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 بافت  یخواندوانهارام یم ییالال. دادیوانهارانوازش م دیچرخ یم میموها نیکه ب یدست نرم

 يبق بقو يازته دل سپهر وصدا يخندها يصدا.ساره  يغهایج يصدا.شلپ شلپ اب حوض  يصدا

کوچه وانطور  يتو ینمک يصدا. هیخانه همسا گیخوب سمنو ازد يبو. دیپاشیدان م شانینابرایس یکبوترها؛وقت

 ینمک ي دامانطورامحله که ه طانیش يپسرها يصدا.من وساره بود يخنده ها هیما شهین و م که هم دنیکش

 ......ام بود  یبچگ نیریتمام خاطرات ش نیاوردند؛ایرادرم

 ؟.!مینگر یم یباحسرت به کودک میشویبزرگ م یو وقت میبزرگ شو میبچه هست یوقت میارزودار شهیچراماهم

 فیناراردیهرسال مامان ؛من وساره وسپهروس شد؛یم دکهیدم ع اطیح وارید يان خطوط رو دیایم ادمی

بزرگترشده باشه  یهرک:  دیخند یاش م ییایبه رنگ در يومادر با ان چشمها میا دهیچقدرقدکش ندیتابب,کردیم

 .......کنه دپاكیع يهارا برا شهیش دی؛با

به من  شیومادربا غم خاص چشمها!!من!من بزرگم : زدمیازهم کوتاهترباشند ومن دادم ناکهیسپهروس وتالش

 !!!!بچه بمون  ؟یکه چ ؟یچرابزرگ بش: کردینگاه م

 !!!!!دمیفهم یحرف مادرم رام يمعنا وحاال

شد  يتوسرباز شیخواهرهمدوره ا ناعاشقیسپهرمهاجرت کردکانادا وس.رازیزودشوهرکردوباشوهرش رفت ش ساره

 .......وهمانجادراهواز ماندگارشد

بودکه  یاواربدبخت امد؛فقطیمهربار.که فقط اسمش بود وحضورنداشت  ییبابا!!!!!!!بابا.....من ماندم ومادرو یول

 ....امدیسرمان م

 گفتمیم یمادرم هستم و وقت هیومن خوشحال که شب ؟یاهستیتودختردر: دیپرس یم دیدیمن رام یکس هربارکه

 شم؟یبزرگ بشم؛مثل توخوشگل م یمامان من مثل تو خوشگلم ؟وقت

 ......بختت مثل من نباشد یاله: کردیم یخنده تلخ ومادرم

 ....میهم باش هیدربخت هم شب افه؛کهیخواست که من ومادرنه درق یانگارخدام یول

 يازشهرستانها یکی يهایدرراسته بازار پارچه فروش مچهیت کیفاضل که صاحب  وسفیتنهادختر حاج  ایدر

 یداشت ووقت يادیز يکه خواستگارها يدختر. ییخرما ییوموها دیسف یوپوست یاب ییباچشمها.اصفهان بود 

 ....دختربلرزد نیبابت ا شمدام دست ودل وسفیباعث شده بود حاج  نیوهم.سالش بود پاشنه درراکنده بودند 13
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 وسفیامد؛حاج  نیپسرش حس يبرا ایدر يبه خواستگار موریچندساله اش ؛حاج ت قیدوست ورف یوقت اخرسر

....... چه باك که طبق شعرمعروف که گرپدرتوبودفاضل یول.پدر؛دختررابه پسر داد یکنامیفقط بخاطر شهرت ون

 ..... کردیدرباره بابام صدق م قیازفضل پدرتوراچه حاصل ؛دق

بادوستاش توکاباره  یتواصفهان حساب.راازحدگذرونده  یوخوش گذرون یاشیخبرداشت پسرش ع مورخوبیت حاج

بود وحاج  دهیچیاون شهرستان نپ يتو هاشیگندکار يبو ابدبختانهیچرخه و البته خوشبختانه  یم خونهایها وم

 یدادتاادم بشه ول مورزنشیتحاج .به اون داد نیپدرحس یکنامیروفقط بخاطرن خبر؛دخترشیازهمه جاب وسفی

 بدترشد

 ....بساط مشروب و زن و ياازپایارودنش  یم اكیبساط تر يازپا دیابایکه  ییبابا

 .....نامرد  راونیمنوبدبخت کردواس نکهیبه خدا؛ بخاطرا سپرمشیم گفتیم شهیمامان هم.موربدکردیت حاج

 کیو ازهفت شب هفته فقط  نیشده بودزن حس,سالش بود16 یمامان وقت.مامان وگرفت وبرداصفهان بابادست

اخه حاج .باباش  يبه پولها دشیوام شیا غهیص يزنها شیوپ یخوشگذرون يشبها پا هیمامان بودوبق شیشب پ

 .....اشت پسرد کیفقط  مورهمیت

 ...... دیبابابه اون شهر کوچک هم رس ي هایگندکار يکم بو کم

هربارکه اومد؛بعدرفتنش چندماه بعدمامان حامله !!!!!!يما بچه ها؛پدر ينه برا.کرد يمامان ؛شوهر يبرا بابانه

 ..... یداشتحق ن.ياریابیمنوبدن ی؟توحق نداشت يدییچرامدام بچه زا ؟یچراجلوش رانگرفت:دمیکبارازاوپرسی.بود

 یخال ششیغم وغصه هام روپ تونستمیبودکه م یمادرکس یول.رحمانه است  یکه حرفهام ب دونستمیم خودم

 .....ومدیوقلبش بدردم.خوردیاون هم چون مادربود ؛غصه م.کنم

وزمان روبهم  نیزم خوامینم؛میبیدخترم روم هیکه من خودم گر یوقت.کنمیدرکش م,خودم مادرشدم  حاالکه

 ....ومدیاون بالهاسرم م یداشت ؛وقت یمامان چه حال گهید. بدوزم

سپهر رفت کاناداوبابا . شیزن گرفت وبابادنبال دوستاش رفته بودک ایسن.شوهرکرد ؛بابانبود  ساره

 ......دیکشیبخاطرموادتوزندون داشت حبس م

داره که نداشت  رتیخواست نشون بده غ یم!!!!!من يبرا ؟یک يبرا.روثابت کنه شیپدر خواستیحاالبعدمدتهام

روشوهربدم تاخوشبخت بشه  نیخودم سو خوامیباباگفته بود م یومامان ساده من دوباره گول خورده بود؛ وقت

 ....چه باك  یومامان ساده فکرکرده بودبابا ادم شده؛ول
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 دهینکش یما زحمت يوقت برا چیبابا ه. وبزرگ کرده بود دهیکش شیمارابه ن ییسالها؛ مامان به تنها نیدرتمام ا 

وحاالعذاب  ستیپسر ناخلف ادم بشون نیبودا مدهیخودش هم فه.دادیمورمیماراهم حاج ت یخرج یحت.بود 

 .وجدان گرفته بود

تواتاق  ایب: وبعد ادامه داد. روشوهربدم نیسو خوامیم. میفردامهمون دار! ایدر: اومدخونه روبه مادرکرد بابااونشب

 .....وعده دارم .برم  خوامیم

 ".....لعنت ! لعنت به توبابا"

به  یوقت.زن مسن امدندخانه ما کیپسرجوان دراز والغر و کیمردهمسن خودش وبا کیبابا با,ان شب  يفردا

 !یبه قرارت عمل کن دیبا! خسرو دخترم تکه:  دیخندیاوردم ؛داشت بامردم يدستورباباچا

 اقتی؛لیگفتیکه م یاون دسته گل نمیبگذاربب! باشه! نیباشه حس: دیکش ششیبرر یدست.اسمش خسروبود مردکه

 .... انهیپسرموداره 

 ......هم عروست خسرو نیا: واردشدم ؛بابابه من اشاره کرد يچا ینیباس یوقت

 يچا یوقت. نظرمرابپرسد؛من شدم نامزد ان پسرکه اسمش هومن بود یکس نکهیان شب بدون ا. شد تمام

 .....شد رهیبه من خ يسرش راباالاوردوبانگاه نفرت بار,تعارف کردم  شیراجلو

 ......دارد نقدرعجلهیچراباباا دمیموقع نفهم ان

 پوریگ ينهایرنگ بودباسراست یبود وکرم دهیخر میکه مامان برا یبالباس.هفته سرسفره عقدنشستم  کیسر

خودم ان رااتش  يکه سال بعد خودم بادستها یباسل.من یچارگیوب ینشستم که شدسفره بدبخت ي؛سرسفره ا

 ....هام  یچارگیوب یسندبدبخت.زدم 

هومن هم .کند یانگشترماراهمراه دیحاضرنشد توخر یوصلت نداشت وحت نیازا یهم انگاردل خوش مادرهومن

 ....  میومن مامان باهم رفت امدین

 .....شاخه گل رز وسهم من فقط همان شاخه گل رزبود کیسکه طالبود و100ام  هیمهر

 ......که ازقبل از من گرفته بود  يان هم باوکالت نامه ا.دیکل سکه هاراباالکش بابا

که درتمام مراسم ساکت بود وهربارنگاه نفرت بارش رابه من  يهم دستم راگذاشت تودست پسر اخرشب

 .....ستیعلتش چ دمیکه بعدفه ینفرت. انداختیم

ساره  یباباحت. سروصدابود  یوب عیعقدم سر.نسبت به ان نداشتم یحس چیکه ه يزن شوهردار کیشدم  انشب

 .....اندو مانعش شوند  دیترسیم.راهم خبرنکرد نایوس
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که .محکم بودبه دهانم  یکردم وجوابم مشت کباراعتراضی. میومامان ساده هم که جرات اعتراض نداشت من

 .....بودم رستانیسال دومدب......سال 15فقط ......مگرچندسال داشتم ؟.شکسته شود نمییپا5باعث شد دندان 

 ......دختر؛شده بودشب فالکت من کی يشب ارزوها دبشودیکه با یشب

بلندشدورفت  قهیهومن بعدچنددق,درپشت سرمان بسته شد  یوقت.خانه خسروخان بود يمان طبقه باال خانه

 .....حالش دست خودش نبود.تودماغم خورد  یگس يدوساعت بعدبرگشت ؛بو یکجارفت؟ وقت دانمینم.رونیب

 ؟يکجابود دمیپرس

 ........مشمئزکننده زد  يوخنده ا کنمیرفته بودم مست کنم؛ تانفهمم چکارم: پرازنفرت به من انداخت  ینگاه

 یوقت.ش کرشده بودندخسرو و زن.امدیبه کمکم ن یکس یول.التماس کردم. دمیادکشیفر. زدم غیج.دادزدم  انشب

 .....قرمزنگاهم کرد یینشست وباچشمها يکارش تمام شد؛گوشه ا

 .....دمیخودم کش يرارو يومالفه ا دمیخز نیزم يوپارو چهاردست

 يازبابا!......زبابات!.....؟ازتو یفهمیم!......متنفر!ازت متنفرم : به صدادرامد کردیهق هق م کهیودرحال هیرگریزدز

 ؟ یفهم یم!خودم

 چرا؟مگه چکارت کرده بودم؟: دمیپرس کردمیناله م کهیدرحال

بشند وبتونندبه  کیخرمنوگول زدکه دخترش روبده به من تاباهم شر يبابا !....پست فطرتت ياون بابا: دادزد

 ي؛تا اون دوتا ازهم دزد میباهم ازدواج کرد نیا ياحمق؟ من وتو برا یفهمیم.ادامه بدند نانیبااطم هاشونیدزد

 یکیزن  روزید باهمیفر. بااون ازدواج کنم منبابانگذاشت  یول بابودم؛یمن عاشق فر.ترسندیازبس ازهم م.دنکنن

 !لعنت به همتون!.لعنت به تو! یلعنت.افتاد یاتفاق نم نی؛اياگه تونبود ؟یفهمیم.بعله برونش بود رزوید.شد گهید

 .....که داشت منراکتک زد یتوان نیودوباره افتادبه جانم وبااخر زدیدادم

روبه  یخوش نیا: گفتیدومیخند یم.رفت توحمام ودررابست زانیبودکه افتان وخ یازهومن ؛وقت رمیتصو نیاخر

 .....ینیب یحاالم. گذارمیدل بابام و بابات م

 گرروخوبیهردوشون همد.شده بودند کیباهم شر نیزم کیهومن مثل دوتاکفتارسر يمن وبابا يبابا

 الشونیخ ينطوریکرده بود تاا شکشیسرهم کاله نگذارند؛بابادخترخودش روبه خسروپ نکهیا يبرا.شناختندیم

روبه  شینامزد اباشبه زورب یول.بود يگریهومن نامزدداشت وعاشق ودلباخته دخترد نکهیغافل ازا.راحت باشه

 .....ون تباه شده بود من وهومن بدست باباهام یزندگ. نامزدکرده بود گهید یکیهم زده بود؛اون دخترهم با

*** 
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رگ دستش رازده بود ومرده  غیبات.رفتم توحمام که باجنازه هومن روبروشدم....بهوش اومدم  یوقت,روزبعد صبح

 نیا یول.روبه اون روشده بود نیشب نابودشدوسرنوشتم درعرض چندساعت ازا کیمن درعرض  یزندگ. بود

 ....هنوز ادامه داشت .نبود  هیهمه قض

 

 

 

ساله نادون 15دختر کیمن .حامله ام  دمیچهارماه بعدفهم. همه اش نبود نیوتازه ا اهیخونه بالباس س برگشتم

بودکه  ؟مامانیچ یعنی یوخستگ ؛ضعفیحال بهم خوردن گهگاه دونستمیچه م.عقب انداختم  دونستمیچه م

 .....شک کردچرامن صبحهاحالت تهوع دارم 

 نیزم يهمونجا زدتوسرش ونشست رو!ش دادندوگفتندمبارکه خانمرابدست شگاهیبرگه جواب ازما یوقت

چه .زن تعجب کرده بود. کردمیفقط نگاهش م یرستانیدب يحال بامانتو یمن هم مات وب.کرد هیوزارزارگر

 !برگه جواب مال منه نه مادرم دونستیم

که هنوز  یحامله بودم درحال. بودم وهیب کهیحامله بودم درحال.گرفتمیم پلمید گهیسه سال د دیبودم وتازه با حامله

 يبچه دار دیخودم راجمع کنم وحاالبا تونستمینم یکه حت یحامله بودم درحال.کردمیم يباعروسکهام باز 

 ......کردمیم

 بایراگرفت وبرددکتر؛بعدچندتاسوال وجواب ونگاه تاسف باردکتربه مامان ؛روکردبه من وگفت احتماالتقر دستم

 .....رامشخص کنه  قیتاسن دق يوبدسون دیبا یماهته ول4

 خوردیتکون م ییزهای؛چ دداشتیوسف اهیس يها هیکه سا دیسف اهیس ونیزیسونوکرد وتوتلو همونجاتومطب

حجم  کیانگارهمونجا . شده یچ دمیبچه ته ؛تاره فهم نیوگفت ا دگذاشتیتوده سف کی يدستش رارو یوقت.

توبدنت جون  رهموجود کوچک دا کی نکهیحس ا.بود یحس خوب.شد  قیتازه به وجودم تزر ياز هوا یمیعظ

 دونمیمامان رونم. میکردیم هیهردوگر.من ومامان راه افتاد  ياشک ازچشما,.قلبش رابلندکرد يصدا یوقت.رهیگیم

 ......من ازذوقم بود  یول

. بزرگ شده بودمچندسال , قهیانگاردرعرض چنددق.ساله نبودم 15 نیاون سو گهیمن د.مادربودم  کی من

اگه  یحت.باشه  یشب نحس ياگه درست شدن اون بچه تو یحت!رو نیریاون حس ش یتاتجربه کن یدباشیمادربا

 ....  گها یحت.یرانداشته باش یوکس یاگه توتک توتنهاباش یحت.پدراون بچه ازتومتنفرباشه 
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 !خودم مراقبتم! يخوش اومد زمیشکمم وتودلم گفتم بچه عز يراگذاشتم رو دستم

 ؟......سقطش کرد  شهیم: بودم که مامان روکردبه دکتر هیخنده وگر نیب

 ......اون بچه منه ! نه: دادزدم. ستادیا قلبم

 !سالته 15فقط  ؟یفهم یم! يا وهی؟توب نیسو يا ونهید:بهت زده نگام کرد يباچشمها مامان

وعقب عقب ! خوامشیم. دارمینگهش م!بچه منه. ستیوگفتم مهم ن نییتخت بلندشدم واومدم پا يازرو عیسر

 ....... واریبه د دمیرفتم وچسب

ازسن سقط :  ختیدست مامان ر يرو یدکترهم که اب پاک. گفتیم ي زیچ یتاچندروزبعد هرکس!نداشت  دهیفا

 !!!!!روح داره. گذشته

که  ینیسو.بود ااومدهیبدن ي دیجد نیخور؛مرده بود وسو يمظلوم توسر نیترشدم وانگارسو يگفت؛ جر نوکهیا

 کیرادر میباارزش زندگ هیاگه تنهاسرما. که مال خودشه محافظت کنه ي زیباچنگ ودندان حاضربودازتنهاچ

 !خواستمشیمن م.شد  بمیفرشته کوچک نص کیشب ازدست دادم؛ جاش 

 ستیکه هومن نحاال.ستیاصال براش مهم ن گفتیخسرو م!دستم راگرفت وبرد دم خونه خسرو .خل شده بود بابا

تعهدبده بچه  ادادگاهیباباهم ازسرلج گفت ب! دیشماهابچه ام راکشت زدیم غیزنش ج!....بچه اش هم مال خودتون 

 .....نداره ومال منه يبچه تعهد ااومدنینخسرو هم اومدوتعهددادبعدبد.باشه  نیتابچه مال خودسو!...يخوایرانم

بچه ام مال .به من کرد شیکه توزندگ یتنهالطف. کنهیدرحقم م یلطف نکارچهیکه ؛باا دونستینادون من نم يبابا

 .....من شد 

 .....ماهه حامله بودم4!وهیب! رستانیسال دوم دب!ساله15 یعیسم نیسو! من

. منونداشت دنیتحمل د گهیبابا د.اقاجون شیبرم شهرستان پ!بچه  ااومدنیبه مامان گفت تاموقع بدن بابا

من عوض  یزندگ یمن رفتم شهرستان ول.لطف رابه من کرد نیکارش دوم نیضرربودم و باا هیازنظراون من ما

شهرستان  میبر میخواهیدمامیاقاجون هم که فهم.مامان هم باهام اومد. باز شد میتوزندگ يدیفصل جد.شد 

کوچک با  یشهرستان.شدیکه درحق دخترش کرده بود م یحداقل جبران اون ظلم.اوردیداشت پردرم,

 اصفهان  يلومتریک 25درفاصله  تینفرجمع700000

 کی, يشدیازدرکه واردم.داشت  یمیبادوتاکلون قد یدربزرگ چوب.بود یمیخونه بزرگ قد کیاقاجون  خونه

 اطیح کی.شدیم یبزرگ اطیواردح گهیسمت قسمت خدمه وسمت د رفتیطرفش م کیداالن بزرگ بود که 

 ادوطرف حوض  اهیقشنگ وپردرخت وگل وگ يبا باغچه ا اطیرنگ وسط ح یحوض بزرگ اب کیبزرگ با
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 يها شهیشده وش يگچ کار يوانهایبزرگ باا يخانه اتاقها یوجنوب یوضلع شمال.اتاق بود  يتعداد اطیطراف ح

 یاقاجون ضلح جنوب!ساله  200 یباقدمت هیمتعلق به دوره قاجار يخانه ا!يگچکار يبایباطاق ز.داشت  یرنگ

 !یمیقد يتور يها پردهان و يبایز يشده باطاقچه ها يکار نهیاتاق ا کی! رادادبه من ومامان

 هایوماه ایوزب یاتش يها یوپامچال؛رز ؛شمعدان یاطلس يب؛گلهایوزردالو ؛س السیدرخت گ.پردرخت بود باغچه

 .......قرمز توحوض  ي

 ندهیکه ا يخانه ا!خونه قراربودبشه خونه دائم من وبچه ام ومادرم  نیوا دیرسیم یلیبه خانه اش خ وسفی حاج

خانوم ومش  قهیوحاج خانوم وصد وسفیحاج .متولدبشه  دیجد نیکه سبب شد سو يخانه ا. دادیمن راشکل م

 ینعمت نیهردوخارج کشوربودند وا هداشتم ک ییدوتادا. کردندیم یخونه زندگ نیبودندکه توا ییعباس تنها کسا

 !!!!! ییدراوردنش ازتنها يبرا وسف؛یحاج  يرابودب

 .....دادیپشتم راماساژم. دیرسیبه دادم م کردم؛مامانیم زدم؛ضعفیعق م یوقت

خالصه . کردیخانم اجرام قهیوصد یحاج خانوم من رابسته بود به طب سنت.شده بود حاال پرستارمن  یطفل مامان

 کردم؟یسه نبودند من چه م نیبازهم شکر که اگرا.سه زن بامحبت احاطه شده بودم  نیمن توسط ا

 ......شده ام وحامله ام  وهیگفته بود ب انیبه اطراف وسفی حاج

 يزمزمه ها. کرده بودند يخودشان خواستگار يبرا وسفیازکسبه وبازار مراازحاج  یلیراداشتم که خ خبرش

اگه من وبچه ام جاتون راتنگ !!! یحاج:معترض مادرم را يوصدا دمیشنیرابامادرم م وسفیشبانه حاج 

 .....بچه ام مثل من بشه گذارمینم یول.  میریم؛میکنیم

 

 

 

 يسردارد ومن مرد يباال يکه من ازدواج کنم؛بچه ام پدر کرداگریرمردفکرمیپ.کردمیرادرك م وسفیحاج  البته

 .....سرم  يباال

دختران همسن خودم  یوقت.شدمیوفقط به بهانه رفتن به دکتر؛ازخانه خارج م ماندمیان ماهها درخانه م درتمام

بعدبه .سوخت یتنهاباشم ؛دلم م نطوریا دیحاالمن با نکهیوا دمیدیانهارام يشاد یوقت. امدیقلبم به دردم دمیدیرام

 ..... کوچک درونم درحال رشدکردن است يا امدفرشتهیم ادمی

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٠ 

 .....سوختیمادر دردمندم هم م يدلم برا.سوختیخودم م يم برادل. سوختیم ممیتیبچه  يبرا دلم

 ..... گرفتیازمانم یگرسراغیبود ؛د شیهایخوشگذران يبرا یکه انگارمامان مانع باباهم

 ......نداشت يپدر امدهیانیبودوهنوزبدن میتیبود که  ينگران بچه ا وسفی حاج

 ....باشه  دپدرداشتهیبچه با نیعاقل باش ا!اخه دختر:  دمیبحثش بامادرم راشن يصدا یشب

کالش دخترم روبدبخت  يهایبازار یازاون حاج یکی گذارمینم. بچه ام خداروداره!خدابزرگه!!نه !! ینه حاج -

 ....بشه يبازار يرمردهایازاون پ یکیزن  دیمن چندسالشه که با نیمگه سو.کنه

 ....م هست جوون ه. ستندیرنیکه پ شونیاخه همه گ -

 .....تازه دست بزن داره !اون که نازا ست. یگیروم نیحتما جعفرپسرحاج مع!هه  -

اگه اون خسرو هم بخوادهوس کنه ادعاکنه؛  ينجوریا.به نام خودش  رهیبچه شناسنامه بگ يقول داده برا یول -

 .....بچه راهم قبول کنه  یحاضره سرپرست.تونه  ینم

 .....گذارمیهم بخوادمن نم نیسو!. نهیحرفم هم! یدرثان!خسرو غلط کرده اوال  -

 

 

 

 یراه قهیهمراه مامان ومش عباس وصد.ابم پاره شد  سهیشب سردزمستان ک کیماهه بودم ؛در میون8 یوقت

 ییمهاوچش یکرک يبلند وموها يسرخ بامژه ها. ااوردمیلورابدنیک 2/100کوچک باوزن  يودختر میشد شگاهیزا

حاج . بودم دهیکه خواب يروز 10 یدرط. رمیدراغوشم بگ دمیترسیانقدرکوچک بودکه م.مثل عروسک درشت

هستم  وهیمن ب دادیکه دران ازطرف دادگاه گرفته بودونشان م يشناسنامه ام رابه اداره ثبت بردو بابرگه ا وسفی

 !!!شده بودشناسنامه هومن رابدهدخسروحاضرن.شناسنامه گرفت  لدادیدختر کوچکم به نام سها ع يبرا,

دل دخترکوچکم  کردیم یسع یهرکدام به نوع.ومش عباس هردوبرسر محبت به سها رقابت داشتند وسفی حاج

 رابیدوانسان بامحبت باتمام وجود اوراازعشق پدرانه س یزنده نبود؛ول شیدخترم اگرچه پدر خون.رابدست اورد 

 چکدامیه رمردیپ ندویکه ا خبرداشت میانگارسها ی؛ول دیگو یبابام کیبودکه سها به کدام نیترسم ازا.کردندیم

 ......ستندیپدراون

کلمه روحش پرواز  نیمش عباس باا. گفت باباعباس  یاقاجون وبه مش عباس م گفتیم وسفیحاج  به

. ازروزگارخورده بودند ؛شده بود منبع ارامش یجمع شش نفره که هرکدام زخم نیدخترکوچکم درا.کردیم
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 شیپ وسهامن  یزندگ.زاده شده بود یکوچک يایبقول حاج خانوم در.رنگ ییخرما ییوموها یاب يباچشمها

 ...... رفتیم

حسش  یعنی.نداشتم لیادامه تحص يبرا یلیتما یول. گرفتم پلمیمامان ؛شبانه درس خواندم ود قیتشو با

 رابیبودم که مراس يدنبال کار. کم دارم یدرزندگ يزیشد که کم کم احساس کردم انگارچ ينطوریا.رانداشتم 

 .....کند وروحم رانوازش دهد

 .......دنمانیامددیم کباریبابا چندماه .شدینم يخبر ادیهم ز ازبابا

 .......برگردد  گرحاضرنبودیمامان هم خداخواسته د.که زن گرفته میراداشت خبرش

 ......... شدندیعوض م رفتندوفصلهایهم م یسالهاازپ

ازدواج  خواهمینم گریچون د. هم داشتم خودش جواب ردبدهد يگفته بودم اگرخواستگار وسفی حاج به

 یام گذاشته بود که حالت نفرت هیدرروح یانشب اول عروس يانقدر اثربد.بس بود کبارشوهرکردنمیهمان .کنم

نشده  لیقا میبرا یارزش میزندگ يمردها هیومش عباس بق وسفیکه بجز حاج  یمن.بودم  داکردهیازمردهاپ

 .........بودند

 رونشانیزبان ب شیبان کردند؛چنانیواصرار م شدیمادروخواهرخواستگارها به خانه مان بازم يپا یوقت یحت

 ......شد دهیخواستگارهاهم بر يکه کم کم پا کردمیم

 .....اورندیحرف درم تیمردم برا!!!!يا وهیتوب گفتیم وسفی حاج

 .اورندیحرف درب ادمدیم حیترج. دادمینم یتیاهم یول

انها نقشه  يشوهرها يانگارمن برا. کردیم تمیمتاهل ؛اذ يمردم؛ بخصوص زنها ياول نگاهها يسالها ان

بحثم  وسفی کبارانقدرباحاجی. حرفهاهم کمترشد .من عادت کردند  تیبه مرور زمان انهاهم به وضع یول. داشتم 

 .....من نزد  واجازازد یگرحرفیکه اوهم کوتاه امدود رومیشد که ساکم رابستم وگفتم فردام

من رااشباع  نهایا یول.... يسنگ دوز.... یاطیخ... يگلدوز .... رفتمیمختلف م يسالهاکالسها نیا یدرط

شهرکوچک  نیشده بودم که درا يمن عاشق کار.کردیم رابیبود که روح تشنه من راس يگریزدیچ.کردینم

ساله  25حاال !!!شده بودم  يوکشاورز يعاشق باغدار!!! وسفیمداوم باحاج  یت همراهان هم به برک.مردانه بود 

 .... دادیمحل نم یزبان داشت وبه کس شیکه ن یسردوسنگ یزن.ساله بود9بودم وسها 

*** 
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باغ  نیالبته ا. بیجر 5به وسعت . اصله درخت بادام 500باتعداد .بادام بود شیداشت که اکثردرختها یباغ اقاجون

داشتندکه به  یتیداشت که ان باغها رع گرهمیسه باغ د. تکه باغ داشت نیبه ا يادیبود وعالقه ز شیاصل

 زیخاطره انگ شیباغ برا نیاقاجون ا لبه قو یزد؛ولیانهاسرم کباربهیماهانه  وسفی کردوحاجیم یدگیانهارس

 ......بود

بود ومن مسئوول شدم که  دهیبود که دستش رابر ی؛وقتباربه انجابروم  نیاول يمجبورشدم بااقاجون برا کهیزمان

 6صبح زود ساعت  انیدرم کروزیاقاجون .واورابه انجاببرم  رمیرابرعهده بگ دشیسف یمیقد کانیوانت پ یرانندگ

گشت وبه سمت حجره اش  یبه خانه برم بعدانجا بود و یدوساعت. کردیم یدگیوبه باغ رس رفتیصبح به باغ م

 ...... رفتیدربازارم

 !سخت کوش یبدعنق ول يرمردیپ!داشت به نام مش قنبر یتیرع باغ

 دیایبرنم دازپسمیانقدراصرارکردم؛که د یول.کرد د؛مخالفتیامدن مداوم به باغ د ياقاجون عالقه ام رابرا یوقت

...... 

 .......میبود که هرروز صبح به باغ برو وسفیکارمنظم من وحاج  حاال

 ......اوهم به حضورم عادت کرد یول. گرفتیدرمقابلم گاردم لیقنبراوا مش

 ........ میدیخرینهال م. میرفتیکود وبرز م دیباهم به خر!شده بودم راننده اقاجون  من

کم کم  یول.بود  بیعج شانیبرا لیاوا.هم متوجه من شدند  رباغهایوصاحبان سا هایکم کم رعت گرید خالصه

 اره؟ینوه اش رام یکنه؟چراحاجینجاچکارمیزن ا کی ؟یچ یعنیکه  "دمیشنیرام شانیزمزمه ها

 "........حرفها  نیوازا.... نجامردونسیکارا

 ..... دادمیمردان کوته فکرنم نیبه ا یمتیمن اه یول.شدیناراحت م وسفی حاج

 يهاروش نیبودم تادرمورد اخر نترنتیا يمن هم هرشب پا.بود دهیخر وترهمیکامپ کی میبرا وسفی حاج

 !ياریاب يروش ها!یتیتقو يدرباره انواع کودها! درخت بادام  يهایماریدرباره ب. کنم قیتحق يباغدار

عشق .کنم هیتاانراته دادیپول به من م عیخواهم؛سریرام يکشاورز لهیکه مثال فالن وس گفتمیبه اقاجون م یوقت

باغ  نیبعدمرگش ا دهیترسیاعتراف کرد م میکباربرای یحت.باغ باشد نیهست که عاشق ا یکس دیدیم کردکهیم

 .....متروك بماند
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او پشتم . دادینم یمادرم محل.دوباره ازسرگرفته شد  شانیها یینگاههاوچرت گو.کم زنها هم واردگودشدند کم

افسرده وناارام من کم کم دارد  هیبودروح دهید!محل نده .کندیمردم ادم رابدبخت م يحرفها نیهم گفتیبودوم

 ......دشویبهترم

هربارکه دران .داشت  یخیتار یوخودش انراساخته بودندوقدمت وسفیداشت که پدر حاج  یمیقد وانیا باغ

 اورمیگرفتم بناب میتصم..... امدیشدن است؛ قلبم به دردم ختهیکه درحال ر دمیدیان رام يوکاهگلها نشستمیم

 .....کنم میراترم وانیوا

 ......راداد  وانیا میترم نهیهز لیاقاجون دوباره باکمال م.کند میراترم وانیمش قنبر بنابود واوقبول کردا برادرزاده

 يهرز وپاشت کردن پا يکردن علفها نیدروج.هم انتخاب کردم تا به مش قنبرکمک کند  یکارگر افغان کی

 ......باغ ياریدراب نیدرختان وشخم زدن کرتهاوهمچن

 ....بود که کارش راازدست بدهد  دهیستر لیقنبر اوا مش

 ..َ...دستوردهدواواجراکند یبه کارگر افغان دیشده سرکارگر وفقط با مدیفه یوقت یول....زنده بود لیفس چارهیب

 

رفت  یم يسال کوچکتربود وتازه سرباز5نوه مش قنبرکه ازمن .راحت شد وحاالاو هم پشتم راداشت  الشیخ

درهمان شهر خودمان بود واکثراوقات  شیخوشبختانه سرباز کردیم امدوکمکیبه باغ م یدرمواقع مرخص

 رتیغ یمن داشت ونوع بهبرادارنه نسبت  یاسمش رضابود وحالت.پشت لبش تازه سبزشده بود ... دیایب توانستیم

 ....بامزه به من 

 ........بود  دهیکباررسی يا به باغ به هفته انشیدرم کروزی دوامدنیایمدام ب توانستیکم اقاجون خسته شد ونم کم

وموقع برگشتن  رفتیسها هرروز به مدرسه م.من بودم که شروع کردم به امدن منظم هرروزه به باغ نیا پس

 یم وانیدرا. اوردمیواورابه باغ م رفتمیدنبال سها م شدیمن هم بعداز ظهرکه م.کردیکمک م شیمامان دردرسها

 ......باغ شده بود نیدخترم هم عاشق ا. کردمیم یدگینشست ومن هم به باغ رس

 میساعت اب داشت 10ما حدود . شدیم رباغهابحثمیسا تهاوصاحبانیبارع ياریبرسراب لیبسا که ان اوا چه

ساعت راهم به سه ساعت 5 نیخواستندهمیم یباغ مانده بود ول يساعت برا5و میساعت ان رااجاره داده بود5و

مردها اصالبه من .بود گارددنبالمیباد کیمثل .کردیدربحثهاشرکت نم یود ولهمراهم ب شهیرضا هم.بدهند  لیتقل

 110رابخورند؛ بامامور  خواهندحقمیم دمیبرسرشان دادزدم ودفعه اخر که د يچندبار یوقت یدادندولینم یمحل
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هنوز  یول.نداشته باشند یدخترجوش نیبه کارا يکار کردندیم یسع گریچاه؛حساب دستشان امدود يرفتم پا

 ......رضابود شانیحاضرنبودند نگاهم کنندومخاطب حرفها

 شیومن جا دیاینم وسفیحاج  دندیدیم یوقت کردند؛چونیجلسات ماهانه چاه مراصدام يبرا گرید

 ......رضابود شانیبازهم درجلسات مخاطب اصل یول.ندیایبودندکه کوتاه ب روم؛مجبورشدهیم

ساده بود  اهیس يمانتو کیلباس کارم . دارند یجامعه حق نیهم درابفهمندزنها ادداشتندتایمردم کارز نیا

 میودستها کردمیرنگ بلند ؛صورتم کم کم برنزه شده بودازبس که درافتاب کارم اهیس يباروسر یل يوشلوار

 ......عشق تازه من بود نیمهم نبود ا یخشن ول

دانستم  یخودم هم م. کم دارم يزیهنوز چ کردمیشبها بعدبخواب رفتن سها احسا س م شدکهیم یگهگاه

گرم که  یواغوش..... دنیشن يبرا یدهم ودرددل کنم وگوش هیسرم رابه ان تک نکهیا يبرا يشانه ا.ستیچ

ام کم کم  هاحساسات زنان. خواستمیمحبت م.خواستمیمن هم عشق م.رابرطرف کند میمرابفشارد وخستگ

 ...خوردارشوم منبع ارامش بر نیمن هم ازا خواستیدلم م.کردیسربازم

 

 

 خواستندسرمیزنم ؛م کی کردندمنیخودفکرم شیانها هم پ.رمیبکاربگ یرانیکارگر ا شدمیکه مجبورم شدیم یگاه

 یم.دندیدیلکه ابردراسمان م کیانهاهم تا. دیرسیبه انهانم رمردزورشیپ یول.البته مش قنبربود. راکاله بگذارند

 ......دندیخوابیدمیساعت با2تا1 يخوردندوبرایموقع ناهارغذام.دندیکشیوازکاردست م ادیگفتند االن بارون م

 ...... دادندیم لیتحو يبلندشوند وکارکنند؛فقط پوزخند گفتمیبه انهام هرچه

 یکارگر افغان کیبار کی یازخوش شانس. رمیبکاربگ یاستخدام نکنم وافغان یرانیا گریگرفتم د میهم تصم من

 کردیپشت کارم کی 12تا کردیصبح کارش راشروع م8ساعت سر.بود  یمردخوب. وسفیگرفتم بنام 

 ...... گرفتیم يترتازه حقوق کم.عصر  5تا  گرفتیکارش راازسرم خواندوبعددوبارهینمازش رام.خوردیناهارم.

 ........شده بود  قیرف وسفیقنبرکم کم با مش

 ..... دختردارد وهمسرش بارداراست4بودم  دهیفهم

 ؛ییبه بهانه اب خوردن؛ به بهانه چا.رکاردربروندیمختلف ازز يبهانه ها کردندبهیم یمتاسفانه سع یرانیا کارگران

 .......دادندیلفت م یبه بهانه صبحانه؛وهرکدام راحساب
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 دصبحانهیتازه با امدند؛یهامیرانیا یوقت.خوردیناهارش راهم زودم. دیکشیطول نم هیاش به ثان ییچا وسفی یول

 ییودستشو زدندیازکارشان م قهیدق 15هربار ییچا يبرا.دیکشیخوردنشان طول م قهیدق 45 بایخوردندوتقریم

 ......درامدم شانیکه جلو زکنندبا خواستندبامنیوخنده رام یدوبارهم سرشوخ یکی. نطوریرفتنشان هم هم

کارگر  کیمن بودکه  یازخوش شانس نیدایشا. محجوب بود یلیبه چشمانم نگاه نکرد وخ کبارهمی یحت وسفی

 ......دیایب رمیگ یمومن افغان

 دینبا گفتیم وسفیحاج . من شده بود باغ یزندگ بایتقر.ازداشتیمداوم ن يریگیبه کاردرست وپ یحساب باغ

بود که  نیبودم وکارم ا داکردهیپ يمهندس کشاورز کی. من بود یتمام زندگ نیانگارا یول رکنمیخودم رادرگ

 گذاشتیمحل نم لیاداوایبود وز یمردخوب.سوال بپرسم ياوسربزنم ودرباره مشکالت باغدار کباربهی يهفته ا

مغازه فروش سم وکود  کی. دادیرام میوباحوصله جواب سوالها شدیبه احترامم بلندم دیدیکم کم تامن رام یول

 ...... دمیخریکود وسم راازاوم شهیشهرداشت ومن هم یاصل دانیدرم ییایمیش

 وسفیوکود وسم وکارمداوم  مانیهمگ يبه لطف تالشها یول.که محصول بادام منطقه خوب نبود بود یچندسال

 یوقت یول ادنبودیز یلیالبته خ.ومش قنبروخودم ورضا محصول بادام درسال دوم کارم درباغ دوبرابرسال قبل شد

 زنمیمن دستش نم!!!!! نیتوئه سو لپول ما نیا: ختیتمام پول بادام رابه حسابم ر وسفیبه فروش رفت ؛حاج 

...... 

ان شب .پول حاصل کارکردن من بود  نیاول نیا. دکردندیبااعتراضم روبروشد حاج خانوم ومامان هم تائ یوقت

 دباشمیمف توانمیمن هم م نکهیازسر ا هیگر!!يشاد هیگر.کردم  هیهق زدم وگر یسرم راداخل بالش کردم وحساب

...... 

 یلباس عروس کوچک بادامن پف کیدخترم  ياصفهان وازانقالب برا میانروز همراه سها ومامان رفت يفردا

 .مامان اشک توچشماش جمع شده بود . دیخندیم يازشاد نمینازن يسها. دمیباواالن وتور خر

 ......میگرفت یجشن حساب کیوکباب کردم وانشب  دمیشترمرغ خر لوگوشتیافتخارخودمون دوک بعدبه

سهابالباس پف دارش درچشن تولدش . رمیبگ یعال اریجشن تولدبس کی شیسهاقول داده بودم برا به

بزرگ به شکل  کیک کیو هیرادعوت کردم وشام به همه جوجه کباب دادم باالو شیهایاکثرهمکالس.دیدرخشیم

 .زباشدیخاطره انگ یخواست حساب یدلم م.یباب اسفنج

 ؟ يکرد ییموقع فوت کردن شمع ها چه ارزو! سها: دمیبعدرفتن مهمانان؛ازسهاپرس اخرشب

 ......بابابه من هم بده  کیارزوکردم که خدا: دیخند
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دردناك  میچقدربرا شیدعا نیا دنیشن دانستیطفلکم نم.درقلبم فروکردند  يحرف رازد انگارخنجر نیا یوقت

 ...... يتواقاجون رودار یگفتم ول. است

 .......رینه پ خوامیجوون م يبابا کیمن . ستیاون بابام ن یول!مان اره ما: کوچکش بغلم کرد يبادستها

**** 

مامان  یول. امیمن هم طبق معمول گفتم نم.اصفهان دعوتند یعروس کیبعد حاج خانوم خبردادکه  چندهفته

 لیفام يهایچندساله که تومهمان!!!!يخودت راتوباغ حبس کرد یچ یعنی!!! ییایدبی؛که با یوحاج خانوم عصبان

 .......که جبورشدم به اکراه لباس بپوشم وبروم ;وانقدرگفتندوگفتند!!!!.ياینم

جلب توجه کنم  خواستمیاصال نم. راپشت سرم بستم میوموها یخی یساده تنم کردم باشلوارل یاسی راهنیپ کی

 مدانینم یول. کردمیشرکت نم لیفام يهایمدتهابودکه درمهمان.رانداشتم  لیفام ییحوصله مزخرف گو.

حدس بزنم که  توانستمیم. ندا ختهیر میبرا ينقشه ا  کردمیاحساس م.خانوم اصرارداشت که بروم نقدرحاجیچراا

 ....... دهمیمن که اجازه نم!!!!باطل الیخ یزه یول.دوباره قصدشوهردادنم رادارند

 یوقت.گشتیخانوم م نیمیبه اسم س یحاج خانوم دنبال کس یتوعروس.حدسم درست ازاب درامد .میدیرس یوقت

کاشف به عمل .کردند یاورادراغوش گرفتند وبااوودخترش روبوس یبامامان ذوق زده سمتش رفتندو حساب دیاوراد

ومثل .برگشته اصفهان  رشکارشوهروپس يوبرا کردهیم یزندگ رازیمامانه وسالهاست ش يامدطرف دخترعمو

 ......کنند يگذار هیسرما يمجتمع تجار کی يدارنددرشهرزادگاهشان رو میتصم نکهیا

 نیمیحاج خانوم درباره من وسها داشت به س یوقت.گرفت  دودراغوشمیمرابوس یحساب دیخانوم تامن راد نیمیس

لقمه  کیخانوم منوبه شکل  نیمیامدوانگارسیحدسم داشت درست ازاب درم. برق زد شیچشمها گفت؛یخانوم م

 ......دیدیم یکس يبرا یلیچرب وچ

 ......راتااخربه جان بخرم یکردم عذاب تحمل ان مهمان یکردم وسع یپوف

بهانه  یهرچ.وازمن دعوت کرد لمیخانوم مارابه خانه اش دعوت کردوشخصا زنگ زد به موبا نیمیروز بعد ؛س سه

 .......کم اوردم وقبول کردم به خانه اش بروم!!!!! ازبس زبان بازبود.. گفتیم زیچ کی.اوردم یم

باحاج خانوم ومامان کَل  یخانه؛حساب دمیرس یوقت. کرده بودندهم بود دیکاند شیکه مرابراموردنظر  ياقا حتما

 .....خانوم راگرفتند  نیمیانهاهم طرف س یول.گرفتم

 .....قصه سردراز داشت نیانگارا نه
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 قهیعت يایداخل خانه پربودازاش. بزرگ ودلباز اطیخونه سه طبقه باح کی.بود جیخانوم تومرداو نیمیس خونه

 .وضعشان توپ است یلیمشخص بودخ... وو..رویحر يها ؛پردهینیبزرگ چ يوگلدانها

خانوم ؛حاج رحمت به استقبالمان امدندبا  نیمیهمراه مادرش بود وشوهرس یخانوم که درعروس نیمیدخترس ایلع

 ...دست دادودعوتمان کردندداخل  وسفیحاج 

 دیخانوم من راد نیمیتاس یول.هم اصالنکردم شیارا. دمسرم کر يشال نخود کیساده سبزرنگ و يمانتو کی

جون انقدرخوشگله که  نیماشااله سو اریبدوبرو اسفندب نتیز: که مشخص بود خدمتکارشان است کرد یبه زن

 ......خودم چشمش بزنم ترسمیم

که باازدواج مجددمن  یمامان.به مادرم انداختم ینگاه پرازحرص. خوردیحالم بهم م يا شهیجمالت کل نیازا

 .....زدیمخالف بود؛حاال مشکوك م شهیهم

تا .همسن سها واردشد  يکه زنگ زدند ودختربچه ا میهنوزننشسته بود. اورمین میبه رو کردمیم یسع

 .....یسالم مامان: خانوم رفت  نیمیواردشد؛بانازوادا سمت س

پچ  رگوشمیسهاز. رونیوبدورفت ب!!سالم : اخت به مااند یخانوم گفت به مهمونها سالم کن؛ نگاه نیمیس یوقت

 ؟يبرم باهاش باز.دخترهمسن من دارند کی!!!!مامان  يوا: پچ کرد

 !تکون هم نخور! نیمثل خانوم بش!حرف نباشه!نه! سها سیه: به سهارفتم  يغره ا چشم

 ....نگفت يزیبق کرده نشست وچ سها

 يانکاردشده ا اهیمحاسن س.به تن داشت  يخاکستر يکت وشلوار.داشت  يقدبلند.واردشد یمردجوان دربازشدو

 ....کالم خوش چهره بود  کی،در يخاکستر ییباچشمها. داشت

. هم عفت خانوم نیا: کرد  یمادرش مارامعرف. نداختیبه مان یاصالهم نگاه. رداشتیواردشد، سربه ز یوقت

 .جون که برات گفتم  نیوسو اخانومیمنظورش حاج خانوم بودودخترش دن

رفت وبااودست  وسفیکردوسراغ حاج  یسالم.زد یبه من انداخت وچشمانش برق یرابلندکردونگاه مردسرش

 .....داد

 .....رونیپاشم برم ب خواستیدلم م. زدمیداشتم جزم! يوا.انگارمقبول واقع شدم !بود شونیمربوطه ا ياقا پس

به  یگرنگاهید.نام دارد ایلیا دمیمردکه فهم یول دم،یدیحمت را موحاج ر ایخانوم ولع نیمیهرازگاه س ينگاهها

 .....نداختیمن ن
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مامان احترامت سرجاش  نیبب:روکردم به مامان  نیتوماش.راتحمل کردم، تاتمام شد  یبودباعذاب مهمان هرچه

. خوامیشوهرنم د؟منیمدیبه سرش فه زنهیم نی؛انوقت سو يدکردیکاند ایلیاقاا نیا يبخدااگه بشنوم منوبرا یول

 !جانمازابکش  ياقا نیان هم ا

 چه ؟ یعنیچجورحرف زدنه؟ جانمازابکش  نیا!!! نیخاك برسرم سو: گفت  ینیخانوم ه حاج

تازه . فکرکرده. نییپا اندازهیمن م يبعدش سرش وبرا دزده،یمردك تااومده سرتاپام روخوب د.که گفتم  نیهم -

خانوم بهش گفت  نیمیهم س یبه سها ندادوقت یدرتمام مدت، محل صالدایدیند. شیوافاده ا سیبااون دخترف

 ......واقعاکه .کردومحل نداد شیکن، ا يبروباسها باز

 يزیکنم؛چیول نم ربدمیگ دانستندیهمه که اخالق گندمن دستشان بودم. به خانه،مدام غرغرکردم دنیتارس

 .....تازه اول ماجرابود نیا یول. نگفتند

راگذاشت  شیپا یمن هم گفتم اگرکس. يخواستگار يخانوم زنگ زدندواجازه خواستندبرا نیمیبعدس چندروز

 .چشم يوسرزدن قدمشون رو یمهمان يبرا.کنمی؛قلم پاش روخوردم يخواستگار يبرا

بشرنداشتم  نیبه ا یاصال حس خوب. کپاداشتیمرغ من  یبعدمدام سر من راخوردندکه قبول کنم ول تادوهفته

..... 

رفتم باغ  ییکذا یسه هفته بعدازان مهمان یوقت. ندیمن رنگ ارامش بب یقرارنبودازان روز به بعد زندگانگار یول

 بینص یراهم ب چارهیب وسفی.زدیتوپش پربودومدام سررضا نق م یحساب. دلخور مش قنبرروبروشدم افهیباق

وموقع ناهارازمش قنبرسوال  رسمنپ يزیرضااشاره کردچ.است یعصبان یجاحساب کیاز یعنی نیا. مگذاشتین

 ....بپرسم 

 .....ساعت دو؛ جلسه چاهه .امده  شیپ یمشکل کیخانوم  نیناهارمش قنبرخودش امدوگفت سو موقع

 ؟یچه مشکل: نگاهش کرد م  یاستفهام

 .....دیفهمیم.دیخودتون بر: باالانداخت  يا شانه

اطراف انجابودندو باهم  ينهایزم نیومالک هاتیرع. شلوغ بود یحساب.سرچاه میبارضا رفت,دوعصرکه شد  ساعت

به خداداد مسئول چاه  دمیجلورفتم ورس.است که حرص اکثرافراد رادراورده يمشخص بودمسئله ا. کردندیبحث م

 خراب شده ؟ ه؟یشده ؟مشکل چاه چ یچ: دمیپرس

 ....گهیم.ادیم یمیاالن مهندس حک!!!! خانوم نینه سو:تکان داد يسر يبادلخور
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امد همه  یوقت. امدیچاه به حساب م يوجزو روسا نیازمالک یکیمهندس اداره گازبود و! یمیحک مهندس

ساکت : دستش راباالبرد یمیمهندس حک.شده یچ دمیفهمیاصال نم. گفتیم يزیچ یسمتش رفتندوهرکس

 .....میشد چارهیمشخصه کارمون دراومده وب نطورکهیا..... ساکت... دیباش

 ......مهمه بلندشداعتراض وه يصدا دوباره

 گه؟یم یچ دمهندسینیدببیاََهه بس کن: داد زد خداداد

 يادیکه متاسفانه درصدز. که سند اب ندارندمسئله سازشده يافراد يشتربرایمسئله ب نیا -

 ... نجاهستندیازافرادحاضردرا

 ؟یچ یعنی:دیازافرادپرس یکی

که مثل شما  ییکسا یول. میسند اب دار گهیوحاج جعفرو دوسه نفرد وسفیوحاج  يمن وحاج محمدموسو -

 ....... نندیبیم بیشتراسیدچارمشکله ب نشونیاسندزمیو ياجاره کرد

 .... فهممی؟من نم.شده  یدچیبد حیقشنگ توض: درامده بود حرصم

 د؟یشماچندساعت سند اب دار: بود جلوامد يکه مردجاافتاده ا مهندس

 ....میساعت ان رااجاره داد5که .ساعت 10 -

 لیوک کی روزید.کنهیاالن مسئله فرق م یول.ساعت 6ساعت د ارم وحاج محمدهم  5من هم : تکان داد يرس

گذاشته  تیاطراف شکا نیسندچاه وچندتاتکه زم يوبامن صحبت کردوگفت که موکلش رو نجابودیا

چاه  وندادگاه حکم داده چ جهیدرنت. رهیخودش روبگ ينهایزم يریوحاالتونسته ازدادگاه حکم بازپس گ

ازچاه  ياریبه بعد درمورداب نیدازایبا جهیدرنت,است  هیشترازبقیاقاداره ب نیکه ا یاقاست وسند اب نیا ينهایتوزم

 نیاوس حسن متعلق به ا نیتا زم ابانیسمت چاه ازسرخ ينهایدرضمن زم. انجام بشه شونیا لیباتوافق وک

شدن حکم دادگاه پلمپ کردند  یراتازمان قطع باسندومدرك و بامامورقانون امده بود وچاه روزید.اقاست 

 .... مشخص بشه فیتاتکل,

 ....شهینم نکهیا ؟یچ یعنی.مگه شهرهرته؟ فردانوبت اب ماست!!!!!غلط کرده :باحرص گفتم. کرده بودم داغ

ادم  لهیوک. نجابودیروزایطرف بامامورو دفترودستک د. خانوم حاالکه شده نیسو: من کرد تهاروبهیازرع یکیدیس

 مگه نه مهندس ؟. مدارکشون روبه مهندس نشون دادند. ازاصفهان اومده بود. هیحساب

 ....ستیدرش ن یکه حرف هیمدارك انقدر قطع: تکان داد يسر یمیحک مهندس
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 میابریخانوم ب نیسو: رضا گفت. گفتیم يزیچ یبودندوهرکس یهمه عصب. ناراحت وگرفته بود مهندس

 ....دمیشمابرو من بهت خبرم.اورندیسرتون ن ییتابال ایب. شندیم ونهینادارنددیا

 ؟ میحاالچکارکن:به مهندس  روکردم

 .....قرارمالقات گذاشتم  لهیباوک. امیمن هم م.شهر  میبر وسفیفرداصبح باحاج محمدوحاج  یچیه -

 .... ستین يمسئله ا...دیلیباشه اگرما: انداخت  ینگاه متعجب..ستیحالش خوب ن وسفیحاج . امیخودم م -

 .... رکنهیخدابخ...داشتم  نوکمیهم

 

 

 

 

 کبختین ابانیادرس دفترش خ!  يدادگستر کی هیپا لیوک يمحمدرضا جواد.رادستم داد لیکارت وک مهندس

 .......بود

 یماجراراگفتم وهرچ وسفیشب که رفتم خانه ؛به حاج .میباش لیصبح دفتروک 10فرداصبح راس ساعت  قرارشد

 .....دادمینم یعوض لیالبته مطمئناهرگز دست ان وک. گرفتم یازحاج میسندداشت

 یمیقد کانیراسرم کردم وکفش ال استارم رابپاوسواروانت پ میساده وشال سورمه ا اهیس يمانتو کی فرداصبح

 .....اقاجون شدم وراه افتادم 

 ...... کردمیراباخودم تکرارم زدمیدمیکه با ییخودم حرفها شیومدام پ دمیده رس ساعت

 .....مشورت کنم  لیوک کینفهم بود؛حتمابا لهیگرفتم اگر وک میتصم

 انسالیم یزن. بابودیوز کیارشیدفتروکالت طبقه دوم ساختمان بودوبس. بودند دهیوحاج محمدزودتررس مهندس

 .....قرارمالقات داشته اند يجواد يگفت که بااقا یمیمهندس حک. دینشسته بود وکارمان راپرس یمنش يبجا

 ....کرد تیکردومارابه داخل هدا یباتلفن صحبت زن

دسته  خوردازانیاش م افهیطاس داشت وبه ق يسر!!! تپل یمتوسط وکم يساله باقد45بود يمرد يجواد ياقا

 .....قالتاق باشد يلهایوک

خانم نوه حاج  نیسو: کرد یمعرف عیبه من انداخت ومهندس سر بیعج یوحاج محمددست دادونگاه بامهندس

 .....چاه لورك  یازسهامدارن اصل یکی وسفی
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 نمینجاببیومتانت شما را؛ا ییبایبه ز یانتظارنداشتم خانم:ادامه داد. مینیتکان دادوتعارفمان کردبنش يسر يجواد

 ....... رشدمیغافلگ.

 ..... نمیلطفااسنادتون رابب: مهندس  روکردبه

 .....دیشمانشان ده. میرانشان ده نداره مااسنادمون لیدل:خونسردنگاه کردم  يجواد به

درسته .دندیدرضمن مهندس هم د.من قبالاسنادم رابه دادگا ه نشان دادم وحکم گرفتم : مکارانه زد يلبخند

 مهندس ؟

 ياقاکجابودندکه حاالادعا نیسال ا 30بعد. دیگیشمادرست م:حرص زده جواب دادم.تکان داد  يسر مهندس

 ؟ کنندیوچاه م نیزم

روشنگرسالهاست  ياقا.....میوهست میخانواده روشنگربود یخانوادگ لیوک امرزمیمن وپدرخداب: کرد یتبسم

گرفتند به  میتنهاپسر مرحوم بودندتصم شونیدوسال قبل پدرشون فوت شدند وچون ا. کردندیم یکانادازندگ

 يقصد جد شانیپسر ا یول.داموال نداشتن يریبه بازپس گ لیتما شانیپدرا.سروصورت بدهند یامالك خانوادگ

 نهاتوسطیزم نیمشاهده کردند که ا دند؛یلورك راد ينهایامدندوزم رانیروشنگرچندماه قبل ا ياقا یوقت.دارند

 ........گرفتند میغصب شده وتصم يعده ا

 ؟ ردیبگ نهاراپسیزم خواستیچراباباش نم: وسط حرفش  دمیپر

 خواهندتمامیبه عنوان وارث م شونیا.دیروشنگربپرس يدازخوداقایبا گهینودیا: جواب داد نهیتکان دادوباطمان يسر

 ..... رندیراپس بگ یخانوادگ ينهایزم

 .ازاون حرفهابود گهید

 روشنگرکجاست؟ ياقا نیخودا -

 ......انیم گهیهفته د -

چون . پس بهتره تافردادپلمپ چاه بازبشه.میکنیم تیبخاطرپلمپ چاه شکا شونیماازا دیبگ شونیخوبه پس به ا -

پس هرچه زودترقبل .قراردارم  لیوک کیاالن هم با. معتبره وموجه نیازمالک یوبعض انیاقا نیسند من وا

 .....چاه بازبشه پزودپلم شتر؛یب یپرونده دادگاه ریودرگ میهم ماوهم شما معطل ش نکهیازا

من تعجب  يهمه تند نیهم ازا دیشا.زدند  ینم یمحمد حرف مهندس وحاج. يفقط من بودم وجواد انگارتواتاق

 .... کرده بودند

 ....گردشده بود  شیمن چشمها ییپررو نیازا يکنم جواد یفکرم
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 ....تنده شتونیات -

 دیپلمپ اب رابازکن دیتا فردامهلت دار.هیگوشهامون مخمل دپشتیفکرکن خوامینم!!!! هم تنده یلیخ!!!بله تنده  -

 ....درختها يبه جرم بستن اب رو کنمیم تیازشما شکا لیوک کیوگرنه من هم با

 .....مصالحه میمااومد! خانم نیسو: محمدروکردبه من  حاج

 یتوروال قانون فتهیاگه ب دیدونیم.خواهندیدرختهااب م.اقا چاه وپلمپ کرده نیا! یحاج: برگشتم "خدا يوا"

 ..... رهیکه اومد؛حق پلمپ چاه وبگ يا دهیرتازه به دوران رسه شهیبعدش هم بنانم.کشه ؟ یچقدرطول م

 ....... دهیتازه بدوران رس دیبه موکل من بگ دیحق ندار یول!.خانم  دیببخش: راازدست داد شیخونسرد يجواد

 ......نبودند شونیمن هم منظورم ا:سمتش  برگشتم

. خانم موافقم نیمن باسو: که تاان موقع ساکت بودبه صدادرامد یمیمهندس حک. قرمزشده بود.کُپ کرد درجا

 نیا یول دیریموکلتون رابگ دحقیگم نبا یمن نم.دیتاخودتون پلمپ چاه روبازکن مید یفرصت به شمام کی یول

 گهیوچندنفرد وسفیمحمدوحاج  وحاجمن . ازدارندیاون منطقه به اب ن ينهایزم دکهیمسئله رادرنظرداشته باش

 .....چاه پلمپ بشه  يبخاطرعده ا دیونبا میدار یسندرسم

اسناد  دتایاریب فیمسئله خواستم تشر نیمن هم بخاطرهم!البته : فرورفت  شیدوباره درالك موزمار يجواد

 .....جابه خودتون برگردونم  نیبندازم وهم ینگاه, دمنیاسنادرابد شهیحاالاگه م. نمیرابب

من بعدصحبت :تکان داد ياسنادماسه نفرسر دنیبعدد. انداختم وبااکراه اسنادرادستش دادم يتندبه جواد ینگاه

عنوان ازحق خودشون  چیموکل من به ه دیهم برسون هیوالبته به اطالع بق دارمیباموکلم پلمپ اب رابرم

 ....گردندیغصب شده برنم ينهایدرموردزم

 حق؟شماب تهاغاصبندوموکلیازکجامعلوم رع: دمیپرس عیسر

 یکی ادرمنزلی نجاباشهیجلسه ا دیلیحاالما.رمیگیم يباحضورموکلم جلسه ا گهیهفته د:جواب داد يباخونسرد

 ؟...... انیازشمااقا

 .....درمنزل من : گفت یمیحک مهندس

 يا ندهیانمایندیایدبیبگ,به شرکت دراون جلسه هستند لیما کهیپس به افراد. خوبه: تکان داد يسر يجواد

 میتونیوحتمام میومدیجنگ ن ياگرچه مابرا. دیزمان وساعت راهم به من اطالع ده. کنند نییازجانب خودشون تع

 .....میراحل کن هیباصحبت قض

 .....دوارمیام:زدم  يپوزخند
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پسربرادرم !!!خانم  نیسو: گفت یمیمهندس حک,میامد رونیب یوقت.ماجرانداشتم نیازا یخوش اصالدل

 ....دیرااطالع ده انیهم جر وسفیبه حاج .وکالت ماروقبول کنه گمیاون م دبهیخواهیاگرم.لهیوک

 ......کردم وبه سمت خانه راه افتادم یتکان دادم وخداحافظ يسر

 ....چاه حل شود  هیقض نیهرچه زودترا دواربودمیام. بودم یعصبان یحساب

 نمتیبیهربارم! جون نیسو يوا:بازشد ششین دیتامن راد.خانم بود نیمیس.میمهمان داشت دمیخانه رس یوقت

 ....دلم برات تنگ شده بود!یخوشگلترازقبل

 کی,مادربزرگم دلتون تنگ شد ه بود يحاالبرا. میستین یمیچراانوقت؟ من وشماباهم صم: باالانداختم ییابرو

 ...يزیچ

پاچه  نیااصال حوصله . رفت يمامان چشم غره ا. گردشدولبش رابه دندان گرفت شیخانوم چشمها حاج

 ......نداشتم يدارجوادیانهم بعدد هارایخور

 هیاون مجتمع سرما يداره رو میتصم ایلیخالصه ا!!!اره : خانم خودش راکنترل کرد و روکردبه حاج خانم  نیمیس

 رهیجابمونه واگه شد زن بگ نیداره هم میپسرم تصم.هم داره یخوب ندهیا. هیخوب يوسط شهره وجا.کنه  يگذار

. جادکنهیمردم شهرزادگاهش شغل ا يخوادبرایدلش م یلیخ ایلیا:به من اندخت وادامه داد ینگاه یرچشمیوز. 

 ......مردم شهرش خدمت کنه و دبهیادم با گهیم

درباره پسرش  يطور. زن رانداشتم نیا ياصالحوصله حرفها.اقاجون شیپ رمیخسته ام م دمنیببخش: بلندشدم

 .....!!!نه زن !هدراشوهرد خواهدپسرشیزندانگارمیحرف م

تکان  يسر.دادم  حیتوض شیجلورفتم وکل ماجرارابرا.بود شیبه گلها یدگیمشغول رس اطیتوح اقاجون

 .... دوستم بود نیبهتر!! روشنگر لیخل: زمزمه کرد یرلبیدادوز

 ؟یچ:راخم کردم  سرم

 هیزیجه.دهنده داشت رودستیخ.بود یمردخوب!بزرگ روزگار  يازمردها یکی!روشنگر لیحاج خل: رابلندکرد سرش

 یدوم یول.ناخلف بود یاول.سه تاپسرداشت . کردیم یدگیررسیفق يخانواده ها دادوبهیم میتی يدخترها يبرا

 ...... خوندیتوکانادا درس م یخوب بودو وردست باباش بود وسوم یلیخ

 لیموقع حاج خل بامرگ پسربزرگش شکست و همون لیکمرحاج خل. شهیاراذل کشته م نیتودعواب پسراولش

 هاشونیبعض تهایرع...... انقالب اناتیاختالف افتادتوجر نیا قایدق. دچاراختالف شد تهاسرمحصولیازرع یکیبا

 یکه باحاج یتیرع اونپسر.درارتباطه وطرفدارسلطنت  هایباساواک یسراون اختالف چوانداختندکه حاج
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 جهیدرنت. شد يبستر مارستانیتوب هیبخاطرعفونت ر تیتواون موقع یحاج. بود تهیتوکم,دچاراختالف بود

براش زده بود  يخبر  یحاالکدوم ازخداب. باساواك یروگرفتندوبردند به جرم ارتباط حاج یحاج یپسردوم

باهم شد وگناه همه  یهمه چ یازبدبخت. هابودیجزوتوده ا یبرادرزن پسردوم یازطرف! دونهینم یکس! ؟خداداند

 .......کرد یسکته قلب یشد وحاج راعدامیرویتواون ه.اون بود هیعل يرك بدجورمدا.حسام  يرانوشتندپا

 گفتندیم یبعض یکرده ازطرف يبوده که مدرك ساز یمشخص نشدک.مشخص شد اشتباه شده بعداعدام

 ......نابودشد  یخوب حاج یول!حسام  گفتندبرادرزنیم یبعض تیپسرهمون رع

اسم حسام  رنکشهیاونوتنهاگ یکس نکهیا يوسط برا نیمشخص شداون هم ا.رشدیحسام که دستگ برادرزن

 .......رواورده بودو روز بعداعدام حسام اعتراف کرده بودکه دروغ گفته

دست نوه وعروسش  یحاج. نداشت دهیفا یول.ددادندیبه حسام لقب شه یودولت اومدندعذرخواه تهیکم ازطرف

ازدواج کرده  هیخبرش راداشتم که عروسش باپسر اخر. کهیپسرکوچ شیراگرفت وبردشون کانادا پ

 ....وهمونجامونده

 دهیفا, تلفن زدم, یحاج ينامه نوشتم برا یهرچ.کردند  میخودشون تقس نیوب نهایافتادندبه جون زم تهاهمیرع

اموال روبدون  نیاونهم ا. دهیدورمال واموال راخط کش یحاج: ختیدستم ر يرو یاب پاک کهیپسرکوچ. نداشت

پول خوردن  نیا تهاگفتمیبه رع....رمیتماس نگ گهیروگفت وازم خواست د نیهم!به جهنم .خوادیبرادراش نم

 کصداگفتندبهیاکثرشون  یول. ستیدرست ن.کناربگذارند  یحاج يبرا يالاقل پول حاصل محصول رامقدار. نداره

نوه ,سال 30حاالبعد......حرفها نیخالف بودندوازا یمگاصال ه. رهیادبگیب, ناراحته!!!! وسفینداره حاج  یتوربط

 .....روزگار يآ ي ي يآ.احقاق حق  يبرا هاومد. دمیمن حق م.اومده  یحاج

. رفته ادمیبود یدونم چ یاسمش هم نم. شترنداشتیچهارسال ب ای3اون موقعها  لینوه حاج خل: ادامه داد یحاج

خداخودش ختم !!!! سال 30بعد. اون پسرپرازنفرته کنمیاحساس م. خدارحم کنه. بود  يپسربامزه ا یول

 .... رکنهیبخ

 

 کیباغهارابه . دندیکش نهازحمتیاون زم يرو تهاهمیرع نیاقاجون ا یول:  وسفیروکردم به حاج  یباناراحت

 ..کردند  نهیهز. رساندند ییجا
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متعلق به خودشون  نهایزم نیا که نهیمسئله مهم ا یول. ستمیمن منکرزحماتشون ن! درسته: اقاجون پاسخ داد.

کنم که  ینم دییمن کار اون پسر راهم تا.به توافق برسند يجور کی دیبا,نهااومدهیحاال که صاحب اون زم.نبوده 

 .....مشکل حل بشه نیاباصحبت ومشاوره  دیبا یول.واردشده یازموضع تهاجم ومدهیهنوز ن

 خانه اش کجابود؟ هنوز هست؟ لیحاج خل!اقاجون -

کنگره  يولبه ها دیسف يوارهایهمون خونه باد!درمانگاه حجت  يروبرو! خونه بزرگ ودرندشت کی! هار -

 .....نیسو ادتهی!دار

 .....ندیایم رونیکه ازان ب دمیدیرام يریزن ومردپ یهرازگاه.بودم دهیخانه راد ان

 ......کنند یم يمش صفروزنش ازاون خونه نگهدار: ادامه داد اقاجون

*** 

وگردوخاك  دادیرقرارمیازباغداران لورك راتحت تاث یلیخ یکه زندگ یطوفان.درراه است  یطوفان امدینظرم به

 ....کردیبه پام يادیز

ازطرف دادگاه گذاشته شد که اب فقط به  يبازشد ومامور يوجواد يپلمپ چاه باحضور ماموردادگستر,بعد  دوروز

 ......داده شود که سند اب دارند يافراد

 نباریا یول.چاه دعوابود  کیهرروز نزد. شده بود ییکرد بلبشو شدینم يکار یول.به پاکرد يادیکار اشوب ز نیا

باغ خودباز کند  يخواست به زو ر اب رابرا یبه نام سهراب م تهایازرع یکیپسر یوقت یحت.بود انیقانون درم يپا

 ......شده بود شیبامامورچاه دعوا.بود  مه رخودشیالبته تقص. بسته اورابردند دندودستیمامورها سررس,

ومهلت به  یشدوبازدن اگه دهیازطرف دادگاه نوارزردکش. که متعلق به روشنگربود یدادگاه مزارع نطورباحکمیهم

روز  15که  یخیتار.اعالم شده دردادگاه حاضرشود  خیدارد؛ درتار ياسندیمدرك  یشدکه هرکس تها؛اعالمیرع

 .....گربودید

 ..... کندیمالقات م نیمالک ریوسا تهایگفت که موکلش بعددادگاه با رع یمیمهندس حک وربهنطیهم يجواد

همه .شود خواستندواسطهیم امدندوازاقاجونیم يهرروز افراد. به خانه اقاجون بازشده بود يادیافرادز يپا حاال

 .....بوده لیحاج خل یمیدوست صم دانستنداقاجونیم

به انهاگفت  شدیدررابست ونه م شدینه م.مامان وحاج خانوم هم خسته شده بودند.شده بود  یعصب وسفی حاج

 .....دارد یچه ربط وسفیبابا اخه به حاج 
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جلورفتم .زندیسر افرادحاضردادم یتوخانه شلوغ است وکس دمیروز که ازباغ برگشتم؛ د کیروزها  نیاز ا یکیدر

دادگاه  قینشوند وازطر یکه مزاحم حاج زدیتهادادمیرچندنفرازرعداشت س. روشن شد اخانیلیوچشمم به جمال ا

 ......ندارد يحالش بداست وتوان صحبت و واسطه گر یحاج.مشکل خودراحل کنند

خسته شده بودم  تیوضع نیخودم هم ازا.بروند رونیباعث شد همه کم کم ب میکارش ازحق نگذر نیا البته

 .....بشود فرشته نجات ما  ایلیدوست نداشتم ا یول. اورندیرادرم گرداشتندشورشید.

. خان راخدارسوند ایلیا! نیسو: گفت یمامان تاچشمش افتادبه من عصب.کردندیخانوم ومامان مدام ازاوتشکرم حاج

 ؟.......مردم  نیچکارکردندباما ا یدون ینم

 ....اقاجون  شیرفتم پ عیکردومن هم جوابش رادادم وسر یسالم ریسربه ز.ندادم  ایلیبه ا یمحل

دستگاه فشاررااوردم  عیسر.مشخص بودفشارش باالرفته .بودوصورتش سرخ بود دهیتختش درازکش يرو اقاجون

 ......راراه ندهند یکس گریا ش راگذاشتم واز حاج خانوم خواستم تا د یرزبانیقرص ز. وفشارش راگرفتم

 .....کردم ودادم بخورددرست  شیوگالب برا یتخم شربت یکم. حالش بهترشده بود اقاجون

 یداشت ياگه کار یحاج نکهینشست وشروع کردازفتح الفتوحاتش سخن گفتن وا يامدداخل اتاق وگوشه ا ایلیا

 ......پسر ت  يبه من بگو من جا

 "کردیخفه اش م یفقط کس خواستیدلم م يوا "

 شد؟ یجلسه خونه مهندس ک: روکردبه من  وسفی حاج

 .....میریمن وشمام.جلسه قرارشدبعددادگاه باشه!یحاج -

 ......دیدبریشمانبا.جلسه مردونه است : حرفمان  دوسطیپر ایلیا

 ....... هیمسئله خانوادگ نیا. به شمانداره یمسئله ربط نیا:کردم  زنگاهشیت

 ! نیسو: دیکش ینیخانوم ه حاج

 .....نگفت يزیاخم کرده بود وچ یول.بودبهش برخورده  یلیخان هم انگارخ ایلیا. اخم کرد وسفی حاج

 دیبا.است  گهیروزد 15درضمن جلسه دادگاه .ان شااله تااون موقع حالتون بهترشده. میریمن وشمام یحاج -

 ...... کند اراقبولیوقراره وکالت رعا لهیبرادرزاده اش وک یمیمهندس حک. میبر

 .... ستیخانومهاست؟به نظرمن که ن يازنظرشما دادگاه جا یعنی! یحاج: گفت ایلیا دوباره

 "......کمک کن حرف ناجورنزنم!خدا ".....دمیکش یقیراازحرص بستم ونفس عم میچشمها
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 یدگیباغها رس نیسالهامن به همراه اقاجون به ا نیا یدرط! خان ایلیا: وشمرده شمرده گفتم ایلیبه ا روکردم

مسئله فقط به خانواده مامربوطه  نیا.باشم  یادرسپس من حق دارم همراه اقاجون درروند دادگاه ود.کردم

 .....دینکن یپس لطفا دخالت.وسط مهم باشه  نیهم ا یلیکنم نظرشما خ یوفکرهم نم

 .....دیتونبا. ستیتون يدادگاه جا.گندیخان راست م ایلیا! درست حرف بزن!نیسو: نگاهم کرد زیاخطارام مامان

 چرخهیزنهاومردهام يپا يداره رو ایدن!گهیبسه د! ستیزن ن يجا!ستیتون يجا! مامان گهیبسه د:  برگشتم

زن تودادگاه  لیهمه وک نیپس ا!! 1انه؟یحضورزن تودادگاه زشته  میکن یفکرم میشهردار نینجاتوایماا

 نیا یهمانطورکه درط. دمینم یبه حرف کس تیمن اهم!....زشته ؟باشه ؟یبودم چ لیچکاردارند؟ اگه من وک

 ....... کردمیم یتوپستو زندگ رفتمیم دیکنم با یاگه قراره باحرف مردم زندگ.ندادم تیاهم یسالهابه حرف کس

خودش  يجلو یلیمشخص بودخ.  شدیاش بازوبسته م ینیب يسرخ شده بودو پره ها.شده بود  یعصبان ایلیا

 .....بهتره برم .میادینجازیمن ا نکهیمثل ا دیببخش: روکردبه اقاجون . دینگو يزیردتاچیگ یرام

 ....وبلندشد

اگه . یحرف بزن ينطوریخان ا ایلیباا ستیدرست ن نیسو.دییشمابفرما!!! خان ایلینه ا: اقاجون بلندشد يصدا

 ينطوریدایتونبا. زنندیحرف حق هم م. کنه رونیمردم راازخونه ب نیا خواستیم ینبودند معلوم نبودک شونیا

 .....یکن یبهتره ازشون عذرخواه. یصحبت کن شونیباا

کنم وبلندشدم وگفتم محض  ینکارونمیمن ا یشرمنده اقاجون ول! هه ؟یعذرخواه ؟یچ: راگشادکردم  چشمانم

به من  تونهیکه م یتنهاکس نجایا.هم درجلسه دادگاه . کنمیاطالعتون؛ هم درجلسه خونه مهندس شرکت م

وبدون  دیپس ببخش. خصهمش فشیبابام هم که تکل. استیون دنوا ستیکه اون هم ن. شوهرمه. امیدستوربده ن

تندرفتم وحرف اقاجون راگوش  يادیدانستم ز یخودم هم م.امدم رونیازاتاق ب ندازمیب ایلیبه ا ینگاه نکهیا

 یخودم طوفان يمن هم برا  امدیبه نظزم.هوابرَش داشته بود . دادمیم يادیز يمردك رو نیبه ا دینبا ینکردم ول

 .......درراه داشتم

 نکهیبروم وا ایلیحاج خانوم ومامان که باا يبرخالف اصرارها.مساعدنبود  ادیدادگاه حال اقاجون ز روز

وسواروانت  دمیلباس پوش. حجت بود میبرا نیهم.گفت  ینم يزیاقاجون سکوت کرده بود وچ یول.دتنهابرومینبا

 .....اقاجون شدم وسمت دادگاه رفتم کانیپ

ودرطبقه دوم  360مااتاق  یاتاق مربو ط به دادرس. امد یم ییدادوهواروهمهمه ازهرجا يشلوغ بود وصدا دادگاه

 .....بود
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من تعجب کردندوسرك  دنیباد.وحاج محمدهم انجابودند یکمیمهندس ح.بود  ستادهیا یتیدراتاق جمع يجلو

 .....بودند وسفیمطمئنا دنبال حاج .دندیکش

 .......امدین.حالش خوب نبود یحاج -

 ......نشستم  یمیمن هم کنارمهندس حک.پرشد پیتاک پیاتاق ک.ساعت دادگاه شروع شد یوقت

عالمه  کیمردجوان .خورد که روشنگرباشد  یبه سنش نم.واردشد یبه همراه مردجوان الغراندام يجواد

 .....است  ارشیمشخص بود که دست. دستش بود يجواد فیدفترودستک وبرگه وک

 يرارو یجلورفت ومدارک یبعد احترام به قاض يجواد.نامه راخواند  تیوشکا یالوت قران ؛متن دادرسبعدت یمنش

که درخدمتتان هست وقبل هم  يمحترم باتوجه به مدارك مستند یقاض:  یگذاشت وروکردبه قاض یزقاضیم

 نیطبق ا.راکرده اندخود االرثسهم  يروشنگر ادعا لیروشنگر نوه مرحوم حاج خل رصدرایام ياقا. ارائه کردم

وبه رنگ قرمز  5مدرك شماره  یعنیکه دست شماست  يکه پالکشان درنقشه موردنظر یینهایاسناد زم

هم  یضبط اموال چگونهیطبق استعالم ازوزارت اطالعات ه. باشدیم شانیا يمتعلق به جدپدر.مشخص شده 

 .....شده احبسودجو تص يعده ا نهاتوسطیزم نیصورت نگرفته ومتاسفانه ا

گفت برو کله  يگرید! دادزد سودجو جدابادته یکی. زدیم یحرف یحرف دادگاه منفجرشد وهرکس نیا باگفتن

 !!پدرتون

 ! دیاحترام دادگاه راحفظ کن! نجادادگاههیا!ساکت! ساکت:  دیزکوبیم يمحکم باچکشش رو یقاض

 ......که حاال  میدیسال زحمت کش 30. م؟یماکجاتصاحب کرد! یقاض ياخه اقا: دادزد یکی

 یعربده کش ينجاجایا. کنمیم رونتونیوگرنه ازدادگاه ب!ساکت: دیزکوبیم يچکشش رامحکم رو یقاض دوباره

 ......دیددادبزنیخواهیمحوطه هرچقدرم يتو رونیب دیبر. ستیودادن

 نیقربان همانطورکه گفتم ا: یزد ورو کردبه قاض یحیلبخندمل يجواد.ئدیبفرما:  يجواد بعدروکردبه

کشت  نهایزم يسال رو 30 نیدکترروشنگر اذعان دارند که درا يالبته موکل من جناب اقا. شده نهاتصاحبیزم

که  يافراد هیلحاضرم باک شونیبنده به وکالت ازطرف ا. ستین یحرف.وکارشده ومحصول بدست امده 

کشت  زانیبشم وباکمک کارشناسان موردقبول دادگاه؛ متصاحب کرده اند واردمذاکره  یرقانونینهارابطورغیزم

 یم یباتوجه به نرخ کارشناس, نهاراداشتیدزمیخر ییتوانا یوکار ومحصول بدست امده محاسبه شده واگر کس

 يحاضربه همکار یاگرکس یول.شودیکشت وکارومحصول بدست امده کسرم زانیم نیوهمچن نهارابخردیتواند زم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٩ 

 نیمدارك واسنادا هیدرضمن حاضرم کل.کنم  تیخوار ازفرد موردنظرشکا نینبود ؛متاسفانه مجبورم به عنوان زم

 .......کرد یبه قاض يچاپلوسانه ا میوتعظ. ندارم یگرحرفید. طرف مقابل ارائه کنم لیوک نهارابهیزم

 ......دیشمابفرمائ!! لیخب جناب وک: بود  گرنشستهیکه درسمت د یروکردبه مردجوان یعصبان يا افهیباق یقاض

من !.....من  یعنی!....سالم :  دیلرزیم شیو دستها ختیریم شیعرق ازسرورو. دستپاچه بلندشد یباحالت مردجوان

...... 

