شده؟؟یچ گفت

 ..یبدون زارویچ ی سر هیدیدرموردحسامِ با گفتم 

 ه؟؟یچه پسرگل ی دیگفت توام فهم باذوق

شد گفت خب   هوساکتیکه  گفتیهم داشت چرت و پرت م پشت

  .بگوحاال 

 حانهیر   ی بگم باورش برا  خواستمیم  ی هرجور  یول  چوندمیپ  اولش

حسام گفته بود    یهرچ  دنمیچ  ی کبر  ی سخت بود، خالصه بعدصغر

 ..گفتم حانهیبه ر
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 ...شه یکبودم تیرنگش داره از عصبان  دمیرفته د رفته

 ...شهیکه گذشت گفت باورم نم کمی

م  نشستم بخدابراخوت  گفتم  گرفتم  ودستشو    ی آبج  گم یکنارش 

 ..یشیناراحت م  دونم یم

آب    رونیدبی ازدستم کش  تی بااعصبان   دستشو داشت  که  همونجور 

 کنم؟؟ یباورم  یگفت  یاتیچرند  ی گفت فکرکرد  ختیریازموهاش م

 هان؟؟؟  ی خودت فکرکرد شیپ یچ

حسام وازمن    ی خوایکه م  ی دار   ی برات توچه کمبود  واقعامتاسفم 

 ؟؟ یجداش کن

  ؟؟ی گردیم ه یبق  س یکه دنبال ک ی شد کیو کوچ ریاونقدرحق

 ..حرف بزنم که گفت خفه شو فقط  خواستم

پ  خواستم بااون  کنم  کمک  نپوس   رمردیبهت  بعد    ،یتوخونه 

 توافتاددنبال نامزد و عشق من؟؟ 

 ...ی ریحق یل یخ ،یکنیم نکارارویبه ذاتت که چادرسرته و ا  تف

 !!ثواب کنم چراکباب شدم اومدم
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 .نگفتم فقط ساکت نشستم اونقدرفکرکردم که خوابم برد ی زیچ

صدا  صبح  و  آرا  حانهیر  ی باسر  داشت    دارشدم، یکردبیم  شیکه 

د قرارداشت  من    ی زیچ  گه،یصددرصدباحسام  فکرنکنه  که  نگفتم 

دارم،گوش وکرم  عشقم   ش یمقصرم  داد:جونم  خوردجواب  زنگ 

 ...اومدم

بنده    اریم بکه گفت خواهرت  دمیبلندگو بودشن   ی رو  ش یگوش  چون

  ی برگشت سمت من وپوزخند  حانهیخداحوصلش سرنره توخونه، ر

 ...داره  ادکاریب  تونهی زد گفت اون نم

بار  حرف م  ده یفا  حانهیزدن  باعث  بدتر  ب  شدینداشت،   ی خودم 

 ...خوامیمخودم   ی حسام برا کردی آبروتربشم، فکرم

پ  حانهیر رفت  چرازندگ  شی که  احمق  من  گفتم  ول    مویخودم 

  کردم؟

 !!؟؟رهیپ یحاج نکهیبخاطرا  فقط
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بچموند  ی روز  دوسه ش  دهیبود  بهش    ی عنیبودم،  رندادهیبودم 

ا   ینقدربیا بودم؟؟  دست   نقدریانصاف  عقلمودادم  بودم  احمق 

  دونست؟؟یکه منو هرزه م ی خواهر

ب  بلندشدم  افتادم  راه    رم، یکجام  دونستمینم  رون،یچادرموسرکردم 

نم  رفتم یاماهرجام بود،  چقدرراه رفته    دونمیبهترازاون خراب شده 

نگاه اومدم  و  شدنشستم  خستم  د  یبودم  بندازم   دمیدوربرم 

  نجا یخودمونم چشمام ازتعجب چهارتاشد، چجوراومدم ا  ابونیتوخ

  ..ه داشتمفاصل یجچندتا خونه باخونه حا دم،یکه نفهم

م   ی چراول  دونم ینم ول  خواست یدلم  خونه    دنداشتم، یکل  یبرم 

  ...فونیدست گذاشتم رو آ ایدلموزدم به در 

  ...د یجوش یو سرکه م ریمثل س  دلم

خودشو رسوند دم در گفت معلومه کجا ول   عیسر  رهیمن  دربازشد

 ؟؟ یرفت ی کرد

  ؟ی بچه دار یفهمیم
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 ن یکرد پاره شد،کار وحکمت خداروبب  هیبچه بدبخت ازبس گر  ی گلو

 ...ی مادرشدن وندار اقتیتول ده، یبچه م  ای به ک

 ام گرفت گفتم بچم کجاست؟؟؟  هیگر

راهت    ی چندروزنرفته سرکار، گفت اومد  نیمحسنه، ا  شیباالپ  گفت

 یهست  ی گفته حق ندار  ،یرفت  ی توخونه چون سرخودول کرد  میند

 ..ینی رو بب

 دمیدینم ییرم توخونه، چشام پراشک بودجاب اومدم

به   ی الم شنگه ا  هی  نهیگفت نرو، محسن تو خونست بب   جلوموگرفت

 ...شهیپام

 ...نمیبب خوامیکنار و گفتم بچموم زدمش

  ..بودم چندروزبچمو ول کردم رفتم ی دمادربدیشا

هرکار  دیکشیپرم  یهست   ی برا  دلم تادوباره    ی حاضربودم  کنم 

 ...نمشی بب
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گفت اونجا   رهیراست رفتم طرف اتاق خودمون، من   هیداخل    رفتم

شد، بدون   الیخیب   رهیجلومنوبگ  تونهیدنمید  یهستند و بنده خداوقت

 اب بودن توبغل هم خو یدرزدن دراتاق بازکردم، محسن و هست

 .دست محسن ی سرشوگذاشته بود رو یهست

ب  ی بودباصدا  بیسبک بود عج  یلیمحسن خ   خواب   دارنشده، یدر 

صدا که  جلودهنم  شدم    هیگر  ی دستموگذاشتم  خم  بلندنشه  ام 

بردارم که    یهست بدبخت سرش   ی هست  د،یازجا پر  هومحسنیرو 

 .تشک ی افتادرو

م  محسن منونگاه  چندبار   کردیفکرم  کرد یباتعجب  زده،   ی توهم 

تعجب خشم و   ی توچشماش بجا  ی سر  نیچشماش بازبسته کرد، ا

 .بود  تیاعصبان 

اما خوب ترس  نیبهم گفته بودبخاطرهم  ره یمن  دم،یتعجب نکردم 

هست گفت   یخواستم  باخشم  دورمچموگرفت،  محسن  که  بردارم 

 ..زنمیم شت یزنده زنده آت  نجایبچه بخوره هم نیدستت به ا
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ب  دمیترس نترسه    ینداره،نگران هست   یودم شوخمطمئن  بودم که 

 ..امادستامو محسن محکم گرفته بود هو،ی

  .دمیاز سر درد کش یمحکم برگردوند پشتم که آخ دستمو

  ...اتاق رونیدادب منوهول

بود،محسن هولم داد باصورت افتادم   سادهیوا   رونیدستپاچه ب   رهیمن

صف صورتم لحظه، حس کردم ن  هی  شدیچ  دمیواز درد نفهم  نیزم

نم شده  د  تونمی فلج  که  دماغم  به  زدم  دست  بدم،   دم یتکونش 

من  ب  رهیپرخونه،  ب  یحاج  ادسمتمیخواست  تو    ن یبب  اجلو،یگفت 

 ...نه ای شهیم  ای حیزن ب نیسرنوشتت مثل ا

نکرده بودم که بخوام   ی نبودم، من کار  ای حیام گرفت، من ب  هیگر

اومد   ایحیب فرود  لگدمحسن  که  هاگرفتم  نرده  به  دستم  بشم... 

زد محسن نزنش گناه داره    غ یج  ره یکه من   ومد یتوپهلوم،نفسم باالن

 ..دهیم  ریبچه ش

نم  محسن م  دادیاصالامان  لگد  هم  حرفاشو   زدیپشت 

چجور   نی خدا محسن نزنش بب  ایداد زد    ره ینهومی  دم، یفهمیاصالنم
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نفس    کردمیبود حس م   یهرچ  ی چجورشده بودم ول  دونمی شد.نم

  ....ادیبرام نم

  یشد  ی نجوریدست از زدنم برداشت و باتعجب گفت چراا  محسن

  تو!!؟؟

سع  نشست ول  یجلوم  بزنم  دستمو   یکردم حرف  فقط  نتونستم، 

التماس وار که کمکم کنه بتونم نفس بکشم،   دمیلباسش کش  قهیرو

گفت    زدیتوچشماش موج م  ینبود، جاش نگران  یعصب  گهیمحسن د

  م؟؟یگفت چه کن ره یرعنا چت شد تو؟؟ برگشت سمت من

  ی ا  دهیفا  چی ه  یسمت من و دوسه بارمحکم زدتوصورتم ول   برگشت

چراکبودشد!! اومدمنو بغل    نیا  نی احسیگفت    هومحسنینداشت...  

مگه،    ست یهما اومد که گفت شماعقل توسرتون ن  ی ه صداکنه ک

  ن؟؟یا رسهیم  مارستانیبنظرتون تاب

 .ارهیزدتافاطمه براش گالب و مهر ب داد

بازم    یبهترشدم ول  کمی  نکهیچندتازد پشت کتفم تاا  شمیپ  نشست

رومهر و گرفت جلودماغم   ختینفس بکشم، گالب و ر  تونستمینم
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هام   هیانگار ر  دمی نفس کش   ،یو بو کن  یکن نفس بکش  یگفت سع

  ی بود جون  حالیبدنم ب   یبازشده بود به سرفه افتادم آروم شدم، ول

خ که  محسن  دس  الشینداشتم،  شد  بدون   تاموراحت  و  کرد  ول 

 ..نگاهم کنه پاشد رفت تواتاق  نکهیا

مثل    نمیهماجواب داد ا   ؟؟هویام ناراحت بودگفت توچت شد    ره یمن

م  امرزمیمادرخداب هم  شهیم  ی نجوریا  شهیشوکه    نه یتنهاراهش 

  ...شهیراه نفسش بازم  ی نجوریا

 .تواتاق بلندشدرفت

بچمو    رهیمن  روبه بزاره  کن  صحبت  بامحسن  توروخدابرو  گفتم 

 ...نم ی بب

به نشونه    ی سر  ره یبهش... من   رندادمیادامه دادم چندروزه ش   هیاگرب

اتاق که صدا و رفت سمت  داد  تاسف تکون  و  محسن   ی افسوس 

برو،   نجاهمی،ازایو لمسش کن  ین ی رنگشم بب  زارمیدراومد و گفت نم

  .خونه باباتم راهت بدن، به خونت تشنه هستند دونمیدم یبع

 ..کنهیات م مهیق مهیچون ق ،ی بهتره اونجاهم نر پس
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 ...ی که چندروزه بود ی بروهمون خراب شده ا دمی م طالقت

من  دتریام شد  هیگر کار  ره یشد  اونم  رفت  و  کرد  ازدستش    ی ول 

 .ومد یبرنم

کرده    ی حرفا رو زده، درسته کاربد  نیباورکنم محسن ا  تونستمینم

نم بودم  ب  لیدل  تونستمیو  برهان  خدا  ارمیو  انصاف    ییاما  طالق 

 ...نبود

بودن،    دونم ینم اتاق هاشون خواب  تو  بود همه    کم یچقدرگذشته 

نم  هیگر محسن  درسته  تواتاق   برم  بلندشدم   یول   زاشتیکردم 

د  تونستم یم بازکردم  که،دراتاق  کنم   داره، یب  یهست  دمیالتماس 

 .بود حواسش نبود  دهیمحسن خواب

  دارنشه، یمحسن ب  کردمیباترس و وحشت نگاه م  یکنارهست   نشستم

توبغلم    دمیاروم برداشتم وکش  کرد،یام خودش درک م  یانگارهست

انداختم دهنش و شروع کرد   رونیب  دمیهام روکش  نهیس  ی و سر

م دلم داشت ضعف  و مک زدن،  تحمل   تونستمینم  رفتیخوردن 

  ...هیرگریز هوزدمیکنم 
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بود    یعصب   کنهی محسن باخشم داره نگام م  دمید  وسربلندکردمهی

توروخداه  هیباگر م  یچیگفتم  ب  ی خواینگو،   ی خوایم  رونیبندازم 

 ...بزار بچم آروم توبغلم باشه یطالقم بده ول

نگفت و   ی زیشد انگار دلش سوخت که چ  الیخینگفت و ب  ی زیچ

  ....و ساکت بود کردیجور نگاهمون م نیهم

فهم  یهست انگار  شرا  دهیام  که   ی برا  یلیخ  ستی ن  یاوک  طیبود 

ش  نیهم و  بود  م  رشیساکت  ش  ی جور  نیهم  خوردیرو   ریکه 

همسر    نیدونم چرا واقعا ا   ی، نم  د یخند  یو م  کردی نگاهم م   خوردیم

که حقا   رهیتم به امون خدا واقعا به قول من و بچه رو ول کردم و رف

 نداشتم   اقتیل

  ....خوردم و نمکدون شکستم نمک

مک   گهید  یهست  دمیدونم چه قدر گذشته بود د  یکه نم  خالصه

خوابش برده و آروم بود برداشتم گذاشتم    دمیو نگاه کردم د  زنهینم

توض  ی رو محسن  به  خواستم  و  و    حیتخت  سمتش  برگشتم  بدم 

گذاشتم و رفتم    هویبدم بابت رفتارم و رفتنم که    ح یخواستم توض

م  خواستمیم کردم،  اشتباه  واقعا   تیخر  بگم  خواستمی بگم  کردم 
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  کنن ینگاه م   یبه زن تنها به چه چشم  دمیرفتم د  یکردم، وقت  تیخر

کم نداشتم    ی زی کردم من که چ  ی چه غلط   دمیفهم  هیچ  دشونیو د

  .... دلم ریبود ززده  یو خوش

خواستم دهن باز کنم گفت: حرف نزن دوست ندارم صداتو بشنوم    تا

باز بشه دوباره من   یاتاق و زندگ  ن یخوام پات به ا  ینم  رونیبرو ب

که گفت :    گهیاشتباه کردم که راهت دادم ، روشو کرد به سمت د

  ...میکه ازدواج کرد  میاشتباه کرد دیشا

کنه بلند شد رفت    ی بزنه و کار  یحرف  نیهمچ  شدیباورم نم  اصال

باال   ادیمامان داره از پله ها م  دمیو خواستم برم دنبالش که د  رونیب

  شدیو انگار باورش نم  کردیجور مات و مبهوت نگاه م  نی و منو هم

سر    ی اومده بود که به هست  دیشا  کردیچه کار م   نجا یدونم ا  ینم

  ی باورش شد که خودمم و خواب نم  واشیواش  یانگار    دیبزنه منو د

  ت یعصبان   شدیراحت م  یلیشد که خ  یعصب  ی جور  هیلحظه    هی  نهیب

د  چشماش  تو  خشمگ  دیو  تو    نیو  گرفت  موهامو  و  سمتم  اومد 

 د یدستش و به عقب کش

  !ها االن ؟ شرفیب  ی بود ی گفت : کدوم گورستون و
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  یبچه و شوهرت رو ول کرد  ییدختر هر جا   یرفت  ی ول کرد  کجا