 یقاض. حضوردارد یدادگاه رسم نینچنیباراست که درا نیاول يلکنت گرفته بود ومشخص بود برا یطفل

 .......حاالبگو !بکش قینفس عم کی!! پسرم: روکردبه او يبالبخند

 نیکه موکل دبگمیبا.عنه یمشتک لیوک. هستم یمیارحکیمن ماز:زد  یزورک يولبخند دیکش یقیعم مردنفس

مدت حاضرنشدند ادعاکنند  نیا یسال کجابودندوچرادرط 30 نیا یروشنگر درط يدارندبدونند اقا لیمن تما

اقا  نیا کبارهی الحا.ختندیکندند وخرج کردند وعرق ر نهاجونیزم نیا يافرادزحمتکش رو نی؟ودرضمن ا

 ......وادعاداره داشدهیپ

 .....بعدچندجمله نشست. فاجعه است یمیحک اروی نیا هیدفاع دمیمن هم فهم یحت. زدیپوزخندم يجواد

. بشه یدبررسیسنداوردند که با يکسریدوطرف  يوکال: سخن درامد کردبهیبه مدارك نگاه م کهیدرحال یقاض

تاان موقع پلمپ چاه برداشته . رسهیم نیبه اطالع طرف يکارشناسان دادگستر یبعدبررس گهیروز د 15 جهینت

 کشورهستند ؟ ارند؟خارجیف میتشر یوگفت موکل شما ک يوبعدروکردبه جواد دیاینهانیبه زم یبیتااس, شهیم

خدمت  گهیروز د15حتما  شونیا!چشم  یول. درحال انجام کارهاشون.تهران هستند شونیرایخ: بلندشد يجواد

 ..... رسندیشمام

 رونیوازدادگاه ب ستمیکردم انجانا یسع. بودند یهمه عصبان.برپاشد يهمهمه ا.رااعالم کرد  یختم دادرس یقاض

امدباحاج  رونیساعت ب مین بایبعدتقر.بااوصحبت کنم  رونیامدب یمیمهندس حک یتاوقت ستادمیا نمیکنارماش. زدم

 .امدهینموجودخوشش  ادازوضعیمشخص بودکه ز.چشمش به من افتاد. محمدبود

 ..... ارندیب فیتشر.... خانه من جلسه است 4ان شاله پس فرداعصرساعت  دیبگ وسفیخانم به حاج  نیسو -

 .......تکان دادم ورفتم به سمت خانه  يسر

. رفتم همه انجابودند وسفین ندادم وبه اتاق پشت اتاق حاج خودم رانشا.خان هم بودند ایلیخانم وا نیمینبارسیا

 جان؟ ایلیدرسته ا.دیکنیم ی؛مطمئنا سودخوب دیکن يگذار هیاگه شماسرما!یاره حاج:امد یخانم م نیمیس يصدا
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 یشما هم م.گذار درست هستم  هیسرما يکسریمن دنبال .داره  ندهیمجتمع ا نیا! یبله حاج:امد ایلیا يصدا

 ......دیسهم ببر شهیمام بینص ندهیدرا کهیودرسود دیسهام بخر دیتون

نه به نام  یول.قراردادببنده ادوباهاتیکه ب گمیم لمیوک انیصادق يبه اقا. باشه پسرم: امد وسفی یحاج يصدا

 .....سها .... ام باشه جهیاون سهام به نام نت خوامیخودم م

 .....من بخره يسها يسهام اون مجتمع رابرا خواستیمن م نیزناقاجون نا.ستادیحرف اقاجون ا نیباگفتن ا قلبم

 .......مردچقدرانسان  نیا. تیمسئول یمن ب يهرچقدربابا. پشت چشمانم جمع شد اشک

 ........باشه ندهیا یاون بچه ب خوامینم.بمونم ادزندهیحالم فکرنکنم ز نیباا. ندارم یادوقتیمن ز: اقاجون امد يصدا

 ...... امد!!! گفتندخدانکنهیخانوم که م نیمیاوسیلیحاج خانوم ومامان وا يان صدا متعاقب

 .....ایراحت برم اون دن الیباخ خوامیم..مرگ حقه  -

 کیهم . شهیراحت م التونیخ یحساب گهید. عروس من بشه دکهیکن یخانوم راراض نیشماسو یخب حاج -

 ندهیجون هم ا نیکنندوسویدامیخانواده پ کیتا بچه اون دو ينطوریا. سها يبابابرا کینوه من وهم  يمادربرا

 .....نهیاش تام

 "زدیزن هم که فقط حرف خودش رام نیخدا ا يوا "

عروس .کنمیم شیخودم راض. دینگران نباش: به سخن درامد دیباریازان م یکه خوشحال ییخانوم باصدا حاج

 .....خودتونه 

 .....بشه  بمیمثل شمانص يمن ارزومه داماد!خان ایلیا: گفت يهم درکمال ناباور مامان

 .... داخل اتاق نروم,خودم راگرفتم  يجلو یلیخ.نزد  یحرف وسفیحاج  یول

 

انگارمتوجه من . بود بدهیتخت خوا يچشمانش رابسته بود ورو.خانوم رفتم داخل اتاق اقاجون نیمیس بعدرفتمن

 ؟ياومد یک نیسو: چشمانش رابازکرد.شد

 ......وقته یلیخ: تم تختش نشس لب

 داخل ؟ يامدیپس چران: کرد یکوچک اخم

 .....داخل امیدوست نداشتم ب: کردمیرانگاه م رونیکه ازپنجره ب یام راباالانداختم ودرحال شانه

 ! نیسو: دیکش یاه اقاجون
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به ازدواج حداقل حاال  لیکه تما دیدونیم. دیدون یخودتون نظرمن رام!اقاجون: راسمت اقاجون کردم  میرو عیسر

 ......نمیخودنکیپس بحث ب.اون هم بااون مردندارم

 دادگاه چه خبر؟: تکان داد يسر

بود وکارش رابلدنبود وکامل  لیجوجه وک کی لمونیوک.دارم  يحس بد!!!.......بد :انداختم  نییراپا سرم

 .....گفتم  شیرونددادگاه رابرا

 ...... ربگذرهیبخ دوارمیام: شد  رهیراتکان دادوبه سقف خ سرش

افتاده عصرساعت . نوبت ابمون عوض شده نکهیمثل ا.رضا زنگ زد وگفت بروباغ ! یراست: من  بعدروکردبه

4....... 

 ........ برمیپس من برم سهاراهم م -

قراره . بروندکالس زبان هیسها رامامانت صبح بردش خونه طاهره خانوم تابا دوستش سم! ولش کن! نه دخترم -

 ......خودت برو.تاعصراونجاباشه

بود  یهمسن سهاداشت و زن خوب ينوه ا.مامان بود یازدوستان مامان ودوست دوران کودک یکیخانوم  طاهره

 شیپسروعروسش هردوشاغل بودندوبچه ازصبح تاشب پ.کند ياش باز امدتابانوهیدنبال سهام شهیهم.

 .......مادربزرگش بود

بود وتانوبت ابمان 2ساعت . هوا به نسبت گرم شده بود. ولباس عوض کردم وسمت باغ راه افتادم شدمبلند

 .......فرصت داشتم 

به  یدرپشت.بود  ییماازدرجلو یرفت وامداصل یول. میرفتیم یازدرپشت شهیهم ياریاب يما دو درداشت وبرا باغ

 کردمیپارك م یوانت راپشت درپشت شهیهم.اه داشت ال مانندبه سمت جاده چ یجاده خاک کیو کتربودیچاه نزد

وسط جاده  اهیلکسوس س کیکه  ممشاهده کرد,خودمان شدم  یواردجاده شخص یوقت.تاراحت تررفت وامدکنم 

راانجاپارك  نشینفرنفهم ماش کیحاال  یان گرما وداغ يتو.حرصم درامده بود.نگه داشته وراه رامسدودکرده

 .........نشد  شیدایپ یکس یول.چندباربوق زدم.مابود وفقط به باغ ماراه داشت  یجاده اختصاص نیا. کرده بود

 نیماش یباخودم گفتم کدام احمق. دانبودیروشن بود وداخلش پ نیماش.بود  يها دود شهیش.شدم ادهیپ نیازماش

 ......کرده ورفته نجاولیروشن راا

 .......نداشت  دهیفا. نمیرابب نیتاداخل ماش,چسباندم  يدود شهیرابه ش صورتم
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به عقب  یازترس زهره ترك شدم وقدم. داشدیپ یافتاب نکیباع يامد وصورت مرد نییپا نیماش شهیش کبارهی

. دیشما توجاده ماست وراه رامسدودکرد نیماش دیببخش: خودم راجمع وجورکردم  عیسر یلیخ یول. برداشتم

 .......لطفا  شهیم. برم سمت باغمون وبادست درباغ رااشاره کردم خوامیم

عکس العمل دورازادب مرد  نیواقعامانده بودم ازا! یحرکت چیه.نکرد یوحرکت دیراباالکش شهیحرف زدنم ش وسط

 ......دیرابردار نتونیگفتم؟ ماش یچ دیدیاقا نشن:زدم  نیماش شهیبازبه ش.

 يپرپشت ومژه ها يروهابااب یچشمان مشک.گذاشت شیموها يراباالزد ورو نکشیداد وع نییراپا شهیش دوباره

رنگ .شکسته بود شیازابروها یکی. حالت جذبه داشت کی. بود پیت شرخوشیب.نبود افهیخوش ق.بلندداشت 

شده بود  رهیخ منهمچنان به .برصورتش نقش بسته بود یحالت یازب یتفاوت وسردبود وماسک ینگاهش ب

 .......دوقدم را راه برو تااندامت خوب بمونه ودهانش راکج کرد نیا: زد  ينگاه کردوپوزخند ریراباتحق میسرتاپا.

راباالبدهد که  شهیخواست ش.خانم حرف بزند کیاصال ادب نداشت چطوربا! شعوریمردك ب.حرصم گرفت  یلیخ

 دیستادیماا هیوشمادرجاده خصوص هیجاده خصوص نیا! بظاهرمحترم  يداقاینیبب: گذاشتم  شهیلبه ش يدستم رارو

 ...... دکناریببررا نتونیداخل باغ لطفا ماش دببرمیدارم با لیوسا يکسری نمیماش يمن تو.

مردك :بسته شدن دستم رابرداشتم ودادزدم  کینزد. سمت باالحرکت کرد شهیرازد وش شهیدکمه باالبرش مردك

 ......لگنت راجابجاکن نیا!شعورینفهمِ ب

بازشد  نیدرماش کبارهی. به نفس نفس افتاده بودم. حرف زدنم نداشتم يرو یشده بودم که کنترل یانقدرعصبان

مردك مشخص بود .اش بود  رشانهیتاز قیقَدم دق. ستادیمن ا یقدم کیشد ودرفاصله  ادهیپ نیوازماش

کردم  یسع.صورتش رابه سمتم خم کرد .خودش داشت  يبرا یکلیبود وه یگردنش عضالن.ورزشکاراست 

 .....زدیلم تندتندمقب یول.خودم رانبازم

 

 

همه .گذاشته بودم  یادم عوض کیساعت خلوت ومنِ احمق دهان به دهان  نینجادرایا.کرده بودم  یغلط عجب

 ......شدن بخاطردادگاه صبح بود  یازعوارض عصب. بود رخودمیاش تقص

خانم  یگفت یبگوچ گهیکباردی: درچشمانم نگاه کرد رهیخ. تکان نخوردم میرامشت کردم وازجا میدستها

 .....نفهمه  یکنم ک تیکوچولو؟تاحال
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ومحلشان  کردمیسکوت م شعوریدربرابر مردان ب شهیکه هم یمن.زبانم رانگرفتم  يلعنت فرستادم چراجلو برخودم

 ....... دادمینم

 ..... خانم وان پسرابلهش بود نیمیرسیتقص.صبح نبود ردادگاهیهمه اش تقص!!! نه

 ....رخودتونهیتقص دکناریمودبانه ازشماخواستم بر یلیمن خ: شمرده گفتم شمرده

 رهیچشمانش سرخ شده بود وخ.خوردیداغش به صورتم م يصورتم بود ونفسها  یسانت5درفاصله  حاالصورتش

 ....... اوردمیداشتم درمقابل نگاهش کم م گهید.درچشمانم شده بود

 .....اقا..... دیراجابجاکن نتونیلطفا ماش:  دمیکش یقینفس عم. کردیوادارم يه خور..که ادم رابه گ  یینگاهها ازان

 .لبانش نقش بسته بود  يرو يلبخندمشمئزکننده ا حاال

 هان؟ ؟یکن یکارم یخانم کوچولو در ازاش چ -

بنزت بدزده  نیتوراباا یکس یترس ینم!....... يناز یآخ...... اره؟ ییتنها,باغ  يریحاالکه م:ادامه داد. دیلرزیم بدنم

 .....زد يحرف سرش رابه عقب برد وقهقهه ا نیوخودش باگفتن ا

 ......لبم امد  يرو يفکرلبخند نیازا. دیایبه اوبزنم تاحساب دستش ب يچنان لگد خواستیدلم م!شرم یب مردك

 اره؟.يقراردار ینکنه باکس: باالانداخت وخنده اش راقطع کرد ییابرو.ه بود دیلبخندمراد مردکه

 "مردهاذهنشان منحرف است نیچقدرا ياو "

 .....نداره اقا یبه شماربط: رابه پشت کمرم بردم  دستم

 ها؟ گذرهیاه چرا؟بامن هم بدنم: راکج کرد سرش

 !کثافت رذل  -

دستش .برصورتش نقش بست یخنده اش جمع شد ودوباره ان حالت سردوسنگ.شد يصورتش جد کبارهی

 .....تکرارکن  گهیکباردی؟ یگفت یچ: دیگرفت وکش يروسر يرورا از میراجلواورد وازپشت سرموها

فکرکنم مقطوع النسل .خودم هم دردگرفت يانقدرمحکم که پا! زدم باشدت شیدوپا نیب ينکردم ولگد معطل

 ......شد

 ......کرد يگرفت وخم شد وناله ا شیپاها نیرا ول کرد ودستش راب میموها

به  ياریاب يرضا خودش ازعهده . گذشتمیدمیبا ياریرابیازخ.رفتم وزدم دنده عقب  نمیبه سمت ماش عیسر

 ...... امدیبرم ییتنها

 ......ناکارش کرده بودم یحساب.رفت نشیسمت ماش, بود دهیهنوز خم کهیمرددرحال
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 .....افتضاح بود نیکه عقب رفتنم باماش یمن يسخت بودبرا یلیخ,عقب دران جاده تنگ  دنده

 .....روبرونشد ه بودم یشرم یموجود ب نیبود؟تابحال باچن یچشم ورو ک یشخص ب نیا. دیلرزیدنم مب تمام

: کردم  یوپوف دمیکش یپشت سرم رانگاه کردم ونفس راحت نهیازا.انداختم  یراداخل جاده اصل نیزحمت ماش به

 .....مخلصتم خدا . رمیگیدهنم رام يجلو گهید!ببخش ! خدا يوا

هم  چکسیازشانس من ه یدران جاده خاک. دیایم نمیازماش یبافاصله اندک نشیباماش دمیازپشت سرم د کبارهی

 ....بود رونیب یدران داغ یاخرکدام ابله.نبود 

راازدست دادم  نیکنترل ماش.زدم غیباشدت به جلوپرت شدم وج.زد  نمیازعقب به ماش یموقع ضربه محکم همان

 .....درهاراقفل کردم.اطراف جاده نروم  یوارکاهگلید يترمز زدم تاتو يپا رو عیوسر

 .....اش مشخص بود که درد دارد  افهیوازق رفتیراه م دهیهنوز خم.شد  ادهیپ نیازماش

کرده  سیاشکم درامده بود وصورتم راخ. دفاع دارم يبرا يا لهیوس نیداخل ماش نمیاطرافم نگاه کردم تابب به

 ......بود

رنگ  ينقره ا يایپرش کی. شد دایازروبرو پ ینیماش.گفتیم يور يودر زدیدادم دویکوب یم شهیمشت به ش با

مردازمشت زدن دست .بود يشد جواد ادهیکه پ یکس. ستادیمن ا نیماش يصاف جلو .خداراشکرکردم .بود 

سمت مردرفت .  دینکش یادطولیز یول. شوم نقدرخوشحالیمردك ا نیا دنیازد يروز  کردمیفکرش رانم.دیکش

به من کرد ودوباره  ینگاه يجواد. دیکش نشیمردراگرفت واوراسمت ماش يبازو يجواد.وباهم دست دادند 

 شیبازو يجواد یول دیایمردخواست دوباره به سمتم ب"!!خداخودت رحم کن "باخودم گفتم .بامردحرف زد

 ....کندیمشخص بودبااوبحث م.راگرفت 

! خانم نیسالم سو: سرش راخم کرد.بکشم نییراپا نیماش شهیشاره کردشامدوا نمیخودش سمت ماش يجواد

 شده ؟ یروشنگر؟چ يدبااقایچکارکرد نجایشماا

که بغض  یودرحال دمیکش یقینفس عم! رصدراروشنگریام.است  يموکل جواد!شعوریمردك ب نیا ایخدا يوا

 شونیا د؟یپرس یچراازخودش نم: کردم وبغضم راقورت دادم  يسرفه ا. دیلرزیم میراگرفته بود وصدا میگلو

 ......تگزاسه نجایفکرکرده ا.خانم حرف بزنند کیستندچطوربایکرده اندوهنوزبلدن یسالهاخارج کشورزندگ

اش  افهیداده بود وق هیتک نشیروشنگربه ماش.به روشنگرانداخت  یلبش راگازگرفت ونگاه غضبناک يجواد

 ......حقش بود. ده بودش دهیچیازدردبه هم پ

 .....دیشماببخش یول!!!هیاخالقش سگ!!! هیکم عصب کیصدرا . دیشماببخش -
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 .....دارد یاخالق سگ گفتیروشنگربه اوم لیوک واقعاکه

 ..... دیببر فیتشر.خوامیبازهم معذرت م: ادامه داد يجواد

داره دوباره مزاحم  ینیچه تضم. ياریبرم اب خواستمیم.اقا مزاحم من شده بود نیا. رفتمیداشتم م يجواد ياقا -

 من نشه؟

 .....دیشماهم بر: وقدراست کرد دیمطمئن باش. دمیقول م: اش گذاشت  نهیس يرارو دستش

 .....کرده بودم  فیبدجورک یول.وراننده اش نگاه نکنم  اهیکردم به لکسوس س یسع

بماندکه چقدرمامان وحاج خانوم . میباهم برو وسفیشد که من وحاج  نیمانده به موعدجلسه قراربرا دوروز

 ......حرص خوردند

زحمت امشب  یب اخانیلیا اوگفتیلیطبق معمول امده بودخانه ما ؛مامان روکردبه ا ایلیظهرانروز ا یوقت اخرسر

 .....دیبر شونیشماهم باا.جلسه دعوت دارد کی یحاج

 .....میریم یمن وحاج.ه ندار شونیبه ا یجلسه ربط! رینخ: وسط حرف مامان  دمیدو

خون دل . دمیاون باغ زحمت کش يمن بودم که برا نیا! مامان نیبب: ادامه دادم. بزنه یخواست حرف مامان

 شونیباعث زحمت ا خوامینداره ومن هم نم اخانیلیبه ا یربط!پس مسلما واصال وابدا . خوردم وتالش کردم

 .....بشم 

 ......منزل  دیجلسه مردونه است وبهتره شمابمون ستین ینه زحمت: به حرف اومدکه ایلیا

 درسته اقاجون ؟: انداختم وسفیبه حاج  یبعدنگاه. رومیخودم م یول. دیممنون که به فکر:  ایلیبه ا روکردم

ختم بحث  میلبها يرو ي روزیلبخندپ. ادیبامن م نیسو: سرش راباالکرد. گفتیبودوذکرم نیینگاهش پا اقاجون

 !!!ون گرم باز دم اقاج. بود

جون جلسه  نیسو:  دیهمسر مهندس تامن راد. امده بودند يقبل ازما تعداد. میبه خانه مهندس رفت عصربعداذان

 .....ستندیخانمهادعوت ن.مردونه است 

 .....شدم  ییرایوارداتاق پذ یوبدون حرف امیاقاجونم گفته ب یول.دونم حاج خانوم  یم:دادم خونسردپاسخ

خواستم چکارکنم ؟ومگرقراربود دران جلسه بزن وبرقص انجام شود  یمگرم.برخوردهاعادت داشتم  نیبه ا گرید

 .....نکهیاای ردیخالف شرع صورت گ ای

 رندهیگ میتصم شدندیکه مردهام شدیم نیکنند؟هم میخودرادرپستوقا شهیزنهاهم دیچرابا گفتمیباخودم م شهیهم

........ 
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 رهیت یاب نیوشلوارج يسورمه ا يمانتو کیبود و ياخاکستری اهیس يوسرر کیمواقع  نیدرا شهیمن هم پوشش

 .......بود دهیبه خودند شیصورتم مدتهابودرنگ ارا.کردم  شیبار ارا نیاخر یک دیاینم ادمیاصال . شیبدون ارا

حاج محمدروکردبه . کردم ونشستم یسالم. هم انجابودند نیحاج محمدوچندنفرازمالک, میبااقاجون نشست یوقت

 ؟يا دهیروشنگرراد نیتاحاالا:مهندس 

 ستادهیا يانهاکنار کردندالبتهیبودند وداشتند متراژم گرامدهیکه باچندنفرد دمید يراهمراه جواد یمردجوان روزید -

 .....گفت ازطرف دادگاه امده اند يهستند؟جواد ینهاکیا دمیپرس یوقت.بودند 

 ؟ هیچه جورادم: دیقدرت اله پرس حاج

باهاش  شهیمشخصه ازاون دسته ادمهاست که راحت نم یول. نزد یبامن که حرف!!!واله : جواب داد مهندس

به !عظما امتیق. شهیشورِش م, رهیبگ نهاراپسیاگه بخواد زم یکنه ول ینم یماکه فرق يالبته برا. کناراومد

نکن  فیروکث تکرد وگفت مهندس خونفقط نگاهم  یول. هم گفتم به خود روشنگرهم گفتم يجواد

چون .نگاهشون پرازنفرت بود یول.کردندیبودند ونگاه م تهاهمیچندتاازرع. پس بدهند دحسابینهاحاالحاالبایا.

قرارشد ه که حاج جعفر به . فقط خدارحم کنه.نزدند ینکردندوحرف ياونجابودند؛کار يازطرف دادگاه ودادگستر

 ......ادیتهابیرع یندگینما

 ......تهاواردشدندیدرزده شد وحاج جعفرهمراه دوتاازرع زنگ

بود  یاسمش چ لهیوک نیا. کرد يکار شهیم: وروبه مهندس کرد دیکش ششیبه ر یقدرت اله دست حاج

 ؟ دهیبه کجارس!!!! یمیارحکی؟ماز

 یکیخبرش رادارم . دهیکش رونیراب میاسنادقد, ازتوثبت.هیقو یلیخ يجا مدارك جواد چیه: محمدجواب داد حاج

بزرگ کناررودخانه داشته حول وحوش بوستان ملت وتحت تملک  نیزم کیکه  یاصفهان يپولدارها نیاز هم

 ......خود داره يکه جا نیحاالا. ادفروختهیشده ودوباره به خودبن هیتمام خونه هاتخل.پس گرفته  دبودهیادشهیبن

 .......صادرکنه  يکه دادگاه به نفع اون را میباش نیا دمنتظریبا یعنی: پاسخ داد يزیعز حاج

. میفتیربینزنه که گ یحرف یخواهشاکس: مهندس دستش رابه نشانه سکوت بلندکرد.موقع زنگ دررا زدند  همان

 نجایبه زورتونستم بکشونمش ا. دیکن حتشیخوادنصیپس نم. لشیادم زرنگهاست هم خودش هم وک نیازا

 .....ادیب لشیقراربودفقط وک. ادیحاضرنبودب.

خدارحم . بود یارمزخرفیمطمئنا ادم بس.  دهدینشان م یچه واکنش, نمیحاالاگراورابب گفتمیباخودم م.داشتم  دلهره

 ......بلندشدند  نیدربازشدو همه به احترام تازه وارد.شدم که امدم مانیلحظه پش کیدر.کنه 
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 هیفقط چندثان يهمه دراتاق نگاه کرد وبرازده به  خی یباچشمان. ازسرماراداخل اورد یواردشدانگارموج یوقت

بودمش قشنگ  دهیحاال که د.زد  يدرچشمانش جرقه زدوپوزخند ییازاشنا یشد وبرق رهیدرچشمانم خ

 نیکه سو دادمینشانش م دیبا. به جانم انداخته بود یان روز چه ترس! یمردك عوض. اعتمادبنفسم راازدست دادم

 کیبه تن داشت و یمردانه اب راهنیپ کی.... بااعتمادبنفس دوباره درچشمانش نگاهش کردم ! نه . ستیترسو ن

 نیب ییکرد وجا ییاتاق راهنما يراسمت باال يپشت کمرش گذاشت واو وجواد یمهندس دست. به پا  نیشلوارج

 .حاج محمدوحاج قدرت اله نشست

 

 دیبا.من هم چشم درچشمش شدم  يعاد یلیخ. بود که نگاهش راانداخت سمت من ییجا نیاول.نشست یوقت

 .....ازاوندارم یکه ترس دادمینشانش م

 ارند؟ینم فیتشر يجواد ياقا! جناب روشنگر: روکردبه او  یمیحک مهندس

 ام؟یمن ب دیخواست یم یچ يبرا.من منتظرم !خب . ادیرترمید: به مهندس انداخت  ینگاه

 .....جناب روشنگر:بعدروکردبه روشنگر.دوربه اطراف اتاق وحضارنگاه کرد کی مهندس

 .....دکتر  -

 د؟یببخش -

 ......دکترروشنگر -

 ........دراتاق حکمفرماشد  بیعج یسکوت هیحرف رازد که تاچندثان نیا یبانخوت چنان

 يحاالجناب اقا.نداشتم یادب یقصد ب. دیببخش: زد  یمهندس لبخندزورک. بود یتیترب یمردمظهر غرور وب نیا

 ...... ای......مصالحه کرد شهیامیا..... که نمیخواستم بب یم!دکتر

 .....بزنم يحرف تکرار امدمیموردبحث شده من ن نیقبالدرا!!! دیببخش:حوصله باالاورد  یراب روشنگردستش

. کنندیم نهاارتزاقیزم نیه ازاخانوارهست ک نیچند نجا؛بحثیبحث ا یول!.... بله!...بله:حرفش  دوسطیپر مهندس

 ......اگه شما.مونهیبراشون نم يزی؛چ دیریبندگان خدارابگ نیا نیاگرشمازم

به  یلیبود وانگارتما یحوصله وعصب یب.چشمانش رابست.شده  یعصب یلیروشنگر مشخص بودکه خ افهیازق

چندروز قبل هم !جناب مهندس : کردوچشمانش رابازکرد وروکردبه مهندس  یپوف.جلسه نداشته  نیشرکت درا

 ه؟یچ دیحرف جد.جوابتون راهم دادم .دیحرف رازد نیهم

 !!!!پسرم نیبب:محمدکه تاان موقع ساکت بود  حاج
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 ستمیمن هم پسرشمان.وغصه مرد  یپدربزرگ من ازناراحت.پدرمن مرده : برگشت سمت حاج محمد زیروشنگرت

پدرم  یشبانه پدربزرگم راوقت يمادرم وناله ها ياشکها دمیهست ود ادمیمن  یدولیدیو ند دیدشماندونیاش! اقا 

به کانادارفت  یاززورناراحت دربزرگمکه پ یوقت.مردم زدند نینامربوط پشت سرش را هم يبه ناحق مردوبعدحرفها

باشه که پدربزرگم  ادشونیدیجمع با نیا يحتماافرادسن باال.کردند نهاراتصرفیزم!!! چارهیمردم ب نیهم,

 ستادندیا یحاج صولت يمردم چه کردند؟جلو نیهم یفروش ول يسپرده بودبرا یحاج اقاصولت نهارابهیزم

 انهیرابه سمت حاج محمدکردوگفت درسته  شیبعدرو. دیکش مارستانیوانقدربدبخت رازدند که کارش به ب

 يبودند که جلو ییسال قبل جوانها 30,کنندیم تیمظلوم يحاالکه ادعا يرمردهایپ نیا. هست ادتونی؟حتما

 نیمالک زم کنندکهیادعام ییدرسته؟ وحاالباکمال پررو.بفروش برسد نهایو نگذاشتند زم ستادندیا یحاج صولت

 کیکه  دمیاجازه هم نم یول. هاندارمیزم نیبه ا يازیخوشبختانه انقدردارم که ن يمادر نوادهازطرف خا.هستند

نداشته اقاجونم  شیونوش کنندوبه ر شیوباهاش ع ارندیرابدست ب ستیکه حقشون ن يزیمشت فرصت طلب چ

. باشه يهم نقد ولشچندساله پ نیا انیالبته بعدمحاسبه سودوز! رابخره نیادزمیب. ناراحته؟ باشه یکس. بخندند

 دیها پول قر ض بده چارهیب نیابه .نداره  یه مانع سوزیاگه شماحضرات هم دلتون به حال اونهام!نقدنقد 

 ......تابتونندسهمشون رابخرند

خورده  کهی. من همچنان نشستم یول. همه هم متعاقب بلندشدن اوبلندشدند.حرف بلندشد نیا بعدگفتن

فعال : داد کردادامهیهمانطورکه به من نگاه م. حاضرانداخت ودوباره نگاهش به من خورد يبه ادمها ینگاه.بودم

 ......دارتادادگاهید!خداحافظ

 .....نکرد  یصحبت گرید یکس. کردندیمات ومبهوت به هم نگاه م یکه همه تامدت.اتفاقات افتاد نیا عیانقدرسر

 یرفته؟ طفلک چه کتک ادتیرو یحاج صولت گهیاون راست م یحاج: به حاج محمدانداخت  ینگاه اقاجون

 نیا میازحق نگذر..... زده بودتوسرش لیباب. زنهیم نهیبه س یچارگیکه سنگ ب!قربون  نی؟هم ادتهی. خورد

 ......هستند  شیسال پ 30 یشورش يحاالهمون جوونها يرمردهایپ

فقط . حقه زنندیهم که م یحرف.مردم خودشون خراب کردند نیا!یحاج یگیراست م: تکان داد يمحمدسر حاج

 .....خدارحم کنه

: ازتوفکردرامد ه؟یاقاجون نظرت دربارش چ: دمیتوراه پرس .گفتینم يزیاقاجون متفکربود وچ. میامد رونیب یوقت

 ؟ یک!....هان

 .....دکترروشنگر  نیا -
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هم  دگرفت؟یروبا یطرف ک دونمیوسط نم نیا.پرازنفرته متاسفانه. نه یاخالق یباباشه ول هیشب:تکان داد يسر

 .....بدبخت يتهایهم اون رع گهیاون حق م

مودبانه  یلیخ. نداشتند یخونه زندگ نهایواقعا من موندم ا.خان هم بودند  ایلیخانوم وا نیمیخانه س میدیرس یوقت

که بازهم پشتم !جونم اقاجون .مامان وحاج خانوم هم محل ندادم يبه چشم غره ها. سالم کردم وگفتم خسته ام

ه بهانه مردك فرصت طلب ب خواستمینم.خودم  شیسهاراهم اوردم پ.ورفتم تواتاقم.... خسته است نیسو:درامد

 ......شود کیمن به دخترم نزد

 .....درسنگ  نیاهن خینرودم یول دمیصبح ان شب چقدرازمامان حرف شن بماندکه

چه  جهینت زدمیحدس م شیپ شیپ یبه دادگاه نمانده بود ول يچندروز.مشغولم کرده بود يانروز بدجور فکرجلسه

 لشیروشنگرهم همراه وک.اقاجون هم امد یحت. همه ماتم زده بود افهیق. روز دادگاه شلوغترازقبل بود. شودیم

که  یکرده بودودرحال کیش یلیخ.به تن داشت يخاکستر راهنیوپ يکت وشلوارنوك مداد کی.شد  شیدایپ

 .....رفت یدردست داشت به سمت اتاق دادرس کیسامسونت ش فیک کی

 .......دووارداتاق ش دگرفتیرابه خودند نیپرازنفرت حاضر ينگاهها

 يبعد صحبتها یدادگاه بعدقرائت دادخواست نشست وقاض یمنش.. میهمه به احترام بلندشد.که واردشد یقاض

 ينهایبه بازگشت زم يرا يکه باتوجه به شواهدومدارك ونظرکارشناسان دادگستر".رااعالم کرد يرا یمقدمات

سالهاگذشته  نیا یخوددرط انیخسارت وضرر و ز يروشنگر ازادعا ياقا یذکرشده درپرونده دادوگفت که شاک

 گریماه د3دادگاه تا خیازتار نیوهمچن شودیدادگاه به بعد درنظرگرفته م خیازتار انیذکرکردکه هرگونه ضرروز یول

 نصورتیرایدرغ.کنند  نهاراتركیمذکور داشته اند فرصت دارند که زم نیزم يدربلوکها یکه تصرف عدوان يافراد

روشنگر ذکرکرده که  ياقا یخوار برخوردخواهدشد وشاک نیعنوان زم اانهابهب یمجازات اسالم نیمطابق باقوان

 "بکند نیزم دیمذکوراقدام به خر خیتواند تاقبل تار یم.خودراداشته باشد  نیزم دیخر ییتوانا یکه کس یدرصورت

 ......دمیانقدر کلمات قلمبه سلمبه بکاربرد که نصفش رانفهم یکردولیهمچنان حکم راقرائت م یقاض

دادزد  نیازحاضر یکیاثنا  نیدرهم.بلندشد يجواد. دادگاه رافراگرفت يزیسکوت وهم انگ يقرائت را انیبعدپا

 ..... گریوحشتناك د ییوحرفها!حقه بازِ ناکس کی!يدزد یِطاغوت کیروشنگر تو:

موکلش  يروکردبه حضاروگفت درموارد يجواد.کنند  رونیدوخواست که اوراببه ماموردادگاه کر ياشاره ا یقاض

که  یدرروز خاص.. دارد  طیشرا دنیبه شن لیتما یهرکس جهیدرنت.شده  تیحاضربه کنارامدن باافرادطرف شکا

 .......لورك حاضرشوند یدرمحل چاه اصل رساندیبه اطالع همه م
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 يپوزخند. میروشنگرسرش رابرگرداندوچشم درچشم شد. بودندهنوز درشوك  نیحاضر.بود انیدرجر يا همهمه

 ......کردم وصورتم رابرگرداندم یاخم. گوشه لبش بود

 .......ندارد يا دهیفا میدانستیانگارهمه م یکرد ول نافیاست يتقاضا هیال یمتشاک لیوک

 ......به خونشان تشنه است  تیجمع نیدانستندایانگارخودشان هم م.رفتند عیسر يروشنگروجواد

 

 

 ......گربودیهفته د کی.کرده بود نییتع يکه جواد يروز

 گربادفترودستکیهمراه سه نفرد يجواد.روز موردنظرهمراه رضا به محل موردنظررفتم  یوفضول يکنجکاو اززور

 یدونم شماهمه عصب یم: و رو کردبه حضار!!!!ساکت : دست بلندکرد  يجواد.امده بودند يادیافرادز. امده بود

 .....دیمقصرخودشماهست دیدبدونیبا یول دیوناراحت

 :معترض امد يصداها

 !بروبابا -

 !مدت؟ نیا يشماها کجابود -

 !هایطاغوت -

 !دندیروخر یقاض -

 !د؟یخوایازجونمون م یچ گهید -

روشنگرحاضرشده  ياقا. دیبعددادبزن,دیمنوبشنو ياول حرفها!..... باشه!....باشه :دوباره دستش رابلندکرد يجواد

. شهیسالهاکاشته شده به افرادپرداخت م نیا یکه درط ییاول ازهمه پول درختها.ندیایراباشماکنارب يموارد.اند

کارشناس  کیچون بانظر . دیباغ بکار سرتاسرودرخت  دیامروز بر نیهم نکهینه ا. چندساله يالبته درختها

 ينهایزم يسالهارو نیا یدرط کهیموافقت کردندافراد نشویدرضمن ا. شهیپول پرداخت م نیا يکشاورز

 ....نهاکارکنندیزم نیا يرو تیقراردادبنندند تابه عنوان رع شونیا لیتوانندبامن به عنوان وک یم.کارکرده اند 

 

شوند  شونیا تیکه رع يدرموردافراد,ادیکه بدست م یکنند وبالطبع محصول هارااجارهیداشتندزمن لیااگرتمای.

صرفنظرکرده  نهاواردشدهیسالهابه زم نیا یکه درط ییخسارتها هیازکل شونیا. شودیم سمیطبق قرارداد تق
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به دومردپشت  يا ندواقاواشارهیا.....شهیم بهحتمامحاس, ادینهاواردبیکه ازروزدادگاه به زم یالبته هرگونه خسارت.اند

 .سرش کرد 

: کردوادامه داد يگریبه مردمسن د يواشاره ا یمیورح یقاسم نایاقا.هستند نیهردوازکارشناسان خبره زم -

مسئول  شونیا. دیشناس یرام شونیازشماا یلیوحتماخ یواقع درباغ مل 21شماره .سردفتردارهستند یحجت ياقا

اخربامن  يالبته امضا. دیوقراردادببند دیبر شونیکه به دفترا دیسه ماه فرصت دار نیدرا.قرارداها هستند میتنظ

پس  شهینم یعنوان گذشت چیامد به ه خیتار نیازشما بعدا یاگرکس یول کنمیم دیمن هستم که تائ نیهست وا

 دییبا یحجت يااقایبازهم نزد من  دیهست نیزم دیبه خر لیهم که ما یدرصورت.دیفرصت استفاده کن نیبهتره ازا

 .....قرارداها واجاره گفته شده طیشرا شهیشماپخش م نیکه ب اهمبرگه ه نیا.گفته بشه طیتاشرا

 نیبرگه هاتوسط خدادا دب.. گفت یم يزیچ یهرکس. دیرسیاعتراض به گوش م يسخنانش صداها بعداتمام

داره  دمید.دیبدستم نرس يبودم برگه ا ستادهیچون عقب ا. مخالف بودند یموافق وبرخ یحضارپخش شد برخ

 .... خونه رمیمن م.شهیم یچ نیبب نجاباشیبه رضا گفتم ا. شهیاوضاع قمردرعقرب م

توجهم راجلب  نیماش کی يصدا. شوم  نیتاخواستم سوارماش دمیبه باغ رس یوقت. به سمت باغ راه افتادم ادهیپ

 ......کرد

پشت  قیرادق نشیماش. حاضرنبودم بااوروبروشوم یحت.شدم  نمیندادم وسوارماش یمحل.روشنگربود اهیس لکسوس

 میجاده خلوت تنهاشده بود کیدوباره من واو در.خواهدبکند یمانده بودم چه م. شد ادهیپارك کرد وپ نمیماش

 ....شانس گندمن نیلعنت به ا

چشم . ادم طلبکارنگاهم کرد کینشست مثل  یوقت. شد نیشد و جلوامدوازدرسمت کمک راننده سوارماش ادهیپ

 رمیدعوت ندارم هرجابخوام م ازبهیمن ن: زد  يور کی يلبخند. ازشمادعوت نکرد یکس: به اورفتم يغره ا

 ....ندارم  یهم به کس يکار کنمیوهرکاربخوام م

 هیتک يکوری.به خودبدهد نشسته بود یتکان نکهیهمانطورخونسرد بدون ا!رونیب دیلطفابر...... ؟ اسینطوریاه ا -

 ....صورتش نقش بسته بود يرو زشیپوزخندنفرت انگ.کرد یداده بود به در ونگاهم م

 ......برود  ادشیبامشت محکم درصورتش بکوبم تاپوزخندش  خواستیم دلم

 خورندیحرص م یخانمهاوقت یچرابعض دونمینم: کردیاش قفل بودونگاهم م نهیقفسه س يرو دستانش

 ....شوندیخوشگلترم

 درباره من ؟ دیفکرکرد یشماچ...... وگرنه!حاال  نیهم!.....رونیب: دستم رابلندکردم  کردیم يرو ادهیز واقعاداشت
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نگران  یول یبامردهاچطوررفتارکن يریادبگیدیکه با يزبون داز يدختر پررو کیفقط تو!یچیه: زد يشخندین

 ......دمیم ادتینباش خودم 

 .....کرد يخنده ا!!!! زودباش. رونیتادادنزدم ب!...... رونیابروبیب:امدم ودادزدم  رونیب نیازماش

 رونیب نیخونسرد جواب دادودرهمان حال هم ازماش.داشت  فونیا کی یعوض. موقع تلفنش زنگ خورد همان

 یلیخ.قرارگرفت  میرادورزد وجلو نیبعداتمام حرفش ماش. درهمانحال هم دررابست.دستش به دربود کی.امد 

پررو پررو  خجالت يبدون ذره ا نیام بخاطرهم دهیکه فکرنکندازاوترس بودمیمراقب م دیسخت بود با

 ....درچشمانش زل زدم

 اهیصدسال س:دهانم راکج کردم . اول اسمت رابگو یول!یخانوم میادداریمن وتو حرف ز: شد ستادوخمیا میجلو

ازهمجنسام فرق دارم  یلیمن باخ!مزاحم من نشو.توهم برو ردکارت !روشنگر ياقا گمیهم اسمم رابه تونم

 ....ستیخبرها ن نینه ازا دمیوا م اجلوتی ترسمیفکرنکن ازت م.

 .....خانم  نیندارم سو تیکار!خب بابا نترس : دیخند

دستش رابه پنجره گذاشت وخم .شدم  نیسوارماش عیسر.بود دهیدانست وازمن اسمم راپرس یرام شعوراسممیب

 ....به نفعته! يایکن بامن کنارب یسع! رسهیادم به ادم م رسهیکوه به کوه نم: شد

 هه امیکه بخوام باهات کنارب.....کنمیزو ادمها حساب هم نممن اصالتوروج.... صدسال به نفعم نباشه خوامیم -

حرص نخوربرات !باشه ! باشه:  دیخند یهمچنان م..برم  خوامیرابردارم نتیلطفا ماش: راروشن کردم  نیماش

 .....سوارشد ودورشد .رفت  نشیوبه سمت ماش ستیخوب ن

 

 دیسها دوان دوان به سمتم دو,خانه دمیرس یوقت. کنم یخال یاسرکسی ییخواستم حرصم راجا یم.بودم  یعصبان

مامان جان ولم کن !سها يوا:دمینال.حوصله بودم  یب. شد زانیرابغل کرد واو میکوچکش پاها يوبادستها

 .....حوصله ندارم!!!

 يحاالهم که اومد. یستیاکثراوقات که ن: بااخم نگاهم کرد.شست  یم يکنارحوض نشسته بودوسبز مامان

 .....یکن یبااخم وتَخم بابچه برخوردم,

 .....راداشت؟ یدوسه نفرک رازمایسها مگرغ یطفل.وجدان گرفتم عذاب

که مامان  يدیگفت وازعروسک جد,که انروز کرده بود ییاز کارها میبرا. کردم ودراغوش فشردمش سهارابغل

 ...... میکن يباز دشیباعروسک جدبعددستم راگرفت وبه سمت اتاقش برد تاباهم . بود دهیازبازارخر شیبرا
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خواستم  ینم. نداشتم یحس خوب.بود ستادهیا اهیلسکوس س کیدم درخانه .گشتم یازباغ برم یوقت, روز بعد سه

باخانه  شدیدامیشهرکوچک به ندرت پ نیلکسوس که لنگه اش درا نیهم فکرکنم که صاحب ا يدرصد

 .....ورفتم داخل  اوردمیقت نطا. رفتنم وماندن دودل بودم نیب.ماکارداشته باشد

روشنگرنشتسه  رصدرایدرکنارام اطیح يتخت انتها يسها واقاجون رو.امد یقهقهه سها م يصدا,بازکردم درراکه

 کیمثل  میبرا.کردم یتصورنم یدانم چرا انقدر اوراادم محترم ینم.رصدرایام میراحتتربود بگو میبرا. بودند

 .... شتریبود ب تیترب یپسربچه ب

که لب تخت نشسته بود  یدرحال رصدرایخم شده وام مهیسها تا ن.دیکشیم انیداده وقل هیبه تخت تک اقاجون

به  یوهرازگاه زدیوقهقهه م کردیسها ذوق م, دنیوباهربارکش دیکش یم يزیدردفترسها چ,پاانداخته بود  يوپارو

 يزیبرگه خم شده وتندتند چ يور طانیتخس وش يهم مثل بچه ها رصدرایام. دادیاقاجون دفترش رانشان م

 .....خودامدم زبهیعز يکه باصدا.بودم  ستادهیانجاا يا قهیدق 5فکرکنم .دیکش یم

 ؟ ياومد یک!!!مادر نیسو -

! مامان يوا: رابه هم زد  شیودستها دیکش یازسرخوشحال یغیسها ج. شدند رهینفربلندشد وبه من خ سرهرسه

 ده؟یکش یصدراچ نیبب ایب

جلورفتم روبه اقاجون سالم کردم . کردیباتعجب نگاهم م رصدرایپرازلذت بود وسها ذوق زده واماقاجون  چهره

سهامعترض اخم کرد !!بروتواتاقت  ؟يندار یتوکاروزندگ: وسمت سهابرگشتم  رصدراکردمیبه ام یوارام سالم

 ؟یفهم ینم!!هاحرف نزن  بهیهزارباربهت گفتم باغر: رفتم  يچشم غره ا.

 

عاجزانه  یسها نگاه. ندهم تیکردم اصال اهم یسع. کردیدرامده وباپوزخندنگاهم م رصدراازتعجبیما افهیحاالق

 میرو يوجلو دیپر نییتخت پا يباحرص ازرو!!برو دیگو یاقاجون بااشاره م دید یوقت.به اقاجون انداخت 

 .....ستهبااقاجون دو ستین بهیرصدراغریام!! یلوس یلیخ!!مامان خودخواه :ستادیا

حاالهم مثل دخترخوب !! حرف من حرف نزن يرو!!یدرثان.روشنگر  يواقا!! نه رصدرایاوالام: شدم  خم

 .....بروتواتاقت 

دخترت  دبهیتونبا:زد نیزم يکوچکش رارو ياش قفل کرد وبعدباحرص پاها نهیرسیکوچکش راز يدستها

 ......خدا ادم زورگورادوست نداره یگیم شهیخودت هم. یزوربگ
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سهاراگرفتم وبه سمت اتاقش  يبازو. کردیم حیانگارداشت تفر. بازشده بود ششیکه روشنگرن دمید رچشمیازز

 .....اتاقت  يمثل خانم بروتو!!نکن  يزبون داز!!بسه : هل دادم 

 رتیچشمانم ازفرط ح. دتواتاقشیبرگشت وزبانش رادر اورد ودو ستادیلحظه ا نیرابرگرداندواخر شیباقهررو

 .......گستاخ دخترك. گشادشده بود

اقاجون هم صورتش راسمت . دیخند یزمیزریدهانش گرفته ور يدستش راجلو رصدرایام دمیود برگشتم

 ......دیخند یم یرلبیوز گرکردهید

!! البته اگرکه به باباش نرفته باشه. به خودتون رفته یدخترتون درحاضرجواب نمیب یم: گفت رصدراخندانیام

 !!!دکتر ياقا. رفته ینداره که سهابه ک یاصال به شماربط نیا: ونگاهش کردم  زبرگشتمیت

 

 ....به نگاهش داد  يزیودوباره حالت تمسخرام دیباالپر شیابرو کیرصدرایام

 نجاچکاردارند؟یا شونیا: به اقاجون  روکردم

 ..... یبااجازه تون حاج:  وسفیبعدروکردبه حاج .رابدهم  وسفیحاج  یامده بودم امانت:پاسخ داد خودش

. یهست زمیتونوه دوست عز,باشه  یهرچ.شام بگذاره  زگفتمیبه عز. شمیدلخورم ياگربر!!پسرم  رصدرایام -

تعارف .شام مهمون من باش. میوباهم درباره پدربزرگت حرف بزن یخوادتوباشیدلم م, ستیاگرکه اون مرحوم ن

 .....شمیهم نکن که ناراحت م

 .......یحاج یهترازدستپخت خانگب یچ: خداخواسته برگشت  رصدراهمیام

 .....دارم  احرفیب. رابشور تیدخترم توهم برودست ورو: بعدروکردبه من  اقاجون

دانستم قهرش  یم.نشسته بود  يسهاقهرکرده وگوشه ا.وسمت اتاقم رفتم  رصدراکردمیازسرحرص به ا م ینگاه

به پاسمت  یخی نیراسرم کردم وشلوارج میبلندوشال خاکستر  يخاکستر کیتون. کشد یروز طول م کیتا

 .....رفتم اطیح

 ......نشستم  گرتختید يدرانتها .اش باشم  یدرچندقدم یدران لحظه دوست نداشتم حت اصال

 ازباغ چه خبر؟!خب: روکردبه من  اقاجون

ر به قنب.بروفق مراده یهمه چ!!!یسالمت: گفتم رصدراکنمیبه ام ینگاه نکهیسمت اقاجون وبدون ا برگشتم

البته .هم بخره  بیقرارشده چندتا نهال بادام وهلو س. کنه يریدرختها راهم نم گ يقراربود پا.درختها برز داده 

 یزمان يخودم با اقا. میاماده باش دی؛با ستبادومها دنیکه موعد چ گهیتا دوماه د. رمیگفتم خودم هم باهاش م
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 نیزم یخوام درست وحساب یم. خرهیم یخوب متیشه به قگفته اگه مثل پارسال با.صحبت کردم درموردبادومها 

البته اگه !!!؟ البته  هینظرشما چ. میجات روهم اضافه کن یفیالبته بهتره امسال ص. رو نهال بکارم يکنار انار

به . بردیکَل کَل لذت م نیاوهم انگارازا. رصدراکردمیحواله ام ينکنه وچشم غره ا رستد يدیادوشرجدین یکس

 .... داده وچهارزانونشسته بود هیتخت تک گریلبه د

 باباش کجاست؟. دیدار یبامزگ نیبه ا ينوه ا مدونستمین یحاج: درامد که شیصدا

 ؟ دمیپرس يسوال بد: رکردییکه حالتش تغ دیدانم درنگاهم چه د ینم. جمع شد صورتم

 ....ادیابیسهابدن نکهیقبل ازا. مرده نیشوهرسو.یدونستیتوکه نم!! نه پسرم: جواب داد اقاجون

 ....انداخت  نییشده بود ومتفکر سرش راپا ياش جد افهیحاالق

 اقاجون؟  ستین يا گهیسوال د: دمیپرس عیسر

 ..... نیسو -

 م؟یبعدحرف بزن شهیخسته ام م!!!ببخش اقاجون:وسط حرفش وبلندشدم  دمیپر

 .....روشنگر يفعالاقا: رصدرایتکان داد و روکردم به ام يسر

 .....متنفربودم  يپرازدلسوز ينگاه ها نیازا. اش گرفته بود افهیق هنوز

بعدجمع کردن سفره شام . متکلم بود شتراقاجونیوب زدیحرف نم رصدرایام. شب شام درسکوت صرف شد ان

 ياریمنطقه طرفداراب نیمردم ا.کنندیم تتی؟اذ یکن یلوله کش ياگه بخوا یدون یم:رصدرایاقاجون روکردبه ام,

 ....کنندیهم نم يادهمکاریبعداون قائله مطمئناباهات ز.دهستن یسنت

 یتونم لوله کش یپس م. ستین يزیساعت اب چاه کم چ 20حق .دمینم یتیمن اهم:سخن درامد رصدرابهیام

 يودوره تکنولوژ کمهیو ستیقرن ب. خوام انطورکه دوست دارم عمل کنم یکار درس خوندم وم نیمن توا.کنم 

 یپ يها یاب وخشکسال دیکمبودشد نیبخصوص باا دهیاصال جواب نم. میهست یسنت ياریوماهنوز دنبال اب

 ...... یدرپ

 .....من پشتت هستم پسرم :  دیکش ششیبه ر یدست.بود  نییسرش پا اقاجون

 اریاب ستمیتاس دیبه من بگ,دیکن یکش دلولهیخواه یباغتون م يخانم اگرشماهم برا نیسو: من  رصدراروکردبهیام

 ....شماهم اجراکنم  يرابرا يقطره ا ي

و واب هرز  دیایشد که به موتورچاه فشارم ياریبس يمخالفتها یرااجراکنم ول يقطره ا ياریداشتم اب میتصم قبال

 ؟مثبت ؟ هینظرشماچ: روبه اقاجون کردم .فکرخوشم امد نیازا. رهیرودوغیم
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 .سرش راتکان داد اقاجون

 .....کنمیرادصبح اقدام مخوب پس من ازف: بلندشد.ندارم یمخالفت -

 .؟....درسش راخوندم گهیروخونده که م یاقاجون درس چ: دمیپرس رصدرایام بعدازرفتن

 ..... شرفتهیوپ یصنعت ياریاب نهیداره درزم يکشاورز يدکترا: زد  يلبخند اقاجون

 ....چنددرجه کم شده بود  یالبته هنوز همان ادم مزخرف بود ول. ومدیخوشم م رصدرایام نیکم داشت ازا کم

 

 .....رفتیاوضاع اصال به سمت ارامش نم رصدرایام دیطرح جد نیبود باا مشخص

 اهیلسکوس س. جلوتررفتم.متوجه شدم که اطراف چاه شلوغ شده, باغ رفتم یسرکش يبعد که برا  دوروز

 ......پارك شده بود  يا رصدراگوشهیام

 ......شهیانگاراوضاع قاراشم!خانم نیووس: به سمتم امد عیسر,دیتا من راد رضا

مش  یکیدومرد.همراه دومردازاتاقک چاه خارج شدند رصدرابهیام. زدندیبلندباهم حرف م يچندنفرباصدا

 ......چاه بودند ياسداله متصد يگریچاه ود سیباقررئ

به  یه وصل کنلوله به چا يچه وضعشه؟ اگه بخوا نیا:دادزد  نیاز مالک یکی یحاج مصطف رصدرایام باخروج

 پولش روبده ؟ یک دیانوقت با.سوزهیوموتورم ادیموتورفشارم

اب موندن  یوب یچندروز عالف,که ستیانوقت فقط پولش ن!!! اره: به صدادرامد گرازباغدارانید یکیغالم  مش

 ......چاهه

! دق نهیا يشد ياومد یازوقت ؟يدیروعذاب م نقدرمردمیتو چراا!!! یاخه مردحساب: امد يگرید يصدا

به  یرفته چ ادتونی د؛یکرد یازبس توعصر حجرزندگ:حرف نگاه کرد نیا ندهیبه گو يوبااخم بد رصدرابرگشتیام

 ....دیهم بل گرفت اشم زنهیم بیگفته وصل لوله به چاه به موتوراس یابله کی.به ضرر  ینفعتونه وچ

 ..... ادیمنبع بگذار تابه چاه فشارواردن!!!مهندس  يخب اقا:باقردادزد  مش

 ......اره منبع بگذار:زدندیهم صدا دادم حاالهمه

 .......ندیایرصدرابرنمیام دانستندازپسیهم م انگارخودشان

جناب  نیدوست دارم باا یلیخ ه؟یمغزمتفکرتون ک دمیفهمیم کاشیا: به انهاانداخت  یرصدارنگاهیام

باغش  يبخوادبرا یاگه کس کنمیم جااعالمیهمن یول.گذارم  یم, باشه اگه مشکلتون منبعه.هوشمندمالقات کنم 
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 يوبعدخنده ا.رابده لشبشه وپو کیشر ادیب. کنم یطرح رواجرام نیمن خودم ا.به من بگه,.کنه یلوله کش

 .....ندارم یتعارف هم باکس.پولش رابده دیالبته اول با: باالانداخت وادامه داد ییکردوابرو یطانیش

 .....حرف منفجرشد نیوجمع باا!!!باش  لایخ نیصناربده اش به هم: دادزد یکی

خواست  یهرک. کنمیازفرداکارم راشروع م: برگشت ودادزد کبارهی.رفت نشیزد وبه سمت ماش يرصدراپوزخندیام

 .....روز خوش. تااخرهفته هم مهلت داره.بشه به مش باقربگه کیشر

 اناتیمعمول به سمت خانه راندم وجر یبه سمت باغ برگشتم و بعدسرکش عیسر. برپاشد يهمهمه ا بعدرفتنش

 .......رابه اقاجون گفتم 

دلم  یلیکنجکاوبودم خ یباغ نروم وکاررابه رضابسپرم ول ادبهیز یلوله کش یاز من تعهدگرفت که درط اقاجون

 ..... دمیدیروندکاررام خواستیم

قول به  کی تهایرع: ان شب رضا زنگ زد  يفردا. قول داده بود گزارش کارهررروز رابه من بدهد رضا

 رصدراگفتهیام یکاولیاند لوله پل تهاگفتهیورع خواهدبزندیم نچیا 8 رصدرایام یبزندول نچیا 6اندلوله  رصدراگفتهیام

 .....ترداشتیهزارل5درحدود  یشیداشت بزندهم گنجا میرصدراتصمیهم که ام یمنبع. لنیات یلوله پل

 یم.امده اند  لنیات یبا بارلوله پل یلیلودر ودوتر, یکیمکان لیب کی,عالمه کارگر  کیکه .کردیم فیتعر جانزدهیه

 جانیانقدرباه. خودراول کرده وفقط نظاره گرهستند یانگارکاروزندگ تهاهمیرع.بوده يگفت محشرکبر

 .....گرفتم دورازچشم اقاجون بروم به باغ میکه تصم کردیم فیماجراراتعر

کارگرها درحال .بود يمشغول خاکبردار يلودر. اغ بودمصبح ب 8ساعت , یلوله کش2انروز روز  يفردا

 ...... گذاشتیم يهم لوله هاراداخل محل خاکبردار یلیچرثق.جابجاکردن لولها و

 .بردیم يادیز نهیمطمئنا پول وهز زاتیتجه نیا

 .......توباغ  دیبر د؟یچراامد.ستین نجاخوبیخانم ا نیسو:گفت  دیتامن راد رضا

 نجارضا؟یچه خبره ا: دمیپرس,واردباغ شدم  یوقت

 یباغ ماهم لوله کش يبرا يبرا ندهیکرده دردوروز ا یروشنگربه سه تاباغش لوله کش ياقا:زده جواب داد جانیه

 .......کنهیم

 بشه؟ میهم حاضرشده سه یرضا کس نمیبب: دمیپرس

. روشنگرگفت يبه اقا يور ياومد ودر چندروز ادم نیتادلتون بخوادا یول!!!چکسیه!!نه : کردوگفت ینچ رضا

 کبارهیبعد.من هم شدند چیپاپ میکن یلوله کش میخوایماهم م دندیکه فهم روزیتازه د. دهیاونهم اصال محلشون نم
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کرده  نهاراتصاحبیهست که زم گرروشن ياقا يتهایدرعیدیشن یامده باشدگفت راست ادشی يزیانگار چ

 .....نفرشون ودونفرشون قبول نکردند 7البته فقط . روشنگرقراردادببندند يقبول کردندبااقا,بودند

 ؟یک: دمیپرس

 نیدوتاا نیهم دیالبته نبود. قراردادنوشتند هیبق یول.که مشخصه دنبال شرهستند !!!حس کپل وجعفرجوجه  -

 .......رادرست کردند يریدعوا ودرگ نیشتریدوروز ب

منبع راهم سفارش داده وناهارهم به . دهدینظرم. کندیرگرها کارمکا يکردکه روشنگر خودش پابپا فیتعر

 نینو ستمیداره به وضع باغش سروسامون بده وس میروشنگرتازه انگارتصم ياقا.دهدیکارگرهاچلوکباب م

 ......اجراکنه يباغدار

  ؟يازکجاخبردار: دمیپرس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .......میشد قیروشنگرباهم رف يخانم من واقا نیسو!!!به : درغبغب انداخت وگفت يباد رضا

 اد؟یسراغ باغ مام یک: دمیپرس.به رضا نگاه کردم  يباالانداختم وباناباور ییابرو

 ...... ستیدرست ن.پرازمرده. نجاشلوغهیا دیخانم برگرد نیسو یول!!احتماال فرداپس فردا -

 .....شدخبرم کن یهرچ.فقط کنجکاوبودم .باشه: تکان دادم  يسر

 .....داستیپشت بام ازاونجاخوب پ يباال دیسر بر کی دیخانم حاالکه اومد نیسو يوا: تگف کبارهی

 یپشت يازپله ها عیسر. من هم به جوش امده هیفضول گید,بود دهیانگاررضا هم فهم. فکرخنده ام گرفت نیازا

که  ياتاقک چاه وافراد.داشت  یدخوبید. گفتیرضا راست م. رساندم وانیباالرفتم وخودم رابه پشت بام ا وانیا

اش  افهیوق پیازدور که ت ییکاله کابو کیبا ياالت وکارگران ودراخرمرد نیماش.امده بودند یبه عنوان تماشاچ

 ....دابودیپ رصدرااستیام زدیدادم

حرف  لشیساق بلندبه پاکرده وداشت باموبا يچکمه ها.تگزاس است  نجایفکرکرده ا. ام گرفته بود خنده

 .حتماخودم درباغ باشم, واردباغ ماشدند یگرفتم وقت میتصم. سرپابودم يا قهیدق 20.زدیم

بزند  يبه انار يزدم وگفتم سر شیصدا.بود شیگوسفندها يمشغول چرا یسبزعل, امدم رونیازباغ ب یوقت

 ......راانجاچرابدهد شیوگوسفندها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٤٩ 

پدرش نوکرخانه زاد اقاجونم بود . کردیباغ کمکم م يهرَس انگورها ودرختها يبود که برا یمردخوب یسبزعل

 کندتکهیوازدواج م رسدیم یبه سن جوان یسبزعل یاقاجون وقت.درخانه اقاجون بزرگ شده بود یوخودش درکودک

 نیهم باتمام ا یسبزعل. زراعت بپردازد کندتادرانجابهیم هیبه پاس خدمات پدرش به اوهد ینیزم

البته . باغ به من کمک کندومشاوره بدهد يمنت درکارها یکردبیم یوسع دانستیم ونیرخودرامدیتفاس

 ........ کردیهم نم یاعتراض یول. امدیخوشش نم یادازسبزعلیقنبرز

نظاره گرباشم  کیگرفتم که ازنرد میتصم.ندیایبداخل باغ ب یلوله کش يبعدرضاخبردادکه قراراست برا دوروز

 دادیبودونظرم ستادهیبه پا ا ارقشنگیبس کیش يبرسر وچکمه ها ییبا همان کاله کابو رصدرایام, دمیرس یوقت.

 يشخندین, دیتامن راد.بود  ازگذاشتهبه تن داشت ودودکمه اولش راب اهیباخطوط س دیمردانه سف راهنیپ کی.

 .....کرد یمیتعظ میزدکالهش رازسربرداشت ون

کاله رابرسرش گذاشت .داشتندیخانم کاله برم کیسال قبل است که مردهابه احترام  200انگار! یعوض مردك

 ......محترم يبانو!خانم  نیسالاااام سو: وسمتم امد 

 ...... رمیخنده ام رابگ يسرفه کردم تاجلو. مسخره بود که خنده ام گرفت انقدرلحنش

 .....دیبه زحمت افتاد یچندروز حساب نیا دمیشن!! دیخسته نباش!ریصبح بخ!دکتر روشنگر يسالم اقا -

البته  نیبودم وا انیجر نیتنهامغزمتفکرا.نکردم فقط دستورات دادم  يمن که کار!!اصال: باالانداخت  يا شانه

 درسته ؟! هینیسنگ فهیخودش وظ

 ......برگشت ورفت.کرد شیصدا یکس "ونخوت شروع کرد ینیخدا دوباره مظهرخودب يوا"

پول  رصدرایخواستم ام ینم. ردینهار چلوکباب بگ يبه رضاهم گفتم برا. نشستم وانیداخل ا رفتم

 ......ناهارکارگرهارابدهد

دوباره سرکارش ,رضاکه رفت. دم گوش رضاگفت  يزیرصدراچیام,  ردیخواست برود نهاربگ یرضا م یوقت

 .....برگشت 

خت ت يرضاامد دودست غذارو یوقت.شود کیاصال دوست نداشتم نزد. رامشغول حساب کتاب باغ کردم خودم

 خورمیم وانیتواتاقک ا رمیمن م: رضاراصداکردم .غذاهارابه کارگرهاداد هیگذاشت وبق وانیداخل ا یچوب

 ؟يخوریتخت م ينجارویاهمیراببر  تیاغذایب.

 .....با بابابخورم رمیمن م.روشنگره  ياون دوتامال شما واقا: رانشانم داد شیغذا

 " نجاکاناداست؟یفکرکرده ا.خورمیکنارش وغذام میشن یفکرکرده؟ که من م یخودش چ شیپ اروی نیا "
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جوجه  میانگاررضا برا.نشستم وشروع به خوردن کردم ,بود  وانیکه داخل ا یرابرداشتم وبردم داخل اتاقک میغذا

 ياشاره ا. دمیراد رصدرایام يسربلندکردم ونگاه اخمو.ستادهیدم درا یاحساس کردم کس. گرفته بود 

 .....دینیتخت بنش يرو دیاید؟بینجاامدیچراا:کرد

 .....ترم  نجاراحتیمن ا: باالانداختم  يا شانه

 ....ستمیمن ن یول -

 ؟ دیچکاربه من دار!وا!! دیخوب نباش -

 !!خورمت ینم!! گهیپشت سرت نم يزیچ یکس!! نترس: کرد یپوف

 .....اشاره کردم  رونیوبادستم به ب دییبفرما!! ترسمیمن م یول: بلندشدم  "شعوریب "

من هم . نندتیتابب رونیابیب.ارندیحرف درم شتربراتیب, يکرد میخودت روقا یکه رفت ينجوریا: کرد یاخم

 .....وبرگشت ورفت!!! رونیابیب.نمیشیبافاصله م

 "؟یچ یعنیشدنم  میحاالقا, من که تاباغ امده بودم. گفتیراست م "

خودش هم جوجه کباب  يغذا.غذادرسکوت صرف شد. نشست گراویسمت تخت من نشستم وسمت د کی

 د؟یشما جوجه سفارش داده بود: به غذاکردم  ياشاره ا.بود

 !!مهمون من!!اره : تکان داد يسر

 .....من دوست ندارم مهمون بشم یول: کردم  زنگاهشیت

 د؟یزنیم نقدرضدحالیچراا!!!اَه : رادرظرفش انداخت  قاشقش

 ..... شیپول غذارادراوردم وگذاشتم جلو فمیکه گفتم وازداخل ک نیهم -

 ؟یچ یعنی:دیبابهت پرس.گردشده بود چمشانش

 ......خورمیانمی دیداریغذارابرم اپولی -

 .......گذاشت بشیوپول راباحرص چنگ زدودرج!!!باشه!!!باشه.: شده  یبودحرص مشخص

من .میحرفهاندار نینجاازایا!!!! هن. دهیغذاخر میکه برا شومیزنهاذوق مرگ م یفکرکرده؟که من مثل بعض یچ "

 "دارم ؟  یمردچه صنم نیاخرمن باا. ستمیازان دسته زنهان

 ؟ دهیم تیاهم یاصال ک!!! به جهنم.بود بهش برخورده  مشخص

 بردندکهیرا به نزد اقاجون م تمیبودندکه شکا یهادرامده وهرروز کسان یلیخ يمدت صدا نیا یدرط دانستمیم

 یربط یبه کس دونمیصالح خودم راخودم بهترم: بود یکیجواب اقاجون به همه  یول.کنم یم یچرادارم لوله کش
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رااورده بود وان کارشناس  يهادکشاورزکارشناس اداره ج کیرصدرایخبرش راداشتم که ام.بود نیقتاهمیحق.نداره 

هم  هیدبقیبا, دهیروشنگرلوله کش يحاالکه اقا":همه گفته بود که  يوجلو رکردهیرصدراتقدیازکارام

 "......شودیم ییصرفه جو یچون اب کم است وبا لوله کش.نکاررابکنندیهم

 ......ندیایمردم کوتاه نم نیمشخص بودکه ا یول دیکم خواب صداهاکم

 

 

لوله ابتدا وارد  قیتااب ازطر, میحوض بزرگ درباغ احداث کن کیکه  شنهاددادکهیپ, یبعداتمام لوله کش رصدرایام

کرد  هیاب بافواصل منظم درباغ تعبvalveباغ هم چهاروالو  یابیبعدازارز.شود عیان شده وسپس درباغ توز

اقاجون به . ومن تنهامستمع بودم بودالبته مخاطب هم رضا. اب داد يهایوجو يدرباره کرت بند یودستورات

 هایکه درباره جو یبخصوص نکات. جالب بود یلیکارخ هویش. درباغ یعمران يکارها يرضااجازه تام داده بود برا

 ياریروش اب, هایالزم جو بیکرتها وش نیارتباط ب, ینواح یدرباره باالوردن خاك دربرخ.گفت یم هایوکرت بند

 ,اب  يوالوها میتنظ یچگونگ,اب  میتنظ یوچگونگ

. کردیتااسمان فرق م نیادب وگستاخ زم یخشک وب يرصدرایباان ام, دادیم حینکات راتوض نیکه ا رصدرایام

جالب بودکه . دادیم حیزراتوضیاموزش بدهد باحوصله همه چ شیاستاددانشگاه که به دانشجو کیحاالمثل 

 ......کردیم ادداشتیدردست گرفته و يرضاهم دفتر

خانم  نیسو: ه کرددراخر هم اضاف.داخل باغ هم نظارت کند یداده بود درتمام مراحل لوله کش رصدراقولیام البته

باچندتالوله  میدیناکرده به مرحله بحران اب رس يواگه خدا خورهیاب م یمناسب ومکف یلیروش خ نیباغ باا!!!

 ....مقرون به صرفه است  یلیخ مروش ه نیالبته ا.رااجراکرد  يقطره ا ياریاب توانیساده م یکش

 ......بود شترمطلوبمیب رصدرایام نیا.رانداشت احساس یان نگاه سردوب گرید.نگاهش هم متفاوت شده بود  یحت

اثنا حوض رااحداث  نیتادرا اوردیرضا هم قرارشد بناب. به سراغ کارگرهارفت,حاتیدادن توض بعد

باغ نروم تاکارکارگران  گربهیاقاجون هم اخطارداده بود که د. شدیباورانجام م رقابلیغ یحاالکارهاباسرعت.کند

 ..ردارنبودب یخطوط قرمز اقاجون شوخ.مجبورشدم گوش کنم, یباطن لیرغم م یعل.تمام شود 

جلسه  دیبا, دنگ شش تیوضع یبررس يداده برا غامیرصدراپیرضا زنگ زدکه ام, یروز بعداتمام لوله کش3 حدودا

 ...... میکن میتاساعات اب راتنظ میبگذار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 نیا. کردیم یابرسان نیزم يادهر دنگ چاه لورك هم به تعد.ساعته بود 24هردنگ , شش دنگ داشت چاه

 کیبه انهادر یشده بود وابرسان نییبودندتع کیکه به هم نزد یینهایزم يدنگهابراساس همجوار

 ..... رقرارداشتیمس

 .....بودند مانیها لیازفام يوهوشنگ که سه نفراخر نیوحس ونیرصدراوهمایشش من بودم وام دنگ

. عصربود 4جلسه ساعت . مامانم بود ییپسردا نیپسرخواهر اقاجون وحس ونیپسربرادر اقاجون بود وهما هوشنگ

 ....درکنارچاه

 .....ان سه نفربود  ينهایزم ياریکه که مسئول اب یتیرع. دیفقط روشنگربودوس, دمیرس یوقت

خاله زنک  یکردواخالقیافتاب پرست رنگ عوض م کیبازبود ومثل  اردودوزهیبود که بس یدمردقدکوتاهیس

 ......داشت 

کارت "باخودم گفتم . زندیبااوحرف م مانهیصم یشانه اش گذاشته وباحالت يرارو رصدرادستشیکه ام دمیازدورد

توکمه ؟  هیمگه چ!! نترس "زدم بیبعدبه خودم نه."|رضاراباخودم اورده بودم  کاشیا!!! نیدراومدسو

 "ازموضع قدرت واردشو.یفیتوضع دبفهمندکهی؟اونهانبایحرف بزن یحاالمثالرضابود زبون نداشت

 شیابروها رصدرادوبارهیام.نگاهم کردندوجواب سالم دادند. دبرگشتندیروشنگر وس. شدم وسالم کردم کینزد

 ....امسال اشنا !!! پارسال دوست!!!خانم نیسو!!به : گفت زیاستهزاام يمسخره باالاورد وبالبخند یراباحالت

 د؟چطوره ؟خوب هستن وسفیحاج :خم کرد يسر دهمیس

 پس اون سه نفرکجاهستند؟: دمیدپرسیروبه س.خونسردنگاه کردم یلیهردوخ به

 ندهیمن نما.پول به دماغشون بخوره  يباغ که بو انیم یاون سه تافقط وقت! خانم نیباباسو يا: گفت دهمیس

 ......اونهاهستم

 ؟اره ؟ يدار نقدرزبونیاونهاهم هم يجلو: دیبه س روکردم

مردانه  راهنیپ کی.ندازمیرصدرانیبه ام یکردم اصال نگاه یسع. دیرادرهم کشاخمش .برخورد  انگاربهش

 یعضالن نهیباز بود وس راهنیسه دکمه اول پ. ان يرو یل کیش قهیجل کیبه تن داشت و دیچهارخانه قرمزو سف

 ....خوردیگذاشتندبهم م ینافشان بازم يراتارو راهنشانیپ يکه دکمه  ییحالم ازمردها!! یلعنت. دابودیاش پ

 .....دیبفرمائ. نجامیخوب من ا: دمیپرس. شده بودم یعصب
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 نیساعت درا 10ومن هم  دیساعت اب دار 10خوب شما : حرف  دوسطیرصدراپریام. بزند یحرف دخواستیس

 ؟ياجاره داد 4ساعت به دنگ  6البته انگارشما . دنگ

بازش  قهینگاهش کنم وناخواسته نگاهم به  دمیترسیم.گرباشدید یکردم نگاهم سمت یسع.تکان دادم  يسر

وحالش  ندازمیچشم درچشمش ب خواستیدلم م. وضع نیمتنفربودم ازا.مرده شورش راببرد  یلعنت".فتدیب

 "رمیرابگ

ساعت اب 4شترازیهرکدام سه ساعت اب دارند ومن هم حساب کردم ب ونیوهما نیهوشنگ وحس:داد ادامه

 10به چاه هم  یجنوب يها نیزم يالبته من برا. اجاره دادم نینگ وحساب خودم رابه هوش هیبق. ازندارمین

 .....ساعت اب دارم

تابفهمم شماچندساعت اب  ومدمینجانیمن ا!!! روشنگر يداقاینیبب:باحرص سرم راباالاوردم .ام سررفت حوصله

 د؟یچه کن دیخواهیاب ساعات باغ رام میتنظ! لُب کالم .ستیمهم ن میاصالهم برا. دیدار

مراقب  رود؟یهرز م تینقدرچشمهایتوچت شده ؟چراا!! نیسو!!خدا  يوا ".به گردنش بود يگردنبند نقره ا کی

 "....باش دختر

 .....کنم و میقراره من مسئول اب دنگ شش بشم ومن ساعات اب روتنظ!!خانم  نیسو:داد دادامهیس

 یعنی.خودت؟رضا مسئول بوده  يبرا یگیم یچ.....؟ی؟چیچ:  دشدمیدرچشمان س رهیسرم راباالاوردم وخ ناگهان

 ؟ یچ

 ....نفره 4نظر ما نیا! خانم نیسو دیحرص نخور: کرد يخنده ا رصدرایام

 ؟ یچ يبرا ؟یچ یعنی -

, شدمسئولیم دیاگرس اورندوحاالیقبال سر اب بامبول درم یبه اندازه کاف.بودند هامتحدشدهیعوض! خدا يوا"

 هیتوبهت قض. شدواوراصداکرد شیدایپ دیهمان لحظه اسداله پسر س.تونستم بگم  ینم ي زیچ. کردیام م چارهیب

 ....... دادمیرابه کف دستم فشارم میشده بودم و ناخنها یعصب. بودم

 

 "!!!. هایعوض!!!هایعوض"

 . دمیراازبغل گوشم شن رصدرایام يصدا

 ......میداشت یخرده حساب کینره ماباهم  ادتی -

 .....رصدراخانیام ياقا نیواقعا؟بب: ردم وبانفرت روبه اوگفتمونگاهش ک زبرگشتمیت
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 ...کردیحاالباتعجب نگاهم م.راباالانداخت شیابرو,کردم  شیصدا ينطوریا یوقت

بهت بگم من  ؟يریحال منوبگ يکه به خاطراونروز بخوا يا نقدربچهیاگه ا! خوب گوشا ت رابازکن :دادم  ادامه

 يتوکه عد د.رندیمثل توبودند که بخواهندحالم رابگ يادیز يسالها مردها نیتوا.بادهابلرزم نیکه باا ستمین يدیب

حدخودت . يکورخوند!!!کنندیم يدلبر تیاودخترها مثل اونجابر نجاکاناداستیا, ياگه فکرکرد!!! یستین

ون ضربه هم ا!!!پس مواظب باش .خورهیچشمات م يدفعه بعدپا يبدون ضربه بعد,ياگه حدت راردکرد.روبدون

باغ  نیا يبرا.حسابت کنم یکه بخوام حت یستین يتوعدد. هیپس فکرنکن خبر.شرمانه ات بود یجواب کارب

 .....یچیتوکه ه.وخون دل خوردم ازتوگنده ترش هم نتونستند منوازسرراه کناربزنند دمیزحمت کش

 ؟یترسینم.. ....يزبون دراز یلیخ: سرش راجلواورد. خونسردنگاهم کرد یشده بود ول یعصب

 ؟يتصورکرد یخودت روچ.خودت بگو!!! هان ؟نه ؟یهست یک يفکرکرد!!! هه -

 دینه ببخش...دخترِ کیتو: دوباره سرش رابه حال اول برگرداند .کرد  زکردونگاهمیراخم کردوچشمانش رار سرش

 .....زد  يوپوزخند... توخونه است,ستینجانیتوا يجا!!! یادب وگستاخ یزن ب کی!!!

باخودم گفتم پس طرز فکرت  یکرده هست لیوتحص ياقاجون گفت دکترادار یوقت:نگاهش کردم  هیتاچندثان

البته !!! دکتر يبرات متاسفم اقا. ادندیدوروبرز نیکه ا یهست یاحمق يتوهم مثل اون مردا!!متاسفم  یول. متفاوته

. ستین یوبه شمامتک ستادهیا خودش يپا يزن رو کی دینیبیم یوقت. رهیهم نم شیب يازشما مردها انتظار 

 کنهیبه بعدهم م نیخداکمکم کرده ازا. ستادمیخودم ا يپا يکه من رو نیپس بِترك وبب. دیبترک دیخواهیم

ودکترش !!!دکتر  ياقا ادیزت ز. خورهیمشت حرف مفته که بدرد فاضالب م کیحرفات هم . ازسرراهم بروکنار.

 .....گفتم يرابالحن مسخر ه ا

ارام برگشتم وسمت  یلیخ! کوگوش شنوا یول.دهدیزبان سرخ سرسبز بربادم.کردم  يدانستم دوباره زبان دراز یم

 .....رفتم ونشستم نمیماش

 داشدیبرگوشه لبش پ يلبخند کبارهی رتیبهت زده بود وبعددرکمال ح شتریب یول. باشد یعصبان انتظارداشتم

 .....مردهامتفاوت بود هیمرد بابق نیا!!! خدا.تورف دیچرخ شیپاشنه پا يکرد ورو یمیتعظ میون

, دیرسیمن م ي اریروز اب یوقت. بودم یم يشتریب بیمنتظر مصا دیبا,جبهه بودند  کیدر رصدرایوام دیکه س حاال

قاعدتا اب اول چاه .کرد یکه دل اقا هوس م یحاال هرکس. ردیاب بگ یکرد اول چه کس یم نییتع دبودکهیس

مدام اب باغ .نبود  نگونهیا دیس یول.باشدتاعدالت برقرار کردیم ینوبت شهیرضا هم.بهتربود مانتربودیچون پروپ
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بودم که اگر حرص  دهیفهم. اوردیمدام دبه درم. دیان رابگو قیحاضرنبود ساعت دق یوحت انداختیمراعقب م

 ......بگذارم  یالیخ یپس مجبورشدم بنارابرب.کند یم تمیشتراذیب, بااو بحث کنم ایبخورم 

 ياریروز اب یمجبوربودم وقت. او سرش شلوغ بود يهمسرش ومشکالت باردار يبودکه بخاطر باردار یمدت رضا

هم تازنگ  شهیهم..... رمیبگ یاب راک دیزنگ بزندوبگو دیازهمان ساعت اول به باغ بروم ومنتظر تاس. رسدیم

 .....اب رابه شماداده بودم , يودزودترزنگ زده ب خانم اگه نیگفت سو یم, من درباغم دیگفتم س یوم زدمیم

که کنارشان  دمیراد رصدرایهم ام يدوبار یکی. خندندیسربساط منقل نشسته اندوم نیباحس دمیدیم یگهگاه

 ...... کردیم ينشسته بود و ورق باز

 نیسال داشت وحس 50حدودا. ینیجراح گوش وحلق وب.پزشک بود.سر ش به کارخودش گرم بود ونیهما

بودند هوشنگ  دسپردهیبه س ندویباغ خودراا ياریاب.حدودسن داشت  نیبود وهم یتلفن یاژانس تاکس کیصاحب 

 .....نطوریهم هم

به سمت  ادهیپ شدمیبارها مجبورم.کردتااب راتااخرباز کند یجان به سرم م دیس,دیرسیکه ساعت اب باغ م یوقت

 ....خواست دادبزنم یلم مد یگاه.چاه بروم واخرسر خودم والو اب رابازکنم 

مبادا درحالش اثربگذارد , میمسئله رابه اوبگو نیخواست ا یبودناخوش بود و دلم نم یاقاجون هم مدت حال

 .....وحرص بخورد

 دسپردهیرابه دست س يقسمت انار یول میکرد یم ياریخودم با کمک مش قنبراب شهیباغ بادام راهم قسمت

درلفافه به من .بود شنهادخودشیپ نیا.کند  تمیاذ ياریبستان تا کمتردراببده  ینوع.مجبورشدم  یعنی.بودم 

 ......رابه اوبدهم  يقسمت انار ياریفهماندکه اب

 یوارکشید یول.بود  يباغ بادام وباغ انار نیب ونیباغ هما قتیدرحق.قرارداشت  ونیپشت باغ هما يانار قسمت

 ......بلوك داشت  يمتر کیحصار  کیتنها .نداشت 

گفت ناعادالنه  یهم که م یمبلغ یحت.به اوبدهم  ياریتومان هم بابت اب 40000ماهانه ,گذاشته بود  دشرطیس

 ......نگذارم دیسر س ادسربهیکه ز شنهادکردیپ,به اقاجون گفتم  یوقت یبود ول

 ..... میدهیبهانه دستش نم ي نطوریهمه راداشت ا يهوا دیگفت با یم

 شترحرصیمش قنبرب یول کردیم تیکمتراذ, ددادمیرابه س يقسمت انار ياریاب نکهیبعدازا.درست هم بود  البته

 دمیدیم, رفتمیم یسرکش يبرا یوقت ي اریچه بسا بعداب. که چه عرض کنم ي اریچاره چه بود؟ البته اب. خورد یم
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 يگفت ا یوم زدیم يشخندین,کردمیم عتراضهم ا یوقت.نشده اند  رابیکَرتهاخوب س.درختها رااب نداده  یبعض

 ... دفعه بعد!!! دیریخانم سخت نگ نیباباسو

 .....درچشم نشوم رصدراچشمیباام ادیمدت ز نیدرا کردمیم یسع

 گذاشتیعصرم5ظهر تا 12ساعات  نیباغ من راب ياریساعت اب شهیهم دیس.هوا داغ وگرم وسوزان!!!.بود مردادماه

 رصدراهمی؟ام کردمیوگرنه چه م دیایشبهاراقبول کرده بودب,رضابدهد  ریالبته خداخ. صبح 4تا 12وشبها هم از

عبداله بود واصوال اعتقادداشت زن  شاسمش م. اورده بود تیرع کی,باغ خودش که درجوارباغ ما بود  يبرا

 یالبته فکرکنم ازان دسته مردهابود که فکرم.محو شود  نیزم ينسلشان ازرو دیوبا ستیجماعت داخل ادم ن

 .......خوردوبسین فقط به درد رختخواب مکرد ز

محلشان  ادیز کردمیم یمن هم طبق معمول سع.کنند  تمیاذ کردیم یوسع کردیم یکیدست به  دیهم باس او

 .....کردم یگردرمیوازگوش د دمیشن یگوش م کیرا از شیها يور يودر شیغرغرها. نگذارم

ا ش  یفشارخونش ودردقلب.سپرده بود  ردستانشیازز یکیرادست  مچهیت. رفتیبه حجره نم گریهم د اقاجون

 ......دادیو به دارو جواب نم ادشدهیز

گفت قلبش بزرگ شده ودوسه تا رگ قلبش  یدکترم.نداشت دهیفا یول, نزدچنددکتر قلب دراصفهان بردم اورا

 .......قوز يفشارخون هم قوزباال, هم گرفته

اکثراوقات . ومشورت بخواهم میباغ رابگو لیمسا شینبودکه برا یکس گرید.تنهاشده بودم شیازب شیب گرید حاال

 .....کردمیمن هم مطالعه م کردویم يباز, کردیم یاونقاش, امدمیباسها به باغ م

 تیاهم یشده ام ول اهیس گفتیمامان م. کردمیوکرتهارابازم گرفتمیدستم م لیهم خودم ب ياریاب موقع

 .....باسها  میهایعاشق اب باز .بودم ياریمن عاشق اب.داشت ؟ یتیمگراهم ؟یکه چ!!خوب بشوم .دادمینم

 ......شترینه ب...کمک کند يدرامورباغدار توانستیبود وفقط م ریقنبرهم پ مش

قبل  گرمثلید.دیایتوانست ب یگلخانه بود ونم کیبوددستش به  یهم مدت وسفی.گرفت  شدیهم نم دیجد تیرع

 ....... شدیدانمیپ نانیادم مورداطم

 امدیم کباربامادرشیچندروز ,به بهانه مالقات اقاجون . بود داشدهیپ ایلیدوباره سروکله ا, به کنار لیمسا نیحاالا

 ......شده بود شانیدایام دوباره پ یدانم چرابعد جواب منف ینم. دیرسیبه مشامم نم یخوب يبوها.

, کردیازبس اظهارنظرم.ودرمورباغ قصددخالت داشت  ردیگ یکارگرم میبرا گفتیخودش جرات داده بود وم به

 .....به اوزد یشد حرف یبود ونم لیفام یبدبخت. نزنم یکه حرف رمیخود رابگ يجلو کردمیم یسع یلیخ
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راگرفت واوردباغ  انسالیمردم کی کباردستیانقدر پررو شده بودکه .گرفتند یمدام طرف اورام زهمیوعز مامان

 ایلیکردصاحب باغ ا یکه مردك فکرم زدیحرفهارام نیا يانقدر جد. باغ شود تیرعوبه مردگفت که کمکم کندو

 ......ست نه من

کولش  يکه خودش دمش رارو دیچه د ایلیدرنگاهم ا دانمیالبته نم.کردم  رونیمودبانه هردوراب یلیهم خ من

 ......گذاشت ورفت 

 ستیومن خوب ن ستیاست ودرست ن نیزن سنگ يکه کارباغ برا:مغزمامان کارکند يرو کردیم یهم سع ایلیا

 ...... رهیخواهدوغیبامردهاسروکله بزنم وسها مادرم

انهم  یکس یوقت. اوردمیداشتم کم م گرید.خسته شده بودم. کردمیبامامان بحث م دیهرروز با,کم بود حاالامورباغ

 ي زیبه انها چ, یکنیها حمله م بهیانطور که راحت به غر یتوانینم گرید,کند یباشد ومدام فضول لیفام

 ......ییبگو

ومن هم فقط امورخانه ورختخوابش رااماده  دیایتاسرورم به خانه ب نشستمیگوشه خانه م دیبا ایلیازنظرا

 ازنیشوند يزن مردزن مرده ا امجبوربودندیکه , داشتند یسرنوشت نیکه چن يا وهیمانندهزاران زن ب.کنم

 .....شوند چارهیواخرسرافسرده وب نندیکنج عزلت گز,نکنندشوهر ااگرهمی,شوند ییمردنازا

 .........چشم ورو یگستاخ وب یزن نصورتیرایموردپسندجامعه بودم و درغ, بودم یم نگونهیاگرا

 ....حق داره!!!گفتندمرده یزنها م نیهم, يکردیم یهرغلط,ياگرمردبود حاال

 .....ازماست که برماست,است نیمازنهاهم هم یچارگیب

مجالس  لیقب نیهمراه او درمجالس زنانه شرکت کنم به روضه هابروم وا دیگقت که با یمدام م مامان

درختان  نیوقدم زدن ب يباغدار دانستینم.بود  داکردنیمن فقط شوهرپ یانگاربدبخت.داکنمیپ يدشوهریتاشا

مادرم هم من رادرك  یحت. اقاجون بود,بود  مدهیمطلب رافه نیهم که ا یتنهاکس.دهدیبه من م یبادام چه لذت

 .خودخواه بود يمردها نیازهم دهیکش یوسخت دهیاوکه خودش زجرکش.کردینم

 ......ساده ورنگ ورو رفته بود يا اسورمهی اهیگشادس يمانتو کی شهیازخانه ام هم رونیب يلباسها

 گذاشتمیبرسرم م یاهیدرباغ هم شال س. اهیبامقنعه س. داشتم اهیس يتازانو يمانتو کی, رفتمیم یرسم ياگرجا

به  یدابیصورتم سالهابودکه سرخاب سف. ام بود یروز عروس,کرده بودم  شیکه ارا يتنهابار. شیبدون ارا.

 یچندسال یول.وبلندداشتم  اهیلخت وس ییقبالموها. ام دخترانه بود افهیپرپشت شده وق میابروها. بود دهیخودند

 ......بستمیکش ساده پشت سرم م کیبود وبا میبود که انهاراکوتاه کرده وحاالتاشانه ها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٥٨ 

 رهیت یدامن گل گل کیدست چندتاداشتم و نیکه ازا,مردانه گشاد بود  راهنیپ کیداخل خانه ام همبشه  لباس

 دیشا یکرده ام وحت یباعالم زنانه خداحافظ دمدتهاستیفهمیدمیدیکه من رام یهرروانپزشک.رنگ  رهیت يباروسر

روشن  دادمیم حیترج اسروکارداشتمرنگ شادبپوشم ؛چون بامرده دمیدینم یلیمن دل یول زدیم یانگ افسردگ

 ....پوشم یم یجلب توجه مردها رنگ ياوردندکه برا یدرم میمتاسفانه خودهمجنسانم برا راینپوشم ؛ز

 یحت.زنانه ام مدتهابود گم شده بود .باغ  يسهابود ومردانه ام برا يکه داشتم ؛مادرانه ام برا یتنهاعالم

 لیدل. گشتمیوساده م کردمیساده به پام یطب يکفشها.نداشتم ینتیو ز وریطال وز چیچگونه است ؟ه دانستمینم

 ......بدهم یبهانه دست کس مخواستمیبود که ن نیمهمش هم ا

چگونه  شوندیعاشق م یادمهاوقت دانستمینم یحت. بود دهیبودم وقلبم تاکنون نلرز دهیازته دل نخند مدتهابود

 میمفاه نیچه ا یعنی!!!دمشانیفهم یلرزد؛نمیمعشوق م دنیوقلبشان ازد شانیدستها ندیگو یم یوقت شوند؟یم

 .....بود بهیغر می؟برا

سرم رابه اسمان .خودم سوخته بود يدلم برا.مسائل فکرکردم  نیبه تمام ا ياریبعداب!!! بعدازظهرداغ مردادماه ان

 حقه؟ نیچکارکردم هان؟ مگه چکارکردم ؟توبگو احقه؟ مگه  نیا میبلندکردم وگفتم اوستاکر

خنده ام گرفته بود ماادمها چه .صورتم راشستم وبلندشدم  عیسر.شده بود سیصورتم ازاشک خ,به خودامدم  یوقت

. راچه باعاشق شدن وهیزن ب. دیخند یحتمابه من م, دارم ییچه ارزو دیفهم یم یاگرکس. میدار یبیعج يارزوها

 .....کارازنظر جامعه جرم بود  نیا

 .... دارد ومن خبرندارم يادیز يبرام نقشه ها میاوستاکر نکهیغافل ازا. باغ به سمت خانه راندم یبعدسرکش

 

 .....شو يبستر مارستانیب ابرویب.اقاجون  میگفتیهرچه م.

 ......رمیتوخونه خودم بم دمیم حیترج: کردیم يلجباز

فشارت کنترل , یشیم يبستر يریم. رهیقراره بم,شهیحالش بدم یمگه هرک :اوردیحرفش حرصم رادرم نیا

 .....خونه  يگرد یبرم, شهیم

. بود دهیکش مارستانیکارشان به ب یبه قول خودش پدرومادرش وقت.ترس نامحسوس داشت  کیاقاجون  یول

 .....باشد ينطوریا خواستیهردومرده بودند واونم

 د؟یگذاریحاالم ياخه شماامکانات اون موقع راپا -
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قرص  نیچند يروز .بود  دبرعلتیاقاجون هم مز ابتید. گفتیبودکه م یحرف اقاجون همان یول

 ......زدیهم م نیانسول دیحاالبا.خوردیم

 نیمیبه اصفهان خانه س زیمامان وعز.اقاجون مرابه اتاقش صداکرد. گشتم یشنبه بود که ازباغ برم5روزظهر  کی

اقاجون به .درنشسته بود يمش عباس هم پا.هم بود  لشیوک انیصادق ياقا.برده بودندخانوم رفته وسهاراباخود

 ....وراث قراردادم اجزووتو وسها ر ردادمیینامه ام راتغ تیوص اجلویب نیسو:من اشاره کرد

به بابات  يدیام. نکاروبکنمیدایمن با نینه سو: ؟دستش رابلندکرد هیچه کار نیاقاجون ا: وسط حرفش  دمیپر

 .....از گوربمونه رونیبکنم و دستم ب يروز گارنگذاره برات بتونم کار ترسمیم,ندارم

 یکه هرچروکش داستان دهیچروک ییدستها. جلورفتم وکنارش نشستم ودستش راگرفتم,راگرفت  میگلو بغض

 .......خود داشت يبرا

 ......فقط بعدمرگم فاش بشه.اس بمونهومش عب انیصادق يمن وتو اقا نیمطلب ب نیخوام ا یم: داد ادامه

 چرا؟: دمیپرس. گردشد چشمانم

سهام ان . شهیهم م يباغ که شامل باغ انار بیتمام پنج جر.باغ لورك رابه نامت زدم .یفهمیبعدهام!!صبرکن  -

ه بازکردم تاپول سودش ب یحساب بانک کیبه نام سهاکردم وبراش  زنهیداره توبازار م ایلیکه ا يمجتمع تجار

 یسالگ18سهابه  دنیوبعدازرس یکن تازسودش برداش یتون یسها م یسالگ 18توتاقبل از. بشه ختهیحسابش ر

دست خودته  گهید ينطوریا.اون راهم به نامت زدم , یحجره هم دارم توفرخ کی.شهیسود وسهام مال خودش م

که هرماه  هیزیپسر حاج عز یالبته حجره اجاره مصطف. یهم داشته باش گهیمنبع درامدد کی رباغیغ یتونیوم

چندتا  دیفقط با.تمام کارهاانجام شده . زهیوگفتم به حساب توبر مباهاش صحبت کرد. کنهیاجاره روپرداخت م

 ......یامضاکن

 ...... کردینامه م تیمن چه راحت صحبت ازوص نینیناز اقاجون

 یتوخودت بالغ. کن اازدواجیلیباا گمینم. يفرصت دار یتوجوون.به خودت ظلم نکن نیسو:ادامه داد اقاجون

. یخوب داشته باش یزندگ کی يحق دار, یعاشق بش يحق دار. روبه خودت حروم نکن یزندگ یوعاقل ول

االن . بمونه رونیازگورب ستمنگذارد.بازبه اطرافت نگاه کن  دیبا د. هم هستند يا گهیافرادمناسب د ایلیرازایغ

 .....ییتو میتنهانگران

اروم !!اروم :  دیسرم کش يدست مهربانش رارو. خودم رادراغوشش انداختم.بود رشدهیاشک ازچشمانم سراز حاال

 ....بلندشو.... بلندشو. ربشهید, کارهارونکنم نیاگه ا کنمیمرگ حقه ؛احساس م!!.دختر
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قرارشد . میگرفت تاامضاکن مانیچندبرگه ودفتر راجلو انیصادق. ام راگرفتم هیگر يبلندشدم وجلو یسخت به

 ......شود  یانروز به محضربروم تارسم يفردا

 يدرختها نیب یساعت کی.بلندشدم وبه سمت باغ رفتم , ام بهترشود هیروح نکهیا يبرا. جالب نبود ادیز حالم

جفت چکمه ساق کوتاه مردانه مواجه  کیپشت دراتاق اقاجون با,برگشتم  یوقت.تاحالم بهترشد  دمیبادام چرخ

وانطرف  نطرفیباچکمه ا مکه مدا انیازاطراف یرصدراروشنگر؛تنهاکسینبود؛ ام ادسختیحدسش ز.شدم

 ......اش بدبگذرد افهیوق پیبه ت مگذاشتیاوبود که دران گرما اصال ن.رفتیم

 يبود وانگاردرفکر  نییتخت نشسته بودو سرش پا رصدرالبیام,واردکه شدم .کرد میصدا.متوجه من شد  اقاجون

 شمیمزاحم نم گهید.من برم  یحاج: بعدبلندشد. سرش راباالاورد وارام سالم کرد, باورود من. ودفرورفته ب قیعم

 .......گفت ورفت  یرلبیز یوبعدخداحافظ

 .....مبهوت مانده بودم.فرق داشت یلیخ.بودم  دهیمدت د نیکه ا ییرصدرایام رصدراباانیام نیا

 یچیوه یوبغض رفت هیامروز باگر. ينکرد فیبرام تعر!!دختر  نجایاایب!! نیخوب سو: کرد  میاقاجون صدا که

 ....برام ازباغ بگو. ینگفت

: دمیوبغضم راعقب راندم وپرس دمیکش یقیکنارش نشستم ونفس عم.راگرفت میدوباره بغض گلو. لبخندزدم

 ؟یرصدراچکارداشتیاقاجون باام

 رصدرا؟یام:نگاهم کرد طنتیباش اقاجون

 "گفتم؟ یچ يوا"

: بعددستش رابلندکردوسرم رانوازش کرد!!دوکلوم حرف مردونه  یچیه دگفتیخند!!!روشنگر  ياقا یعنی !!!نه -

 یربشیعاقبت بخ کنمیارزو م!!! دست من يعصا. يپسربود کیبرام مثل  یول!!! يدرسته که تودختر

 .باشه یخداازت راض.دختر میمن که ازت راض. یبش دبختیدختروسف

  دیایدرست ازاب درم یحس لعنت نیچه بود ؟خبرنداشتم که ا دانمینم. یدلشوره ونگران. داشتم يبد حس

 

 قهیصد. کردینشسته و اه وناله م يگوشه ا زیعز.رفتم اطیبه ح مهیسراس. دارشدمیازخواب ب یغیج يباصدا صبح

تاچشمش به من خورد گفت . دادیم زیاشکبار اب قندبه عز یمامان باچشمان دادویرامالش م شیخانوم شانه ها

 ......اقاجون سکته کرده, ادیبدو امبوالنس االن م نیسو
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مش عباس راسپردم . میرفت مارستانیساعت بعد من همراه برانکارداقاجون سواربرامبوالنس سمت ب مین

 ......نداشت یفیهم تعر زیعز زدوحالیزنگ م قهیدق 5مامان هر.نزدزنهاباشد

ومتعاقب  يمغز يزیکرده واحتماال به علت باالبودن فشارخون خونر يگفت که اقاجون سکته مغز نهیدکتربعدمعا

 ....ندیواورابب دیایاقاجون راداد تا متخصص ب يبعددستوربستر.ان رخ داده

اورژانس نشسته بودم که  يایکناردر اتاق اح. شد شیدایکه پ!!!خبرکرده بود ؛احتماالمامان یراک ایلیا مدانمین

 . دیسسرر

 .....دینجاباشیا ستیصالح ن!!!خونه دیخانم بر نیسو -

 نییمن صالح تع يحاالداردبرا,که ان تواست اقاجون من است  یکس ست؟یصالح ن یچ یعنی!!!! مردك "

 "کندیم

 ......انجام شده شیکارها. ستیبه شمان ازین. مونمینجامیهم یول!!!ممنون : گفتم ارام

 !!!! دیبردار يدست ازلجباز: شد  یعصبان

دستش داد وگفت  يجلورفت و پرستارپرونده ا عیسر ایلیفاضل؟ ا وسفیهمراه : دیموقع امدوپرس پرستارهمان

 ....دیکن رشیمارراپذیب دیبرو

 قهیبعدچنددق.گفتم ودوباره نشستم  یدردلم به درک. دمینگذاشت وگفت خودم انجام م, رمیازدستش بگ خواستم

عوارض  شرفتیتااز پ,عمل شود عتریسر دهرچهیگفت که با,کرد  نهیص اقاجون رامعادکترمتخص یعذاب اور وقت

خواهدداشت که  یجبران درپ رقابلیغ یبوده ومطمئنا عوارض عیوس يزیشود واضافه کردخونر يریسکته جلوگ

 ......ربگذردیتاعمل به خ میکردوازماخواست که دعاکن نییتع شودیدرحال حاضرنم

 ؟یدکتر مثال چه عوارض: دمیپرس

ازبدن راازدست خواهدداد  مهین کیدر شیاحتماال قدرت تکلم وحرکت دست وپاها: انداخت  يتاسف بار نگاه

 دبهیدعاکن.هم باشد نیشترازایب دیشا. راستیامکان پذ گریتاچندروز د بیاس زانیم نییالبته همانطورکه گفتم تع.

 ....کمانرود چون اگربرود خطرناك است

 میکه بتوان دوارمیام: دکتر ادامه داد.هرچه بودزنده بود یول!!! من نیاقاجون نازن. بود یانصاف یب يمنتها نیا

 ....وگفت دعاکن میکن هیراتخل يزیخونر

 ییاشتها یحت یگرفت ول کیوک وهیاب م میبرا.اصال حوصله اش رانداشتم  یحرف بزند ول کردبامنیم یسع ایلیا

 ......خوردن هم نداشتم يبرا
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 ......دیایخواست ب یوم کردیم هیمامان گر.مامان تماس گرفتم وحرف دکترراتکرارکردم  با

که عملش به  دیاقاجون دعاکن يبرا زیتووعز. دهندیمن را راه نم یحت, کنهینم یمامان امدن تو کمک: گفتم

دلش ...... گاه برده اندوسرم وصل کرده اندبدشده واورابه درمان زیکه حال عز دیمامان نال. بشه رانجامیخ

 .....نزدش بماند دیومامان با کندیمدام ناله م.تواندتنهابگذاردیزرانمیعز گفتیم یول دیایب خواستیم

 .......خانم مانده بود قهیسهاهم نزدصد.رانداشتم  زیعز ياصال حوصله ناله ها.بهتربود ينطوریا

 ؟ ...کشدیچقدرطول م: دمیپرسازپرستار.رابه اتاق عمل بردند اقاجون

 .....ساعت وبهتراست به خانه بروم6احتماال . کشدیساعت طول م نیعمل چند: جواب داد پرستار

. خسته وکوفته بودم, دمیرس یوقت. دقواکنمیگرفتم به خانه بروم ولباس عوض کنم وتجد میتصم.بودم خسته

. متاسفانه اوهم فشارداشت, هیدوباره شروع کردبه گر زیعز,کردم فیماجراراکه تعر.بودند  دهیتازه رس زیمامان وعز

خودت  يدار!!پس بس کن. مارستانیب برمتیفردام, ینکن يقرارینقدربیا ياگه قول بد زیدادزدم بسه عز

 .... دیاقاجون دعاکن يجاش برا.یکنیرونابودم

 ......ارام گرفت ورفت سرحوض وضوگرفت تانمازبخواند يطفلک مثل بچه ا!!! زیعز

 نیمیس.کردیم يباز شیباعروسکها يسها ناراحت گوشه ا.شودیحاالحاالهاازسرسجاده اش بلندنم دانستمیم

 .....بدهد يمامان دلدار کردبهیم یخانوم هم امدوسع

راازحال  امدندیخبرگرفتن ازاقاجون م يبرا کهیافراد, دادیامدبه مش عباس دستورم یوقت. بودمردخانه اشدهیلیحاالا

کس  چیاصالحوصله ه. تابه امورانجاسرَك بکشد.رفت مچهیبه ت یحت. رفتیپذیوانهارام کردیاقاجون مطلع م

 نباربامامانیساعت بعد ا6و دمیدرازکش.نکردم  شینکارهایبه ا یاعتراض جهیدرنت. نبود ادجالبیحالم ز.راندشتم 

اقاجون تازه عملش تمام شده .بود  دهیخورده وخواب حاج خانوم قرص ارامبخش. میرفت مارستانیبه سمت ب ایلیوا

 ......ندیاقاجون رابب شهیپرستارهم اجازه دادتامامان ازپشت ش.ندیمامان التماس کردکه اقاجون رابب.بود يکاوریودرر

تادوروز .ستیمشخص ن بیاس زانیاست و م هوشیهنوز ب گفتیدکترش م. ارام گرفت دیپدرش راد یوقت

 .... ریاخیرودیکه درکمام شودیم گرمعلومید

من احسا س  یکردولیتشکرم اوردومدامیمامان که داشت بال درم. اقاجون رابعهده گرفت یهمراه تیمسئول ایلیا

فقط سرم راتکان  حسیمن مات وب یول, کردیچون مدام به من نگاه م, ردیگیم یداردازاب گل الودماه کردمیم

 .........که خسته نشوم  شدیان ممن نگر يبرا ادازحدهمیز یگاه یحت. دادمیم
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 يمسئول برگزار ایلیا جهیدرنت,شب7به مدت , ردیاقاجون ختم قران بگ يشفا يگرفته بود که برا میتصم مامان

 ....مراسم شد 

دردست قران  یماندم وقران کوچک یم وی یس يپشت درا مارستانیبعدمن فقط درب يروزها یدرط

 ......حراف  يزنها يکسرینه درجمع ,بخوانم ییقران راخودم به تنها دادمیم حیترج.خواندمیم

 

خانوم که حاالاحساس  نیمیبستند وس اطیچادربه سقف ح,رااب وجاروکنند اطیرااستخدام کردتاح ياچندنفریلیا

 .....دادیدستورم,کمک امده بودند يکه برا ییخانه داشت به زنها يبانو

زنده است  یدحاجیفهم یووقت کبارامدیوسط بابافقط  نیا.کردندیته ونگاه منشس يوحاج خانوم هم گوشه ا مامان

 راثیارث وم يشتربرایمشخص بودب. میحرصش درامدوطلبکارکه چرااوراتاانجاکشانده ا, رسدیبه اونم يزیوچ

 شیاصال جلو,امد کهیروز کی یرطد.حاضرنبودم بااوچشم درچشم شوم  یحت. دست ازپادرازتربرگشت یول, امده

 ......ازاومتنفربودم. نشدم یافتاب

 يراباز وسفینقش دامادحاج  ستیالزم ن, امدهیکمک ن يدرمقابل بابادرامدکه اگربرا ایلیانتظارم ا برخالف

 .......باباهم غضبناك رفت.ردوبرودیراهش رابگ,دادوهوار يندارد وبجا يازاوانتظار یکندوکس

 ......شب به صرف شام9د تاساعت جلسه ختم قران شروع شو5هرشب ازساعت  قراربود

زودخوب شود  یحال حاج کردمیودعام کردمیگوش م يقار  يوبه صدا ماندمیمدت من دراتاقم م نیا درتمام

....... 

 .......دهمیگاهم راازدست م هیاگر برود تنهاتک کردمیس م احسا

رانداشتم  شانیزنهاوپچ پچها يتحمل نگاهها.حاضرنبودم انجاباشم .  رومیمردم نم نیبودکه چراب یشاک مامان

 .....رانداشتم  شانیهایو فضول شانیصحبت کردنها یتحمل درگوش.

 کساعتیازافراد یلیکه خ دمیدیم. امدندیاخرشب م دشامیقران خواندن که به ام يمجلس نه برا نیا ياکثرادمها

شام  یکه ک, دشامیبه ام زنندویحرف م یقران خواندن درگوش ينندوبجاینشیم اطیودرح ندیایقبل شام م

 زسهما شیب یبعض یحت, زدندیهول م. شدیموقع دادن شام هم حرمتهاشکسته م.دهندیم

 .رندیخواستندغذابگیخودم

 کردویم رونیب گریراازدرِد دادومردمیغذارام, بستیخانه رام يدرها,بود  یخوشحال هیما یبودکم ایلیکه ا نیهم

 .....تمام
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اعصابم  يرو شانیغهایزنهاوج يها هییاعتراض وشکوا يها يصدا یدادولیغذانم کیاز شیهم ب یهرکس به

 .... رفتیم

بخواهم  نکهیبدون ا.درخفا باشد  خواندمیهم م یاگرقران دادمیم حیترج نیبنابرا,اکاریمردم ر نیازا متنفربودم

 ......رابه زورتحمل کنم  یکس

 ستیدرمقابل صحبتش که گفت درست ن.دیخانوم رس نیمیبعدنوبت س.؛کوتاه امد  دیایبرنم دازپسمیکه د مامان

 یندارم کس يازیحاال هم ن. ستیمهم نبوده ون میوقت حرف مردم برا چیه: فقط نگاهش کردم , دراتاق بمانم

 .....ئدکندیمن راتا

که شما  نیهم:زدم  يپوزخند.به امورقسمت زنها یدگیومسئول رس دباشمیبا گفتیکه م دیارسیلیا بعدنوبت

 ......اش هم باشما هیبق, يکرد تیشماکه قبول مسئول. ستیبه من ن يازین, بسه يمورخانه امسئول ا

 ..... شناختمیم نطورنگاههاراخوبیا. شود کیبهانه به من نزد نیا خواهدبهیدانستم که م یم!!!! یعوض مردك

 اریبس اهیس نیشلوارج کیبرتن داشت و يکت اسپرت قهوه ا کی. داشدیرصدراپیدوم بودکه سروکله ام روز

مشغول  اطیدرح, کمک امده بودند يکه برا يبه شروع مراسم مانده بود وسه نفر یهنوز ساعت. به پا کیش

 .......کاربودند ودرحال پهن کردن فرشها

مثل فشنگ  دیرصدرارادیبودو تا ام اطیته ح ایلیا.  امدهین رصدراخوششیبودکه ازامدن ام امشخصیلیا ازنگاه

 ش؟یبله؟ فرما: وباغرور سرش راباالگرفت  خودرابه اورساند

 ......میوباهم مشغول خردکردن قندهابود مینشسته بود وانیا يخانوم تو قهیباصد من

نگاه کردوبعدبه  زیام ریتحق یلیراباهمان نگاه سردخودش خ شیبه اوزد وسرتاپا ياپوزخندیلیا دنیرصدرابادیام

 ......تخت نشسته بودند رفت  يکه حاج خانوم ومامان رو ییجا,اطیح يسمت انتها

بالحن (داداش  یه:بلندگفت  ایلیا. متوجه من نبودند چکدامیه.بلندشدم وبه ان سمت رفتم  همزمان

 ......يریاجازه بگ دیبا,خونه صاحب داره نیا, تو يریوم نییپا یچرا سرت راانداخت)!!! کرد شیصدا يزیتمسخرام

 .......همقدبودند  بایهردوتقر.دوخت ایلیوبرگشت وچشم درچشم ا ستادیا, بود شتربرنداشتهیم بدوقد رصدراکهیام

 ......مزاحم نشو! برو ردکارت!نه تو پسر,ازاتفاق من باصاحبخانه کاردارم:جواب داد رصدرایام

 .....است یاصل يرصدرایمشخص بودخودام! نه .بودم  دهیرصدراراندیام یرگ نکبت نیبودکه ا یمدت
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. بود یتیترب یزشت وب یلیخ "یه"صداکردن وانهم بالفظ  نطوریا. ازنظرمن حقش بود.سرخ شده بود ایلیا

 يسالم اقا: خواست جواب بدهدکه من بلندگفتم,حرصش درامده  یلیمشخص بودخ.نگاهش به من افتاد

 .......دکتر

که  دمیشن!! سالم: جلوامد.جمع کرد خودش را عیسر یول,نشست شیلبها يرو يلبخندمحو. رصدرابرگشتیام

گفت  یتوبازارکارداشتم که حاج نصرت,شده ؟من تهران بودم و امروزکه برگشتم  یچ.ستیخوب ن یحال حاج

 ..... مارستانهیناخوشه و ب یحاج

عمل شده .وسکته شد  يمغز ي زیمتاسفانه فشارباالباعث خونر.شدیبودکنترل نم یفشارش مدت:امدم  نییپا ازپله

 یم ادیدکترگفته اگه بهوش ب.نره توکما  یان شاله حاج, میتادعاکن! مراسم ختم قران .میالهم مراسم گرفتوحا

 .....ادیب دتربهوشزو دهرچهیدعاکن.به خداست دمونیام. نداره یفیوضعش تعر یمونه ول

 کیدوباره با!!!! ( محتـــــــــرم ياقاِ, ياقا:جلوامد  ایلیا. نگاهش ناراحت بود.ازتاثرجمع شده بود  صورتش

 ......ارم یبجا نم ه؟یچ لتونیفام) دیمحترم راگفت وان راکش يلحن مسخره ا

: روبه من کرد,زد وبدون جواب دادن به او يبه اوانداخت وپوزخند یینگاه سرتاپا کیودوباره  رصدرابرگشتیام

بودبامن تماس  یهرمشکل: دراوردوادامه داد بشیجاز یوکارت. شماره منه نیا ر؟یاخیدیدار دانمیشماره ام رانم

 .......کنه ینم یفرق, اشبیروز . دیریبگ

 ........نجاهستمیمن ا. ستیشمان ازبهین, دینکن یشمادخالت: دوباره مخاطب قرارش داد ایلیا

من تکان دادوبه سمت  يبرا يبعدسر.شد  رهیخ ایلیا يخونسرد سرش راچرخاندوفقط درچشمها یلیخ رصدرایام

 ........حاج خانوم رفت

کنم  یدارم مراعاتش رام یلیخ نجاچکارداره؟یا ه؟یمردك ک نیا: روبه من کرد . درحال انفجاربود,رابگو ایلیا

 .......وگرنه 

 ......وبه سمت حاج خانوم رفتم دیخوب مراعاتش رانکن: وسط حرفش  دمیپر

 ؟یچ یعنی: امد ادنبالمیلیا

 نهیریدوست د یحاج نکهیبخاطرا. زدندیسرم یحاج امدندوبهیم شهیجناب روشنگر هم!  اخانیلیا : ستادمیا

 .......پدربزرگ مرحومشون بودند 

نداره که  تیاصال خوب. نه دوست خودش, اونهم باباجون مرده اش , دوست بابابزرگشه:باحرص جواب داد ایلیا

 .....شماباشما حرف بزنه 
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 تیچون خوب.دیشماهم بامن هم حرف نزن نطورهیپس اگه ا!!!دیببخش: برگشتم  "ازان حرفهابود گهید نیا "

 .....نداره

 ......دستم رامشت کردن تاباناخنم نکنم توچشمش  "کندیم يخودش چه فکر شیپ!!!!شعوریب "

حاج خانوم :که  گفتیداشت م دمیرس یوقت. کردیبود وبااوصحبت م ستادهیحاج خانوم ا يروبرو رصدرایام

 .....بود برسم خدمتتون  فهیوظ, مرخص شم گهیمن د. زودترخوب بشه یحال حاج دوارمیام

 .....يبه زحمت افتاد, ممنون پسرم: خش دارشده بودگفت هیکه ازگر ییزباصدایبلندشدند وعز زومامانیعز

 یحاج. دیریبامن تماس بگ, يا نهیبود درهرزم یامشکلی یتوامورباغ داشت يهرکار: من رصدراروکردبهیام

 ......گردن ما حق داره  نهابهیشترازایب

 .....رفت,بدهد یمحل, کردیکه جلز ولز م ایلیبه ا نکهیکردوبدون ا یتکان دادوخداحافظ يسر

 ........پچ پچ کرد زیچقدردم گوش مامان وعز ایلیا,رصدرایبعدازرفتن ام بماندکه

 ......ازحاالخودراهمه کاره کرده بود,بدهم یخودراضاز نیبه ا یمن اصال حاضرنبودم محل یول

 یعصب نهیانروز هم معا يدرامدودکترگفت که خطرکمارفع شده وفردا یهوشیازب یشب حاج همان

 ......مشخص شود بیتاشدت اس,شودیم

اش  ياریالبته هوش.ستیقادربه صحبت ن یمشخص شد که حاج. کرد یعصب نهیدکترمعا یان روز وقت يفردا

اوهم فلج  يدست وپا کی نیهمچن.کردیارتباط برقرارم گرانیباد ماواشارهیوباا شدیخوب بود ومتوجه اطراف م

 ......میبه اوسوندوصل کن میشده بود ومجبوربود

پرستارروزانه داشته باشد  کیکرد هیدکترتوص یراانجام دهدول یحاج یشخص يعباس قبول کرده بود کارها مش

 ......راانجام دهد  یوتراپیزیوف قهایتاتزر, چندهفته اول يبرا

دنبال  ستین يازیون شناسدیرام یبه من گفت شخص مطمئن,مالقات امد يبرا رصدراعصرانروزیام یوقت

 ..... میپرستارباش

قرارشد .پرستاربازنشسته بود به خانه امد کیکه  یانسالیمردم رصدراهمراهیام, مرخص شد یروزبعدکه حاج سه

 ......باشد یشب باشد وشبهامش عباس مراقب حاج8صبح تا8هرروز ازساعت

 یلیکبکبه ودبدبه داشت وخ یکه زمان يحقش نبودمرد. سوختیدلم بحالش م دمیدیاقاجون راباان حال م یوقت

ازچشمانش . باشد ازداشتهین گرانید کارش به نیکوچکتر يکه برا, باشد لیحاالانطورعل,بودند ردستشیهاز

 ......کشدیکه چقدرزجرم خواندمیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 یشودوقت یناراحت م یلیازنگاه اقاجون مشخص بودکه خودش هم خ.کردندیم هیمدام گر زهمیوعز مامان

 ....ندیبیاندورام یناراحت

 یدست یدست, کنندیه مک ينطوریا. نکنند هیمو نقدرزجهیبس کنند وا,که  دمیزتوپیوبه مامان وعز اوردمین طاقت

 ......اقاجون ينه جلو, اتاق رونیکنندبیهم م هیالاقل اگرگر. کشندیاقاجون رام

 یدچندانیکه ام ختیدستمان ر يرو یدکتر اب پاک یول شودیبه مرورخوب م یحال حاج میکردیفکرم همه

 ........نشود نیبدترازا میدوارباشیوام مینداشته باش

حاالکه ,کردندیم تیحدخودرارعا, یکه قبال به احترام حاج یدرراه است وکسان یاصل يکه دردسرها میخبرنداشت

وسط همراه  نیا اهمیلیا...... وضع سواستفاده خواهندکرد نیازا,ستدیبا شانیتواندجلوینم یبودند حاج دهیفهم

به  یراض. وحجره هارادست گرفته بود مچهیتعمالکنترل  زیبه دستورعز ایلیا. امدند یبه خانه مام ادیمادرش ز

 ......بود زینظرعز یول,نکارنبودمیا

با  خواستیوم اوردیدخترش رام.باسهاارتبا ط برقرارکند کردیم یسع یخانه مابود وکم کم حت انیروز درم کی

 .......ببرد  رونیسها ان دور اب

قرار بود  يگریپشت د یکیکه  ییجراهاما.تازه شروع شده  میدردسرها دانستمینم.موردراکم داشتم  کی نیهم

 ....... دیایب شیپ میبرا

 

 

ومادرش به خانه ماحرف  ایلیمسلما رفت وامدمکرر ا,بود نیب رذرهیکه هرحرکت ادم ز یشهرکوچک وسنت دران

چهارتاچشم ,دوچشم داشت, دیدیم ابانیتورادرخ یاگرکس, يکردیدمیخر یکه وقت يدرشهر.کردیدرست م ثیوحد

 ایاوردیددرمیرابا دتیخر يوخالصه ته وتو يدیخر یچ يبرا ؟يدیخر یچ, دیپرسیوعلنام کردیقرض م گرهمید

 یکه درکارت فضول دانستیوخودرامحق م يدیپوش ينجوریچراا دیپرسیم, کردیروز لباست مدلش فرق م کیاگر

 ....شودیتوم یباعث ناراحت نکارشیبه خودش زحمت بدهدودرك کندکه ا نکهیبدون ا.کند

 یکیدیشا.باشد يکار یمخف میبود که مجبورشده بودم که اکثرکارها گرانید یزندگ یمردم پ نیا انقدرحواس

 یدرزندگ یمردوزن مدام دنبال فضول. پنهان ماندن ازچشم فضولهابود نیهم, رفتن مکررم به باغ لیازدال

 ....ردندکیرابه ادم تلخ م یهمان تعدادهم زندگ یالبته نه همه شان ول,بودند گرانید
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 يکنجکاو وسوالها ينگاه ها نیازا دمیچه کش. دتربودیشد هایکنجکاو نیا, بود يا وهیهم زن ب يدرخانه ا یوقت

 هاییگو اوهیو هایحراف نیا يامدوجلو یاقاجون درمقابلشان درم یوقت یول,بخصوص زنها,مکررافراد

 يبرا یفرصت يحاالانگار برا,يماریباافتادن اقاجون دربسترب یول.......راحت بود  المیخ, گرفتیهارامیوکنجاو

 .......مردم  يپچ پچها ونگاه ها.دیرسیدرباره خودم به گوشم م یدرگوش يواضح صحبتها.امده بود  شیفضولهاپ

 يحواست هست ؟مردم حرفها! مادر نیسو: راگرفت میدوجلوید ابانیطاهره خانوم مرادرخ کروزی نکهیتاا

 ....... زنندیناجورپشتت م

, کوچه راداشت  يفضولها کی کردورتبهیم یکه درکوچه مان زندگ یزن مسن! میحاج مر چندروزبعدهم

 ؟....میبخور ینیریقراره ش ه؟یمادر خبر! جون نیسو:دیمراد

حاج :نتوانستم تحمل کنم و فقط گفتم .  شدینم یول مینگو يزیخودم راگرفتم چ يجلو یلیخ.درامده بود حرصم

 سرَك بکشد؟ گرانید یددرزندگیادم نبا دیکنیفکرنم! ! میمر

دم دستم بود  یاگرکس.بودم  یعصب.اش نکردم وداخل خانه امدم یرلبیز يبه حرفها یمحل!!!! فضول رزنیپ

 ......گذاشتمینم بینص یمطمئنااوراب تیازشدت عصبان

 ..... زدیخانم حرف م قهیتخت نشسته بودوباصد يکه رو دمیراد مامان

درموردم شروع بشه ؟اره؟ ارررره؟ تازه راحت  گرانید اتیچرند ن؟کهیهم ن؟ی؟اره؟هم یخواستینومیهم: زدمداد

!!!! خوامی؟من نم دیداریهان ؟چرادست ازسرِ من برنم.ادم قحطه. دیباباولم کن. حاالدوباره شروع شد,شده بودم 

 مگه زوره؟.خوام.... یم....ن

 خوادکنترلیم ایلیا! مامان نیبب: ادامه دادم. کردندیبهت زده فقط نگاهم م ییها افهیخانوم باق قهیوصد مامان

 نیتوا ادیوب نییحق نداره مدام سرش روبندازه پا یول! به درك!به جهنم . رهیرودستش بگ مچهیحجره ها وت

 گرمیومسهار ادستی,کنمیم رونشیب یاحترام یباب ای,خونه گذاشت نیتوا گهیکباردیپاش رو,یعل يبه ولا. خونه

 ........رمیخونه م نیازا

 روسرت ؟ یچه خبرته؟ چراصدات روانداخت!! سیه! نیسو: امد رونیب مهیخانوم سراس حاج

بعدروکردبه من .کشهیخجالت هم نم. دختربزرگ کن!......ایب!!ایب: زیروکردبه عز,بود داکردهین که خودش روپ ماما

 ؟.......بده ؟توکه تاحاالحرف مردم برات مهم نبود.کنهیبده؟ بنده خداداره کمکمون م:وادامه داد
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هم من !!! راخوب گوش کن زیچ کی!!!مامان  نیبب: قدم جلوامدم وروبه مامان کردم کیو زکردمیرار چشمانم

بشه  خواداونیدلش م یلیهم خ زیعز دونمیم.دامادت بشه خواداونیدلت م یلیکه خ میخوب خبردار,هم خودت 

 ....... ادیازش خوشم نم.خوامیمن نم یول. خونه نیدامادا

 

 .کردیگشادنگاهم م یحاالباچشمان مامان

 ؟ یگیم یچ!!!! نیسو -

.... زنِ.... من. دیخودتون رابه اون راه نزن. گمیم یچ دونمیخوب م: زدمیبه تپش افتاده بود ونفس نفس م قلبم

 گهیتود. نشوند اهیمنوبه خاك س,که نرفته ادتی.کرد زن هومن بشم  کبارباباوادارمی! صدبار نیا.شمینم.....ایلیا

 ي؟چراطور دیداریچرادست ازسرمن برنم. شوهرکنم دنخوامیشا!!! دیولم کن!ولم کن بابا. نباش یدوم

 نیبه ا زنهیسرم یواه يهرروز به بهانه ها یگاه انیدرم کروزی راهیبشرراه وب نینشده؟چراا يزیچ دکهیکنیرفتارم

 ........؟.......خونه 

 ؟یستیتوکه ن ادیاون م یوقت یول: حرفم  دوسطیپر زیعز

 کیشماخودتون ,یچیحاالمردم ه. ستمیخونه ن دونندمنیمردم که نم!!قربونت برم ! زیاخه عز: زدم  يپوزخند

اون  د؟یگینم. هیگدخبریحتمام ؟ی؟هان ؟چ...دیکنیفکرم یچ, توشه وهیزن ب کیخونه که  کیادتویمدام ب وهیمردب

 ......هیچه خبر گرانید یندتوزندگیستادندتاببیمدام گوش ا مردم که نیهم ا

هم  شهیتوم يبرا یهم شوهرخوب,وگرنه اون , ستین تیتوهم حال.نداره یربط گرانیبه د: راتکان داد زسرشیعز

 ....خواهرهم  کی؟ سوزهیسهانم يدلت برا,یچیحاالخودت ه.سها  يخوب برا يبابا کی

ام  وانهیددیدار. دیولم کن.دیولم کن: زدم توسرم . خودم نداشتم يرو یکنترل. دمیکش غیج. تحمل نداشتم گهید

 ........خدااااااا  يا!خدااااا يا.دیکنیم

 یلیخ!!! شیه!! شیه: خانوم امدکنارم نشست وشروع کردبه ماساژپشتم  قهیصد, نشستم لب حوض یبادرماندگ

 .....باشه !!! نیخب سو

مونده فرداپس  نمیهم!!!بگندمبارکه نندیاره؟ مردم منوکه بب. دیخواستینومیهم:دادزدم .ام گرفته بود هیگر

خانوم اگه عروس  نیمیاون س.بسه , کبارشوهرکردمی.من غلط کردم .ه خوردم ....من گ. فرداحامله ام هم بکنند

دارم؟ مگه  یهان؟ مگه من چ. من به ردادنیچراگ, يچرامن؟شماخودت فکرنکرد.گهید یکیبره سراغ ,خوادیم

 .......بابامن هم ادمم!!!! سالمه25ندارم؟ يریگ میخودم حق تصم.م؟یمن گوشت قربون
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خودم ,هم خواستم شوهرکنم  یزمان کیاگه . کنمیمن شوهرنم: ام زدم  نهیبه س.هق وهق افتاده بودم به

 .......شد یچ دکهیدید, دیانتخاب کرد کباربرامی. نه شما کنمیانتخابش م

هم که برات شو هر انتخاب  یاون!! باشه!باشه ......چه خبره ؟!!! خب یلیخ!! خب یلیخ: امد نییاپاه زازپلهیعز

صحبت , میزنیباهم حرف م مینیشیم. یکنیخودت رونابودم يدار.فالن فالن شده ات بود ياون بابا,میمانبود,کرد

 .......کنمیم

 .امدیم رونیازدهانم ب یبه سخت گرکلماتید

- ح......صبت؟ صح.....ص..... هان؟ حاالسکسکه هم اضافه شده بود ...... ؟یچ.....بت........ 

 يمورد!!!دیبگ م؟یاگه اضاف:ر وکردم به مامان .کردیخروشان نگاه م نیسو نیبه ا دهیترس يا افهیباق مامان

 نیادتوایدبیخواهیاگرم. دیشاریصاحب اخت.خونه خودتونه.میزیبه سرم م یخاک کی,رمیم گرمیدست سهاروم.ستین

 ....حرف اخر منه نیا.رمیبگ میخودم وسهاتصم يبرا تونمیخودم م. مونمیمن نم,خونه 

خانه .خداراشکرکردم که سهاطبق معمول نبود. رفتم تواتاقم عید؟وسریدیفهم:زدم  غیتوانم ج نیوبااخر بلندشدم

 ؟ کردیم دچهیدیمن رام یوقت, وگرنه معلوم نبود امرزدیطاهره خانم راب نیخداپدرا.طاهره خانم بود 

 يوسرم رارو نیزم يپشت به دربسته اتاق ولوشدم رو,کردن  هیشروع کردم به زارزارگر,وارداتاق شدم  یوقت

 .....تاازحال رفتم ,کردم هیگذاشتم وانقدرگر میزانوها

ما :صورتم گذاشت  يکش رارودست کوچ.کردینگاهم م یسرم نشسته بودوبانگران يسهاباال,دارشدمیب یوقت

 شده؟ یچ!!! قربونت برم!!!یمان

 .......دستم راجلوبردم وبلندشدم واورادراغوش گرفتم .درچشمانش النه کرده بود  غم

 ؟یکشتیخودت روم یداشت ن؟یسو یکنیم ينطوری؟چرايبهوش امد: مامان امدکه يصدا

 مامان؟ یتوخوب.من خوبم قربونت برم : روکردم به سها.سهاحرف نزند يرانگاه کردم واشاره کردم جلو زمامانیت

طاهره خانم .میدیهم نخر فیک. اول مهره گهیهفته د م؟یکفش بخر میریم یمامان ک: سهالبخندزد

 .....بخره هیسم يبرا خوادفردابرهیم

 ........ يریباخودم م:  لبخندزدم

 ......وکفش بخره فیتابرامون ک,بازار هبریرو با توم اسمنیمن و اگفتهیلیاقاا!!! نه  -

 میریمن وتوباهم م. خوادینم:غضبناك به مامان انداختم وبعدروکرد م به سها یگفتم غلط کرده و نگاه تودلم

 قبوله؟. میگذرونیوخوش م میخوریتزامیپ میریبعدهم م,باشه خوشگلم؟ فقط من وتو
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 ......هیعال.مامان  يوا: ام ذوق کرد بچه

خوش  یحساب.شاه  دانیم میریبعدم. وسه پل یبعدس. انقالب میریم. دیاصفهان خر میریتازه م. اره:زدم  يلبخند

 باشه؟. تاشب میگذرونیم

 

 

 

منظورش نوه (بگم ؟ هیمامان برم به سم:دیپر نییبلند شد و بال او پا..... چکارکند  دانستینم یازخوشحال سها

 )طاهره خانو م بود

 باشه؟.بعدبهش بگو . سوزهیمگناه داره دلش .نه  -

 ..... زبگمیخانوم واقاجون وعز قهیپس برم به صد -

 .خبررابدهد نیا یکیبه  خواستیام م بچه

 دهیمن واونقشه کش يطفلک بچه ام خبرنداشت که همه برا.خبررابه انهابدهد  نیتاا رونیب دیبروبگوو دو -

 ......اند

 ؟ينقدرلجبازیچراا: گرانه نگاهم کرد خیتوب مامان

 .....بسه مامان. بسه: رابلندکردم  سرم

 يدیند م؟یزنده ا گهیچندسال د زیمگه من وعز ؟ینیب یرونم یمگه حال حاج. نیاخه سو:کرد ینُچ مامان

 کی هیزمونه سا نیتوا,تو. شهینم نیاگه زنده هم بمونه بهترازا. شهیخوب نم چوقتیه یگه حاج یدکترم

زنده  گهیمن چندسال د!!!!. نه گوش کن:نگذاشت وادامه داد یبزنم ول یامدم حرف.که باالسرت باشه يخوایمردم

جامعه گرگ که اماده  کیوسها با یمونیتوم,میمرد یوقت. نطوریهم هم زیسال ؟دوسال ؟چندسال؟ عز کیام؟ 

 .......ارندیخواستندسرت ب ییاندتاهربال

 .....ادیمن ازش خوشم نم.يدیعذابم م يدار.بسه مامان !!! بسه -

 ....شهیجادمیمحبت هم ا, يزنش شد یوقت, ستین ومدنیانیبحث خوش اومدن  -

 ......مثل تووبابا , مثل من وهومن:زدم  يپوزخند

حرف دهنم !!! ببخش!!!ببخش مامان : دستش گذاشتم  يدستم رارو. دیچون رنگش پر.کردم يرو ادهیانگارز

 .....دمیرونفهم
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 .....هیاون دنبال زن زندگ. ستین ينطوریا ایلیا یول.یگیمتودرست : انداخت  نییش راپا سر

 ......من که همش توباغم م؟یمن زن زندگ دونهیوازکجام -

 .....یشیم. یشیم -

 ......وصلت دارند؟ نیا نقدراصراربهیبشه ؟چرااوناا یکه چ -

 ...... خوادیم لیاالن ازفام یبوده ول هیزن اولش غرب.خوادینم بهیاون غر, یلیتوازفام -

درك . نهیشیاشمئزازم م نمشیبیم یوقت,بهش ندارم  یمن نه تنهاحس.باورکن. تونمینم.مامان توروخدادرك کن -

مناسب باشه فکرش  یوقت. ستیمناسب ن تیکه االن موقع نهیبحث ا. ستیبحث سر ازدواج من ن!!! نیبب.کن

 ....کنمیروم

 موقع مناسب ؟ نیا شهیم یک ؟یک -

مامان بگذارمن . خونه نیادتواین یه دیمدت بهش بگ کی.بخاطرمن .ه ؟باشه مامان؟ توروخداباش. حاال ول کن -

عذابم نده  گهیتود..مامان عذابم نده  کنمیخواهش م.خوام زنش بشم  یباشه؟من نم. هم ارامش داشته باشم

 هان؟.

نداره  دهیفا دونمیم یول. شهیم یچ نمیبب زنمیحرف م زیباعز.باشه .. دونمیبخدانم. دونم ینم: راتکان داد سرش

...... 

 منیبه س یلیخبرش راداشتم که خ.خانوم وگفت که من مخالفم نیمیمامان همانروز زنگ زدس. بلندشدورفت

 یول, وحجره ها باشد مچهیحاضراست مراقب ت وسفیبودبه خاطرارادت به حاج  اگفتهیلیا یول,خانوم برخورده بود

انگارمن شانس نداشتم . ان تمام مسئله نبود یول.درخانه مانگذاشتند یمدتراتا شانیخودش نه مادرش پا گرنهید

من کم  یزندگ يطوفانها. بودمیم میگردرزندگیطوفان د کیمنتظر  دیارامش ؛با یوهرباربعددوره کوتاه

 .......نبودند

به جرم  یکه ازحاج,ازجانب هوشنگ پسر برادر اقاجون .دیدادگا ه دستمان رس هیاحضار, مامان چندروزبعداززنگ

 .....حرفهابود گرازانید نیا.کرده بود  تیشکا يخوار نیزم

 یوقت. شدیبلوك دوباغ ازهم جدام رچهیوارتید کیباغ بادام لورك داشت وتوسط  یگیدرهمسا یباغ هوشنگ

داخل باغ اوزده  میکه زده ا یواربلوکید نیا:خونسردگفت  یلیخ, دمیکارش راپرس نیا لیسراغ هوشنگ رفتم ودل

 ......کنم ینیمترعقب نش میون کیدحدودایشده ومن با
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دوبارهم  یکی. سال قبل احداث شده7تا6واریاون د د؟یگیم یچ دیدونیم: دمیپرس. گردشده بود یحساب چشمانم

ان موقع صداتون , راگفته نیخوداقاجونم ا,شهیزده م واریداره د دکهیدیود نیسرزم دیخودتون اومد

اقاجون . نشه یباهمتراژکرده بودتااشت یحساب یوارکشیتازه اقاجون خودش قبل د د؟یگیحاالم,ومدیدرن

 وسفیحاج  دیگیدومیزنیحاالتهمت م.ستیامکانش ن دیدونیخودتون خوب م.مردحالل وحرام .مردخداونمازوبود

احداث  واردرستیاون د. ,خودتون ي؟اون هم به عمو هان. دیتهمت بزن نقدرراحتیدایتونیچطورم. خواره نیزم

 ......شده

!!!!  زالخطاستیباالخره انسان جا, ینحوه متراژحاج دهمیاشای. راددارهیاسنادشماا!!! خانم  نینه سو: زد يپوزخند

 ...... رمیحقم رابگ خوامیمن م.ازمن گفتن بود 

کار  نیازا هیمنظورتون چ د؟یکرد تیوشکا دیرفت دیمطمئن بش نکهیپس چراقبل ا, دیاشتباه شده شا دیگیدمیدار -

 د؟یاقاجون سکته نکرده بوددنبال حقتون نبود ی؟چراوقت....؟چراحاال

 .....چون به فکرش نبودم : گفت ییباپررو

 

 

 نهیزم نیمجرب درا لیوک کی ددنبالیبا.مشورت کنم  لیوک کیگرفتم حتمابا میتصم.زنبودیجا گرماندنید

 کی تواندحداقلیپس م,روشنگررازنده کند ينهایکه توانسته بودزم یکس.رفت  يجواد يه فکرم به اقاک,گشتمیم

 ....بروم يوادمحکم به نزد ج یگرفتم که با مدارک میتصم یازطرف,مشاوره درست به من بدهد 

 کردگفتمیاوردم وبه اقاجون که مرانگاه م رونیب رتختشیازهمه رفتم تواتاق اقاجون وصندوقچه اقاجون رااز اول

 ......میداشته باش,افتاد یاصل اسناداتفاق ينکرده اگربرا ییتاخدا, کنم هیازاسنادته یکپ کیدارم  میکه تصم

مطمئناسکته دوم ,کرده  تیشکا يخوار نیکه پسربرادرت ازتوبه جرم زم میتوانستم به اقاجون بگو یاصالنم

که موبرتن راست  دمید ياسناد, کردم یباحوصله نشستم وانهارابررس یوقت,اسناد نداکردیبعداز پ,زدیراهم م

ان قشنگ مربوط به  خیاربود وت کیپالست کی يسال قبل بودوال100ازانها مربط به  یکیقدمت .کردیم

حاج خانوم  دکهیایم ادمی.لورك بود  یاصل يازسندها یکیبود و خیسندخودش تار نیا. بود شیسال پ100

 کندیپسرش ازدواج م یپسرداشته وقت کیکه تنها  اوربودهیبه نام  يمتعلق به مرد نهادراصلیزم نیا گفتیم

به مابه  نیزم,سال  انیوبعدازسال دیگردیم میسرهاتقسدختروپ نیب يبه نسبت مساو نیدزمیبا,اوری تیبرطبق وص

 ......اند نهارافروختهیزم نیا یالبته بعض. دهیارث رس
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 .....وتااقاجون درشجره نامه ذکرشده بود گربودید يکه دربرگه ا يشجره نامه ا. میتاورهسیپسر ماازنسل

بود  یخیمدرك تار کیهم  نیا.ازانهاثبت نشده بود  یاسم, که درکانادابودند وشیدار ییداوودودا ییدا یول

 ....شدمیصدالبته که من سادات حساب نم. خوردیکاظم م یکه شجره نامه مابه امام موس دمیدقت کردم د یوقت,

 گمیب نیبامامان سرا شهیهم, گمیب نیسو یعنی. گمیب شومیمن م,است  دهیچون مادرم س گفتیزمیکه عز ادمهی

 ....... میدیخندیم

 .دارند نیمازم یگیکه درهمسا رصدرابودهیپدربزرگ ام,مرحوم  لیخل نهاحاجیزم نیا دارانیازخر یکی

 ..... میتازه بامامان امده بود,بود  ادمیخوب , دیوارراکشیاقاجون د یوقت

راداشت هم  وریغ یبه نام قنبرعل يمرد يباغ را در ان مشخص کرده بودوامضا قیهم که متراژدق يسند

سال قبل بود که مردم به 50بنام حدودا نیاز معتمد یکی,گفته بود کباراقاجونیفردهمانطورکه  نیا.بود

 ......بود نیمربوط به زم يمردم دردعواها نیکارش وکالت ورفع ورجوع ب یعاواعتمادداشتندوبه نو

بوده وهمه به  ییچون مردباخدا!!!!بااعتبار یعنیفرد نیا يبامهروامضا يپس سند1!!! یقاض هیشب ینقش

 .....مهراواعتمادداشتند

 ......ریاخیحرف هوشنگ صحت دارد نمیفرصت بارضاباغ رامتراژکنم تابب نیگرفتم دراول میتصم

ان  يهم درپا گریپدرهوشنگ ودوسه نفرد میوحاج عظ وسفیحاج  يسال قبل بود وامضا45سندمربوط به  خیتار

 ......روشنگر لیبانام خل ییامضا خوردوصدالبتهیبه چشم م

 .....ییابتدا یلیالبته خ, عمران نیمهندس يمثل نقشه ها.بود دهیکش یلرزان کروک یوربادستخطیقنبرغ حاج

 ......برابراصل کنم یوبعدکپ رمیبگ یگذاشتم تاببرم کپ یکیدانه اسناد راداخل کاورپالست دانه

 .....راحت باشد المیمتراژباغ رابارضاانجام دهم تاخ,يداشتم قبل ازمراجعه به جواد میتصم

 ..اورمیبکنم تادربرابرهوشنگ کم ن خواستمیرام نکاریخودم ا يبرا یکه درکاراقاجون شک نداشتم ول صدالبته

ظهرتمام  کیتانزد یبود ول یارسختیکاربس,به متراژ میباغ وشروع کرد میصبح بارضارفت5شنبه ساعت5روز  کی

دوسه  دیاطراف وصدالبته با يحدودباغ هوشنگ وجاده ها نیهمچن میکردیهاراهم متراژم دجادهیبا.شد

 ..... دیایدرن یوحرف میتا مطمئن شو میکردیبارمتراژرادرنقاط مختلف تکرارم

 ......باغ هم ادعادارد یکه به جاده پشت دهیرضاگفته بودکه ازهوشنگ شن دبهیس

 ......عادت هم شده بودم یازطرف. مردمیداشتم م.دست به کمرشده بودم,تمام شد متراژکه
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تخته  يو رو اوردمیکه طاقت ن میباغ بود  یدرجاده پشت. حالم رابدکرده بود یوحشتناك هواهم حساب يگرما

 ........نشستم یسنگ

حالتون . امیب رمیبگ ي زیچ کیسرفلکه  يبراتون ازسوپر دبرمیخانم صبرکن نیسو: گفت,حالم بداست  دکهیرضاد

 .....امیزودم.ستیانگارخوب ن

 ......بخورم  ارمیخودم ب يبرا ي زیرفته بودچ ادمیقندم افتاده بودو.نطوربودیواقعاهم.تکان دادم  يسر

 ......دادم  هیگذاشتم وسرم رابه دستانم تک میزانوها يرارو مینشستم وارنجها یسنگ يرو

مونده راشنبه  یاون متراژباق!!! امروز بسه ياقارضا برا: ناالن گفتم,سرم رابلندکنم نکهیبدون ا.دمیشن ییپا يصدا

 .....منوببرخونه  یتون یاگه م.حالم بده . میدیانجام م

 یرنگ شیچشمها.دمیرصدرارادیسربلندکردم وام.مواجه شدم میجفت کفش مردانه جلو کیبازکردم وبا چشم

 .داشت  یازنگران

 شده؟ یحالت خوبه ؟چ -

 ....دیشیان شاله بهترم دیخانم بفرمائ نیسو:راسمتم گرفت  وهیاب م.امد, شدیم کیموتور رضاکه نزد يصدا

 شده؟ ی؟چ نجایا دیکردیچکارم: رضاکرد رصدراروبهیام. کردیم فینقدرضعیزنانه که ادم راا یضیمر نیبه ا لعنت

دوابروانداختم وروبه رضا اشاره کردم  نیب یاخم.میکرد ینجارامتراژمیا میکه داشت حیشروع کردبه توض رضاهم

 ......رضامتوجه نشد  یدولینگو يزیچ

 ؟ یچ يبرا:دیرصدراپرسیام

 ....هوشنگ زرِمفت زده میاثبات کن میتابتون,دادگاه  يبرا: جواب داد ورضاهم

؟ مردك ....خانم نیسو گمیدروغ م: باحرص برگشت ! .....اقارضاااا:باعتراض به رضاگفتم  "من يخدا يوا "

گ .رِسیاخه پ. خواره نیزم وسفیحاج  گهیانوقت م. تمام متراژدرسته.میکنیمترم میازصبح تاحاالدار!زرِمفت زده

 .......یخودت

ماروهم  نیاقا تازه چندمتراززم:ادامه داد, امدم اعتراض کنم.هیعصبان یلیبودخرضا مشخص .گردشده بود چشمام

 ......گرفته 

متوجه ,ردیکه زبان به دهان بگ کردمیم ماواشارهیهرچه ا".....چفت وبست رضا  یزبان ب نیامان ازا!!!! خدا يوا"

 .بود  ونیگل وگرمابه هوشنگ وهما قیهرچه باشد رف.رصدرابفهمدیام خواستمینم. شدینم

 ؟یتیچه شکا گه؟یم یرضاچ: روکردبه من.کردیبهت زده به رضاومن نگاه م يا افهیرصدراباقیام
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من هم ! من بهترم !!!شمابرو : بسه و روکردم به رضا یعنیدستم رابلندکردم که , گربزندید یحرف رضاتاخواست

 ......برو .خونه رمیخودم م

 .......کردو رفت یخداحافظ یبدون گفتن حرف,بودگندزده  دهیفهم میعصب يازحاالتم وصدا رضاکه

 . رفتیم یاهیچشمانم هنوزس.ام راخوردم وهیم اب

 .......شلوغش کرده بود ادیاقارضاز.ستین یزمهمیچ. برم گهیمن د -

 شده ؟ یچ نمیبگوبب قیدق!!! صبرکن!!! صبرکن: راگرفت  میبازو

 .......دوردستم قفل شده بود  یپنجه اهن کیانگار . کن نبود اصال ول یول,کردم که دستم راول کند زنگاهشیت

 ....... هیخانوادگ.نداره  یمسئله به شماربط نیروشنگر ا يداقاینیکردم وگفتم بب یپوف

ومن  فتهیدوروبرم اتفاقات مشکوك ب ادیخوشم نم. ارمیباالانداخت وگفت واقعا؟ من که ته توهش رادرم ییابرو

 .....بوده یماجراچ قیرفتن بگودق یرابیز يجا.شده یحاالهم بگوچ.اخرهمه باخبربشم

 یچیه یبرم؟ ه یرابیمن؟ ز ؟یرابیباحر ص گفتم ز.گرفتم  يانگارانرژ کبارهی. ناحق بود گهیحرفش د نیا

 ..خودت بگووبرو يشماهم برا  گمینم

 تیازماشکا گهید یکیبه شماداره؟  یم اصالچه ربطدستم راازحصاردستانش رهاکردم و ادامه داد وبعدباشدت

مگه  م؟یهم به شمابگ میکنیکه توباغمون م یدهرغلطینکنه با ؟یچ گهی؟د يانوقت شماطلبکار, کرده

 ينداره اقا یشماربط هموضوع ب نیخداا يوا....؟اصالمگه شمافض دبگمیکه من با دیگیشماازکارهاتون به مام

 ......محترم 

 گهیهم زورم یکی بندهیم يخوار نیبه ماتهمت زم یکی: ادامه دادم. میگویچه م دانستمیبودم که نم یانقدرعصبان

 . میروبهش بگ یچ دهمهیبا

 .....دیکنیم نییمن نرخ تع يوسط برا نیا دشماهمیولم کن:ادامه دادم... "گندزده بودم يوا"کردم  نگاهش

 ؟یکنیگفت چته تو چرا رم م.کردیگشادنگاهم م یباچشمان

 تو؟تو؟ مگه من دخترخاله تون هستم؟ -

حاالتمام حرصم . شدیهم م یزمرغیروزاول عادتم اخالقم چ!!!!داشتم  یاخالق خوب یلیخ.بود  نیمن هم يبد

شده بود دهانم رابازکنم  رصدراباعثیام يازصبح را وحرف حاال یوگرمازدگ یشعوربعالوه خستگ یازهوشنگ ب

 ........ رصدرابتوپمیام نطوربهیوا
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باشه؟ متاسفم . دیگفتم؟ ببخش یمگه چ. اروم باش!!! باشه!!راگرفت وگفت باشه  میراباالاورد وشانه ها دستانش

 ......ازحرفام نداشتم  يقصدبد.

شروع  زدمیکه حاالدادم یمن. ردیام بگ هیشده بود که باعث شدگر یانقدرنرم ومخمل شیشد؟ صدا یچ مدانمین

 يبه حد.نداشتم  جاناتمیه يرو یاصالکنترل.دچارتناقض احساسات شده بودم.شده بودم وانهید. هیکردم به گر

 ......انراکنترل کنم  توانستمیکه نم دبودیام شد هیگر

 ..... نمیبنش یدرخت هیرسایاب ز يراگرفت و وادارم کردلب جو میبازو.شدینم رمیرابگ شیجلو کردمیم یسع هرچه

 یلیخ ؟یداشت يانگاردل پر.اروم.اروم !!! باشه !!!باشه !! شیه!!!شیراپشت کمرم گذاشت وگفت ه بعددستش

 هیگر.کن هیگر ؟يزیریچراتوخودت م. کن هیگر.زیتوخودت نر.رونیزبیهمه اش رابر!!!کن هیگر.رونیزبیبر. خوب

 ......نیکن سو

رانداشتم  شنکاریقدرت مخالفت باا یحسم چه بود ول دانمیدران لحظه نم.ارام کمرم راماساژداد وبعدارام

کردم واوسرش راجلواورد وارام بامن شروع به  هیگر.کردم  هیگر. کردیم قیرابه درونم تزر یارامش شیحرفها.

 .........کردمیم هیوگر مگذاشت میزانوها يسرم رارو. کردمیم هیدختربچه گر کیصحبت کرد ومن مثل 

وصورتت روپاك  ریدستم دادوگفت دماغتوبگ یدستمال,ام بندامد هیگر یوقت یول دانمیدرانمیکش چقدرطول

 .......کن

 نه ؟ يحاالبهتر.دستش راازپشتم برداشت وگفت خوبه . افتاده بودم نیف نیف به

کرده بودم  هیاگرهم گر. حسابش ازدستم دررفته بود.نکرده بودم  هیگر ينطوریبودا یخوب بودم ؟چندوقت"

ضعف  یکس مخواستمیگرنید میعدازان واقعه شوم زندگب. ندینب یتمامش کرده بودم تاکس عیسر.درخفابود

 یارامش یول دمیکشیدخجالت میبا, دانمینم.کرده بودم  هیمن گر, مرد نیا ينجاجلویوحاالا ندیرابب میچارگیوب

 .......بود جادشدهیدرمن ا بیعج

 یرچشمیز. حاضرنبودم درچشمانش نگاه کنم.انداختم  نییسرم راپا. دمیکش یقیراپاك کردم ونفس عم دماغم

 ........حالت بود یشده بود وصورتش ب رهیبه روبروخ. اب نشسته بود يهمانطورکه لب جو, سرم رابرگرداندم

. باش نومطمئنیا.افتاد یاتفاق نجاچهیا کنمیفراموش م!!!نگران نباش : حالت شروع به حرف زدن کرد درهمان

 یهم اجازه ده گرانیبه د, یدوشت بکش يرو ییزراتنهایبارهمه چ نکهیا يکن به جا یم سعتوه!!! قول مردونه

 ؟ هکرد یحاالقشنگ بگوهوشنگ چه غلط.ستندیهمه ادمهاپست فطرت ن.کمکت کنند
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 یکنه حت هیدگریادم با. ستیکردن نشانه ضعف ن هیگر:ادامه داد.بابت ازاومتشکربودم نیازا کردومنینم نگاهم

 زهیکه دردش روبر فهیضع یادم.داشتم يحس بهتر یلیکردم وباورکن بعدش خ هیگر يمن خودم چندبار

 نیمنبع روازب نیا کن یپس سع.بچه ات وخوانواده ات يمنبع ارامش برا!!! یتوزن. یهست يتوقو.توخودش 

 ......ينبر

 

 ؟یخب نگفت دیپرس,بود شیودوباره همانطورکه نگاهش روبه ر,حرفها  نیرصدراوایام.مونده بودم  مات

برو  ه؟یک يکه انتخاب کرد یلیتکان دادوگفت وک يسر. گفتم شیازماجرارابرا يوشمه ا دمیکش یقیعم نفس

 .....کمکت کنه کنمیم هیبهش توص يجواد شیپ

 ....ممنون,باشه :گفتم "قصدراداشتم  نینگفتم خودم هم هم "

 یتمام اصل اسنادراکپ.یداکنیپ يکن مدارك مستدل وقو یراتکاند و ر وبه من گفت سع بلندشدوپشتش

 يجواد, نگران نباش.متراژامروزت راهم ببر نیا.هست هم ببربراش يخودیکه به نظرت ب یهرچ. ریبرابراصل بگ

فکرنکن  یچیوبه ه ربخوابیحاالهم بروخونه بگ. تونه بکنه ینم یغلط چیاون هوشنگ هم ه. توکارش وارده

 ام؟یخودم هم ب يخوایم. گذارمیشنبه م يبرا يقرارباجواد کیخودم .

 .....ممنون... رمیخودم م....خوادینم.... نه...گفتم نه  عیسر

. تخم مرغ وعسل بخور کیخونه حتما  یاالن هم رفت. تعارف نکن یول,رفت وگفت باشه نشیسمت ماش به

 ......خوب خداحافظ  یلیخ. کردیخواهرم درست م يمواقع برا  نجوریمادرمن هم ا. کنهیم تتیخوب تقو

 کنهیم يکار کیخودش , کنم فشیادوتعریازش خوشم ب امیتام!!!! نگاه!!!شعوریب يوا"بازمانده بود  دهانم

 "نکنه پشت مانتوم نم داده؟!!!! يوا!!! چمه؟ بهش فکرنکن  دمنیازکجافهم!!! خدامرگم يوا.فحشش بدم

 نمیبرگشتم تابب!!!! خداروشکر يوا.دمیکش یفس راحتن. راجلواوردم ونگاه کردم میبرگشتم وپشت مانتو عیسر

چشم غره . کندینگاهم م یراطبق عادتش باالانداخته وبابدجنس شیابرو کیو ستادهیبرگشته وا دمید,انهیرفت 

 .......رابرگرداندم میرفتم وباحرص رو يا

وغش غش . کنمیحال م نیسو نیشترباایب. مثل قبل باش. نهیهمون سو نیا. شد نیا!!!!!! اهاااا: بلنددادزد

 ....دیخند

 "....نگه یوچ دبگهیبا یچ فهمهیاصال نم. مرد ادم بشونبود نیا!!! یعوض "

 .......قرارگذاشته تاعصرشنبه بروم دفترش ياس ام اس زد که باجواد میعصربرا
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 یابررسمدارك ر یکه حساب قهیدق 20بعدحدودا. دیاسناد راد يجواد یوقت. به سمت اصفهان راندم عصرشنبه

 ندهیتادوروز ا.کوچولوانجام بدم  قیتحق کی,کنم  یمدارك رابهتربررس نیا دیتکان دادوگفت من با يسر.کرد

 ......کند  نکارراقبولیتا او وکالت ا مینوشت يقرارداد. گمیبهتون م

 ......وبامن درباغ قرارگذاشت دیایگربیدوروز د يقرارشد جواد. گربودیروز د 10يدادگاه برا  خیتار

, هم دستش بودgoogle earthاز ییعسکها,ومستدل است  يگفت که مدارك قو,که امد يجواد,موعود روز

وِرژن قرن  قتیدرحق.بود دهیکارشناس نقشه کش کیداده بود به ,حدوحدودباغ وباتوجه به عکسها نییتع يبرا 

 .......ورینقشه مرحوم غ یکمیو ستیب

 یمربوط به زمان راوردهیسال قبل گ59مربوط به  یمیمدرك قد کیکه به اداره ثبت اسنادشهررفته وگفت  میبرا

 گریمدرك مهم د کی یعنی. برابراصل بود یمدرك کپ.زنده بوده وحدوحدودرامشخص کرده وسفیکه پدرحاج 

...... 

 دکردهیرش کرده وتاکسفا یرصدراحسابیگفت که ام يجواد. مردکارش رابلدبود نیا گفتیراست م رصدرایام

 ......نکند قهیمضا یکوشش چیازه

 .......توجه غنج رفت نیته دلم ازا ناخواسته

وافترابه  نیبابت توه میتوانیحال هوشنگ راگرفت بلکه م توانیمدارك نه تنهام نیدادکه با نانیاطم يجواد

 .....من نبودم ,شعوربودیاگرهوشنگ ب.کنم  تیشکا لیفام نیدرب توانستمینم یول میکن تیاقاجون هم شکا

 یکنم ول مینامه راتنظ تیوشکا رمیرابگ شیاصرارداشت دست پ يجواد. خواستیرانم نیهم ا وسفی مطمئناحاج

حال هوشنگ .برنگشتم  ممیازتصم یشدم ول شمانیکه افتادپ یبااتفاق,خانه  دمیرس یبماندکه وقت.مخالفت کردم 

 ...گرفتمیدردادگاه م دیرابا

دستم راگرفت  دیمن راکه د.بود ستادهیا یکه ناراحت وعصب دمیخانوم راد قهیهمان دم در صد, خانه دمیرس یوقت

 زیمادرفوالدزره اومده داره اعصاب مامانت وعز نیا. ایب. ای؟ب ياومد!! خداروشکرمادر يوا: دیوبداخل خانه کش

 ...... کنهیوخوردم

 ؟ یک:کردم  اخم

 .......خواهرهوشنگ.محبوبه  -

 کنه؟ینجاچکارمیا: دمیپرس. گردشده بود چشام
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زنگ زده بودمحبوبه که چراهوشنگ به اقاجون تهمت  یمادرت صبح,نامه تیبخاطراون شکا!!! مادر یچیه -

مادرت روهم که .نگفت وفقط گله کرد يزیمادرت چ دمید,واهللا من بودم ,زده وگله کرده بود يخوار نیزم

 ........حاالومده طلبکار .ستیگفتن ن يور ياهل متلک ودر, یشناسیم

نشسته  گرنارحتید يهم گوشه ا  زیطلبکارنشسته بود ومامان وعز یمحبوبه باحالت,واردمهمانخانه شدم  یوقت

 .....کردم ونشستم رلبیز یسالم. بود نیجوِاتاق سنگ.بودند

 لیداداشم وک يبرا يریحاالم. خانم نیسو!!! خوب!!خوب : طلبکارانه نگاهم کرد,تاچشمش به من خورد  محبوبه

 ...میشماروهم خورد نیکه مازم دیندازیچوم دیریتازه م. دیحق ماروخورد. يریگیم

 نییدپایاریصداتون راب ؟یفتیپس ن یگرفت شیچه خبره محبوبه خانم ؟دست پ!!! آسه.!! آسه: رابلندکردم  دستم

 .......لطفا

 ..... نیسو: کرد میاخطارگونه صدا مامان

 طلبکارند؟ یچ يبرا شونیا ه؟یچ: ن انداختم به ماما يتند نگاه

مامان جونتون صبح زنگ زدندبه !!! هه: پرازنخوت به من انداخت ینگاه. فرصت بود نیانگارمنتظرهم محبوبه

خوبه  م؟یگیوچراناحق م میاتهام بست وسفیوچرابه حاج  میکن تیازهم شکا لینداره توفام تیگندخوبیمن م

ماحرمت ,حرمت مارونداره لیفام یدوقتیکه چرابا مشهیاخه ن.بسه گهید, میهمه سال ساکت موند نیا!!!! واله

 ....بسه گهید میهمه سال سکوت کرد نیا.میروداشته باش لیفام

سکته نکرده  وسفیحاج  یچراوقت دیسوالم جواب بد نیانوقت به ا!!! خوبه!!!خوبه:وسط حرفش  دمیپر

 د؟یتازه طلبکار.دیشکنیم دونمکدونیخورینمک م.دیحاالخوب زبون دراورد د؟یداشتزبون ن,بود فتادهیبودوتوبسترن

 م؟یحاالمابدهکارهم شد. دیکرد تیدشکایاومد. دیرونگه نداشت لیشماحرمت فام

احترام بزرگترت رونگهدار ! تیترب یدختره ب ؟يدار یچه زبون!واه واه : دوردرحدقه چرخاند کیرا شیچشمها

 .....یستیطرف من تون.