  !!! ؟ هان

  !!! پات نشست هان ؟ ریز شعورتیخواهر ب اون

تحمل کتک خوردن   گهیگرفت و د  ی م  ش یسرم داشت آت  پوست

 ....نداشتم 

به    تونستمینم هام  پهلوم  هم  ور  اون  از  کنم  تحمل  رو  درد سرم 

و دو تا دردم باهم   دیترکی محسن از درد داشت م  ی خاطر ضربه ها

  .... بود دهیشده بود و امونم رو بر  یپات یقاط

و درشت    یکلیگفت و چون ه  یم   راهیمامان بد و ب   ی جور  نیهم

تا  و چند نیبود و من و انداخت رو زم ادیز یلیبود زورش خوب خ

درد پهلوم دو برابر شده بود و درد داشتم   کردیم  نی لگد زد و توه

د دستا  دمیکه  و  جلو  اومد  :    ی محسن  گفت  و  گرفت  رو  مامانم 

بلند م  یمادرش هست تو خونه خودم دست رو زن من    ی درست 

  !!؟ یکن

  ....که شوهرش هستم رو نگه دار یحرمت من  حداقل
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تو اون   یبودم حت  نیبودم محسن منو دوست داره مطم  نیمطم

و   تیوضع نشونم داد  بودم که دوست داشتنش رو  هم خوشحال 

نم  ی هوا   ی نجوریا اما خوب  داشت  کوچ  یمنو  چرا   ن یکتریدونم 

، مامان و به زور از من جدا کرد و نه   نداختیهم بهم نم  ینگاه

که من از مامان   نبود  یجالب  ی اومده بود نه هما صحنه    رونیب  رهیمن

  ......خوردم  یخودم کتک م

 ی مامان و محسن به زور وادارش کرده بود که رو  زدینفس م  نفس 

  ...و تکون نخوره نهی بش  یصندل

  !کجاست هان ؟ زتیهمه چ یگفت : اون خواهر ب مامان

جفتتون ، کدوم    دینمک نشناس  د ی دوتا خواهر لنگه هم هست  شما

ه شوهرش به خونش تشنه هست  بچه اش رو ول کرده رفت  هیگور

ن  ی دونیم   حانه یدستش به ر  خورهیم  ی و هر زهرمار  ستیکه آدم 

نم  زنده  که   یبخوره  الل  بگو  کن  باز  دهن  بر  کجاست  ذاره 

  ....ی ستین

 ییزایچ ه ی؟!  انگار مامان  دیگفت : مگه شما دوتا باهم بود محسن

ه آدرس مسافرخون  هیکه نگفته بود ، مجبور شدم با گر  دونست یم
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بدم و گفتم که دوتا بود  ییرو  در   ییا  گهید  زیو چ  میباهم اونجا 

تا آدرس رو گرفت   گهیمورد حسام و موضوعات د ، مامان  نگفتم 

که   بشه  بلند  جاش  از  پ  ی بد  دردخواست  بدنم    هو یو    دیچیتو 

داشتم که محسن    ی دیاحساس ضعف و حالت تهوع کردم و درد شد

  !!!؟ هو یبا تعجب نگاهم کرد و مامان گفت : وا چت شد 

 بره ادمونی ی و که کرد ی خودتو لوس نکن که کار نمیشو بب بلند

  .... شو خودت و جمع کن بلند

 کنم یم   ی نقش باز  یمن ک  دونستیاومد طرفم ، اون خوب م  محسن

گفت :  بده اومد سمتم و نگران    ص یدرد دارم که بتونه تشخ  یو ک

   !!!رعنا ؟ یخوب

قند آب شد دروغ نگفتم ، پس منو هنوزم    لویک  لویبگم تو دلم ک  اگه

  ....دوست داشت

  گه یو د  دم یناله خودم رو شن  ی رو زدم به پهلوم و فقط صدا  دستم

  ...متوجه نشدم و چشمام بسته شد  ی زیچ
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باال سرم نبود و درد پهلوم   یچشم باز کردم که کس  مارستانیب  تو

کرد نگاهم   ی م  یاز خواب بلندم کرده بود که محسن اومد تو و سع 

، گفتم خوب از من هنوزم ناراحته و    شدینکنه و چشم تو چشم نم

 !!!!؟ نمیخونه بچم رو بب می بر شهیگفتم : م

انگار    دمیاسم بچه رو اوردم یهو رنگ نگاه محسن عوض شد و د  تا

اومدم از جام تکون بخورم که درد دل   دمی.... ترس   دم ینم اشک رو د

  ....و کمرم نذاشت محسن گفت : تکون نخور ، آروم باش

  !!!شده ؟ ی زیرو فراموش کردم و گفتم : محسن چ دردم

  !!!اومده ؟  یسر هست ییبال

  .... نشده آروم باش ی زیکرد و گفت : نه ، خدانکنه چ یاخم

و پنهان    ی زیراحت شد محسن اهل دروغ گفتن نبود و چ  المیخ

دونم چه قدر گذشته بود که خواستم دهن باز کنم    یکرد ، نم  ینم

  نیو بگم چرا رفتم که دوباره محسن مانع شد و گفت : االن وقت ا

  ...بهتره یکم حرف بزن  یچفعال ساکت باش هر   ستیحرفا ن

  ... بدم گفتم : آخه حیبراش توض ذاشتینم نکهیشدم از ا ناراحت
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سواالم در    ریاز ز  ذارمیوسط حرفم و گفت : نگران نباش ، نم  دیپر

 ی زی......... چستی اما االن موقع اش ن  ی جواب بد  د یهمه رو با  ی بر

ساعت بعد مامان اومد تو اتاق ، ازش ناراحت    مینگفتم و حدود ن

جلو نداشتم  دوست  ب  ی بودم  سرم  بالهارو  اون  اما   ارهیمحسن   ،

 وار یروم رو برگردوندم سمت د  اوردمین نگفتم و صدامم در    ی زیچ

 ییگرفته ا  ی با صدا  دمی.... دستم رو گرفت و دنمی که مامان رو نب

، ببخش مامان اشتباه کردم..  : رعنا مادر  از لحن گفتنش  گفت   ..

و محسن هم ناراحته   کنهیم  هیداره گر  دمیتعجب کردم و برگشتم د

 ه یحتما    گفتمواقعا نگران شدم و    گهید  ی سر  نی، تعجب کردم و ا 

  ....هستند  ی نجوریا نجایشده که ا ی زیچ

ازم خارج شد   یگرم   عیما  هیاز جا بلند شم که حس کردم    خواستم

  ....رنگ خون به خودش گرفته دمیبه شلوارم کردم که د ی، نگاه 

  !!!! و برگشتم رو به محسن و گفتم : محسن دوباره؟ دمیترس

  | !!!همون بالها سرم اومده؟ دوباره
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 رونیبزنه و رفت ب   یحرف  تونستیکبود شد و اصال نم  هیاز گر  مامان

، مثل   شهیدرست م  ستین  ی زی، تعجب کردم که محسن گفت : چ

 !!!!نگران نباش.. گفتم : پس درد پهلو ها ست یقبل ن  ی سر

  ....من بود، ببخش تیو گفت : به خاطر خر دیکش خجالت

و به خاطر دردم بهم دارو زدن   نی نگفتم و سرمو گذاشتم زم  ی زیچ

  ....راحت خوابم برد یلیو خ

کم جا به جا شدم که    هیکنارم نبود،    یکه چشم باز کردم کس  صبح

زد و گفتم   دیکرد و اومد داخل و سرم جد  پرستار در و باز  هی  دمید

  !!!؟ شمی : من مرخص نم

  !!؟ ی گفت : خسته شد یخوش اخالق با

  !!!م؟یکرد تتیاذ

  | !مگه تو چند سالت هست ؟ دختر

 !؟ یاولت که سخت بود صبر کن   مانینگفتن بعد زا مگه

به    دیدیکه گفت : چرا شماها گوش نم  گهی م  یکردم که چ  تعجب

  !!!حرف ؟
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شوهرتون    شیبه نفعتون هست ؟!! مثال پ  دیبزائ  یهر چ  دیکن یم  فکر

؟!!!    دیشیم  زیعز نم  ی زیچ  |اره  اصال   یچ  نیا  دمیفهم  ینگفتم 

و    زنمیم  جیمن گ  دیخودش د   یهست ، وقت   یو منظورش چ  گهیم

  | !!!؟ یدونستیگفت : نم  زنمیم  و هشت  شیش

  !!؟  دونستمینم ویتعجب گفتم : چ با

  ..... گهی: باردار بودنت رو د  گفت

نم  اصال نم  شدیباورم  مراعات  رابطه  تو  محسن  و  من  درسته   ی ، 

که باردار بشم ،    مینکرده بود  ی وقت هم کار  چی، اما خوب ه  میکرد

  یاما من م    ده یم  ینشت  هو ی  دیگفت مواظب خودتون باش  ی م  ر یمن

به حرفش پس حرفش راست بود، ته دلم نه ناراحت بودم  دمیخند

  شد یم  رهیبه ش  ریک بود و شیکوچ  یلیخ  ینه خوشحال درسته هست

  ی و بداخالق  ومدی دل محسن هم به رحم م  ی نجوریا  دی، اما خوب شا

خودم   نیریش  ی ایتو رو  ی جور  نی هم   دیبخش  یکرد و منو م  ینم

تو    دیره که گفت : دعوا داشت  یم  شیخوب پ  یبودم که آره همه چ

  | !خونه آره ؟
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بال رو سرت   نیکه ا  ییکسا  ی برا  ی چرا مواظب خودت نبود  دختر

م بب  یکن  تیشکا  یتونیآوردن  بود  کجا  داره    نهی، شوهرت  زنش 

  .... رهیرفتن بچه اش رو بگ  نیاز ب ی تا جلو خورهیکتک م

چ  دم ی شنینم  گهید نم  گه یم   ی که  گوشام  کاخ    دیشنی اصال  انگار 

و گفتم   دمیبه شکمم کش  ی، دست  ختیفرور  هویکه داشتم    ییآرزو 

  !!!!ندارم ؟ یی: من االن بچه ا

  ن ییآره ؟!!!! سرش رو انداخت پا  ی کن   ی م  یو گفتم : شوخ  دمیخند

همچ نداشتم  دوست   ، واقعا  متاسفم   : گفت  بهت    ی خبر  نی و  و 

  ....بدم

رفت   نیکه به پهلو و شکمت خورده ، بچه از ب ی خاطر ضربه ها  به

 بره   نیهات از ب هینبوده که کل  ی و خداروشکر که ضربه جور

فقط    ی ات دار   هیتو کل  ی ، اگه درد  یعمل کن  ی مجبور بود  وگرنه

  ....کوفته شده

ا  دلم که  بود  سالم  چند  من  مگه   ، با  نیگرفت  بال  سرم   د یهمه 

  !!!؟ومدیم



 

 
224 

  ی االن سر خونه زندگ  دادمیاحمق گوش نم  حانهیاگه به حرف ر  من

  ....کردیخودم بودم بچه امم سالم بود و تو وجود خودم رشد م

و بدبخت   فیکه آنقدر ضع  ومدیهام شروع شد و از خودم بدم م  هیگر

نگفت   ی زیو چ  دمیکه من فهم  دیبودم محسن که اومد داخل فهم

چه    دیدونستم با  ینه نم  ایم  دونستم از دستش ناراحت باش  ی، نم

خواستم   یمن ساکت هستم گفت : نم  دیکنم محسن که د  ی رفتار

به    ینم  وفته یب   یاتفاق  نیهمچ ها  خاطردونم  بود    ی زدن    ا یمن 

  ...میبخور دیهست که افتاده و فقط افسوس با یمادرت ، اما اتفاق

  منو گرفت و گفت : نگران نباش خوب ؟؟؟؟  دست

نباش    خم نگران   : و گفت  دم گوشم  برات   گهید  یکیشد  خودم 

  ........سازمیم

نگرفتم نه خوشحال شدم نه ناراحت   یاز حرفش حس خاص  اصال

  ...نداشتم یحس چی ه گهیانگار کال د

کم استراحت کردم و محسن دستم رو گرفته بود تو دستش و   هی

 ادش یانگار    زدیم  زیر  ی و بوسه ها  کرد یم  کیو به لباش نزد  دیبوسیم
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انگار کال فراموش کرده   میشده ، و چرا دعوا کرد  یرفته بود که چ

  ..........بود که من چه کار کردم

  دارمیب   ستدونیمحسن هم م   گفتمینم  ی زیبسته بودم و چ  چشمامو

به   ای  کردیم   یو مثبت منو راض  زیمحبت آم  ی و داشت مثال با حرفا

  ....نگم ی زیکه ناراحت نباشم و چ کردی اصطالح خرم م

خانوم دختر مسن تقریبا   هیکه    کردیداشت صحبت م   ی جور  نیهم

 ی دلم خوب  زیهم مهربون بود و گفت : عز  یلیاومد داخل اتاق که خ

  !!! خانوم کوچولو ؟

  ن ی، چه برسه به ا  یتو ازدواج کرده باش  شدیمن اصال باورم نم  دختر

  ...........یام متاسفانه انداخت یکی و  ی دار یکیکه 

نگفتم و اشک تو چشمام جمع شد و گفت : اوخ اوخ نگاش    ی زیچ

زشته ، توکلت به خدا باشه دخترم باشه ؟!    گهید  ی کن بزرگ شد

خند  ی اشکال  چیه سنت  خداروشکر  دار  ی لیارد  فرصت   ،   یکمه 

آقا که   نیا   ی االن جلو  ی... ادامه داد : ولیبازم بچه دار بش  یتونیم

نداره..رو کرد سمت   لتخجا  گمی، رک هم م   گمیهمسرت هست م

بچه دار بشه ،    تونهینم  ییخانوم به تنها  نیمحسن و گفت : اقا ، ا
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خانوم کمه ، حاال حاال   نیمراعات کن سن ا  ریخودت رو بگ  ی جلو

 یسخت  مانیحامله بشه چون هم زا  دینبا  اره یب  دیبچه جد   دیها نبا

 هاگ  ا یدوباره باردار نشه    دیداشته هم االن سقط کرده مواظب باش 

 ی سر نینظر دکتر باردار بشه ، ا  ریبشه با زمان مناسب و ز خوادیم

  .....وفته یجون مادر هم تو خطر م

که دعواش کرده باشن و ناراحت بشه سر   ییبچه ا  هی  نیع  محسن

کم رک بود و باهاش صحبت    هیانداخته بود و چون دکتر هم    ریبه ز

 کرده

خودم    تونمیکه بگه آره من عجولم و نم  دیکش  یانگار خجالت م  بود

کرد و گفت که اون شب   نهیرو نگه دارم............. خالصه که دکتر معا

  ت ی رو رعا زایچ ی سر  هیم و فردا مرخص بشم و باش  مارستانیهم ب 

 ....کنم تا زودتر سر پا بشم

شد و قرار شد که مرخص بشم و دکتر گفت   یاوک  زیهمه چ  یوقت

دوباره رفتارش مثل    دیحالت خوبه مامان اومد داخل و منو که د

  ط یشرا  نیقبل شد و اصال انگار نه انگار که باالخره منو زده و من ا
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بدهکار شده بودم و با حالت طلبکارانه    ی زیچ  هیرو االن دارم ، انگار  

 نگاهم کرد  ییا

 : گفت و

 نمی ، پاشو بب  ستی ن  می حال  زایچ  نیجمع کن ، من ا  خودت رو  پاشو

من و بابات رو    یآبرو  ی بود  ییچند روز تو کدوم خراب شده ا  نیا

که سرت   ی شده بود  ی خواب کدوم مرد  ریز  ستی ، معلوم ن  ی برد

، خواهر احمقت هم   ی دار   ییبچه ا  ی دار  ی شوهر  ی گرم بود و نگفت

  ؟رفتم، نبود که نبود کجاست  یکه گفت  ییاونجا  ستین  داشی هنوز پ

  گفت ی روز از گل نازک تر بهم نم  هیکه    ی مادر  شدیباورم نم  اصال

  یخواب کدوم مرد  ریگفت : ز  یشوهرم برگشته بود م   ی حاال جلو 

  ی بد بود حت  یلیمحسن خ  ی طرز صحبت جلو  نی؟!!!! خوب ا  ی شد

  ...زدیحرف م ی نجوریا دیمامانم نبا کردمی هم م ی اگه کار

چه طرز صحبت با زن    نیاز جاش بلند شد و گفت : ا  هوی  نمحس

  !من هست ؟



 

 
228 

کجا رفته و نرفته   |،    ی در موردش ندار   یحق  چیزن منه شما ه  نیا

  !؟ یزن یحرف و م نیا ی اش به خودم مربوطه به چه حق

من    شی و ناپاک بدون  ی زن مادر بچه من هست بهش تهمت بزن  نیا

  ....دیبریسوال م  ریو ز میو مردونگ رتیو غ

وقت   چیو تعجب کرد چون ه  دیمحسن ترس  تیجد   نیاز ا  مامان

احترام مامان    یط یکرد و در هر شرا  یصحبت نم  ی نجوریباهاش ا

و چ داشت  وقت  ینم  ی زیرو  مامان  اما  کوتاه    دید  یگفت  محسن 

پا  یلیخ  ادینم انداخت  سرشو  ب  نییزود  رفت  داد   حیترج  رونی و 

  .....نکنه کیچکو نیاز ا شتر یخودش رو ب

  ی زیدونم چرا محسن چ  یو نم  افتادین  یرفتن مامان اتفاق خاص  بعد

نزد چشمام رو بستم و   ینگفت و اصال در مورد اون چند روز حرف

 وانمود کردم که خوابم ،

  !!!! که کجاست ؟ کردمیفکر م حانهیفقط و فقط داشتم به ر اما

  !با حسام بود و رفته بود ؟ یعنی

  !باور نکرد که من بهش گفتم که حسام به من نظر داره ؟ اصال
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م  دلم نم  یبراش  رو  ریحانه  اون  فقط    یسوخت چون  و  خواست 

  .....کنه و آروم بکنه خودش رو  شیدست مال خواستیم

دونم چه قدر فکر کردم و چشمام بسته بود که واقعا خوابم   ینم

از فشار دستشو  ی برد و نصفه ها بلند    ییشب  شدم که از خواب 

و    دهیمحسن من و محکم بغل کرده و رو تخت گرفته خواب  دمید

دستاش دور کمرم حلقه شده بود نه به اون هارت و پورتش نه به  

 ..... محبتش نیا

 پنج نودپارت#

  گرفته بود امخنده 

 چون دوسم داشت مشخص بود ود 

تا    ی رفت و همون جور   ادمیام    ییحت بود... دستشوفقط نارا  دیشا

......... صبح که از خواب بلند شدم محسن نبود دمیصبح گرفتم خواب 

که تو اون  نمیدوست نداشت بب دینمونده بود شا یازش باق ی و اثر 

ساعت بعد اومد تو اتاق و گفت : بلند   هیکنار من هست...    تیوضع

 م یو جمع کرد  لی وسا  میبربلند شو    ی شو کاراتو کردم مرخص شد
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دم در خونه گوسفند   دمیکه د  میو با محسن سمت خونه راه افتاد

 ی و من از رو  دنیرو بر  ی هست و اسپند گذاشتن و سر اون طفلک

خون رد شدم و رفتم داخل و هما هم انگار دلش سوخته بود که  

 کم کنارش نشست و  هیمن بچم رو از دست دادم ناراحت بود و  

دونه انارم تنگ شده بود و   ی رو برام آورد و دلم برا  یمنیره هست

  دادم یم  ریو بهش ش   دمشیبوس یمحکم تو بغلم گرفته بودمش و م 

که بچه دار    کشنیم  ی و هما چه درد  ره یکه من  دم یفهم  یحاال م

خوان    یکه بچه م  ییو از ته دلم دعا کردم که همه کسا  شنینم

بود که اومده بودم و مامان   یروز  وبچه بده و دامنشون سبز بشه.... د

بعد سه روز على و بچه اش   هویبودن بهم سر بزنن و    ومدهیبابام ن 

راهش دادن   شناختنیاومدن دم در خونمون و محسن نبود چون م

که زن من کجاست و کجا    کردیم  دادیبود و داد و ب  ی و على عصبان

ن چرا  رفته  کرده  ز   ستیول  اش  تقص  ریهمه  و  هست  تو   ر یسر 

زن من   ی ، خجالت بکش کجا آواره کرد  نیبچه رو بب  نی..... اتوست

شوهر کردنت که    نیاز ا  نیا   ی از اولش هم آدم نبود  |رو هان ؟!!!  
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زندگ د  ی رو  زن  تا  زندگ   ی آوار شد  گهیدو  از  که    یاون  خواهرت 

 یکرد ی حسود

 ی پات نشست و گولش زد ریوز

نبود  از ادم  دوتا زن   ی ابن شوهر کردنت  که رو  زندگ  وازیاولش 

  ی اوار شد گهید

زندگ  از  که حسود  یاون  و   ریز  ینشست  ی کرد   ی خواهرت  پاش 

  ی گولش زد

 !!زن من هان؟ کجاست

 شهینم  ی نجوریکه درست باشه ا  ی، زن  یخراب  گهی راست م  مادرت

 کرد، یم   هیو گر  کردیو پاره م  کهیخودش رو داشت ت  حانهی.... بچه ر

ش  و  کنم  بغلش  خواست  نم  ریدلم  اما  بشه  ساکت  بلکه   شد یبدم 

بش   کینزد :    یعصب  یلیخ  یلیخ  یعلى  و گفت  اومد جلو  بود..... 

 ن یا  ی بگو رعنا ، دلت برا  رو؟ !! توروخدا راستش    حانهیکجاست ر

دونم ،    یبدبخت که تو بغل من هست بسوزه... گفتم : به خدا نم

  ی به خدا نم  گهیآدرس په مسافر خونه رو داشتم به همه گفتم د
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محکم خوابوند تو    یکیدونم کجا هستند.... دستش رو بلند کرد و  

 |...ی گیمثل سگ دروغ م  یگیگوشم و گفت : دروغ م

 !!!؟ کردیودم مو تو خونه خ ی کار  نیهمچ که

  ن یاز هما و منیره نبود.... هم  ی و خبر  ومدین  رونیهم ب   یکس  چیه 

برا  ی جور م  ی داشت  و پرت   دمید  هو یگفت که    یخودش چرت 

خ داخل  اومد  خونه   یلیمحسن  روز  وسط  محسن  کردم  تعجب 

ه ا  چینمیومد  مگه  خبر  نیوقت  که   وفتهیب  یاتفاق  ایبشه    ی که 

على    نکهیاز ا  بودهم تعجب نکرده    ... اومد داخل و اصالادیمحسن ب 

پوستم سف بود چون  خ  دیاونجا  بود  که   یلیو حساس  بود  واضح 

دست على رو صورتم مونده چون نگاه محسن    ی کتک خوردم و جا

به    کهیرو صورتم خشک شد و حمله کرد سمت على و گفت : مرت

اصال   ی خوری؟!!! تو گوه م   یکن  یزن من بلند م   ی دست رو  یچه حق

.........  یکار و بکن  نیتو خونه من که با زنم ا  ی ذاریپاتو م   ستمیمن ن 

نگاه  نگفتم و منتظر بودم و داشتم منظره    ی زیچ  چیه روبروم رو 

کردم که محسن نزنتش چون حقش    ینم  یو اصال تالش  کردمیم

... على تمام دهنش کردیمن بلند م   ی دست رو  دی بود به نظرم نبا
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بچه    تحواسم رفت سم  هویکه    زدیخون اومده بود و نفس نفس م 

کرده و   سیگوشه هست و خودش رو کامال خ  هی  دمیکه د  حانهیر

ت و نم پس داده بود و با وحشت هس   سیتمام پوشک و شلوارش خ

نگاهش م  بغلش کردم و مکردیداشت  ببرم بشورمش   خواستمی.... 

... که یگفت : دست نجست به بچه من نخوره زن  یعل   دمید  هویکه  

خوابوند تو دهنش که   و ی بگه محسن مشت بعد ی زیتا خواست چ

هست تو   ی نجوریدخترم ا  گهی داد زد: به من چه ، مادر خودش م

م داغ  م  یکنیچرا  رو  اش  بچه   ی ز یچ  هیکه    شناسهیطرف حتما 

زن نبود که   نیرگ ، اگه ا  یوجود ب  ی.......... محسن گفت : بگه یم

تو رو آدم حساب کرد و   یک  یتوله سگ و تو بغلت نداشت  نیتو ا

کارتون   شیدرست کرد ؟!!! بدبخت تا چند روز پ  راتبو    ختیر  نیا

لن دلم   نیجمعت کرد ؟!!! من احمق که به اصرار ا  یک  ی خواب بود

 ... و رونیبرات سوخت،گمشو از خونه من برو ب

  دی کش رونیبلند شد   و بچه رو  از بغل من ب یعل 

  کرد و رفت جداش
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اق که  و هل داد  تو ات   دیبود اومد دست منو کش  یعصب   محسن

 : افتادم رو تخت  و گفت

  به الت گذاشتم بسه یلیل یهرچ _

تو اون   دیکردی م  یکه شما دوتا خواهر چه غلط   یگ ی االن م  نیهم 

 دو روز 

  کنم میرو قا ی زینبود نتونستم چ ی اچاره

  ی کردن و نگفتن حرفش فقط همه منو مقصر بدونن و من ب   میقا

  که بودم بشم ینیابروتر از ا

  کردن فیشروع کردم به تعر 

 ی ماجرا  یکردم و حت  فیمحسن تعر  ی که بود و نبود رو برا  هرچه

  پشت چراغ قرمز   و هرچه که حسام گفته بود

  کردم  فیمحسن تعر ی همه رو برا 

  هست یعصب  یلیخ یلیخ دمیسرمو بلند کروم د 

  ذارهیسالم نم گهیمنو د ی سر نیبودم  ا  نیمطم
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  یخراب گفتنی م  گفتمیبدبخت نم من

  دونمینم  کردمیم  دیبا یبود چه غلط ی نجوریهم گفتم یم

  دیبود که شمرده شمرده پرس یعصب  محسن

 کرد ؟ ی باهات کار یعوض اون

 بهت  زده ؟ دست

  که هست بدتر نشه گفتم  ینیاز ا  طیبدن مکث کردن که شرا  ی فور 

  نکرد ی قسم نه بخدا کار یبه جون هست  نه

  کردم فی که بود و نبود رو تعر هرچه

  بود و گفت  کالفه

 کنم ؟  دایپ ی من االن  خواهر تورو چجور  خب

 کنم ؟ داشیکنم اخه کجا  پ چکار

  لب با خودش گفت ری ز اروم

  هست یزن نیخواهرت همچ مدونستیاگه بخدا م  من



 

 
236 

پام م  ی مرد  ریاز ز  د یبا  که و   شکست یجز شوهرش جمعش کنم 

  معالجه  کنه باردار بشه  رفتمینم

  نداره که  اقتیدار شدن لرو چه به بچه  یزن نیهمچ 

  نبود  یعصب یلیخدا رو شکر محسن از دست من خ باز

  کردیو گفتم برگشتم دلش رو اروم  م حانهیرفتم  با ر که

 : گفت 

 بود ؟  یچ نشیماش یدون یم _

  کرد داش یبشه پ دیشا  یدارم رنگ و مدلش رو بگ آشنا

 شی برگرده سرخونه زندگ  می دختر رو مجبور کن ابن

  ی سوادم که ندارم بدونم پشتش چ   ستمیمن که مدل بلد ن  گفتم 

 نوشته 

 ن یبود هم  یخوشگل و مشک یلیخ فقط

  نگفت ی زیچ

  کالفه بود 
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 کنه  دایرو پ حانه یبود که ر ریدرگ  ی اهفته کی 

  نسوخته بود دلش

  نبود نیا موضوع

   نکنن  تیما  ومنو اذ  ی خونه  انیو مامان هر روز ن  یکه عل  نیا   ی برا

  چیه  گهیو رفتن اون با مرد د  داکنهیرو پ  حانهیر  خواستیمحسن م 

  به من نداره یربط

  میکردینم دایپ م یهرچه گشت اما

 ؟  میکن داشیتو تهران پ میخواستیم ی چجور

 خودش برگشت ی خودش با پا نکهیتا ا میاونقدر گشت خالصه

با هست  هی داشتم   اطیح  ی تو  ی روز  بودم  و مشغول  بودم  نشسته 

 کردم یم ی باهاش باز

  باز شد اطیدفعه در ح هی 

  هست حانهیخود ر  دمیبرگشتم و نگاه کردم د 

 م یگشت یهمه وقت دنبالش م نیا که
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  بود ی جور هیخودش برگشت  ی اما آخر خودش با پا 

 کرد یداشت نگاهم م ی جور ن یآروم رفتم سمتش هم آروم

  زدینم یو حرف 

را   ی زینکرده عز  یی که خدا  ییکسا  هیبود شب  ی جور  هی   اشافه یق 

 از دست دادن 

  دهینشون نم یاصالً واکنش دمیهر چه صحبت کردم د 

 گهینم ی زیچ و

  نگم یچی دادم ه حیترج 

  شدمیم وونهیبهش نگاه نکردم د 

  خوب بود یلیخ یلیخ  کلشیه حانهیر

  بود  یتپل مبل و

از من خوشگل تر بود به نظرم اما االن آنقدر الغر شده بود که    و

 زده بود  رونیراحت ب ی لیدنده هاش خ

  ینگاهش کن  نکهیاز ا  ی کردیو وحشت م 
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 پوست اومده بود هیال  هیرو استخون هاش فقط  انگار