 دیحق ندار یول دیشمااالن مهمان. دیداریخونه رونگه نم نیشماحرمت ا. نکردم یاحترام یمن ب:زدم  يپوزخند

 ......چقدردست شماوهوشنگ خان روگرفتند وسفیحاج . دیتندحرف بزن زیبامادروعز

 

هان؟ اتفاقا طرف صحبت . نرفته ادتونی نهاروکهیا. کمک کردند) شوهرمحبوبه(  یتیا يچقدرتوبازاربه اقا -

 ......خونه من هستم نیشماتوا
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 ....... ایدر ریدخترت روبگ يجلو: روکردبه مامان  محبوبه

مسئله روحل  نیا شهیباگفت وگو م نیبب.!!! محبوبه جان: به محبوبه انداخت  یپوزش خواهانه نگاه مامان

 .....نداره  نیبخداقصدتوه نیسو.کرد

تابه  دیکن ینیمترعقب نش کیو دیخراب کن وارویاون د, دادگاه نکشه خواهدکاربهیاگه م. دینیبب:جواب داد محبوبه

 ....نداره قتیحق دکهیخودتون درستش کن.میشماروخورد نیهم که چوافتاده مازم یحرف نیا, دادگاه نکشه

 "گفته یکیبه  ردوازسرحرصیزبانش رابگ يخداحتمارضانتوانسته جلو يوا"

 ه؟یمترکاف کی دکهی دیرس جهینت نیا چطوربه:  دمیخند

 ........خوب  یمتره ول میون1اصلش . ستین ي زیمتر چ کی:جواب داد مغرورانه

 یلیمترمکعب ،خ 200چقدر؟ شهیمترم 200 زانیبه م یطول يمتربرا کی!!! .محبوبه خانم  دینیبب: زدم  يپوزخند

  ؟یبش يشماهم مشتر. عقب،تاسرراست بشه میدومتربر دیخواه یم.شهیم

 ...... يبخدازبون دراز یلیدختره پررو ؟خ یکنیمسخره م: گردشد  چشمانش

 ....يشنویمنطق هم م یجواب ب,متر  کی یگیمنطق م یب یوقت: کردم  خونسردنگاهش

 ؟ ینینکن بدبب يکار کی!!! نیسو نیبب: درامده بود حرصثش

 خوامیگرفتم م لیتازه وک, واقعاکه د؟یکه به ماتهمت زد نیبدترازا ید؟مثالچیکن یدمیتهد:  زکردمیرار چشمانم

 ....کنم تیازشماشکا وسفیبه خاطرتهمت وافترابه حاج 

 .....ینیبیم, يخوارشد یتودادگاه وقت. میمامدرك مستنددار!!! هه:بلندشد باحرص

 ....اروم باش!.... محبوبه.توروخدازشته!...محبوبه جون !!! خاك بسرم گفتیمدام م مامان

 .......دادیمحل نم.مامان بسه گفتمیم یهرچ. ردیمحبوبه بدترسواستفاده مک یول

 .....قرارما تو دادگا ه .باشه : به محبوبه  روکردم

 ....دیدیمن رو اخرسرپس م چارهیکه حق برادرب نمیبیم:جواب داد محبوبه

 .....شیرپیخ.دیخوش اومد. میرسیبه اونش هم م. ؟ باشه!؟حق!حق : زدم  يا قهقه

 ......دیراپوش شیوکفشها رونیرفت ب تیباعصبان

 میدبرینبا,اخه ستیدرست ن.محبوبه جون: گفتیمامان دنبالش رفت ودرهمان حال م یول. گفتینم ي زیچ زیعز

 .....دادگاه
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 یچیگرفته ه لیکنه؟ حاالرفته وک نیبه من توه يدیچرابه دخترت اجازه م, یحلش کن يخوایاه پس اگه م -

 .....کنهیهم م نیوهتازه ت,

داداشم . میریدادگاه نم,دیکرد ینیشیشد وعقب ن وارخرابیاگه اون د:ادامه داد.پرمدعابود یلیزن خ نیا

 ....خوردن نداره به خدا,مال حروم .کنه  سمیبچه هاش تق نیروب شینهایخوادزمیم

ازخونه حاج  رونیبروب.دادگاه  داربهید.خداحافظ:بادستم به سمت دراشاره کردم . بود حیزن وق نیکه چقدرا يوا

 ......رهیتادامن شما حالل خورهارونگ,که مال حروم خوره یوسفی

ناراحت  کردکهیمحبوبه التماس م ابهیساکت باشم  گفتیبه من م.شده بود یومامان عصب کردیم هیحاالگر زیعز

 ..... دیاینشود وکوتاه ب

 .....زشته. لیبده توروخداتوفام نیسو: من  روکردبه

 م؟یروداشته باش لیحرمت فام دیچراهمش مابا.؟.حرمت مارونداره  لیفام نیچراا.بسه مامان: وسط حرفش  دمیپر

 

باهاش  شدیدمیشا: مامان درمانده لب حوض نشست .رفت رونیازخانه ب.کردیبدنگاهم م یلیخ محبوبه

 .....کناراومد

 اخه ؟ ياریمادرمن؟ اخرچراکم م يچجور -

 .....رهیم یحاج يابرو گند؟یم یمردم چ.دادگاه  میزشته بر -

 ....دپاسخگوباشندیتازه با.؟اونهاتهمت زدند یگیم ی؟چ رهیم -

 .... میکن دخرابیروهم با يانار نیزم یواربلوکید گهیم!...... نیتازه سو: خانوم گفت قهیصد

 .....غلط کرده  -

تودادگاه برنده  گهی،م لمیوک يباشه؟ جواد.بفهمه فقط نگذاراقاجون . مامان نگران نباش: به مامان  روکردم

  شعوریب هیزنک, واقعاکه. ياحمقهازنگ زد نیبه ا نمیهم نب گهید.نگران نباش.میشیم

 ...کشهیهم نم خجالت

 میامروز بارضا رفت!!! غصه نخورفدات شم: نگاه کردم دیباریوغم م یکه ازچهره اش ناراحت زیبه عز سپس

 ?نفهمه باشه یفقط حاج.میش یروزمیماپ.ومستدله  يقو یلیهم خ يمدارك جواد.متراژدرسته . میمتراژکرد

 باشه؟,روبسپردست من  یهمه چ.نگران نباش:  دمیباالوصورتش رابوس رفتم
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دست .بکنم  يکار تونستمیم کاشیا. بره یحاج ينگذارابرو.مادر ینیرببیخ یاله:لرزان جواب داد ییباصدا زیعز

 م؟یبگ ایلیبه ا يخوایم. يرشدیخدامنوبکشه که تودرگ,ییتنها

 نه:دادزدم یعصبان

 ....باشه ؟نگران نباش . تونمیخودم م.خوادینم یول. زیدعزیببخش: کردم  یرابستم وپوف بعدچشمانم

اتاقش ببرد  زرابهیاشاره کردم عز قهیبه صد. دیلرزیم دهیگنجشک ترس کیمثل  چارهیب رزنیپ,کردم  وبعدبغلش

 .....اوبدهد ببهیسنبل الط وعرق

 .....خوبه ها میابگیلیاگه به ا یول:گفت  ررفتیعز یوقت مامان

مگه من برگ . اونو وسط نکش باشه يپا. مامان مرگ من به من اعتمادکن: سرم گذاشتم  يرارو دستم

. زن گرفته ییباکمال پررو. که بابااون بالهاروسرت اورده  یکنیکارهاروم نیدنبال کاره هم لمیوک...!.چغندرم؟بابا

مردم  يگذاری؟مادرمن چرام. ربرفیز يچرااخه سرتو مثل کبک کرد. زن ودختر دارم کی گهیسال تاماه هم نم

وضعمون ,يدادیازهمون اول اعتراضت رونشون م ؟اگهیچرا؟چون زن.یتوهم اعتراض نکن,خواستندبکنند یهرغلط

 .....چشم میبگ رسهیازراه م يچراهر خراخه . نبود نیا

رفتم جلوبغلش .الزم بود  یکرده بودم ول يرو ادهیز. سوخت شیدلم برا.توچشم مامان جمع شده بود  اشک

, شوهروپسرانش بودندوپدرش , شیتنهامردان زندگ دادمیبه مادرم حق م. هیدراغوشم شروع کردبه گر,کردم 

تخت افتاده بود  يهم رو کردندوپدرشیاکتفام یشوهرش که ولش کرده بود؛پسرانش هم فقط به زدن زنگ

ان هم .زدیهم به مام يسر, برودشمال خواستیکه سرراهش م یبندبودوتنهاوقت شیخواهرم هم سر ش به زندگ.

 .....کردیکباراکتفامی یماه يواوهم فقط به زنگها,کباری یسال

سالهاتحت .حاالعذاب وجدان گرفته بودم که چرابااوتندحرف زده ام . میرانداشت یکس رخودمانیومادرم غ من

 شیکندونوه ها ییرایپذ شیوازعروس هاودامادها دیباارامش باشوهرش بنشن نکهیا يپدرم بود وحاالجا ییزورگو

 نیا,حق مادرم.. مزخرف بشنود یناکسازهرکس و باشدو لشینزددخترومادروپدرعل دینجابایا, دورش حلقه بزنند 

 ..... نبود یهمه ناراحت نیحقش ا.نبود 

دلم .داخل حوض بود  يهایبا ماه يسهادرحال باز. بلندشدم وسمت اتاق مامان رفتم ؛يخودخور بعدچندساعت

که  ینم؟ منک يدخترم مادر يبرا یخودم توانسته بودم بخوب ای،ا کردمیکه مادرم راسرزنش م یمن.فشرده شد

 ......شده بودم ردادگاهیباغ وخانه بودم وحاالهم درگ نیمدام ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٨٤ 

ازمن گوش  شیمادرم ب يحرفها شتربهیرابیاخ یبود ،حت ينوه طاهره خانوم همباز  هیوسم شتربامادرمیسهاب

 ...... کردیم

 ....بود یشمیفرش ابر کیبرپاکرده بود،نشسته بود ودرحال بافتن  شیبرا وسفیکه حاج  یدارقال يپا مامان

 ...دلش راسوزانده بودم  یکه حساب کردیم نیازا تیحکا نشیف نیف يصدا

 .....دوکتفش گذاشتم  نیودستم رادورشانه اش حلقه کردم وسرم راب جلورفتم

 ...بود رکردهیگ میدرگلو يزیچ,دستم گذاشت  يدستش رارو, کردیکه کارم نیح درهمان

 نیمثل تموم ا!! ببخش,گفتم  یچ مدمی؛نفه زنهیادمیخودزیحرف ب نیسو!! خشمامان بب:لرزان گفتم  ییباصدا

 .....الل شم که ناراحتت کردم  یاله!......سالها

همه  ،یگیتوراست م: بادستش پشتم رانوازش کرد.شد ومرابه جلواوردودراغوشم گرفت  يکوریس کردم  احسا

 ....زبونم  یمن ب, محضه قتیحرفهات حق

بکشم،  دخجالتیدبایمنِ چشم سف.منوشرمنده نکن  گهید!!!باشه!!! شیه: شانه اش بلندکردم  يراازرو سرم

 .....سها ينه تنهامن، بلکه برا,يدیزحمت کش یلیتوبرام خ

 ينطوریمن وتوا دبختیچرابا م؛یازدست زمونه شاک ستم،یازدستت ناراحت ن: اشک چشمانش راپاك کرد بادستش

 یکارکنم؟ چ یبگوچ.اومدم  یدرم دجلوشیبا,شرمه  یمحبوبه واقعا ب یگیست مرا.نجوریمن اونجور،توا,باشه 

 کارکنم؟

 هایلیکه خ ي زیچ.داشتم که دلسوزم بود ينداشتم ،حداقل مادر ینداشتم ،اگرهمدل وهمزبون ياگرشوهر "

 "راداشتند  شیارزو

باغ رفتم  یدوروز بعدوقت نکهیغافل ازا م،یپوزهوشنگ رابزن میتوانیتودادگاه م میکردیفکرم زیومامان وعز من

 .....بکنم  شیخودم حالج يتوانستم برا یمواجه شدم که اصالنم يباصحنه ا

با باغ  یگذاشته بود ،ومادرضلع جنوب وارراخودشید نیا ونیبود وهما ونیباغ مجاور باغ هما یغرب وارضلعید

هوشنگ  رصدراوباغیاغ خودمان وباغ امب نی؛ماتنهاب میبود هیرصدراهمسایبا ام یهوشنگ ودرضلع شمال

بزرگ نصب کرده  يخورد،دریم یکه به ضلع غرب يوارید يباغ انتها ی،درضلع شمال میگذاشته بود یواربلوکید

 ....واردباغ شدم  ،یاصل ابانیبودوروبه خ یکه درضلع شرق يانروز ازدر. میبود
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 یطول یبه در خراب شده ،ووسعت خراب دهیچسب یضلع غرب واریمشاهده کردم که د دم،یباغ رس يبه انتها یوقت

 ....حدودسه مترداشت

 شده بود؟ وارچراخرابیپس د, بود دهینوز يباد چیدوسه روز قبل ه یدرط.بودم  گرشدهیواقعاغافل

 نییبلوکهارا باحوصله برداشته وپا یانگارکس یعنی,خراب شده  واربطورمنظمیمشخص بودکه د,شتریب بادقت

 .....بود وارگذاشتهید

 میون کیکه درکوچه امتداداشت ،به اندازه  ونیوارهمایکه د دمید,شدم یدرباغ رابازکردم و واردکوچه پشت یوقت

 .....خبره  نجاچهیا نمیادببیزود ب:  دیزنگ زدم به س عیسر. شدمیداشتم منفجرم, متربرداشته شده

 خبره؟ نجاچهیا: رانشان دادم  ی،خراب دامدیبعدکه س قهیچنددق

راه  یگفتندکه ازجاده داخل باغ شمابه جاده اصل ونیجناب هما: زد  يخونسردنگاهم کردوزهرخند یلیخ دیس

 .....بازبشه یبه جاده اصل یوراه میتادربگذار م،یحاالهم بلوکهارابرداشت,دارند

زجاده داده که ا امیپ ونی؛هما دهیدشنیماه قبل رضاگفته بود؛که از زبان س کیبودکه  ادمی, کردمینم اصالدرك

 .....ندادم یکه محل,انقدرحرفش مسخره بود یراه دارد ول یوسط باغ به جاده اصل

 ......راه داشته باشد یبه جاده اصل يگریازوسط باغ د یحرف، که کس نیترازا احمقانه

اقاجون استفاده  یهوشنگ وناتوان روداردادگاهیشهربود وحاالمردك نفهم ازگ يوکمربند یما لبِ اتوبان اصل باغِ

 ....کرده بود  وارراخرابیکرده ود

 شدیمتوجه نم,دادم  حیکردم وتوض فیتعر شیبرا یوقت.بود  يراه، زنگ زدن به جواد نیکرده بودم؛بهتر هنگ

 ؟یچ گفتیومدام م

 .....شده  یچ نینجاببیاایپاشوب:دادزدم  اخرسر،سرش

 ...همتاخبرش رابد دیهمونجاباش!!! باشه: درپاسخ گفت يجواد

 "کرد؟ینجاچکارمیا نیا!!! يوا "شدم رصدرامواجهیدرراکه بازکردم، باام. دیدرباغ راکوب یکس, بعد قهیدق 20 قایدق

 ش؟یفرما: دمیپرس

 .....شده یچ نمیاومدم بب: پت وپهن زد  يلبخند

 کرده؟ یدرخواست نیازشماچن یوانوقت ک -

شده سرش  یچ نمیبب امیب, نجامیزنگ زدوازمن خواست اگه ا, دادگاه بود يجواد:راکج کرد  لبش

 .....توباغ امیحاالبروکنارتاب.دیدادزد
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 یارامش داده بود، ول یبه من حساب نیدرست بودکه چندروز قبل سرمتراژزم.درتکان نخوردم  يازجلو

 .....فرق کرده يزینجاچیکه ا, خودش بکند شیپ یبرداشت اشتباه خواستمینم

 .....ادی،عصرب يجواد زنمیزنگ م. ستین يمسئله ا: دادم  هیبه درتک نهیبه س دست

 ....درگذاشت ودرراهل دادوامدداخل  يراال شیدراببندم پا امدم

 ؟ دداخلیایبه شمااجازه داده ب یک!......یهـــِــــ: دادزدم سرش

شدوبعدسرش  واریبه د رهیخ رتیت وحبابه.وارافتادید یچشمش به خراب,همان بدو ورود .ندادو واردشد یمحل

بدبخت هم  يجواد. یگیچرت م يماجراراگفت، فکرکردم دار يجواد یوقت: رابرگرداندو مبهوت به من نگاه کرد

 ......بود دهیهنگ

 شده؟ یبگوچ قایدق:دیتکان دادوپرس يسر. ستیچرت ن يدیحاال د:  ستادمیراتا ته بازکردم وبافاصله ا درباغ

 هم داره؟ یحاالواقعاسهم: دیمتفکربخودگرفت وپرس يا افهیق.گفتم  شیرابرا ونیدهمایتهد يماجرا

 خوادازابیحق کجابود؟ مردك م ،یسندمنگوله داررسم. ؟سندشش دنگ باغ مال اقاجونه دیگ یم یچ: دادزدم

 .... رهیبگ یگل الودماه

 ......کوچه نگاه کرد وارداخلید یباغ رفت وبه خراب رونیمتفکرجلودادوبه طرف ب یرابه حالت شیلبها

کارش  يدجلویدربگذاره ،با میکه نگذار نهیمسئله مهم ا یوحق داره خراب کنه ول ونهیبه هما وارمتعلقید -

 .....راخراب کنه وارشیکل د یتادومتربره باال چون اون حق داره حت دیواربزنیددی،با میریرابگ

 ...رفته نیباغ ازب تیاخه االن امن یول: جواب دادم معترض

وپدرش  یکن تیازش شکا یتونیم وارتوبزنه،یاگه دست به د ،یواربزنید یوقت یکه بله، ول نیا: تکان داد يسر

 ...یواربزنیود یبکارش ددستیامشب با نیهم. يرودرار

 !امشــــــب:دمیکش غیج ناخوداگاه

 .....دهانم گرفتم  يدستم راجلو عیبعدسر

 .....يسراغ دار یبنادرست حساب کی! .....من باغ لورکم.!.....رضا: زدرضا  زنگ

- .... 

 ....اره  -

- ..... 

 ....میواربزنیامشب د میخواهیم.خراب شده  ونیوارهماید ایب عیسر -
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- ..... 

  نیافر.......زود ....ایس زودبپ..........خانوم  نیباغ سو..... نه باغ من نه.......... انهیخانم درجر نیبابا سو.......نه  -

 ......ادیفقط امشب ب. پولش حله. نترس: کرد یبعداخم

روکردبه من وگفت نگران نباش  شیبعداتمام حرفها. است يمشخص بودجواد. گرراگرفتید یکس بعدشماره

عت به سا 24نجاتایا یکیدیفقط با.چه خبره  نهیادببیعصرم کسریخودش هم . دکردهیهم کارمون راتائ يجواد.

 هیبامن غرب: داد امدوادامهبعدجلو. نکاروبکنهیکه شبانه ا ادیازش برم.دربزنه  کهونخوادی ونیگوش باشه هما

 عینقدرسریا, یحاج تیموقع نیوهوشنگ توا ونیهما یوقت.انجام بدم  کنمیم یادسعیازدستم ب یهرکمک.نباش

, ندیا یدوتا فرصت طلب هم هستند ومطمئن باش کوتاه نم نیا.درکاره  يمشخصه عمد,دست بکارشدند

درتمام دوران . کنمینم غی،در ادیازدستم ب يهرکار یول ادیکه ازمن خوشت نم دونمیم ،ییدونندتوتنهایاونهام

دوست  يبرا يپس من هم هرکار,ارادت داشت بهش یلیکردوخیم فیتعر وسفیاقاجونم مدام ازحاج  میکودک

. پس مواظب خودت باش. هستند ییچه اشغالها دونمیم, رهستمیاون دوتاکفتارپ يمن تودوره ها. نمیاقاجونم مک

 ......یستیبگذاربفهمندتنهان

 د؟یدوستاتون روازدست بد دیترسینم:زدم  يخشندین

باشم ونگران که  رکفتاردوستیام که بادوتاپ چارهینقدربیا.......دوست؟ : راباالبرد شیمعمول ابرو طبق

 .....من رفتم !.....فعال. یهرحمله ازجانب اونهااماده باش يدبرایبا!! مواظب باش!!! وازدست بدم؟ به جهنماونهار

 .....کردورفت يگرد وعقب

 یازته دلم ازش متشکربودم ول,هست که نگرانت باشه ودنبال کارهات  یکس نکهیحس ا.بود یخوب حس

  ؟یهست یواقعاچه جورادم!!!! رصدرایام. حاضربه اعتراف نبودم

 گرید يثابت کرده بودکه مثل مردها شیمدت بارفتارها نیا یدرط رصدرایام.پمپاژشد میانگاردررگها خون

 . کردمیرابااوحفظ م میمرزها دیمردبود وبا کیهرچه باشد اوهم  یقصدسواستفاده ندارد ول

کنه وشروع  یابیاونجاست تاارز گهیساعت د کی يعباس جوز!!!خانم  نیسو: رضابود,زنگ خورد  لمیموبا

 ؟ ستین یبکارکنه ،مشکل

 باشه؟.بهش بگو پولش نقده، فقط زودباشه !!!نه  -

 یم ينکبت هرکار ونیهما نیچون ا, ستمیمیخودم وا سته،یبا کیکش دیاونجابا یکیروشنگرگفته  ياقا -

 ... رسونمیمن االن خودم رام د،ینگران هم نباش دیشمابر.کنه
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 ....تاوضع مشخص بشه رمیحاالنم یخواستم برم نهال بخرم ول یم!...رضا  -

 ...باشه به سالمت -

 .شدم نیوسوارماش رفتم

 يرضا هم کنار.بودند  وارزدنیعباس وخودعباس امده بودند ودرحال د يباغ ،کارگرها دمیرس یوقت فرداصبح

شروع به حرف  د،چاپلوسانهی،تامراد رنظرداشتیزرازیهمه چ ونیهم امده بود وازداخل باغ هما دیس,بود  ستادهیا

 ....گوش نکرد  یول ستیدرست ن فتممن بهش گ. نکاروکردهیچراا ونیهما نیا دونمیخانم نم نیسو: زدن کرد

 "مثل اونها یکیتو.يخودت خراب کرد!!!اره جون عمه ات  "گفتم دردلم

. تازه اومده بود د؟یدیدرادیس.مسال:رضا گفت . درفتیکه س دمید.محلش بدهم به سمت رضارفتم  نکهیا بعدبدون

 ...االن هم احتماالرفت گزار ش کاربده

 ..به جهنم -

 ...خودم حواسم هست . ستین نجادرستیموندن شماا. دیخانم شمابر نیسو:ادامه داد رضا

 .... یمن بگ دبهیشد با یهرچ یباشه ول: رضاکردم روبه

 ....دیمطمئن باش.چشم  يبه رو: چشم گذاشت  کی يرارو دستش

وقت  یوبعدکم وانیتوا رمیم: جواب دادم.برادرنگرانم بود کیمثل  یبرادرم نبودول.شده بود  یرتیدوباره غ رضا

 ...... رمیم

پول به مشامش  يبو یبود و وقت یعباس پولک.بود یعال یسرعت بلوك زن.باالامده بود يمتر کی بایوارتقرید

طبق قولم پانصدهزارتومان دست .خصلت بدراهم داشت  نیا یبود ول یادم خوب. فروختیخودش راهم م خوردیم

 نیماش يوا:باغ  دداخلیپر ارگرهاازک یکیگذشته بود ،که  یساعت مین بایتقر.به نقددادم تابعدبااوحساب کنم 

 ....يشهردار

وکشف  يریگیوکارش پ دیچرخیدرباغهام یبود که هرازگاه يگشت نامحسوس شهردار.سمت درباغ رفتم عیسر

 ...درمحدوده باغهابود رمجازیساخت وساز غ

 ...شد ادهیازان پ ونینگه داشت وهما ينقره ا يایپرش کیپشت ان هم . درباغ نگه داشته بود دم

 ....زنگ زد یوبا تلفنش به کس يوبعدرفت گوشه ا!!! میبدبخت شد يوا:  دیکه اوضاع راد رضا

 ادهیجوان همسن خودم پ ي گریمسن ود یکیدومرد،. میراکم داشت نیاوضاع هم نیدرا.شده بودم یعصب

 ....شدند
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 ...رفت وارکوچهید یمردجوان به کنارخراب یستاد،ولیا نیکنارماش مردمسن

 د؟یکنینجاچکارمیحاج خانم ا:به من کرد  یبعدسالم

 یدرحال بلوك زن دکه،ینیب یم:بازکردم , خونسرد درباغ راتاته یلیخ.کردم اعتمادبنفسم راازدست ندهم یسع

 یوارکشیباغم، دارم د تیحفظ امن يراخراب کرده ومن برا وارشیباغ د نیصاحب ا دیبنیهمانطورکه م. میهست

 ....کنمیم

کرده بودوکت  کیوپ کیش یلیداشت وکله طاس ،خ يبود وقدبلند يساله ا50که مردحدودا ونیهما

: تکان دادوروبه مردجوان کرد يبعدسر. شد کمانیبرلب، نزد يشخندین.تنش بود ينقره ا یوشلوارفاستون

 نگفتم؟.کنندیم یوارکشیرمجازدیدارندغ...... دجناب،ینیبب

 ....راه افتادتاواردباغ شود ,اش باشد  یشگیانگارکارهم يعاد یلیبعدخ

 ؟يریم يدار نییپا یکجاسرت روانداخت: دادزدم

بود  ختهیکه ابهتش ر ونیهما. خورده بودند کهیهم  يگردشده بود، دومامورشهردار شیبرگشت، چشمها بادادم

 .....به تن من نباشد خواهدسریمشخص بود دلش م شیازچشمها,

 توباغ ؟ يایشمارودعوت کرده بود ب یکس:جلورفتم . کردیهم تلفنش تمام شده وبه مانگاه م رضا

 .....باغ رو نشون بدم وارخرابید ونیخوام به اقا یم: کرد یسرفه مصلحت اورد،یکردکم ن یسع

بروازباغ خودت نشون بده  ،یباغ رانشان ده وارخرابید يخوایم.الزم نکرده : شدم  ونیدرچشم هما چشم

 .شاهدهم د ارم .... کنمیم تیشکا رمجاز،ازتیداخل، به جرم ورودغ يرابگذار تی،پا هیشخص نجاملکیا.

 "بودم راوردهیحرفهاراازکجاگ نیا مدانستمیخودم هم ن.کردمینکاررانمیصدالبته که ا"

دیعلناخواب ونیهما باد..... 

 ؟یهست یک يفکرکرد! تیترب یدختره ِب: صورتش راجمع کرد. دیبودچه بگو مانده

 .....دختر کنمیادمت م: میکه فقط خودمان بشنو يطور بعدارام

خجالت بکش الاقل به حرمت پزشک بودنت !.....حرف زشت هم نزن!نکن نیتوه: اوردمیهم کم ن من

 گه؟یم یزد؟ خانمت چ دحرفیخانم چطوربا کیبا یستیبلدن!.....

 "مواظب باش نیسو يوا ".بود یعصبان یلیخ.نفس نفس افتاده بود به

 ...شونهیسرم امدمقصرا ییاگرفردابال. کنهیم دمیداره تهد!!! ونیداقایشاهدباش: سمت مامورها  برگشتم

 ..... نطورخانمیشماهم هم.داقایصلوات بفرست: محتاط جلوامد یلیمردجوانترخ
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 ؟....میماواردش دیگذاریدحاالمیمن گفت ببخش بعدروبه

 .....شده بودم بیوبه قول مامان دلفر شودیدامیپ میچال گونه ها دانستمیم,زدم،ازانهاکه  یحیلبخندمل

 .....میکنینم یماکارخالف!!!! دیخوش اومد!!! کنمیخواهش م -

خنده اش رافروبخورد، پشت من  کردیم یسع کهیباالانداخت ودرحال ییسمت مردمسن برگشت وابرو دجوانمر

 ....واردباغ شد 

 ......زد نیرفت باحرص کفشش را به زم يکردوبه گوشه ا یپوف یعصبان ونیهما

 کی.باغش نگه داشت  يا،جلویکه پشت پرش,بود رصدرایام اهیلکسوس س. دمیسرك کش. امد نیماش کی يصدا

 ......هم به پاداشت یاهیس یشلوارل. برتن داشت يدیشرت جذب سف یبه چشم د اشت و ت یافتاب نکیع

 "خبرش کرده بود؟ یک نجاچکارداشت؟یگراید نیا "

 .......رصدرایام ایکندیمن کارم يمعلوم نبودرضابرا.مقصرمعلوم شد.به رضاافتاد نگاهم

جلوامدوسالم کردو . کردندیپرسشگرانه به اونگاه م ونیوهما يشهردار ياماموره. خوش وبش کردند باهم

  ؟یشیواردباغ م یاجازه گرفت: دیبلندپرس ونیهما.واردباغ شد 

 ؟یاجازه ازک: برگشت ونگاهش کرد رصدرامتعجبیام

برلبانش نقش  يکرده؟ وپوزخند رونتیخانم معلم ب!.....اه: کرد يخنده ا رصدرایام.باچانه اش نشانم داد ونیهما

حق ندارند  نهایا: شده بوددوباره روبه مامورهاکرد یعصب یکه حساب ونیهما.بست وبعدبه سمت مامورها امد

 .میجاراه دار نیماازا......بزنند وارید

خبر نشان  یکردخودرابیم یکه سع رصدرایام.ستیهمراهم ن:جواب داد ونی؟وهمايدار یمدرک:دیمامورپرس

 ره؟خب نجاچهیا: دیپرس,دهد

فاضل  يقراربود پرونده اقا. اوردم تانیمدارك باغ رابرا یعیخانم سم: رصدراگفتیدهانم رابازکنم ،که ام خواستم

 ...میراباهم چک کن

 ستینطورنیا دانستمیمن که م یامده ول ينطوریهم یعنی,خبرنشان داده بود  یخودش راب.هوشنگ بود منظورش

..... 

که به سمت باغ  وارشید یخودواردباغش شد وبه سمت خراب وارباغید یبه سمت باغش رفت وازخراب ونیهما

که راحت  دیدیم نهااجازهیشماچطوربه ا:کردیبه من اشاره م کهیبلنددرحال ییامدوازانجابه روبه مامورها،باصدا,مابود

 اخه مگه شهرهرته ؟,بدون مجوز,واربزنندید
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 .....رجوانتررفتم محلش بدهم سمت مامو نکهینگاهش کردم، بدون ا خونسردفقط

 چرا؟. لهیدخ یخراب شده وعامل انسان واربادستید ادیبه نظرم: روبه من کرد. واربودید یابیارز درحال

 امیباغم ازدست بره وبعدب تیکنم که امن ینکارونمیمن هم سواله، چون حتمامن ا ياتفاقابرا: باالانداختم يا شانه

 قیادعادارند که ازطر هیکنند،مدتیدادوهوارم نجامدامیکه ا ییاقا نیه االبت.مغزخرخورده باشم دیبا واربزنم،ید عیسر

تاراه رفت وامدداشته .وار،درکاربگذارندید یخواهنددرخراب یداده بودندکه م امیراه دارندواتفاقا پ یباغ مابه جاده اصل

 ...باشند

بله االن همراهم :اقاراه نداره؟جواب دادم نیباغ متعلق به شماست وا نیکه ا دیدار یاشمامدرکیا: دیپرس مردجوان

فرداحتمامدرکتون رابه  نطورهیاگه ا:تکان داد يمردجوان سر.اورمیمدرك ب دیحاضرم هروقت گفت یول ستین

تلخ  يبودوبو  ستادهیا کمانینزد یدقدمحاالچن ونیهما.هستم یوبیبنده ا,من  شیپ دیاوریب2منطقه  يشهردار

 .....دیرسیم ماز پشت سربه مشا رصدرایعطرام

 کیمشخصه  یول..... کرده وارراخرابیباد د دیشما که فرمود:دیپرس ونیروبه هما يمامورشهردار

 ....کرده  وارراخرابینفرعمداد

 کمیبعدنزد.حوصله دستش راباالاورد  یکند، که مامورب ییگو يور يخواست دوباره شروع به در ونیهما

امروز تمام  نیرو هم وارباغتونید. دیریبگ دهیخانم ازمن نشن:نشنود، ونیکردهمایم یکه سع یشدوارام درحال

 داره؟ یواه ياقاادعا نیمشخصه ا دیاوریفرداهم سندتون راب.دیکن

 .ستیدران هم ن یوشک میدار يحتماسندمحضر!! بله!! بله: تکان دادم  يسر

 !نهیمهم هم!!!خوب :رابست وسرش راتکان داد شیچشمها

 ....اقاچرنده نیا يادعا نیا!....دینیبب -

 ....فقط ازدومترباالترنره.تونه بکنه ینم يکار .دینده ادمحلشیز! دونم یم -

دنبال مامورسمت کوچه رفتم .دهانش بازمانده بود ونیهما.رفت  نشیتکان دادوسمت ماش يرصدراسریام بعدبه

به جاده ودرباغ انداخت وجواب  یه؟مامورنگایداخل کوچه چ یخراب نیدرموردا!!! دیببخش: دمیبلندپرس يوباصدا

 عیسر. اب متعلق به شماست يجو نیا. ارندجاده راه د نیبه ا) رصدرایمنظورباغ ام( يفقط باغ شماوباغ کنار: داد

 . میهم سنددار نیا يبرا!!!بله بله :جواب دادم

 ینیقب نشمترع6 دیبا, اگرهم بخوادبگذاره. حقِ درنداره)  ونیمنظورهما( شونیپس حق شمااست وا -

 ......محلش هم نداد یحت يمامورشهردار. خورده کهی یحساب, ونیمشخص بودکه هما.کند
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 ندیمنتظربودندبب.کردندیم خوردندومارانگاهیم ينشسته بودندوچا يمامور ها،کارگرها که گوشه ا بعدرفتن

کارها اصال درست  نیا نیسو: شد  کیوارنزدیدوباره به د.کردیغرغرم رلبیهم ز ونیهما. شودیاخرسرچه م

 ....نکارهانبودیاهل ا یحاج.ستین

 ؟يچه کار:دمیرپرسیمتح. نرمترشده بود حااللحنش

 .....روبخوره گرانیسهم د نکهیا -

 وانیا نیازا میماسهم دار دونستیم یحاج:ادامه داد.رودیم شیتاکجاپ نمینگفتم تابب يزیچ"بود  شرمیواقعاب "

 ....جاده  نیوازا

 ومد؟یسالم بودصداتون درن یخوب چراوقت -

 ...دهیباالخره حقمون رام کردمیفکرم!...... یسادگ: باالانداخت يا شانه

رابدون اب  وانیوا دیروخر نیزم. روساخت، خودش تنهابود وانیباغ وا نیاقاجون ا یوقت!.....چه جالب !....اهان -

حاالچطور . گفته نهارااقاجونمیا. کس هم کمکش نکرده چیه. ،ساخت کردیکه بااالغ اب حمل م یدرحال

 ....دارم  يومحضر ی؟اتفاقامن سند رسم يشماسهم دار

نگه  لهیطو ياالغشون راتو تشیبارع شهیبابام هم: پراند کبارهی.شده بود  یدوباره عصبان. زدینفس م نفس

 "باغ وانیعلنانصف ا یعنی ".سهم ماست لهیطو. داشتندیم

 ......شهادت  يادا يادبرایب داکنی؟خوب برواالغه روپ یرازودترنگقتچ!..... ا دکتر:  رصدراامدیام يصدا

 دندچهیشنیبودندوم کمانیرضا وعباس که نزد. میخورده بود کهی ونیکه من وهما,ان حرف رازد  يانقدرجد

 .....امدیخونش درنم يزدیکاردش م.علناحرصش درامده بود ونیهما.رخندهیزدندز ی،پق مییگویم

 دختره؟ نیتوموضع ا یرفت:رصدراکردیخشمناك حواله ام یبعدنگاه

 یسندرسم, راالغیغ. نجابودهیاالغتون ا یگیاخه توم......؟ یچه موضع.....موضع؟ : باالانداخت  يا رصدراشانهیام

 ....دادگاه می،بر هیروکن اگه رسم. نوبگویا انه؟ی يدار گهید

 

البته !....البته : به من انداخت  ينگاه بد. هم قرمزشده بود شیحاالگوشها ونیهما. زدیحرف م يرصدراجدیام

 گهیمعلومه د... فتهیتنهاتوباغهادوره ب, وهیزن ب کی یوقت!!! .....یول...دورازانتظاره  وسفیازنوه حاج !.....

 ..... یکنیرام شیطرفدار نطوریداده که ا سیسرو یحتمابهت حساب.....
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درونم خردشد ومن  ي زیانگارچ!..... یواقع یبه معن.شکستم. جادشدیا ینیجوسنگ.ستادیانگارزمان ا.شد  سکوت

 .....امدیدرنم یازکس ییصدا. کردم  خی. دمیخردشدنش راشن يصدا

 نیا دنیشن.کنم  رصدرانگاهیبخصوص ام ،یحاضرنبودم برگردم ودرچشم کس.هم ساکت شده بودند  حاالکارگرها

 زیچ. امدینفسم درنم دویکشیرمیقلبم ت. وحشتناك بود یلیخ لیازفام یکیمرد،ان هم اززبان  نیچند يحرف جلو

 یحت.من نبود يگرجاینجادیچه بکنم ؟ا دانستمیقنانمیحق.حس بود یب میدستهاوپاها. ه بود رکردیگ میدرگلو ي

فقط عقب .نشد  یول. ونیهما يگو اوهیجلوبروم وبزنم دردهان  توانستمیکاش م يا. میبگو يزیچ توانستمینم

به . رومیبه کجام دانستمینم.من انجانبود يجا. توانم نیبااخر دم،یرفتم ودو رونیازدرباغ ب عیدکردم وسرگر

 گرباغیسمت د نمیماش. دانمیبه کجا؟ نم. ندادم متیاه یول دمیشنیمرضا راازپشت سرم  يصدا دوم؟یکجام

 .دورشوم  خواستمیمن فقط م یول.بود

 ".... شعورهیادم ب کیاون .... حاالنه.... ينشون بد دضعفیتونبا... نکن هیگر... نینکن سو هیگر"

که پشت سرم حرف زده بودند،اقاجون  يدوبار یکی لیان اوا. بزند يجرات نکرده بودحرف ناجور یکس مدتهابود

به من  ینسبت وحشتناک نیچن یمردك نفهم براحت نیبرخوردکرده بود ومحکم پشتم درامده بود وحاالا یحساب

توت  ردرختیبه خودم امدم، ز یقتو. دمیوبه کجارس دمیچقدردو مدانستمیاصال ن. مرد نیچند يلوان هم ج.داد

 یی؟جا...چقدراه رفته واخرسرازانجاسردراورده بودم .کاشته بود نشسته بودم يباغ انار يکه اقاجون درانتها یبزرگ

. کردمیم هیدگرینبا.کردم بغضم راقورت دهم  یسع.میزدیوحرف م مینشستیاوقات بااقاجون م یلیکه خ

قطرات اشک خودرابه پشت چشمم .. کردمیبه جلووعقب حرکت م ارو وانهیخودم رابغل کردم ود!!!!دینبا

 "نکن  هینکن گر هیگر " کردمیمدام تکرارم. رساندندیم

 دادمیحدتکان م نیااخررابستم وخودم رات میچشمها ".حرفها،تورونابودکنه نینگذارا".سکسکه افتاده بودم به

دانم  ینم. کردمیانقدرلبم رامحکم گازگرفته بودم که مزه خون رادردهانم حس م. نکنم هیکه گر کردمیم یوسع

نگران  یرا باچشمان رصدرایام دمراکه بازکر میچشمها.دهدیمحکم تکانم م یچقدرگذشت که احساس کردم کس

 ......دادیپنچه پانشسته بودوتکانم م يرو. دمید میرو يجلو,

 .....نکن هیگر: کردمیزمزمه م.اشک دوباره هجوم اورد "!!!! نه رصدرا؟یگفت؟ باام یچ ونیهما!!!! يوا"

 ؟یچ: دیپرس

 .....نکن  هیگر... نکن هیگر -

 ن؟یشده ؟سو یچ نیسو:نگران بود شیصدا.کرد میصدا
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کردم  یچارگیاحسا س ب. متوقف شد زیهمه چ کبارهی.صورتم داغ شد کبارهی. نکن هینکن گر هیگر: بلندترگفتم

 .....حاضرنبودم درچشمانش نگاه کنم .انداختم  نییسرم راپا.

 ..ریسرت روباالبگ: گفت ارام

 يا نهیباطمان. لباسش کج شده بود قهیگوشه لبش پاره شده بودو . دمشیدیحاالبهترم.را ارام باالاوردم سرم

 يدویچقدرتندم.بلندشو د؟یرضاچقدرصدات زدودنبالت دو یدونیم ؟یکنیم ينجوریچراا: دیپرس شیدرصدا

 ..... یشرکت کن ددوماراتنیدختر؟با

توته  ردرختینجازیا:زنگ زد وشروع به صحبت کرد یباتلفنش به کس. انداخت وبلندم کرد ربغلمیراز دستش

هم  یهرک...... باشه.. ...تموم شه وارامروزیفقط مواظب باش کارد...خونه  برمشیم..... نگران نباش. حالش بهتره.

 ......خداحافظ.....باشه ..... خواست حرف اضافه بزنه، بگو من حاضرم که دوباره مشت بزنم تودهنش

 ش؟یزد: دمیوپرس ستادمیا.پس دعواکرده بود يوا

 کی!!!مثالدکتره !!!.مردك ابله .راگرفت  میرضاجلو یول,زدمشیشترمیدبیبا. حقش بود.اره : جواب داد تیاهم یب

 .....داد ونیفحش ابداربه هما کی رلبیجوعقل وشعورنداره وبعدز

همه  ؟یکنیانوقت چه م,ندیگو یم تیحرف مزخرف رودررو کیاخرسر  گفتیهزاران بار م. اخطارداده بود مامان

 نیا یک ینیمامان بب ينبود ؟یحاالچ یپشت سرت بوده ول,هم زدند یتاحاال به احترام وترس اقاجونت اگرحرف

 ....دمیکش رونیرصدرابیام اازدستخودم ر,افتادم  ادشی یوقت ؟یحاالچ!!!! يوا!!! ي؟واياشکست نبودطلسم ر

 شد؟ یچ: نگاهم کر متعجب

 ....رمیخودم م...ولم کن  -

 ...يریمیم يدار. يرنگ به روندار ؟يدید نهیا نیخودت روتوا ؟يچطور: شده بود یعصب

 ....بهتر -

 یعنی؟ میچقدردنبالت گشت یدونیم. ستیوقتش ن.ریحاالنم یباشه ول: گفت يکردوبالحن مسخره ا یپوف -

 ....تواثربگذاره؟ به جهنم يرو دینقدربایاون ابله، ا ییمزخرف گو

 یادمهازندگ نیا نینجابیتوکه ا. یستیتوکه زن ن. یستین وهیتوکه ب. توگفتنش راحته يبرا!!!اره : دادزدم

 .... یکنینم

 ه تاحاالنبوده؟ حاالمهم شده ؟برات مهمه؟ نه ک یعنی -
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!! يوا. هینصف شهرکاف يبرا دهمیس.کنندیخبررو پخش م نیروندوایاالن عباس وکارگراش م یدونیتونم -

 ......یکنیدرك نم.کهیشهرکوچ نیا!!! يوا

که درمقابل خرافات وکوته  یهست یتوزن. یزن نترس وشجاع کیگفتم تو!.....منوباش !.....واقعا؟: زد يپوزخند

 یتاحاالپشت سرت کس يفکرکرد.که زنهاهم اندازه مردهاحق دارند دهیکه نشون م یزن. یستیا یم هایفکر

حرفهانقطه ضعف  نیبه خاطرا يدبگذارینبا. جادکنهیا یتواراده ات خلل یکس يبد داجازهی؟تونبا زدهیحرف نم

با  ينشون بد یوقت.توحمله کنند  خواهندبهیوحرص م يسوداونهاازح. داکنندینگذارازتوگزك پ. يبد یدست کس

 ....شونیهمگ يگوربابا. شهیم یول.سخته. کنندیم شترحملهی،ب یشیخوردم یچ

حرفها  نیا شمیداغون م. ستمیازسنگ که ن. روح دارم.من هم قلب دارم .بابامن هم ادمم : دمینال عاجزانه

 .... لیحرف اززبون فام نیا ی؟ وقت.کنهیم یتوچه فرق يبرا.شنومیروم

 ....اش راهم خورد یتودهن,خورد  ي.ه .گ کیاون . باشه. باشه: رابلندکرد  دستش

 کنه؟ تینره شکا -

 .....بودم ییمن هم جزو اون مزخرف گو,باشه یهرچ.غلط کرده -

 ...شیزدیم دینبا یول -

 له؟یچون فام ؟یچ -

 ...زنهیدامن م عاتیحاالبه شا!!! نه -

 هیچراگر:بعدروکردبه من . ستیکشاند وادامه داداصالمهم ن نیوبعددستم راگرفت ومرابه سمت ماشبروبابا  -

 ؟یثابت کن یخواستیروم یگفتم دفعه قبل ؟چ یچ ؟ينکرد

مردچه  نیبود؟ا یچه حس.حالم بهترشده بود  یول.دختربچه نادم راداشتم  کیحس . کردیم میحاالداشت دعوا "

مردبدم  نیازا کردمیم یهرچه سع.سحرداشت  شیحرفها.کردیحرف زدن بااوهم حالم رابهترم یحت کردکهیم

دررابطه ,درمن  خواستمیکه اصال نم ییحسها. اورد یدرمن سربرم یمتفاوت يانگارحس ها یول,دیایب

 .....  شدکردینم شیکار یول رصدراظاهرشودیباام

 .سوالش راتکرارکرد دوباره

 ؟ینگفت -

 رو؟ یچ: دمیخودامدم وپرس به

 ؟ينکرد هیچراگر نکهیا -
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 ...اورندیکه اشکم رادرب دمیبهانه نم یمن به امثال اون عوض: ازحرص جمع شدوبااعتراض گفتم صورتم

 .خوشم اومد : کنهیم زیزنهامتما هی، توروازبق......خصلت نیهم: تکان داد يزد وسر يوگشاد لبخندگل

رضا  رسونمت،یم! زودباش سوارشو: کرده لبخندش راجمع کردودستم راول کردوادامه داد يرو ادهیدزیوانگارفهم

 .نکنه يه خور. گ گهیادب شد تاد. روهم نخور ونیخونه ،غصه هما ارهیروم نتیگفت ماش

  د؟یخانم مودب باش کی يجلو دیتونینم: راگشادکردم  میچشمها

 !!!زودباش سوارشو !!! .....ول کن...!!!..اَه بروبابا : میبود دهیرس نیماش يحاالجلو

 ه؟یچ: دیپرس دباحرصیراکه د تعللم

 .....شمابشم نیاخه من اگه سوارماش -

 !!!!زودباش. نهیبیتورونم یکه نرفته؟ کس ادتی.  هیدود نمیماش يها شهیباباش!!! گهیاَه بسه د -

 ...جام خوبه: ام قفل کردم نهیس يرارو میدستها!!!اجلویب: کرد رنگاهمیمتح. ودرعقب رابازکردم ونشستم جلورفتم

 ،یهرچ:طلبکارنگاهش کردم  ت؟یشخص ارانندهی میمگه من راننده تاکس: گفت يامدبادلخورین ادخوششیانگارز

 !!!شم ادهیپ دیناراحت. دسوارشمیخودتون خواست!!! گهیددیبر

. داشت ییوعجب عطرخوشب. خوردیعطرتلخ وسردش به مشام م نشیداخل ماش.کردودررابست  یپوف

 هان؟ يخوایم یک ي،برا يدیپرس رمیبعدفکرکردم حاالگ. ستیاسم عطرش چ دمیپرسیاگرپرروبودم حتمام

 !!!! چکسیه...درداوربود  جوابش

به من  نهیازا.رابازکردم میچشمها م،یردشد يدست انداز يازرو یوقت.رابستم  میوچشمها دمیکش یقیعم نفس

 شهیسرم رابه ش.گذاشته بود یارام کیموز. نگاهش رابرداشت عیسر. باشد رشدهیانگارکه غافلگ.کردینگاه م

بزند ،دلم به  یمزخرف فحر نیچطورتوانسته بودچن ونیکه هما کردمیفکرش رام یوقت. دادم هیتک نیماش

 نیحرکات توه. بودم دهید يادیمسمو م ز ينگاهها. تهمت بزنند نقدرراحتیتوانندایادمهاچطورم. امدیدردم

. نگفته بود یحرف مزخرف نیرودررو به من چن نطوریا یتاکنون کس یول. بودم دهیپچ پچهاراشن. بودم دهیزدیام

است که برودکنج خانه  نیراباشد،انتظا وهیب یمتاسفانه درجامعه مااگر زن

 چشم داشته شانیشوهرها ترسندمبادابهیزنهاازاوم.درهرحال محکوم است .ردیاانقدردرانزواباشدتابمیاشوهرکندی

 یسرپرست نکهیا يفقط برا داشدیهم پ ياگرخواستگار.کنند غهیاوراص نکهیا يباشد ومردها دنبالش هستند برا

انقدرشانس داشته باشد  شدکهیدامیبه ندرت پ. باشد که تنهاست ینمس امردیسرپرستش راقبول کند یب يبچه ها
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 يدرشهرها دیالبته شا.شهرستانها فرهنگ جامعه ما بود بخصوص جامعه کوچک نیا. داکندیمناسب پ يتا همسر

 .روداشتند شیبودند،هنوز ان افکاررا پ یمردم دست پرورده جامعه سنت نیچون ا یول. بهتربود یبزرگ وضع کم

 

مگرمن . بسته بود یبخوب انیچارگویل يعرصه رابرا,سالم بود یوقت,افتاده بود  يماریکه االن دربسترب اقاجون

ان هم . نزده بود یتهمت وحشتناک نیتابحال به من چن ی،کس کردمیفکرش رام یداشتم ؟وقت تیچقدرظرف

 گرها،عباسکار يکرده بود، که جلو يواقعاچه فکر ونیهما.شخص خاص  کیمرانسبت دهندبه 

 ادشی!..... خدا يوا!..... دادن سیوچه گفته بودسرو. داده بود ینسبت نیچن رصدرایخودام دومهمترازهمهیورضاوس

وکوچه بازارچه  يازمردم عاد!!! پزشک  کی. بود ختهیقشرفره ندهیمثالنما ونیهما. دیکشیرمیقلبم ت مفتادیکه م

است  یادم تیبه شخص شترمنوطیندارد وب یربط یدانشگاهبه سواد یوپست ي؟ البته کوته فکر رفتیم يانتظار

اوخم  يتاکمربرا امدیم وسفیوهربارکه به منزل حاج  کردیسر خم م وسفیدربرابرحاج  روزیکه تاد یونیهما.

 .کردیم نیخودجرات داده وتوه نطوربهی،حاالا گذاشتیم يادیوعزت واحترام ز شدیم

 نهیرصدراازایام...؟منوببرخونه  یکنینجاچکارمیا:دادزدم . میاطراف شهربود يبه خودم امدم ،درجاده کمربند یوقت

 یخونه؟ چ يبر يخوایحالت م نیباا: سمتم برگشت. راارام گوشه جاده نگه داشت نیانداخت وبعدماش ینگاه

 .خونه  برمتی،م ي؟هروقت بهترشد يدی؟خودت رود یبگ يخوایم

 یبادرماندگ.ام واقعانزاربود  افهیق. کرده بودم هیگر! ایخدا.داشبورد دراوردودستم داد يازتو یبیج نهیا کیبعد

 !زود!....منوببرخونه:ذمینال

 .يسروصورتت روبشور دیاول با. ارمیسرت نم ییبال!.... نترس:زد  يپوزخند

ردوبدل  یگرحرفید.شدم ودست وصورتم راشستم  ادهیپ.نگه داشت  يرستوران واقع درکمربند کی يبعدجلو

،تا  کردمیبرخالف قبل، حاالباهراس به اطراف نگاه م. شدم ادهیپ عیتشکرکردم وسر رلبیز.ستادیسرکوچه ا.نشد 

تاسف تکان  يازرو يسر برگشتم،نشسته بود نشیدرماش رصدراکهیسمت ام,بار نیاخر يبرا یوقت. ندیمرانب یکس

 .دادوگازدادورفت

 زمهمانیمامان وعز.واردخانه شدم . دمیکش یقینفس عم "؟یرقرارگرفتیچه زود تحت تاث!!! نیبه توسو يوا "

که  یکس نیاخر!!! ياو. خانوم بود نیمیس. تخت نشسته بود سربرگرداند يکه باانها رو یکنجکاوشدم زن.داشتند

 .نبود يچاره ا. اندندمامان که متوجهم شد ،بلندشدو مرابه سمت خودخو. نمیخواست بب یدلم م
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همان موقع زنگ درخانه به . کردم یبااکراه روبوس. بلندشدوبه طرفم امد.زد وسالم کرد  يخانوم لبخند نیمیس

 .سمت دررفت تادرراباز کند قهیصد.صدادرامد

 یلیخ.تعجب کردم . به سمتم اشاره کردکه نزدش بروم دیمن راد یوقت. واردشد یرخ وعصبانس یباصورت ایلیا

 گه؟یم یچ ایلیاقا ا نیبب!.....نیمادرسو: مامان به من اشاره کرد. رفتارش طلبکارانه بود

 .میبود ندوراحتیا يبودازدست مزاحمتها یمدت. گردشده بود میچشمها

 ؟ دیداشت يبامن کار: دمیپرس. درحال قدم زدن بود یعصب.دادم وبلندشدم وسمتش رفتم رونیرابافشارب نفسم

. بود بیعج یلیباتوچکارداشت؟ جمله اش خ کهیمرت نیا: دیپرس تیوبادوقدم بلندسمتم امدوبعد باعصبان ستادیا

 ؟ !!!یچقدرخودمان

  ه؟یمنظورتون چ: دمیخونسردپرس

 !!!روشنگر ..... اروی نیهم -

به من !...... دکترروشنگر ياقا: جواب دادم نهیارام وباطمان! نیخونسردباش سو" دهیپس اون منود!....نه يوا"

 ه؟یمشکل.لطف کردندومنو رسوندند

چه حرفهاپشت سرش  یدون یم!! .....اروی نیاون هم ا.... ؟يشد بهیمردغر کی نیسوارماش یبه چه حق -

 زنند؟یم

داره؟ شما که  قتیحق, شهیزده م یحرف یپشت سر کس, یاوال مگه هروقت یول!!! ......دیببخش:ستم راباالاوردم  د

. است رهیگناه کب بتیغ. حرف دراورد یکس يدبرایکه بدون سندومدرك نبا دیدونیومعتقد، بهترم دینمازخون هست

 .بدم حیشمابخوام توض يبرا نمیبینم لیبعدهم دل

 یخودوب یکه ب ونهیهم ازامثال هما نیتوکارمن دخالت کنه؟ ا دهیبه خودش اجازه م یچه حق!! شعوریمردك ب"

 "بافند یجهت مزخرف م

 کیاجازه بدم اون مردك به خانواده من نزد تونمیمن نم. يبد حیتوض دیبا یول: امدکه شیتابروم ، صدا برگشتم

 .بشه

اتش  میکه االن ازچشمها دانستمیم. شده بودم یعصب یحساب. سرم راچرخاندم، که گردنم دردگرفت عیانقدرسر

خانواده شمادرحال حاضردخترتون !.... خانواده؟!...خانواده ؟: گرفتم شیدجلویانگشتم رابه نشانه تهد. باردیم

نسبت با  نیا يمن کجا. شده باشه  کیکنم تاحاالبه اون دوتانزد یروشنگر فکر نم يومادرتون هستندکه اقا

. ستمیمن جزو خانواده شمان!...... محتـــرم ياقا دیریدخودتون فراترمازح گهید دیدار!..... هان.....شماهستم؟ 
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 لیفام يتمام خانمها يبرا دیشماعادت دار. شمیهم نم نیشترازایب! .......نیهم.تمام شد.دورشماهستم  لیفام

 د؟یشیم یرتیغ کیدورونزد

دادزدم ,بودم  رهیشده ؟برنگشتم وهمانحال که بانفرت درچشمانش خ یچ!......مادر نیسو:امد شیصدا مامان

 ؟!درسته اقا . سوتفاهم بود، برطرف شد کی. ستین یزمهمیچ:

 فهیوظ نیا ستند،ینجانیوپسر هاش ا هیماریدربسترب وسفیحاالکه حاج : جواب داد. اوردیکم ن خواستیانگارم ایلیا

 ..خانواده باشم نیمنه که مراقب ا

 "!!مردك نیکمکم کن که بامشت نکوبم تودهن ا!!! خدا يا "

 ریخط تیمسئول نیا یانوقت ک.....؟ یچ.... ؟یچ: دمیپرس رم،یام رابگ یخنده عصب يجلو کردمیم یسع کهیدرحال

  رابه شماسپرده ؟

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .... زیمادرتون وعز -

 .خواستم شونیمن ازا. گندیخان درست م ایلیا! مادر نیسو: امد شیزصدایعز

که  میسردار هیماسا.....درسته؟ .باشه  مچهیحواسش به حجره هاوت نکهیا.......د؟یخوا ست یچ: دمیوپرس برگشتم

 .اش برسرماباشه هیکه ان شااله سا...االن تواون اتاقه 

 ...کسالت داره یحاالکه حاج یول -

مفهوم . شترینه ب دیبپرداز قتاهست،یکه حق يزیتون، اون چ فهیپس شما به وظ!!!درسته : وسط حرفش  دمیپر

 بود؟

قبول کردند  يلطف کردندباوجودمشغله کار اخانیلیا. یحرف بزن ينطوریا ستیدرست ن نیسو:کنارم امد زیعز

 .اعتماد لندوقابلیباشه فام یهرچ.

 قابل اعتمادند؟ دیدیوازکجافهم:زدم  يلبخند

 !!!ـــــــــنیسو:کرد میاخطارگونه صدا مامان

خان هم  ایلیا!..... نیهم.توحواست به باغ باشه ......خودم حواسم هست !!!!....... تونگران نباش: جواب داد زیعز

 . دستشون دردنکنه
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 ...دیشمابا. دیتومنزل بمون. دیباغ بر ستیازنیخانم ن نیسو: کردیحاالطلبکارانه نگاهم م ایلیا

 .رفت ادتی ؟یدخالت کن یقرارشد توامورچ!.....برکنص!....صبرکن : دمیبه اوتوپ يراباالبردم وبه تند دستم

 .حهیوق یلیخ. يمحل بد خوامیبه اون مردك هم نم: ادامه داد. گمیم یندادچ تیاهم انگار

کردم شمرده  یسع. راحت بود الشیراپشتش داشت ،خ زیچون عز یحاالکه کس. بود دهیفا یادم ب نیبا صحبت

که دلم بخواد  يهرکار...من هم !......باراخرت باشه !......نکن ..... دخالت....من  يکار....توامور: حرف بزنم 

 واضح بود؟.....نهمن بک يبرا فیتکل نییتع.....حق نداره  یکس........ کنمیم......

 مانیارباایخان مردبس ایلیا...... زشته یلیحرف زدنت خ!!! ......ــــــنیسو: کرد میگرانه صدا خیتوب زیعز

 .خوادیصالحت روم گهیهم به توم یهرچ......راحته  یازبابت همه چ المیهستند ومن خ يدرستکارو

 دونمیخودم بهترم,صالح خودم رو :ارامش خودراحفظ کنم  کردمیم یسع,  زیوچشم درچشم عز برگشتم

 !سال ستیاون هم بعدب...... رسهینم کسالیخانواده هم به  نیشماباا ییعمراشنا!!!...... زیعز

 .میبود یبچگ يمن ومادرت همباز! جـــــون نیسو!.... ــــــزمیعز: خانوم خودش راوسط انداخت  نیمیس

دخالت کن  ییتوکارها!.......نره  ادتی: اکردمیلیبار ،روبه ا نیاخر.زن دهان به دهان شوم  نیباا یحت حاضرنبودم

خونه به  نیا يتو.ازهمه لحاظ . کاره اون باغ منم همه.....! من دخالت نکن يتوکارها...... گهیم زبهتیکه عز

 ..خط قرمزبکش کی دخترمدورمنو...... جزمن ودخترم......دستوربده  یخواست یهرکس

 !!!!! ــــــــنیسو -

 يوبه سمت اتاقم راه افتادم برا! روز خوش: خانوم گفتم نیمیبعدروبه س. نکن مامان نیسو نیسو یه ه؟یچ -

 .خورده بودم یانروز به اندازه کاف

 

 .يادامه بد هیرو نیباا نیتو یتونم:ازپشت سرم امد  ایلیا يصدا

 ه؟یباکدوم رو: دمیپرس.وبرگشتم  ستادمیا

سهاهم ......کنم  تتیمن حاضرم همه جوره حما........ سرت باشه يمردباال کی دی،با يا وهیزن ب کیتو -

 ؟ینقدرخودخواهیچراا ؟یکنیکارمی، چ.....راغ پدرش روگرفتکه س گهیچندسال د.....خوادیپدرم

 دیکنیموندم چراهمه شمامردهافکرم یول. یفکرسهاهست نقدربهیممنون که ا:کردم  زیتمسخرام يا خنده

. خوامینم يسربخواهم،زور يباال هیمن اگرهم سا!......نه اقا..... زن باشه کیسر يمردباال کی هیدسایحتمابا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

چه !.....نه من .... پهن کن يا گهیسرزن د يسرت رو رو هیسا..... .بخوادبه من زوربگه یکه کس ستمیزنیکن

 به من؟ يدار ياصرار

بعدبرگشتم ودوباره . خودم انتخابش کنم دمیم حیاگربخوام شوهرکنم ،ترج: وادامه دادم زیبه مامان وعز روکردم

هم به  يکار.خونه حفظ بشه  نیبگذار احترامت توا!..... اخانیلیاحترام هرکس دست خودشه ا:کردم  انگاهیلیبه ا

 دیببخش!.... گهید یکی يبرا !..... من يبرا مانها...... یباش یهمسرخوب یتونیمطمئنام!...... من نداشته باش

 رمیزبانم رابگ يتونستم جلو ی،معلوم نبودم موندمیم گهید یکم. تواتاقم دمیپر عیوسر.کاردارم وخسته هستم 

 .بود ادیامروز ز يبرا. انهی

بزنم  غیج.بردارم وبشکنم  يزیچ کی خواستیدلم م. شده بودم یحرص یومامان هم حساب زیرفتارعز نیازا

 نیسرم راداخل لحافهاکردم وبااخر. گوشه اتاق افتاد يچشمم به رختخوابها. شدمیم وانهی،د کردمینکاررانمیاگرا.

 ...برد  مشدم وهمانجاخواب حالیب. زدم، که نفسم رفت غیانقدرج. زدم غیتوانم ج

. بردمیوباخودم م داشتمیسهارابرم. امدمیناهارم يفقط برا. گشتمیباغ وعصربرم رفتمیبعد، صبح ازخانه م تاچندروز

 .زیجنگ به مامان وعز کجوراعالنی

که بودند  دهید اچهیلیدرا دانمینم. حرصم درامده بود. بود؛دوباره باهم متحدشده اندتامراشوهردهند مشخص

 . رفتندیغش وضعف م شینقدربرایا

 .ندیا ینهامیمتراژزم يبرا يکارشناسان دادگستر, هوشنگ امدکه تیشکا يبرا يازدادگستر يچهارم نامه ا روز

 .الزم رابکند یزنگ زدم وقرارشد خودش هماهنگ يجواد به

هوشنگ قشنگ مخ .هوشنگ رانداشتم  دنیاصال تحمل د. وسه مرد به همراه هوشنگ امدند يروز بعدجواد5

 .بودند  بسیعنق و یان سه نفرهم حساب. سه تاکارشناس راگذاشته بودتوفرغون

دادکه نارحت  يستادودلداریکنارم ا يجواد. هوشنگ بدهند ،مشغول متراژشدند يبه حرفها یوقع نکهیا بدون

 .است ياسنادقو. نباش

دارد،بااوبزند  یراگرفت وگفت اگرحرف شیجلو ياماجواد. سمتم امدوخواست حرف بزند يدوبار یکی هوشنگ

 .کردندیمتراژم عیاس داشتندوباان سر یپ یج يدستگاهها.دیطول کش یکارمتراژدوساعت.

 شد؟ یچ: دمینام داشت ،پرس یازانهاکه رستم یکیکارشان از بعداتمام

 . رسهیم نیظرف ده روز به دست طرف جهینت......دیصبرکن:پرازاخم انداخت  ینگاه
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بهتره . که مشخصه جهینت!.....خانم  ـــــنیسو: دیبه خودش مطمئن بود خند یلینگارخکه ا هوشنگ

 .یروخراب کن واریود يریکارگربگ

 . ستیکارشناسان چ يرا جهینت نمیبودم که بب جانزدهیه.نکردم  اصالنگاهش

چراحاال  دانمینم. رمیهم نبودکه سراغش راازاوبگ یکس.زده بود  بشیبود که غ ینبود ومدت يرصدراخبریازام

 .بودم  دهیبودکه اوراند يروز15حدودا. امدیاصال به باغش هم نم.مهم شده بود میحضوراوبرا

جنبه  کیاز.نشوم  یافتاب شانیجلو کردمیم یهربارهم سع. به خانه مان امدند يخانوم هم چندبار نیمیوس ایلیا

 امدمیفقط هربارکه عصربه خانه م. دهدمن رابه اجبارشوهر توانستینم یبودم وکس وهیکه ب کردمیخداراشکرم

 . شدمیروبروم زیمامان وعز يبانق نقها وغرها

 دنیخشک کردبهیشاخه شروع م کی یبطور ناگهان.بادام شروع به خشک شدن کرده بودند  يبوددرختها یمدت

باعث پژمرده شدن  یوصمغ وحساب رهیترشح ش کردندبهیدرختان هم درقسمت تنه درخت شروع م یبعض.

 میمهاازاو درموردمشکل بادا شهیکه هم یمهندس. ماراستیقشنگ مشخص بود درخت ب.برگهاشده بودند

بپرسم فقط  یهم نبودکه ازاونظرکارشناس یکس.کردیم یبودکه به اصفهان رفته بودودرانجازندگ یمدت دم،یپرسیم

 .کرده بود شیدونوع سم ازما یکی.رفته بود  یفمختل يراهها.مثل مش قنبرکه اوهم مانده بودچه کند ییتهایرع

من .ان روز که به باغ رفتم ،مش قنبرورضا باهم درحال بحث کردن بودند.رضاهم ناراحت . بود یقنبرعصبان مش

 .هردوجلوامدند دندیراکه د

. هشد یمن هم موندم چ!!بکن  يکار کی.......بابا!! خانم نیسو: شروع به نق زدن کرد] دیقنبرتامراد مش

 شیپ ينجوریا. راامتحان کردم یهرروش.خسته شدم  گهید. شده اند ينجوریبادام اطراف هم ا ياکثردرختها......

 .ازدرختهارفته ادتی گهید. زهاستین چیدادگاه وا یشماهم که تمام حواست پ. میمحصول بادام ندار.....بره ،

 ادبهیز. امده بود، مدام سرم به مدارك ومتراژ ودادگاه بود شیپ ونیهوشنگ وهما انیجر یازوقت گفتیم رلست

 . کردمیم يکار  دیبا. دمیرسیدرختهانم

 يچراازاقا!!خانم  نیسو: دیپرس کبارهیکه رضا . گفتن نداشتم يبرا يزیقنبردرحال نق زدن بود ومن چ مش

 م؟یپرس یروشنگرنم

 به اون داره؟ یچه ربط!!!وا : گفتم. چارتاشد چشام

 .بکنه يزیچ ،ییبتونه راهنما دینخونده؟ شا يوکشاورز يدانشگاه باغدار شونیخه مگه اخب ا -
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بود،سرخودشده بود  یانگارمدت یدل لعنت نیا. نمیرا بب رصدرایداشتم تاام يکه بهانه ا خواستیهم م دلم

 .خواستیخالف م يزهایوچ

 "!!!؟یخوب. است بهیمردغر کیاون .. حواست هست نیسو "

 !!!بکن  یخواست يهرکار: حوصله بلندکردم  یراب دستم

 .رفت یراگرفت وطرف يرادراورد وشماره ا لشیخداخواسته موبا رضاهم

تمام ! یحس سرخوش.داشتم  یحس خوب.قلقلکم شده بود. کندیکوچک ته دلم پروازم يپروانه ا کردمیم احساس

 .زده بودم یالیخ یظاهراخودم رابه ب نکهیباا.دیگویرضاچه م نمیبدنم گوش شده بود،تابب

ربع  کیتا. روشنگرتوباغ خودش بود ياقا. میتلفنش تمام شد، خوشحال وشادسمتم امدوگفت شانس اورد رضاکه

 .ادیم گهید

 "چرا؟چراحاال؟ چرابااون؟!! یلعت!! یلعنت!! یازدست رفت!! نیسو! يوا!! يوا ".دختربچه ها ذوق کردم مثل

 .شده بودم یعصب. کف دستانم عرق کرده بود.حساب به تپش افتاده بود  یقلب المروت هم ب نیا

 یخداجون نگذارب!!! خداکمک کن ؟یشیم یچ ادیب یوقت. يشد ينطوریا ومدهین!!! نیبه توسو يوا "

 "!!!ابروبشم

 !!!خوامینم!!! باشم ينجوریا خوامینم!!حاالنه !! خوامینم!! خداجون:زمزمه کردم رلبیروبستم وز چشمام

 .به خودم امدم رصدرایبم ام يباصدا

 حالتون چطوره ؟!!......سالم  -

همه ضعف که  نیازا.راگازگرفتم  نمییلبم پا. فروبردم وچنگ زدم میمانتو بیانهاراداخل ج. لرزش داشت میدستها

 .امدیشده بود؛ ازخودم بدم م یبرمن مستول

باشه؟ بگو که !! زروبگویهمه چ!! روشنگربگو يدرباره مشکلمون به اقا:سالم کردم وبه رضاگفتم  يتند به

 ...بگو!!! میاستفاده کرد ییبگوکه چه سم کشها!! میچکارهاکرد

 ...دیگیدمیچرارضابگه؟ خودتون که دار!!!بسه !!بسه : دستش راباالبرد رصدراکالفهیام

نشدوناچارنگاهش  یلو. ازچشمانم رازم رابخواند دمیترسیم.فتدینگاهم به چشمانش ب خواستمیاصالنم!!!خدا يوا

 دادوادمیتنباکو م يعطر سردش که بو.داشت  دبرتنیوسف یاب ياسپرت باخطها یکتان راهنیپ کیانروز . کردم

 !!!اصال کاردارم ..خسته ام ..... وقت ندارم:دوباره به رضانگاه کردم . زد ردماغمیز کردیرامست م

 .رصدرابودیضعف رادرچشمانم بخواند،ام نیا دادمیم حیکه ترج یکس نیاخر. دادمیبچه هاجواب م مثل
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که  هیمدت.برگردنگاهش کن  گفتیحس سمج درونم م کی. ،که دوباره نگاهش کنم شدمیم وانهید داشتم

 !!!!نگاهش کن!!! شیدیند

 

 

 دهینشان دادم که تازه خر یتونیز يرانبازم، ازانهافاصله گرفتم وخودم راسرگرم درختها شترخودمیب نکهیا يبرا

 .بودم 

 زبافاصلهیمن ن. که درختهارانشانش بدهد رصدراازرضاخواستیام.داد  حیماجراراتوض رصدراکلیام يبرا رضاهم

 .پشت سرشان راه افتادم 

ناخوداگاه . رفتیسرش راباالگرفته بود وشق ورق راه م.شدم وقدبلندش  رهیپهنش خ يسر به شانه ها ازپشت

 "دهد؟یبه ادم م یچه حس پهن يشانه ها نیا يسرگذاشتن رو"گذشت  المیدرخ

 ینیودرون ذهنم ه "ه؟یچه فکر نیهان؟ ا ؟یهست یرفته توک ادتی!! نیسو یه "ادزدیازدرونم فر ییصدا

 .دهانم گذاشتم يو دستم رارو دمیکش

 .بودم دهیکش نیانگاربلنده.ومتعجب نگاهم کردند رصدراهردوبرگشتندیوام رضا

زدم وبالکنت  يلبخند. رضاهم مات شده بود. کردیابروباالداده بود وباپوزخندنگاهم م کیمعمول  رصدراطبقیام

 ...بود يزنبورگاو کی...کی...نشد یچیه...یه:گفتم

 بشیکه درج ینیازشاخه هاراکند وباذره ب یکیکرد وبعد یراهش ادامه دادوچنددرخت رابررس رصدرابهیام

 . کترشدمینزد یکم.. انهارانگاه کرد نشیاذره ببادام راکندوب يبعدبرگها.کرد یبود،انرابررس

شاخه ها هم دچارافت زنبور ساقه . میمحلول بردواستفاده کن دیشده وبا یدگیطوقه درخت دچارپوس: رضاکرد روبه

 میبزن ربادامیتنه تمام درختان بادام وغ دبهیمحلول بردو راهم با.. میمخصوص انرااستفاده کن دسمیخوارشده وبا

 انه؟ی مینامطمئن واردباغ کرده ا يراستانداردازجایغ يکود ریچندماه اخ یدرط ایا: دیوبعدپرس

 !!!میدیخر یوانیدکودحیازس!!! اره: جواب داد ورضا

 هیته يمعتبربرا يدرموردکوددادوگفت که چندجا یدرست يها هیبعدشروع کردتوص!......همون : کرد يا خنده

 .دبدهن کسی،تابه ماکود اورگوم شناسدیکود م

 ..ساله کیبایتقر. رانیا دیخوبه؟ شماتازه اومد دیدونیازکجام: دمیپرس ناخوداگاه
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 يبدهم، دنبال جاها یبه درختان باغ خودم کودمناسب نکهیا يمطمئنا برا:به من انداخت  یهیعاقل اندرسف نگاه

 يتاحدممکن ازکودها دیکن یسع. دونمیم یوخوب ارمناسبیکمپوست راکودبس یدرضمن من ورم. معتبرهستم

 .سالمتر!! تر کیمحصول هرچقدرارگان د،یاستفاده نکن ییایمیش

 ؟یچ یتیوتقو يموادمغذ: دمیوپرس کترشدمینزد. جالبترشده بود شیحرفها

شده  يسالهاکشت وزرع مدام دچارکمبودموادمقو لیمنطقه به دل نیا يباغها!...... صددرصد: تکان داد يسر

 ..کرد یمعرف ارمناسبیبس ینوع کودال نیوبعدچند

درختان وروش استفاده  يمقدارمناسب برا.. دفترش رادراورد شروع به نوشتن کرد.زد ه شده بود  جانیه رضا

قبل  قهیزده شده بودم واتفاقات چنددق جانیمن هم ه یحت. دیانهاراهم ازروشنگرپرس هیمکان ته. اددادیراهم 

 .رافراموش کرده بودم

 ؟.زندیریدهندوبعدمیگل م. دهندیدرختانمان اصالبارنم یضروشنگر بع ياقا: دمیپرس

محلول بردو،  هیدرموردته. دمیپرسیمدام سوال م. دادیاستاددانشگاه ژست گرفته بودوجواب م کیمثل  حاالاوهم

 ..هم ،اطالعاتش بهتربود گرفتمیکه قبالازش اطالعات م یازان مهندس ینوع سم زنبورساقه خوار، حت

 دانیمغازه اش درم.مهندس داشتم مجبوربودم زودسوال کنم وبروم يازان اقا یالاگرسوالقب. داشتم یخوب حس

 ستدکهیبا يمغازه ا يکه پا وهیزن ب کیازبس که ادمهاهم فضول بودند،ازنظرانها. شهربود وبدجا  یاصل

دارد کارخالف  یعنی پرسد،ب ی،وسوال يکشاورز هیمغازه فروش سم واود یعنیندارند، ياکثرزنهابه ان کار

 !!!!!ریکندوالغیم

خانم ...... اونجا ؟ یداشت يکار ؟يکردی،چکارم یمغازه توباغ مل کیامروز دم  نیسو: دیپرس کبارمامانی یحت

عالمه مردتوش رفت  کیکه  ياونهم مغازه ا ستهیبا بهیدم مغازه مردغر نیزشته که سو گفتی،م دهیتورود یفالن

 .اشهب وهیب یخورباشه اونهم وقت اددمیبامردهاز دیادم نبا کنندیوامدم

 دمیپرسی،سواالتم رام دیبگو یمزخرف یکس نکهیازا يحاالبدون دلخور یول. به ادم  کردندیم نیعلنا توه یعنی

 . دادیباحوصله فراوان جوابم م رصدرایوام

 ادداشتیبچه محصل  کیمثل  کردورضاهمیم ییدادوراهنمایداشتم واو بدون منت جواب م ریناپذ يریس عطش

 ..داشتیبرم
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دادم وتشکرکردم  لشیگل وگشادتحو يبنده خدارامعطل کردم، لبخند يادیاحسا س کردم که انگارز یبعدمدت

فقط رضا . میپرسیبود ازشون م یبعد،اگرسوال يان شاله دفعه ها. میزحمتشون داد!!!بسه  گهید: وروبه رضاگفتم

 !به پولش هم نداشته باش يارک!..... کن هیابروتهوحتم سیروشنگرگفتندرابنو يکه اقا ییادرس جا!....