  کنند بردمش حموم یکه توا خشکش م ی بچه ا  نیع

  دیبخودم دادم بهش و گرفت خوا ی هاو از لباس 

 ها شده بود  وونهید هیکرد و دور از جونش شب  یصحبت نم اصال

 شوکه شد  حانهیر دنیکه محسن اومد و با د 

 نکرد   چیهست سوال پ  ی جور   کیاما چون اون مثل من درک کرد   

  نگفت ی زیو چ 

  ن یا  ین یو بب   یباهاش صحبت کن   دیزود با  یلیبه من گفت خ  فقط

مدت کجا بوده هر جا بوده االن تو خونه ما هست و ممکن است  

  من دردسر بشه ی من درد سر بشه و ممکن هست برا ی برا

 ببرتش ادیشوهرش ب  میزنگ بزن  دیبا

  نتونستم اعتراض کنم 

 : گفت 
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نداشتم خسته شدم   یآروم یمدت زندگ نیرعنا ا  یزنینم یحرف _

 دم یمزخرف مامان تو شن  ی هاحرف  ی هر سر   دیاز بس تن و بدنم لرز

در مورد زنت حرف بزنند چقدر سخته پس    ین یبب  ی ستیتو مرد ن 

 ببرمش   انیب  یو بگ یبهتره صحبت کنن

کردنش جز دردسر    یتو خونه ما و مخف  حانهیموندن ر  گفتیم  راست

  ما نداشت ی برا ی زیچ

 هی و به زور     زدینم   یحرف  چیاومده بود و ه  حانهیبود که ر  ی روز

  خوردی م لقمه  غذا

  گفت ینم  یچیو ه زدیزل م ی ابه گوشه  و

 :روز کنارش نشستم و گفتم کی

روز   یبگ  یزیچ  ی خواینم  یآبج  _ اومد  ی از    ینزد   یحرف  ی که 

 ؟یدونیمن و محرم خودت نم ینگفت  ی زیچ

شاد بود   شهیخاله اش هم  ترسهی م  کنهینگاهت م  ینگاه کن هست 

 شه یکه نم  ی نجوریا  ی کشیفقط نفس م  ی اما االن دو روزه انگار مرد
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، بدون ه  ی جور  نیهم  رهیخ  ی جور  نی هم  یحرف  چینگاهم کرد 

تا عمق دلت رو   خ ی  یلیگفت نگاهش خ  ینم  ی زیبود و چ بود و 

  ..سوزوندیم

شکمش و   ی و دستش رو گذاشت رو  نییسرش رو انداخت پا  آروم

   ! چه کار کنم نیدونم با ا یگفت : نم

:    با گفت  و  گرفت  من  از  رو  نگاهش  که  کردم  نگاهش  تعجب 

  !!!!!باردارم

  !!!!باردارم از حسام یعنی ؟ یچ یعنیکرد  خی بدنم 

براش ندارم   یتو سرم هست و جواب  ی رچه فک  دیخودش فهم   انگار

  ش ی پ  یی، خواهر من تا جا  شدیکه گفت : از حسام..... اصال باورم نم

مرد با  که  بود  خواب  ی رفته  شوهرش  هم    دهیجز  بچه  و  بود 

  !!!!؟داشت

اش    هیگر  ی صدا  هویبگم که    ی زی دهن باز کنم و بهش چ  خواستم

  هیگر   ی و جور  چند روز براش عقده شده بود  نیبلند شد و انگار ا

بگم و صبر    ی زینتونستم چ  ومدیکه سنگ هم دلش به نرم م   کردیم
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پرس  هیکردم   آروم  و  بشه  آروم  حسام   دمیکم  االن  پس   :

   !!!!؟تکجاس

  خوادیبچه االن م  نیباهات ازدواج کنه با وجود ا  خوادیم   ینگفت   مگه

  !!!چه کار کنه ؟

 ش یحروم لقمه رو پ  کهینفرت نگاهم کرد و گفت : اسم اون مرت  با

  ....ازش نبر گهید یو گفت : اسم دیکش غی ، ج اریمن ن 

بود من    ی زیچ گفته  بهم  زد  گولم   : داد  ادامه  که خودش  نگفتم 

 خواد یو بچه امم م  رهیگ یمنو م   ادیهاش هستم گفته بود م   ایدختر رو

خ عاشق  من  گفت  برگشت  اما   ، کنه  گفت  قبول  هستم  واهرت 

  هیباشم ، تو    یبا تو که شوهر و بچه ات رو به من فروخت   تونمینم

 ییا  گهیخواب مرد د  ریو ز  یفروشی م  گهیام منو به کس د  گهیروز د

  .....یشیم

کرد و منو از خونه پرت کرد گفت  یباردار هستم قاط  دیفهم یوقت

براش   خواستیرو ، مادرش م   یزون یزن شل و آو  نیهمچ  خوادینم

 ی گفت دختر دست نخورده م  ی، م   رهیو پاک بگ  بیدختر نج  هی

  .....خوام



 

 
243 

که آره   زدمی؟!!! سرکوفت م   گفتمی م  ینداشتم بهش بگم چ  ی زیچ

  ....یمن بهت گفتم ؟! تو گوش نکرد

 حانهیکه کار از کار گذشته بود و اون موقع صد در صد ر  شدینم

 ی خوایو گفتم : م  تیوضع  نیباردار بود اما خوب دوست نداشتم ا

  !!؟ حانهیر یچه کار کن

چه   ی خوای، بچه رو م  برنت ی م  نجایا  انیم  یزود مامان و عل  ای  رید

  !!!؟یکار کن

نم  گفت ا  ی:  نشونه  زندگ  ییخوام  تو  م  میازش  خوام   یباشه 

  .....بندازمش 

  !!!: اما کجا ؟ گفتم 

  رون ینکنم اومدم ب  تشیدادم سکوت کنم و اذ  حینگفت و ترج  ی زیچ

سقط اون بچه    م یو با هم صحبت کن  اد یو منتظر بودم که محسن ب

فهم   دیبا و  على  اومدن  از  م   دنیقبل  زنده    شدیمامان  وگرنه   ،

 ....نمیذاشتنش
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، گفت : بهتره   می چه کار کن  دونستیشده بود و نم  یعصب  محسن

....  ذارنی رو زنده نم  حانهیر   ی نجوریبچه رو بندازه ا  می کن  دایو پ  یکی

 حانهیکرد و ر  دای و محسن هم آدمش رو پ  میباهم هماهنگ کرد

ز اون  ا  ییهم از خدا خواسته قبول کرد و از خداش بود که نشونه ا

  ....نباشه   شی بچه تو زندگ

 حانهیو ر  میمطب و اونجا بود  میرفت  ییکه دو روز بعد سه تا  خالصه

  م یدیشن  دادیداد و ب  ی آماده شده بود و خواست شروع کنه که صدا

و گفت : نترس   دیو خواست بلند بشه که دکتر خند  دیترس  حانهی، ر

  ....وفتهیاتفاق م ادیز نجایها ا دادیداد و ب نیدختر از ا 

باز شد و من و    ی بد  ی کارش و شروع کنه که در با صدا  خواست

  نجایا  نایمامان و على ماتمون برد ، ا  دنیو با د  م یبرگشت  هویمحسن  

  !!!کردن؟یچه کار م

  !!!! م؟یینجایما ا دنیکجا فهم از

بود که صبح تا    کار یب   ی آنقدر سخت نبود که، على آنقدر  دنشیفهم

  !!!! دکتره گفت : چه خبره؟ وفتهینبال ما راه ب شب بخواد د
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  !!!تو ؟  ی اومد  یسرتو انداخت  ی نجور یطویله هست که ا  نجایا  مگه

  ......گفت : زنمه کردیرو نگاه م  حانهیکه ر ی جور نیهم على

  !هان ؟  یبکن  یخواستیم   یگفت : چه غلط حانهیبه ر رو

  !!!؟ یکنیچه کار م نجایا

  .... و درستش کنه ی که تو کرد  یگفت : اومده غلط دکتره

 یو گفت : چ  گهیم  یبود که چ  افتاده ین  شیو دوزار  زدیم  جیگ  یعل

  !!!تو ؟ یگ یم

 ی برا  یخواستیگفت : اومده بچه بندازه م   یبا اخم و بداخالق  دکتر

  !!!!؟ ادیب یچ

  ....امروز دمت گرم یاز کاسب  نمیا ایو گفت : خدا دیکش یپوف

م   دیندخ  على من  به  موقع  اون   : گفت  م  گنیو  توهم   یزنیمواد 

  !!!کدوم بچه ؟ ی زنیم  ی ادیزر ز ی زنیم

ا  من به  ماهه دستم  از کجا    نیهفت هشت  بچه اش  نخورده  زن 

  !!!! اومده ؟
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 دمید  یفقط م  نم یو بب  ی ز یسرم رو بلند کنم و چ تونستمینم  اصال

  .... چه کار کنه دونهیاز ترس و نم لرزهیم  دیمثل ب  حانهیر

سرخ    یعل  دمیکم گذشت همه ساکت بودن سرم رو بلند کردم د  هی

 شهیشده و هر لحظه رگ گردنش داره بلند تر م 

  .....بود که چه خبر شده دهیخودش فهم ش یانگار پ و

بگه که همون جور   یچه کار کنه و چ دونستیهم انگار نم محسن

  .... زد ینم یبود و حرف ستادهیگوشه ا هیساکت 

تخت   ی و دستش رو محکم گرفت و از رو  حانهیاومد سراغ ر  على

م کشون  کشون  و  کرد  ر  یبلندش  و  در  سمت    گهید  حانهیرفت 

رو افتاد  و  داد  دست  از  رو  عل  نیزم  ی تعادلش  توجه   ی ب  یو 

انگار ه   یو م   شیدیکشیم  ، بره جلو    چیرفت  نداشت  کس جرات 

  ......کنه ی کار هیبگه و  ی زیچ هیچه خبره و  نهی بب

به نشونه تاسف تکون   ی انداخت و سر  ی تو صورت من توف  مامان

 ....داد و رفت
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حامله    نیباباا  م،ی خوندم که فرارکن  حانهیمن توگوش ر  میریاصالگ

 ..وفتاده یشدنش که تودوروز اتفاق ن

حالم بد بود و زنه رو   کرد،ی م  تمیداشت اذ  حانهیر  ی ها  غیج  ی صدا

چه    نیا  ی به محسن گفت آقادستت دردنکنه شماسفارش شده بود

  ه؟؟یوضع

  ؟؟یدرست کنه چ دردسر

 ..اون موقع شمیم  بدبخت

 ..راحت التونی شماخ دمی من قول م شهینم ی زی گفت چ محسن

اومده بودن و چون   یو مامان باتاکس  یعل  میدیکه د  نییپا  می برگشت

و پا، همه مردم جمع شده بودن    ردستیرو انداخته بودز  حانهیر  یعل

  ..کردنیداشتن جداشون م

جداشون کنه، دلم   تونستینم  چکسیبود ه   ادشده یز  یعل  انگارزور

و گفت عقب    دی سوخت خواستم برم جلو که محسن دستمو کش

  ..نداشته باش ی بمون، کار
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داد   ماکارخودمون تاا  میانجام  بندازه   نجااومدمیمن  رو  بچه  که 

 ...نداره  یبه من و توربط گهیآبروش نره، امااالن د

 .دونستی مامانم منومقصرم یهمه خوب نیباا  گفتی م راست

برگشت   می شد  ن یسوارماش صحبت   م،یو    دونم ینم  مینکرد  یتاخونه 

 ..ادیسرخواهرم ب ییبال  دمیترسیچرام

خورده بچه صددرصد    حانهیکه ر  یی کتک ها  نیمطمئن بودم باا  یول

که حروم بوده راحت   ی حداقل ازدست اون بچه ا  گهیسقط شده و د

 ...شهیم

راست رفتم  هیخونه و  میدیبابت زحمتش تشکرکردم رس ازمحسن

 ...دمیخواب

 گذشته بود که جرات نداشتم به مامان زنگ  ی هفته ا  کی  حدود

  ...روبپرسم  حانهیبزنم وحال ر

تاا  ی دخواهربدیشا امون خدا ول کردم،  به   نکهیبودم که خواهرم 

 خونمون یاومد جلو حانهیبعددوهفته بعد ر 
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 اط یاومدن توح  رهیکه فاطمه و من  دمیکش  ی بلند  غیج  دنشیازد

 ..ی صدام کرد و گفت آبج نکهیبشناسمش تاا تونستمیاصالنم

دختر  تونستمیاصالنم ا  ی باورکنم  جلوم  خواهرمنه،    ستادهیکه 

 ..لباساش پاره پوره و صورتش خون خشک شده بود

هوا رفت    غشیچشه رفتم کنارش دست زدم بهش که ج  دونستم ینم

 ..وگفت جون دخترت دست نزن بهم

  ...نگفت که نگفت  شدهی گفتم چ یهرچ

 رون، یاومدن ب  دکهیطول کش  یفرستادمش حمام،چندساعت  بافاطمه

 د؟یکش  نقدطولیبه فاطمه گفتم چراا 

  حمام عروس بود؟؟ مگه

 ..رفت داخل اتاق نییسرشو انداخت پا حانهیر

 قهیفت تواتاق و چنددقباچشم اشاره کرد که حرف نزنم، ر  فاطمه

نداشته    شیناراحت بود گفت خانم جان کار  یلیخ  رونیبعداومد ب 

ا  داستراحتیبزار  دی باش ازا   نیکنه،  م  ی زیچ  نیدختر    د ین یب یکه 

 ..اوضاعش خرابتره 
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  شده؟؟ ی زیفاطمه چ دمیپرس

 نگفته بهم بعدباتوحرف زده؟؟  ی زیکه خواهرشم چ من

شا  گفت  نکردم  جسارت  جان    دهیکش  دخجالتیخانم 

 ..دارنشهیتابا صدامون ب می حرف بزن اطیتوح می دبریخوایازشما،م

داشتم   یلیخ توحمام  گفتن  به  کرد  شروع  داشتم  دلشوره 

بهش   خوردیاونقدر بدنش زخم و داغون بود که آب م  شستمشیم

 ..شدیصورتش از دردمچاله م

م  آروم دست  گر  دم یکشیکه  اون   اش  هیروبدنش  گفت  و  گرفت 

  فهمه یم  انیروزبعدمطب که رفتن، بردنش خونه پدرت اونم که جر

 (شهیمعتادم  یمنقل بوده...)پدرشون بعدمدت  ی پا

ا  اونم  ی باعل  کنهیکارمینبوده داره چ  شی نعشه بوده حال  نکهیمثل 

باذغال داغ شروع    ن یهم  ی رو ادب کنن برا  حانهیر   خواستنیمثالم

داد   ی ها باصدا  هیبدبخت فلک زده که همسا   نیسوزوندن ا  کننیم

 ...دم درخونه انی م حانهیر دادیو ب
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د  یوقت بال  دنیاومدن  خواستن   حانهیسرر  ییچه  اولش  اومده 

کنن که معتادبودن خوب   حتیو پدرش نص  یعل  کمیجداکنن اونارو  

 ..دخترو کتک بزنن  هی  ی نجوریغرقش بشن که ا  نقدریداینبا  ست ین

کرده بچه   ی نجوریکه آره زنم ا  قتی به گفتن حق  کنهیشروع م  یعل

 هیکه    شنیم  یرت یها غ  هیحروم تو شکمش هست.. خالصه همسا

م م  کنه،یزن غلط  ب  کنه یزن غلط  بندازه  ازدرخونه  که    رونیپاشو 

  ...بشه ی نجوریا

کردن و   یکیدست به    ه،یبق  ی عبرت بشه برا  حانهیر  نکهیا  بخاطر

از مردا باسنگ    ی سر  هی  گفتیها زدنش درحد مرگ، م  ه یهمه همسا

م  بدنم  و  صورت  نم  زدنیبه  خالصه    ی کار   تونستمیمنم  کنم 

 ...خونه هاشون رنیم شنی و فوش خسته م ی بعدکتک کار

ها  چون خونر  ی نصفه  دردداشته  ترس  ی زیشب  بودن   دهیکرده 

 ..محل بوده، اون گفته بچه افتاده ی له که توقاب  شیپ  برنشیم

م  بعدش زن   هی  خوانینم  گن یم   رونیب   ندازنشیوم   دنیطالقش 

 ...کنه یها زندگ هیجوون و همسا ی محله بادخترا ی خراب تو
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 ..نجانداشتهیجز ا ییبنده خداهم جا حانهیر

  نه؟؟یدخترچرا االن سروضعش ا  نیا یگیم ی نجوریخوب ا گفتم 

و لباساش پاره؟؟ مگه اونموقع کتکش    هیدست و صورتش خون  چرا

 نزدن؟ 

باز  نییپا  سرشوانداخت خانوم    ی باانگشتهاش  راستش  گفت  کرد 

ب برده  گرفته  دستشو  امروز  داده  که طالقش  شهر    رونیشوهرش 

هم مانع شده نزاره   حانه یکنه، ر  تشیباهاش رابطه برقرار کنه و اذ

 ...بالسرش اومد نیکه ا

 کنه؟؟ تشیته اذتونس گفتم 

 .گفت بلندشدرفت  ییا آره

توا  خسته ازبس  بودم  اتفاقا  نیشده  و  خبرا  افتاده   ی بد  ی مدت 

 ...برامون

کش  ی چندروز ر  ی ها  دتازخمیطول  د  حانهیبدن  شد،   گهیخوب 

 .کردینم  ینداشت. اماخودش صحبت  ی زیعفونت خونر
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راحت بود که    الشونیخ  ی ازشون نبود انگار  ی وباباهم خبر  مامان

 ...راحت بود  الشونیبود انداخته بودنش کنار و خ  یدندون لق  حانهیر

  گفت ینم ی زیناراحت نبود چ یلیاونجابود خ حانهی ر  نکهیازا محسن

نداشت     ُیو دلرحم بود بنده خداکس  ،مهربون یلی نداشت خ  ی کار

 ...مانباشه   شیکه پ گفتینم گهید

نداشت،    دهیفا  ادی صحبت کنه توجمع ماب   حانهیر  میکردیم  ی هرکار

که دوست داشت    ییزایبراش گرفتم، چ  لیلباس و وسا  نیبهتر  یحت

 ...نداشت   دهیامافا م،یگرفت

رو داده بوددست فاطمه گفته    حانهیروزمامان اومددم خونه بچه ر  هی

 ...ش بودبده به مادر 

حالش   کمیبودن بهش،    ادادهیانگار دن  حانهیبچه رو دادن به ر  یوقت

 ..بهترشد

بودن امااونقدر   یرنج سن  هیتو    یباباهست یتقر  نکهیبچه باا  بدبخت

 ..شدیم  دهید یبودکه نصف هست فیضع

 ...امابازم ساکت بود کردیخودش رومشغول م بابچه
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  کنه؟؟یکارمینجاچیمامان زنگ زدم گفتم بچه ا هب

  پدرنداره؟؟ مگه

  نش؟؟یآورد یچ ی برا

ر  یالک گفتم  نم  حانهیازخودم  رو  بچه    دش،یدببری ایب  خوادیبچه 

 ..رنشیدارن بگ فه یاوناست وظ

عل  هومامانی بچه  ازکجامعلوم  پ  یگفت  بهتره  همون    شیباشه؟؟ 

ازا  اقتشیل  یمادرب عل  نکهیباشه..  اما    ختیر  هودلمینباشه    یبچه 

 ..نگفتم  ی زیخودمو نباختم چ 

  ...ی نشون داد  تویگفتم متاسفم مامان خودواقع فقط

 ...شد  الیخیبارمادوتادختر کرد وب کهیچندتات

  مش یبرد  شهیخوب نم  حانهیر  میدیمنو محسن د  یوقت  نکهیا  خالصه

وقت  شیپ ها   یمشاور،  که   دبهشیماروشن  ی صحبت  داد  حق 

 ...بشه ی نجوریا

خودش متوجه اشتباهش    یازاول بد بوده اما وقت  حانهیکارر  گفت

 ....نیکرد شینجوریشده و برگشته، چرا ا 
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ادامه داشت و   ی جور  نیمشاوره هم  شیپ  حانهیکه رفتن ر  خالصه

و   شد یرفت و حالش واقعا روز به روز داشت بهتر م  ی مشاور م  شیپ

از مامانش    گهیشده بود پسرش هم بهتر شده بود و د  یحالش عال

  ...کرد ینم ی و باهاش خوب بود و ازش دور  دیترس ینم

و کل   میرفت همه آروم بود  یم  شیخوب داشت پ  یلیخ  زیچ  همه

با هوو    یگزند  کردیفکر م  لیاوا   حانهیرو روال افتاده بود و ر  یزندگ

و کال    میبود  یبی عج  زیچ  هی  رهیسخته اما من و هما و من  یلیها خ

  ...می ذاشتیرو تنها نم گهیهمد  ییو لحظه ا  میپشت هم بود

 مونیکم تکون به زندگ   هیکه باعث شد    ی مدت تنها خبر  نیا  تو

شده بود و به روز   دزیخانم دچار ا  هی  قیاز طر  یبود که عل  نیبده ا

نبود درسته همه   ایهم آنقدر زده بود که اور زده بود و عمرش به دن

ب  زنهیمعتاد هست و مواد م  دونستنیم براش    ی ماری اما خوب  که 

  ....خودش و خانواده اش بره ی اومد باعث شد آبرو شیپ

ا د  نیتو  و  آرامش  رنگ  هم  محسن  و  منو  و   میبود  دهیمدت 

و   میبود  یو شاهد بزرگ شدن هست  میدخداروشکر با هم خوب بو

ا  میکردیم   فیک با    ه ی  هوی  نکهیتا  اومد    هیروز حسام  آقا  و  خانوم 
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م  ی خواستگار و  هستند  پدرش  مادر  که  گفت  و   حانهی ر  خوادیو 

دنبال من هست    چشم حسام  دونستیکنه.... محسن م   ی خواستگار

به هم    زیحسام به خونه ما دوباره همه چ  ی و با اومدن و باز شدن پا

بدون   نیهم  ی ، برا  رهیم  مونیو رنگ آرامش دوباره از زندگ  زهیریم

 دادیجواب رد م  ی رو بشنوه و فرصت بده هر سر   حانهی جواب ر  نکهیا

تا    کردیرفت و تالش خودش رو م  یرفت حسام هم از رو نم  یو م

با حسام برخورد    ی جور   هیمحسن طاقتش سر اومد و    باالخره  نکهیا

 .........افتادیخونه ما ن  ی ها ک یاش هم نزد هیسا گهیکرد که د

به   ی بودن و کار  ده یرو خط کش  حانهیبابا هم کال دور منو و ر  مامان

حداقل  نکهیا ایمرده  ای دیزنده هست دنینمپرس یما نداشتن و حت

  ....ننی نوه هاشون رو بب  انیب

دور مادر پدرمون    شهیهم  ی برا  حانهیسخت بود اما من و ر   درسته

باهاشون رابطه داشته   گهیخواستم د  یو نم  میبود  دهیرو خط کش

 .....می باش

هم  ی زندگ و    ی جور  ن یما  داشت  هادامه    ی مشکل   چیخداروشکر 

گذشته بود و   حانهیبود که از طالق ر  ی و حدود پنج سال  مینداشت 
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راحت باهم   یلیرو داشت و بچه هامون خ  شی طبیع  یزندگ  حانهیر

سنشون    نکهیرو داشتند با وجود ا  گریهمد  ی و هوا  کردند یم  ی باز

  .... کم بود اما خوب بودند

ه  حانهیر  ی برا  ی خواستگار و  اصال   ومدهی ن   یکس  چینبود  و  بود 

تو دلش چه خبر بود اما خوب من ناراحت   دونمینداشت نم  ی مورد

.... از پدر مادرمون  ره یبودم و دوست داشتم خواهرم سر و سامون بگ

بود    دهیما نبودن اما خوب محسن شن   ریگ یو اونا هم پ  میخبر نداشت 

هست و مامانم رو مجبور کرده بود    ابخر  ی ادیکه بابام اوضاعش ز

  ی م   شهیو مامانم رو هم  ارهیه خودشو حراج کنه و پول مواد بکه بر

تا پول جور کنه    ی و کلفت  ی خونه مردم کارگر  رهیزده ، مامان منم م

  ....پول موادش جور بشه نکهیو بده بابام تا ا

  !!بوده از کجا؟  دهیبوده و د  دهیو شن  نیا محسن

 یهم  عادت داشت که هر هفته با دوستاش بره بگرده و دور  محسن

اونجا و مشغول    ره یاز دوستاش بوده و م  یکیاون هفته نوبت    رنیبگ

 ی کار  زیکه تو آشپز خونه مشغول تم  نه یبی بودن که مامان من رو م
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و   رونیب  زنمیمامان محسن و ببینه از اونجا م  نکهیهست و قبل ا

  .... ارهیبهونه م

خانوم مادر زنه منه   نیکه دوست نداشته به دوستش بگه ا  خالصه

رفته بود گفته بود    ن یهم  ی برا  ومدیخوب زشت بود و خوشش نم

کار کنه   یلیدورهست و گفته بود نذاره خ  ی شناسه و از آشناها  یم

به دوستش که به مامان بده و حقوقش    دادیو در ماه م   یپول  هیو  

  ..........هست ادیمثال ز

شده   ی نجوریمحسن که مامان ا  ی بودم جلو   دهیلت کشخجا  یلیخ

 شد ی نجوریاونا ا ی شد که زندگ  یچ  دونمیاصال نم

  ....خت یبهم ر هوی و

ادامه داشت و هفته بعد نوبت محسن بود که    مونی که زندگ  خالصه

و   بردیم  رونیمحسن ب  شهیداشتند هم  یو دورهم  انیدوستاش ب

و مزاحم ما نشن ، اما    می نش  تیکرد که ما خانوم ها اذ  یدعوت م

  ی کن یاصرار کرده بودن که چرا ما رو خونه ات دعوت نم  یلیاونا خ

ا خالصه  افتاد    نیکه  قرار  رفت  خونههفته  ماها  و  اتاق    می ما   تو 

بود  مینشست دور هم  و شوهرش همه چ  میو  فاطمه  اماده   یو  و 



 

 
259 

 میاها مشغول صحبت بودجمع نباشند ، م   ی کردن و رفتن که جلو

  میدید  هویمشغول بودن که    دشونیجد  ی و بچه ها هم با اسباب باز

باز شد و پسر ر   غ یج  غیام ج  یو هست   رونیب  دیپر   حانهیدر اتاق 

 ....ره یرو پس بگ لهیرفت دنبالش که وس نکنا

منم نشستم    رون،یب  دیبچهارو کنترل کنه دو  نکهی ا   ی ام برا   حانهیر

ماب نداشت  دوست  محسن  هاش   قیرف  رونیب  رونیسرجام، 

 ..دونستم یچراشو نم ننی ماروبب

من نشستم سرجام که بعدنگه چراهمه    رونیرفت ب   حانهیر  حاالکه

 ..رونیب  نیباهم اومد

 کردچرابه یو دعواش م  چوندیپ یبرگشت گوش بچه خودشُ م  حانهیر

 ..تموم شد ه یقض یون یحرفش گوش نداده آخرباپادرم

  ی دکناریاومدخونه و منوکش  هومحسنیشد که    ی سپر   ی هفته ا  هی

خونش  بود که مامانت    یاونشب همون کس  ی ازمهمون ها  یکیگفت:

بهم گفت   دشیاومددنبالش بچش، د  حانهیاونشب که ر  کرد،یکارم

منم اولش متوجه نشدم، گفتم خواهرزنمه جداشده  نا،یکیه و ا نیا

کس پ  یوچون  اومده  د  شینداره  خوشش    گفتیروزمیما، 
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 ش یراض  تونه ی م  نه ی بب  حانهیر  ی ادخاستگار یخوادبی م  حانهیادازریم

 ...انه یکنه 

 ؟؟یهست ی نجوری خوب چراا  گفتم 

 ؟؟ ی خاستگاره توچرا هول کرد هیع یطب خب

  کنه؟؟یرفته اونجا کارم ادتیمادرت   گفت

  کنه؟؟یکه مامانش توخونت کارم  ی ریبگ ی خوایم  و یدخترکس می بگ

نم  می نگ  اگه که  داشت  کنهیفکرم  شهیهم    ی نجوریا  می نقشه 

 ...م یگولش بزن  می خواستیم

 ه یتیتوچه وضع  حانهیر  یدونی خب راستشو بهش بگو، توکه م  گفتم 

 ...شهی بدم   یلیازدواج کنه و ناموفق باشه خ گهیباردیاگه 

بگه که حاج رضا خاستگارشه،    حانهیمحسن به ر  نکهیا  قرارشدقبل

بچه داره و   هیازدواج ناموفق داشته و    حانهیبه حاج رضابگه که ر

روبگه    قتیماست و حق  مامان  کنهیکه توخونش کارم  یخالصه زن

روتوبوق   حانهیقرارنبوداشتباه ر  می بگ  حانهیالبته قرارنبودازگذشته ر

 ...گذشته کارکردهی چ میو بگ  می کن
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کلمه صحبت کردن   هیحق  حانهیگفته بوددرموردگذشته ر محسن

 ..میندار

بگه شوهرش معتادبود چون رابطمون   خواست یمفقط    خودمحسنم

 ...مونهیمام  شیپ حانهیبامامان وباباخرابه ر

 ...حرفا  نیبوده و ا  یکه چ  گهی به حاج رضام  حانهیخواست خودر  اگه

  حانهینگرفته به ر  میوتصم  دهیتاحاج رضانفهم  نشدیهم ا   قرارمون

  حانه یغرور ر  اد،ی و بعدحاج رضان  میاگه بگ  کردمی حس م  م، ینگ  ی زیچ

  ده یبراش زحمت کش  یلیخ  یلیبراش خ   سوختیخوردبشه دلم م

 ...میبود

 .محسن به حاج رضاگفته بود خالصه

نکرد   رییرفتارش تغ  یلینگفت وخ  ی زیگفت که حاج رضا چ  محسن

ن  ی مثل کس مهم  براش  ک   ست یکه  مادرش  و چکارست،    هیطرف 

 ..باشه یخانواده خوب نهیگفته بود فقط مهم ا

بخاطرا  نیا بدکش  نکهیزن هم  راه  اومده کلفت   ده یبه  خونه   ینشه 

 ...مردم
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 ...ی کار ی گفتم کجا  تودلم