 !!!دیمطمئن باش: هم خداخواسته گفت رضا

 ..راه افتادم  وانیکردم وبه سمت ا یو خندان خداحافظ خوشحال

 

 ينطوریا. ،کم شده بود رصدراداشتمیکه دربدو ورود ام یازان احساس یکم. دفاترحساب وکتاب بود يرو سرم

 .سم بود میبرا رسد،یبه سرانجام نم دانستمیکه م یوعشق یدواهیام. بهتربود

شلوارش فروبرده وسرش راکج کرده ونگاهم  بیرادرج شیبود ودستها ستادهیا. رصدرابخودامدمیام يباصدا که

 .کردیم

 شلوغه؟ یسرت انگارحساب -

 د؟یدار يکار!!! بله:جواب دادم.باشم  يکردم جد یسع

که  يزیدرصداونهاتنهاچ 90اشناشدم و يادیز يبادخترها میطول زندگجلوامدوگفت در یتکان دادوقدم يسر

هم هست که  یزنهاکس نیانگارب یول. زهابودینجورچیوا دیمد؛دوست پسرهاشون ؛خر ش؛یبراشون مهم بود ،ارا

و ازته دل  یگرفتیم جوابو يکردیهربارکه سوال م. زده وخوشحال بشه جانیوه ارتشیب راونهاسرذوقیغ يزیچ

هاشون  یبعض یگاه. ستندیهمه زنهامثل هم ن دمیرس جهینت نیبرام جالب بود وبه ا يکردیذوق م

 .تکان دادورفت يزد وسر یپدرکه به دخترش لبخندبزند، لبخندارامش بخش کیبعدمثل . باشند تونندمتفاوتیم

مردهاهم  "مثل  يقبل بودم ،جواب کوبنده ا نیاگرسو. کرده بود فیازمن تعر. متعجبم کرده بود شیحرفها

 .ساکت مانده بودم  یول. جوابش دهم"زهایچ نیکنندوایفکرم یوزنهااکثرشون به زندگ ستندین ادکاملیز

بخودامدم وگفتم  عیبعدسر.گوشه لبم جاگرفت  يناخوادگاه لبخند.کرده بود  فیچون ازمن تعر دیشا واقعاچرا؟

 یحاالذوق مرگ یول.کرد نیچون به امثال زنهاتوه. یبش یازش عصبان دیتواالن با!!! نیخجالت بکش سو"

 "!!!یاحمق یلیخ!!!!

 یکس وسفیحاج  ریدل من که غ نیا چاهیب. کردیخودش ذوق م يبرا یطفل!!! امان ازدل صاحب مرده من یول

 .نکرده بود فیتاحاالازاو تعر
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کم کم  چ،یهم روبه بهبودکه هحال اقاجون . رصدرابودیشده ام هیموادتوص هیانروز سخت دنبال ته يازفردا رضا

افتاده  يماری،حاالدربسترب بردندیازاوحساب م یکبکبه ودبدبه داشت وقوم یکه زمان يمرد. رفتیروبه بدترشدن م

 .بود وناتوان شده بود

 . ظاهرنشوم شیجلو ادیز کردمیم یسع یول.خانه مان امد گربهیبار د نیهم چند ایلیا نیب نیدرا

 تیحالل يروبه احتضاراست وبرا یبودند حاج دهیکه شن يافراد. به خانه بازدشده بود يدیافرادجد يپا حاال

 .گرفتن امده بودند

هاهستند که ازاقاجون  هیکسبه ،کشاورزان وهمسا ینهابعضیمامان گفت ا.،تعجب کردم  دمیازمامان شن یوقت

 .امده اند  تیطلب حالل يناراحتش کرده اند وحاالبرا ایپول قرض گرفته اند

طلب انهاراداده بود  یازانها سواستفاده کرده وحاج یلیکه خ دانستمیضامن شده بود وم يادیافرادز يبرا اقاجون

 .چک دست اقاجون داشتندوصدالبته که چکهادرحال خاك خوردن بود شیوبجا

 حاالپولهاشون روپس اوردند؟: دمیپرس

دوننداقاجون  یم!!!بده تیرضا!!تنگه  گفتنددستمونیم ییباکمال پررو!!!نه بابا : باالانداخت  يشانه ا مامان

امان  یول. رسهیاگه اون موقع نداشتندحاالدستشون به دهانشون م. شناسمیاکثرشون روم.دلرحمه، بازهم نامردند

نبود  یاقاجونت راض کردندویزراعت م یغصباقاجون بطور ينهایچندنفرکه درزم یحت. بشه زادپستیادم یازوقت

مردم چه  نیواقعا ا. کنند تیامده بودندتاطلب حالل گفتینم يزیخار مناعت طبعش چب یول. وضع نیازا

 . کردندیفکرم

 

 دنیبه د لیتما یعنی. گرداندیچه امده ،صورتش رابرم يوبرا یچه کس میگویهرباربه اقاجون م: ادامه داد مامان

 .دارانهانبودیبخشنده ومهربان چون او؛ حاضربه د ياندکه مرد رمردراازاردادهیمعلوم نبودچقدرپ. ندارد چکدامیه

 .ندیبود که بب رفتهیتنهاچنرنفرراپذ

 .حرف بزن ماروحالل کنه  یباحاج!!! خانم نیسو: دیفرصت طلب مراد يادمها نیازا یکیکباری یوقت

 ؟ دیمگه چه کرده ا: دمیپرس

مجبورشد  یپول راپس ندادم وحاج,د وامم درست ش یمن وقت یضمانتم راکرد، ول یحاج: انداخت  نییراپا سرش

 .االن شرمنده ام.پول رابدهد

 حاالمال چندسال قبله؟: دمیپرس
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دستم  گفتیتومان اورده بود وم500000تومان وام گرفته بودوحاال  ونیلیم کیمبلغ ...... سال قبل8:داد وجواب

 .تنگه 

 يوتازه امد ه؟یکیباحاال سال قبل8تومان  ونیلیم کی ،یکشیخجالت نم:به اووجواب دادم  روکردم

به  یلیتما یحاج ستیخودنیب. سودش هم حاللت. ياوردیرام ونیلیم کیالاقل خود  ؟يتومان اورد500000

 .ازشماها راندارد کی چیه دنید

 ازبهیاقاجون من نه ن د؟یامدیسالم بودوسرپا، ن یحاج یچراوقت: دمیگرپرسید یکیادمهاکم نبودند، از  نیا امثال

 داربهید. دینباش تیو دنبال حالل دیبر اکار،یدورو ور يشماادمها. فتهیداره چشمش به شماب لیپول شماداره نه تما

 . امتیق

 ست؟یادمهاچ نیاکثر ا یکه نگران دانستمیم.کردیم یمن چقدر انهاراعصب یستیرودروا یب يحرفها نیوا

 .شوند  فتدوانهابدبختیگرفته بودند،دست وراث ب یقرض يپولها يکه برا ییچکهاوبراتها دندیترسیم

 ...گرفتم امده بود راهش ندهد تیبه قصدحالل یعباس خواستم هرکس ازمش

 .کنم  رونشیاگه نرفت، زنگ بزن من تاخودم ب. بگذاراقاجونم ارامش داشته باشه!.....یمشت -

نگاه . یازهمه چ. ومحصول باغ هایم پاشوس گفتمیازباغ م شیبرا.باشم  شترکناراقاجونیب کردمیم یروزهاسع نیا

. فقط منتظراست یحاج دادکهیکه درنگاهش بود، نشان م یوارامش يازشاد شدیپرم. شدیم تیاقاجون پرازرضا

خانواده  نیدرخانه اش درارامش ودرب میدکترهم گفته بود بگذار. ستیخوب ن ادیز یکه حال حاج میدانستیهمه م

 . هست یچون هرلحظه امکان رفتن حاج.میاخر اطرافش باش يروزها نیباشدوا

!!!! ناراحت نباش.مراقب خودم وسهاهم هستم .مراقب باغ هستم !!!اقاجون :  دمیاش رابوس یشانیشدم وپ خم

 .امدشوهرکنم  یاگر مرد خوب دمیقول م. دونمیم. یکشیزجرم يدار!!! تخت التیخ

 "گفتمیدمیبا یحاج الیخ یراحت يبرا یول. حرف باورنداشتم نیخودم هم به ا یحت"

سرش اشاره  يچرخاندوبه قران باال یبعدسرش راکم. دیخندیچشمانش م. رابست ودوباره بازکرد چشمانش

دستش . انرادوست داشت یلیکه خ يسوره ا. خواندم شیقران رابرداشتم وبازکردم وسوره الرحمن رابرا.کرد

 .هستم ایومامان در زیعز بمواظ!!! راحت باش!!! ونتمیمد شهیهم که نوبدونیا.دوستت دارم !!! یحاج:راگرفتم 

مامان هم  یحت ،یصورت روحان نینگاه وا نیا. نگاه اقاجون خاص شده بود. رودیکه داردم گفتیم نگاهش

 . انشب ،شب اخراست میدانستیهمه انگارم.مونهیادنمیز یحاج گفتیمتوجه شده بود وم

 ؟ي ریوضوبگ يخوایم!!! یحاج -
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 !!!رهیداره م!!! رهیداره م یحاج گفتیچرامدام م!!! یحس ششم لعنت نیا. زد يلبخند

 يگذاشتم وبعد رو شیلبها يبعدقران رارو. وکمکش کردم ختمیاب وگالب ر یدرظرف. نکنم هیکردم گر یسع

 نیا.به گردنم داشتند یکه حق بزرگ ییدستها.بود  دهیکه سالهازحمت کش یفیونح دهیچروک يدستها. شیدستها

 .ساخته بود دیجد ینیمرد بزرگ ازمن سو نینگاه وا نیدستها وا

 زیخانوم ومش عباش وعز قهیوصد ایان شب سها ومامان در. گذاشتم شیدستها يراخم کردم وصورتم رارو سرم

 ونیش يصدا صبح با. رانداشتم  یحاج یتحمل خداحافظ.من دراتاقم ماندم  یول. کناراقاجون به صبح رساندند

ازمردان بزرگ  یکی.وبزرگ من باالخره رفته بود  یمرددوست داشتن.رفته  یکه حاج مدمیمامان فه

 .تنهاترازقبل شده بود نیسو.روزگار

 !!!وسها نیسو یوطفل زیعز یمامان وطفل یطفل. رفته بود یحاج یسخت بود ول باورکردنش

بود  رکردهیگ میدرگلو یگلوله کوچک. دیکشیرمیقلبم ت!! یلیخ!! سخته یلیخ. بود رشدهیازچشمانم سراز اشک

 .وسفت شده بود

. کردیم هیدراغو ش مامان گر زیعز.امدم  رونیوب دمیلباس پوش یبه سخت. زنبودیدرنگ جا. شدمیبلندم دیبا

 .بود مانیپزشک خانوادگ یامدن ازاتاق بادکترحسام رونیومش عباس درحال ب زدیخانم توسرش م قهیصد

اش  نهیزد وبرس يضجه ا دیراشن نیتاا زیعز. گفت تیرفت وتسل زیفرو افتاده نزدعز يامدباسر رونیتربدک یوقت

 .دیکوب

 "!!نکن هیگر!! ياالن اوضاع رو سروسامون بد دیتوبا!!! نیسو ".کردیم هیعباس هم گر مش

 یک: دمیلرزان پرس ییبه نزددکتررفتم وباصدا.امدم  نییراپاك کردم وازپله هاپا میاشکها. ام راگرفتم هیگر يجلو

 ؟

جوازدفن رااالن . ......توخواب......ارام وبدون درد!!! شیساعت پ کی. غم اخرتون باشه: تکان دادوسالم کرد يسر

 .که رفت فیح...... بود یمردبزرگ یحاج. کنمیصادرم

ان پوشانده بود، قرارداشت  يرو يدیمالفه سف کهیدرحال یجانیتخت اقاجون جسم ب يرو.ازپله هاباالرفتم  عیسر

تخت نشستم  يهمانجاپا. بود دهیانقدرارام ،که انگارخواب. اقاجون بود يلبها يرو حیمل يلبخند.مالفه راکنارزدم .

 "ه؟بدون توچه کن نیحاال سو. يوپشتم بود يبود کاشیاقاجون ا"

 اطیخانوم ازداخل ح قهیوصد زیمامان وعز هیگر يصدا. کردم هیشکست وسرم رالب تخت گذاشتم وگر بغضم

 !!!!خداحافظ !!! یخداحافظ حاج: بوسه زدم  یحاج یشانیبرپ.بلندشدم  یدستم رالب تخت گرفتم وبه سخت. امدیم
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. میدار يادیکارز!! بلندشو!!! یمشت: صدازدم. کردیم هیمش عباس لب حوض نشسته بود وگر.امدم  رونیب

خودم ناهار . د کمکت ایب زنم،یبه رضازنگ م.مراسم امروز وسوم  يمسجدجامع برا بعدبرو!! يریبگ وهیم يدبریبا

 . دابرومندباشهیمراسم با. کنمیم یهماهنگ انیوسفی يرو بااقا

 دونمیم!!خانوم  قهیصد: خانوم کردم قهیبعدروبه صد. رادراوردم به ر ضازنگ زدم ودستورات الزم رادادم لمیموبا

 !!!!زودباش.میکمک الزم دار. ییرایپذ ي اربرایبرودوسه تاخانوم روب!!! یدست به کار ش دیبا یسخته ول

 . بود ستادهیبود ،دم دراتاق مات ومبهوت ا دارشدهیسهاکه تازه ب. نبود ادخوبیحالشان ز زیوعز مامان

 !!زمیعز ایب!! یسها مامان -

 

 نیف نیخودش رابه من چسباندوف.کردیم هیصداگریبچه ام ب. گفتم چه شده شیارام برا. تعجب کرده بود  طفلک

 يوبرا رفتمیتاالرم دبهیبا. خانوم سپردم که سهارادست طاهره خانوم بدهدتامراقبش باشد قهیبه صد. کردیم

 میبعدسمت چاپخانه عظ. میادداشتیزاطراف مهمان  يمطمئنا از اصفهان وشهرها. دادمیناهاروشام غذاسفارش م

 .راسفارش دادم  یحاج میترح یرفتم واگه

 .چه کند  دکهیپرسیمراسم م يوبرا  زدیهم مدام زنگ م رضا

. شدیبودکه داخل وخارج م نطورادمیزده بودند وهم اهیپرچم س. خانه غلغله بود. خانه دمیرس بعددوساعت

 .رابشنوم انیاطراف تیوتسل ستمیمجبوربودم مدام با

 . ه بودمتورم وقرمزشد شیچشمها. داکردمیپ یرابه سخت مامان

بعدادامه . بگه هاتییبه سپهرهم زنگ زدم تاخودش به دا. به بابات هم گفتم. زنگ زدم نایبه ساره وس!!! نیسو -

 .هست یخودش حواسش به همه چ ایلیا!!! مهمانها شیپ ابرویب: داد

 کنند؟برایم يبده ،مردم چه فکر ادجولونیتومراسم اقاجون ز ایلیاگه ا یدونیم چیه!!!مامان :جواب دادم باحرص

اون  ستیالزم ن!! مش عباس هم هست!! ستمیچالق که ن!! من هستم!! هان؟ رضا هست ؟یبه اون گفت یچ ي

 .دیگویمامان چه م نمیبب ستادمینا گرید. کنه ینیریوسط خودش نیا

 تیتسل: دمیازپشت سرم شن یبم يکه صدا کردمیداشتم صحبت م.گرفت  وهیزنگ زد وازمن سفارش م رضا

 !!!خانوم نیسو گمیم

برتن داشت  يبلند اهیس یوکت چرم اهیس راهنیگذاشته بود وپ شیته ر. رصدرابودیام. کردم وبرگشتم یخداحافظ

 اقاکجابگذارم؟:دیپرس یپشت سرش واردشد ومردجوان دیسف ولیگال يسبد پراز گلها کیهمزمان .
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 .که مردم اورده بودند ییکنارحجله ها,واریکردکنارد اشاره

 .دیپریگرمیبه شاخه د يفکرم مشغول بودوازشاخه ا. کردمیم يناهارمهمانهافکر يدبرایظهربود وبا کینزد گرید

 . بود نینگاهش غمگ.تکان دادم وتشکرکردم  يسر

 هست؟ یجنازه ک عییمراسم تش. شده یصبح رضا زنگ زدوگفت چ!!متاسفم  -

دوباره پشت  یاشک لعنت!!! يزیه کلمه نفرت انگچ!!!!جنازه  عییتش. به قلبم فروکردند يریانگارت د،یراکه پرس نیا

 .واشک راعقب راندم دمیکش یقینفس عم. چشمم امد

 دیممنون که امد. دفن بشه 2قراره بعدناهارحدودساعت .دکترجوازدفن روصادرکرده : لرزان جواب دادم ییباصدا

 !!!روشنگر  ياقا

راپشت کمربه هم وصل کرده  شیدستها. دیکشیم نیزم يرو يبودو بانوك کفشش اشکال محو نییپا سرش

 دیبدون امرزیخداب یمنومثل پسرحاج کنمیپس خواهش م. شناسمیادنمیروز یمن کس!!!بهرحال : کرد یپوف.بود 

 .ندیپس تعارف نک.رضا گفت که سرتون شلوغه . دیهست بگ ياگرکار.

 ممنون : شد  شترکجیب میانگارلبها یول.امد میلبها يرو یبه سخت يلبخند

 نیسو. مردانه اون طرفه دیبفرمائ. هیلی،خ يکه اومد نیهم!.....جناب  يشما به خودت زحمت بد ستیالزم ن -

 .شماهم برو زنونه !!! خانم

ازچشمانش نفرت . کردیطلبکار به مادونفرنگاه م یبود وباحالت ستادهیا ایلیا. به سمت صدابرگشت هردوسرمان

وبادست مردانه . دیید،بفرمایحاالکه اومد یالزم به زحمت نبود ول:داد  رصدراادامهیتند روبه ام یبانگاه. دیباریم

شماهم بروتو زنونه زشته !!!خانوم  نیسو: تودوباره انگاراقاباالسر من باشد،طلبکارانه گف.رانشان داد

 .مادرتون کارتون داره . يسادینجاوایا

امروز وسوم کدام مسجد قراره  يسمتم وگفت برا  برگشت رصدرایدهانم رابازکنم وجوابش دهم که ام خواستم

 ،يدرهرحال ؛هرکار. تاتداخل نکنه  ندازمیراعقب ب میکه کارها هیچه ساعت نمیبب خواستمیمراسم برگزاربشه؟ م

 .دیتعارف نکن.،من درخدمتم  یبود، درهرزمان یهرچ

گفتم : نبود ادمودبانهیکه ز یرامدوبالحنکتینزد ایلینبارایا. نداد ایلیبه ا یمحل کردواصالیمودبانه صحبت م یلیخ

 !!!دیبفرمائ!!! دی،بفرمائ یشمافقط مهمون. ستیبه حضورتون ازیکه، ن

 !!!!دیگم ش دیابری!!! دیبتمرگ دیگویگفت ،که انگارم یدوکلمه رابالحن زشت نیوانقدرا
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وجواب  یخیسرد و يرصدرایوشدهمان ام زکردیبرگشت وچشمانش رار ایلیوسمت ا دیکش یقینفس عم رصدرایام

هستندکه  شونیپس ا. خونه است نیا يعزا نیازصاحب یکی شونیا. زنمیخانوم حرف م نیاوال دارم باسو:داد

هم  یوقت. روفراترنگذار اتپس حدخودت روبدون وپ!!! یتوخودت مهمون یدرثان. انکنمیمن بگندچه کنم  دبهیبا

ومن  یکنیبرخوردم زیام نیبامن توه يبارته که دار نیچندم نیچون ا!!!! ،مواظب باش یزنیبامن حرف م يدار

 ...تودهنت  خورهیمحکم م زیچ کیدفعه بعد . گمینم يزیچ

 .تربود یکلیه رصدرایام یول.هردوقدبلندبودند. کردندیبودندوبانفرت به هم نگاه م ستادهیهم ا يهردوحاالروبرو

روز  خواستمیاصال نم. کردینگاهش م يردبه خونس رصدراکهیانداختم وام ایلیمشت شده ا يبه دستها ینگاه

 .دیایب شیپ یابحثی ییمرگ اقاجون دعوا

 نیباا!!نظرلطفتونه نیا. میشیبودحتما مزاحم م يچشم اگه کار!! ممنون ازلطفتون!!! دکتر ياقا: جلورفتم  ارام

 . است فهیوظ کنمیبه سمتم برگشت وگفت خواهش م رصدرایحرفم ام

 .باارزشه زیمن مادرم وعز يبهرحال حضورتون برا: دادم جواب

 ؟ میطَبق هم بکن داقاروطَبقیچه خبره ؟نکنه با!!!اوه!!اوه : امدکه ایلیا یعصبان يصدا

دوست ندارم شماهم توزحمت !!1سمت مردونه دیببر فیتشر!!!دیشماهم مهمون!!! خان ایلیا:  ایلیسمت ا برگشتم

مردك !!همانجا بزنم توصورتش  خواستیدلم م..دش دستم راسمت مردانه درازکردم ومثل خو!!! دییبفرما. دیفتیب

نفس . زدورفت ایلیبه ا یرفتن تنه ارام نیودرحکه بعدبه سمت مردانه رفت  دمیادیلیرابه ا رصدرایپوزخندام!! حیوق

  ردیصورت بگ ییمانده بود که دعوا نیهم. دمیکش یراحت

 

صاحب همه خانه است  کردکهیرفتار م یمثل کس. دیایازاو بدم ب شترازقبلیب یلیباعث شده بود خ ایلینکارایا

 .وهمه کاره است

انگاررضا . خانه است نیدرا يباشد تاهمه بدانند مرد دیبا ایلیا گفتیکه حالش خوب نبود ومامان هم م زیعز

 !!!!ومش عباس برگ چغندربودند

که  شدیامده بودندونم يادیافرادز. نفر 200ه تعداد ب. کرده بود هیناهار چلوکباب ته يبرا انیوسفی ياقا

 .کمک يقول داده بود چندنفرکارگرهم بفرستدبرا.شد غذارابه خانه بفرستند نیقراربرا.انهاراگشنه فرستاد

وسط . کردمیدرحال خوردن بودند نگاه م کهینشستم وبه مردم يگوشه ا. خوردن نداشتم يبرا ییاشتها اصال

 يحلوابودند وعده ا هیخانوم وچندتااززنها دراشپزخانه مشغول ته قهیصد. وزن ومردجدابودند میپرده زده بود اطیح
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نان لواش گرفته بودم تاحلواها . دراورند یبه انهاگفتم که حلوارا بصورت رولت.درست کردن خرما  گردرحالید

 .بپاشند لیارگان ن يرادراورندورو شیراداخل ان پهن کنندومثل رولت انراببرند وخرماهم هسته ها

 یالاقل م ينطوریا. همراه زنهامشغول درست کردن خرماها شدم. گذاشتمیاقاجون سنگ تمام م يبرا دیبا

 .کنم هیگر گرانید يجلو خواستمیومن نم امدیاشک مدام م. رمیام رابگ هیگر يتوانستم جلو

. مسخره بود شینما ینوع نیا به نظرم. امدیبدم م دند؛یکوبیخودم زدندوبرسروصورتیم غیکه مدام ج ییاززنها

 .کردیداده وهق وهق م هیوارتکیسرش رابه د کردومامانیم هیکه ارام گر زیعز

واربرسروصورت  وانهینطوردیداشت زنها ا یچه معن. ستندیگونه ن نیا زومامانیبودم که الاقل عز خوشحال

 . دمیشنیپچ پچ زنهارام يصدا. خودبکوبند

 !!!نگاش کن چقدرسنگه  -

 !!!اصال انگارنه انگاراقاجونش مرده  -

 کرده؟ هیاصالگر -

 .!!! ستین يزیکم چ یثروت حاج گهیاره د!!! خوشحاله ؟یپس چ -

 .مزنندین غیوج هیه اصال گر نطوریمادرش هم هم -

 ند؟ینطورینهاایاصال چراا!! نطوریخانم هم هم زیعز!!! اره -

اقاجون  یلیخ یعنی زدم؛یودادم زدمیم غیاگرج یعنیبودند ؟ نقدرفضولیا هایاخرچرابعض. محل ندهم کردمیم یسع

 رادوست داشتم؟

 هیگر کیمادر !! یتفاوت ینقدربیا ستیخوب ن زمیعز گمیم!!! جون نیسو:  دمیاززنهارا ازکنارم شن یکی يصدا

 ..اورندیمردم حرف درم. گمیخودت م يبرا نیبب. یکن خوادکمکینم. ستیبدن!! يزیچ!! يا

 نجامردهیکه ا یکس!! دیخوب گوش کن: حراف انداختم  يبه جمع زنها یرت کردم ونگاهپ خرمارادرظرف

براش  دمیم حیترج. کنمیم هینداره من چقدردوستش داشتم وچقدربراش گر یهم ربط یبه کس. اقاجونم بوده

 یطفل کشهیروم دشکنم؛ که نگاه کن داره خو گرشماهاروخنکیکنم تاعربده بکشم وهواربکشم وج هیدرخفاگر

 ... کنهیبانظرمن فرق م, مالك محبت ازنظرشما!!! 

قوم حراف  نیانگارتوهم خوشحال شدکه جواب ا. دمیخانوم د قهیصد يرادرچشمها تیبرق رضا. رونیب وامدم

 نهیبه زم ازیانهان. داشت تیچه اهم یول.قوم د ادم نیرابه ا ینیسخن چ نهیکه دوباره زم دانستمیم. رادادم

 .کردندیم بتیدپشت سرت غخودبخو.نداشتند
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 کردیم ییرایشخصاازانهاپذ. جلورفت ینیریباخودش نباریا ایلیا. داشدیشهرپ يوکله گنده ها هایکم سروکله بازار کم

 .ساکت وارام نشسته بود يدرکنار رصدراهمیام.

تامل . شد شانیدایفرمانداروشهردارباهم پ.؛که چشمم به درخورد  نقدرمانوردهدیا ایلیاجازه دهم ا حاضرنبودم

 ییرایپذ نیگفتم وبعدبه رضا که تازه امده بوداشاره کردم که بهتر يجلورفتم خوش امد عیسر. نکردم

 یلیازشماخ یحاج:کردوبعدادامه داد ییبایصبروشک يارزو میبود برا يفرماندارکه عاقله مرد. ندونفربکندیراازا

 .ازدارهیمثل شمان یشهربه زنان فعال نیا!! خدارحمتش کنه!!! کردخانمیم فیتعر

 یمردبدون غرض نیا دمیدیم نکهیمن راهمه جاکرده بود وا فیتعر یحاج. حرف فرماندارغنج رفت نیدلم ازا ته

. میرفته جاش ماهست یاگه حاج!! دخترم:پدرانه ادامه داد  یبانگاه. کردمیم تیرضا کنداحساسیم فیازمن تعر

 !!!من حساب کن يرو ؛یداشت يهرکم وکسر. میبود نهیریدوست د یمن وحاج

 .کردم تشانیسمت مردانه هدا بعدباشهرداربه

سمتم  عیانهاسر تیصورتش پاك نکند؛ بعدهدا يفرماندار ازرو يراجلو زشیانگ کردلبخندنفرتیم یکه سع ایلیا

 ؟يمردهاجولون بد يجلو دینقدرنبایا یدونیتونم یعنی: امد

دادم محلش  حیترج. جواب بدهم ایلیچندنفربه ا ياصال مناسب نبود جلو. ماجلب شده بود يچندنفررو نگاه

چشمم  کردکهیلبش بودنگاهم م يپوزخندمعروفش رو کهیرصدرادرحالیام. گررفتمید یپشتم راکردم وسمت. ندهم

 . ندیایکه ب شده بود شانیروچطور  ندوجانوریواقعاا. وهوشنگ منورشد ونیوبه جمال هما يخوردبه در ِورود

 !!! صبرکن :  دمیسرم شن رصدراراازپشتیام ي؛که صدا میبگو يزیبروم جلووچ خواستم

 ندوباعثینگذارروزمرگ اقاجونت ا!! یدوتادهن به دهن بش دبااونینبا:داد ستادوادامهیرابرگرداندم کنارم ا سرم

 .يریرابگ یدوتاعوض نیحال ا نکهیا يبعدافرصت هست برا. بشوند يزیابرور

ازدراتاق  کردندیتابوت رابرشانه حمل م کهیدرحال انیالاله االاهللا گو تیشده بودکه جمع2ساعت . گفتیم استر

 .حرکت کردند برد؛یبه سمت قبرستان م کراستیکه جنازه را یزدند وبه سمت امبوالنس رونیب یحاج

 نکهیباا. دستم دادواشاره کردسرم کنم یاهیمامان چادرس.جنازه برده شود  یواقع درباغ مل قراربودتاسرمسجدجامع

دستم . رادوباره گرفت می؛بغض گلو دمیتابوت رابردوش مردم د یوقت.بااکراه سرم کردم  یازچادرمتنفربودم ول

 .هم مساعدنبود  زیحال مامان وعز. دیکشیرمیقلبم ت!! درداوربود.بردم وفشاردادم  میرابه سمت گلو

 طیدوست نداشتم سهامح. داده بوددرخانه اش بماندونزدسهاباشد حید؛ترجخانوم هم چون حالش مساعدنبو طاهره

 .ندیقبرستان رابب
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 ينه برا ختمیریاقاجونم م ياشکهارابرا نیا.صورتم گرفتم  يچادرم رارجلو. رشدندیسرخودسراز گرید میاشکها

 !!!!مردم

. خوردم کهی. شانه اش گرفته بود يتابوت رابرو ریکه نفراول ز دمیراد رصدرایردشد؛ ام میرو يتابوت ازجلو یوقت

 یراگرفته بود ومشخص بودسع رتابوتیاخرز فیدررد. نبود ایلیا. برده بود قتاماتمیحق!!رصدراچرا؟مجبورنبودیام

 .راجلوبکشاند کند؛خودشیم

که تنهابه  يدایافرادز. امده بودند يادیز يخانه هم ادمها رونیب.ازدرخانه خارج شدوسمت مسجدراه افتاد تیجمع

 .احترام اقاجون امده بودند 

تنهاباشم  ییجا خواستیدلم م.نبود شیاالن جا. خواستمینم یول.کردیراگرفته بود وداشت خفه ام م میگلو بغضم

 .کنم هیاقاجون راحت گر يوبرا

 .میشد ایلیا یبناچارسوار سوزوک زیخانوم وعز نیمیمن ومامان وس.جنازه راسوارامبوالنس کردند یوقت

به  یمیقرارشد حاج عظ.ستادیغسالخانه ا يامبوالنس جلو. هم انجابود يادیز عتیقبرستان؛ جم میدیرس یوقت

دوش مردان به سمت  يبعدجنازه رو. ندیرابشو یمعتمدبدن حاج يهایهمراه حاج محمد ودونفرازبازار

 .برده شد یگورخانوادگ

 يکنارگور. که پدرومادروجداقاجون انجاخاك بودند ییجا. میرفت یمامان راگرفتم وسمت مقبره خانوادگ ربغلیز

 يرو ییخانوم هم باکمال پررو نیمیس. انهانشاندم يرارو زیمامان وعز. گذاشته بودند یکه کنده بودندچندتاصندل

فردابرسند  ناقراراستیساره وس دانستمیم. فتادهمان لحظه چشمم به باباا. ستادمیومن بناچارا گرنشستید یصندل

 .قرارشد حاج محمدداخل قبربرود وصورت اقاجون راسمت قبله بگذارد.شروع به خواندن کرد  يقار.

 !!!عمالباباکنف شد. به حاج محمداجازه داد زیعز یخودش داخل قبربرود ؛ول خواستیبابام

قبل گذاشتن اقاجون درخاك؛ . چهره درخاك کند شهیهم يمن قراراست برا نیاقاجون نازن نکهیبودباورا سخت

 .دوباره غش کرده بود زیکردوعزیمامان هق هق م. دمیجلورفتم وصورتش رابوس. فن راکنارزدندک

 . کردیبود ومرانگاه م ستادهیا میدرست روبر. رصدراافتادیوچشمم به ام ستادمیا

خودم  تیجمع نیوازب اوردمین گرطاقتیکرد؛د ختنیجنازه درگورقرارگرفت وگورکن شروع به خاك ر یوقت

. ستادمیدرخت ا کیانقدر رفتم ؛تاکنار. خواستیم يادیصحنه توان وتحمل ز نیا دنید. ندمکشا رونیراب

 يدو دستم رابه شکمم گرفتم وزانوانم خم شدورو. وبغضم شکست اوردمین گرتابید.فاصله گرفته بودم عتیازحم

بلند اقاجون  يوباصدا کردمیم هیخاك افتاده بودم وگر يدوزانورو. خاك افتادم و به هق وهق افتادم
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سرم رابلندکردم . صورتم قرارگرفت يجلو یاب وانیل.دادم  هیبه درخت کنارم تک حالیب یبعدمدت. کردمیراصدام

!! يکرد هیخوشحالم گر!!!بخور:اشاره کرد. سمتم گرفته یاب وانیدوپنجه پانشسته ول يکه رو دمیراد رصدرایوام

 . شدمیداشتم کم کم کم نگرانت م

اب راخوردم  یوقت. دادم هیبلندشدم وخودرابه درخت تک یبه سخت. اتش يبودبررو یاب. وردمراگرفتم وخ وانیل

برومراقب . ينهارهم نخورد. نیگوشه بش کیبرو. ازدورمراقبم یول. دوست ندارم برات بدبشه!!! رمیمن م: گفت

 .ودورشد.  يازداریرونیبعدن يروزها يخودت هم باش برا

 ینیبیم: روبه اسمان کردم .چقدرحواسش جمع بود . نکردم ونهارنخوردم هیبود که هنوزگر دهیمردفهم نیا

 .!!!خداجون مواظب اقاجونم باش . که نگرانمه شهیدامیپ یانگارهنوز کس یول یرفت!!! اقاجون

 .مامان به خود امدم يباصدا قهیبعدچنددق

 ?شمینگرانت م یگینم ?یکجارفت نیسو -

 .جلوامدومرادراغوش گرفت. کج شده بود اهشیه سمامان قرمز ومتورم بود ومقنع يچشمها

 .!!!دیمادرودخترخوب خلوت کرد! خوبه!خوبه  -

 یکه ازاو به اندازه تمام عمرم متنفربودم ؛نگاه يامدم وبرگشتم وروبه مرد رونیازاغوش مامان ب عیسر

 .تندانداختم 

 سرقبراقاجونم؟ يایروت شده ب يچطور دونمینم -

 !!!ـــــنیسو -

 د؟یریگیمامان؟ چراطرفش روم هیچ !هان؟ -

!! نیمواظب دهنت باش سو:گرفت  یوحش یچمشانش حالت.ازت دعوت نکرده بود  یکس: روکردم به او  دوباره

 .تانزدم پرخونش نکردم

 دیالبته شا. يمن شد يباعث نابود!!! ......تو ادم خودخواه...تو. يوقته دهن منو پرخون کرد یلیتوخ!! .......هه -

که سرمن  ییبدون بخاطرتمام بالها یول.اقاجونم نبودم  شیمن پ يکردینکارونمیتشکرکنم؛ چون اگه ا دیبا

 .ستین يازیبه تون گهید. يبهتره بر. بخشمت ینم يومادرم اورد

 !!!با بابات درست حرف بزن!!زشته !!!مامان  نیسو:گفت  دهیترس یبالحن مامان

حساب نکرد  يزینشوند و تو رو هم پش اهیمون که منوبه خاك سه ه؟یمردک نیا یدونیم:سمت مامان  برگشتم

  ؟يریگیحاالطرفش روم. شیتوزندگ
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 !!!مردم زشته  يجلو یول!!باشه !! باشه -

 نجابزنمیحقته هم: دیاست؛ غر نیخشمگ یلیکه مشخص بودخ ییباصدا. کردیبدنگاهم م یلیدرتمام مدت خ بابا

 ....خواستگارخوب هم  کی!!! ؟ برگرد.دینجاموندیچراا گهید دونمیاصال نم. ادیتودهنت تاحساب کاردستت ب

 داتیدور وبرِمن پ. رمیبگ میخودم تصم يبرا تونمیخودم م. ستمیدخترمجردن!!! ام وهیب گهیمن د!!!ساکت شو -

 !!ینیبینشه که بدم

-  ؟یکنیمثال چکارم!! ا 

 .. کنمیم تیازت شکا -

 !!!دیاحمت وتهدبه جرم مز: ادامه دادم. خورده بود کهی

 !!!برو بچه: زد  يزهرخند

 !!!زشته !! بسه گفتیبابام ایمدام به من . ردیطرف کدام رابگ دانستینم مامان

 !!!!مردم هم کردند  يگوربابا!! ولم کن بابا: به مامان  روکردم

تو اون خونه  یکس. داشته یدامادحاج فاضل کارمهم میگیماهم م! خودت محترمانه برو: سمت بابا بعدبرگشتم

 .شندیم کهونگرانتی:ادامه دادم  يوبالحن مسخره ا!!!زن وبچه ات  شیبرگردپ. کنهینم ییرایازتوپذ

 ياماده برا. وتکان نخوردم وچشمانم رابستم ستادمیا. بزند يرابلندکردوخواست به صورتم ضربه ا بابادستش

 رصدرادستیکه ام دمیمانم رابازکردم ودچش. نشد يخبر یو ل.اوردمیمردکم نم نیا يمن جلو!!! یلیخوردن س

 .کندیاونگاه م ربهیباباراگرفته وبابامتح

 وسط؟ نیا يتوچکاره ا!!!یهـــ: رصداگفتیخودامد و روبه ام به

 !!خودتون بده  يبرا!! مردم يزشته جلو!!!دامادحاج فاضل : خونسرد ومحترمانه جواب داد یلیخ رصدرایام

. مجبوربود روبه باالنگاه کند رصدرابودویتاسرشانه ام قایبابادق. کردیتفاوت وسرد با باباصحبت م یب یلیخ

!! بزنم تودهنش خوامیم!!!وسط؟ دخترمه  نیا ياصال توچکاره ا:دیبابابه اوتوپ.بابا راول کرد رصدرادستیام

 !!!توروسننه؟

 يمحترمانه بر یلیبهتره خ!! مردم يزشته جلو: شد رهیجلوترامدوصورتش راجلواوردودرچشمان باباخ رصدرایام

 !!یبه کارش نداشته باش يوکار

 .نخورد  رصدراتکانیام یول.وخواست هلش دهد  رصدرازدیام نهیرابه س اوردودستشین باباکم

 !!!کالنترمحل؟ جوجه ؟يچکاره ا!! برو ردکارت بچه -
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 ؟یگیم یچ یفهمیم!! ــــنیحس: دیکش ینیمامان ه. گردشده بود چشمانم

 

 !رصدرایبه مادونفرانداخت وبعدبه ام یبابانگاه

 افهیبه ق. درچشم باباشده بود  رهیدوباره همان چهره سردوسختش رابخودگرفت وهمانطورخ رصدرایام

!! بابامه شونیا!! روشنگر يداقایولش کن:  رصدرایروکردم به ام. دیایبابا کوتاه نم يکه اصال جلو خوردیرصدرامیام

 . دمیمن که محبت پدرانه ازش ند!.... یکیالبته ژنت......

 !نینکن حس!!!خاك برسرم :  دیکش ینیمامان دوباره ه. ومرابزند دیایجلوب باباخواست

ازسنتون خجالت !.... یعیسم ياقا:  دیباباراگرفت واورابه عقب کش يبازو رصدرایام. فتادیم هیبه گر داشت

 .ستین نجادرستیا!..... دییایهمراه من ب دیمائاصال بفر!.... دیبکش

 .دنبالش روانه شد رصدرا؛ناخوداگاهیحرکت ام نیبابا بهت زده ازا. باباراگرفت واورادنبال خودش کشاند يوبازو

روکردبه من  تیبعدرفتن اندو؛مامان باعصبان. اطرافمان نبود یبود وکس يگریازسمت د تیرجمعیمس خوشبخنتانه

بابات روحفظ  داحترامیاخه؟ با یشیچرا ادم نم ؟يبه دهن بابات بگذار ددهنیکه نبا ینقدرنفهمیواقعاا!!! نیسو:

به احترام  کنمیخواهش م ؟يریگیرونم زتیزبون تندوت يکنم ازدست تو دختر؟ چراجلو یاخه من چ!!! یکن

؟بخاطرمن هم نه !!! خوب. ارشردک رهیم. دوسه روز ردشه نی؟ بگذارا!!؟خوب!!! باشه. گهینگود یچی؛ه یحاج

 ...بخاطرروح اقاجون

 !!!باشه!! باشه: کردم  یپوف. گذاشت وملتمسانه نگاهم کرد میبازو يرارو دستش

 یول. نطرفیا يتوامد رصدراگفتیام, گشتمیداشتم دنبالت م: داد نهابردوادامهیراگرفت ومراسمت ماش بعددستم

 نجا؟یا ياصال توچرااومد:ستادیبعدروکردبه من وا. دنبالم کرده, سمت نیا امیدارم م دهیحتمابابات د. امدیدنبالم ن

 .کنم وباخودم خلوت کنم هیکه راحت گر: باالانداختم  يا شانه

 یهرکس کنمیخواهش م. دیخوشحالم که زجرنکش. اقاجونت راحت رفت: به من انداخت  يدلسوزانه ا نگاه

 !!!باشه. جواب نده,زد یهرحرف

 باشه؟ ن؟یباشه سو:اصرارکرد. درخواست نیبه ابود گوش کردن  سخت

 .کنمیخودم روم یسع.  دمیقول نم یول!!باشه: دادم  رونیرابافشارب نفسم
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داخل  زیعز. زدندیبودند وباهم حرف م ستادهیخانوم ا نیمیوس ایلیا, نیکنارماش. مینزد یحرف نیدم ماش دنیتارس

شام به تاالرهجرت  يمامان جلورفت وانهارابرا. دادن به اوبودند ينشسته بود ودوزن کنارش درحال دلدار نیماش

 .دعوت کرد

 ؟يکجابود:دیجلوامدوطلبکارانه پرس ایلیا

 .رفته بودم باخودم خلوت کنم :تودلم تاده شمردم . ندهم یکه مامان ازم خواسته بودجواب فیح

توخونه  یگذاشتیم. يکردیرت خلوت مخوب کنارماد!!توقبرستون !! زن تنها کیخطرناکه؟  یگینم ؟یچ يبرا  -

 .يکردیم هیگر تیاصال باجمع!! يکردیم هیگر

دوباره شروع . مزاحم نشد یکس,تازه امروز هم شلوغ بود.خودم هم بهتربود  يبرا ينطوریا:تاده شمردم  دوباره

 .کنهیوضعت فرق م!!!! يا وهیزن ب کیمثال . خودت رودرك کن تیکم موقع کی! ییصاحب عزا گهیتود: کرد

 !تاده  کی يگوربابا. سکوت امکان نداشت گهید!....خدا يوا

همه  دبهیبا!.... دیباباولم کن....... هان؟ ؟يچکاربه من دار ؟ي؟ چکاره ا!!!به توچه:وحرص زده جواب دادم  برگشتم

 حساب پس بدم؟

درمقابل چشمان منتظرپاسخ مامان نشدم و. رمیخانوم م قهیمن بامش عباس وصد:افتادم سمت مامان  وراه

 رونیب نشیکه ازماش. شود نیبازنش سوارماش خواستیکه تازه م, سمت وانت مش عباش رفتم, زده همه رتیح

 شده ؟ يزیچ!!خانوم  نیسو: امد

 داره؟ يرادیا. امیباشماب خواستمیفقط م!.... نه بابا:کردم  اشاره

 !!!دیاصال بفرمائ!!نه !! نه: داد رجوابیعباس متح مش

مش عباس متوجه انهاشد وبرگشت .وناراحت مامان راپشت سرم تصورکنم  ایلیا یعصبان ينگاهها توانستمیم

 !!!!خانوم  نیسو دیببخش: دیوپرس

 !!راروشن کردوراه افتاد نیتکان دادوماش يسر!!! یبرومشت!!فقط برو : وسط حرفش  دمیپر

خانوم  نیمینگاه س. نبود گرمهمید یول. باشم زیمنتظرتوپ وتشرمامان وعز دیکه با دانستمیم, خانه میدیرس یوقت

نگاه  نیبودکه ا يبار نیاول نیا. من راتکه وپاره کند شیخواهدباناخنهایدلش م,بودکه مشخص بود یانقدرعصبان

 .رنگ نگاهش عوض شد عیوسر دینکش ادطولیز یول!! پرازنفرت. دمیدیخانوم رام نیمیس

 زیکه کنارعز یوان دوخانوم دهیخانوم شن نیمیس!! به اوگفتم به تو چه یبدبوده و وقت ایلیرفتارم باا گفتیم مامان

 . رهیوغ امدمیانهان نیچراباماش گفتیاند وم دهید,بوده اندهم 
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امشب  کیباشه؟ پس . بهتون پرمیم. شهیکه هست بدترم ینیاخالقم ازا کهوی!! حوصله ندارم!! ولم کن مامان -

 !!!خواهشا دیرو ول کن

 . رفتمیم دیبا یول, حوصله نداشتم نکهیباا. میبه تاالربرو شب8 قراربودساعت

 کی شیسها پ: دیطاهره خانوم که مراد. میبودکه برگشته بود یساعت کی بایتقر. گشتمیخانه دنبال سهام داخل

 .دوست اقاجونشه واشاره به پشت سرم کرد گهیم,هییاقا

 .بود يبرگه ا يرو دنیکش ینقاش رصدرادرحالیبود وام رصدرانشستهیکنارام, اطیح سهاگوشه

جلورفتم وسهاراصداکردم هردوسرشان . کردیرانگاه م رصدرایام یداده ونقاش هیتک شیسرش رابه بازو سهاهم

 يزیازذوق چ شیندادوبه جا یسها محل یرصدرابلندشدولیام. دیایبادست به سهااشاره کردم که نزدم ب.رابلندکردند

 ..دهیکش یرچیام!.... نگا!!.....مامان نگا:ادبعدبرگه اش رانشانم د. رفتیم سهیر,بود دهیکش رصدرادردفترشیکه ام

 !!روشنگر ياقا!!! سهادرست حرف بزن:به سهارفتم  يغره ا چشم

 رصدرا؟یمگه نه ام.خودش گفت  رصدرایام!!! نه: يمودلجباز يدوباره افتادرو سها

 .میمن وتوهم باهم دوست. دمیاجازه روم نیالبته من فقط به دوستام ا: کرد يا رصدراخندهیام

 .دستش راجلواورد وسهاهم کف دستش راجلوبرد وبه کف دست اوزد بعدکف

 ر؟یاخیمتوجه شده  یکس نمیتابب, باترس اطرافم رانگاه کردم. گردشده بود چشمانم

. رفتیم ياواسط مهرماه بودوکم کم روبه سرد.هوابه نسبت سردبود . حواسش نبود یخوشبختانه کس که

مناسب  دلباسیبا!!سها ایب: دست سهاراگرفتم . اصالحواسشان به مانبود,اگرهم بودند. بودند اطیدرح یافرادکم

 .میشام بخور میبر میخواهیم.تنت کنم 

 ... بکشم  یرصدرانقاشیباام خوامیم!!! مامان ضدحال نزن!! اَه: دیکوب نیپابرزم

 !!ایب!! سها زشته:ود حرصم درامده ب. رصدرابودیگوشه لب ام یلبخندکج

 یبازهم نقاش,بعدهروقت فرصت شد!! بروبامامانت!!!سهاخانوم : شانه سهاگذاشت  يشدودستش رارو رصدراخمیام

 ها؟اره؟ يقول داد: سهاجلورفت . میکشیم

باان لحن بچه گانه  رصدرایام نیا نیواقعامانده بودم ب.بعد دستش رابلندکرد وباهم دست دادند !! مرده وقولش -

 است؟ یخشک وسرد چه شباهت يرصدرایوام

کوزه  کی ریقلم چهره سهابود وپشت برگه هم تصو اهیرسیتصو.رانشانم داد شیبرگه ها, وارداتاق سهاشدم یوقت

 .واقعاحرف نداشت یدرنقاش رصدرایجالب بود استعدادام میبرا. بادام کاشته بودم کیکه داخل ان , اطیکنارح یگل
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 ده؟یرصدراکشیواقعاام نارویسهاا: دمیپرس

 !!یستیتوکه دوستش ن!!! روشنگر ياقا!! ......رصدرانهیام: باالانداخت  ییگذاشت وبااخم ابرو نهیبرس دست

 .من زبون دراورده بود  يحاالبرا یوجب مین

 اره؟ ؟يدیاجازم. يبد دتواجازهیبا گهیم یو ل.صورت توروهم بکشه رصدراگفتمیمامان به ام -

 .شدینورم یانوقت نورعل. ام رابکشد رچهرهیرصدراتصویمانده بودکه اجازه دهم ام نیهم!!خدا يوا

 

 رصدرارفتیبه سمت ام عیکه سر دمیازپنجره د. دیدو رونیب,کمان رهاشده رازچلهیمثل ت. دیسهالباس پوش یوقت

 .وخودش رادربغل اوانداخت

درهمان موقع .گذاشت  نیزم يسهارارو. کردیه فرق مدرج 180, سهارادرکنارش داشت یراوقت رصدرایام نگاه

هم با  اسمنی. نداد یباالانداخت ومحل يسهاهم شانه ا. به سهاگفت يزیشد وچ کشینزد ایلیدخترا اسمنی

 اسمنیچون انقدر. دهنزدسهافرستا,ایلیاو را ا نکهینبود حدس ا یکارسخت. حرص برگشت وسمت پدرش رفت

 کیبه سها نزد ایلیاایخانوم  نیمیومدام به اصرارس کردیحساب نم يسهاراعدد چگاهیکه ه, بود يدخترمغرور

 .شدیم

ندادوخودرابه  یسهامحل.به سهاگفت  يزینزدسهارفت ودوباره چ,دوابرو نیب یباگره ایلیاثناا همان

 .شانه سهاگذاشت يدستش رارو رصدراهمیام. چسباند,رصدرایام

واصال جوابش  کردینگاهش م,برلب داشت  يکه فقط پوزخند یادرحالرصدریام یول, گفت يزیرصدراچیبه ام ایلیا

 .دادینم

 رقابلیگرغید نیا. دیسهاراگرفت و اورابه سمت خودکش يدست جلوبردوبازو ایلیدادوبعدا یجواب ایلیبه ا سهاهم

راگرفت  ایلیمشابه دست جلوبرد وهمان دست ا یدراقدام رصدرایام دمید یول,بروم  رونیخواستم ب,تحمل بود 

سمت دست  ایلیگرایدست د.رانکرد  نکاریا,رصدرایام یول.سهارا ول کرد يبازو ایلیا, هیازثان يودرکسر

 .تادستش راپس بزند, رصدرارفتیام

راپاك کردکه  ایلیکت ا قهیبعدبادستش . راول کرد ایلیا يبازو. رابلندکردونگاهش به من افتاد رصدراسرشیام

 .گفت ایلیبه ا يزیوچ.ان باشد يرو ي زیانگارچ

رفت وبعد دستش  گریراگرفت وبه سمت د اسمنیبرگشت ودست , که مشخص بود صورتش قرمزشده ایلیا

 .بود برد وان رافشارداد رصدراگرفتهیکه ام ییراسمت بازو
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 .کندیم هیهمان موقع متوجه سهاشدم که دستش راگرفته و ارام گر. کشدیبودکه دردم مشخص

 دادوبااوحرفیسهازانوزده بودودستش رارامالش م يرصدراجلویام. امدم نییازپله هاپارفته و رونیازاتاق ب عیسر

شانه اش  يکرد وسرش رارو رصدراحلقهیبعدسهارادراغوش گرفت وبلندش کردوسهادستانش رادورگردن ام. زدیم

 .گذاشت

ه ک اطیازح يبعدبه سمت گوشه ا. سمت من برگشت وبانگاهش اشاره کردکه جلونروم رصدرابهیام

 .زدیم کردوبااوحرفیارام پشت سهارانوازش م رصدرایام. کتربودرفتیتار

 چارهیب. ارام گرفته بود رصدرایجزخودم وحاال دراغوش ام, نرفته بود یدراغوش کس گریسهاد, وسفی بعدازحاج

 .ازاو گرفته شده بود, که داشت يتنهااغوش پدرانه ا.ردینبودتااورادراغوش بگ یوسفی گرحاجیکه د, من يسها

 ؟ یکنیم هیگر!!! نیسو: خانم به خودامدم قهیصد يصدا با

 .شود میمتوجه صحنه روبرو,خانوم  قهیصد مخواستمین. راپاك کردم وسرم راتکان دادم میاشکها عیسر

 .افتادم  اداقاجونی -

ومادرت  زیامشب باعز!!! نیسو! ......!!خدارحمتش کنه. رمیگیم شیافتم ات یم ادشی یوقت!!! مادر یهـــــ: -

 ؟يایم. تاشب اول تنهانباشه, میقران بخون,سرقبراقاجونت  میبر میخوایم

 سهاراچکارکنم؟!! اره -

 . باشه ششیامشب پ,کنمیباطاهره خانوم صحبت م -

 .میبه قبرستان برو زیخانوم سهارابفرستم وازتاالربامامان وعز قرارشدبعدتاالرباطاهره

به من ,امر نیا جهیدرنت,اصالحال وحوصله خوش امدگفتن به مهمانان رانداشتند,دندتاالریرس یزوقتیوعز مامان

 یدلم م.زد ودردگرفته بود یزق م میپاها.رانگاه کردم تینشستم وجمع يموقع سروشام گوشه ا.محول شد

بودکه  نیتوانستم بکنم اکه  ياکارتنه یول.دهم هیوارتکیرابلندکنم وبه د میدرازبکشم وپاها نیزم يخواست رو

 .راازکفش دراورم  میپاها

متاسفانه امروز .ازتاالربود  رونیوتشکرازمردان ب ینیریدرحال خودش, شام انیبعدپا ایلیا.عباس ماراببرد قراربودمش

 .شدیبه انهامحول م فهیوظ نیمطمئنا ا, امدندیم ناوشوهرسارهیحتمافرداکه س یول, میازداشتیبه اون

 يریکجام:کنارمان امد کبارهی ایلیکه ا, میبرو میاماده بود. امده بودند رونیخانوم ازتاالرب قهیوصد زیوعز مامان

 !!!؟برسونمتون

 . میشیمزاحم شمانم!! نه پسرم: مامان جواب داد یول.به سوالش ندادم  یمحل
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 بامامانت؟ يریکجام: دیدوباره پرس!!! گهید میمامان بر -

صحبت  نطوربامنیا,دادیبه خودش اجازه م یبه چه حق. کردیم یبم راخط خطاعصا, دوم شخص مفردشدنم نیا

 !!!مادرتون اوناهاش م؟یریکه ماکجام دیشماچکاردار: برگشتم .کند

 !! گمیم یمن چ, نبود شیاصال انگارحال یول

 .تنهانباشه,میبراش قران بخون میریم, هیخان شب اول حاج ایلیا: خانوم جواب داد قهیصد

 !!!قبرستون؟ شب خطرناکه  دیبریخانم رام نیچراسو:روکردبه مامان  یاعصبانیلیا

 !!!مش عباس هست !!دیشما نگران نباش:باحرص برگشتم !!!!خدا يوا

 شهیم,فوت  کیبا. خودشه,شهیکه ناکارم یکس نیاول, انوقت اگه چندتااراذل به شماخوردند !!!! اره: زد يپوزخند

 .باشه يمرد قو کیدنبالتون  دیبا!.....کرد نشیپخش زم

 .گفت  يشعور یب رلبیز: بهش برخورده بود یلیخانوم که خ قهیصد

مابامش عباس ,نداره  یشماربط ابهیثان!!......!به منش ورفتاره اوال , ستین کلیبه زور و بازو وه, يمرد اخانیلیا -

ودستم راپشت کمرمامان !!! ریشب بخ!! شماهم بروبامامانت. میاطالعتون تاصبح هم اونجاهست يبرا, میریم

 !!!مامان جان  میبر: گذاشتم 

 .ادیخانوم ب نیسو ستیحاج خانوم درست ن: درامد ایلیا يصدا دوباره

!! توبروخونه!! اره مامان جان: بعدروبه من گفت, ایلیبه من انداخت وبعدبه ا يدرمانده ا ستادونگاهیا مامان

 .میریماسه تازن م. گهیراست م اخانیلیا

 ....مامان  یول -

 !!!برو... نداره مادر یول -

 ينطوریا!!! ریماروامشب خودت به عهده بگ هیگاردیباد فهیوظ ؟یناراحت!! رمیمن م: ایلیوچشم درچشم ا برگشتم

 نه مامان؟.بهترهم هست 

 ......یعنی.... تونمیمن نم. گمیخودتون م يمن برا... دینیبب....نه .. نه: جواب داد يگشادشد وتند چشمانش

خب . ترسهیتودلم گفتم بدبخت ازقبرستون توشب م!!!غصه من روهم نخور... يایخوادبینم!!! باشه!! دمیفهم -

 ؟  ياریچرابهانه م ترسمیبگو م

 .سرم امد رصدراازپشتیام يلحظه صدا همان

 !!خدابه شماصبربده. گمیم تیحاج خانوم تلس -
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: زد  يلبخند یمامان به سخت. کندیم رنگاهیموجودحق کیارکه به انگ. رصدراانداختیبه ام یبااشمئزاز نگاه ایلیا

 .میجبران کن, میخدمت برس هاتونیان شاله به شاد!! دیلطف کرد!!! ممنون پسرم

 . دهانش راکج کرد,رصدرایهم پشت سرام ایلیا.کرد ورفت یگفت وخداحافظ يریشب بخ,تکان داد يرصدراسریام

 . میبر, شنبه است وقبرستان شلوغه5امشب . میبه هرسه گفتم بر, زنبودیجا ستادنیا

خانوم  قهیمش عباس وصد.خاك انداختند يزدندوخود را رو يضجه ا زیمامان وعر, میدیسرقبراقاجون رس یوقت

 . میپهن کردندوهمه نشست یفرش.بودند اراوردهیهم باخود دوچراغ س

بدون , بودم نجاراحتیگراید.سته بودندنش زانشانیهم بودند که تک وتوك کنارقبرعز يگریافراد د, رازمایغ

شانه اش  يسرم رارو.خانوم کنارم نشست  قهیصد.کردم هیبه گر دوشروعیبغضم ترک, یازنگاه مزاحم ینگران

اول !!! نیسو: من  کردبهمامان ورو. میکرد هیگر یساعت که همگ میبعدن. کردم هیگر يها يگذاشتم وها

 !!!!توبخون

دارم !!!اقاجون : روکردم به قبر.دوست داشت  یلیسوره راخ نیاقاجون ا.رابازکردم وسوره الرحمن رااوردم  قران

 .امدیخانوم م قهیصد یوهرازگاه زیمامان وعز نیف نیف يصدا.شروع کردم . خونمیبرات الرحمن م

 قهیحاالصد.فراگرفته بود  زیوهم انگ یقبرستان راسکوت.شده بو دوهواسردتر2گریچقدرگذشت؟ ساعت د دانمینم

 یسرش رابه درخت!!! یقبرستان تک وتوك روشن بود ومش عباس طفل يچراغها. خواندیخانوم داشت قران م

 .فرورفته قیعم یودخوابازخروپفش معلوم ب. خسته شده یمشخص بودانروز حساب.بود  دهیداده وخواب هیتک

 يمثالقراره هوا!!! نگاش کن: جاگرفت  شیلبها يرو يلبخند, مش عباس دنیبعدازد.به مامان کردم  يا اشاره

 !!!بگذاربخوابه!!! ولش کن.ماچهارتازن روداشته باشه

اول . توجهم راجلب کرد یخش وخش يکه صدا. میبود دهیچیدورمان پ,خانوم اورده بود  قهیکه صد ییپتوها

خش  يوصدا یتوقبرستان باش,ادم نصفه شب .من رافراگرفت یلرزنامحسوس.دوباره صداامد یول,ندادم تیاهم

 !!!!يکرد الینه خ: فرستادم  یصلوات. دیایوخش ب

. ادم بود کی هیدقت که کردم انگارسا.خورد یتکان م یکنار درخت يا هیاحساس کردم سا. رانگاه کردم اطراف

 يدرحال وهوا. خانوم نگاه کردم قهیصدزویبه مامان وعز. دمیکش یقینفس عم!!! ستادیقلبم ازحرکت ا!!! زدم خی

 .بودم اوردهیراهم ن لمیموبا یمنِ احمق حت.خودبودند 

 ایامدیبه نظرم. تکان خورد یکم.همانجابود  هیسا, دوباره برگشتم.تانترسند, میبه ان سه نگو يزیدادم چ حیترج

 خوردینم وانیبه ح.سر وبدن داشت هیسا!! مطمئناانسان بود. دارد یقدکوتاه اینشسته است 
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 يمحتو رازساكیغ!!! ریاخیدفاع دارم  يبرا يا لهیوس نمیبه اطراف نگاه کردم تابب!!!!رحم کن  اخودتیخدا

مش . پس انرادردست گرفتم.بود زیعز يهمان عصا, قابل دفاع لهیتنهاوس. مینداشت يزیچ زیعز يوعصا لیوسا

 .خورد یم یکتکان کوچ یهرازگاه هیسا. عباس هم بافاصله ازمن نشسته بود

 

 .خوردیداشت ازدرون مرام, يکنجکاو. گذشت یساعت مین بایتقر

 یخواستم قران بخوانم ول یم رسرمیخ. نداشت دهیفا.شده بودم  یعصب. رفتیبه ان سمت م هیثان 10هر نگاهم

 .تمرکزم راازدست داده بودم 

 شده؟  یچ: دیپرس. شد میقرار یمتوجه ب مامان

 .خوام راه برم  یم!! پاهام خواب رفته!! یچیه -

 .ودوباره مشغول شد.دورنشو!!دوروبرباش  نیپس هم -

پشت درخت پناه گرفتم . کشاندم وازانجاارام بلندشدم  یخودم راپشت درخت.خوردیم یتکان کوچک یگهگاه هیسا

 .فاصله داشتم هیباسا يمتر بادهیتقر.بلندشده ام ندکهینب هیتاسا

 .امدیداشت ازحلقم درم. زدیقلبم تندتندم. ستم گرفتمدر د عصارامحکم

شده  مانیر پش.مثل خ, حاالکه بلندشده بودم "ه؟یچ ینیبب يبر يخوا یچرام یترسیاگه م!! نترس!!! نیسو"

 زم؟یبرسرم بر یچه خاک, مناسب یفرصت نیباشد که درکم يمرد  هیاگرسا, زن تنها کی!!!اخر من .بودم 

ازترس . بلندشد کبارهیبودم که  هیسا يدرفاصله سه چهارمتر بایتقر. میدرا هیکردم دوربزنم وازپشت سرسا یسع

 !!!يدیازچشم خودت د, يدید یوگرنه هرچ!!ستایهمونجاوا:دادزدم .وعصا را بلندکردم  دمیکش یغیج

شده  یچ نیسو:مامان دادزد .بلندشدند عیسر, متوجه ماشده بودند, غمیج يخانوم که باصدا قهیزوصدیوعز مامان

 ؟

 !!!ستایوا!! ستاسرجاتیوا:زدم  غیدوباره ج. روبه جلوو به سمتم امد هیسا

 .برداشت وجلوترامد یقدم هیسا

 رصدرایمنم ام -

 ؟یچ -

خودش . جلوترامد و واردنورشد.بازمانده بود  رتیدهانم ازح.حس شده وچشمانم به حداعالگشادشده بود یب دستم

 ؟ينجاچکارداریشماا...شما: دمیبابهت پرس!!! رصدراروشنگریام. بود
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 بشیرادرج شیدستها. باالانداخت  يشانه ا "رصدرابودیام, نمینجاببیا,که انتظارداشتم  ایدردن ينفر نیاخر "

 .زد ییداره ؟ولبخنددندان نما يرادیا!! يامدم قبرستون گرد: فروبرده بود  شیپالتو

 !!!ازاون حرفهاست گهید. رهیبگ شیشوخ,وسط قبرستون  ,سرد ينصفه شب هوا, ادم یعنی

 ن؟ییپا ياریعصات روب يخواینم:داد ادامه

 یوقت. دندیخانوم به پشت من رس قهیمامان وصد. اوردم نییانراپا عیسرم انداختم وسر يباال يبه عصا ینگاه

 د؟یکنینجاچکارمیا!!!روشنگر ياقا: دیمامان بابهت پرس, دندیراد رصدرایام

, نخواستم مزاحم باشم!! حاج خانوم دیببخش: شد وروبه مامان کرد يگوشه دهانش راجمع کردوجد لبخندکج

 ..... خب...اآآآه ... دیدونیم.... یعنی... راستش امده بودم

 !!!يامده قبرستون گرد: وسط حرفش  دمیپر

دستش , بودکالفه شده امشخصرصدریام. کردند رصدرانگاهیبهت زده به من وام یخانوم بانگاه قهیوصد مامان

 ....اخه من.... زیچ.... دیدونیم... دیخب راستش رابخواه: کرد شیموها يرا ال

شرمنده !!! پسرم ياومد یچ يبرا دمیفهم, دونمیم: رصدراگذاشتیام يبازو يجلورفت ودستش رارو مامان

 .میبه زحمت نبود یبخداراض. ممنون. يکرد

. تاخانم تنهاباشند4درست نبود که ,پسرتون  يمن جا!!!حاج خانوم  هیچه حرف نیا: راخم کرد رصدراسرشیام

 یحساب چارهیاون ب, البته اومدم کمک دست مش عباس تنهانباشه:خانوم نگاه کردوادامه داد قهیبه صد عیبعدسر

. بود یربه جالبتج, توقبرستون نبودم االشبتاح. بردیخوابم نم, کاربودمیمن هم ب.خسته است , امروز بدوبدو کرده

 .اصال سخت نبود دیباورکن

 دیراگرفت ودنبال خودش کش شیسپس بازو.به اوزد  يبعدلبخندمادرانه ا.را نوازش کرد رصدرایام يبازو مادرارام

 ...کنارمون نیتوهم بش... ایب.. ایب. يستادیدورازماا, يکرد يکاربد یول: 

 یحساب. برتن داشت یکلفت يسرش بود وپالتو,گذارندیمثل انهاکه روسهاسرشان م یکاله پشم کیرصدرایام

. نداشت تامواظب ماباشد يا فهیکه وظ یدرحال, مردامده بود قبرستان نیا, جالب بودکه میبرا.مجهزامده بود

 .دمانگارگرم ش. داکردیپ انیدرسراسروجودم جر یحس لذتبخش یچه بود ول مدانمین

 . بودمیمردم نیازا يدیجد يها زیمنتظر چ دهرروزیانگاربا .راتابحال کشف نکرده بودم رصدرایام يرو نیا

 ؟يمات موند, گهیادیب نیسو:مامان مرابخوداورد  يصدا
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. کردیوازاوتشکرم رفتینشست وحاج خانوم هم کنارش ومدام قربان صدقه اش م گرفرشید رصدراگوشهیام

بعدهم مامان شروع .گذاشت  شیخانوم جلو قهیوصد ختیر يچا شیمامان ازداخل فالکس برا. کردیم شیودعا

پادشاه هفتم  وابمش عباس همچنان درخواب بودوخ,اتفاقات  نیکردبه خواندن قران وجالب بودکه باتمام ا

 .دیدیرام

 

. مراسم مسجد اماده باشد يخانه برود تابرا دبهیاجازه گرفت که با رصدراازمامانیام, صبح وخواندن نماز بعداذان

مرموز مدام  یحس. گفتینم يزیسکوت کرده بودوچ. دادیه قران خواندنمان گوش موب داربودیتاصبح همچنان ب

خجالت  ؟یهست یرستانیمگه دختردب!!! نیسو "گفتمیمدام به خودم م یول, برگردم ونگاهش کنم کردیوادارم م

 "!!!بکش

 .کردورفت یفظخداحا زیخانوم وعز قهیمدام مامان وصد يتشکرها انیرصدرادرمیام. چه مرگم شده بود دانمینم

انروز هم صبح وهم . میشدیدرمسجدحاضرم میون8ساعت  دراسیبا. میبه سمت خانه رفت,نماز  بعدخواندن

وخواب  یبخورم تاکسل ظیقهوه غل وانیکاردوتال نیاول, خانه میدیرس یوقت,داشتم  میتصم. میعصرمراسم داشت

 .راازمن دورکند

رادراغوش گرفت ودراخربامن  زیساره جلوامدومامان وعز. بودند دهیهم تازه رس شیوشوهرش ودوپسردوقلو ساره

, سال 10 یمن وساره باوجوداختالف سن یازهمان بچگ. نبود یومحبت یمن وساره دوست نیب چگاهیه. دست داد

بود  یخشک ورسم یساله داشت وشوهرش هم ادم 13 يدوپسر دوقلو. مینداشت مانهیباهم ارتباط صم ادیز

هم  شهیهم. که انگارازهمه مابرتراست, کردیرفتارم يداشت وطور نیماش شگاهینما کیسن اقامح,شوهرساره .

 دواربودمیام!!! يمغرور وافاده ا. برابراصل پدرشان بودند یوعماد هم کپ یعل شیپسرها.کت وشلوار برتن داشت 

 .ستندیغرورشان راکم کنندودم مسجدبا نیازا یکم

نرگس همسن . بزرگتربود یسال4 ناازمنیس, پوران ودخترش نرگس ناوهمسرشیس. دیساعت بعدرس کی ناهمیس

 .دستش راگرفت وباهم به اتاق سها رفتند دیاش راد ییسهاتادختردا. من بود يسها

 یانگارمهمان رسم,ساره وشوهرش درمهمانخانه نشسته بودندومنتظر. شودیم شیدایدانستم باباهم کم کم پ یم

 .دیایوحالم جاب رمیبگ یاتاقم رفتم تادوشبه , محلش بدهم نکهیبدون ا. هستند

 .کنمیدامیباساره کنتاکت پ ندهیا يتوانستم حدس بزنم درروز ها یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٢٨ 

وبه مهمانان خوش  ستندیدم مسجدبا ناخواستهیمامان گفت که ازاقامحسن وس, امدم رونیازحمام ب یوقت

 .امدهیمذاقش خوش ن ادبهیز, دابودیاقامحسن پ افهیازق. ندیامدبگو

 ایخانوم و لع نیمیخوشبختانه قراربود س.کرد یبااندو سالم واحوالپرس یمیگرم وصم یلیشد وخ شیدایهم پ ایلیا

 . واقارحمت شوهرش درمسجدبه ماملحق شوند

 ه؟یخبر ه؟یاروکی نیا: دیکنارم امدوپرس ایلیا نابعددورشدنیس

پسره  نیخنگه ا!!! گمیم یچ یدونیخوب م: منظور؟چشمانش رادرحدقه چرخاند:دمیباالانداختم وپرس ییابرو

 ه؟یخبر گمیروم

مونده داداش خودم برام  نیداره ؟هم یبامن ربط,خونه اومد نیتوا يمگه هرمرد!..... نه: جواب دادم باحرص

 !!!حرف دراره

 اره ؟!! يدار يمعلومه ازش دل پر ؟يدیچراترمز بر!......باشه حاال: دستش راباالاورد نایس

 .ودهانم راکج کردم !!! برام رهیگیم افهیق!!! هیفکرکرده ک!! مردك احمق -

 .ومدیمن هم ازش خوشم ن: دیناخندیس

خودم راداخل  عیسر. شد شیدایباباهم پ. میدیبه مسجدرس یوقت "بود دهیهم عق کنفربامنیبازخداراشکرکه  "

 .فتدیچشمم به چشمش ب هیثان کی یحاضرنبودم حت. زنانه انداختم

حلوا  يها ینیسفره پهن شده وعکس اقاجون رادروسط گذاشته بودند واطراف ان هم س کیمسجد سطو

من . کنند نیحاضرشده بودند تاحلوادرست کنندوتزئ هیهمسا يازشب قبل چندتااززنها. بودند دهیچ لیوخرماونارگ

 .ودندباهم اخت شده ب یسهاونرگس هم بخوب. میوساره وپوران کنارهم نشست زیومامان وعز

 نایساره وس.محترمانه رفت کندخودشینم یازاودعوت یکس دیباباهم که د.مینهار به خانه رفت يمراسم برا بعداتمام

 . دیاینهارن يانگارقبالگفته بود که بابا بهتراست برا زیعز یول.کناربابارفتندوبااوخوش وبش کردند

 . میسرسفره بود زیاش ومامان وعز دهناوخانوایبود وفقط من وساره وخانواده اش وس یخانوادگ ناهار

 کی ستیبهترن,؟تاحاال اقاجون بوده  یخونه بمون نیتوا يخوایم یتوتاک: دیساره روکردبه من وپرس,نهار سرسفره

 !!!یبه حال خودت وسهابکن يفکر

. خونسرد نگاهش کردم یلیخ.اعالن جنگ بود  ینوع نیا. سرم راازبشقابم بلندکردم عیسر,حرف  نیا دنیباشن

 !!!نداره یبه توربط:وجواب دادم
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 يبابا.خونه وشوهرش روتنهابگذاره  نیادتوایسالها مجبورشده ب نیا,مامان عالف تو. داشته باشه دهمینبا!!!اره  -

هم  یلیخ!!! ایلیا,پسره  نی؟همیکنیتوچراشوهرنم!!!  نجایتنها تواون خونه ومامان بخاطرتو ا یطفل

 ییپشت سرت چه حرفها یدونیم!!! همه موافقند یول یرش باهام حرف زده وگفته که تومخالفماد.هیمردخوب

 ؟یادسربارباشیخوشت م!!بروشوهرکن  زنند؟یم

 نیا يمثال خواهرته جا نیه؟سویان چه حرف!!!ساره : مامان معترض شد.اتاق رافراگرفت  يبد  سکوت

 !!ستینجانیحرفهاا

 هیرفته ام ؟بامرد غرب یباکس گند؟یم یساره مردم چ: وسط حرفش دمیپر عیخواست جواب دهدکه سر ساره

 قیبودم؟ چکارکردم؟ بگو؟ دق یخوش گذرون یپ ابونیتوخ رادداشته؟یرفتم ؟ سرووضعم ا يبودم؟خونه مرد

هم تاحاال بهانه  یمن اسه رفتم واومدم به کس!! حرفه وهیب يخداپشت سرزنها شهیهان ؟هم ه؟یحرفشون چ

خواست خودش بود وبه من  نجایمامان اومده ا نکهیا!.....توکارمن هم دخالت نکن لطفا !!! پس چرت نگو.ندادم 

فکرنکن  ؟یکه چ يکرد  فیرو رد فیاراج نیا, يبعدچندسال اومد یدرثان.من وادار ش نکردم. لطف کرده

 !يدار یمزخرفات هدف نیازا!.....مشناسمتین

خجالت !!! مثال اقاجونتون مرده!! بسه گهیساره توهم د!!احترام سفره رونگهدار!! نیسو:ره به صدادرامددوبا مامان

 !!!دیبکش

به خودم هم !!نداره , شوهرمن بشه نکهیا اقتیل ایلیا!! ثالثاساره خانوم!! حرفام تموم نشده یول: به مامان  روکردم

روبه من  اروی نیومن زدوا ایلیازا یحرف,سفره  نیازافرادحاضرسرا کیاهریتو, گهیکباردی. انهیمربوطه شوهرکنم 

چندروز مثل  نیرابعا توا!! باشه ادتیپس !!! اخطاراخرمه نیا. گمیبخوام بهش م یوهرچ بندمیچشمم رام, چسبوند

بعدهم دست شوهروبچه هات . خودت روانجام بده فیدهنت روببند ووظا. نوه نمونه عمل کن کی

الزم نداره  لیخامسا باباوک.ينداد یسالها که به مامحل نیمثل تمام ا!!!بروشهرخودتون ! !!يروهررریروبگ

 . یدلسوز بابات بش خوادحاالینم

قاشق وچنگال  يهم ساکت بودندوفقط صدا هیبق. ناراحت است یلیمشخص بودخ زیعز. گفت ینم يزیمامان چ

 ي زیخوردندوچیرام شانیبود وغذا نییوهمسرش سرشان پا نایس.توپش پربود وقرمز شده بود یساره حساب.امدیم

 .گفتندینم

, طرزحرف زدنتون باساره خانوم نیا!....خانم  نیدسویببخش: که تاان موقع سکوت کرده بودبه حرف امد اقامحسن

 .خواهربزرگتونه, باشه یهرچ. ستیاصال درست ن
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, چهیبه پروپاچه من نپ دیبه خانمتون بفرمائ دست خودشه اقامحسن؛ لطفا یاحترام هرکس: وجواب دادم برگشتم

 .نهیبیکه بدم

 .بودکه ماجراهابااودارم  نیا يایگو,پرازنفرت ساره  نگاه

 !!!کندیم يرو ادهیز دیخانم دار نیسو: اخم کرد اقامحسن

ه بخور یدفعه بعدتودهن دیوگرنه شا رندهیبه من گ گهیددیکن هیپس بهش توص: به اقامحسن وجواب دادم روکردم

!!! 

 .اونامهمونند نیسو: مامان گفت.بود؟ بلندشدم  یک مدمیکه نفه دهمیشن ینیه يصدا

 يصدا.امدم  رونیوازاتاق ب!!! شهیم یپس خودت بهشون بگواگه سگ بشم چ:وجواب دادم  زکردمیرار چشمانم

 نطوربامنیحق نداشت ا!!!حق نداشت .حرصم درامده بود . امدیمامان واقامحسن م يصدا نیساره درب غیج غیج

 .دردناك است  یلیخ, دیبگو يور يخواهردر یول.انتظارندارد بهیادم ازغر.رفتارکند

ساره داخل مسجد دورازمن نشست . میعصربود وبعدمراسم قراربود همه به قبرستان برو7تا4عصرازساعت  مراسم

 یکی لهایفام.مهم نبود  میاصال برا. گرداندیصورتش رابرم,افتاد یمن مهم نگاهش به  یوقت. کردیم يوازمن دور

. شلوع شده بود یمراسم عصرحساب, کیددورونز يازشهرها, ازتهران, ازاصفهان. دندیرسیازراه م يگریبعدازد

 .میتاسمت قبرستان برو میمسجدجمع بود رونیهمه ب, مراسم تمام شد یوقت

 قهیبا رهیت يا ورقهوهیپل کیتنش بود وو یاهیچرم س يپالتو.امد دسمتمیمراکه د. دمید تیجمع نیراب رصدرایام

خودش  يفکرکنم دوتاکمدلباس برا. دیرسیاش م افهیوق پیبه ت یطیبشردرهرشرا نیا. بود  دهیپوش رانیز یاسک

 !!!عکس من!!! داشت

هم  زیعز. روتعارف داغ شدگل ازگلش شکفت وبه طرفش رفت ودوباره بازارتشک, دیرا د رصدرایتاام مامان

 !!!پسرتون يحاج خانوم مگه چکارکردم؟ من جا:گفتیمدام م رصدراهمیام. صورتش بازشد

 نی؟چه باکالسه؟ نکنه ا هیک نیا: دیرانگاه کردوازمن پرس رصدرایام,زیامد واستفهام ام ناسمتمانیموقع س همان

 هم خواستگارته؟

جناب  نیحاال ا!!! دیببخش.. زدم یزرِاضاف... باشه....نه ... نه: گفت عیسر, شده بود یشیات یام حساب افهیبعدانگارق

 ه؟یک

برادربزرگم  شونیا,روشنگر ياقا: رصدراگفتمیبه ام. جلوامد,کردیم نارانگاهیپرسشگرانه س. ناشدیس رصدرامتوجهیام

 !!!نایاقاس.هستند
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اهان شماهمون : دیپرس,مده باشد ا ادشیناانگاریتامل دستش راجلوبردو بااودست دادوبعدس رصدرابدونیام

 ینم, دادندیروهم م ایدن,من بودم !!! یباحال یلیخ!!ول  يبابا ا گفت؟یکه مامان م دیمعروف هست يرصدرایام

 .کرد ياونهم نصفه شب وخنده ا.رفتم قبرستون 

 .زد يمتعجب به من انداخت وپوزخند یراباالدادوبعدنگاه شیابرو کیرصدرایام

که مهمانان رابه قبرستان ببرند  میبوس اجاره کرده بود ینیچندتام.مامان رفتم  شیحال خودرهاکردم وبپ اندورابه

تو اب نمک !!دوتادوتا ...خوبه ..خوبه : دمیساره راازپشت سرم شن يصدا. نهاشدمیازماش یکیسوار یوقت.