  .پکربود کمیاومدتوخونه  روزمحسنیهفته گذشت  هیکه  خالصه

 افتاده؟؟  یشده؟؟ اتفاق ی زیچ گفتم 

 ؟؟؟ یگفت  یچ  جاگفتیگ  مثل

 ..نگفت  ی زیو چ  دیبااون حالش خواب  گفتینم  ی زیزدچیم  مشکوک

 شده؟؟ ی زیمحسن چ دارشدگفتمیب عصرازخواب

نم  گفت  خودمم  رضااونقدرعصب   دونمیواهلل  هرچ  یحاج   ی زیبود 

گرفته بود   یلیفقط خ  هیمنظورش چ  دمیفهمیکه اصالنم  گفتیم

 ...داغون شده بود

 شده؟؟ی چ ی دیخب توازش نپرس گفتم 

 ..نداشته باشه  یربط حانهیتو ر دبهیشا

 ...بهش گفته  یمامانت چ   دونمیداشت، نم  ناربط ی اتفاقابه هم  گفت 

 مامانم!!؟؟  شدبازمیشل شدنشستم کنارش باورم نم پاهام

 ..گفتم آره فقط توحرف بزن ؟؟ینگران گفت خوب محسن
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  ش ی پ  ره یم   نکهیه، مثل اگفت  ابهشیمامانت چ  دونمیواهلل نم  گفت 

م م   گهی مامانت  ازدخترشماخوشم  شما   اد،یمن  گفته  محسنم 

ر  یمادرزنش درموردتو  تاتونسته  خالصه  رفته    حانهی و  و  شسته 

خ درموردزنت  اومدگفت  منم  به  کنار،  که    یلیگذاشته  حرفازده 

حرفا،   نیروهم ا  ختهیر  یباخواهرش تورو ول کرده رفته باپسرجون

که اون   ست ین   یاون  انیراحت کردم که جر  ی تاحدود  الشویکه خ

م ا  گهیزن  ب  ی نجوریاگه  من  مگه  توخونه   رتمیغ  یبود  زنم  که 

که   خالصه  بمونه  باالسربچم  بزارم  آرومش   ییجوراینگهدارم 

و مال دوران   ادشدهیکم و ز  کمی  ستیدرست ن  زاینچیکردم..وگفتم ا

 ...حانستیر تیجاهل

 ی بهت.. وا  گهیم   نهی اگه صالح بب  ی خاستگار  ی اومد  یزمان  هیاگه    و

خ بوددرحد  یلیاوضاعش  همسا  ی خراب  گفته  مامانت  ها   هیکه 

ا کردن،  چون    یلیمردخ  ه ی  ی برا  نیسنگسارش   ی معن  هیسخته 

 ..کرد  شیماست مال  شهیو نم ده یم

گذاشتن،رفت  نیا  فیح  گفتم  مادر  اسمشو  که   یی ازدستشو  می زن 

 کاروکرده؟؟  نیبعداون ا  میشستن خونه مردم نجاتش داد
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تاسف تکون داد و    ی درسته سرشو ازرو   دحرفامید  ی هم وقت  محسن

بلندشد و    کنه یم  نکارارویمامانت چراا  دونم یبگم نم  یگفت واهلل چ

الک هرچ  یگفت  م  یفکرنکن  ر  شهیخدابخوادهمون  هم   حانهیبه 

 ...نگوفعال ی زیچ

 ....فیخوشبخت بشه ح ی نجوریراربوداق حانهی دادم اما ر ادامه

رو زورنخواه وگرنه   ی زیکردن، چ  دوصلتیشا  ی دیخداروچه د   گفت

حاج    مین یبزاربب  دبره یکه نبا  یسمت  رهیدوباره م  شهیم  مثل گذشته 

 ...کنه یکارمیرضا چ

که    د یجوش یو سرکه م  ر یگذشت دلم مثل س  ی هفته ا  هی  خالصه

رو   مونهیم  حانهینبود که ر  نی!؟ منظورم اشهیم  یعاقبت چ  یعنی

 ..می کارکنیدچیمامانم با ی باکارا دونستمی دستمون نه، نم

م   خالصه گفت  محسن  رضابه  آماده   ی ادخاستگاریخوادبیحاج  و 

 ...می باش

و ر  شدیچ  دونمینم بدمن    حانه یکه نظرش عوض شد!!مگه مامان 

 نگفته بود؟؟
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ر  خالصه ول  حانهیبه  مخالفت  ی زی چ  یگفتم  همه    ینگفت  نکرد 

 .بود زآمادهیچ

آورده   ینیریو ش  یدسته گل بزرگ  ی رضاتنهااومده بودخاستگار  حاج

که   دوتاپسرداشت  گفتن  ازخودش  کرد  اهلل شروع  بسم  اول  بود،و 

 گهیدخترم داشت که شهرد  هیخارج کشوربودن هردوشون مجرد،  

همه مستقل بودن براخودشون... خانمشم    کردیم  ی باشوهرش زندگ

داشت، خودحاج   طانفوت کرده بنده خدا سر  شدکهیم  یچندسال

 ..بود ش یهفت سال  شی رضاهم پنجاه ش 

قرارشدبرا  فاشونحر   اد، یب  گهیدوبارد  ی کی  شتریب   ییاشنا  ی زدن 

  حانه ینگفتن، به ر  یزخاصیهم گفت چ  حانهینکرد ر  یمحسن مخالفت

رضاکارم حاج  خونه  مامان  گفتم  پر  کنهیکه    دکه یترس  دیرنگش 

اما خوب نتونستم    هیترسش ازچ  دم یمامان چرت وپرت بگه، فهم

 ...بگم ی زیچ

محسن گفت درمورد گذشته ام به من و    ش یاومدپ  حانهیر  خالصه

 .درسته همونو انجام بده  یدونیصالح م  یهرچ  م یحاج رضابگم؟ گفت
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گفتنش باعث دردسر و سرکوفت بشه ازاونور   میدیترس یطرف م  هیاز

مامان   بودچون  نم  ییزایچ  هینگفتنش هم دردسر  بود   شد یگفته 

 ...کرد مشیقا

خوب   یحاج جاافتاده  ظاهر  یمرد  ازلحاظ  هم  مال  ی بود،    ، یهم 

 ...درست کنه  حانهیر ی رو برا یخوب ی زندگ تونستیم

  ی حاج  ،یکامل همه موضوع گفته بودبه حاج  ی توجلسه بعد  حانهیر

  ی نی کرده راست و حس  فی روتعر  ی خودش همچ  حانهیدرید  یام وقت

به حرفاش    هینجوریناایرفته جلو، از اونور هم محسن گفته بود مادر ا

داره که خداروشکر حاج رضا به    یچه دشمن  دونمی ه و نمگوش ند

بود به اجازه    حانهی نداد وچون ازدواج دوم ر  یتیمامان اهم  ی حرفا

بابامون همچ  ازنداشت یپدرن برا  یفیتعر  نی واهلل  نبود    ن یهم  ی هم 

 ...مامانم که اوضاعش معلوم بود م،یبابام شد الیخیب

و مامانمم که اوضاعش مشخص بود    میبابام شد  الی خیب  نیهم  ی برا

و   ی به محسن گفته بود که شما مثل پدر من  حانهیر  نیهم  ی برا

خودم نکرد   ی بابا  ی من کرد  ی که شما برا  ییکارا  یبزرگتر من هست 
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محسن برامون   و داد دست محسن که  یچیو ق   شیر  نیهم  ی برا

  ....ره یبگ میتصم

کرده بود و   ادیخوب بود و محسن تعریفش رو ز  ی لیرضا خ  حاج

اعالم کرده بود و گفته بود که    حانهیموافقت خودش رو در مورد ر

که االن   نیبوده و هم  حانه یو اونا گذشته ر  ستیمهم ن   ی زیبراش چ

برام مهم  حانهیر ندهیهست و آ یخوب هست و توبه کرده برام کاف 

  ....هست چون به من مربوطه 

بار بود که حاج رضا اومده بود و بچه هاش   نی سوم  ی که برا  خالصه

راض نم  یهمه  البته  م  یبودند  چند سالش    حانهیر  دونستنیدونم 

حاج  ایهست   بودند،  موافق  اما  ر  ینه  پسر  مشکل اصال  حانهیبا    ی  

باهم دوست شده بودند از   یدو سه جلسه حساب  نینداشت و تو ا

آورده بود که دلش رو به    یکو خورا  ی براش اسباب باز  ی بس حاج

ب  نم  ارهیدست  خوب  ی،  حس  اما  چرا  احساس    ی دونم  و  داشتم 

ام   ی، درسته حاج  شه یخوشبخت م  حانهیر  ی سر  نیکه ا  کردمیم

ابت کرده بود سن اونقدر ها ث  یسنش مثل محسن باال بود اما زندگ

  .....تا درست و آدم بودن یتو زندگ ستیهم مهم ن 
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 ی درست بود و صحبت ها انجام شده بود قرار نبود عروس یچ همه

و بعدش برن سر   رنیعقد ساده بگ   هی  نیگرفته بشه و قرار بود هم

خودش خودشون و حاج رضا مامان رو هم عذرش رو   یخونه زندگ

  ی جا باشن البته براش جا  هی  حانهیخواسته با ر  یخواسته بوده و نم 

  ...نکرده دچار مشکل نشه  ی خدا  مانکرده بود که ما   دای کار پ  گهید

: چه خر   یهمه چ  یوقت مشخص شد هما آروم دم گوشم گفت 

پولدار    ی ها  رمردیشما دو تا خواهر ، جفتتون با پ   دیهست   یشانس

  !!!بهتون ساخته نه ؟ دیازدواج کرد

  ی داشت و بعض   ش ی، هنوزم مثل قبل زبونش ن   دیزد و خند  یچشمک

  .......سوزوندیحرفاش تا فیها خالدونت رو م

گرفت و دهنمون رو    ینیریبلند شد ش  حانهی خوب بود و ر  زیچ  همه

ند  که زنگ در زده شد و فاطمه رفت سراغ در و چ  میکرد  نیریش

مادرتون هست در    کیبعد اومد و هراسون گفت : خانم کوچ  قهیدق

مامان   دنیو باز کردم اومدن داخل.... دست و پاهام شروع کرد به لرز

  !!!اخه؟ کردیچه کار م نجایا
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 ی زیشده بود که آروم گفت : چ  حانهیمتوجه ترس من و ر  محسن

   !؟ دی کنیم ی نجور یشماها چرا ا  ستین

  .....یحاج ی زشته جلو اع

 لکسیر  یلیخ  دمیانداختم د  یبه حاج  یخودمون نبود و نگاه  دست

استرس نه  اصال  و  نشسته  راحت سرجاش  نگران  یو  نه  ،   یداشت 

به جمع ما کرد و رنگ نگاهش عوض شد    یمامان اومد باال و نگاه 

 ...یو گفت : دستت درد نکنه حاج یو رو کرد به سمت حاج

به جمع ما کرد و رنگ نگاهش عوض شد    یاومد باال و نگاه   مامان

، دستت   یو گفت : دستت درد نکنه حاج  یو رو کرد به سمت حاج

انداخت  نیهم  ی درد نکنه پس برا و   یبود که منو از نون خوردن 

  !!اونجا که من نباشم آره؟ ی اری که رو ب یزن  نیا یخواستیم

  !؟ یکجا رفته حاج رتتیغ

بوده و توله    ییا  گه یخواب مرد د  ر یدختر ز  نیا  یدونست یم  نکهیا  با

  !!!!؟ شیخواستگار ی حروم تو دلش بوده اومد
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ا  نجایا مامان    نیبا  که   یعنیحرف  کردم  شکر  مرتبه  هزار  صد 

 یاالن چ  دونم  یکرد وگرنه نم  فیراستش رو تعر  حانهی خداروشکر ر

به    ده یرنگش پر  حانهیر  ومدیم  شیپ بود و دست و پاهاش شروع 

  ش ی خوشبخت  کردی فکر م  دیشا  کردمیکرد حالش رو درک م  دنیلرز

 ....کنه   یدرست زندگ تونهینم گهیبه فنا رفت و د

 ده یمامان ترس   ی بود اما با حرفا و حرکت ها   کیدرسته پسرش کوچ

که حاج    کردیحاج رضا رو گرفته بود و با وحشت نگاه م  ی بود و پا

و   زدینم  یرضا خم شد و بچه رو نشوند رو پاهاش و اروم بود حرف

و  زدینم یکرد و حرف ینم ی و کار کردینگاه مامان م ی جور نیهم

و در   یکیکه بخواد حرص    یساکت ساکت بود و مامان مثل کس

و    کردیم  ی شرویپو    کردیم  ی شرویداشت پ  یو بچزونتش ه  ارهیب

   !!!حاج رضا ؟ یرتیغ یگفت : آنقدر ب یم

  !!!کشک بود ؟ یگرفت یکه م ییاون نماز و روزه ا پس

  !!!؟ ی آبروت شد الیخیب  یراحت نیهم به

چه   شناسنیکه همه م  ی ریو بگ  ی دختر   یشیم  یچه جور راض   تو

  !!!سنگش زدن هان ؟ رتیعده مرد با غ هیو  |کار کرده 
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م  ی باز  ادا الک  ی ووردیدر  پس  مرد  گفتندیم   یو  غ  ی تو   ی رتیو 

  ....یهست

  ی و خواست بره  که حاج رضا گفت : همه چ  نیانداخت رو زم  یتوف

خانوم   حانهیهم ر  یکن  تیخودت رو اذ  نهمهیا  ستی ن  ازین   دونم یو م

 ینیکردن برام ، راست و حس  فی و تعر  یهم حاج محسن همه چ

 ..... ن جلواومد

نم  مامان ر  شدیباورش  برا   انی جر  نیا   یروز  حانهیکه  رو    یها 

  کرد یمات نگاهش م  ی جور  نیکنه و مامان هم  فی خواستگارش تعر

انگار باورش نم ، ماتش برده بود و نشست کنار پله ها که    شدیو 

البته  می حاج رضا گفت : قراره با هم ، با اجازه حاج محسن عقد کن

 ....د خانم هم موافق باشن حانهیاگه ر

پا  حانهیر انداخت  رو  انگار   نییبا خجالت سرش  بود  و سرخ شده 

و جسورانه   نیواقعا حاج رضا عاشق ریحانه شده بود که آنقدر مطم

  ....کردیصحبت م

 یکه کس   نییشد و سرش رو انداخته بود پا  ریاشکاش سراز  مامان

مردم و پاک   ی ها   ییمادرم دستشو  نکهیا  ی لحظه دلم برا  هی  نهی نب



 

 
272 

ا  کردیم م  ی جور  نیو  در  نداشتم    ووردیپول  دوست  دلم سوخت 

محسن بلند شد رفت سمت مامان و گفت    نمی بب  ی نجور یمادرم رو ا

 !؟ هیکارات چ نیا لیدل!إ ؟یکن یم ی نجوری: حاج خانوم چرا ا

ها  مامان من    ییاشک   : گفت  و  کرد  پاک  و  بود  رو صورتش  که 

روان  ستین  میزیچ و  هست   یمریض  خودتون  ندارم   ی کار  دیهم 

حاج رضا اومد جلو   'هست....    ی نجوریدختر ا   نیخواستم فقط بگم ا

و   دیمامان نشست و چادر مامان و گرفت دستش و بوس   ی و جلو 

نگاش    ستادهیا  وکه اونجا هست    ی هست  یگفت : شما مادر اون زن

باشه و خوش باشه ، اون پسر   شی شب زندگ   نیبهتر  دیکن امشب با

دخترت و    ی خوام برا  ی؟!!! از امشب قراره بشم باباش ، م  ینی بیو م

ه ات مرد باشم و باال سرشون باشم و خوشبختشون کنم، ا چرا نو

حرفا رو    نیآخه چرا ا  |شده حاج خانوم ؟!!!    ی زیچ  یآنقدر ناراحت

  !!!؟ ستیزشت ن  یزنیدر مورد دختر خودت م

شده   ی زیچ  هیدخترم خانومها بچه بوده خطا کرده    یبگ  نکهیا  ی جا

 نکهیا  ی و جا  یدستش به خطا رفته شما بزرگترش هست   '  گهید
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کارو کرده دخترم   نیآره دخترم ا  یگی م  یزن یحال م  یپوشونیخطا  

 | !!!؟  ی نجوریا

  !!!!هنوز حاج خانوم ؟  ی فراموشش نکرد  شه یچند سال پ   انیجر 

م  ی جور  نی هم  مامان اشک  حرف  ختیر  یداشت  که    زدینم  یو 

دخترت خطا کرده و گناه کرده خدا   نیاصال ا  'ادامه داد:    یحاج

حاج خانوم ؟!!!! دوما چرا   یبخش  ی که نم  یباش   یشما ک   بخشه  یم

شما ؟!!! اون بنده خدا   ی بری دخترت و دومادت رو م  یکیاون    ی آبرو

نشونه تاسف تکون داد و از   بهنکرده اخه.... محسن سرشو    ی که کار

مامان بشم و    کیخواستم نزد  ستادیا  ی جاش بلند شد و رفت کنار

و اشاره دست گفت که همون باهاش صحبت کنم که محسن با اخم  

برگشتم   حانهیر  هیگر  ی به صدا  هوی جا بمونم و نرم سمت مامان....  

کنان بچه رو بغل گرفت و رفت سمت اتاقش    هیعقب که بدبخت گر

  ی شو نم  یچ  ای میبود  ی نجوریکه ا  میدونم چشم خورده بود  یم، ن

 م یخوشحال باشیم شاد باش   میومدیدونم ، من و محسن هر وقت م 

و خراب    یو همه چ  یبه همه چ  زد یکه گند م  شدیم  ی زیچ  هیانگار  

حاج رضا حواسش رفت سمت   دمیسر جاش.... د  ذاشتیم  کردیم
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که   یمونیو ا  نید  بودمشده بود ، مطمئن   ی جور  هیو انگار    حانهیر

مطم وگرنه  اتاقش  سمت  بره  نذاشته  قاعدتا   ک یبودم    نیداشت 

ماشااهلل    گمیریحانه با اون حالش تنها باشه.... م   ذاشتیام نم  قهیدق

 ه یچ  هیو جوون دار هستند قض 'ها طبع همه اشون گرمه  یحاج

  شده بود ی جور هیحاج رضا انگار  دمید 

  که داشت قائدتا بره سمت اتاقش یمونیو ا نیبودم د  مطمئن

  با اون حالش تنها باشه حانهیر   ذاشتیهم نم قهیدق کی وگرنه

ها   طبع همشون گرمه  و جون پسند هستد    یماشاله حاج  گم یم ) 

  ( هیچ هیقض

 : مامان شروع  کرد به حرف زدن و گفت 

   رو شوهر دادم حانهیکه ر ی روز _

  ریو عاقبت بخ  شهیگفتم خوبخت م  

بودم  و دوست نداصتم  بچه هام    دهیند  ی ریخ  می خودم تو زندگ 

نه    دمید  حانهیمثل من بشن  اما بعد   ازدواج و بچه سقط کردن ر
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ا  ی ا ز  اههیکه مثل من بختش س   نم یبابا  دست   ریچون هر روز 

 بچه نگه  داره تونهیکه نم خوردیشوهد و قومش  کتک م

  نبودم  پاره تنم بود  الیخ یبودم نه ب  الیخ یب  گمینم

  نگرانش بودم یلیدخترم بود  خب خ 

  هم نداشتم  ما هم ساده یاما پول 

کرد  باور  روزا   م یکه  و  داره   مشکل  دخترمون   یسخت  ی اره 

  میگذروندیم

  بود ریفکرم درگ یلیخ یلیخ 

  ی ارحاج محسن اومد خواستگ نکهیتا ا 

  دوتا زن داره دونستمینم 

  ی دخترم که بد بخت شد  دوم  نیاره سنش باالست ا  گفتمی فقط م 

  بخت نشه دی

چشم شوهرمو گرفت     شی کادو و طال و برق و زرق زندگ نقدیاما ا 

  ی شاهلل  وقتبذار بره خوشبخت بشه ان   هیکه گفتم باشه چاره چ
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و لعنت فرستادم که  کردم      هیدوتا زن داره شب و روز گر  دمیفهم

  بود نیبخت دخترام ا

  رو مداوا کرد حانه یاما کم کم ورق برگشت و پول حاج محسن ر 

  بچه دار صد و  سرشو باال گرفت 

کم آروم شدم و   هیبوده،    امرزیسالم هست و مشکلش اون خداب   و

و مادرش   یحاج  ی خوشحال شدم و خدا به سر شاهده هرروز برا

 '،    یخودمون خونه گرفت   ی برا  یو رحمت کردم.... وقت   ریخ  ی دعا

  دم یبود فهم  وهی خونه ام مرغ و گوشت و م  خچالیهر روز تو    یوقت

ن   ی زیپول خوب چ مهم  و سال  پنجاه    ییتو  ستیهست سن  که 

بدبخت شده    یکی  نیاما ا  ی سالت بود دختر من و خوشبخت کرد

و بس    نیکه مهم بود فقط و فقط پول بود هم  ی ز یبود پس اون چ

 ز ینگفتم مادر بودم و خوشحال بودم همه چ  ی زی!!!!! ! خالصه که چ

شده ، قبلنا از ترس على   ی جور  هی   حانهیر  دمید  نکهیخوب بود تا ا 

بخره بعد خانوم    تونست ی و سال به سال لباس نم  ومدیصداش در نم

 هیداشت و    شی مدل لوازم آرا  هی رنگ بود و    هیهر هفته موهاش  

عرضه ها نداره اون اگه   نیبودم على از ا   نیطم، م  دیپوشیجور م
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 نیا  دمیازش پرس  یسر سفره اش وقت  آوردینون م  هیعرضه داشت  

کرد و گفت که    اه سر و وضع رو چه جور درست کرده تو چشمام نگ

خواهرش   ی دلش برا  گهیرعنا داده باورش کردم و گفتم خوب داده د

اما   خ  هیسوخته.....  تو  ماش   ابونیروز  پشت  و  بزرگم  با    نیدختر 

  ی بود و داشتند با هم م  یپسر جوون  هیکه راننده اش    دمید  یکالس

 مسافر  نمیو ا ینبود بگم تاکس ی، تاکس  دندیخند

  نی ها رو بشناسم   اما فدق ماش  ن ی سواد مواد نداشتم   بتونم ماش 

بال گرفتار   نیا  دم یاونجا بود که فهم   دمیرو فهم  یباکالس و تاکس

  بشه و ممنوعه است  دیشده که نبا ی امنم شده و رابطه دختر

  حاج رضا از جاش بلند شد و دی که رس نجایبه ا 

  خب   حق داشت اطیرفت سمت ح 

 خواست یکه م  یرو بشنوه   اونم در مورد زن   زایچ  نیا  خواستینم

 بشه خانوم خونش

 یچ   دمیفهمیم  دیبگم مامانم تموم کنه   با    خواستمیمن نم  اما

  شده
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رو   نایقسمت مجبور بوده ا  نیحاج رضا  سوخت   که تو ا  ی دلم برا 

 بشنوه 

با  ی من نم  اما  ی چ  دم یفهم  یم  د یخواستم بگم مامانم تموم کنه 

از دختراش    ادیهمه با ما لج شده و بدش م   نیشده آخه که مامانم ا

من نسوخت و ولم کرد و   ی رفت دلش برا  نیبچه ام از ب  یمن حت

  ......رفت

شده بود اونم    زی چ  هیحرفا    جهیدرد دل کرد نت  یلی اونشب خ  مامان

 ی، خنده دار بود اگه کس  کردیم  ی بود که مادرم به ما حسود  نیا

  یمادر به دخترا  هی  شدیکرد مگه م  یاصال باور نم  دیدیممارو از دور  

حسود  وقت   یخودش   !!!! ؟  نم  دمیشن  ی کنه  پلک  تعجب   زدمیاز 

  !!! پول  مبود اون زیچ هیفقط  لشیدل

بود   ی با اون گند  حانهیمخصوصا ر   حانهی چرا منو ر  نکهیا که زده 

خوب وجود    بشی نص   یبخت  با  وجود  با  من  مامان  اما  بود  شده 

شده بود که االن هم    بشی بود بابام نص  یزن خوب نکه یو ا ی پاکدامن

اعت وجود  بود   ادشیبا  مجبور  مامانم  که  نبود  تحمل  قابل  اصال 

  ...بابامو بده  یخرج هخونه مردم رو پاک کنه ک ییدستشو
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که من    ی زیبه دل گرفته بود چ  نه ی موضوع مامان از ما ک  نیا  سر

   !!!! میدادیتاوانش را م دیو با می ریحانه اصال از عشق خبر نداشت

 نیاون ا   گهیسبک شد بود انگار د  کمیبعد صحبت کردن انگار    اما

دونم محسن بهش چه    یو نفرت را نداشت از ما نم  نه یحجم از ک

  .....بود شیآت ی بود انگار آب رو  یزد اما هرچ ییحرف ها

مامان   ی خوب رو برا  یزندگ  هیخونه خوب    هیقول داده بود    محسن

  د یخواست شا  ینم  ی ادیز  ز یدرست کنه و فراهم کنه مامان من چ

  الش یکار را نباشه خ  نیکه بابام سالم باشه و مامان مجبور به ا  نیهم

  ....کرد یرو راحت م

شب محسن و حاج رضا رفتن دم در خونه مون خونه که نبود   اون

پدر مادرم بود، رفتن دنبال    ی برا  یبود که سقف  ی رابه ا به خ  دیشا

اگه بابات ترک   گفت یخواست بابا رو ترک بده م   ی بابام محسن م

چ همه  م  ی کنه  خ  شه یدرست  شون  کش  یلی برگشتن    د یطول 

  دن یبود که رس   ب گفت نصف ش  شهیم   با یکجان ، تقر  می دونستینم

راحت بهونه کرد که   ی لیبودن حاج رضا که خ  شونی اومدن پر  یوقت
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ن   رید باشه خ  ستیوقته و صالح  گفتن  یلیاونجا  قول  به    ی راحت 

  ..... و رفت چوندیپ

رو    ییزا یچ  هیمحسن انگار    افهیمونده بود فقط مامان از ق  محسن

چند ساعت    نیشد قولت قول نبود هم  یبرداشت کرد و گفت چ

 ش یپ

شده   ییبچه ها  نی مامان ع  یت کندرس  مویکه زندگ   ی بهم قول داد 

گرفتند اما محسن ساکت    یو پفک بهونه م  پسیچ  هیبود که بابت  

  ی ل یساکت موندن خ  دید  ی انگار  نکهیتا ا  کردیبود لب از لب باز نم

دم در خونتون  میدیکه رس ینداره ، برگشت گفت : موقع ی ا دهیفا

همسا  یلیخ و  مردم  بود  پلوغ  بودند   هیشلوغ  همه جمع شده  ها 

 ....شناختن که من دوماد شما هستم دنیمنو د یوقت

 یکی  نیهم  ی شناختن که من دوماد شما هستم برا  دنیمنو د  یوقت

  اد ینفر که م   هیرعنا با    ی بابا  نکهیها تون گفت : مثل ا  هیاز همسا

اون بنده خدا رو با   ادیم  شیپ  ی ر یدرگ  کنه یدر خونتون دعوا مدم  

 آمبوالنس 
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 ی ریتو درگ  نکهیمثل ا  ی برند کالنتر  یرعنا را هم م   ی بابا  برنیم

  ......رعنا به طرف مقابل چاقو زده ی بابا

، بلند   گهید  میبر  دیهول کرده از جا بلند شد و گفت : بلند ش   مامان

  ....دیش

ب  تونهینم دوام  ش  ارهیاونجا  ب  میبر  دیبلند  و   مش یاریسراغش 

  ....خونه

  ی اما نم  دونستی م  ی زیچ  هیانگار    نییسرشو انداخته بود پا  محسن

، گفت :    خورهیمحسن از جاش تکون نم  دیکه د  یگفت مامان وقت 

  !!!؟  یشیچرا بلند نم

  !!!؟ یکن یاون بدبخت خال  ی حرصت رو رو ی خوایم

  ی از ب  ارهیاونجا دووم ب  تونهیشو اون تا حاال تو زندان نبوده نم  بلند

  ...کنهیدق م ییو تنها یکس

: چرا دمیسراغش.... با تعجب پرس  می بر  میتون ی آروم گفت : نم  محسن

  !!!؟یزنیشده چرا حرف نم یمگه چ

 بگو  راستشو
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 : .... گفتگهید

طرف خورده ، االن هم زنده    ی طرف مقابل که چاقو زده به بد جا  به

 ..... ستین

 یکنم... طرف هم پدر مادرش شاک  ی کار  می تونینم  نیخاطر هم  به

 ک یطرف زن و بچه داره ، طرف دو تا بچه کوچ  نکه یهستند هم ا

  د یتقاص پس بد  دیکه با  ستادهیداره که زنش هم سفت و سخت ا 

 ....خون از ما گرفته شده 

رو   نایا  خوادیم  یحاال که اون مرده و به رحمت خدا رفته ک  گنیم

 !!!! بزرگ کنه

بدن   تیبشن رضا  ی که با پول راض  میکرد  ی رضا و من هر کار  حاج

مثل پسر ما نفسش    دیبا  نمیقبول نکردن که نکردن گفتن فقط ا

  ....گرفته بشه 

  ....حرف آخرشون بود نیکه ا خالصه

 بود  دهیحرف ، نشست سرجاش و رنگش پر نیا  دنیبا شن  مامان
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  م ی که بر  میو اروم بشه گفت   نهی بابا رو بب  نکهیا   ی استرس داشت برا  و