 !!!کشهیمن جانمازاب م يبعدبرا!! يخوابوند

که  زیعز یول. خواستم جوابش رابدهم. ناجوانمردانه درموردت قضاوت کند نطوریا, که خواهرهم خونت درداوربود

نگو که دلم ازدستت  یچیه!!ساره : به ساره رفت يچشم غره ا, بود دهیساره راشن يتازه سوارشده بود وصدا

 !!!خونه

 نگوباشه؟ یچیه نیسو: من  بعدروکردبه

جانفرسا  يدرد. شدمیبود که دچارتپش قلب م یمدت. که قلبم به شدت شروع کردبه تپش, شده بودم انقدرناراحت

 !!!! الیخ ینده ب تیاهم نیمحل نده سو.دیچیام پ نهیدرس

وبااوحرف  رصدرابودیکنارام نامدامیداخل قبرستان هم س,شدند  نشیرصدراسوارماشیناباامیکه س دمید ازپنجره

 !!!!نفرت بار ساره يوالبته نگاهها کندیشررباربه اندونگاه م یکه بانگاه شدم ایلیمتوجه ا. زدیم

 يباباهم نفربعد.موفق نشد ,امدیادم خوشش نم نیازا نایچون س یول,ناشودیس کیکردکه نزد یسع يچندبار ایلیا

 .چه اصرارداشت درمراسم باشد يبرا دانمینم.نداشت  يمان طرفدار اددرجمعیبودکه ز

 .رسندیفردام ایوسپهرامشب  وشیدار ییداود ودا ییخبرداد که احتماال دا مامان

بودندوتنها دوسه  امدهین رانیمدت اصال به ا نیدرا. بود شیسال پ15, بودم دهیراد میها ییکه دا يبار نیاخر

 .انهارفته بودند  دنیبه د وسفیوحاج  زیعز يبار

بودکه ازدواج  یسپهردوسال, سپهر دنیبود ومامان هم ازد خوشحال, دیدیکه دوپسرش رابعددوسال م نیازا زیعز

 . میبود دهیوتنهاعکسش راد میبود دهیبودوالبته ماهنوز اوراند ارکردهیاخت يکرده وهمسر

 .بود ودودخترداشت یرانیهمسرش ا وشیدار ییدا. داشت وصاحب دوپسر ییکانادا يداود همسر ییدا

 بایوموبور والبته ز دهیرنگ پر یزن. روت نام داشت,داود  ییدا ییهمسرکانادا. دندیرس 10انشب ساعت  یهمگ

 .صحبت کند  یتوانست فارس یم یبه سخت. داشت نیدلنش يمهربان بود ورفتار.
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خانه  نیشب درا ستیحاضرن: شروع کردبه غرزدن که, مغرور وپرازنخوت بود وهمان اول يدختر همسرسپهر

 .کننده بود انهویهتل بروندوسخت است وخالصه د دیبماندوبا

بروم وسالم  شیعرض ادب جلو يانتظارداشت من برا دیرس یوقت.نام داشت  الیکوچکتربود وش یکسالی ازمن

 یمتاسفانه خواهرش راهم باخوداورده بود که دراخالق کپ. ازباالداشت یونگاه کردیمانندپرنسسها رفتارم. کنم

 .البودیش

 يبامزه بود وگلپر. کانادارفته بود شدبهیم یکه ده سال, اهل بندرعباس,سبزه بود یهم همسرش زن وشیدار ییدا

 .نام داشت 

که اقاجون داشت  یها همراه همسرانشان به اپارتمان ییسپهرودا شنهاددادکهیمامان پ,نق زد  الیش اخرسرازبس

 نیا جهیدرنت.ها مخالفت کردند ییدا یول.بروند , دندیگز یم یومهمانانش ازشهرستان دران سکن

 .سپهروهمسرش وخواهرزنش بودندکه رفتند

 متیسپهربه صم.به کانادارفته  کبارباشوهرشیمعلوم شد شیشد وازحرفها یمیصم الیکه ازهمان ابتداباش ساره

 .بزرگتر  یسال6برادربزرگم بود وازمن .نانبودیس

 . دردناك بود نیوا میبود بیهمه باهم غر. نبود تیمیصم,دیماخواهربرادرهاانطورکه با نیب متاسفانه

 

 یبه من وقع ادیز زیاندون. بود یمیصم دهیوخواهرش ش الیش شتربایچندروز مانده تاهفت ؛ساره ب نیا یدرط

 .خوردمیازنظرانان من به کالسشان نم.گذاشتندینم

هم که ازمن سه سال  دهیش. کردیبامن برخوردم زیحقارت ام لیخ, میکه باهم داشت يچندبرخورد یدرط الیش

 یسیشماانگل رهیم ادمیهمش !! يوا يا گفتیبعدروبه من م. بردیبکارم یسیمدام اصطالحات انگل,کوچکتربود 

 .دیخندیوغش غش م یستیبلدن

 یول, سخت بود. چندروز احترام گذاشته ودهان به دهان نشوم نیا یقول داده بودم به انهادرط زیمامان وعز به

 .گرفتمیخودم رام يجلو دیبا

که ,نشستندومنتظریهردومثل بانوم, امدندیازصبح که م. گشتیومدل درخانه م پیت کیهرروز با الیش

 یمهمان یوقت.کردینکاررامیا یخانوم طفل قهیصد,  نکاررابکنمیشود وچون من حاضرنبودم ا ییرایازانهاپذ

کردم  ییرایازمهمانهاپذ هک يدوبار یکی. امدندیکمک نم يواصال برا نشستندیهردوبه مهمانخانه رفته وم,امدیم
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 يخوایم یهرچ گهیشماخودت د!! الجونیوا ش: باخنده گفتم,کرد الاعتراضیش یوقت.ندادم  یاصال به اندومحل,

 . يتعارف ندار ازبهیبروبردار؛ن

. ستیرفتارت درست ن نیا نیتذکردادکه سو يمامان چندبار.امدیخانوم م قهیپوران به کمک صد یگهگاه البته

 .دی؛ به عروس خانومتون بفرمائ,ستیاگه درست ن: ومن هم معترض جواب دادم

 !!!نیاورسویدرن يخواهرشوهرباز: هم کاسه داغترازاش شده بود حاالساره

 .پس خودت کمربه خدمت بانوان محترمه ببند, یخوب یلیتوکه خ!! باشه: راگفت جواب دادم نیا یوقت

 .جواب ساره رانداد شدیکنم نم چه

کال زن . نداشتم يمن هم ازروت انتظار یحت. کردیاوهم همراه پوران درامورخانه کمک م. بود یزن خوب يرگلپ

 . گرفتیاقاجون شده بود ومدام عکس م میبود وعاشق خانه قد یارام ومهربان

. دندیرسیم زیبه نزدعز تیعرض تسل يامدندوبرایبودکه مدام م یازمهمانان ییرایما پذ فهیچندروز وظ نیا

هاامده بودند  ییسپهرودا یازوقت ناهمیس,به من نداشت  يکار ادیز. دمخوربود وشیداود و دار ییشتربادایسپهرب

 .معلوم بود  فشیواقامحسن هم تکل دیپلکیدوروبرانهام,

خوانده شود ,دادبعدمراسم هفت  شنهادیوپ دیکش شینامه راپ تیداودبحث وص ییدا, مانده به مراسم هفت کروزی

, يدیوخواب يچندسال خورد نیا!! نینگوسو یچیسپهرروبه من گفت توه د؟یعتراض کردم که چقدرهولا یوقت.

 اد؟یزورت م

 .میبش میماهاهم سه ادیزورش م, دهیماهارود!!هم دنباله حرف اوراگرفت وگفت اره  ساره

شماها  یقتسالها وردست اقاجون بود و نیدرتمام ا نیسو!! خجالت بکش!!!ساره بسه : معترض گفت مامان

 کیبه  اجیاحت مچهیباغ وت يبرا ياقاجون برا یوقت دیاون موقع شماهاکجابود. اون کمک دست اون بود, دینبود

 .کردیبودکه کمکش م نیسو نیا. نفرداشت

متعجب , هم ناظر ساکت بود نایوس دادیفقط گوش م الیخ یهم ب وشیدار ییدا,گفت  ینم يزیداود چ ییدا

 شده اند؟  نقدرحساسیبودم که چراسپهروساره حاالا

واله , وسط اندازهیخودش روم وهیزن ب کیتاحاال  یازک!!اسه برو!! اسه برو مادرمن: حرف مامان دوسطیسپهرپر

 !!همردها جولون بد نیب میابج ينطوریا ادیمن خوشم نم, دیندار رتیاگرشماهاغ, من متعجبم ازاقاجون

اون موقع که هومن . اوال حرف دهنت روبفهم: رابه کف دستم فشردم  میناخنها. کردم خونسردباشم یسع

 نجاداشتمیکجابود ؟اون موقع که من ا رتتیغ, اون موقع که سهاروحامله بودم ؟يتوکجابود, بودم وهیمردومن ب
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که  ؟يبود يکدوم گور, دادیم میو فقط اقاجون دلدار,سرم نبود يباال يومرد کردمیسها روبامامان بزرگ م

بوك  سیعکسات توف, رنگ و وارنگت ندارم يخبرازدوست دخترا ي؟فکرکرد هیچ!! يرتمندشدیحاالغ

 یچیمردم گشته ه يخونه جلو نیچندروز سرِباز توا نیخانومت که ا يبرا یول, تهیمال ابج رتیغ.!!! دمیروند

, ادیقهقهه خانمت وخواهرزنت توخونه م يصدا ؟يدارن رتیغ, وشلوار تنگ توخونه گشته زیبول کیبا نکهیا!!!

, کنهیمراعات م هیرو ت که کانادا یحت!! يشد یرتیمن غ يحاال برا ؟يندار رتینهاغیا يبرا, میمثال ماعزادار

 .امدم رونیوازاتاق ب!!! مواظب حرفات باش,سروزبونم  یب نیفکرنکن من همون سو

  "پاشندیتازه نمک برزخمم م, ام باشند یبردل زخم یمرهم نکهیا ي؟جا کنندیبامن رفتارم نطوریچرا؟چراا "

که ارامش  ییتنهاجا. شدم و به سمت باغ رفتم نیزدم وسوارماش رونیازخانه ب. امدیدادوهواروهمهمه م يصدا

 . گرفتمیم

خشک  يسرشاخه ها,وار  وانهیم وشروع کردم دداسم رابرداشتم وبه جان درختان افتاد, دمیبه باغ رس یوقت

!! ببخش: بعدهمانجاکناردرخت نشستم . دم دربود افتادم,باغ  رونیکه ب يبعدبه جان درخت سنجد. رازدن

 .کردمیم یروسرتوخال دحرصمینبا!! ببخش

 ؟یزنیبادرخت حرف م يدار:خودامدم  رصدرابهیام يصدا دنیباشن

 . ستادهیباالانداخته ا ییکه باابرو, دمیپشت سرم د ستادهیراا رصدرایبرگشتم وام"داشتم  نوکمیهم يوا "

 يبود یعصبان یلیانگارخ: کرد نیزم يشده رو ختهیر يبه برگهاوشاخه ها یجلوامدونگاه.کردم وبلندشدم  سالم

 ون؟یاهمایحرصت رودراورده؟ هوشنگ  یک!!

حالم سرجاش ,دیمنوببخش. خوردمینم حرصنقدریا, نطوربودیکه اگه ا!!کاش اونهابودند  يا: زدم  يپوزخند

 .ستین

 ؟يبر يخوایحالت کجام نیباا! ستیخوب ن ادحالتیز!! صبرکن: سرم گفت ازپشت

 !!!حوصله خودم راهم ندارم  یاالنه حت!! دیتوروخداولم کن: حوصله جواب داد یوب برگشتم

باهات صحبت  خواستیم يجواد. ياریسرخودت ب ییامکان داره بال !! حاالبرو: داس راازدستم گرفت,جلوترامد

 .بعدهفت يگفتم بگذاره برا.کنه 

 برسونمت خونه؟ يخواینم:کرد میصدا. و واردباغ شدم!! روشنگر يممنونم اقا!!ممنون :تکان دادم  يسر

 !! کاردارم یفرداحساب!! دبرمیبا!! نه -
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مراسم  میون5وتا میون3ر ازساعت مراسم درمسجدجامع شهربود ودوباره عص 11تا میون8انروز ساعت  يفردا صبح

 . ستندیدم دربا ایلیناوایسپهروس نبارقراربودیا. میرفتیعصروبعدمراسم عصر به سرمزارم

 يمسجددر گوشه ا رونیب,بعداتمام مراسم عصر . کردندیهم بانفرت نگاهم م دهیوش الیش,ازساره  ریحاالغ

قرارشد . امدهیگفت که زودترن یگفت وعذرخواه تیتسل يجواد.به سمتم امدند  يوجواد رصدرایام. بودم ستادهیا

 .کردورفت یبعدخداحافظ. میودرباره رونددادگاه صحبت کن میباهم بگذار يفرداجلسه ا

 !!بدبود یلیحالت خ روزیحالت خوبه ؟د: دیوسرش راخم کردوپرس کترشدینزد رصدرایام

مدت نگرانم  نیدرا یانگارباالخره کس. رشدیزبه دلم سرا یچرا حس خوب دانمینم. داشت یاز نگران یبرق نگاهش

 یتکان دادم وسع يسر. فرستادم رونینفسم راب.  کردمیم ییچندروز بدجور احساس تنها نیا یدرط.شده بود 

 .بزنم  يکردم لبخند

 . ازمن ندارند یبرادروخواهرهام اومدند وانگاردل خوش!! خوبم ممنون: کردم وجواب دادم نگاهش

 چرا؟ -

 .کنمیم یدگیبه باغها رس ای کنمیم یم خونه اقاجون زندگچون دار -

سکته  یکه حاج یبه توکمک کنند؟ موقع یکم امدندیچرازودترن ؟ينگرانندحقشون روبخور: دیزد وپرس يپوزخند

 کجابودند ؟, بود مارستانیکردوتوب

 !! گهید هیخواهربرادر يدعوا. ستیمهم ن:باالانداختم وجواب دادم  يا شانه

 يبوها. خوانندینامه رام تیفرداوص:ادامه دادم . کنمیم رصدرادردودلیچرادارم باام دانستمیخودم هم نم یحت

 !!!ستیدرراه ن یخوب يفرداخبرها گهیبهم م یحس. رسدیبه مشامم نم یخوب

 !!!رجونیام نجاست؟یا یک نیبب!!! خداجون يوا -

زد  يقهقهه ا, کردیکه کودکانه ذوق م یدرحال دهیش.من هم متعجب برگشتم .زده برگشت  رصدرابهتیام

 !!!!شهیباورم نم ؟یکنینجاچکارمیتوا!!! رجونیام: دیوپرس

 ؟یکنینجاچکارمیتوا: دیکردوپرس یاخم.ازبهت درامده بود  رصدراکهیام

 !!!!!!نبود ادمی يوا:رابست وجواب داد شیبعدچشمها

 !!!!دمتیخوشحال شدم د: دهیراباز کردوخونسرد روکردبه ش شیکردودوباره چشمها یپوف

. خونندیکالج درس م کیتو,خواهرمه  یهمکالس دهیش:جواب داد, زمنیمن ودرجواب نگاه استفهام ام بعدروکردبه

 م؟یکردیم یکه مازندگ کنندیم یزندگ يهات توهمون شهر ییکه برادرت ودا یمگه توخبرنداشت
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, نداشتند ییچون اشنا, کانادابروند خواستندبهیم وشیدار ییداود ودا ییدا یبودکه وقت ادمی. امد ادمی ییزهایچ

تماس گرفته , رصدرابودیام يکردوعمویم یکه درانجازندگ لیبا احسان پسر حاج خل, اقاجون هیبنابه توص

 .وبااوهماهنگ کرده بودند

 .ارتباطشان راباهم حفظ کرده باشند,سالها  نیا ینبود که درط دهمیبع

اصفهان  میبر میبگذار يقرار کیباهم  دیبا!!! نمتینجاببیا شهیباورم نم!!! رجانیام: دیپرس يجلوامدوبالوند دهیش

 ؟یباشه هان!!!میبگرد

 .شهرکوچک جزو ممنوعه هابود نیکارها درا نیا.جلب شده بود دهیش يهایچندنفرازمهمانان به نازهاو لوند توجه

پس . االن مراسم هفت اقاجونمه یول,باشه  يتوکانادا عاد, جلف تو يرفتارها نیدایشا:  دهیروکردم به ش یعصب

 .میماابرودار. گهید يجا کیروبگذار نکارهاتیلطف کن ا

 .کردم ورفتم یکه انگاراومسئول باشد وخداحافظ,انداختم  يتند رصدرانگاهیام بعدبه

 دی؟چراباچرا. دمیجویحتما خرخره اش رام,امدیم میجلو یبودم که اگرکس یانقدرعصبان!!! یلیخ.درامده بود حرصم

 ؟ کردیهم م يچه دلبر شناخت؟یرصدرارامیام دهیش

زن !! یزن کیتو!!! احمق دهیبه اون ش ؟یبه ک ؟یکنیم يحسود يدار !! وانهیحواست هست؟ د!! نیسو!! نیسو"

 "!!!يوا!!به تو ي؟وا یکنیحسادت م, کنهیم يلوند رصدرایام يکه داره برا دهیبه ش يدار!!! وهیب

اخرهم . کردمیم رصدراحسینسبت به ام تیحس مالک ینوع. خوردیحسادت مثل خوره درونم رام. شدینم یول

حاضرنبودم به زبان  یول. دانستمیم یعنی!!!بود رصدراچهیحسم به ام نیا دانستمینم.کنم  ینتوانستم خودم راراض

 مرد ؟ نیچرا؟چرا؟ چرامن؟ چرا ا. دادبزنم خواستیمیدلم . اورمیب

تموم . يتوعاشقش شد. ادیم رصدراخوشتیتوازام!! نیسو": گفتیدرذهنم م يمرموز يصدا,اخرسر  یول

 ".قبول نکن  يخوایم. یقبول کن يخوایم. شدورفت

اطرافم  يتمام مردها نیب دی؟با دبکنمیچه با دانستمیاصال نم. مثل خوره به جانم افتاده بود يفکر 

 .کردمیزمیوگرنه حتماخودم راحلق او!....نبود ایلیردام نیالبته خوب بود خداراشکرا د؟یایب رصدراخوشمیازام

به من دست  یحس خوب دمیدیاورام یو وقت. نمیتااورابب گرداندمیمدام چشم م,اطرافم بود یچراوقت دمیفهمیحاالم

به من دست  یمثل شناورشدن وسبکبال یحس, کنمینگاه م اهیدران چشمان س یبودم چراوقت دهیحاالفهم. دادیم

شده بودم  ینقدرعصبیا نکهیعلت ا, کردیم رصدراصحبتیباام يانطوربالوند دهیش یچراوقت دانستمیحاال م. دادیم

 !چه بود,
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 یمعمول افهینبودم وق باهمیز یساده که حت يباظاهر وهیزن ب کیمن . دیایازمن خوشش ب,چون او  يدبودمردیبع

 .داشتم

زن  کیاصال اورامرابه شکل . دادگاه بود لیامسای فقط به خاطر باغ شدیهمکالم م رصدرابامنیمسلمااگرام

 !مردبودم تازن کیانگارازنظراو من , دوبرخورداول یکیجز همان , دیدینم

 "يدار یچه تصورات پوچ!! نیسو!! نیسو "

 زدیم رصدراحرفیباذوق وشوق ازام دهیش, میشد نیسوارماش دهیالوشیباالجبارازقبرستان همراه سپهروش یوقت

 .کردمیم یبه دستم خال میوحرصم رابافشاردادن ناخنها خوردمیومن تنها حرص م

 د؟یشناسیروشنگرراازکجام يشمااقا!! جون دهیش:دیکه جلوترنشسته بودپرس مامان

مگه .کنند یم یداود زندگ ییودا وشیدار ییهستندکه دا يتوهمون شهر رصدرایام!! مامان جان:داد سپهرجواب

 ؟.بامرحوم روشنگر دوست بودند هاییکه دا دیخبرندار

 ل؟یحاج خل:دیاخم کردوپرس مامان

 !!!لیپسرکوچک حاج خل!! نه احسان خان -

توجشن نوروز چهار سال قبل که من با . میتاچندسال ماباهاشون ارتباط نداشت:گفت وسپهرادامه داد یاهان مامان

 .میازاونجامادوباره روابطمون روازسرگرفت. بود رصدراخانیخواهرام رستانیدوست دب دهیش,اشناشدم الیش

. میدوست بود رصدرااونجاباهمیمن وام د؟یدونیم:حرف سپهروباذوق شروع به صحبت کرد دوسطیپر عیسر دهیش

 . میازش خبرنداشت یومدت رانیاومدا, خوب یول!!! هیمردخوب یلیخ

 "ته اش کم بودتخ کیواقعا!!ابله ".نازك کرد یبه من انداخت وپشت چشم یبعدنگاه

 شناخته؟یازکجااقاجون روم رصدراخانیام نیا:سپهربودکه ازمامان بپرسد حاالنوبت

باغ کمک  لیتوامورباغ ودادگاه ومسا یلیخ یخوب باالخره اون نوه دوست اقاجون بودوازطرف:جواب داد مامان

مشکوك به من نگاه  یباحالت دهیوش الیحاالسپهروش.به من انداخت  یونگاه ن؟یمگه نه سو.کرده  نیسو

 .کردندیم

 ؟یدادگاه؟ چه دادگاه: دیپرس سپهرمشکوکانه

 .مادر وبحث رامنحرف کرد ياالن خسته ا!!! حل شدمامان جان. نبود یمهم زیچ: حرفش دوسطیپر عیسر مامان
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خانه  کینزد یوقت. بود زکردهیرار شیازشدت حرص چشمها دهیش. دادن نداشتم  حیاصال حوصله توض خداراشکر

 کی. میمثل همون موقع که کانادابود.قراربگذارم  کیو باهاش  نمیرروببیدحتماامیروبه سپهرگفت با, میدیسر

 .کین کیپ میبر میقراربگذار

 یدوست يانقدربااب وتاب ماجراها. کردیم فیرصدراتعریساره ازام يباذوق برا دهیش, میدیبه خانه رس نکهیبعدا

 دهمیشا. بوده رصدرادوستیباام نکهیا نقدراصرارداردبهیلحظه شک کردم چراا کیکه ,دادیم رصدراشرحیاش راباام

 نیاول. ناخواسته نقش بست میلبها يور یطانیش يفکرلبخند نیازا.  شدمیحساب م بیرق کیازنظرخودش من 

 .نفرباشم کی بیرق بردمیباربودکه لذت م

 .انروز قرارگذاشتم  يفردا ياجوادپس ب. دیاینامه ب تیخواندن وص يپس فردابرا یصادق يقراربوداقا

 يمامان گفت فردا یوقت یول,مخالف بودم نکهیباا. میودرانجاجلسه رابرگزارکن دیایبه خانه ب يجواد قرارشد

 . قبول کردم, ستیخانه ن یمراسم کس

 .تفاوت بااوبرخوردکردم  یوب يندهم و جد ییاشنا یلیخ رصدرایکردم باام یسع, هردو امدند یوقت

مدارك رانشانم دادودرمورد دادگاه هوشنگ صحبت  يجواد.کردم  ییرابه مهمانخانه راهنما يرصدراوجوادیام

روز 15جواب خودراتا یول,کردکه باکارشناسان صحبت کرده وانگارنظرانهامساعدبوده  فیتعر يجواد.میکرد

 .زده هم بودم  جانیه یول. خوشحال بودم. کنندیم گراعالمید

بود که  نیا ينظر جواد یول مینداشته باش ونیبه هما يکشاندوقرارشد کار ونیوارهمایصحبت رابه د يبعدجواد

 یدرحال حاضرتمرکز اصل یول. میواردعمل شو عیسر, واردشود یخواست ازراه قانون ونیتااگر هما, میاماده باش

 .هوشنگ باشد  يرو

 دادند؟ ياگه کارشناسها به نفع هوشنگ را!.... يجواد ياقا: دمیپرس

 !باماست دحقیدونیخودتون هم م د؟یگینومیا یچ يبرا: متعجب نگاهم کرد يجواد

تکان  يسر يجواد. خسته شدم, مدت تحت فشار بودم نیازبس ا!! دونمینم:  دمیکش یباالانداختم واه يا شانه

مدارك  نیا.بدم  لتونیمن اماده ام فقط اومدم مدارك راتحو!! ما هیمن دنبال قض!....دینگران نباش:دادوادامه داد

 گهیمدارك رادستم دادوبلندشدوگفت من د دپوشهبع. رمیازتون بگ, خودتون باشه تااگردوباره الزم شد شیدپیبا

 .رفت رونیوازاتاق ب. کنمیاعالم شدخبرتون م جهیهروقت نت. برم

 مونده ؟  يکار: دمیوطلبکارانه پرس رصدراانداختمیبه ام ینگاه
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 میبلندشد وجلو, رفت رونیازاتاق ب يجواد یوقت. ردیموشکافانه نگاهم مک, نهینشسته بود ودست به س هنوز

 شده ؟ ي زیاومده ؟چ شیپ یمشکل: دیسرش راخم کردوبعدپرس یامدوکم

 ؟یچه مشکل!! نه:تفاوت سرم راتکان دادم  یب یلیخ

 ؟يشد نیسرسنگ یلیخ: دیپرس.که ازچشمش دورنماند زدم يپوزخند " یهه مشکل؟ مشکل خودتوهست "

 ؟یکنیبدجورنگاه م

 بپرم؟ نییاباالوپایبزنم  دقهقههینکنه با د؟یدار يچه انتظار: دمیبه اوتوپ ناخواسته

همچنان خونسردنگاهم . رمیراازاوبگ دهیش يانتقام حرفها خواستمیحاالانگارم.حرصم درامده بود یحساب

 ؟یزنیطعنه م:دیباالانداخت وپرس ییابرو.کردیم

 چراانوقت ؟ ؟یچ يطعنه برا:زدم وجواب دادم  يزهرخند

 !!بامن فرق کرده تیورفتار يگفتار وهیش: باالنداخت  يا شانه

 !!!دیخودتون روفراموش کرد گاهیجا دکهیشماهست. بودم ينجوریا شهیمن هم: ام راباالانداختم وجواب دادم چانه

 نیوقت بود ا یلیخ یدونیم!! يوا: راباالداد شیدوابرو. بهت زده برگشتم ونگاهش کردم!! رخندهیزدز کبارهی

 يخوایصادرشده وم رمیشده که حکم ت یحاالچ!! نیهمون سو يانگارشد. يوجهه ات رافراموش کرده بود

 .شده  يزیچ ومسجدت دهمیشا. يدیرود یاکسی....افتاد یاتفاق روزید...... هان؟. سربه تنم نباشه

 زیهمه چ میازچشمها دمیترسیم.شدم  اطیامدم وواردح رونیازاتاق ب عیسر. شده بود یطانینگاهش هم ش حاال

 .رابخواند

 

حاال : دیستادوپرسیامدوپشت سرم ا نییهاپا رصدراازپلهیام. کردیم هارانگاهیبودوماه ستادهیکنارحوض ا يجواد

 اخرسر ؟ ینگفت

 ! ـــــــــــــرصدرایام يوا -

 !برخرمگس معرکه لعنت!.... يوا:زمرمه کرد  رلبیکردوز یرصدراپوفیا م.میسمت صدابرگشت هردوبه

 زم؟یعز یخوب!! سالم: کرد دهینقش بست وروبه ش شیبرلبها يلبخند عیبعدسر

 "!نیبه توچه سو....تاحاال؟  یازک!... واقعاکه!.... زمیعز "

باباراکم  نیفقط حضور ا, تیموقع نیتوا.شدند اطیواردح ایلیوساره واقامسحن بدنبال انهاا الیموقع سپهروش همان

 شانیانچنان دورهم نشدم که نتوانم صدا.وتوجهم رابه باغچه جلب کردم  دمیخودم راازجمع کنارکش. داشتم
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پس !!! رانهینجاایا, دهیش نیبب:  دمیرصدراراشنیپرحرص ام يصدا. دادیبدجورقلقلکم م یحس فضول.رابشنوم 

 !بهت کنمیدارم کم کم شک م!...بامن حرف نزن یمیصم نقدرهمیا. درست رفتارکن

 ه؟یچه حرف نیا!....رصدرایام.....وا -

!! خانم نیسو: بعدبرگشت روبه من ؟يدارم؟ به سنت نگاه کرد یمگه من باتوصنم ؟یچ یعنی!.....وا  یب...وا -

 !!! میبر ایب! يجناب جواد. دبرمیمن با

 .ردیخودرابگ يجلو کندیم یاست وسع یعصبان یلیمشخص بودخ قشنگ

 !ـــــریام نیبب: رصدرایبهت زده روکردبه ام دهیش

 باشه؟!! پس حدخودت روبدون!! ییتوفقط دوست آنا....! دهینه گوش کن ش: راباالاورد رصدرادستشیام

حالش راگرفته  یرصدراحسابیام. رصدراانداختیوبعدبه ام الیبه من وبعد به ش ینگاه. به لکنت افتاده بود دهیش

 "ابله احمق  ".بودوحاالدروغش مشخص شده بود

تحمل انجاماندن رانداشتم . صحبت کردن رگوششیوشروع کردز رصدرایام دسمتیباز هم ازرونرفت و پر یول

 دهیرصدراوشیبه ام یکردندووتوجهیصحبت م يوساره درگوشه ا ایلیوا الیسپهروش. کنجکاوبودم یازطرف یول

 .کردندیم بتکه درباره ان صح, انقدربهشان خوش گذشته,که رفته اند ییمشخص بود جا. نداشتند

 نیانگار جانم بسته به ا. ستینگاه کردنم دست خودم ن نیکه ا دانستمیم. افتاد یمدام نگاهم به اندوم ناخواسته

 عیسر. اوهم توجهش به من جلب شده بود. انداختم ینگاه يبه جواد.. سخت بود میتحملش برا. نگاههابود

 .احساسم راازچشمانم بخواند دمیترسیانگارم. نگاهم راازگرفتم

که انطوربا ناز سردرگوش او زمزمه  دمیدیم یوقت. دمیدیرصدرامیام يرابرا دهیش يهایانطورعشوه هاولوند یوقت

نگاهم به  یهرچه بود وقت, شده بود که یصورتم چه شکل دانمینم. راکف دستم فروبردم میناخواسته ناخنها,کندیم

 . خوردم  کهی, خورد ایلیا

 .داشت یازنگران ینگاهش رنگ کندیمن نگاه م رصدرابهیموقع متوجه شدم ام همان

 .خوشحال شدم  دنتونیازد!....يجواد يخداحافظ اقا:رفتم  يرابرگرداندم وسمت جواد میرو عیسر

هم  يجواد یحت. يخوریباچشمات پسره روم يدار!!! احمق يدیخودت رولوم يدار!!! نیسو!!نیسو يوا "

 " بیعج یلیخ.بود  بینگاهش عج!! ایلیا يوا.....متوجه شده 

. رابرگرداندم میرو عیانقدرپرازخشم ونفرت بود که سر. کردیحاالبانفرت به من نگاه م.افتاد ایلینگاهم به ا دوباره

 .پشتم نشست  رهیبرت ياحساس کردم عرق سرد
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انداختم که باساره مشکوکانه  الیبه سمت سپهروش ینگاه. نبود زیماندن جا.دمیراشن رصدرایام یخداحافظ يصدا

 . کردندینگاهم م

 

 یتوانستم حدس بزنم که دوبا ره ازدستم شاک یم. ستمیباسراشاره کردکه با. امدیکه به سمتم م اشدمیلیا متوجه

 .نفرت چشمانش کم نشده بود. دکریفرق م نبارانگاریا یول.است

خودنبود به  یب!....اون مردکه شیدلت پ!....یکنیکه منو ردم نهیهم!! نهیپس هم: شروع به صحبت کرد باحرص

 دویگذاشتیقبالتوباغ قرارم!... کردمیفکرم یچ. من هم احمق! بهترازاون یچ!! گهیبعله د!.... يدادیمن جواب ردم

 !!!هه....؟.خونه تون ادیحاالم. دیدیگررومیهمد

 !که ماندم جوابش راچه بدهم زدیحرف م زیام نیانچنان توه. زده شدم بهت

وگرنه !! يمجبور یعنی!.... يکه جواب بله روبه من بد دمیهفته فرصت م کیبهت !! .....نیسو:داد  ادامه

 .دمیدودمانت روبه بادم. ینیبیبدم

 .کردیم دمیتهد عمال

 حیترج!..... یرندوتوبمونیعالم بم يهان؟ اگه تمام مردها ؟يفکرکرد یچ: دمیپاش شیحرص زده ام رابه رو نگاه

گورت روگم کن . یامروز ازحدومرزت پافراترگذاشت. چون شمابشم یتا زن ادم مزخرف, بمونم وهینجوربیهم دمیم

ندارم  يازین یدرثان..... شمینم.....زن تو..... من. دمیام رواالن م گهیهفته د کیجواب . ایخونه ن نیتوا گهیود

من خانم .بامن هم درست حرف بزن !! یگیچرندم يدار . یدونیچون خودت هم خوب م. ازخودم دفاع کنم

وبادستم به سمت !!! رونیب. ستین يازیبه شمان گهید!! ؟ حاالهم برو.شد رفهمیش!خانم نیاسویهستم  یعیسم

 .اشاره کردم اطیدرح

 !!!بامن لج نکن!! کنمیت منابود:رابه هم فشرد  شیدندانها

 !خان ایلیاصال بخوام باشمالج کنم ا دکهیهست یک.....باشما؟ .... ؟یباک.....لج؟:زدم  يپوزخند

بهت !!! نیسو:جواب داد. دیلرزیا ش م ینیب يپره ها. به نفس نفس افتاده بود.!!! بود دهیزبانم ترمز بر دوباره

 .بهتره جوابت مثبت باشه. یفتیکه ورم فتیبامن درن. دمیمهلت م

 !!!!!!!!نه..... کلمه ست کی..... جواب من.... يبد.... مهلت.... هم.... ایدن.....تااخر:شمرده گفتم  شمرده

 شده؟ يزیچ!!! نیسو: دیسپهرازکنارمان به گوش رس يصدا

 !!!رفتندیخان داشتندم ایلیا!!نه :به سپهروجواب دادم  روکردم
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 .به سمت درخانه رفت.دادیراازحرص به هم فشارم شیکه دستها یدرحال, تیسرخ شده ازعصبان ایلیا

 !!!يخواستگارت روبدجور ناراحت کرد: به من انداخت یتفاوت نگاه یسپهرب

 .اون اشغال رو به من نچسبونش!....بسه سپهر: دمیبه اوتوپ یعصب

 !!!هیچرا؟ مردخوب -

 يهان؟ وپورزخند ت؟یادخواستگاریمرد جوون مجردب کی ينکنه انتظاردار. ایلیبهترازا یک. گهیسپهرراست م -

 .کردیمتلک انداختن به من استفاده م يبرا یساره ازهرفرصت.زد 

 .بانظرشماباشه دیازدواجم هم با دونستمینم:وجواب دادم  دمیکش یقیعم نفس

ده سواربراسب؟ ؟شاهزا یهست یمنتظرچ. میچون ماخانواده ات هست!! باماست!!اره : باحرص روکردبه من  ساره

 نیسو "گفتیداود داشت م ییامروز دا. يندار ییخونه جا نیتوا گهید.اقاجون مرده . رو يمسخره باز نیبسه ا

 ؟يوکر ياگرکه کور ؟يدیمردم روند اهچندروز حرفهاونگ نیتوا!! گهیراست م "بره ازاون خونه کنهیچراشوهرنم

داداش  یول. الهیخ یب ناکهیس. یزنیتوباغ وبامردهاسروکله م يهرروز افتاد ؟یکشیخجالت نم!! ستمیمن ن

 تیخوب یگینم ارند؟یسرت م ییبال کی یگیتوباغ؟ نم يدتوبریچرابا گفتیاقامحسن م. سپهرناراحت شده بود

تودنبال . اقاجون هم که مرد......... که سرشون توکارخودشونه زیوعز نماما ؟يفکرکرد یتوچ!! واقعاکه!! نداره

 ااگهی..... ياگه مجردبود!......هزاربارباخودت تکرارکن نوهرشبیا!...... يا وهیتوب....تواون باغها؟هان؟  یهست یچ

وسپهرگفت  مندرموردتو به  ایلیامروز ا.بهتره  يریروبگ متیهرچه زودترتصم. نبود نقدرزشتیا!! یشوهرداشت

کن و  زهاروفراموشیچ نیباغ وا هیقض نیپس توهم ا. کنند یتارسم انیگفته که تااخرهفته بامادرش م.

 .خوادیفکرسهاباش که پدرم!! يمثال مادر...... باشه تونهیزن چقدرخودخواه م کیاخه ..... تیبروسرزندگ

 هاییخوشحال بودم که دا.هم به ماجلب شده بود  دهیالوشیتوجه ش. کردمیبه ساره نگاه م خونسردهمچنان

 .رفته بودند به اصفهان شانیانها باخانواده ها. ستندین

 تموم شد؟!!ساره : دمیپرس

 !!!اره : جواب داد.خورد کهی

...... من دخالت نکن یسرت به کارخودت باشه وتوکاروزندگ. دمیباراخرتذکرم يپس برا!! خوبه: تکان دادم  يسر

 یول. یکن يبرادر يخوایممنون که م....سپهرخان ....نکن وتو يخواهر يپس ادعا. يبرام نکرد يتاحاال خواهر

تون  یبه همگ..... گمیباراخر م يبرا!!!..... پس. خوام زنش بشم یخان ندارم ونم ایلیا ياقا نیبه ا یلیمن تما

 .کردم يوبه هردونگاه تند!!!! تمام. شمینم ایلیمن زن ا. دیها هم بگ ییبه دا,.....
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 يادمها هیبق يجلو يخوایاگه م!!! سیه!!! سیه: دهانش بردم  يبزندکه د ستم راجلو یخواست حرف ساره

 !!!نگو باشه؟ به نفع خودته يزیپس چ,احترامت روحفظ کنم  نجایا

 نیدرا.بس بود. بس بود. دمیکشینم گرید. خسته شده بودم. رفتمیداشتم ازحال م.تامل به اتاقم رفتم  بدون

 . یچه روان یچندروز مدام درحال جنگ بودم چه لفظ

 

: شروع کردبه اس ام اس د ادن,ثمر  یزنگ ب نیبعدچند.ن نقش بست ا يرصدرارویزنگ خوردواسم ام تلفنم

 "امروز چت شده بود؟!!!.... نیسو.... افتاده؟ یچه اتفاق...شده؟  یخانم چ نیسو"

 .راخاموش کردم  یگوش

*** 

 تیبه جمع ینگاه, دیرس یوقت یصادق ياقا. میصبح همه درمهمانخانه جمع شد 10انروز راس ساعت  يفردا

فاضل درکمال صحت سالمت وعقل  وسفیحاج  ينامه اقا تیزدوگفت اول ازهمه بگم وص يحاضرکردولبخند

 شهیپس بگم که نم. نداشتند ینامه ازهمه لحاظ سالم بوده ومشکل تیدرزمان نوشتن وص شونیا. شده هیته

 50طبق قانون , رهیگیم که به اون ارث تعلق یاموال دیدونیم نطورکهیهم:بعدادامه داد. ان گذاشت يرو تیشکا

ادم قابل  کیبودکه اموال به  نیا, قانون شامل حالتون نشه نیا نکهیا يبرا, شنهادمنیبه پ. داره اتیدرصد مال

 .رهیخودش تعلق بگ همس یبه هر کس یحاج تیاعتماد رد بشه وبعدطبق وص

 .است یاعتراض يمشخص بودکه زمزمه ا. اتاق رافراگرفت يزمزمه ا,حرف  نیا بعدگفتن

مهروموم  یبعدپاکت, هیحاج تیوص نیا: بعد ادامه داد!!! دیصبرکن کنمیخواهش م: دستش رابلندکرد یصادق ياقا

 .راازداخل ان دراورد يهمه بازکردوبرگه  يراجلو

شده بود  میودوپسرش تقس زیعز نیب وسفیخانه حاج :وشروع به خواندن کرد ..... یحاج تیطبق وص -

خانه  کیمحموداباد همراه با يواقع درروستا بیجر 5باغ بادام به متراژ . بردندیث موهرکدام دودانگ به ار

 يش به نسبت مساو سرداخل ان به دوپ يوحجره ها مچهیت. بود دهیمتر به مادرم رس300به متراژ  یکلنگ

حجره ها به تعداد . دیرسیاوم زبهیحاصل ازاجاره حجره ها تازمان زنده بودن عز يدیالبته عا. شده بود میتقس

 بیجر7هرکدام به متراژ رمیدرسم بیصالح ابادوباغ س يباغ بادام واقع در روستا.عدد دردوطبقه واقع شده بود8

کارگاه  کی.شدیم میانهاتقس نیب يکه بازهم به نسبت مساو دیرس میها ییبه دا, کیهر يساعته برا5باسند اب 

. شده بود  میها تقس ییمادرم ودا نیب يبه نسبت مساو یتمترواقع درشهر ك صنع 3500به متراژ  یسینخ ر
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متعلق به  یاشرف 8,به ساره یبود وسه اشرف یکه متعلق به مادرحاج روزهیف يباسنگها بایارزیوبس قهیدستبندعت

 .بود دهیهم به من رس یاشرف 1و نایبه س یاشرف8به سپهرو هیاجاردوره ق

دست نخورده باشدوبعداوبه  زیتازمان زنده بودن عز,بود قهیاکثراعت اسبا ب واثاث خانه که, مقررشده بود نیهمچن

 .شود سمیفرززندان تق نیب ينسبت مساو

به مادرم نام زده واوقرارشده سهم برادرانش  مچهیهمراه حجره وت نهارابهیزم یحاج:ادامه داد یصادق ياقا بعد

فرصت  نیددراولیمطمئن باش:اضافه کرد یصادق ياقا يتکان دادودرادامه حرفها يمادرم سر. رابه انهاردکند

 .کنمینکارومیا

 .داودبود ییکه حرف زد دا یکس نیاول. اتاق رادربرگرفت بیعج یسکوت,نامه  تیشدن وص بعدخوانده

 ایلیشد؟ تازه ا یاونهاچ. دمینشن یازاون باغ بادام لورك واون مغازه توفرخ ينجاذکریمن ا!! جناب دیببخش -

 شده؟ یاون چ. دهیاون روهم خر يمع تجارگفته اقاجون سهام مجت

 فیتکل:اوخونسرد نگاه کردوجواب داد یانداختم ول یصادق يبه اقا ینگاه. ناخواسته شروع کردبه تندزدن قلبم

 .مشخص شده  یاونهازمان زنده بودن حاج

 ؟يچطور -

 .خانم شده وسهام مجتمع کوثرهم به نام سهاکوچولوئه نیبه نام سو یفرخ ابانیباغ بادام لورك وحجره توخ -

 . همه نگاها به من دوخته شده بود  حاال

 . ستیدرش ن یحرف!! منت دهیبه د, اقاجون گفته یهرچ: تکان داد يسر وشیدار ییدا

انم انوقت خ!!! بهیجر 8هان؟  به؟یلورك چندجر یدون یم ؟یگیم يدار یچ:داود بلندشد ودادزد  ییدا کبارهی که

 يواحساس سرما دمیبه من انداخت که لرز یچنان نگاه پرنفرت. اب هم روش کی, دهیاون باغ روباالکش یبراحت

منوبگو گفتم خواهرزاده , یرفت یونم خونه نیبه ا يبود دهیچسب خودنبودیب:بعدادامه داد. به من دست داد يبد

 !!!!هپو  یوباغ وهپل دهیمال رهینگو خانم سر اقاجون ش. رهیونم نجاموندهیام چه فداکارانه ا چارهیب

قدرت هرگونه . ییانگاردراتاق فقط من بودم ودا.کرده بودم  خی.دهانم بازمانده بود  "بود؟ نهادرموردمنیا ایخدا"

 .میچه بگو دانستمینم. ازمن سلب شده بود یحرکت

 !! خجالت بکش!! بسه داود:دادمامان به خودامدم  يباصدا
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ازدخترت دفاع  دهمیبا!! بعله: گفت زیام هیراسمت مامان کرد وبالحن کنا شیرو عیداود سر ییدا

براتون گذاشته؟  يا هیارث نطوریکه ا,شماها  دیکرد ییهایچه چاپلوس ستیمعلوم ن. دیجرم کیشماهردوشر!!یکن

 .....رد کنه وبعدکه اموال روبه نام تو:سمت مامان بلندکردوادامه داد يزیرامیبعددستش راباحالت تحق

و تنهالطفت درحق !!به امان خدا يسالها من واقات رو ول کرد نیدرتمام ا:درامد زیعز يصدا!!داود بس کن  -

ودخترش  ایدر, سالها نی؟توايچکارکرد گهید.اونجا  میایتدتابیگرف طیبودکه برامون بل يمن وپدرت اون دوبار

 نهیا. دهینجارسیتاا, وجون کند ختیرکارگرها عرق  يوپابپا دیتواون باغ زحمت کش نیسو. کمک حالم بودند

 شیب نیسو. خوب کرد.خدارحمتش کنه .دست اقاجونت دردنکنه  یول,جبران زحماتش؟ من خبرنداشتم 

 ..نهاحقشهیازا

 داداونهایاقاجون مگه پول کارگرنداشت ؟م!! مجبورنبود ؟یجبران؟ جبران چ: روبه من کرد يدواودباپوزخند ییدا

 .دیکش يودوکلمه اخررابالحن مسخره ا!!خانم نخواست تواون باغ به قول شماجون بکنه  نیازسو یسک.

 وشیدار ییودا يگل پر. شدیازحرفهامتوجه نم يزیروت انگارچ. کردندینگاهم م يباپوزخند الیوش ساره

تازه سهام هم بنام ,مغازه گرفتند کی,خانم باغ گرفتند: داود ادامه داد ییدا. کردندیداودنگاه م ییبه دا صدافقطیب

 ومده؟ینامه ن تیسهمت شده که تووص یچ گهید ؟یچ گهید,دخترشونه 

 !!رابکن یصادق يالاقل مراعات اقا!! خجالت بکش!!داود بسه : به داودنگاه کرد یبالحن ملتمس مامان

و بعدصداتون  کنمیخانم من مدارك رواماده م ایدر, من برم: بلندشد,دیحرف مامان راشن نیکه ا یصادق ياقا

 .میدفترم تااسناد رو ردکن دییایب کنمیم

 

اورابدرقه  وشیدار ییرفت وفقط دا رونیازاتاق ب یصادق ياقا.تکان داد يناراحت به اوانداخت وسر ینگاه مامان

 .کرد

 لینوه هاقا نیب ضیتبع نقدریاقاجون چراا دونمیمن نم: سپهربه صدادرامد.کردندیبه هم نگاه م يبادلخور  همه

 !!!اون دختره, مثال من پسرم نه؟یماکمترازسو هیشده ؟مگه چ

 .روبکنیمراعات عز!! ساکت گهیسپهرتود: دوباره معترض شد مامان

گفت داداشم؟  یمگه چ: ساره درادامه حرف سپهرعنان رشته صحبت راگرفت. دادیتکان م يناراحت سر زیعز

 !!!ما  بیهانصیخودیواونوقت ب نیسو بیخوب خوباش نص
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 ی؟ اون دستبندواون اشرف!!نقدربدهیکه ا!.....ساره  رمیبم: به ساره رفت  يچشم غره ا زیعز دویکش ینیه مامان

 ..اونهابدردنخورند. یگیاونهاروبده من راست م!......بده یلیهاکه خ

 !!!نبود  نینه منظورم که ا....نه : دستپاچه گفت عیچشمانش گردشدوسر ساره

 !!!نمیروکن بب ؟یکش رفت ایچ گهید: خطابم کرد یزشت ستادوبالحنیا میداود بلندشدوجلو ییدا

 .يدیادامه م..... گمینم چیه یه!! داودبسه:معترض شد  ریعز

واموال  نامالینجاایبعدا, کنمیکنم مادرمن؟ من دارم اونجاتوغربت جون م وبسیچ یچ: دیکش داودعربده

 .کشندیمنودارندباالم

انها  يجلو مخواستمین.نکنم  هیگوشه دهانم راگازگرفتم تاگر.راگرفته بود  میتحمل بود بغض گلو رقابلیگرغید

 . دمیبهت پسش م. ستین یحرف: درچشمانش شدم رهیبلندشدم وخ. زدیواقعاناحق حرف م ییدا. دیایاشکم درب

 !!!! ساکت گهیتود نیسو -

لحظه  نیبه ا: روبه من کرد. که فشارش رفته باال.حاالقرمزشده بودومشخص بود زیعز. میبرگشت زیدادعز هردوبا

 یحاج. کنمیحاللت نم, يازپس دادن اونهاکرد یحرف, نیسو گهیکباردیاگه !!! به اون قران توطاقچه قسم!! قسم

 .رهندا یربط نهاهمیبه ا,دختر ازاریپس روحش رون.اونهاروبه توداده 

مشخص  فیتاتکل یستیدوایکجا؟ با: داود دادزد ییکه دا, بروم رونیشتم تاازاتاق ببرگ.من انجانبود يجا گهید

 !!!بشه

 . من ينه بابا, دخترش روبده دخرجیاون با!! نهیدخترحس نیسو: کرد هیبق بعدروبه

 یانقدرمحکم که فکرکنم کف دستم زخم. کردمیراکف دستم فروم میبودم وناخنها ستادهیا هیبه بق نطورپشتیهم

نه  نیزم یول, اون مغازه بگذرم دیازق تونمیحاال م!! يبد دپسیروبا نیاون زم!! نیسو نیبب: ادامه داد ییدا. شد

 .شوهرکن برو , ایلیا ارویبعدهم به اون .

داود : لرزان شده بود شیصدا. حال دراغوش مامان افتاده بود یب زیعز. میوهمه برگشت!!! زیعز: مامان دادزد کهوی

 !!!بس کن !! بس کن. یاگه تن اون دخترروبلرزون, کنمیلت نمروحال رمیش

 راحت شه؟ اره ؟ التیخ یمادرت روبکش يخوایم!!! بسه داود: دادزد ییروبه دا هیباگر مامان

 . ختیاتاق به هم ر. افتادم یداشتم پس م. دچارلرزشده بود میپاها

حاالطلب ارث . یرفت يکرد نجارولیساله که ا20: گذاشت وبعد روکردبه داود  رزبانشیراز زیقرص عز مامان

زحمت  نیسو. نداره اقاجون چه کرده یربط چیبه توه. دیروز روند نیخداروشکراقاجون مرد وا ؟يدار راثیوم
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 چینه ه,نه به تو. حفظ کن هربزرگتپس دهنت روببندواحترام منوبه عنوان خوا.جون کنده . اون باغ يبرا دهیکش

 !!!نداره اقاجون چه کرده یاتاق ربط نیتوا گهیکس د

 !!!حاضرم پسش بدم !!! مامان:روبه مامان کردم  حالیب. درنشستم کینزد یصندل يضعف رو ازشدت

متاسفانه به من گفت , دیاقاجون ازمن نظرپرس!!! یکنیغلط م:گردشده نگاهم کرد ودادزد يباچشمها مامان

چندساله من !!! توهم خفه شو: بعد روکردبه ساره کرد. ادیب شیش اختالف پدسته گل يبچه ها نیدبیشا

 کی یگینم. یکنیم یفتاونهاکل يوردست شوهروخانواده شوهرت برا, یرفت يوخواهرت روبه امان خداول کرد

هروقت . یزنیسال تاماه زنگ نم!! ریحقه بازت ارث بگ يبروازاون بابا ؟يحاالطلب ارث دار. يدار يمادر

!! خجالت بکش!! یچینه ه!! ینه دعوت. يانگارنه انگارخواهردار. نجایا يایسرراهت م,مسافرت  يبر يخوایم

خانواده ما ازاون خانواده , اگه به اصالته. ل افتادهیفکرکرده ازدماغ ف. اون شوهر ت هم اصال بحثش جداست

 !!!نه پول, تهیوانسان تیاصالت به شخص. شوهرت بااصالت ترند

وکلفت بامن  زیمثل کن.چندروز انگارنه انگارمن مادر زنشم نیتوا:به اقامحسن کرد وادامه داد ي زیت بعدنگاه

ودستش !!! دختره نیباا ؟یاون هم باک.یبدون مشورت من زن گرفت یرفت!!وتوسپهرخان  کنهیبرخوردم

 یک ؟يتلفن زد کی,سکته کرد تاقاجون یبعدادامه دادوقت. دیالپریکه رنگ ش.اشاره کرد الیبه ش زیقرامیراتح

حالش بهترشده بودورنگش  زیعز. زدینم یکس حرف چیه. زدیهان ؟حاالمامان دادم ؟یسرش بزن يباراومد

 .شده بود یعیطب

داشت  یاقامحسن حالت. رفتیورم زیم يرو يبهایبه س وشیدار ییدا.انداخته بود نییداود سرش راپا ییدا

 .ساره درحال منفجرشدن بود. ازاتاق فرارکند خواستیانگاردلش م

 یکس کهیکباردیاگه . دیندار اقتیبه قران که ل!! دیندار اقتیشماهال!! ادتونهیها هم ز یاشرف نیا:ادامه داد  مامان

 !!!!دیپس همتون خفه ش. تودهنش زنمیم,کرد نیبه بچم توه

 .افتاد یصندل ياش گذاشت و رو نهیس يدستش رارو. به نفس نفس افتاده بود گهید مامان

 اره؟ ؟یمامان خوب: دستش دادم  زیم ياب ازرو یوانیول دمیپر

!! یخدارحمتت کنه حاج: لرزان صحبت کرد ییباصدا زیعز.سرش راتکان داد. درچشمانش جمع شده بود اشک

 ... هیرگریو زار زار زد ز.... دمیروز رو د نیخدامنوبکشه که ا. سرمال واموالت دعواست ینیبب یستین, یستین

مامان : پوران هم کنارمامان امدواورابلندکردوارام گفت. زیعز يبلندشدوشروع کردبه مالش سرشانه ها يپر گل

 !!ستیحالتون خوب ن!! تواتاقتون میدبرییایجان ب
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 نهایا یول.بودم  دهیراشن يادیخودزیب يحرفها دیسالها شا نیدرا.زدم  رونیبلندشدم وازخانه ب ستادمیگرناید

سواروانت اقاجون شدم وسمت .شدن بودم وانهیدرحال د. وسرم روبه انفجاربود دیکشیرمیقلبم ت.بود قتادردناكیحق

 .که منبع ارامش بود  ییتنهاجا,باغ رفتم 

*** 

 نکهیبدون ا. بود نیباغ درحال کندن زم يمش قنبرانتها. ادبزنمیازته دلم فر خواستیدلم م, باغ دمیرس یوقت

نشستم وبادستانم خودم رادراغوش  وانیا یتخت چوب يشدم ورو وانیو وارداخودم رابه نشان دهم جلورفتم 

 "!!!کشهیتوروم ییتنها نیا!! نیسو". ییدرد داشت تنها, درد داشت.گرفتم 

اقاجون ..... ست؟یبس ن باره؟یبرام م ينجوریچرا ؟چرا خدا؟مگه چکارکردم؟ چراهم: اسمان بلندکردم  سربه

 نتیوبانگاهت واون لبخنددلنش يکاش بود يا. يکاش بود يا.دلم برات تنگ شده  شم؟یتنهام یونگفت یرفت!!

 ينطوریا کردمیفکرش رونم. يکردیمباغ روبه اسمم ن نیکاش ا يا کنمیارزو م یول, دونمینم. يکردیمنو اروم م

بشم اون  استخویدلم م...... درست شده باشه زیهمه چ شمیدارمیازخواب ب یبخوابم و وقت خوادیدلم م. ....بشه

 نیادای.ببخشد  ییغم وغصه رها نیرونداشتم تامراازا یکس. .....نداشت  یغم چیشش ساله که ه نیسو

 .وصف حال من بود. کردیم همامان باخودش زمزم یشعرافتادم که گهگاه

 کنهیدوانم گهیدردمنود میمست

  کنهیبا من زاده شده منورهانم غم

 ادیغربتم باهاش م, رسهیکه ازراه م شب

  ادیپاش م يشهر بازصدا يکوچه ها يتو

  دارمیکهنه مو برم يغما من

 هاجابذارم خونهیم يتو که

  خونهیادازمیم یکی نمیبیم

 خونمیمستونه اوازم رلبیز

 تنم يرگها يادتویم یمست یگرم

 حرف بزنم یکیخوادبایدلم م نمیبیم

 من گوش بده  يحرفا ادبهیم یک

 هستم باهمه بهیمن غر اخه
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 چشم من ادبهیاشنا م یکی

  کنهیمنورهانم کنهیازبخت بدم اونم منورهانم یول

 زانیبلندشدم وافتان وخ.گذشته بود  یساعت, به خودامدم یوقت. ترانه راباخودم زمزمه کردم نیدونم چقدرا ینم

ودشب اگربه من ب.رانداشتم  شیتحمل ان خانه وادمها گرید!! چه بکنم دانستمیواقعانم.امدم  رونیازباغ ب

 . دمیخوابیباغ م نیرادرهم

!! باشه......؟ ادیسرم ب یقرارِ چ گهید!! تو يبه رضا میراض!! میاوستا کر: شدم یبه اسمان وشاک روکردم

کردم  يرو ادهیکم ز کی.که برات درددل کنم  یشکر توهست, بازهم شکر. زنمینم یحرف گهید!! ....ببخش.....

 !!!شرمنده 

 نیسو: دینگران پرس ییباصدا دیمراکه د. به اتاق مامان رفتم.ود وخانه خلوت بودنب یکس, خانه دمیرس یوقت

 .دلم هزارراه رفت ؟يکجابود

 .کنمیخونه اجاره م کی رمیم.خونه برم  نیازا خوامیم!! مامان: حوصله جواب دادم یب

 ....داره طیبل گهیده روزد يسپهربرا. نطوریهم ناهمیس. رهیساره فرداصبح م!! نگو يزیچ: حرفم  دوسطیپر مامان

 !!به من چه ؟مگه مهمه؟ هرجادوست دارندبرند -

 !!!نیسو -

 .نه مادر!!! دی؟برم بگم خداحافظ؟ حالل کن دچکارکنمی؟حاالبا هیچ -

 .ستیخوب ن. دیشماهاخواهربرادر یول -

 ام؟یکوتاه ب دمنیچرابا. نباشه خوامیم!! به جهنم -

 ... یول يناراحت شد دونمیم. ینیاونهاروبب یک گهید دونهیخدام. ایتوکوتاه ب!!!يتوکوچکتر -

 ؟.رفتارشون رو يدیند.قبول ندارند ياصال انگارمنوبه خواهر.دلت خوشه مامان !!کوچکتر!! هه -

 

 .داشته باشم یمیخانواده گرم وصم کی خواستیدلم م شهیهم: انداخت  نییراپا سرش

 کی لیفام نیاصال انگارا. لهیاون هم فام ؟يدیهوشنگ روند. ....شهینم!! بس کن......مامان  يندار یول -

 .شهیم شیمرگ

 ؟یت چ هاییدا -
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 ناهمیس. ازروت  یحت.کنمیم یباهاش خداحافظ رمیم. بحثش جداست. یچیه شیویدار ییدا -

بخوام  تیداود حالل ییازمن نخواه برم وازساره وسپهرودا یول.رفت ادشیبماندبعداومدن سپهرمنواز.نطوریهم

 .کنم یوخداحافظ

مربوط به  يقراربود کارها. گربروندیداود قراربود چندروز د ییودا وشیدار ییدا.رفتند ناوسارهیس, ان روز يفردا

 . نشوم یافتاب شانیادجلویز کردمیم یسع.ملک وامالکشان راردرست کنندوبعدبروند

به باغ  گرباخودمیسهاراهم د یحت. انداختیم يبدنگاه , دیدیداود هربارمرام ییبود ودا الیخ یکه ب وشیدار ییدا

 .گشت وگذاربود یسپهرهم که هرروز بازن وخواهرزنش پ. امدیبه باغ م ابامنیبود امدرسهی بردمیم

*** 

به مامان گفتم . بود دهیبه مامان زنگ زده ونظرمراپرس. خانوم بود نیمیس, وسط کم داشتم نیکه ا يزیتنهاچ

 .زدیدستش وبر يرو یزنگ بزندو وقائله راتمام کند واب پاک

 ؟یفکرکن يخواینم نیسو -

 مسئله اصرارنکن باشه ؟ نیخواهشا توا گهینه مامان بسه د -

ودادش  غیج يصدا یخانوم چه گفت ول نیمیس دانمینبودزنگ زد ونم یکه قلباراض یبناچاردرحال

بدرفتارکردنددرمقابل  نطوریزن وپسرش اصرار به من داشتند وچراا نینقدرایانده بودم چرااچقدرطلبکاربود؟م.امدیم

 .من  یجواب منف

 حرف اخرته ؟ نیا: مشهودبود شیعصبان يصدا. زنگ زد لمیبه موبا اعصرانروزیلیا نکهیبدترا

جواب بله داده بودم که  یمن ک د؟یدار يشماچه انتظار.صبح به مامانتون گفتم .بله :دادم  خونسردجواب

 ...میخوریمن وشمابدرد هم نم. طلبکاره؟ واقعاانتظارنداشتم نقدرمادرتونیا

 نه ؟. وسطه رصدرایام: حرفم  دوسطیپر

 به شماداره ؟ یوسط باشه؟ اخه چه ربط یکس يدپایمگه با!! .....نه....!خدا يوا -

 "چقدرپرروئه؟ يوا "...........کنمیمن صبرم -

 یکیمفهوم بود؟ ان شاله با.میرسیکه بهم نم میهست يمنوشمادوخط مواز !!! دیباباولم کن!!! ....نه!!! ممحتر ياقا -

 .دیخوشبخت بش گهید

 حرف اخرته؟:دیدوباره پرس شیدرصدا یباحرص.امدیم شینفس نفس زدنها يصدا

 !!!بله  -
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خل وچله به من  یرچچراه دونمینم ؟یچ یعنی!!!وا ".راقطع کرد یوگوش!!! نیسو کنمینابودت م -

 "افتاد؟ یوچشم ازدهانم نم گفتمیبله م دمیرسیم یهرکس دبهیچرابا.خورد؟یم

** 

 اراوگذاشتهیوباغش رادراخت نیتامامان زم, شدیم شیدایادپیحاالز, دهیرس یبودبه مامان ارث خوب دهیفهم باباکه

 یگل ای هیمامان هد يامدبرایکردوهربارمیمامان رام یانقدرچاپلوس. کند يگذار هیواوبفروشدوباپولش سرما

 .بود دهیباباراند يرهارفتا نیتاحاال ازا چارهیمامان ب. شدیکه مامان ذوق زده م گرفتیم

 کبارازیو اوردمین گرطاقتید.کند يگذار هیسرما شینهایخودکند تا او بتواندبازم لیخواست باباراوک یحاالم

 !!يریمامان وبگ يتاپولها یجسدمن ردبش يمگه ازرو ؟یپول به مشامت خورده حاج يبو: دمیباباپرس

 !!!باباته !! نیسو: معترض شد مامان

هان؟ . همه وقت کجابوده که حاالشده شوهرمهربون وعاشق نیا یپرسیکرده؟ چرانم يمگه برام پدر. باشه -

 !!!به امان خدا کنهیولت م,دیهمه روباالکش یوگرنه وقت نهاستیفقط به خاطرزم. باطل نکن الیخ

 يپوزخند شیبه جا. دهانم حاالپرخون شده بود. ومحکم به دهانم زد!! خفه شودختره هرزه:نعره زد یباباعصبان

 .ستین نجافروشندهیا یبهت برخورد؟پاشوبرو کس يدی؟حرف حق شن هیهان؟ چ:به او زدم 

 نداره ؟ یبهش ربط یبه دخترت بگ يخواینم: باباروکردبه مامان . ردیرابگ یدرمانده که طرف چه کس مامان

 .سکوت کرد مامان

 .به امان خدا کنمیبه قران قسم ولت م. اریاسم منون گهید ,يمامان اگه به باباوکالت داد -

 ؟ ایشددر یهان ؟چ: دیبابا غر.به بابانگاه کرد چارهیدرمانده وب مامان

 رومایفکرات روبکن وگرنه توروبه خ یول. رمیمن م: شد یدادوحرص یفحش رلبیبابا ز.بازهم سکوت کرد مامان

 .ورفت. روبه سالمت

 ؟يبودکرد يچکار نیاخه ا!! نیسو:دیمامان نال, رفت یوقت

 .پولت اومده نه خودت ياون برا. شهیم داشیپ گهیچندروز د. نگران نباش مامان: کردیدردم فکم

, باغ میاشوقربونت برم پاشو برپ:بلندش کردم . سوخت شیدلم برا. هیرگریزدز يها ياش گرفت وها هیگر مامان

 !!!پاشو.کبابت بدم . درست کنم یشیات يچا

 . میوباسها به سمت باغ رفت میراجمع کرد لمانیحالش خراب بود بلندشد وسا یکه حساب مامان
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بود  ستادهیدرباغش ا رصدرادمیام, میدیبه باغ رس یوقت. میوبه سمت باغ رهسپارشد دمیگوشت ونان خر سرراه

 .وچندمردکنارش بودند

بودکه  يرفتارش بامامان مثل پسر. کرد یجلوامدوبامامان سالم واحوالپرس,شد  ادهیپ نیمامان ازماش یوقت

 نیمن وسو!! پسرم: زد  یبعدمامان تعارف. مامان اورده بود يلبخندرابه لبها, قشنگ. کندیبامادرش صحبت م

 .میبخور ینو ن وکباب کیدورهم  ایتوهم ب. باغ میاومد

 .راباالبرد شیروبه من نگاه کردو دوابرو. بود زگرفتهیام طنتیش یاش حالت افهیحاالق رصدرایام

 ".خواندیاحساساتم رام میازچشمها کردمیاحساس م. جا باشم کیدر, بشر نیتوانستم باا یاصال نم!!! خدا يوا "

 ادخوبیمامانت انگار حالش ز: جلوامدوپرسشگرانه نگاهم کرد رصدرایام.دست سهاراگرفت وداخل باغ شد مامان

 کرده هان؟ هیگر!!به زوربخنده  کنهیم یسع, کهیمثل ادم.نبود

  .کشهینم گهید.ام و بعدهم بابام  ییبعددا. اون ازخواهربرادرهام.نه دلش پربود : دمیکش یاه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اصال ازان دسته . دینپرس يزیماجراچخوشحال بودم که ازچندوچون .مامان نگاه کرد ررفتنیبه مس ناراحت

 .فضول نبود يادمها

وهمراه ان . میکه ازفرداکارمون راشروع کن میمابر,خب ارباب : جلوامد,رصدرابودیکه دم درباغ ام ییازمردها یکی

 .رفتند,امدندیچندمردکه به نظرکارگرم

 د؟یدچکارکنیخواه یم: دمیپرس.کردم  رصدرانگاهیام ربهیام استفهام

 ؟یشماچ. باغم يانگورها  يومنقل کباب پزو البته داربست برا قینطوراالچیهم. توباغ استخربزنم خوامیم: دیخند

 .بودکه مدتهابه فکرش بودم ییازان اروزها. سها يبرا یالبته فقط داربست وتاب. خواستیدلم م یلیخ

تاباغ  رمیدکارگربگیبا نکهیوا دکودیتازه خر. میهست راثیارث وم میتقس يکارها ریاالن درگ!! نه: دادم جواب

 لیاالن مسا.بزنم  میدست به پولها توانمیارث مشخص نشده نم فیچه کنم؟ تاتکل. فرصت ندارم. رابکنند

 .پول خرج شود دیمثال دادگاه هوشنگ که با.وجوددارد  يمهمتر

 چطور؟:دیکردوپرس یاخم
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 دازپولیبا, پس اگه بخوام براش خرج کنم. باغ به نام منه نجاستیا یاخه بدبخت:فرستادم  رونیراصدادارب نفسم

 ؟ گمیم یدچیدونیم. تونمیپس مشخصه نم. دارم ي ریدرگ یاالن هم کم. خودم باشه

 . دهمیرام بشیخودم برات ترت. بسپرش دست من. ستین يمسئله ا: گرفت  يرنگ جد نگاهش

پول شماراپس  تونمیم یک دونمیچون نم!!ممنون . ستمیزهانیچ نیوا یمن ادمِ قرض وبده!!اصال !! نه !!نه  -

 .بدهم 

 رهیگیاالن منصفانه م اروهمی نیا.اروکنارامدی نیباا دیفقط با. رمیگینترس پولش راکامل م: نگاهم کرد یعصبان

 !!!یحاالخود دان.

 .فکرات روبکن وبگو. دمیمهلت م گهیهفته د کیتا:دلخورنگاهم کرد . مانده بودم یسردوراه

 .رفت  نشیماش بعدسمت

مادرت  يخوایم!!خانم  نیسو:  دمیراشن شیازپشت سرم صدا. باغ راه افتادم لیراقفل کردم وباوسا نیدرماش

 !!!چه بهتر, يروببرم بگردونم؟ البته خودت هم اومد

 .حرف پشت سرم بود یبه اندازه کاف.بروم ددر دودور,رصدرایام نیراکم داشتم که باماش نیهم

 .کنهیباغ حالش روبهترم نیهم!!تکان دادم وگفتم نه ممنون  یبه عالمت نف يسر

 .بامامان خوش گذشت  یلیعصرخ انروز

** 

 وشیدار ییسپهرودا.هم رفت وشیدار ییسپهربازن وخواهرزنش رهسپارکاناداشدند ودا.امدند یهم م یروزهاازپ

 .چهلم بمانند يمتوانندبراین نکهیکارخودرابهانه کردندوا

 گرید زیاچیحسادت بود  ایا دانمینم. دمیترسیم دمیدیهرباراورام. دمیکش یاخواسته نفس راحتن, رفت دهیش یوقت

 . رمیبااوکَل بگ خواستیدلم م, زدیم رصدراحرفیکه درباره ام يبار ادوسهیو رفتیخانه م رونیهروقت ب یول.

 الیبه ش یوقت.متفاوت است  گرانیمن بانگاهش به د رصدرابهینگاه ام کردمیاحسا س م یچه بود ؟ول مدانمین

من  زودرمقابلیدرمواجهه بامامان احترام ام.بود زدرنگاهشیرامیحالت تحق ینوع,کردیم گرنگاهید يازنهایو دهیاشی

هزاران .انراعقب بزنم  کردمیم یسع, دمیرسیافکارم م ينجایبه ا یوقت. گرفتیم طنتیازش یو رنگ!!خاص بود

 وهی؟اگرمن ب. شدیوعاشقانه داشتم چه م یازدواج معمول کیاگرمن ازدواج نکرده بودم و دمیپرسیبارازخودم م

اورا باان  یوقت یگاه. دمیکشیوافکارم خجالت م کرد؟بعدازخودمیمن توجه م ابهیا شدمیم رصدرامواجهینبودم وباام

 نیازدست ا واستخیوبعددلم م. کردمیکه دراغوشش هستم تصورم یخودم رادرحال, دمیدیپهنش م يشانه ها
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به  یچه حس شیان زخم ابرو يرو دنیدست کش کردمیباخودم فکرم یگاه. واربکوبمیافکارم سرم رامحکم به د

حاال . افکار رهاشوم نیبودتاازشرا یکاش راه کردمیمدام ارزو م. شدمیوبعدازافکارم شرمزده م دهد؟یادم دست م

چه .کنند ییاجازه دادم عرضه نما میاهایبه رو, رمیرابگ شیجلو توانمینم دمید یوقت. بافتمیامیخودم رو يشبها برا

 .داشته باشم  توانستمیم اکهیداشت ؟حداقل رو یاشکال

*** 

فقط . زدیماسرنم ادبهیداودز ییدا.درحال انجام بود یصادق يها باکمک اقا ییانتقال اسنادازمامان به دا مرحله

 يواردخانه شدم صدا یوقت,نامه تیز بعدازخوانده شدن وصهفت رو نکهیتاا. رفتیوم زدیسرم زیبه عز یگهگاه

 . دمیدادوهوارشن

چراجمع .ارث خودشون راگرفتند ناهمیا. دهیرس وشیخونه االن به من وشماودار نیا ؟یچ یعنی -

 .الاقل اجاره بدهند,خواندبمونندیهم م کنندبروند؟اگهینم

 !!خواهرته!!خجالت بکش داود -

, جولون بده نهمهیخواهره؟ که بگذاره بچه اش ا, که حق برادرش روبخوره يخواهر!!؟خواهر؟ بروبابا  یچ -

 خواهره؟

 حقت روخوردم مگه اسناد رو ردنکردم ؟ یمن ک!! دستت دردنکنه داود:لرزان مامان امد يصدا

 .؟نه؟ برو خودت رورنگ کن  ينخورد -

 !!!نترس میریمام!! ییبسه دا: ودادزدم جلورفتم

سرش به  ستیمعلوم ن. اوه اوه خانم مالک اومدند: کرد زدنگاهمیم يکه چوزخند یداودبرگشت ودرحال ییدا

 .ادیواخرشب م رهیهرروزصبح م, بنده يکدوم اخور

 !!!خواهرزادته مثال : بودکه ادامه داد زیمانندعز غیج يصدا!!!داودبسه  -

 یقدم. یهست یتوالحق که ادم پول دوست وطماع یول.دومهرهستن یمظهرخوب هاییدا شهیهم: رابلندکرم  دستم

 !!!شعوریحرف دهنت روبفهم دختره ب:جلوبرداشت 

من ومامان !! گهیبسه د!!!دیدلتون خواست به منومادرم گفت یمدت هرچ نیتوا.دیشماحرف دهنتون روبفمه -

باغ  نیا. ارث گذاشت یخوبه اقاجون براتون به اندازه کاف. دیبرس راثتونیشماهم به ارث وم, میریماه م نیتااخرا

 تیوص,اقاجون درکمال صحت عقل . رسهیکه اقاجون براتون گذاشته نم یراثیاون ارث وم يمنهم اصالبه پا

 !!ریاقاجون روبگ قهیبرو ینارحت.نامه رانوشته 
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من خوشم  هیچ یدونیاصالم. يدراورد زبون!! خوبه!! خوبه: کرد زخطابمیرامیتحق یتکان دادوبالحن يجلوامدوسر

زودجل . مادروپدرم روببره يمحله وابرو نیادتوایمدام ب, رهیوکجام کنهیچکارم ستیمثل توکه معلوم ن یادزنینم

 !!هفته جمع کن وبرو نیوپالست روتااخرا

. کنم يرم باغ تاکشاورز یمحض اطالعتون م یول!! کنمینداره من چکارم یاوال به شماربط: زدم  يپوزخند

 .مثل شماست ییچون بهترازتوخونه موندن وتحمل ادمها

حرف مفت نزن : ستادیام ا یقدم کیبافاصله  قیجلوتربرداشت ودق یقدم.ازچشمانش مشخص بود.شد یحرص

 يمنتها نی؟ايدار رچنتهیوچندتاچندتاز چرخهی؟دلت داره هرزم گهیم اراستیلینکنه ا ؟یشیانمیلیچرا زن ا!! نیسو

 :د دادزدمبو یانصاف یب

 !!!شرمیدهنت روببند ب -

دادوباصورت  وارهلیمرابه سمت د یمحکم به دهانم خوردومتعاقب ان دست يفقط ضربه ا.شد  یچ دمینفهم

 . دمینفهم يزیچ گریود واربرخوردمیمحکم به د

خواستم سرم راتکان . دمیشنیرام يا هیارام گر يصدا. بودم مارستانیمشخص بودکه درب,بهوش امدم  یوقت 

 .راازدرد بستم  میچشمها.تمام وجودم رادربرگرفت  يدیدردشد یدهم ول

 یاله: دینال يگرفته ا يباصدا.کردیبود وباصورت پرازاشک نگاهم م ستادهیسرم ا يمامان باال,بازکردم  یوقت

 !!برات مادر رمیبم!! خدامنوبکشه

 :ییاشنا يدرامدوبعدصدا يصدا.صورتم همراه بود دیبادردشد, یحرکت نیکوچکتر.حرف بزنم  توانستمینم

 حاج خانوم بهوش امد ؟ -

 !!!االن نیهم!!اره مادر: -

که  شیقدمها يازصدا.ندیبب زیرامیتحق تیوضع نیمرادرا خواستمیاصال نم کرد؟ینجاچکارمیا.خورده بودم  کهی

 .سرم امده يکه باال دمیفهم شدیم کینزد

 .خداروشکرخطررفع شده!! خانم نیسو:بمش امد يصدا. گرچرخاندمیرابه سمت د چشمانم

 نیسرا, بالست یچراهرچ!!خدا....... دمیروز روبه دخترم د نیکه ا رمیبم یاله:مامان امد انیگر يصدا

 .....رو شی؟خداباعث وبان ادیدبیدختربا

 !!خداروشکر خطررفع شده. دینکن نیحاج خانوم نفر! باشه!! سسیه -

 .يکرد يپسر شتریشمابرام ب یول,دوتاپسرم دارم . ت بدهخداعمر: امد نیف يصدا
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 !!!کن  يخوب شماهم جاش برام مادر -

!! یاالن دوروزه چشم روهم نگذاشت. ینیرببیخ یاله اد؟یچکاربرم دهیبر سیاخه ازمنِ گ!! چشم!! چشم -

 !!بروخونه بخوا ب!!برو

 شهیم نمیبرم بب. کنهیم يقراریخانم زنگ زدند ب زیعز. ارمیبعد برم سهاروب.ادیتادکترش ب مونمیم! ستیمهم ن -

 !!خانم نیخداحافظ سو. نهیمادرش روبب ارمشیب

 نیا: دمیپرس یبازسمت مامان برگشتم وباسخت.که بسته شد يوبعددر شدیامدکه دورم شیقدمها يصدا

 کنه؟ینجاچکارمیا

 ستهیبا نکهیا يجا,وزد  تور,شرفت  یب ییاون دا یوقت!! بده رشیخداخ:پف کرده بود  شیچشمها مامان

 یبهش گفتم چ. روشنگربود ياقا. که تلفنت زنگ خورد, مش عباس هم نبود. رونیازخونه زدب.وتوروببره دکتر

 وانهیمثل د,مادر یدونیم. مجهزباشه مارستانیدبیگفت با, اوردت اصفهان. خودش رو رسوند قهیسرده دق. شده

 کردمیخالصه داشتم سکته م. يریتوتصادف نم, ينمرد تییباخودم گفتم اگه توازمشت دا. کردیم یهارانندگ

استخوان جمجمه ات ترك , بردنت اتاق عمل......ازدوروزقبل تاحاال دنبال کارهات بود نجاویمارو اوردا....... 

خدادوباره تورو  يوا. یانگارلخته خون هم توسرت داشت خالصه. نطوریاستخوان گونه ات هم هم.برداشته 

امان ازاون . گرفته یاتاق خصوص. پسره هم ول نکرده بره نیا. میینجایاالن دوروزه ا. بده رشیخداخ.بهمون داد 

خودش روکشته ازبس پشت , بچم رمیسهابم.......هم حالش بدشده بود  زیعز. زنگ هم نزده کی. دهیرندیداودخ

سها پشت تلفن داره خودش  دید رصدراهمیام. رونیاوردنت ب ICUاز شهیم یاالن دوساعت. .....کنهیم هیگرتلفن 

 ؟يچرانگاش نکرد. رفتارت بدبود یلیخ یول....... ارتشیقرارشدبره ب, کشهیروم

 "درچشانم نگاه کند وراز چشمانم رابخواند خواهمینم. ندیبب تیوضع نیمرادرا خواهمی؟که نم گفتمیچه م "

حس .به من دست داده بود یحس خوب,بوده  میدوروز دنبال کارها نیا یرصدرادرطیکه ام گفتیمامان م یوقت

 .!!!!حتما مهمم  شیبرا نکهیا

نظرم رادرباره داربست  خواستهیدمیچه زنگ زده بود ؟ شا يبرا یکرده ول فهیاون انجام وظ!! یواقعا خُل!! نیسو "

 "بکارمن داشته ودارد؟ يرمونده وگرنه چکا یستیاون هم تورو دروا, نیسو ینیب یم. وتاب درباغ بپرسد

. دارشدمیازخواب ب ییباسروصدا یهم گذاشتم ول يرارو میچشمها. خواستیدران لحظه فقط خواب م دلم

 هیبلندشد دستش رادورگردنم انداخت وشروع به گر, دیداردیتامراب.کنارم نشسته بود  یصندل يکه رو دمیسهاراد

 .ستیحالش خوب ن مامانتسها مواظب باش :مامان امد يصدا.بکشد یروحشتناکیسبب شد سرم ت نکارشیا.کرد
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 راه دادند ؟ يمامان سهاروچجور: دمیپرس. راازدورگردنم بازکردوباخجالت نگاهم کرد شیدستها اطیبااحت سها

اقاهه هم منو ,داد يزیچ کیبه اقاهه  رصدرایام.تو امیمن ب گذاشتیاقاهه نم!! مامان يوا: حرفم  دوسطیسهاپر

 .مامان جون دعوام کرد یول,کنم  دارتیب خواستمیم.باشم  شتیکوچولوپ کیدیبا یول.راه دادتو 

 روشنگرکجاست؟ ياقا: دمیپرس

. میتزابخوریپ میبعدبر. بیعجا نیسرزم, يشهرباز میقراره بر. ادمنوببرهیربع ب کیقراره بعد:سهاجواب داد دوباره

 خوبه نه ؟.تازه قراره اسنک هم بده 

 تییازدا گفتیم!! مادرش نگهش داره يبرا یخدااله!!نگران نباش :مامان به حرف امد. به مامان انداختم ینگاه

توازش , رهیم گهیچندروز د!! تهییبعدش اون دا. میهوشنگ ردادگاهیبهش گفتم اخه مااالن درگ. میکن تیشکا

 !!!گناه داره زیعز, بگذرباشه؟ بخاطرمن

 .هرچه زودترگورش روگم کنه دوارمیفقط ام. کنمینم تیشکا. ستیمهم ن:راتکان دادم  سرم

مامان داشت غش . وسوسن امد میمر يسبدبزرگ گلها کیبا رصدرایعصرساعت مالقات ام, سهارفت یوقت

اخه : دیمامان خند.کماج پخته بود  میخانوم برا قهیصد. خانوم ومش عباس هم بودند قهیزوصدیعز. کردیم

 !!قیرق عاتیاون هم ما. بخوره عاتیما دفقطیکماج بخوره؟ االن با تونهیبچه اصال م نیا قهیصد

انگارته  یازطرف,احساس خجالت  ینوع.ازحضورش معذب بودم . گفتینم يزینشسته بود وچ يا رصدراگوشهیام

برگردم وفقط دران  خواستیمدام دلم م.لذتبخش درته دلم بود  یشوق. کردندیعالمه پروانه پروازم کیدلم 

حس .کردیحس داشت خُلم م نیا.گفتینم ي زیاوهم ساکت بود وچ.کننده بود وانهید. نگاه کنم هشایچشمان س

وفقط من باشم بااو  رونیبروندب میبه انهابگو خواستیدلم م.دهدیقلقلکت م يزیوچ یبکن یتوانینم يکار نکهیا

 .دمیکشیافکارم خجالت م نیبعدازا.

مامان . تادوهفته بعداستراحت مطلق داشته باشم دیبا یول. شومیبود که بعد دو روز مرخص م دکترگفته

کردوادامه دادکه  دییبه حرف امدوحرف مامان راتا رصدراباالخرهیام.رادرباغ بگذارم میهمانجاقدغن کردکه پا

 .کندیراقبول م تیمسئول نیخودش ا

 ایلیدرباره انچه ازا ییهنوز حرف دا.بود يادیهم ز نجایتاهم.پررنگ داشته باشد ینقش مینداشتم درزندگ دوست

 !! ستیبه زحمت شمان ازین. رضاهست:مخالفت کردم . نرفته بود ادمی, بود دهیشن

 نیبه ا يتوکار: رصدراگفتیکه ام دمیازمامان درباره دادگاه هوشنگ پرس. به من انداخت يتند رصدرانگاهیام

 .گمیبودبه مادرت م يمورد. هست يجواد. کارهانداشته باش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

 . گرفتیهم م میتصم میبجا.درامده بود حرصم

 .ازمن عذربخواهد  نکهیدمگرایایداراونیکرده بودکه تازمان رفتنش به د میداودراتحر ییدا زیدانستم که عز یم

 .دیایمن ب دنیدوست ندارم که به د یحت. اوندارم یبه عذرخواه يازیمن ن.نکاررانکندیگفتم ا زیعز به

 دیایکه نه عذربخواهدنه به مالقاتم ب شعورهستیانقدرب دانستمیالبته م.فتدیچشمم به چشمش ب خواستمینم اصال

. 

 رصدراهمیام. کردندیم یمخف يزیافتاده وانگارازمن چ یاتفاقات. است ییخبرها کردمیداشتم احساس م يبد حس

 .به جانم افتاده بود يدلشوره بد.باشد فتادهین يهرچه باشداتفاق بد دواربودمیام. ناراحت بود يزیانگارازچ

 

رضا وهمسرش ,ساعت مالقات که شد.دیایمالقاتم ب خواهدبهیخبردادکه رضا زنگ زده که م مامان

 دهیبارد نیهمسررضاراقبالچند.داشت  يوبامزه ا يبود که صورت گرد یهمسررضا دخترکوتاه قدوتپل.واردشدند

 .انتظارش راداشتم , وخوب دیایخوشش نم ازمنادیز کردمیاحساس م یقبل يدربرخوردها.بودم 

بودم  دهید یگهگاه.بامن نداشتند مانهیارتباط صم يبرقرار يبرا یلیادتمایمتاهل ز يزنها, شهر نیبود درا یعیطب

باهمسرش حرف  یکه رضا وقت دمیدیم یگاه.خواندیخانه م زندواورابهیبه اوزنگ م, رضادرباغ است یکه وقت

 .عادت کرده بودم . شدمیناراحت نم. شودیازمن دورم عیسر,زندیم

 .انرابه مامان داد,دستش بودو بالبخند یدسته گل.ابتدامش قنبرواردشد,رضاباهمسرش امد یوقت یول

 . نطوریهمسرش هم هم.ستادیا يکردوکنار یسالم خشک ورسم.بود  يجد یلیخ,واردشد یوقت یول, رضا

 یلیکردودوباره خ یرضاجلوامدوعذرخواه, قهیبعدچنددق,را شیها مااشارهیوا دمیدیهمسررضارابه اوم ينگاها

متعجبم , نگاه پرازنفرت وپرازاشمئزاز زن رضا, لحظه نیاخر. کردوباهمسرش رفت یخداحافظ یرسم

حاال نگاهش  یول. دیکشیانگارخجالت م.درچشمانم نگاه نکند,کردیم یبودکه سع يطور شیقبالنگاه ها.کرد

 . متفاوت بود

 !!بودند  يکجوری شونیشده؟ دوتا يزیرضابازنش اختالف داره؟ چ!! نیسو: مامان جلوامد,انهارفتند یوقت

 .!!!اصالبه من چه :بعدبه خودش جواب داد. هابود دهیمثل ترس یصحبت مامان حالت لحن

 .دلخوراست  يزیمامان هم ازچ کردمیحس م یول
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قرارشددراتاق .خانوم  قهیمامان بودومش عباس وصد صمیروز ترخ.داود نه زنگ زدونه به مالقاتم امد ییدا

وازاش قلم گرفته تاشوربا  دندیچرخیخانم مدام مثل پروانه بدورم م قهیمامان وصد.اقاجون رختخوابم پهن شود 

 .دادندیوابگوشت به من م چهیوکباب تاماه

 چه خبر؟: دمیپرسیهرچه به مامان م. باغ راکرده بود يهوا دلم

نگران . مش قنبرهم هست. رصدراهستیام. رضاهست!!همه جاامن وامانه !! چه؟ بخواببه تو یچیه: گفتیم

 !!!نباش

حرکت  یدبینبا. قهیالبته نه پشت سرهم ودرفواصل ده دق. رفتمیساعت راه م2تا کی يدروزیبا,دکتر هیتوص بنابه

 .مهم نبود یول. گرفتمیم جهیسرگ یگاه. بودمیم

اقدام متحورانه حدود ده  کیدر.مهم هم نبود . متعجب بودم.امدیکس ن چیه یعنی.امدیمالقاتم ن رصدرابهیام

حاضرهم نبودم به . کردوبهانه اورد یمن من. باغ ببرد دومرابهیایبه رضازنگ زدم که دنبالم ب, صمیروزبعدترخ

قول رفته بودند وازمن  رونیدعاب يز برایکه مامان وعز کروزی نیبخاطرهم. درست نبود. ندازمیرصدراروبیام

سواروانت اقاجون شدم وبه سمت باغ راه , ستیخانوم ن قهیحواس صد دمید یوقت,گرفته بودنددرخانه بمانم 

 .افتادم

جاده ال  یکس.روبروشدم  یبیبامنظره عج, دمیباغ رس یبه جاده پشت یوقت.درختان باغ تنگ شده بود  يبرا دلم

 کطرفیباغ ما یگینوك ال درِباغ مابود ودرهمسا کیبودکه  يجاده بگونه ا. کرده بود یمانندپشت باغ راخط کش

 يبودو درروبرو نیضلع باغ حس کیال در دهجا گریدرضلع د. ونیباغ هما رصدرایباغ ام يرصدراودرروبرویباغ ام

 يجو.بود نیوباغ حس ونیکه مجاورباغ هما یدرضلع)بدگفتم شدیببخ. دیشیم دمتوجهیتجسم کن( ونیان باغ هما

متربود 6عرض جاده .اب درختان بادام وزالزالک کاشته شده بود  يدرلب جو.متعلق به مابود بودکه سند ان یاب

شده  دهیکش دباگچیمتربه داخل جاده امده وخط سف میون کیاالن حدود  یول. دانستمیوخوب محدوده جاده رام

 .شده  نکارانجامیا نیمشخص بودکه ازسمت حس.بود 

 !!!!خانم نیخدابدنده سو:  دمیسرم شن دراازپشتیس يصدا

 د؟یچه خبراقاس. دهیبنده خدابدم. دهیخدابدنم: جواب دادم یتلخ به

کرد  ي زیبوده وخنده نفرت انگ گهید يخبرها یول, باغ که نه يالبته خبرها. یچیه: باالانداخت يا شانه

 ؟ دهیخط راکش نیا یک: دمیدوپرسیندادم واشاره کردم به خط سف یتیاهم.

 !!دونمینم: ط کردبه خ ینگاه
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 شده ؟ یچ يخبرندار, یتوکه هرروزباغ یعنی: دمیوپرس زکردمیچشمانم رار. دیگویبود دروغ م مشخص

مثل . روبفروشه نشیزم خواستیانگارم. بود یی اروی کینجابایا روزیپر نیحس, خانم نیواله سو: من کرد من

 .کردند  نییحدومرزتع گهیخوب د. دهیوپسند دهیود نیزم.داره  یخوب يمشتر نکهیا

بده  امیبهش پ, يدیرود نیهروقت حس. روخوب گوش کن زیچ کی: دگفتمیبه س. شدمیداشتم منفجرم گهید

بهتره . پاك کنه عتریخط مسخره روهرچه سر نیا!!! مترش6کل . جاده مال ماست نیخانوم گفت ا نیوبگوسو

هوشنگ روفراموش نکنه  ترهبه. هم ندارم یشوخ. شمیروبفروشه ازراه قانون واردم نیتکه زم نیبدونه اگه بخوادا

. 

 .برگشتم وسواروانت شدم وبرگشتم . بودم وحرصم درامده بود یعصبان

دعوام  یگزارش کامل به انهادادومامان حساب.بود دهیخانوم که فهم قهیصد یول. بودند امدهیهنوزن زیوعز مامان

 !!روبفروشه؟ ازجاده ماهم گرفته  نشیخوادزمیم نیحس یدونستیم: خونسردگفتم,تمام شد شیغرها یوقت. کرد

 .بودم دهیاره شن: بعد جواب داد.کرد سکوت

 ؟یجاده ادعاداره چ يرو نکهیا: دمیخوردم پرس کهی

حرص زده ام مشخص  يصدا کهیدرحال.نشوم  یکردم عصبان یسع. دکردییانداخت حرفم راتا نییراپا سرش

 بهت گفت هان؟ رضا؟ یک!! امانههمه جاامن و یگیانوقت به من م: بودگفتم

رومتعلق به  نیرضاهم بهش گفته دادگاه زم. مال اونه,مترجاده ما میون کیداده وگفته  غامیبه رضاپ نیحس -

به .بکنه  يکار تونهینم گفتیرضاهم م. يبود مارستانیتوهم ب. زنهیاون حرف خودش روم یول.مادونسته 

 .زنندیحرف م نهافقطیکرده؟ا يحاالمگه کار.حرف بزنه  يقراربودخودش باجواد: رصدراگفتمیام

 .کرده یخط کش. هم اورده يمشتر ؟یپس چ... بله.. بله:گفتم  یعصب

 نانیواطم. است رازیش يچندروز يدادگاه رفته برا کی يگفت برا.زنگ زدم  يبه جواد عیزنبودسریگرصبرجاید

  کردمیدصبرمیبا.داشتم ن يچاره ا. دهدیاخطارم نیوخودش به حس. دادنگران نباشم

 .اب متعلق به مابود يچون جو. کل جاده,همان جاده ال مانند.نظرکارشناسان جاده مذکورمتعلق به مابود طبق

کارشناسان . روبه اتوبان داشت یدراصل کیاوهم مثل باغ ما یباغش به ان جاده راه داشت ول رصدراهمیام البته

مترداخل جاده  میون کیمتررابه عرض 100 زانیبه م یطول نیمتراست وحاالحس6گفته بودندکه عرض جاده 

دوباره , دیرسیبفروش م نیاگرزم. کردمیبرخوردم هیقض نیباا قیودق ددرستیبا!! کم نبود. امده بود

 .میشدیم ردادگاهیددرگیبا
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 !!مطلب رابه اوگفته نیا يدوبار,دیکه س دکردییدراتایرضا حرف س. رضازنگ زدم وماجراراگفتم به

شد  داشیاون دوروبرپ نیبگو اگه حس یهم به مشت.هم خودت حواست باشه !! کن یلطف کیارضا پس اق -

 . شمیواردعمل م یچون ازراه قانون. اخطاربده که دست نگه داره

بهش .نکنم  یبدجوابم رودادوتذکردادفضول یلیخ یول,گفتم  نیخودم به حس يخانم دوبار نیسو:جواب داد رضا

, دینوشنیهم تاا نیحس.هم که اونجابودگفتم  هیبه مشتر.داده  یجاده مال شماست ودادگاه نظرقطع نیگفتم ا

 .منوبزنه خواستیم. نیماش یافتاددنبالم باترمز دست

: خنده ام راکنترل کنم  کردمیم یسع کهیدرحال.داربود فتدخندهیباان شکم گنده اش که دنبال رضاب نیتصورحس

 ستیمعلوم ن. یچندروز مدام سرك بکش نینره ا ادتیو زیخاك بر یخط کش يرو اقارضا پس لطفا خودت برو

 . نیحاالهم حس ونیاون ازهوشنگ بعدهما.مرگشونه  ناچهیا

 .است هیرینروم چون جشن خ ییفرداجا يخواستند که برا دندازمنیتامن راد زیمامان وعز,خانه  دمیرس یوقت

افتتاح  خواستندکلنگیحاالم.اهداکرده بود هیریبه خ کنارباغ لورك را که نیهمان تکه زم يبرا جشن

 .دعوت کرده بودند زیانرابزنندوازمامان وعز

 زیهمه به عز. شلوغ بودوچندنفرازبزرگان شهرانجابودند یلیخ. میبه باغ رفت زوسهایانروز بامامان وعز يفردا

 .امدین ادخوششانیمن ز دنیانگارازد یول,گذاشتندیومامان عزت واحترام م

پاك شده بود , میبود دهیکه من ورضا بازحمت کش یخط. ندیمتوجه شدم چراازامدن من ناراض, جلوتررفتم یوقت

وهوشنگ  زیعز نیمانده زم یباق نیب,طبق متراژمن ورضا .امده بود رونیمذکور ب نیاززم شتریمتر ب میوحدودن

 يرو  شیدومترپ یعنی. متر21بود  تراژشدهم نیا نیزم نیمترتجاوز به ا میکه حاال بان. دباشدیمتر با 23حدودا 

 .بودندبه ارتفاع دومتر دهیکش يواراجریراحت هم د یلیمتر وخ 200به طول . کرده بودند

 ه؟یمگه چ!! نیخب سو یلیخ: کرد یبه مامان که گفتم نچ. ادبودهیانگارخبرهاز,که من نبودم  یمدت نیا یدرط

 !!کرده  يرو شیمترپ میفقط ن

طبق .... متر 400...... یعنیمتر200به طول !!!!......نجا؟دومترهیمتره ا میمامان ن:دادزدم . درامده بود حرصم

 !!!مامان هیحروم خور نی؟ا هیزیکم چ.مترمربع 1650حاالشده .کردیاهدام زیمترمربع عز 1250دیسندبا

 .اصال اشتباه کردم اوردمت!! ایحیدختره ب!!زشته !! سیه: راگرفت ومراازانجادورکرد میدستپاچه بازو مامان

 چه ؟ یعنی!!!وا -

 ره؟یم يبد يمگه جا.است  هیریخ يخوب برا -
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 !!!!مامـــــــان -

 .دونهیخودش م. زهیبه توچه؟ مال عز!! درد!! کوفت -

به من نداشته  يکار,دیبعداگه تومشکل افتاد!!دیخود دان.. باشه.. باشه: کردم  یراباحرص باالگرفتم وپوف سرم

 باشه؟ .دیباش

 . شهیهم نفهمه ناراحت م زیعز. ستیبرات خوب ن. نگو  یچیتوهم ه. خب یلیخ -

 دیزنش زهراخانم که من راد.امنا اشاره کردم  ئتیه سیرئ انینماز يجلورفتم وبه اقا.ساکت باشم  توانستمینم

 ؟ يدار يرکا!! جان نیسو:به من رفت  يمثل جت خودش رابه مارساندوچشم غره ا

 !!تونیباشوهرگرام!! باشما نه: اوگفتم طلبکاربه

 نیباا.....بروبابا.احمق  يزنها نیامان ازدست ا يوا "!!ام ؟به من بگو بهیمگه غر: دیپرس نهیبه س دست

 "هم نداره  افهیخوبه شوهرش ق!!شوهرتحفه ات 

 ه؟یماچ نیداخل زم يرو شیپ نیا.دیگرفتیم نیمترزم 1250دیشمابا شدیببخ:کردم انینماز يروبه اقا باحرص

 . میکنیحلش م. ستین يزیچ: زد يخونسردلبخند یلیخ انینماز

 ؟يچطور -

 !!دمیپولش روم -

رااهداکرده وبه  نیزم نیمن ا زیعز,محترم  ياقا: به اوانداختم  ينگاه تند.وقاحت بود  يمنتها. خوردم کهی

 .وحرومه  هیخوار نیمصداق زم نیا یدرثان!! اوال بتونیدتوجیپولتون رابگذار. ازندارهیپولش ن

ادامه  انیدرچشمان نماز رهیخ. تاناراحت نشود مینگو يزیچ زیمامان قسمم داده بودبه عز متاسفانه

. شده حالل وحرومه نجافراموشیکه ا يزیمتاسفانه انگار چ. دیدیکش شیوباراخرتون باشه بحث پول راپ:دادم

 .مادربزرگتونه. دخانمیستیمن شمان طرف:کرد یهیخنده کر انینماز

ونه زن !نه او .مصاحبه نداشتند اقتیمثل او ل ییادمها. نگفتم يزیبه اوانداختم وچ هیعاقل اندرسف ینگاه فقط

 !!ابلهش 

. دردسرخواهم داشت ندهیهم درا یازخودراض يادمها نیباا گفتیبه من م یحس. مامان برگشتم شیدلخورپ

. روبه انجام بود يباور رقابلیباسرعت غ یهازده شد وداربست وبلوك زن راهنیهفته بسرعت ت کیدرطول 

 هیریخ نیزم. گرافتتاح شودیتاده ماه د هیریقراربود خ. هستند هیقض نیا يکلفت شهرپا نیریچندتاازخ دانستمیم

 .نداشت  یبه سمت جاده اصل يودر شدیبازم یان روبه داخل کوچه پشت یبودکه درِاصل يبه گونه ا
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 زیمامان وعز شیپ يحضور ای یاتلفنی, وهمسرش انینماز يباراقا نیهفته چند کیان  یرطد

جاده  کیبازشود و يدر,هوشنگ بود نیوزم هیریخ نیزم نیب زکهیعز نیدران تکه زم خواستندکهیامدندوازانهامیم

!!! هیریخ يبرا یدران قسمت بشودجاده خصوص زیعز نیعلنازم یعنی.جادشودیا هیریبه نفع خ یخصوص

 .... رهیبودکه ثواب داردوغ نیواستداللشان ا

 !!متر 150متروطول 6به عرض  يجاده ا تیدرحقق

 يداشت ومتاسفانه دوسه بار یهدف نیبودکه چن یمدت.بکارم  شیراگندم برا نیداشت ان تکه زم میتصم زیعز

 نیازا دادکهینشان م شیبودوحالتها یزناراضیعز.نبود  شانیدوموجودحال نیانگار ا یول.هم به انهاگفته بود

 نیوگفتم فکرتصرف ا ختمیهرردست زن وشو يرو یاخرسرهم اب پاک.زن وشوهرناراحت شده  نیا يجایاصرارب

 هیتمام قض نیا یول.وناراحت شده اند یعصب یمشخص بودکه اندونفر حساب. دورکنند,راازذهن خود نیتکه زم

 .نبود 

 دنیمواجه شدم که بادوستش درحال کش نیباحس,به باغ رفته بودم  یکشسر يکه برا, هیریبعدجشن خ کهفتهی

 يرو يزهرخند کهیدرحال, دیتامن راد. شدم وسمتشان رفتم ادهیرامتوقف کردم وپ نیماش.دبودندیدوباره خط سف

: اشاره کردم ,بود دهیرضا کش وسطکه دوباره بعدپاك کردن ان ت يدیبه خط سف.شد  کیبه من نزد,بود شیلبها

 ه؟یخط چ نیمنظورت ازا

 ؟ ویچ:دیباالانداخت وپرس ییابرو

 !!! نمهیمرز زم!!مشخصه : سرش راتکان داد. ه اشاره کردم ددوباریخط سف به

 گفته؟ یک -

 !!!!من  -

 !!!محترم ياقا ياشتباه کرد:کردم خونسردباشم  یسع

 .جاده مال منه نیا دهینشون م میسندزمن. کنمیمن اشتباه نم: کرد ینچ

 .رباشهیخ يدیخواب د:زدم  يپوزخند

. روبفروشم نمیزم خوامیمن م!!! دخترجون یگیم یمواظب باش چ: داد زخودراازدستیاش حالت تمسخرام افهیق

 !!!موش توکارم ندوون.دست به نقده  شیمشتر

. يریازجاده بگ يق ندارح. جاده مال ماست نیکه ا نهیحرفم ا. چکاربه شمادارم!!!بفروش :شدم  نهیبه س دست

 .کنم وبکشونمت دادگاه  تیازت شکا تونمیراحت م.هوشنگ رافراموش نکن 
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 . دنکنیمنوتهد: گرفت  یاش عوض شدوحالت خشن افهیق

....... بزن ششیات يخوایم......,روبفروش  نتیزم يخوایم: رفتم ودادزدم  نیبه سمت ماش. ستادمیشترنایگربید

 .مترمربعه180.ستین يزیکم چ, یکه گرفت يمتراژ نیا. دارم یدادگاه یسندرسم. جاده مال منه یول

 . میلیماباهم فام:دادزد اوهم

 ونیتووهما یول, احترام بگذارم لمیفام دبهیبرام سوال مطرحه؟ چرامن با ه؟یچ یدونیم: زدم  يوپوزخند برگشتم

 .رفتم نمیبرگشتم وبه سمت ماش.دیمسئله ندار نیازا یوهوشنگ اصال درک

 .زد ينره وخنده مشمئزکننده ا ادتینویا!! ییتوتنها!! دختر یبکن یتونینم یغلط چیتوه:ازپشت سرم امد شیصدا

 .شدم وفقط نگاهش کردم نیحاضرنبودم دهان به دهانش شوم سوارماش گرید

 .من تنهابودم. گفتیراست م نیحس یول

 بیمشغول به کاراست ودرحال تخر نیتراکتوردرباغ حس کیانروز مش قنبربه خانه زنگ زدوگفت که  يفردا

 رضاانجاست؟: دمیپرس یاز مشت.فهمدیحرف نم نیمشخص بودکه حس.جاده 

 .شدم وسمت باغ رفتم  نیسوارماش. رضا نبود ودوباره مجبورشدم خودم بروم متاسفانه

پس .بکنم  توانستمینم يکار. زدیشخم م, دیداشت جاده راتاخط سف بایبودوتقر نیدرحال شخم زم ي تراکتور

ارام ارام به سمت . بود نیمش قنبردرحال مشاجره باحس. کردم يلمبرداریاوردم وشروع به ف رونیراب لمیموبا

 .رفتم  یومشت نیحس

 گفتیمدام م یمشت. مغرسرم سوخت.بود کیرک يدرحال دادن فحشها. شدیواضح م نیحس يکم صدا کم

 .من بزرگترم!! نیخجالت بکش حس

 کبارهیو دیرنگش پر. گرفتن هستم لمیراننده تراکتورمتوجه من شدکه درحال ف.دادیمدام فحش م نیحس یول

اول به راننده نگاه کردندوبعدمتوجه من ,شده  دندتراکتورخاموشیکه د یومشت نیرامتوقف کردوحس نیماش

 .شدند

 ؟يریگیم لمیف یازچ:دادزد تیدباعصبانیکه مراد نیحس

 ,ازباغ ,راننده تراکتور,ازشما: دادم خونسردجواب

 !!!يریگیم لمیف يغلط کرد:دیعربده کش نیحس

 !!نیدرست حرف بزن حس:دادزد یمشت
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وبه پشت  دیپر نییازتراکتورپا امدهیراننده که مشخص بودخوشش ن. گذاشتم بمیراخاموش کردم ودرج لمیموبا

 .کرد غهیتراکتورش رفت وشروع به بازکردن ت

 !!مردك یکنیچه کارم:دادزد نیحس

 !!مارو ول کن.ندارم  يریمن حوصله درگ: کرد نیبرگشت و روبه حس راننده

 .دیکشیخط ونشان م یمن ومشت يبکارش ادامه دهدوبرا کردکهیحاالمدام به مرداصرام تیحس

 .رفت رونیب نیرابازکردوسوارتراکتورشدواززم غهیمردت

خانم؟ من  نیسو دمیازت ترس يفکرکرد:دادزد یعصبان نیحس. فتمر نمیزدم وبه سمت ماش نیبه حس يپوزخند

 .امیکوتاه نم

 . شدم نمیباالانداختم وسوارماش يا شانه

هم که معلوم نبود دوباره  يجواد. باشند نیسپردم که مراقب حس یرضاومشت گربهید.انبودیکوتاه ب نیحس یول

درکرمان فوت  انشیازاشنا یکیازشانسم  یول دکردهیراتهد نیکه حس دانستمیم. سرش به کجاگرم شده

 يخواست کار سدوازمنیبنو نیحس هیعل يا تنامهیبرگشت شکا یقول دادوقت یول. کردومجبورشد به انجابرود

 .شود کیتحر نینکنم تاحس

دوباره  نیحس,دباغیایخانم زودب نیسو: ن زده گفت جایصبح رضا زنگ زدوه7انروز ساعت يفردا

کردم انگارقصدکوتاه  یپوف. دمیراد نیحس شدمیباغ ردم يخانه پدرخانمم ازجلو رفتمیصبح داشتم م.تراکتوراورده

 .امدن نداشت

زنگ بزن  کی نیسو: وناراحت شده بود یمامان عصب. کردم  فیتعر شیشده؟ ماجرارابرا یچ دیپرس مامان

 مادر؟ يریچراخودت تنهام!!! رصدرایام

 اورند؟خودمیمردم منتظرندبرام حرف درب نیا ینیبینم. مونده زنگ بزنم به اون نیهم: به مامان  روکردم یعصب

 . 110زنگ بزنم  خوامیم!! رضا هم اونجاست نگران نباش. رمیم

خانمم . تونمیخانم نم نیشرمنده سو:رضاجواب داد یول.باغ  دیایب:توراه به رضازنگ زدم .نشده  یبودراض مشخص

 .ادیب گمیم یبه مشت یول. داره يکار

 

 .مشکوك شده بود  يادیز دایرضاهم جد نیا
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 یکس.تنهابودم . شدم مانیلحظه پش کی. نبود یکه معلوم بودقبل يبودوتراکتور نیفقط حس.شدم  ادهیپ نیازماش

فوقش چه . بود لیفام نیتازه حس گفتم؟یچه م یبزنم ول رصدرازنگیگرفتم به ام میتصم. انجانبود

 .امد  شودکوتاهینم یول. رنشومیدرگ کنمیم یبعدهم سع. زدیکرد؟چهارتادادمیم

 ؟ یثابت کن يخوایروم یچ ؟یفهمیاقاچراحرف نم نیحس:دادزدم .  جلورفتم

 !!حرص خوردن نداره اارزشیمال دن!! دختر الیخیب: کرد یهیکر خنده

 !!یکن بشیتخر يحق ندار. جاده مال منه:به نفس نفس افتاده بودم.شده بودم  یعصب

اش رابرداشت  هیتک. داده بود هیتک یبه درخت زیر يطاس وچشمها يباسر. بود یکه مردقدکوتاه وخپل نیحس

. یکنیاب استفاده نم يجو نیتوکه ازا, اب روپرکن يجو. ي اریجاده کم نم.باغم روبفروشم  خوامیم: وجلوامد

 .رگردونهقراربودبه من ب یحاج.جاده مال منه  نیا. يکرد یلوله کش

به . يندار یتوحق. ثابت کردندکه جاده مال ماست يدادگستر يکارشناسها:ارام وشمرده صحبت کنم  دکردمیسع

 دیبا یازراه قانون. گهیراست م یک نمیبب اریسندت روب.ادیم گهیچندروزد لمیوک. کارگرت بگودست نگه داره

 . نیزشته حس. یواردعمل بش

 ونیمن هما!!مراقب حرف زدنت باش دختر : انداخت وجلوترامد میپا يجلو یتف.شده بود ياش حاالجد افهیق

 .فتیبامن درن. ستمیوهوشنگ ن

اگه . میلیبه قول خودت فام. مینگذارمردم بگندماباهم درافتاد.ستیاقا درست ن نیحس: فرستادم  رونیراب نفسم

 .مجبورم ازراه قانون واردبشم يدست برندار

 .منه نیزم نیا.تراکتورت روخاموش کن !! اقا یه: دادزدم,بود دهیمارس کیرانده تراکتورکه نزد بعدبه

 ؟يدیبهم م یچ!!....... ـــــامیم!!!بااااشه : جوابم داد يبه من انداخت وبالحن بد یتراکتورنگاه زشت راننده

 !!!شرم  یب. سوخت مغزسرم

گفت وبه کارش  ییبادست بروبابا........ 110 زنمیزنگ م......, یاگه تراکتورت روخاموش نکن:جواب دادم  شمرده

 !!!اریمن رودرن يبرو صدا : شده بود دادزد یکه عصب نیحس. ادامه داد

 . گمیدروغ نم یتابفهم 110 زنمیاالن زنگ م!!!نه : دادم جواب

 !!! کیابدار و رک ییفحشا. مزخرف  يدهانش رابازکردوشروع کردبه گفتن حرفها,  نیحس کبارهی که

 !!!نوه حاج فاضل !!!.......نیسو!!.....من .دادیداشت به من فحش م.گردشد چشمانم
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 رهیبدبه من خ یلیرامتوقف کردوخ نشیماش.راننده تراکتورکه انگارخوشش امده بود. شده بودم نیزم خکوبیم

 خیسکه موبرتن ادم  گفتیم ییچنان ناسزاها نیحس. کرده بودم خی. من نبود يگرجاید. رفتمیدمیبا. شده بود

قدم به عقب  کی.رابشنوم یکیرک يحرفها نیکردم چن یهرگزفکرش رانم.داغ کرده بودم . رفتمیدمیبا. شدیم

 .شدم رصدرامواجهیبرگشتم وسرم راباالوردم وبانگاه غضب الود ام.برخوردم  يزیبه چ یول,برداشتم 

به  یناخوداگه قدم. بودم دهیراند رصدرایوجه ام نیا. زدیاش م قهیبودو رگ شق یعصبان. دیباریخون م ازچشمانش

 !!زودباش !! من نیبروتوماش:زده گفت  رصدراحرصیام. هم خفه شده بود نیحس. عقب برداشتم

 !!! گهیبرود:تکرارکرد کرد؟دوبارهیم نجاچهیبودم اوا مانده

 . دمیرا شن رصدرایام یعصبان يکه صدا, رفتم,اوکه عقبترپارك شده بود  نیبه سمت ماش عیسر

 ؟يخورد ي.ه .الن چه گتوا -

 ؟يدار يدختره ؟نکنه باهاش سروسر نیا  يبرا يشد یرتیغ ه؟یچ: امد نیحس هیخنده کر يصدا

که تازمان زنده بودن  یکس. باوربود رقابلیغ نیازحس یوقاحت نیچن.متوقف شدم وبرگشتم  میدرجا

 .دادیبه من م ینسبت زشت نیوحاالچن کردیبااحترام بامن برخوردم,یحاج

اش  رچانهیز یچسباندوساعدش راافق یراگرفت واو را ازپشت به درخت نیحس يرفت وگلو رصدراجلوتریام

زورش  رصدرایام. نداشت دهیفا یول.رهاکند رصدرایام کردخودراازدستیم یزدوسعیمشت ولگدم نیحس. گذاشت

 . عضله بود,رصدرایام,بود یوچرب هیپ نیاگرحس.ودرشتترازاوبود شترازاویب

 يضربه ا نیحس رشکمیبه ز شیبازانو, نیحس يمتعاقب ناسزا رصدرایرصدرادادوامیبه ام یفحش زشت نیبعدحس

 .ناله اش بلندشد  يخفه شد وصدا نیحس کبارهیضربه واردشد  یوقت.زد 

برداشت واو به  نیحس يرگلویدستش راازز رصدرایام.مانده بودچه بکند , است طیخ داوضاعیتراکتور که د راننده

 .گفتیدوناسزامیچیپ یادوازشدت دردبه خودمافت نیزم

 نیحس. دادیهم همچنان فحش م نیحس. به دهانش زد یراگرفت ومشت نیحس قهیدست برد و رصدرادوبارهیام

 جلو؟ يایچرانم!! ث.و.ي.مردك د: دادززد.کندیفقط نگاه م درانندهیکه د

 به من چه؟.ندارم  يریمن حوصله درگ!!بروبابا: جوابش داد راننده

مگه بهت اخطارنداده :رصدرادادزدیام. دهانش ازشدت مشت پرخون شده بود.رابلندکرد نیدوباره حس رصدرایام

 ؟یشیخانم چندباربهت نگفته بود؟ چراتوادم نم نیبودم؟ مگه سو

 ؟یهست يچه خر گهیتود:دیعربده کش نیحس
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که قراره حال  يهمون خر: سرش رادم گوشش برد.رابرگرداند نیچاندوحسیراگرفت وانراپ نیدست حس رصدرایام

 !!! رهیتوروبگ

دستم  يدار شرفیب:دادزد نیحس.شترکردیراب رصدرافشاردستشیام یول. دستم شکست!!نامرد !! يآ:دادزد  نیحس

 !!! کنمیم تیازت شکا. یشکنیروم

 .شده  کنواختی میوقته زندگ یلیخ. خارهیاتفاقاتنم م!!! باشه منتظرم:کردوجواب داد يا رصدراخندهیام

: کردودادزد یاخم. ام ستادهیهنوز انجاا دکهیرابلندکردومراد رصدراسرشیام.نگاهش به من افتاد نیحس

 ؟يسادیچراوا.نیبروتوماش

دم گوشش  يزیوچ. بهت گفتم ینره چ ادتی: حرفش راتکرارکرد نیبرد و دم گوش حس نییسرش راپا بعددوباره

 دمیساعت مهلت م24بعدهلش دادوبلندگفت . ادشدگش نیچشمان حس یول دمیانقدراهسته که نفهم.زمزمه کرد

من , یخانم ازراه قانون نیسو هاگ. نره ادتیحرفم .کنمیات م چارهیوگرنه ب. یپرکن, یقسمت جاده روکه گرفت نیا

 . رمیگیحال توروم گهید یازراه

 قتیحق زنندیکه پشت سرت م ییحرفها!! وسفینوه حاج : به من انداخت  يگفت وبعدنگاه بد ییبروبابا نیحس

 .کرد یانگار راسته وخنده زشت یشدولیباورم نم. داره

!!!  يوا يوا.قلبم به حدمرگ شروع به تپش کرد. گفتیم یینکندهمانهاکه دا ؟ییچه حرفها. ستادیا انگارزمان

من رفتم باشه؟ !! ول کن!! زمیعز الیخ یب: دیعقب رفت وخند,بود دهیکه ترس نیجلورفت وحس رصدرایام

 .رفت نشیوبه سمت ماش.به من انداخت يبد وبعدنگاه 

 يدعوا کی دانستمیم. رامشت کرده بود شیدستها. که حدنداشت.بود یانقدرعصبان.سمت من امد رصدرایام

 .بامن دارد  یدرست وحساب

 ادندادهیمادرت تاحاالبه تو: حرص زده گفت ییباصدا. را کنترل کند کندخودشیم یبودکه سع رصدرامشخصیام

داره حرف  یاشغال کی ینیب یم یوقت:بلندترادامه داد ییباصدا.هان؟ وهان اخررا دادزد. یستیدعواست نا کجاکهی

 ؟ انهی یدونیم. یستیبا دینبا, زنهیم کیرک

. چشمانم رابستم. حق نداشت سرم دادبزندمگراوکه بود یول.ام کند خواهدخفهیحدس بزنم که دلش م توانستمیم

 . بزنم یکردم حرف یسع

 .....من هم مواظب بودم. نشده يزیکه چحاال -

 .......اخه دختره  ؟یمواظب چ.... مواظب:دادزد
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محکم  شیرفت وباپا يکنار.دادمیبه اوحق م یازرطف.شده بود  یعصب. دیبه صورتش کش یبعددست.کرد یبعدپوف

 يچه فحشها يدیند....اخه اگه من نبودم : ارامترشروع به صحبت کرد ییبعدبرگشت وباصدا.ضربه زد یبه سنگ

  داد؟یبهت م یکیرک

 .بود يکارم احمقانه ا, ماندنم انجاوتنهارفتنم به باغ ... داشت حق

کار  نیلحظه حرصم درامد ازا کی. دنبالت باغ نگرانت بود امیمادرت زنگ زدبه من و ازمن خواست ب:داد ادامه

 .صدراریازام نیوا ایلیان ازا.دادیمن دخالت م يرادرکارها یمامان که هرکس

به  گهید!! ممنون ازلطفتون. همه امورباشم انیدرجر دیبا نیبخاطرهم. منه نِیزم: زده جواب دادم حرص

, زبان سرخم سرسبز م بربادبدهد دمیترسیو بعدچون م. امیکارهام برم هیخودم ازپس بق.ستین يازیحضورشمان

 .رفتم نمیعقب گردکردم وبه سمت ماش عیسر

. درگذاشت وانرابست يدستش رارو,رابازکنم  نیخواستم درماش. دمیشن یراازپشت سرم م شیقدمها يصدا

 .بود  ستادهیا کمیحاالنزد. برگشتم

 .ام رابکند خواهدکلهیکه دلش م خواندمیازچشمانش م. نگاهش وحشتناك بود. بود یعصبان شیچشمها

 بود؟ یچرت وپرتهاچ نیمنظورت ازا -

, کردمینگاه م شیبه کفهشا کهیدرحال.نگاه کنم  یعصبان يضرنبودم دران چشمهااصال حا.انداختم نییراپا سرم

... باغ منه نیا. افتاده يادینبودم اتفاقات ز ضیکه من مر یمدت یول. حرف شمادرسته نیا!!دینیبب:جواب دادم 

مدت هم ممنون که  نیدرا.چه کارهاکه نکرده  نیحس دینیبب.... که نبودم یمدت نیا. منه که سرك بکشم فهیوظ

 .خودم باشم يدنبال کارها تونمیحالم خوبه وخودم م گهیحاالد یول. حواستون بوده

 .اریسرت روباالب:دادزد.جرات نداشتم. به من نگاه کن:  امدیم,دیکشیکه بلندبلندم شیعصبان ينفسها يصدا حاال

 .شدم رهیلباسش خ قهیراباالاوردم و به  سرم

 !!!توچشمام نگاه کن -

 ".االنه که درسته قورتم بده  يوا".سرم راباالاوردم  مارا

 يقو ينشون بد يخوایچرام ؟يتنها انجام بد يخوایچرام ؟یروقبول کن گرانیکمک د یستیچرا؟چراحاضرن -

 بهت لطف کنم ؟ خوامیم یکنیچرافکرم:داد دوبعدبازکردوادامهیکش یقیرابست ونفس عم شی؟چشمها یهست

طفره هم .جوابم روبده ؟هانیهمراه قبول کن کیدوست و کیمنوبه عنوان  یستیچراحاضرن.زدیوارم وانهید قلبم

 . نرو
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 "!!رحم کن !! کنمیخواهش م!!برو ".رانداشتم یکیهمه نزد نیتحمل ا. کرده بودم داغ

, نیتاقبل ا. بکشم رونیخودم راازاب ب میبتونم گل دیبا.. ام وهیزن ب کیروشنگر من  ياقا:جواب دادم یسخت به

چون . رمیکمک بگ يجواد يازاقا یقانون لیدرمسا تونمیالبته م.خودم تنهاهستم ,حاالکه رفته . اقاجون بود

 . ستمین اددتنهاهمیپس ز.ومش قنبرورضا هم هستند لمهیوک

 ؟یپس من چ -

 "!!روندارم تشیمن ظرف!! نکن نکاروبامنیا کنمیخواهش م"

. حالم بدبود. زدیوارم وانهیقلبم د.کننده رانداشتم  وانهینگاه دران چشمان د گرتوانید.انداختم  نییراپا سرم

 .گرفتیازمن م يادیز يروین,ان چشمها.چه مرگم شده بود مدانمین

 .... ستیدرست ن تونیحضورتون وهمراه. ستیدرست ن:دادم جواب

 کیحضورمن به عنوان  یول,نداره اطراف توباشند يرادیا يرضا ومش قنبروجواد یعنی:گفت  يمسخره ا بالحن

 !!!...جالبه یلیاستداللت خ....جالبه ... دوست وکمک بده ؟جالبه

خودتون هم خوب :شدم  رهیخ شیلبها نباربهیا. رمیوسط حرفش ومجبورشدم دوباره رسرم راباالبگ دمیپر

 .....یول.سه نفراطرافم باشند نیاگه ا زنهیبسرش نم يفکربد یکس. گمیم یمن چ دیفهمیم

 اره؟ ارندیحرف درم, اگه من باشم یول: حرفم  دوسطیپر

ازنقطه تماس دستش .و وادارم کردبه چشمانش نگاه کنم دیام گذاشت وچانه ام راباالکش رچانهیراز بعددستش

 یتوچشمام نگاه کن, یزنیبامن حرف م یدوست دارم وقت: سرش راجلواورد. انگارهزاران سوزن به جانم انداختند

 .ارهیربحرف د دهمیدرباره تو وس تونهیم, مارباشهیذهنش ب یمطمئن باش اگرکس.

 ...حرفش هجوم خون رابه صورتم احساس کردم نیشرم ازا ازشدت

 .کنمیروتودهانش خوردم شیدندانها, اتوبدفکرکنهیدرموردمن و یکس نمیومن اگه بب -

 کنندیم دخالت یتوهرچ. بهشون مربوطه یمردم همه چ نیا: ام راازدستش خارج کردم  چانه

چماق توسرت  ندوانرامثلیمسئله راازتوبب نیفقط منتظرندتاکوچکتر. من بودم یول. ينجانبودیشماسالهاا.

ازپس  وهیزن ب کی ندیحاال چشم ندارندبب یول. نبوده ازترس اقاجون جرات نداشتند یاگرتاحاالهم حرف.بکوبند

طعمه  کیتک تک شوهرهاشون دام پهن کردم ومردهابه من به چشم  يبرا کنندمنیزنهافکرم. ادیبرم شیزندگ

مردم  نیا ؟یکنیفکرم یشمادرباره من چ دونمینم یمن حت. یدبهتربفهمیبا!!! يشمامرد.کنندینگاه م

امروز  پرسنداهیم, ربخرمیش تدوتاپاک يروز کیکه اگرمن  گرانهید یتوزندگ یانقدرحواسشون به فضول
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 يبرا.دخالت کنند  لیمسا نیچرا؟ چون اونهاعادت دارند دراحمقانه تر. يبود دهیخر یکی روزید ؟يدیرخریدوتاش

 نیباا ستینظربدهندوبراشون مهم هم ن.اورندیحرف درب گرانید يبرا دندراحتیبه خودشون اجازه م نیهم

 امیحاالمن ب!!!! لندیمثال فام د؟یدیند, نیوهوشنگ وحس ونیهما نیهم.رسونندیم بیسیا گرانیکارشون چقدربه د

 ....خودم بهانه دستشون بدم

سخت  يدار یکنیسختش م ي؟دار کنمیفکرم یکه من درموردتوچ یچ یعنی: شدلخوربودیصدا.راباالاورد دستش

 !!! يریگیم

اونهابه , باشه یمن هستم ومتاسفانه اگه پشت سرت حرف خوب یول.دیستیتوبطن جامعه ن.. يشما مرد..یهرچ -

 افهیبرندقیانگارلذت م. رسهیبه گوشت م عیسر.بزنه  يپشت سرت حرف بد یکه کس يوا  یول. رسهیگوشت نم

 گهید. تونم تحمل کنمیم يتاحد. بابا من سختمه. نندیندببیگویدرباره ات م یحرف مزخرف یات راوقت

ا؟زنش چر فهممینم يفکرکرد. ادیدوروبرمن نم گهید هیمدت,رضا  نیهم. هامقاومت کنم ییچارگویچقدردرمقابل ل

 .....خدا يوا.....شوهرش رو خوامیم کنهیسال کوچکتره وزنش فکرم5رضا ازمن . کنهیبه من بدنگاه م

قصدتون  دونمیم... ممنون. دیخوب یلیشما خ: ادامه دادم. دیلرزیداشت م میصدا. روبه صورتم گذاشتم دستهام

 .دیعذابم نده. میندار یمن وشمانسبت. دیروشنگردرکم کن ياقا کنمیخواهش م. کمکه

دست . دیدرکم کن کنمیخواهش م:ادامه دادم . بود دهیاشک به پشت چشمانم رس. راگرفته بود میگلو بغض

من . دمیکه نشن ییکسانم چه حرفها نیکتریمدت ازنزد نیدتوایدونینم. زمیریبسرم م یخاک کی. دیازسرمن بردار

 هان ؟. دارم تیمگه چقدرظرف

شدم ولحظه اخر  نمیسوارماش. هیرگریز زدمیحتمام, ماندمیشترمیب قهیگرچنددقا.تحمل کنم  توانستمیگرنمید

 .افتاد رصدرایچشمم به نگاه دلخورام

 . هیرگریفرمان گذاشتم وزدم ز يپارك کردم وسرم رارو يگوشه ا,خانه  درراه

تازه .واحمقانه بود فکرکنم تمام شده .امدن نداشتند امدندوقصدکوتاهیم ي گریبعدد کیمن  یزندگ يطوفانها

 .درراه بودند دیجد يبتهایمص

داده شده بودومراسم  تامیاقاجون خرج مراسم چهلم به ا تیبنابه وص.مراسم چهلم انجام شد,بعد دوروز

 .داودرفت ییدرخانه صورت گرفت وبعدده روزازچهلم هم دا کانیبا حضوردوستان ونزد یادبودکوچکی
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 يرابفروشد وماخانه ا نشیمامان قرارشد زم. میباش يدیجد يهم رفت به من ومامان اخطاردادکه دنبال جا یوقت

خانم قرارشددرخانه بزرگ  قهیومش عباس وصد دیایاوهم م میهم اعالم کرداگرمن ومامان برو زیعز. میبخر

 .. گشتمیخانه اقاجون م یکیخانه مناسب درنزد کیبدنبال  دیحاالبا.اقاجون بمانند 

 

 120 يخانه ا. میداکردیدوکوچه باالتر ازخانه اقاجون پ يومش عباس بعدازچندروز جستجو باالخره خانه ا من

 يشدیواردخانه م یوقت.درکناران بود  ییبایدرخت خرمالو وداربست موز کیکه دروسط ان  ینقل اطیباح يمتر

 .قرارداشت یوددرسمت راست اشپزخانه نقل ییدرسمت چپ حمام ودستشو

کوچک  يراهرو کیبعدوارد.مهمانخانه بزرگ وجودداشت کیودرسمت راست  يشدیم يحال ورود کیبعدواردو

 .اتاق بزرگ قرارداشت کیدرراهرو درسمت چپ . خوردیم اطیدرروبرو که به ح

 یلیداود خ گفتیم زیعز. خانه بنام سهاشد زومامانیعز يپول انرا دادوبه تقاضا زیعز, دیمامان خانه راخر یوقت

بعدهاپسرانش اوراگول زده  ترسدیمم, کال پسردوست است زیبود چون عز نیالبته نظرمامان ا. طمعکارشده

 . اورندیوومالش راازچنگش درب

 يمبلها. کمدبزرگ کیو میدیخر ییلباسشو نیوگازوماش خچالی. دینکش ادطولیز دیبه خانه جد یکش اسباب

درعرض  ییبایز ینو وصل شد وخانه نقل يپرده ها. زیعز قهیعت لیوچندتکه وسا میراهم اورد وسفیخانه حاج 

 .هفته حاضرشد کی

دلم  گفتیکردومیم هیروز گر انیمامان درپا. میدیاشپزخانه خر ينوبرا لیو وسا میهم بامامان به بازاررفت کروزی

 .ومدیکه به تون فیح یول دمیخریخودم برات جهازم خواستیم

 .قرمز دران رهاکرد  یکه بخاطرسها مش عباس چندماه میداشتحوض کوچک هم  کی

سفره ابالفضل وختم انعام خانه  يخبرداد؛او ومامان برا زیکه عز. میبود دشدهیبودکه ساکن خانه جد يا دوهفته

ام  هیعوض شدن روح يمامان اصرارداشت برا یول. امدیزنانه خوشم نم يهایمهمان نیکالازا. میدعوت ینیحاج مع

 .بروم

 يوعروس برا دهندیکه زنهاطال وجواهرتشان رابهم نشان م ییجا.وپزوافاده  بتیغ يبودبرا ییشترجایب ازنظرمن

 .پشت سرهم ییبدگو یاورندوگاهیربیپسرانشان گ
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بزرگ ومدرن  يخانه ا. ازتجاربنام شهربود ودرکارفروش وصادرات بادام وخشکبارشهرت داشت یکی ینیمع حاج

بودم  دهیراد ینیزن حاج مع, هربارکه حاج عزت.وطاق نصرت  یونانی يقصرمانندباستونها يانه هاازان خ.داشت 

 .کرده  یخانه راطراح نیپسر مهندسش ا گفتیوم فروختیان فخرم یبه خانه وطراح, 

سفره بزرگ دروسط مهمانخانه بزرگ خانه پهن  کی, بودند دهیاکثرمهمانهارس, میدیرس ینیبه خانه حاج مع یوقت

نان . بایز یلوکس باطراح يها نیریگران وش يوهایسفره پربودازم.يوسرتاسر اربزرگیبس يمهمانخانه ا. بود

 .درون سفره  متیوگرانق کیش اریشله زردوظروف بس يظرفها. شده بود یطراح ییبایکه به ز ییرهایوپن

 .رکندیشکم گرسنه راس نیچند توانستیم مطمئنا, همه خرج نیسفره باا نیا

من  یول. کردند تیمهمانخانه هدا يحاضربلندشدند واو و مامان رابه قسمت باال ياکثرخانمها زیباورودعز

 .به من کرد یبه من دادونه توجه یجواب سالم ینه کس.اصال حساب نکرد یراکس

 زیسهاهمراه عز.راساده بسته بودم  میبه پاداشتم وموها یمشک نیباشلوار ج اهیپورسیگ کی یمهمان نیا يبرا

 .نمیبنش دمیکه د یخال يجا نیدادم دراول حیومامان نشسته بود ومن ترج

 .چندش اوربودم يانگارموجود. رونفرتیپرازتحق یینگاهها. شناختمینگاههاراخوب م نیا

پس شروع به خواندن .بود امدهین هنوز خانم مداح. شدیگذاشته م شیدرجلو یکتاب قران نشستیکه م یهرکس

 .قران کردم

همسن بود ودو  بایدختربزرگش تقر.کرده بودند  زانیطال به خوداو ییلویدخترحاج عزت هرکدام ده ک سه

 .مجردبود يگرینامزد داشت ود یکیدخترکوچکش که 

چپ  یمن خودش رابه کوچه عل دنیانروز باد یول.کردیم یواحوالپرس دسالمیدیهربارکه مرام,دختربزرگتر دهیسپ

 .درجواب سالم من تنهادهانشان راکج کردند  گریزد ودوخواهرد

 !!!قوم ابله نیازدست ا برمیبه توپناه م ایخبربود؟ خدا نجاچهیا. دادم رونیرابافشارب نفسم

من برگشت وبه زن  دنیباد. کردیخورد که خصمانه نگاهم م نیمهمانان چشمم به سودابه زن حس نیدرب

 . رشدمیقتامتحیحق يباورودمهمان بعد. شدند رهیبه من خ يگفت وهردوبه طوربد يزیچ شینارک

 نیمیدورس لیکه سودابه فام دانستمیم.رابرگرداند  شیرو عیداد وسر نیاش راچ ینیب دیمراد یخانوم وقت نیمیس

هم زمزمه  رگوشیافتادز یحاالهردونفر هربارکه نگاهشان به من م. ندیاشاره کردکه کناراوبنش.خانوم است 

 .!!!مرگشان بود کی نهاامروزیمعلوم نبودچه خبربود؟ ا. کردندیم

 .بلندشد يازاردهنده ا يپچ پچها يکم کم صدا. انداختم ومشغول خواندن قران شدم نییراپا سرم
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 ينجاخبریا. صورت سرخ شده بود زیشده بود وعز یانگارعصب ي زیمامان ازچ. بود نیجوسنگ,رابلندکردم  سرم

 .بود 

کنارم , کردیبامن محترمانه برخوردم یلیوخ رداشتیمهربان بود ودست به خ یاعظم همسرحاج محمد که زن حاج

صورتش نگه دارد به من  يلبخندش رابه زور رو کردیم یسع کهیکردودرحال کینشست وبعدخودش رابه من نز

 .من افتاد

گفت  یسردجوابم دادوبعد الاله االاله یلیخ. دمیکردم وحالش راپرس یسالم. تواندیونم دیبگو يزیخواهدچیانگارم

البته دوست ندارم ناراحت ..... گمیدوستانه بهت م!! جان نیسو نیبب:دستم گذاشت وارام گفت  يودستش رارو

 .....اخه یعنی.... یدونیم یول... یبش

 شده؟ یچ!!اعظم  دحاجیحرفتون روبزن -

 نیبب:چرامن؟ بعددوباره سر ش رابه سمت من چرخاند:ادامه داد.ف دوخت ونگاهش رابه سق!!!!خدا يوا -

 یدونیم.... برو خونه... يبهتره بر.... مادر نیبب:ادامه داد .چشم درچشم نشود  کردبامنیم یسع یلیخ..... زمیعز

 ...بهتره يبر...... ه؟یچ

 ؟یچ یعنی د؟یگیم یچ: دمیبودم پرس رشدهیمتح. کردیم رونیمراب ؟یچ یعنی!!زده بود  بهتم

.... باشه؟.... نیفقط هم....برو: زد  یبعدلبخندزورک. تحت فشاراست,اش مشخص بود افهیرابست وازق شیچشمها

 !!!!کنمیخواهش م.... یفهمیبعدم....برو .... نپرس

ه به چ. ازدرون درحال انفجاربودم. رمیتفاوت به خودبگ یب یکردم حالت یسع.سردمن برگشته بود  يرو حاالان

 یوقت!! اومدم ختم انعام ؟یچ يبرا: کردم  زنگاهشیاوردم وت رونیب ردستشیستم راازز ؟دیبه چه جرم ؟یحق

 .مثل همه. رمیم,تمام شد

خانوم به مادوخته  نیمینگاه حاج عزت وس. نگاه کرد میروبرو یبرگشت وبه کس. اش درمانده شده بود افهیحاالق

 .دانستمیعلت انرانم یول... است هیقض نیپشت ا یچه کس زدمیم دحدسیبا. شده بود

سخنم باحاج اعظم  يرو کهیبه هردوزدم وقران رامحکم دردستم گرفتم ورو به هردودرحال میمال يلبخند

به امدن نداشتم  يعالقه ا دیومطمئن باش رمیختم انعام تمام شدم یوقت:که اندو هم بتوانندبشنوند  ییباصدا,بود

 .امدم  یوگرنه حتمانم

به جمع شروع به  دخطابیباریکه ازان نفرت م یخانوم بانگاه نیمیس. دیسروصداهاوزمزمه هاخواب امدینظرم به

......  کنندیرفت وامدم یباک ستیکه معلوم ن ییزنها. ستیمعلوم الحال ن يزنها يجا یمحفل قران: صحبت کرد
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 يکم کم پا, میخودمون دست نجونبوناگه مازنها. اسروسردارندیروندوباکیکجاهام, خداعالمه به بهانه باغ رفتن

 .شهیم دهیمحافل فسق وفجور کش نیشوهروپسرهامون به ا

فاتحه  دیانوقت با, اگه پاشون به خونه هامون بازبشه ییزنها نیچن: تلخ وگزنده حاج عزت امد يصدا

 .دیشوهروپسراتون روبخون

چه . گفتیمن رام!!! شدیباورم نم.شده بود  نیاتاق خفه وسنگ يهوا. دهدیرافشارم میگلو یدست کردمیم احساس

 معلوم الحال بود؟  یکس د؟چهیرا زن خراب نام یکس

 !! يگوش نکرد!! نیگفتم که بروسو: کردیخجلت زده نگاهم م. سمت حاج اعظم برگشتم به

که  دادمیقوم پست نشان م نیبه ا دینبا....دینبا. دمیشکسته شدنش راشن يدرونم ترك خورد وصدا ي زیچ

 .بود روزمندانهیخانوم پ نیمینگاه س. حس شده بود یب میپاها. وانسته اندمرابشکنندت

 !!!نابودت کردم يدید گفتیانگارم

. اوهم مثل من زبانش بندرفته بود. ختیریمامان اشک م. دراغوش مامان غش کرده بود.امد زیناله عز يصدا

 .ستیبود جومجلس جالب ن دهیبود وانگارفهم دهیسها ترس

راحت مثل اب خوردن تهمت , که قراره قران خونده بشه یتومجلس: خانوم کردم منیبلندشدم و روبه س یبسخت

 باکدوم سند؟باکدوم مدرك؟. دیزنیم

روکه به من  یهرکس کنمیواگذارم.من وشما  نیقران ب نیا: خانوم نیمیدرستم رادرازکردم ودوباره رو به س قران

. زنهیکه به ناحق تهمت م یخداالل کنه زبون.کردم وخواهم بود  یمن تاحاالپاك زندگ. ناحق اتهام زده 

 !!!!خداحافظ

 .میامد رونیوباکمک مامان ب زراگرفتمیعز ربغلیبعدز. رابه تن کردم وبه سهااشاره کردم بلندشود میمانتو عیسر

توخونه  ؟يفکرکرد یچ!!! رونیگمشوازخونه من بروب!!!هرزه  کهیزن ".امدیحاج عزت م نیوناله ونفر غیج يصدا

 "رواب بکشم دخونمیبا!! رونیبروب!!! یکنیدمیخودم منوتهد

مامان . دربست کردم وباسهابه خانه فرستادم یراسوارتاکس زیمامان وعز. رونیتوانم ازخانه زدم ب نیبااخر. نماندم

 .رهکنه خدا ازشون نگذ لشونیخداذل!! ستیحالت خوب ن!! میبر ایب!! اخونهیب نیسو: گفتیمدام م

 .رابستم وسواروانت شدم  یدرتاکس.بود ومامان به هق وهق افتاده بود حالیب زیعز
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 نطوریتوانستندایچطورم توانستند؟یچطورم... لعنت برانها... لعنت .  رفتمیدمیبا. شده  نیازان خانه نفر رفتمیدمیبا

. شده بودم وانهید ؟ی؟به چه جرم یبه چه گناه. حق من نبود نیراحت تهمت بزنند؟ مگرچه کرده بودم؟ ا

 .کردمیوخداراصدام کردمیوناله م زدمیودادم ختمیریواشک م کردمیم یهدف رانندگ یب روم؟یبه کجام دانستمینم

هرزه  کهیزن!!! ییهرزه هرجا کهیزن "انداختیم نیحاج عزت درگوشم طن يصدا "چرا؟چرا؟ چرامن؟...خدا "

 "!!!ییهرزه هرجا کهیزن!!!! ییهرجا

 

 

 !!!لعنت به انهاکه کوته فکربودند!! به افرادزبون لعنت

 ونیلعنت به هما. زِر زِروشده بودم واشکم بندمشکم بود نقدریلعنت به من که ا. بود رشدهیازچشمانم سراز اشک

 چرا ؟چرا ؟ ایخدا!!! ایلیلعنت به ا!! وهوشنگ نیوحس

 کردمیم یهدف رانندگ یهمچنان ب. خاموشش کردم. حدس بزنم مامان است توانستمیم. خوردیزنگ م تلفنم

 !!ياذربود وهواابر. هواسردبود.بودم  یسرقبرحاج يباال. بخودامدم یبعدبه سمت قبرستان راندم ووقت

ام؟ من  ییمن هرزه ام؟ من هرجا!! یبنیبیم!! یحاج ینیبیم: دمیونال دمیکش یقبر حاج دیسنگ سف يرارو دستم

 !!!خدااا !!! خدااا ؟من ؟

 .دیرسیبه گوش م یقارقار کالغ يدرقبرستان نبود وگهگاه صدا یکس

کردم پاك  یکه سع یکدوم کارمنه؟ چکارکردم؟ من ناجوابیا ؟یکجارفت!! ینیبیم!! وضعم رو اقاجون ینیب یم "

  ؟یبزنند؟ چرا حاجمن انگ  دیبودن جرمه؟ چرابا وهیچرا؟مگه ب... من!! که راه غلط نرفتم یمن!! کنم یزندگ

درراکه بازکردم باچهره ..بلندشدم وبه سمت خانه راندم , ارام شدم هیبعدگر یوقت رفتیشدن م کیتار هواروبه

.. کرده بود هیگر یحساب دابودکهیمامان پ يازچشمها.. دیسهابه اغوشم پر. وحشتزده مامان وسهاروبروشدم يها

خدالعنتشون .زنندیروم ییتهمتها نیبچم چن هب نمیونب رمیبم یاله.. رمیبم یاله: مامان جلوامدودراغوشم گرفت 

 ....یخداله.. کنه

!! نطوریتوهم هم!! من بخداسپردمش!! کنمیخواهش م!! نکن نینفر!!مامان  سیه:خودم راجداکردم  عیسر

 ..شهینم.. تونمینم یول:دینال

 . راگرفتم زینشستم ودراغوشش گرفتم و سراغ عز. يدیچسب میپا سهابه

 ..دهیاالن خواب. دکتراوردم.حالش بدشد -
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به ناحق  یمنهم گفتم هرکس. حاج اعظم زنگ زد وسراغت روگرفت: گذاشت میشربت گالب جلو وانیل مامان

 دهیباحاج بتول دعواش شده وپرس گفتیهم زنگ زدوم یشیخانم قم.. ارهیخدابه سرش ب یاله, بچم روتهمت زده

.. شاهدمعتبرنه سه تا کی.اریهم گفته شاهدب یشیخانم قم.گندیزده همه م غیحاج بتول ج زنه؟یم خودتهمتیچراب

خانوم نگاه کرده  نیمیکردحاج بتول به س فیتعر یشیخانم قم.. نیهان؟ بگو تامن خودم برم سراغ سو دهید یک

هم گفته بتول ..... تکرارکرده سوالش رو.. شدهیخانوم بلندم نیمیشهاازگورسیات نیهم حدس زده ا یشیوخانم قم

!! هان؟ بگو ه؟یشاهدت ک دن؟یبودمانندد یک دنیجواب داده شن هم یشیخانم قم. دمیادم مطمئن شن کیاز

ادم به  یول شنومیها م یلیدرباره خ زیهزارتاچ يگفته من هم روز یشیخانم قم. دهید یچ دبدونمیباالخره با

خانوم و پسرش جواب  نیمیشمابه س یشیبوده ؟خالصه به نظرخانم قم یادم ک نیا.. کنه نانیداطمیهانبا دهیشن

 .باهات لج افتاده , يادرد د

دختران  يجهازبرا هیوته هیریکه اهل نماز وروزه وخ. معتبربود يهایازبازار یکی یشیهمسر حاج قم یشیقم خانم

 . زیعز کیازدوستان نزد یکیو رداشتیبخ یدست. ومطلقه بود وهیزنان ب یوسرپرست

مامان من پاك . منوبردند ياونهاراحت ابرو . شهیپس گرفته نم گهید, که گفته بشه یمامان ؟حرف دهیچه فا -

 !!!پاك.. بودم

 یکس کاشیمادر ا.. یتوپاک دونمیم...یمشخصه که توپاک!! من مادرتم!! نیسو: به من انداخت  ینگاه

خواهربرادرهات هم که .نکنه  ابونیرگ بگ بیخدانص.. عمو عمه هات که نگو. ششیپ فرستادمیبودتوروم

 چکارکنم؟. دارند يخواهر گنیانم!!اصال

 .دروغه دمیونشون م منونمیمن م. بوده ندراستیگویاگرفرارکنم م. مونمیکجابرم؟ من م: شدم ینیعصبا

که  کردمیفکرش رانم یمن صاف شود؟ ول یجاده پردست انداززندگ نیقراراست ا یک دمیپرسیم ازخودم

 .رخ دهد میبرا ینیب شیپ رقابلیقراراست اتفاقات غ

 يپچ پچها وزمزمه ها. شدمیمردم م يمتوجه نگاهها, خوردیوکوچه وبازارم ابانیگذرم به خ یماجرا وقت بعدان

 يا عهیهرشا نکهیا یعنی. نیهم یعنیدرشهرکوچک  یمتاسفانه زندگ. حاال نگاهها به من متفاوت شده بود.انها

 !! شودیپخش م عیسر

با مش  یفقط تلفن. باغ هم نروم گرید کردمیم یسع یحت. گذشتینحس م يازان ماجرا يروز 15 بایتقر

اماده کردن باغ . کردمیدرختان راهرس م دیواخر اذربود وبا رفتیهوا روبه سردشدن م یول.قنبردرتماس بودم 

 .گرفتیزمان ازسال صورت م نیددرایبودکه با ییسال بعد جزوکارها يبرا
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 .هم صحبت نکنم ادبارضایز کردمیم یسع یحت

 نیازا.نکرده بود یخوشبختانه رفتارمش قنبر بامن فرق.دمینهال خر يمامان وسهابه گلخانه رفتم وتعداد با

 .تامش قنبرانهارابکارد برمیبه انهاگفتم که نهالهارابه باغ م, مامان وسهارابه خانه رساندم یوقت. ممنونش بودم

 یماه کیحدودا, یمدت طوالن. باغش پارك شده بود يرصدراجلویلکسوس ام.اغ رفتم ب یجاده پشت ازسمت

 .گوشه لبم قرارگرفت يلبخند اریاخت یب. رشدیبه دلم سراز نشیماش دنیباد یحس خوب. بودم دهیبودکه اوراند

 يدبا حس ب. دیبه گوشم رس يسرخوشانه ا يقهقهه ها يهمان لحظه صدا.شدم ادهیراپارك کردم وپ نیماش

. ازباغش خارج شد یهمراه دخترجوان,برتن داشت  يبلند اهیچرم س يپالتو کهیرصدرادرحالیام. سرم راچرخاندم

قلبم . بود شیشانیپ دنیدستش رادورکمر دخترحلقه کرده وصورتش رابه سمت صورت دختر برده ودرحال بوس

صحنه جاخورده بودم که ناخوداگاه دستانم شروع به لرزه  نیا دنیانقدرازد. شروع به زدن کرد يا انهیبطوروحش

 .کرد

 یلیداشت وخ يدیپوست سف. افتاده بود شیشانه ها يرو دانهیداشت وشالش الق یخوشرنگ یبلوط يدخترموها

 . بود يمتر 30 نمانیفاصله ب!! ساله 20 بایتقر.زدیجوان م

به پا وباچنان عشوه  یکیوبلندش اهیس يوتهاب. برتن داشت ییبایپالتوپوست خز ز. باستیز یلیبودخ مشخص

رامحکم درکف دستم  میچنگ شد وناخنها میدستها. که احساس تهوع کردم کردیرفتارم رصدرایباام يوناز

 .به نفس نفس افتاده بودم.فشردم 

 یاخه اون چه صنم.... رابطه داشته باشه یدبازنیکه اون نبا يبه توچه؟ نکنه توهم زد!! وانهید... نیسو "

 "...خام نکن الیخ... کنه دازدواجیبا.... اون مجرده!!.... باتوداره؟ ابله

 ياعتراف کن که حسود... يدوستش دار... يتودوستش دار.... نیسو "زدیادمیدراعماق وجودم فر ییصدا یول

 "!!!! یکنیم

 يقفل دربودم که صدا درحال بازکردن.به عقب برداشتم وبه سمت درباغ رفتم  یقدم. ستادیشدانجاایگرنمید!! نه

 دیپشت سرم به گوشم رس ییرصدراازجایسرخوشانه ام

 .....سروصدا  یچه ب.... خانم نیسالم سو... نجاست؟یا یک نیبب!! عه -

 یدلعنتیوکل دیلرز یدستم م"چطورتواون چشمهانگاه کنم ؟.... حاال نه.... تونمینم.... تونم ینم...کمک  ایخدا"

به جهنم  شانیهردو!!!به جهنم ". درراباز کنم وخودم راداخل باغ پرت کنم خواستمیفقط م. رفتیدرقفل نم

 "اصالبه من چه؟!!! بروند
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پس برگردوخونسردباهاش حال واحوال , ستیاگه مهم ن... نیسو!!! یگیواقعاتوراست م "گفتیدرونم م يصدا

 "...کن

عاشق  يچقدرزنها م؟یباش چارهیوب نقدربدبختیدمازنهاایچرابا.... ضعف نیلعنت به ا... لعنت به من... تونمینه نم "

 "وحاالخدابه سرم اورده بود کردمیرامسخره م

فرستادم وبرگشتم  رونیدرچنگ زدم وچشمانم رابستم ونفسم راباشدت ب رهیبه دستگ... زدیدرونم قهقهه م يصدا

لبخندکج  کیورتم نقش بسته ص يکه االن رو ي زیچ دانستمیخودم هم م یول.کردم وبه زورلبخند بزنم  یوسع

 .وکوله است 

انگاراوهم . شده بود رهیودستش همچنان دورکمردخترحلقه بودوکنجکاوانه به من خ کترشدهینزد رصدرایام حاال

لباس ودهان  قهی نیب ییکردم به دخترنگاه نکنم ونگاهم راجا یسع. ستیدرست ن يزیبود چ دهیفهم

 حالت خوبه؟: دیارام پرس. رصدرادوختمیام

 ...اره  -

 "چراحاال فعل مفرد؟ چراحاال ؟"

 ؟ یافتاده؟ خوب یاتفاق: داد ادامه

 .....خوبم... سالم:دادم  جواب

 شیابرو کی.شدم  رهیوناخوداگاه به چشمانش خ قترکنمیکردم لبخندم راعم یسع.... لرزهیصدام م...خدا يوا

 .کردینگاهم م طنتیراطبق عادتش باالبرده وباش

 !!!!یخودت گفتیم اردرنگاهشانگ

 ...خداحافظ..کاردارم !!دیببخش: گفتم عیبحث راتمام کنم سر نکهیا يبرا

دوست دارم باغتون .. برام گفته یلیدرباره شماهم خ... باغ شماروکرده فیرتعریام!! زمیعز يوا:دخترامد  يصدا

 ..نمیروبب

 ....زودبرم خوامیم..... من کاردارم...نه :جواب دادم  "نه يوا "

نثارم  یوچشمک!!! رصدرایبخاطرام....بگو  ــــــــرتوبهشیام... شمیمزاحم نم... نمیبیزودم: گفت يدختربالوند

 .کرد

مفتضحش  قهیسل نیرصدرابخاطرایام يواقعابرا!! دختره احمق. ازوسط نصفش کنم خواستمیلحظه فقط م دران

 ....فقط زود ... باشه:به دخترگفتم يبازهرخند. متاسفم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

 ....امیزودم.... من بامش قربون کاردارم... عسلم:روبه دخترکرد  رصدرایام

 "خوردیبهم م یخرک يعشوه ها نیحالم ازا.. اَه ".تکان داد وبعدسمتم امد يخترسرش راباناز د

به سمت درباغ رفتم . شد یکی رصدرایکه نگاهم بانگاه مشکوکانه ام, رابه نشانه اشمئزازجمع کردم  صورتم

چقدرقشنگه؟ چه باغ ... يوا:دخترازهمان دم درامد يصدا.کردم  تیررابازکردم وبادستم دختررابه داخل هداود

 همش کارخودتونه ؟!!! یقشنگ

 وانیازمن جلوزدوبه سمت ا. گشادشده به سمتش برگشتم يباچشمها!!!! يوااااا: امد غشیج يصدا کبارهیبعد

!!! قشنگه یلیخ:  دیغش غش خند. دخترشده بودم نیمبهوت حرکات ا.دیدورکامل اطراف ان چرخ کیو.رفت 

 .....هیعال... کیفانتاست

 رصدرادربارهیام یوقت: شروع به صحبت کرد جانیسمتم امدوباه,شلنگ تخته بود هیبلندش که شب يبعدباقدمها

 یلیخ... باغ نیا...جانی؟ا نیسو يتوچکارکرد... قشنگه یلیخ یول. کنهیفکرکردم غلوم, کرد فیبرام تعر وانیا

 .....هیعال یلیخ....قشنگه 

 حیترج. رفتم گرباغید يبه اوندادم وبه سمت انتها یمحل.کند فیدخترازمن تعر نیبودکه ا نیاایدردن زیچ نیاخر

 دیدبدیند یلیخ.بود  زیشگفت انگ شیبرا زیمثل بچه ها هرچ. کنم تادست ازسرم برداردوبرود یکم محل دادمیم

 شیمسخره باز نیداشت ا گرید. دادیم شانواکنش ن, به درختها, که نصب کرده بودم یداربست,به درختها. بود

 .خفه شودوبرود میراداشتم که بگو شیکاش رو يا. بردیحوصله ام راسرم

اَه . باکالس است یلینشان بدهدکه خ خواستیم. کردیبلغورم شیحرفها نیماب یسیکلمات انگل یهرازگاه

 .دمیرصدرادیکه به لطف ام,بودم  دهیدست ادمهاند نیازا! !!چندش

زن  کیتو... يوا:کنارم امدوادامه داد. وبکشم رمیرابگ شیسهایگ خواستیکه دلم م, کردیم ریرامیام چنان

البته بجز . ندیخودیازنظراون زنها موجودات ب. کنه فیتعر یراززنیام دمیتاحاال ند شه؟یباورت م... يخودساخته ا

 .زد یوچشمک...موارداستثنا 

بعدهم ....اهم ... اهم... خورندجزینم يکار چیزنهابدرده کنهیازاون دسته مردهاکه فکرم... یدونیم:داد بعدادامه

 .دیحرفش غش غش خند نیخودش به ا

 گهیراست م.مردتره, مرده یازهرچ نیسو گهیمدام م رصدرایام:ادامه داد. هم داشت يمغز, موجودمفلوك نیواقعاا

. 

 ؟یگیم یچ یدونیم..... ؟یفهمیدختر واقعانم!! .....گهیاَه بسه د: برگشتم . طاق شد گرتحملمید
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 گفتم؟ یچرا اخه؟مگه چ: دیگشادشدوپرس شیچشمها

 يجلو يا گهیاززن د!!! رجونتیام یشیواقعا ناراحت نم!! بِله نیسو!!! اله نیسو گهیرمیام یگیاخه مدام م -

 ؟ کنهیم فیتوتعر

ولش . بود یماه کیبشرمغزش اندازه  نینه ا. دیدختردوباره غش غش خند "خداکمک کن نزنم تودهنش يوا"

 !!!کن

 فهممیحاالم... یبود توخاص رگفتهیام...... یلیخ... یباحال یلیجون خ نیسو يوا: اش که تمام شد خنده

 ....بود نونگفتهیرایام.... توروخدابگو... يکرد عیروضایبگو چندبارام!!! ناجنس...