خوان بکنند....   ینم   ی نه کار  ای  مشونینی بب  دنی اجازه م  م ینی اونجا بب

من و مامان اجازه    ی ها هیو با زور و التماس و گر م یخالصه که رفت

  ن یا  شدیباورم نم  دمشید  ی ، وقت  م ین یبابام رو بب   قه یدادند پنج دق 

  یجور  نیمدت کم چه طور تونسته بود ا  نیباشه ، توا  نم   ی بابا

  !!!بشه ؟

بدن و صورتش زده   ی الغر شده بود که تمام استخون ها  ی حد  در

 شده بود که  ی جور  هیشده بود و    رهیو پوست صورتش ت  رونیبود ب

  دم یدروغ چرا راستش و بگم خجالت کش  یتحملش کن  یتونستینم

دختر بابا؟!    ی گفت : اومد  دیمنو د  یمن هست و وقت  ی بابا  نکهیاز ا

 رم یدستگ  ی زیمن ؟!!  اولش چ  یخوش قدم و برکت زندگ   ی اومد

گفتن وقت تموم هست و   نکهیمحبت الکیش اما بعد ا  نینشد از ا

 خوادیپول م   یبابا با عجله گفت : به محسن بگو هر چ  میبر  دیبا

حرفا هستند قبول    نیبدن اونا گدا گشنه تر از ا  تی بهشون بده رضا

 ...کنندیم
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الک  نینشدازا  رم یدستگ  ی زیچ گفتن وقت   نکهیامابعدا  ش یمحبت 

 میدبریتمومه با

بگوهرچ  ی تند  اباب محسن  به  م  یگفت  بده   خوانیپول  بهشون 

 ..حرفان نی بدن اونا گداگشنه ترازا تیتارضا

 ؟؟ یدار یگفت کدوم پول مرد توپول هیباگر مامان

که    یبابانگاه  پولدارفروختم  و گفت دختربه   یی جا  هیبه من کرد 

 کار؟؟ یچ خوامیم گهیکنه د ی بدردم بخوره، االن نتونه برام کار 

خاک توسرت    گفتمیباخودم م  گفتمیم  دمیدیهردفعه بابارو م  یعنی

 ادتیگفت    دیبابا، باباخوش و خرم خند  نیسمت ا  ی که دوباره اومد

 .نره ها به محسن بگو

  گفتم؟یم  یمحسن چ به

  گفته؟؟ ی نجوریمن ا ی بابا گفتم یم

کمکم کنه خرجمو    داالنیکه دخترمو به پولدارفروختم باحاال   گفته

 بده؟؟
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شا  ی زیچ  مامان فکرم  ی دراضینگفت،  محسن   کرد یبود،  حاالکه 

  ...پولداره

و هرکدوممون ناراحت و ساکت سربه بالشت   می نگفت  ی زیچ  اونشب

 ..می گذاشت

به محسن بگم باخانواده طرف صحبت کنه بلکه   دمیکش یم  خجالت

گذشت دادگاه اعالم   ی بده دستشون، چندروز  یکنه پول  شونیراض

من مقصره،    ی و بابا  شهیمحسوب م  ی کردکه چون با سالح بوده عمد

 ..کردنیبابارو اعدام م نکهیاای میدادیم هید  میگرفتیم  تیدرضایبا

 ریگ  نیبود، مامان حالش بدشده بود، توا  ختهیکالبهم ر  تمونیوضع

دار   باب  هیو  زن  گفت  اومدکه  مامان زنه  بارداره،  ازش  و  اس 

کم   یل یبودکچل بشه، خ  کیکه نزد  دیاون بدبختو کش   ی اونقدرموها

 .زن باردارم قوزباالقوز شده بود نیا م یداشت ی گرفتار

م  هی گفتم  محسن  به  طرف صحبت    ی تونیروزباخجالت  باخانواده 

 نه؟؟ ای دنی م تیرضا ی نیبب   یکن
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با حاجرضا   یهرچ  یبهت بگم ول  خواستمیگفت نم  هومحسنی  که

د   ی که حت  میباهاشون صحبت کرد برابر  م   هیده  بهتون    م یدیهم 

خون   د یخون گرفت  م، ین یسرشو اون باال بب دیقبول نکردن، گفتن با

 ...تاپاک بشه میریگ یم

 ..نداشت  دهیفا میماس کردو الت ی زار  هیگر یهرچ خالصه

بده. من و ر  دکه یزمانش رس  باالخره  حانه یبابام تقاص کارشوپس 

 ..دروغ چرا مینداشت  یحس چیه

باال   مینبود  ناراحت بابامون  تنهاکس  ی که  داره،  ب  یچوبه    ی تاب ی که 

تقر  کردیم بودکه  گر  باتایمامان  بابا  بعدفوت  ماه    یزار  هیدوسه 

 ..کردیم

نداره، مامان اومدخونه ما    ویمامان کس  گفتی اسرار محسن که م  به

 .کردیمارو نم ی حسود گهیآروم شده بود.. د یلیخ

 ..داشت، خوراک پوشاک یکه همچ کردیم یزندگ ی ا توخونه

فرداش حاج  م یازسرخاک برگشت نکه یبودبابا مرده بود بعدا یکسالی

هم    ی عروس  رهیو م   اد یوقته م  یلی رضا اومد و صحبت کرد گفت خ



 

 
287 

نم ر  هی  رنیبگ  خوانی که  اگه  که  هست  ساده    ه یراض  حانهیعقد 

 ..م یعقدکن 

 ..موافق بودن همه

بودهمچ  خونه رضابزرگ  وس  یحاج  نبود  قرار  ببره    ی ا  لهیداشت 

تاپ ببرن  مامانُ  بود  رضاگفته  حاج  هم  اونور  از  اونا    ش یباخودش، 

ر  یزندگ هم  عادت   حانهیکنه  خونه  اون  به  مامان  هم  تنهانباشه 

 ..داشت

اونقدر  حانهیپسرر بود،  ناپدر  ی بچه  درمورد  بخواد  که   ینبود 

با حاج رضا اُخت    ع یمحبت بود که سر  ازمندیکنه، اونقدرن   نادخالتیا

کامل درست کرده بود،    زاتیاتاق باتجه  هیام براش    یگرفت، حاج

 ..بابا گفت  یراحت به حاج یلیخ

که   ییمامان سرحرفا  شد،یخانم ماهم داشت عروس م  یآبج  خالصه

 .کرد یعذرخواه ی به حاج رضا و من گفته بود چندبار

 ..آره تهمت زدم که

 ..و مامان ازخونه مارفتند  حانهیر خالصه
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م  حانهیر بود  رضاخ  گفتیخوشحال  خوش    یلیحاج  و  مهربون 

 .اخالقه

گفتن،  کی صحبت کردن تبر حانهیحاج رضاموافق بودند بار  ی پسرا

 ....مخالف بود کمیدخترش فقط 

که   حانهیخوب بود،چه پسرر  یلیبابچه هاخ   رهیمن و هما و من  رابطه

رو دوست داشت   رهیکه ازبس من  یچه هست  زد،یاونارو خاله صدام

 ..زدیهماروهم خاله صدام  زد،یمامان صدام 

نبودن خ  هیدوتازن شب  نیاصالا  یعنی جاهاکمکم کردن،   یلیهوو 

 ...که ازهما مهربونتر بود ره یوقتاهوامو داشتن مخصوصا من یلیخ

ب   ی چندروز تهوع  صبحاباحالت  که  شک   شدمیدارمیگذشت  که 

هم    رهیحال بد،من   نینداشت ا  یلیکردم که احتمااًل باردارم وگرنه دل

طرف   دونستیادم م  ی خوب بودازرفتار و چشما  صشیتشخ  شهیهم

 !!نه ایبارداره 

  ن یا  یشیمامان م   ی گفت مبارک باشه دوباره دار  روزبهم ی  نیبراهم

  ن ی هم  ،یبخاطرهست  ی شد  تیاذ  یقبل  ی سر  یباش  دمواظبیبا  ی سر
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سر کرد  ی که  سقط  خندی قبل  ازکجامعلوم؟؟  گفتم    دوگفت ی... 

 ؟؟ یچونیبپ ی خوایچرام گهید یدونیخودت م

بخاطرا  هنوزم هنوزه  ناراحت   یلیخ  شدیمادرنم  رهیمن  نکهیکه 

 ..کردیبوسش م  کردیرو باحسرت بغل م یهست  شدم،یم

  ی باشه، اماخب ازحالت ها  دباتجربهیبا  ادبودیسن محسن ز  نکهیباا

 ..شدیمتوجه نم ی زیمن چ

مثبت شد حسم    شیآزما  م،یداد  ش یآزما  می رفت  رهی بامن   نیبخاطرهم

قبال سقط داشتم هم    نکهیبخاطرا  دمیترس یبود، هم م  یخاص  جوری

 ..خوشحال بودم یلیخ نکهیا

قربون صدقم    چرخوندیمحسن که گفتم بغلم کرد دورخودش م  به

 ی توباعث شد  ،ی خودم نوکرتم توخوشبختم کرد  گفتی و م   رفتیم

 ..نبود ی..اصالحواسمون به هستنم یروزارو بب نیا

 ..بابا دوباره بابا  گه یباذوق م زنه یداره دست م یهست میدیهودی

شد  محسن متوجه  تازه  کرد  نگاه  کنارمونه،   یهست  میباتعجب 

  بلندش کرد گفت دوباره پدرسوخته؟؟
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  ؟؟ی کردیمارو نگاه م یداشت

 ..ی دیتومنو ند  نجابودمیمن ا ییگفت بابا یسته

که    ی بوس کرد روکردسمت من گفت توباعث شد  یهست  محسن

ا  ازا  نیاالن  ممنون  باشه  من  توبغل  تو   یهست  نکهیوروجک 

 ..هست  مونیزندگ

خوبشو    ی داشت آروم رو  یخوب بودخداروشکر، و زندگ  یانگارهمچ

 ...دادینشونمون م

بودفهم  یلیخ  یکه همچ   خالصه بچمون پسره محسن   دمیخوب 

 شه یم   م یخداروشکر دختربرکت زندگ  گفت یخوشحال بود م  یلیخ

 ..شمیدارم شهیر شهیو پسرم وارث م

س  دیخر  مشغول و  فهم  میبود  یسمون یلباس  هما   میدی متاسفانه 

هرکار داره   م، یبرد  ی هردکتر  میداد   ییهردارو   میکرد  ی سرطان 

جواب نداد که نداد و مامتاسفانه همارو   میکرد  ی درمان  ی میش  یهرچ

 ..میاز دست داد
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بود   رشده یهم بشدت گوشه گ   یناراحت بود، هست  ی لیکه خ  محسن

 ..کنم  کارشیدچیبا  دونستمیاصالنم

نبا  میگذروندی م   یسخت  ی روزا  گفته  عصب  دناراحتیدکتربهم    ی و 

 ی حواسش بمن باشه با مراسمها  دونست یبشم، محسن بنده خدا نم

 ..هما

  ل ی سوت و کور شده بود انگاردل  ی لیدادن هما خونه خ  بعدازدست

 ...ما توخونه هما بود ی خنده و شاد

 ه یداشتم    یکه سرهست  یمانیاومد برخالف زا  ا یبدن  ونیهما  پسرمن

بود    مانیزا آروم  و  دن  ه یآسون  تپل  مناآوردمیپسر    ره ی... 

منم سختگ بود  مادرشده  بودانگارخودش   ی ریاونقدخوشحال شده 

خوب  کردمینم ادم  مادر  ی باال   شهی بودهم  یاون  بود   ی سربچهام 

 ..کردبراشونیم

بعدزا  یلیخ  یلیمدت خ  نیتوا  مامان بود،   مانمیباهام خوب شده 

شن  ی روز  ست یب روزا  توهمون  کرد،  کمکم  که    میدیاومدخونمون 

 ی لیخ  دونستمیبراش خوشحال شدم چون م  یلیخبارداره،    حانهیر

 ..کردیم ی اد یخوشبخته، احساس آرامش ز
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ر  خداروشکر هم  محسن  هم  من  احساس    حانهیهم  رضا  حاج  و 

 .میبود یراض مونیو اززندگ نیکردیم  یخوشبخت

  حانه یمنو ر  ی مامان مهربون هوا  هیخداروشکر آروم بودمثل    مامانم

 ..رو داشت

 اورد ایدختربنام فاطمه دن هیهم گذشت و  حانهیر  ی باردار

نم  یحاج نوزاد  یل یخ  شناختیسرازپا  بود  توخانواده   ی وقت 

شا ب  داگهینداشتن..  بخاطرمصرف  اون شب  و  معتادنبود    ش ی بابام 

کس نم  یُازحد  بود  کرد،یناکار  تر  خوشبخت  سا  میاالن   ه یو 

 ...مامانم نبود  ی توچشما یشگیغم هم نیپدرباالسرمون بود و ا

بودزندگ   مامانم و   یخوب   یخوشحال  رضا  حاج  بود،  آروم  داشت، 

 ..به مامان ذاشتندیاحترام م یلیخ حانهیر

  ون یو هما  یهست  شی پ  ومد یم  کردیجمع م   لیاوقاتم بار و بند  یگاه

 ..گشتیبرم  موندیم ی هفته ا هی
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بوده  یزندگ من  یمشکل  چیماخوب  گرم    ره ینداشت  بابچها  سرش 

ر اومد    حانهیبود،  رضاهم  حاج  دختر  هاش...  بچه  بادوتا  هم 

 ...هم خوب شد حانهیخداروشکربار

و حاج    حانهیخوبه.. ر  ونیامروز که بچهامون بزرگ شدن زندگ  تابه

بزنن    چوقتیرضاه حرف  باهم  گذشته  منت   اسرشینشددرباره 

 ..بزاره

چشما   یهرک  یعنی م  حانهی ر  ی به   دچقدیفهمیم  کردینگاه 

 ..خوشحاله

 ...نشد ی شکرخدا خبر ازحسام

ا   االن م  نیکه  براتون  کرده،   سمینو یداستان  عمل  قلبش  محسن 

 ..بودفقط نی سالها هم نیو دغدغه من بعدا یتنهاناراحت

که محسن ناراحت بود و گفت   دمیدیبچها باترس و وحشت م  نگاه

 ..شم یمن خوب م  نی ترسیم یازچ

هما  یهست  اماخوب شرا  ونیو  نبودن  درک   طی بچه  پدرشو 

هم درسشو تموم کرد    ی..خداروشکرمحسن خوب شد، هستکردنیم
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پسرخوب خداروشکردامادم  کرد،  ازدواج  هماهیپارسالم  هم   ونی... 

حاج رضاصحبت    ی اونقدر بابچه ها  گذرونهیدرسش داره م  ی آخرا 

 ..که برهخارج افتاده توسرش  ی کرده که هوا

 ی تجربگ  یاتفاقها افتادبرام که ازسر ب  یلیسرگذشت من بودخ  نیا

خام ا  یو  و  بوده  ر  نکهیخودم  ازدواج  )زمان  رعنا   حانهیبرادرم  و 

 کنه براشون.. ( ی کار  تونسته ی بوده نم ک یبرادرش کوچ

حاج   برادرم ازاقوام  هم  خانمش  خداروشکرخوشبخته  کرد  ازدواج 

 ..رضا هستش 

که هرسال   ی پدرم تنگ شده  پدر  ی دلم برا  میدار  یخوب  یزندگ

 ..من توروفروختم ی پول بد دبهم یتوسرم با دیکوبی م

بچشو بخاطر پول به    ی خانواده ا  چی برسه که ه  ی به روز  دوارمیام

 ..نده یکس
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