 بودم ؟ ونگفتهیمن چ -

صورتش بودبه ما  يرو يلبخندگل وگشاد کهیدرحال. میهردوبرگشت.سرمان امد رصدراازپشتیام يصدا

 اانیا شدیم. کردمیصورتش محوم يتوانش راداشتم تاان لبخندراازرو کاشیا.شتردرامدیحرصم ب. کترشدینزد

 .ندهد لمیتحو ییلبخندها نیچن گریتاد...راتکرارکرد یخیلگدتار

 خوشت اومد؟.. خب ملوسک:دستش رادورکمردخترحلقه کردواورابه خودش چسباند  دوباره

؟حالت  يشد نقدرسرخیچراا: دیباالانداخته پرس ییبعدبرگشت وروبه من باابرو. شدمیداشتم دچارتهوع م گرید يوا

 کرده؟  یروعصبان نیکه سو یگفت يزیچ: خوبه؟ بعدروکردبه دختر

 ....اون فکرکرده من دوست دخترتم !!ریام يواااا:جواب داد  یدختربالوس

 اره؟ : دینگاهم کرد وپرس ینیزبیبعدبرگشت وبار دیرصدراباالپریام يحاالهردوابرو

 

 هان؟. دوست دخترمه يتوفکرکرد -

..... ندارد نه امکان.....بااوداشت ؟ یپس چه نسبت ؟یچ یعنی". ستادیلحظه احساس کردم قلبم ازحرکت ا کی

درونم گفت  يصدا. دیمرغ ازقفس پر!!.... يدید!!! نیسو ي دید.....زنش باشد .....که او ....ممکن است  یعنی

 ".....يساده ا یلیخ ؟يمگه توحاالبراش دام پهن کرده بود!!! احمق

 

و از زن ا يمهم نبود که شوهرش جلو شیبرا. نیبخاطرهم. که دخترك ازسوالم تعجب کرده بود خودنبودیب

... لوندبود... باتربودیخوشگلتروز.هرچه باشدان دخترازهمه لحاظ ازمن سرتربود . کند فیتعر!! وهیان هم ب يگرید

 من چه بودم ؟.... خوش پوش بود
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 ..تفاوت بود یبدشکل واخالقم هم که خشک وسرد وب يساده ولباسها یباصورت یزن

 .خبرنداشتم!!! مبارکه: اراده ودرمانده گفتم یب

 .تحملم تمام شده بود. بود گراخرشید نیا. رخندهیزدندز یهردوپق کبارهی. هردوبهت زده بود افهیحاالق

 چه؟ مگه من مسخره ام ؟ یعنی:زدم  غیج

 شهیم یعصبان یوقت. شد یعصبان.. ریام يوا:رصدرایروکردبه ام اطیدخترك بااحت. هردوساکت شدند کبارهی

 ....مثل خودت  شهیتحمل م رقابلیغ

البته ازپدرسوا ... تایخواهرم ان. کنمیم یمعرف!!! خانم نیسو: صورتش نقش بست  يرو یوپهن رصدرالبخندپتیام

 .من عاشقشم وهمه جوره هواش رودارم  یول. میهست یکیوازمادر ،

 .شد قیتزر میازارامش درون رگها یانیجر.شد  یمن خال يرو خیسطل اب  کیانگار

که  يخنده ا. شروع کردم به خنده. به کله ام زده بود.شده بودم  وانهید"..... یچه کلمه قشنگ...خواهر....خواهر "

 .رمیخنده ام رابگ ياصال قادرنبودم جلو. دارد یمنشاعصب دانستمیم

 ...گهیبسه د.. نیبسه سو.. بسه: جلوامد. کردینگران نگاهم م ییرصدراباچشمهایام

 . دمیخندیحمقهاممثل ا. شدینم یول

 ؟يچکارکرد....ریام:دهانش گرفت ودادزد يراجلو شیودستها دیکش ینیتاهیان. به صورتم زد یمیمال یلیس

 اره ؟ ن؟یسو یخوب: ام راگرفت  رصدراهردوشانهیام

 کردمیکه درباره اش م يدختروفکر نیا دنید کردمیفکرش رانم. کردمیم یاحسا س درماندگ. ام قطع شد خنده

 .من بود يرو یچه بمب استرس رصدرااست،یخواهرام نکهیا دنیوبعدشن

 نییراپا رصدراسرشیام. سربراورده بود کبارهی یول.... دانمیکجابودنم... دیجد يباحسها... نیسو.من بودم  نیا

 ؟یخوب نیسو: اورد 

اکام است عشق ن نیکه بدجورعاشقت هستم وا دمی،چون فهم ستمیخوب ن. ستمیخوب ن انه؟ی؟خوبم  گفتمیم چه

 . يوزن ندار يتوهنوزمجرد دمیوخوبم چون فهم

ضعف نشون ... گذردیهم م نیا. محکم باش نیسو. من چه مرگم شده ؟چشمانم رامحکم به هم فشردم ایخدا

 ....نده 

 ؟یکنیم هیگر -

 !!!!لعنت به من. بازکردم وبادستم چشمانم راپاك کردم وخودم راازحصاردستانش خارج کردم عیراسر چشمانم
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 يفکرکرد يجد يتوجد یعنی: گفت رصدراارامیام. کردینگاهم م یتابانگرانیان. شده بود يرصدراجدیام افهیحاالق

 تورو ناراحت کرد ؟ نیاره ؟ا. من زن دارم

 کاشیا ایخدا گه؟یخودش م شیپ یحاال چ نیبب... یلیخ. نیسو یاحمق یلیخ... دیفهم... يوا.. يوا نیسو"

 "...بدتر  نیازا يزیابرور. دهن بازکنه ومنوببلعه نیزم

گوشنواززمزمه  ییجلوامدوارامترباصدا. وغم درچشمانش بود یازنگران يهاله ا.شدم  رهیدرچشمانش خ باترس

 ...زنمه اره؟ بگو  يفکرکرد.... يبگو ناراحت شد... نیبگوسو: کرد

 !!نکن تشیراذیام -

 ...دبدونمیمن با: تاکردیرابرگرداند روبه ان صورتش

 ...بگو  نیسو: سمت من برگشت وتکرارکرد بعددوباره

. خواست خودش ومادرم بود... نهیاوردمش تاتوروبب... تاخواهرمهیان:ادامه داد..... گفتمیچه م... گفتمیم چه

 نیپاش روبعدرفتن به کاناداتوا یول. رانیامده ا يسالها دوسه بار نیرم تواماد. روزه که اومدند5اونها

 نیزتریشهروکه عز نین بوده ایحرفش هم ا.موطن خودش . هروقت هم اومده ،رفته لردگان. شهرنگذاشته

 یفهمیم. نهیتوروبب نکهیا  يبرا .من اومده  ياالن فقط برا یوال. شوهرش روگرفته رودوست نداره یعنیکسش، 

که تونسته قلب  یزن. خودش بکنه، نشونش بدم وونهیروکه تونسته منود یزن خوامیچون م ؟یفهمیم.... نیسو

 تونمیم یعنی.. نیسو یفهمیم.بشه  خوادعروسشیکه م یزن. نهیبب ره،یپسرش روتحت کنترل خود ش بگ

 .هان؟ جواب بده. يبه من دار یتوهم حس دوارباشمیام

 یخواب. اصال همه اش خواب بود. باغ بادام نبود نجاهمیا. رصدرانبودیام نیا. بودممن ن نیا. بندامده بود نفسم

 د؟یرسیبه نظرم ینقدرواقعیاگرخواب بود، چراا یول. شدمیدارمیازان ب گرید قهیکه تاچنددق نیریش

دختره بدبخت رو زهره ترك .... چه وضعشه؟ واقعاکه نیا...ریولش کن ام:رابه عقب هل داد  رصدرایتاجلوامدوامیان

 کیکم رومانت کی. کنهیم يخواستگار ينجوریا یاخه کدوم ادم عاقل....واقعا متاسفم ..... شیترسوند... يکرد

 .....خدا  يوا... تر

تاحاالهم . داداش خل من عاشق شده نیا!!جون  نیقربونت برم سو: رادورشانه ام حلقه کرد بعددستش

 ....گنجشکه کینگاه نکن قلبش اندازه  کلشیبه ه. ستیبلدن یعنی.نکرده  يستگارخوا

 بود؟ فیتعر نیا یعنی....تایدستت دردنکنه ان.... عه -
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االن هم ... هول نشو....جون  نیسو نیبعدادامه دادبب. کنمیرو اروم م یطفل نیدارم ا...خب حاالبروکنار  -

 شهیباورت نم. داداش من خاطرخواهت شده نیا.... یهرچقدردوست داشت... کم فکرکن کی.... یبگ مخوادبلهین

 میداشت. میدییورقص میدیکش غیخوشش اومده ،من ومامان چقدرج يدختر کیزنگ زدوبه مامان گفت از یوقت

 يخوایخالصه مامان بهش گفت م.. هنوز زن نگرفته..سالشه  35ماشاله . میشدیکم کم نگران پسرمون م

... باهاش ازدواج کنم خوامیم..؟ داداشمون هم گفت نه .یباهاش ازدواج کن يخوایم انهی ه؟یاموقتی یست باشدو

 اومدبهیدمیبا.مامان سخت بود يبرا یدونیم. رانیا میواومد میماشدیهواپ نیمن ومامان زودسواراول گهید یچیه

 . توامده دنید يبرا یول.شهر نیا

: ارگفتمیاخت یب. متفاوتترشده بود شهیکه نگاهش باهم ییچشمها. رصدراشدمیام يبه چشمها رهیخ. شدینم باورم

 .....ساله دارم  10دختر کی.. ام وهیمن ب

 ... کرده فیروتعر تیاززندگیرتاپیازس... وگفتهیچ رهمهیام. دونمیم: تاامدیان يصدا

 ...یول -

. ساله نداشت ؟بابام عاشق مامانم بود6پسر  کیکرد، یبا بابام عروس یمگه مامان من، وقت...وامانداره  یول -

. نشد مونیازدواج پش نیازا چوقتیومامان ه کردندیم یسال قبل که بابازنده بود، اون دوتا عاشقانه باهم زندگ5تا

کرده ازت ،کنجکاوه که  فیرتعریکه ام ییزهایازچ. دهیمامان توروند.... ؟خودت یفهمیم.... یمهم خودت نیسو

 .نهیتورو زودتربب

کردن  يخواستگار نجاتوباغیا دونمیم: رصدراگفتیام. بود یشوخ کی زیانگارهمه چ. بود باور ان حرفها سخت

 .ستمی،من بلدن تاگفتیخوب ان یول. مسخره است یکم

 .....من. من باارزشه يدخترم برا -

بگم .... و تیجابتت، پاکشجاعتت ،ن ت،ییمهم اراده ات، توانا... یمهم خودت. دونمیم. دونمیم: رراباالاورد دستش

حق  یحاج. دوروبرت يباتمام زنها يمطمئن باش توفرق دار. دخترت روازت جداکنم خوامی؟ من نم.هیاکافی

 ..خوادیم اقتیوداشتن تول یباارزش یلیتوخ. داشت

 کجا؟....؟ یک... گفته؟ یچ.... ؟یحاج: دمیپرس باتعجب

 ....یحاج دنیهمون چندروزقبل سکته اش که اومدم د: انداخت  نییراپا سرش

اومده بودم تاباهاش  ادته؟ی....یحاج دنیهمون چندروزقبل سکته اش که اومدم د: انداخت  نییراپا سرش

 کنهیاحساس م نکهیازا. توحرفهاش ازخودش گفت یول... اقاجونم بود یصحبتم درمورد امانت. صحبت کنم
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قدرش  یکس یول. مونهیرمگوه کیمثل . برام باارزشه نیسو گفتیم.گفتیبابت تو وسها م شیازنگران.!! هیرفتن

که دوستش داشته باشه وقدرش  داکنهیروپ يمرد,اگررفت  خواستیدلش م. خوادداشتنشیم اقتیل. دونهیرونم

خواستگارته وتعجب کرده بودم  ایلیکه ا دونستمیم. تو رو بدونه فیباشه که قدرروح لط یکس خواستیم. روبدونه

 گفتمیباخودم م شناختمتیدرست نم. زدیحرفهاروم نیمن ا بهچرا دمیازاون نبود ونفهم یتوحرفهاش اصال حرف.

. بودم دهیند یخاص زیتوبرخوردهام باتو چ.......هیزن مثل بق کی.... یهست یمگه توک. کنهیداره شورش م یحاج

دارم  اقتیمن ل ایا دونمیحاال نم. يهم فرق د ار یلیخ. يتوفرق دار. گهیراست م یحاج دمیبه مرورزمان د یول

 ؟هان؟ نیاره سو.. تو رو داشته باشم

دستم رابه .نداشتم  ستادنیتوان ا. میهرسه ساکت بود. کننده بود وانهید رصدرایحرفهااززبان ام نیا دنیشن

. صورتم قراردادم يرارو میزانوانم گذاشتم ودستها يرارو مینشستم وارنجها یتکه سنگ يگرفتم ورو یدرخت

 .شدم رهیاوردم وبه اسمان خ نییبعددستانم راپا

 "بگو چکارکنم؟... توبگو... من نیاقاجون نازن.. اقاجون "

نشست  میپنجه پاجلو يرو رصدراجلوامدویام. بودند ستادهیا تاهمچنانیوان رصدرایام. راگرفته بود میگلو بغض

راگرفت  ربغلمیبعد ز..شوکه شده..مشیاببریب:تابرگرداندیوسرش رابه سمت ان.... وانیتوا میه؟ بروگفت حالت خوب

 . وبلندم کرد

تورودوست  یکس نکهیا دنیباورش سخت بود شن. بودم رانداشتم دهیکه شن یبودم وقدرت هضم کلمات مات

 اهامیودر رو کردمیباشه که مدتها بهش فکرم یکس,اون فرد  نکهیا. بهت فکرکنه. توروبخواد یکس نکهیا.داره

. بخش بابودوارامیز, که بود چهحس هر نیا. منتشرشد میدررگها ییرویدرقلبم شکوفه داد ون يانگارغنچه ا. بود

به  میروبرو رصدراینشست وام تاکنارمیان.تخت نشستم  يرو, میدیرس وانیبه ا یوقت. سبکبال شده بودم

 .اش قفل کرده بود نهیس يرارو شیدستها کردویم داده بودو نگاهم هیوارتکید

 ناراحتت کردم؟: دیپرس

 . تکان دادم یسرم رابه نشانه نف عیسر

 .بود وستهیپ تیوحاال به واقع کردمیبه اوفکرم المیمن درخ. بود میمن ازخدا.دیفهمیرانم حالم

حاضرنبودم تحمل . دیفهمیدمیبا..... چه؟, دیرسیاگربه گوشش م. وحشتناك افتادم يان تهمتها ادیبه  بعدناگهان

 !!!!کباری ونیکبارشی؟مرگ .کندیم يچه فکر,کنم اگربه گوشش برسد 

 گند؟یم یچ یپشت سرمه؟ مدون ییچه حرفها یدونیم: دمیلرزان پرس ییباصدا
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 دونمیم...مزخرفه  دونمیوم دمیهاش روشن یبعض: وادامه داد... ستیوحشتناکه و برام مهم ن یلیخ. دونمیم -

 ؟يفکرکرد یمهم شده ؟چ زهابراتیچ نینقدرایچراا. توقبالبرات مهم نبود... نیسو.نیجلوامدوگفت سو... یتوپاک

. اتهامهارو به مادرم زدند نیهم. بشه مباعث شد پدرم اعدا. مادروپدرم شد یزندگ يتهمتهاباعث نابود نیهم

. بامن طرفه, بزنه یهم بخوادبه توحرف یازحاالبه بعدهرکس. رونابودکنه میحرفهازندگ نیا گذارمینم گهید

 . زنمیتودهن اونهاهم م. زدم ونیهمونطورکه تودهن هما

 . من یبردل زخم یمرهم. ابودیمثل رو. بابودیحرفهاز نیچقدرا

 شه؟یم تیزندگ يسها کجا: دمیپرس

براش  نمیمک یسع.. هیبچه خوب.. زمان بدهبه من وسها:من نشست وبه جلوخم شدوگفت  گرید جلوترامدوسمت

مادرم . یکن دکمکمیوتوبا ستمیچون بلدن. کنمیم یسع یول. باشم یقول بدم پدرخوب تونمینم. باشم یدوست خوب

بهش  چوقتیه. میداشت یخوبمن وعموباهم رابطه . بودتاپدرم شتردوستمیعمو ب.باعموم ازدواج کرد یوقت

 یعاشقانه با مادرم زندگ یول, عموتاقبل مادرم ازدواج نکرده بود. مثل بابام دوستش داشتم یپدرنگفتم ول

کمکم کن . دوستت دارم یلیمن خ. تونمیمن هم م, اون تونسته یپس وقت. هم وادارش نکرده بود  یکس.کرد

 .نیسو

 شیارا. دمیپوشیم یومعمول رهیت يلباسها. نداشتم يافسانه ا ییبایز ده؟یدرمن چه د رصدرایکه ام دانستمینم

 . زنانه مدتهابودفاصله گرفته بودم ياز ظرافتها یحت. کردمینم

. برادرم حق داره فهممیم دمتیحاالکه د!! دادشم روباورکن نیا. نیشانه ام گذاشت وگفت سو يرارو تادستشیان

 .نهیمشتاقه تورو زودتربب یلیمادرم هم خ

 رصدراروشنگریام, بامن یعیسم نیگرفت وگفت خانم سو یطانیحالت ش شیزد وچشمها یحاال لبخندم رصدرایام

 انه؟ی یکنیازدواج م

گرفته بود  یصورتش وچشمانش حالت شوخ. لبانم نقش بست يرو يکه ناخوداگاه لبخند, انقدربامزه بود لحنش

 ه؟یجوابت چ دمینشن:تکرارکرد.

جون؟ فکرات روخوب بکن  نینه سو.. کنهبخوادفکر دیشا!!!صبرکن ریام...حرفش وگفت وا  دوسطیتاپریان

 یچ یعنی...کم کالس بگذار کی: رااهسته کرد ودم گوشم ارام زمزمه کرد شیوبعدصدا... بعدبهش خبربده

 ؟...يزودجواب بد

 ؟یچ یعنی یتوخواهرمن یان:معترض گفت  یوبالحن دیرصدراشنیام یول
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وکلمه !!!!....خواهرشوهر. دهیبهم دست م يریاحساس پ,قراره خواهرشوهربشم  کنمیفکرم یوقت... اووووه بروبابا -

 شهیشگیکارهم.... خوادزوربگهیم.. گذاشت وگفت بهش محل نده میبازو يوبعددستش رارو دیاخرراباتمسخرکش

 باشه ؟. مونمیباهات دوست م بازهماصال ناراحت نباش من , بود یاگرجوابت هم منف. بروخوب فکرکن.....

 ؟ یگیچرامزخرف م یان... پاشو برو ردکارت دختره: بلندشد یعصبان یرصدرابالحنیما

 چراانوقت؟...وا -

 یازخودراض يرصدرایبده؟ حاال حاالت چشمان وصورتش شده بود همان ام یمنف دجوابیمگه من چمه؟چرابا -

 .داشتم  شتردوستیرصدرارابیوجهه ازام نیانگار ا...ومتکبر

اگرهم نظرت  یول.... یول...یول. منتظربمونم تونمیادنمیز یول. بهرحال من منتظرم: به من دلخور روکرد یبالحن

 ....خان رو  ایلیمثالا... يگرروبخواید یکس دهمیشا.... دهمیشا... گهیخوب نظرته د, بود یمنف

باشد حالت  یانگارمن جوابم منف کبارهیبعد.حسادتش  نیته دلم غنج رفت ازا. است یمشخص بودحرص قشنگ

نظرت : شدودوباره به طرفم برگشت  مانیانگارپش یول,صورتش فرق کردوسفت وسخت شد وبرگشت که برود

روز خوش ... کنهینم یرقف... میا هیخوب بازهم همسا,بود یاگرهم منف....اگر...اگر.که بود  یهرچ.برام مهمه 

 ....بلند به سمت درباغ رفت  يوبعدباقدمها....

 یمردهاهمگ نیاصال ا!!! چش شد ؟چه لوس نیا.... وا:شد و روبه من کرد  رهیرفتنش خبه  ریتامتحیان

لوس ... نطورهیالکس دوست من هم هم یدونیم. چقدرننره؟ ازبس مامانم لوسش کرده... ازخودمتشکرند

مردها  نیا: ندرادرحدقه چرخا شیبعدچشمها. کشهیاصالازقدش خجالت نم رهمیام نیا میخودمون یول.وننره

 .حاالمن هم خنده ام گرفته بود... رخندهیزدز یوبعدپق میانتظاردارند مازنهامدام قربون صدقه شون بر

جمالت عاشقانه  یبماندواصرارکندوکم نکهیا يبجا. بود یازاندازه ازخودراض شیرصدرابیام نیا گفتیم راست

 .دهمیطلبکاربود که چراهمان موقع جواب نم. دیبگو

. منوجا گذاشت ورفت يدیکهودی.. االن انقدرتوحال خودشه نیا... جون نیمن برم سو:من کرد  تابلندشدوروبهیان

دادشم دلش  نیا ست؟ین یجوابت که منف نیسو..ستیحاالکه ن...بگم ها  یول. توهم خوب فکرهات روبکن

 ...دیرصدرادویوبعدبدنبال ام... يبد یجواب منف شمیازت دلخورم. ها کهیکوچ

. ندارد تیپشت سرم اهم يحرفها رصدرایام يمشخص بودبرا. تخت نشسته بودم يرو قهیتاچنددق دانمینم

دوستش داشتم وعاشقش شده . میتوانستم دروغ بگو یسهاوبرخوردش بود وگرنه به خودم که نم مینگران

 .,که تاکنون عشق راتجربه نکرده بودم یمن.بودم
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داده و او رابه خداسپرده وگفته  غامیپ شیبرا زیعز دانستمیبعدان ماجرا م.نشده بود  يخبر گریخانوم د نیمیازس

 !!!يدل من ونوه ام روبه درداورد نطورکهیهم, ارهیدلت روبه دردب یکی دوارمیام

عاشقم  خوردکهینم ایلیبه ا. که چندباربه اوجواب رد داده بودم یچرامن؟ من. بود بیعج میخانوم برا نیمیاصرارس

 .تمام به من تهمت وبهتان بستند یرحم یشده بود که باب یعصبانانچنان هم ازدستم . شده باشد

خجالت  م؟یبگذارم؟ چرادروغ بگو انیدرم زیراچگونه بامامان وعز رصدرایام يمسئله خواستگار دانستمیحاالنم

 ...گرفتیاسترس وجودم رادربرم کردمیفکرش رام یوقت. ندیخواهدمراببیگفته بودمادرش م تایان. دمیکشیم

. کمک ایب!! نیسو:  دیمامان مراکه د. بودند يخانوم مشغول پاك کردن سبز قهیوصد زیعز, دمیخانه رس یوقت

 ...روح اقاجون اش بپزه  يشاد يشب جمعه برا يخوادبرایم زیعز. تامیا يبرا میبد میاش بپز میخوایم

 جانزدهیخانوم ه قهیصد.که بهانه دستم افتاد, خانوم عنوان کنم قهیصد يرو يصالح هست جلو دانستمینم

 لیخونه حاج خل گفتیدخترخواهرم م...دخترخواهرم  دنیامروز رفته بودم کوچه سنگتراشها د: کردیصحبت م

ه ابتهاج خانوم ودخترش یچندروز:؟دخترخواهرم گفت  یک دمیپرس...انگارمهمون ازخارج دارند.. هییخبرها

 .ازکانادااومدند

 .رصدرابودیابتهاج خانوم حتمامادرام. ام حبس شد نهینفس درس

 ز؟یعز يشنویم: زیروکردبه عز مامان

 یول. نجانگذاشتیپاش روا چوقتیه یول رانیدوباراومده ا یکیسالها نیخبرداشتم توا: قهیصد بعدروکردبه

 اومده؟ یچ يحاالبرا

 ..که نبود نجاهمیموند؟اهل ا یم یچ يبرا,که سرش دراورند ییبعداون بالها!!اره بنده خدا: تکان داد يسر زیعز

 اهل کجاست؟: دمیراوسط بحثشان انداختم وپرس خودم

 يموها. اهیخوشگل بودو قدبلندوچشم ابروس یلیخ ادمهی. بود ياریبخت يباباش ازخانها...لردگان : جوابداد مامان

 نیعاشق ا, شکاربادوستاش رفته بوده لردگان يبرا یوقت لیپسر حاج خل نکهیمثل ا.کمر داشت يتارو اهیس

وبعدهم اعدام شوهرش  اناتیانقالب واون جر!!!! طفلک  یول. کنندیم یوبعدباهم عروس شهیم ي اریدختربخت

 ....نگذره شیخداازباعث وبان.... روزگار يا.....

انگارتوکانادا هم به  :باذوق گفت, خوش امده بود یحساب) مذاقش(بحث به مزاقش نیخانوم که انگار ا قهیصد

 برادرشوهرش دادندش نه؟
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 .هیدخترش هم ازشوهردوم..شده  وهیبنده خداانگاردوباره ب یول... اره: تکان داد يزسریعز

 شده؟ یموندم چرااومده؟ چ:دیشدوپرس رهیخ شیروبرو ییجا زکردوبهیر شیبعدچشمها

 ...وامالکش سربزنه  نیبه زم داومدهیشا: داد رونیراب نشییخانوم لب پا قهیصد

انقال ب باباش ازاون  اناتیتوجر...هم داره تولردگانه  یهرچ... وامالکش که مال پسرشه نیزم:جواب داد مامان

توپه  یحاالهم وضعش حساب. مصادره نشد نهاشیزم نیهم يبرا.. ستادیاایساواک يبودکه جلو ییدسته خانها

 .دشدندیدوتابرادراش هم توجنگ شه یول...باباش ضربه زد  به یلیاومدخ شیپ اناتیالبته پسرش که اون جر..

 ؟....اون برادرش که:دیپرس زیعز

به ابتهاج  دهیحاالثروت خان رس.. بعدسه چهارسال اعدام شد... انگاربهش زندان خورد... اره: جواب داد مامان

 ...وخواهرش 

 ...ه که عروسش بش يپس خوش بحال دختر... يوا: خانوم ذوق زده گفت قهیصد

مگه .. نیسو!!!وا:مامان بهت زده نگاهم کرد . دیانگشتم رابر, دمیبریهارام ازچهیکه دستم بود وداشتم پ ییچاقو

 ...تاچرك نکرده...پاشو دستت روبشور ... ها؟ پاشو یبکن یکمک خواست کی ؟يدیچرادستت روبر ؟يبچه ا

 ا؟یدر يایتوهم م.. ابتهاج دنیبرم د خوامیم:امد زیعز يصدا.بلندشدم یوقت

 ..اره  -

 ...امیمن هم م.. حاج خانوم:خانوم هم گفت  قهیصد

 "؟یچ یعنیدراوردم؟  میراازکجا نیخداا "...امیمن هم م: وسط حرفشان دمیمثل مشنگهاپر کبارهی

شده  یچ.. اوردت دبابلدوزریبا... يایجانم چیتوکجا ؟توکه ه:دیمامان باتعجب پرس.شدند رهیمات به من خ هرسه

 ؟يایب يخوایم

 میازهول حل گفتنددخترهیم. رفتمیبوداگرم عیضا. کردمیم یمال دماستیبا. کردندیمشکوکانه نگاهم م حاالهرسه

 ...اش گیافتاده تود

 ...دیخودتون بر.. اومدکاردارم ادمی... یراست: تکان دادم  يسر

 /..وبه کارش ادامه داد ؟یگیتوکه راست م: زکردیرار شیهم چشمها مامان

 گفتمیاگرنم. کردمیم کسرهیدکاررای؟با درفتارکردمیایخواستگارم شانیکه تازه برا ییدخترها نیچرامثل ا يوا"

 "مردمیم

 .مامان راصداکردم ازاشپزخانه
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 !!!مامان -

 دستت بدجوربرده ؟ ه؟یچ:دیگفت وپرس ینچ

 ...کارت دارم...اینه ب -

 ن؟یسو يامروز مشکوك شد ه؟یهان ؟چ: به غذازد يسر.داخل اشپزخانه شدگفت وبلندشدو یاله الالهاال

 ..بگم مامان يزیچ کی خوامیم: دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ يزیزده؟ چ یدوباره حرف یکس: دیجلوامدوپرس.نگاهش نگران شد  کبارهیخوب ؟ -

 ,روشنگرباخواهرش اومده بودباغ ياقا یعنی....رصدرایامروز ام.... ؟یدونیم...نه مامان  -

 خوب؟ -

 چطوربگم؟.... ؟یدونیم...داشتند.... عه -

 ...گهیبگود... يمرد..... نیسو يوا -

 .کردم  فیرابستم وکلمات رارد چشمانم

. کردیزده نگاهم م رتیح یمامان بادهان باز وچشمان.کرده وبعدچشمانم رابازکردم  يخواستگار رصدراازمنیام -

مامان  يوا... هم مهمه زیخوب نظرشماوعز یول..... موافقم.... من یعنی.... من خودم.... من... ؟یدونیم:ادامه دادم 

 ..اومده  نیهم يبرا یعنی... نهیمنوبب واستهتازه مامانش هم خ... هفته مهلت داده کی... سهاهم هست

 !!!مامان: تکانش دادم وگفتم. خوردیتکان نم مامان

 ...فهممیاخه چطور؟من نم ؟یگیراست م: خودش امدودستم راگرفت  به

 ...مامان  تهیواقع: جواب دادم. باالخره گفتم.. زدم يلبخند

 بهش؟ یگفت یچ.. يتوکه مخالف ازدواج بود:مامان نگاه طلبکارش رابه من دوخت  کبارهیبعد

 بهش بگم؟  ی؟ چ هینظرخودتون چ: بارزترشد لبخندم

 ..دوکلوم حرف بزنه کنهیباتو که ادم جرات نم!!! بگم واال یچ: کرد یاخت ونچباالاند يا شانه

 ...عه مامان  -

 !!!!امانی -

 خواستیازت م یوهرک زیسرمن وعز یخواستیم, میاوردیاسم شوهروخواستگارجلوت م.... گمیمگه دروغ م -

 !!!بگودروغه  گم؟یدروغ م... يببر یازدواج کن
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حاالنظرت  یمامان:  کردمیخودم رالوس م کهیشانه اش گذاشتم ودرحال يودراغوشش گرفتم وسرم رارو جلورفتم

 ه؟یچ

 توسرته؟ یخودت چ: دیزد وپرس يجداکردوبعدلبخند مراازخودش

 ه؟یخوبه؟نظرت درموردش چ... روشنگر ياقا یعنی....ریبه نظرتون ام نمیبب خوامیفقط م... دونمینم -

 مگه مهمه ؟ -

 ...اره -

 ....برات مهم بود ایلینه که نظرم درباره ا....عه  -

 ...کنهیفرق م ایلیمامان بحث ا يوا -

 ...کنهیفرق نم چمیه -

 ؟ گهیبگود... مامان یچونیپینقدرمیاَه چراا -

خودت که جوابت مثبته :هم باشد  يجد خواستیم کهیدرحال.کندیبودبه زور داردلبخندش راکنترل م مشخص

 ه؟ینظرش درموردسهاچ...فقط سها... هیمردخوب دبگمیبا یول ؟يخواینظرمنوچرام گهید... زنهیچشات دادم...

 ...براش باشه یخوب يبابا کنهیم یگفته سع:دوختم وجواب دادم  نیرابه زم چشمانم

 ...ماهم که. دیحرف زد یلیپس انگارباهم خ -

 ...خوب باشه یلیمامان خ -

 ؟ ادیم یک -

 ؟یچ يبرا -

 ....گهید يخواستگار -

 ...دونمینم -

 ؟یدونینم -

 ....نه -

 چرا؟ -

 ...مهلت خواستم تافکرکنم ...اخه ... خوب -

 ؟یگیم یخودت حاالچ:انداخت  یخودت يازان انگاهها مامان
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 يوا....بچه دارم .. ام وهیمن ب یول..جواب مثبت بدم  خوامیطرف م کیاز... مامان دونمینم:انداختم  نییراپا سرم

 .... شمیدارم خل م

 ه؟ینظرخودت چ... مردم يگوربابا...مردم رو ولشون کن  -

 ؟يدوستش دار ه؟یرصدراچیاحساست به ام:ادامه داد.راباالوردم وبه چشمان مامان زل زدم  سرم

 ..گهید نهیهم:گذاشت  میبازو يزد ودستش رارو يلبخند.خون رابه صورتم احساس کردم  هجوم

 ....ترسمیم -

 ؟یازچ -

 ....ازسرنوشتم....ازحرف مردم... ندهیازا -

االن چندماهه که هم من هم خودت ....روزه خودش رونشون نداده کیرصدرایام... داشته باش مانیا... نترس -

 ...که بهت احساس داره  خوندمیتوچشماش م... که دنبال کارهاته نمشیبیم.. که نگرانته نمشیبیم. شیدید

 ...دختر دمیم صینگاههاروبهترازخودت تشخ یمعن.. من مادرم: دیدخن.. من بودم که متعجب بودم نیحاالا

 ...اقاجون زنده بود کاشیا.... رودارم تیخوشبخت يارزو: کرد بعدجلوامدوبغلم

 دیکرد گرروبغلیشمادونفرچراهمد -

: مامان جلورفت . دمیخندیهم من وهم مامان چشمانمان پراشک شده بودوحاالم.. میبه خودامد زیعز يباصدا

 ...زیخبرخوش عز

 .. هم موافق است زیمشخص بودکه عز..امد زیکل عز يصدا. رفتم رونیب عیسر.. نبود زیجا ماندن

مامان هم که . دیپرس يخواستگار يازمامان نظرمن رابرا یزدوتلفن رصدرازنگیروز بعدا بتهاج خانوم مادرام سه

قرارمراسم  نکهیا يابتهاج خانم اجازه خواست برا نیهم يبرا.م کردمثبت من رااعال يرا, دانستیقبالنظرمن رام

 . ندیایشد که اخرهفته ب نیقراربرا. بگذارد يخواستگار

 زیمامان وعز. ادی یخواستگارم شانیبودکه باراولشان است برا ییدخترها نیحسم مثل ا. داشتم بدجوراسترس

 میوبعدموها. سال اصالح کنم نیبروم و مامان وادارم کردصورتم رابعدچند شگاهیگرفتندکه به ارا نیبرا میتصم

 .رامرتب کنم

 .میدکنیوخر میومامان وسها به اصفهان برو بعدقرارشدمن

 يکه به سهاداده بوداوراپارك برد ومن ومامان رو یمامان طبق قول,اصفهان  میدیرس یوقت. زبودیانگ جانیه

 .دادمیم حیتوض شیودرست برا دقشنگیسهاده سال داشت وبا.اده کنم قراربود سهاراام. مینشست یکمتین
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 ه؟یروشنگرچ ينظرت درباره اقا!!!سها -

 ..باحاله یلیخ. من دوستش دارم... اره ؟یگیرصدرارومیام -

 !!زشته ه؟یباحال چ: دمیکردم وبه اوتوپ اخم

 .ادگرفتمیمن هم .مثال اون دختره باحاله  گهیم شهیهم هیخب سم -

 ....روشنگر ياقا.... یعنی.... اگه من.... اگه من هینظرت چ:دمیکردم وپرس یپوف

 .شمیپس من بابادارم!!! یچه عال يوا ؟یکن یباهاش عروس يخوایتوم -

 ؟یگیم یسها چ: دمیرپرسیمتح. والبودندیه,هابچه نبودند نیا. من ومامان ازبهت گردشد چشمان

 زیداشت باعز یخانوم وقت قهیصد دونستمیتازه من قبالم ؟یکن یباهاش عروس یخواستیخب مگرنم: کرد اخم

 .دمیمن شن, زدیحرف م

 ؟یشیسهاناراحت نم: دمیتاده شمردم وبعدروبه سهاپرس!!!!...... فضول يامان ازبچه ها. ر اازحرص بستم چشمانم

 چرا ؟...نه  -

!!! مامان يوا... نه؟.. کنهیم اههیگنده س نیحتمامنوسوار اون ماش:کودکانه گفت  یرابه هم زدوباذوق شیبعدستها

اصال . شدخواهرمنیخل وچل م اسمنیاونوقت اون . یکن یعروس ایلیباا يبخوا دمیترسیهمش م!!خداروشکر

 .کردیبدنگاه م, دیدیخانوم هربارمنوم نیمیتازه س. اونهارودوست نداشتم

 "نبود  ازیانگارن یول. من رابگوکه استرس گرفته بودم چگونه سهارااماده کنم ایخدا "

 .. دیخر میابریب: به مامان گفتم درمانده

 ..رصدراینگوام گهیباشه؟ د.. يروشنگراحترام بگذار يبه اقا خوامیسها م: به سها بعدروکردم

 هان ؟ ؟یکنیمگه به اسم صداش نم ؟یگیم یاونوقت توبهش چ... مامان... اه -

 ...سها بسه يوا -

 گهیراست م... بسه نیسو: کندیمامان که مشخص بودبه زورخنده اش راکنترل م. باسها حرف زد شدینم اصال

 .... دیخر میبر میخوایسها زودباش که م... دیخر میبعدبر... روبکنه شیبگذارباز... بچه

 .قراره عروس بشه نیمامان سو!!! یمامان: مامان  سهاروکردبه

 !!! وروجک نیاامان ازدست ..امان :  رخندهیزدز مامان

. گرفت یکت ودامن کرم کی میومامان برا میبه سمت پاساژانقالب رفت,سها يبعدباز. راحت شده بود المیحاالخ

 ..ییطال يبارگه ها يشال قهوا کیهمراه 
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 ..باشه باباته یهرچ. بابات بگم دبهیبا نیسو: مامان گفت, برگشتن موقع

 یسخت يریگ میتصم.هرچه بودپدرم بود کردم؟یبابا را چه م. گفتیراست م. تلخ بود, تیواقع نیمامان درع حرف

 ..روکردم به مامان وگفتم خودت بهش بگو . بود

. کارخودم بود. میگرفتم خودم به بابابگو میتصم کبارهی.مامان سمت تلفن رفت وزنگ ز د,میدیبه خانه رس یوقت

 ...سالم...الو:جواب داد. راازمامان گرفتم یپس گوش

 ؟یباخوبسالم با -

 ؟یخودت نیسو:امد شیصدا هیبعدچندثان. خط سکوت بود انطرف

 ..منم!!اره  -

 .که من به اوزنگ بزنم ,نداشت يبعدبرخورداخرم مطمئناانتظار. رشدهیبودمتح مشخص

 شده ؟ يزیافتاده؟ مادرت خوبه؟ چ یاتفاق:دیپرس

 .فقط باخودت کارداشتم...نه  -

 !!ان هم بابا!! ینگران. زدم ينددردلم پوزخ!! يشده؟ نگرانم کرد یچ -

 ..فقط.. یشماهم باش خوادیدلم م. ندیایاخرهفته م. ادیقراره برام خواستگارب.. درمورد خودمه: دادم ادامه

 ؟یفقط چ -

به  یچ يپس برا: دیحرفم وپرس دوسطیپر. هم موافقند زیمامان وعز.. سهاهم دوستش داره.. من نظرم مثبته -

 ؟يمن زنگ زد

 .طعنه داشت لحنش

 ؟يخوایلولوسرخرمن م -

 ...دخترتونه يخواستگار نیا!! دیایلطفاب.دینجاباشیاون روزا دمیم حیوترج دیشمابزرگترمن هست...اصال ...نه  -

 کرد نه؟ تیاره؟ اخرسر مادرت راض.. ست ایلیحتمااون مردك ا: پوزخندش امدوجواب داد يصدا

 ...ستیاون ن -

 شناسمش؟یمن م ه؟یپس ک:جواب داد.تعجب کرده مشخص بود .مکث کرد چندلحظه

 !!!روشنگر ياقا. شیباش دهیاقاجون د دتومراسمیشا.. دونمینم -

 ؟..لسکوس داشت وتازه ازخارج اومده کیقدبلنده که  ارویهمون :حرفم  دوسطیپر

 ..اره : جواب دادم. اطالعات باباخوب بود. دیباالپر میابرو
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 . دیگویمتعجب شدم که چه م. پس باالخره کارخودش روکرد!! ناجنس يا: کرد يا خنده

 ؟یچ یعنی -

 ؟ امیب یک... باشه... یچیه -

 ادرس بدم؟... ایشمازودترب یول ندیایم5پنج شنبه ساعت  -

 .درودارمینه ادرس خونه جد -

 ....یبگ ینامربوط زیاگه قراره چ کنمیخواهش م...صبرکن بابا -

وهمچنان که ....سالم برسون  ایدختربه در...من رفتم ... من هم باهاش موافقم... نترس: حرفم  دوسطیپر

 .تلفن راقطع کرد دیخندیم

 اد؟یشد ؟بابات نم یچ نیسو: دیمامان که مرادران حالت د. شده بودم رهیتلفن دردستم خ یبه گوش هیتاچندثان

 م؟یکرد یمامان کاردرست.... ادیچراگفت م....هان ؟... ؟یچ -

 ...اره نگران نباش -

بابا زودترامده بود ودرمهمانخانه نشسته بود و با . و مضطرب منتظرمهمانها بودم دهیپنجشنبه لباس پوش روز

حاالدرنقش . خودش درست کرده بود يبرا یمعقول افهیبه تن داشت و ق یکیکت وشلوارش. کردیمامان صحبت م

 .فرورفته بود یعیحاج سم

 کنه؟ ادخرابین نجا؟یبابات چکارداره ا!!! نیسو: دیرد وپرسنگاهم ک یباناراحت زیعز

 باشه؟. بابامه!! نگران نباش!! زیعز -

 کنه؟ ياالن برات پدر يانتظاردار, نکرد يده سال برات پدر نیا یول -

 باشه ؟. کنمیخواهش م زیعز -

 ..دوارمیام. گمینم يزیمن چ -

 ز؟یعز -

 بله؟ -

 اره؟یمامان ب شهینم. اوردن متنفرم يرسم چا نیمن ازا -

 ...زشته . وا خدا مرگم: گردشد شیچشمها

 ...اخه... گهینه د -

 .يخوایهرطورم. باشه.ازدست تو ادم جرات نداره باتومخالفت کنه. بگم واال یچ: راگردکرد  چشمانش
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 ییمانتو یدرابتدازن. ستادندیهم دم درا زیمامان وعز. قدم شد تا در را بازکند شیزنگ زده شد وبابا پ 5 سرساعت

. است رصدرایمادر ام, ازحالت چشمانش مشخص بود. داشت  دهیکش یقدبلند و صورت. همسن مامان واردشد

 .وبرنده  زیهمان نگاه نافذ وسردوت,همان چشمها

 یکیش يبرسر ومانتو يریحر يروسر.برخالف مامان که رد ِروزگاربرچهره اش نشسته بود . بابودیز هنوزهم

 .کردیپرنسس رفتارم کیمارك شانل دردست وبه مانند فیک کی.شت برتن د ا

مسخره اش دست برداشت  يبابا بخود امد و ازان لبخندها. میابهت واقتدارش قرارگرفته بود نیرایتحت تاث همه

 .بودند رقرارگرفتهیهم تحت تاث زیمامان وعز یحت.شد يجد یلیوخ

به  کردیناخوداگاه همه را وادار م. رادراغوش گرفت زیبعدجلورفت وعز.راکندوبامامان دست داد شیکفشها زن

 .زن است نیپسرا رصدرایقشنگ مشخص بود ام. اواحترام بگذارند

جلو امد و . دیخندیحاال چشمانش هم م.لبانش بود يرو یلبخندکمرنگ. بودم افتهیخودم راباز, دیرس میروبرو یوقت

. راباالبرد وگوشه لبش کج شد شیابرو کی, رصدرایدرست مثل ام, دیاه کردو تابه صورتم رسرانگ میسرتاپا

 ؟یهست نیپس توسو:گفت  مدرچشمان رهیبازوانم گذاشت و خ يجلوترگذاشت ودودستش رارو یبعدقدم

 .وسرش را تکان داد.. انتظارش روداشتم

 یلیزن خ.کرد ییو اورا به مهمانخانه راهنما دیخوش امد. کنمیخواهش م دیبفرمائ: ازبهت درامده بود باباکه

 .هم بدنبالش روانه شد ند زیمامان وعز.بازوانم را رهاکردوبه سمت مهمانخانه رفت .تکان داد يمتشخصانه سر

بود  ستادهیخوردکه دم درا رصدرایبرگشتم وچشمم به ام.دادم  رونیراگردکردم ونفسم رابافشارب چشمانم

 .کردیراباال داده بود ونگاهم م شیابرو يتا کی قایلبانش بود ودق يرو يشخندیون

 يرو. کرده بود کیش یحساب.بود  دهیپوش رانیز یمردانه کرم راهنیبرتن وپ یشکالت يوشلوارقهوه ا کت

 .برتن داشت يخز قهوا قهیکوتاه با یخاک يپالتو کی نهاهمیا

 . سالم کردم. جلوامد,ن دردست ا نیقرمز ب يبارزها یصورت ومیلیازل ییبایگل ز دسته

 .یخجالت بکش یتوهم بلدباش کردمیفکرش رو هم نم:نشنود یکس کهیطور ارام

 .قرمزشده بود. دم در نگاه کردم نهیگذاشتم وبه ا میگونه ها يرارو  اردستمیاخت یب

 ....گرممه....نه ... جانهیازه یعنی.. ازاسترسه: جواب دادم عیسر

 ...یگیاره توراست م... هه -

 ؟ياریحرصم رو درب ومدهین يخوایم: دمیخم نگاهش کردم وتوپ باا
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 ..نیهم.... یخودم بش نیهمون سو خوامینه م: کرد يا خنده

 "!!بشر نیامان ازدست ا!! خدا يا".گردشد  چشمانم

 ...امسال اشنا. پارسال دوست.. روشنگر يسالم اقا:بابا امد  يصدا

 .با ا ودست داد ومثل دو دوست با هم خوش وبش کردند دویباچرخگل را دستم دادوبعد سمت با رصدرایام

معمول  يکناربابا وحرفها رصدرایام.نشسته بود  میابتهاج خانم روبرو. مهمانخانه شدم یهم پشت سرانهاراه من

 رمیم هیبدون حاش...... م؟یاومد یچ يبرا یدونیم..خانم  نیخوب سو: که ابتهاج خانم روبه من کرد. بود انیدرجر

 . يحاالبه من جواب بد خوامیم یول. دمیجواب مثبتت رو پشت تلفن شن ه؟ینظرت چ.. سراصل مطلب

 .موافقت کردند  شونیگذا شتم ا انیروشنگردرم يراباقا طمیمن شرا..خانم :جواب دادم . دینگاهها به ماچرخ همه

 ه؟یونظرت چ -

 یسخت تیموقع نیتاکنون درچن.کردندیمن نگاه م همه منتظربه.. دراخربابا زیعز,مامان .به همه کردم  ینگاه

 .نکرده یصحبت یانگاراصال درمورداوکس. کردینشسته بود ونگاه م تفاوتیب. نگاه کردم رصدرایبه ام. نبودم

 .ندارم خانم  یمن مخالفت: به ابتهاج خانم  روکردم

 .باعروسم حرف بزنم یچندکلمه خصوص خوامیم: روبه باباکرد رصورتشییخانم بدون تغ ابتهاج

 "بود بیوغر بیعج یلیانگارخ. بودم دهیسالهابودنشن. بود يدیکلمه جد!! عروس "

 ...اجازه ما دست شماست!! کنمیخواهش م: زد  يبابالبخند

 ..اطیتوح میبر.. نیاسویب: خانوم بلندشد  ابتهاج

 ...یبغل داتاقیبفرمائ..سرده : تکان داد يزسریعز

 ... اطیبرم ح خوامیم...نه : تکان داد  یاوسرش رابه نشانه نف یول

 کارتوئه؟:دیبه باغچه نگاه کرد و پرس, شدومن پشت سرش اطیواردح یوقت

 ..بله -

 يریحرف مردم روبگ يجلو يخوایم ؟یازدواج کن رصدرایبا ام ي خوایچرام:دیو رو به من پرس بعدبرگشت

 يسنگ جلو ومدمیمن ن!! نیبب ؟يدار بانینفرپشت کیبه  اجیاحت دیاشای ؟یبچت جورکن يپدر برا کی يخوایامی

 يخوایتوچرام یول. کنهیارمکه بدونه چک,وپسرم انقدرعاقل هست  رصدراستیتو وام یزندگ نیا. ندازمیپات ب

 ؟یبکن نکارویا

 د؟یچرابه من شک دار -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

پس نظرخودت . بدم صیازدروغ تشخ راست رو تونمیخوب م. مشکوکم یمن به همه چ... زمانه!! زمیزمانه عز -

 ..راستش رو . روبگو

قرار بود . دادمیبه او حق م.دوستش دارم. من عاشق پسرت شدم میبگو م؟یحاالچه بگو".انداختم  نییرپا سرم

 ".حق داشت نگران باشد.ازدواج کند,کوچک داشت يکه دختر وهیب یپسرش بازن

 :جواب دادم,پشت سرش نگاه کنم  ییبه جا کردمیم یسع کهیوسرم راباال اوردم ودرحال دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یچ دونستمینم یحت.بلدنبودم .نکردم  یعشق وعاشق.منو وادارکردند.سالم بود 15, باهومن ازدواج کردم یوقت -

متاسفانه . نکرد يمن درست پدر يبابام برا یعنی.... بعدبابام. هیچ دونستمیاصال نم یول.بودم  دهیاسمش روشن

..... به من واردکرد رهیگیازپدرش وپدرمن م تقامفکرکه ان نیباا, شیهومن باخودکش,منو یضربه زندگ نیلاو یول

 دهینفهم یمتاهل یاززندگ يزیسالم بود وچ 15 کهیدرحال,کس یمن تنها وب یوبه دنبالش زندگ میوبعدباردار

که  میتوزندگ يهرمرد. تموم شد دهیساعت هم نرس24به  یزن شوهردارحت کیمن به عنوان  یزندگ.......... بودم

رو  وهیزن ب کیسخت  یزندگ دیکنیدرك م!! .......جزاقاجونم.به من ضربه زد  یبه نوع, دیبه من رس

حاال ازترس ,اونهاکه باتودوست بودند, يریم یمجلس, يریم ییجا یوقت,حرفهاولُغزها وچرت وپرتها واتهامها .

 یلیخ. .....درداوربود,زنها  یدرگوش يحرفها,هرز مردها  ينگاهها. زنندیباهات حرفم نم, شوهراشون

. تاباپسرشمااشناشدم, من اون بود یدتنهامردزندگیشا. کردیم تیستادومنوحمایا یاقاجون درمقابل اونهام!!!.......

بعدش  يرفتارها,بعد يبرخوردها یول. برخوردکرد هیاون هم باراول با من مثل بق یبه شماگفته ول یچ دونمینم

 کی...رو نیسو.دیدیمنوم,کردیهرباربامن برخوردم. وکوته فکرهم نبود یعام يوشبختانه ازاون دسته ادمهاخ,

 لیاوا... خودم..فقط منو.سواستفاده کنه  تونهیبچه که م کیبا وهیب ینه زن...ساله  25زن  کی... ساله 25دختر

 يوا "....یعنی.... شد به لیتبد, اون حس ازاحترام.رکردییبعدتغ یول.حس خاص  کی. احترام بود,حسم بهش 

 ".درچشمانش نگاه کردم  رهیراچرخاندم وبعدخ مسر. چقدرسخت بود

 ".درباغچه نگاه کردم  ينگاهم راگرفتم وبه بوته گل رز...خدا يوا"..دوستش دارم : دادم ادامه

 نهیا, جواب مثبتم يبرا لمیتنهادل یلو. دیباش نومطمئنیا. من پاکم یول. هنوز تهمتهاهست. هنوزحرفهاهست -

دوستش دارم : چشمانم رابستم .... من.... من اونو. خورهیمن م اتیهست که به روح یکه پسرشما همون کس

 .کنمیچون درکش م. یچ یعنیعاشق شدن  فهممیوحاالم
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: جلوامد دستم راگرفت . درگوشه لبش بود یولبخندکمرنگ زدیدرچشمانش موج م یمحبت. رابازکردم بعدچشمانم

ازاشک چشمانش  يا هیاحسا س کردم ال. میزدیحاالهردولبخندم. دیخوش بخت بش دوارمیام. خواستمینومیهم

 .راگرفته

 رمیدل ام دونمیم.تو میبر.مراقبش باش . به تو سپرمیپسرم روم. يبه پسرمن عشق بد یتونیدارم که م مانیا -

اگه بودباسواالش . خونه دوستش: دمیدخترت کجاست؟ خند یراست دیبعدپرس.........جوشهیم روسرکهیداره مثل س

 .بردیابروم روم

 ندهیچندروزا يبرا يبه دستم انداخته شد وقرارعقدمحضر يبه نشان نامزد يانگشتر. میشب ما نامزدشد ان

 يازباغها یکینگ ازسکه ودو دا 150ام  هیمهر. داشت یاصرارفراوان به عروس رصدرایام. گذاشته شد

 یبه زن لیکه من تبد یشب. بود میشب زندگ نیان شب بهتر. اضافه کرد زیکه عز یوالبته سفرحج رصدرابودیام

 .شده بودکه عاشقش بود  يکه متعلق به مرد یزن. متاهل شده بودم

 رصدراجوابیبنابه درخواست ام,ساعت بعد کی. میخون بده شیو ازما میتابرو, امد رصدرادنبالمیشنبه ام صبح

 !!!عجله داشت یلیپسرم خ. حاضرشد شیازما

که ازدوستان حاج فاضل بودوحاج  يهمانروز به محضر,  یبعدهماهنگ,خون اماده شد  شیجواب ازما یوقت

تن کردم  به دیسف دوشالیباشلوارسف یاسمان یاب يبه خواست مامان مانتو. میتاعقدکن مینام داشت رفت يباقرتقو

 .میریرابگ یعروس یوبعدازسال حاج میبودکه عقدکن نیقراربرا. ودرمحضرحاضرشدم

من هم  "کالم گفت کیرصدرایام یول. مخالف بودم یمن باعروس نکهیبا ا.خوشحال بودند یلیخ زیوعز مامان

 "داره؟ يرادیا. بپوشم يداماد خوادلباسیدلم م

 !!!گفتن نداشت يبرا يزیحق چ حرف

اقاجون  يجا.همه کارها رابرعهده گرفته بود  تیمسول.دخترخودش راشوهردهد خواهدیعباس که انگارم مش

برتن  ییایارزبیسهاهم لباس بس.شد  شیدایپ,کرده بود کیکه ش یاخردرحال قهیباباهم درست دق.بود  یخال

 .گرفته بود شیکه مامان برا یقشنگ یلیپف دارخ یلباس کرم. داشت

همراه مادروخواهرش , بود دهیپوش یجذب يولباس نوك مداد يکت وشلوارخاکستر کهیالهم درح رصدرایام

 دنمیانگارازد. لبانش بود يهم رو يشخندیراکندوسمت من امد و ن اهشیس کیش يتاواردشد پالتو.واردشدند

 . خوشش امده بود یحساب, دران مانتو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

اوست که همسراقاجون بوده و ,قراراست ناراحت شود یگفت اگرکس زیعز یول.خبردارنشود یکس دادمیم حیترج

 .!!!انیگو اوهیست بردهان  یعقدمشت محکم نیتازه ا. شوم دنگرانیخوشحال است ومن نبا یلیاو هم خ

 ؟يشد مونیپش:دیپرس. تعجب کرده بود. کشاندم يراکنار رصدرایام, خواندن خطبه قبل

 !!!نه:گفتم  يتند

 ....دونستمیم: زد  يشخندین

 !!!روشنگر ياقا دینیبب:کردم  اخم

 ....بگو گهیکباردی....رصدرایام... ؟یچ -

 !!! رصدرایام......اااا :راصاف کردم  میگلو. کردمیم دعادتیبا گفتیراست م. سخت بود. میچطوربگو مدانستمین

 ....بلندتر... تکرارکن.... شد نیا.... اهان: زد  يلبخند

 ..... رصدرایام -

 ...بگو !! جونم -

. رفت ادمیبگم  خواستمیم یهرچ. دیپر میقشنگ خط فکر.نشده پسرخاله شد یچیهنوز ه. گردشد چشانم

 ....منتظرم... خب:دیپرس

بگم  نجایدهمیهست که با يمسئله ا... نیبب:و بعدچشمانم رابازکردم  دمیکش یرابستم ونفس ارام چشمانم

 يحرفها یعنی....ناجوردراورده  يپشت سرمن حرفها انیشناازا یکی...... يِاز زنها یکی رایمتاسفانه اخ, رنشدهیتاد

 ...دینیبب.... یمجلس کیتو.... خودیب

... کنمیمن اصال براش تره هم خوردنم... ستیاره ؟مهم ن.. ینیزن حاج مع... دونمیم:دستش راباال اورد  کالفه

 گه؟یموردد..... ستمیانقدرکوته فکرن....نگران نباش 

 امادرشیبه گوش خودش  ییکذا یان مهمان يماجرا دمیترسیم...دیفهمیدمیبا... دمیکش ینفس راحت.... نه

 .نبود ادجالبیوخوب؛ ز. شود فیخواهدتعریازدشمنانم وانطورکه دلشان م یکیان هم توسط ,برسد

که اشکشان قطع  زیمامان وعز.بود  رصدرانشستهیکنارام,راخواند وسهادرتمام طول خواندن خطبه  عاقدخطبه

 يگرم وقو شیدستها. دادیراگرفته بود وفشارم رصدرادستمیام. خاص وارامبخش یحس. بود یبیحس عج .شدینم

 نیعلت عجله ام هم. رمیدرگ يروزچند. برم تهران دامروزیاومده؛ با شیپ يمن برام کار: سرش راجلواورد . بود

 ؟یشینداره ؟ناراحت نم يرادیا. بود

 ؟یچه ناراحت.. نه -
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 ...راحت باشه التیخ:زدم وادامه دادم حیمل يلبخند

 .زنمیهررو ز بهت زنگ م... خوبه -

 .يمعروف درکمربند یدررستوران. میزبودینهارمهمان عز. کردمیانگارپروازم. بود یوصف نشدن احساسم

 .روبروشد زیباچشم غره عز یول,باشد زبانیخودش م خواستیرصدرامیام

مدام نگران  زیدرسرم. لذت بخش بود یلیخ, دستم رادرتمام مدت گرفته بود نکهیوا رصدرایعاشقانه ام ينگاهها

حس . گذاشتیم خواستیهرچه م شیخودش برا.....بودکه من غذابخورم وسهاهم که کنارش نشسته بود  نیا

در . ونگرانت باشد داردتورادوست  یکس یبدان,چقدرخوب بود.بود  یعال, که درمن شکوفاشده بود يدیجد

  .راعقب بکشد  تیصندل.ازکندب تیرابرا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يبوسه اش رو يجا. دیام رابوس یشانیومردانه اش گرفت وخم شدوپ يدستان قو نینهار دستانم راب انیپا موقع

. دمیتورو هم د دنینمردم خجالت کش:دیخند.باشند  ختهیانگاردران نقطه سرب داغ ر.د کریام گز گزم یشانیپ

بسه  گهید. روشن يلباسها.رنگ شاد  يباسهال. بازار ولباس بخر تابروینبکنم؟ باا یخواهش کی شهیم:بعدادامه داد

؟امروز مثل  ینپوش اهیس گهیبخاطرمن د شهیم. ازچله اقاجونت هم ردشده. یبپوش رهیدوست ندارم لباس ت.

 .اوردمیاز عزا در م یتهران وگرنه حتمادل دبرمیکه با فیح. یوخوردن يفرشته هاشده بود

 ...زشته ؟یگیم یمعلوم هست چ!!!اروم :  دمیبعدبه اوتوپ.وباترس اطرافم رانگاه کردم  دمیکش یارام نیه

 ......یکن دعادتیبا.حرف بزنم  ينطوریدوست دارم ا یچرا؟ زنم دیکردوپرس يزیر اخم

 اره ؟. يلباس روشن وخوشگل بخر يریحاالم:مظلوم کرد يصورتش رامثل پسربچه ا بعدحالت

 .کنمینکارومیبخاطرتو ا.. اره:زدم وجواب دادم  يلبخند

 ارم؟یسوغات ب یچ يدوست دار :راکج کرد  سرش

 داره؟ یتهران مگه سوغات: کردم  يا  خنده

 .ارمیخودم برات م قهیپس به سل....اره : باالانداخت  ییابرو

 ؟یپس من چ:سها ازکنارمان امد يصدا

 ؟يخوایم یچ.. يتوکه اصل کار: شانه سهاگذاشت يدستش ررارو.راول کرد رصدرادستمیام
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... کتاب داستان... ین یچندتاعروسک ن... لباس عروس.... دیخرس گنده سف.. یبارب: متفکرگرفت  یحالت سها

 ....یدفترنقاش... یمدادرنگ

 !!!سها -

: ه سها گفتبعدروب. نباشه تیتوکار:به من رفت  يغره ا رصدراچشمیام.سها اخم کرد. کردم شیض صدا معتر

 خوب ؟

... ادینم ادمی گهید...فلوت ...... کوچک يانویپ کی:چشمش رابست وادامه داد کیرابه دهان گرفت و سهاانگشت

 باشه ؟. زنمیشمارت روبده زنگ م

: بعدسهارابغل کرد... چشم يبه رو.باشه: زد  يقهقهه ا  رصدراهمیام, سها یزبان نیریش نیرازایومتح مات

 باشه؟.مواظب مامانت باش 

 ..ابانیخ کنندوسطیخانم رابغل نم کی....زشته . نیمنوبگذار زم یباشه ول -

 ...درسته  دیببخش يوا -

 !!!!خواهشا لوسش نکن: رفتم يچشم غره ا.سهاازمادورشد

 شهیلوس نم. روبکنم شیپدر یب يسالها نیبراش جبران ا خوامیم ه؟یچ!! شیه: کرد یرصدرااخمیام

 ...نتر س. دخترونست يها ناخواستهیا...

 یچندساعت........ عصر پرواز دارم یول....... میباهم خلوت کن میبر. باشم شتیخوادپیدلم م: امد کمینزد سپس

 .باغ باهات حرف دارم میبر يایم. .....میوقت دار

شوهرکردم  میدوست داشتم دادبزنم وبه همه بگو. میوبه سمت باغ راند میکرد یخداحافظ هیازبق.بودم  موافق

 .که دوستش داشتم يبامرد

داشته  خواهدیکه م ییگفت ازبچه ها شیها دهیازا"دستم راگرفت وشروع به صحبت کرد, میواردباغ شد یوقت

ه ازنقش. سیتدر. شده  شنهادیبه اوپ يکشاورز قاتیدرمرکزتحق يکار نکهیازا.که دردست دارد ییازطرحها. باشد

 یلیازدستت خ قتایحق دمتیکه د یروز اول نیسو: ستادیا میبعدروبر"مان  ندهیا يبرا.خودمان  يبرا شیها

 یب ينگاهها, کوچکت يکارها نیهم. گرفتیخنده ام م, افتادمیبعدکه به فکرلگدت م یول. شدم یعصبان

 دهید يادیز يزنها میدرطول زندگ.نداشت  دهیفا یول, انکارکنم کردمیم یسع. منوبه سمت توجذب کرد, تفاوتت

خوشبختت . يکردیکه باهمه اونهافرق م یداشت یتیتوانگارخاص یول.منوجذب نکرده بودند چکدومیه یول.بودم 

 . دمیقول م. کنمیم
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 دانمینم. یعال یلیخ. بود یعال.سرم گذاشت  يد ستش راردورکمرم حلقه کردومرابه خودفشرد وسرش رارو بعد

درحسرتش بودم  شهیبودکه هم یاغوش نیا. میداشت اجیاغوش احت نیهردوانگاربه ا. میستادیا هنگونیچقدرا

 گهید. نامربوط بزنه حرفبهت  یکس گذارمینم:بعدشروع به زمزمه کرد. مطمئن وارامش بخش,گرم  یاغوش.

متعاقبا  زیرابلندکردم ومن ن میدستها. خودش فشرد شتربهیمراب. تموم شد گهید. یبکش یسخت گذارمینم

اون  کردمیشد وگفت هرگز فکرنم رهیخ میدرچشمها.عقب برد  یمراکم. سرش رابرداشت. دورکمرش حلقه کردم

 رمیدراغوش بگ يدخترچموش وبداخالق رو روز

 .ادب روزاول باشم یدراغوش اون مردب يروز کردمیمن هم فکرنم: زدم  يلبخند طنتیباش

 نمیبب خوامیم, يبفهمند تو زن من شد هیبق یوقت:  دیغم رابوسکردو صورتش را جلواورد و نوك دما يا خنده

 انه؟یندیبگو کنندمزخرفیجرات م

اخم  رصدرایام. بپرد نییباالوپا خواستیبودکه م يحسم مثل دختربچه ا.خوب بود  تیحس حما نیچقدرا

 کیبعددستم راگرفت و. رمیبه من بگو تاخودم حالش روبگ, شد داشیچندروز پ نیا يتو ایلیاگرا: کرد  یکوچک

: رصدراگفتیموقع رفتن ام. میحرف زد, مانیاز ارزوها, مانیازنقشه ها. میدرختان قدم زد نیدرباغ ب یساعت

قول بدم  تونمیچون نم. میبهتره بر. جلسه دارم 10ساعت . دبرمیامشب با یازت جدابشم ول مخوادیدلم ن نیسو

 گرداشتمید. دمیاورابوس زیمن ن. قیوعم یگرم وطوالن. دیبوسبعدصورتش راجلواورد و مرا. دست ازپاخطا نکنم

به نفس نفس افتاده ,فارغ شد  دنمیازبوس یوقت.ضعف کرده بودم . رفتمیم لیداشتم تحل. اوردمیکم م يانرژ

 .خام بودم الیانگار درخ یمشکالت تمام شده ول کردمیخوشحال بودم وفکرم. میبود

*** 

پشت ان  يادیکه پول ز دانستمیم. به سرعت درحال ساخت بود, احداث شده بود زیعز یوقف نیدرزم کهیا هیریخ

 !!! یوداربست وبلوك زن راهنیت. بود رکردهیینسبت به روز قبل تغ, گذشتمیهربار که ازکنارباغ م. است

سمت به  يودر شدیبازم یبه داخل کوچه پشت هیریدرخ.افتتاح شود  گریماه د 6قراربودتا گفتیمامان م انطورکه

 يدر, خواسته بود شیحرفها یدرط انینماز يبود وبارها اقا نگونهیا نیشکل زم یعنی.نداشت  یجاده اصل

به طول  يبه زدن جاده ا ازین کارنیو صد البته ا ابندیراه  یتابه جاده اصل, احداث کنند نیزم گریدرسمت د

بود؛ پس چه بهترکه  زرعیولم  میبردینم یاستفاده زراع نیماکه اززم انیازنظرنماز. شدیمام نیمتر ازوسط زم200

 یعنیجوش اوردوگفت ,دیشن زیعز یکه وقت,مسخره بود هینظر نیانقدرا. میانداخت یوجاده م میکردیان راوقف م

 .من خودم براش نقشه دارم ؟جاده ردبشه نمیازوسط زم ؟یچ
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 .دارد  یپنهان ينقشه ها انیکه نماز نیغافل ازا. ستیموافق ن زیشدم که عز خوشحال

*** 

ان  اناتیوجر گرفتیهرشب اخروقت تماس م. دلتنگ شده بودم شیشتربرایب, رصدرانبودیکه ام يچندروز نیدرا

ازتصور , شب اول شروع کردبه عاشقانه حرف زدن یوقت. کردیم فیرد میبعدجمالت عاشقانه برا. دیپرسیروزرام

زدم  یخنده ام گرفت وپق, زدیم یکیرمانت يداشت حرفها کهیدرحال,ونگاه سردوخمود  يباان چهره جد رصدرایام

 .رخندهیز

 يجد. کنم یماستمال عیمجبورشدم سر.خورده  کهی,مشخص بود. سکوت بود هیتاچندثان. ساکت شد یگوش پشت

 ن؟یشده سو یچ: دیپرس

 يحرفها نیا يدار یوقت.....  تیجد افهیداشتم تورو با اون ق.....رصدرایام!! يوا: دهانم راگاز گرفتم  داخل

 ...برام سخته . کردمیتصورم یزنیرو م کیرمانت

 .یکنیعادت م!! زدلمیعز: کرد يا خنده

نداشت بخوام  لیدل:ادامه داد. کردمیفکرم نگونهیمن ا دیاشای. وارامش بخش بود نیازپشت تلفن مت شیصدا

 گهید يچه کارها ینیبیم.... میگذاربه هم برسب. ....ستمی؟که بلدن زدلمیعز يفکرکرد یچ. حرف بزنم کیرمانت

 .هستم يا شهیچه مردعاشق پ یفهمیبعدم. هم بلدم يا

 .ستمیمن بلدن یول: ارام جواب دادم. نشستیبه دل م شیگفتنها زدلیعز نیا

 .بعدبهم جواب پس بده... یجاش عمل. توفقط گوش کن. دمیم ادتیجاش خودم :کرد  زیراوسوسه انگ شیصدا

 ...تیترب یب -

به من ارامش .. ياریبرام بچه ب... یخانوم خونم بش.. یکن يکه کدبانوگر نهیمنظورم ا... یکنیچرابدفکرم...اَه  -

 ...فقط تورختخوابه؟ یمگه عمل... يبد

 نکهیتصور ا یحت. کردمیهجوم خون رابه صورتم احساس م.گفتم  يزیچ کی رحاالمنیام... خب باشه یلیخ -

 .خجالت اور بود, ربخوابمبست کیدر  رصدرایباام

چندروز بگذره  نیتاا کنمیم يلحظه شمار. يبود شمیاالن پ خواستیدلم م یکنیباورم. نمیزتریعز: داد ادامه

سخنان , زدیهربارکه تلفن م. اوردیاصال کم نم. ودوباره به گفتن جمالت عاشقانه اش ادامه داد نمنتیتابب

بلدنبودم . بودومن شنونده ندهیگو شتراویب. میکردیساعت باهم صحبت م کی بایهربارتقر. گفتیدمیجد یکیرمانت
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دلم برات " میبگو توانستمیفقط م. بود دهیخودش هم فهم. دهم یدربرابر سخنان عاشقانه اش جواب توانستمینم...

 "تنگ شده 

که , دمیدیراازپشت پنجره م زیمامان وعز. کردمیوصحبت م اطیداخل ح رفتمیسرد م يشب درهوا درسکوت

باهم  ییکجابروند؟ چه کارها,رصدراامدیام یبودکه وقت دنیسها هم مدام درحال نقشه کش. کنندیباذوق نگاهم م

 بکنند ؟

. حالم گرفته شد. روز عقب افتاده کی يتماس گرفت که برگشتش برا یول.قراربود فرداصبح برگردد رصدرایام

 !!!حوصله وکم طاقت یب.وتندخوشده بودم  یعصب. اخالق ورفتارم اثرگذاشته بود يکه رو, انقدرناراحت شده بودم

 رصدرایعصرقبلِ روزبرگشت ام. دیایم رترنزدمید کروزی رصدرایاست که ام نیاش بخاطرا نهاهمهیکه ا دانستمیم

مامان . ردهساله که خاله اقاجون بود دربسترخواب م 98 یزن,همدم خاتون  دیگرفته شد وخبررس یتلفن یتماس,

سنتررفته  یتیبه س شیها ادخترونوهچون انقدرسالم بوده که همانروز مرگش ب!!!مرده  يریازفرط پ گفتیم

 رفتهیراه م شیپاها يتااخرعمرش رو.مونس دختر همدم خاتون گفته بود نهارایالبته ا. بودند دکردهیخر یوحساب

کرده  یخاتون زندگ کیمانند شیدرتمالم زندگ.بود که خانزاده بود  یهمدم خاتون زن. نبوده دهیواصال خم

 يخانه ا.خانه اش رفته بودم  کباربهی. نام داشته دالسلطنهیبوده وعم فهمسرش ازاشرا. داشته یشخص مهیوند

 یحت. شدیباورم نم. مال خودش است شیتمام دندانها گفتیم زیعز.  قهیدراصفهان پرازعت یمیبزرگ وقد

 .سخت بود تصورش هم

 يمامان اصرار کردوگفت برا یول. اصال حوصله نداشتم بروم.مراسم بروند يقراربود صبح برا زیوعز مامان

 . کنمینم یوبدخلق میایم رونیرصدرابیوازفکرام.ام خوب است هیرروحییتغ

 .نندیاورابب لیتافام, دیایب رصدرایبودکه حتماام نیهم ا زیوعز نظرمامان

 .تصورش هم لذت بخش بود یحت. فکرلذت بردم نیازا

 رصدرابهیقراربود عصرباام. دیایخانه مام مابهیتماس گرفته بود که مستق. ظهربود 11ساعت  رصدرایام پرواز

شانه  يخواب الود وموها افهیباهمان ق. دارشدمیب زیصحبت مامان وعز يازصدا7صبح ساعت . میاصفهان برو

شدم ودرهمان  ییرایواردپذ,تنم بود يبه پا داشتم ولباس مردانه گل وگشاد ید نخشلوارگشا کی کهینکرده درحال

 ....ادیبابا خوابم م...د؟یاروم حرف بزن شهینم....ماماننننن: حال معترضانه به مامان گفتم

 رصدرایکرد وهمان موقع چشمش به ام يمامان اشاره ا. کردندیخندان به من نگاه م يها افهیباق زیوعز مامان

 .کردینگاهم م طنتیزده بودوباش ییراباال داده ولبخند دندان نما شیهردوابرو. فتادا
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 ؟ خورهیعروس خوشگل م کیات به  افهیق قایاالن دق یدونیم:گفت  باطنز

 ....ننننیسو... خدامرگم...وا: امدوبادستش به گونه اش زد  رونیخانوم همان موقع ازاشپزخانه ب قهیصد

. نگاه انداختم نهیام درا افهیبه اتاق رفتم وبه ق عیسر... زده بودند به خنده رصدراغشیو ام زیمامان وعز یول

 !!!شرم اور . واقعافاجعه بود

به  نیتن کردم وشلوارج, بود دهیخر میبرا زیو عز,که لخت بود يرنگ ساده ا یاب زیبل. راشانه کردم میموها عیسر

 .نگاه کنم رصدرایامازخجالت جرات نداشتم به . امدم رونیپا ازاتاق ب

 ... کشهیخجالت م نیسو. روثبت کن یخیلحظات تار نیا... پسرم: رصدراکردیو ر و به ام دیخند زیعز

 ....مسخره کن!!! زیدستت دردنکنه عز:انداختم  زیبه عز ینگاه بااخم

 خوشگل خانم؟ یخوب!! یرخانمیصبحت بخ: گل وگشاد زد  يلبخند رصدرایام

 نیمدتهابود ا. صرف شد زیمامان وعز یرکیرزیز يبامن وخنده ها رصدرایام یدرگوش يصحبتها نیدرب صبحانه

 .انروز استثنا بود. بود دهیخانه رنگ خنده به خودند

 .رابه مراسم ببرد  مانیهمگ رصدرایام قرارشد

 .گفت قراراست مراسم همدم بانو درمسجدبزرگ بازار برگزارشود مامان

 .بپوشد یش برود ولباس مناسباجازه گرفت تابه منزل رصدرایام

 زمنتظریوهمراه سهاو مامان وعز دمیپوش,گرفته بود یمن به تازگ يکه انراهم مامان برا یمشک اهیس يمانتو

 .دیایرصدرابیتاام میماند

راهم برتن کرده  اهشیس يبودو پالتو دهیپوش یبراق اهیس راهنیوپ اهیکه کت وشلوارس رصدرایام 9ساعت  راس

 .مرا به خوداورد, کرد رصدرایام يسرتاپا کهیذکرمامان وفوت يصدا. بودامد

 موردپسند واقع شدم؟. يمنوخورد: گوشم زمزمه کرد رصدراجلوامدودمیام

 !!!يا فتهیخودش یلیخ: رفتم  يغره ا چشم

 ....يکو ؟من خواب بودم صبح اومد هامیسوغات..... یییییه: دادزد, دیراد رصدرایسهاتاام

 !!!سها:گفت  مامان...گفتم  ینیه

 .بعد يبرا هیبق... رو اوردم شیکیاالن فقط ....نگران نباش خوشگله : کرد  يخنده ا رصدرایام

گونه ات گل  ادیز دایجد ؟يدقت کرد نیسو: به من انداخت یمامان نگاه. به من انداخت يعاشقانه ا بعدنگاه

 ... اندازهیم
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 ماماننننن -

نگران عکس العمل  زیفقط عز.کند یرا معرف رصدرایام زخودشیقرارشدعز.  نمیاشاره کرد جلوبنش رصدرایام

 ..همه يجلو زیوعز رصدراکنارهمیمن وام. سهاهمراه مامان رفت. بود لیفام هیوبق نیهوشنگ ومحبوبه وحس

 !!!زشته: باترس اطراف نگاه کردم . راگرفت رصدرادستمیام

 ...نباشه یحرف.. یزنم: انداخت  يتند نگاه

 يعاد.. اخمات روبازکن: گفت ربرلبیرصدرازیام... مبهوت ماندند,که چشمشان به ماخورد انینفرازاشنا دوسه

 ...باش 

 اپسرمیب: رصدراکردیزد و رو به ام يلبخند زیعز. دمید ستادهیمنتظرا اطیرادرح زیعز,واردمسجدبازارشدم یوقت

 .هستند ایداماد در, دکترروشنگر ياقا شونیگفت ا انیبعدروبه دونفرازاشنا!!!

بعدسال .البته عقدکردند:اضافه کرد زیگفتندوعز کیتبر. جالب بود,مبهوت اندونفر که به من انداخته شد  ينگاهها

 !!!هیانشاله عروس یحاج

 ...دخترم  ایمادرب نیسو..شمابرومردانه :رصدراگفتیام بعدروبه

قلب . زدیکه بال بال م يمثل پروانها یحس. شد يکجوریتش حرک نیته دلم ازا. زد یرفتن چشمک رصدراقبلیام

 .جنبه بودم یواقعاب. زدیالمصب هم تندتندم

 .داشتم  ینگران یته دلم کم. بودند لیهرچه باشدانهاهم فام. میبنیرام ایلیخانوم وا نیمیامروز حتماس دانستمیم

 

که !!من  چارهیب زیعز. کردینگاه م گرانیوبا غرور به د داشتیقدم برم,سرش را باال گرفته بود کهیدرحال زیعز

 .حاالخوشحال وسرافراز بود,دل شکسته بود  یحساب,پشت سرمن  اتیبعدان چرند

نازك کرد و  یپشت چشم.خانوم افتاد نیمیاثنا نگاهم به س نیدرهم. نشوم یکردم چشم درچشم کس یسع

 يوبعد درگوشه ا میگفت تیوتسل میمدم خاتون رفته يهرسه نفرمان ابتداسمت دخترها. رابرگرداند شیرو

 .مینشست

 اطیواردح یوقت. میبه گلستان شهدا رفته وسرقبرهمدم خاتون جمع شو یمراسم قرارشد همگ انیبعدپا

 .ادنبالمیب!! نیمامان گفت سو. بود یوحاج نصرت يدرحال حرف زدن باحاج محمدموسو رصدرایام, میمسجدشد

مامان . کله گنده شهربودند يهایاندو ازبازار. خبرازدواجم را به اندو نفربدهد اهدخویکه مامان م زدمیم حدس

 د؟یبا دامادم اشناشد!! ونیاقا: بعدادامه داد.کرد یانهاشد وسالم واحوالپرس کینزد
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: وادامه داد رصدراگذاشتیام يبازو يمادر دست رو.شدند رهیپرسشگرانه به مادرم خ یمحمدوحاج نصرت حاج

 .هفته قبل عقدکردند نیوسو رصدراجانیام

 .نگاه کردند رصدرایهردواناً گشادشد ومبهوت به من وام يچشمها

. گفت کیبعدحاج محمد رو به من کرد وتبر.گفتند کیرا در اغوش گرفتند وتبر رصدرایام بیهردو به ترت بعد

 .دیشماهم دعوت هست.هیعروس, یانشا اله بعدسال حاج: سپس مامان اضافه کرد

 نیمن وسو: راگرفت  میجلوامد و بازو. باالانداخته نگاهم کرد ییبا ابرو, کرده بود فیانگارک رصدراکهیما

 . کرد یوخداحافظ میدبریبا.دیروببخش

 .میوبرو دیایتاب میبود زیمنتظرعز.شدیاطرافمان افزوده م يکم برتعداد ادمها کم

 .کردندیبا تعجب نگاهمان م,دندیدیکنارهم م رصدرایمن وام انیاطراف یوقت

 شیجا کی یتاحساب, ندیهم مارابب ایلیا خواستیدلم م یلیخ. چشمانش گشادشد, دیخانوم که تا ما راد نیمیس

 .بسوزد

 .شدم یمتوجه کس رصدرایام يباصدا.رامستجاب کرد میبراورده شد وخدا دعا میزود ارزو یول

 حالتون چطوره؟!! یسالم جناب قدس!!!! به -

 نیدرا...مراسم  نیدرا....درمسجد ... جمع نیا نیدرب. کردم خی.را دورکمرم انداخت و مرابه خودفشرد شبعددست

قدم عقب تر ازشوهرخود  کیاکثرا زنها. داشتندیزن وشوهرها اصال کنارهم قدم برنم.... یشهرسنت

 ..بافاصله , رفتندیم ااگرکنارهمی.رفتندیم

 ...زشته....رصدرایام: گفتم رلبیخودم رافاصله دادم و ز یوکم دمیخجالت کش یلیخ...چرا دروغ

 . کنمیهمه بغلت م يجلو, یبزن ادیحرف ز...ساکت :جواب داد رلبیهم ز رصدرایام

شده بود وقدرت  شترمبهوتیب.کردینگاهمان م,ازحدقه درامده  يباچشمها ایلیا. امد یبرم يادم هرکار نیازا

 .دنداشتیدیراکه م ي زیهضم چ

چه خوب : زگرفتیتمسخرام یحالت شیبعدصدا.کردیم انگاهیلیبه ا زیتمسخرام یباحالت. جالب بود رصدرایام افهیق

 .میخانم باهم ازدواج کرد نیمن وسو د؟یگینم کیتبر!!! جناب میدیکه شماراد

 ایلیا دانستندکهیازافرادحاضردرانجام یلیخ. کردیحاالباخشم ونفرت به مادونفرنگاه م, که به خودامده بود ایلیا

 .جالب بود شانیخواستگارمن بوده ومطمئنا برا یزمان
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هم  دیبا, که پشت سرتون بود ییباحرفها: رصدراگفتیروبه ام, دیباریازان نفرت م کهیدهان بازکردو باچشمان ایلیا

 !!!حفظ ابرو يبرا. دیکردیازدواج م گهیباهمد

. دندیهم شن انیکه اطراف, حرف راگفت نیانقدر بلند ا. ام حبس شد نهینفس درس. به من کرد يابرو اشاره ا وبا

همان . حاصل نشد يرییاش تغ افهیدرق یشل شد ول عیبعدسر.لحظه سفت شد کی,پشتم بود رصدراکهیدست ام

 . را به خودگرفته بود یشگیمعمول هم تفاوتیسردوب افهیق

 .هات جواب نداد نقشه. یسوخت یحساب نمیبیم: بشنود ایلیفقط ا کهیطور ارام

 ي زیچ ایلیگذاشت وصورتش را جلو برد و دم گوش ا ایلیشانه ا يدستش را ازدورکمرم برداشت و رو سپس

فرق سرش  هیال یدهانش بازماند وچشمانش تامنته, دیان راشن یوقت ایلیا یچه بود ؟ول دانمینم.رازمزمه کرد

 .گشادشد

لبش بود به  يرو يپوزخند کهیدرحال, که ازسرتمسخر باالبرده بود ییو با ابروها دیسرش راعقب کش رصدرایام

 .کرد انگاهیلیا

 ......ازکجا....چطور ؟....تو.... تو: خود امد و با تته پته گفت ابهیلیا

 شده؟ یچ:دیاپرسیلیروبه ا.خانوم مثل جن کنارمان ظاهرشد  نیمیس.من نگاه کرد بعدبه

 ...ستیحالم خوب ن.. خونه رمیمن م:کالفه ست  یلیمشخص بودخ کهیرحالمات به مادرش نگاه کرد و بعد د ایلیا

 .به من انداخت زیرامیتحق یکرد و بعدنگاه ینگاه رصدرایروبه ام یخانوم عصب نیمیس

 ؟ یبه پسرم گفت یچ: دیپرس رصدرایرو به ام بعد

: برلب جواب داد يشد وباپوزخند رهیخانوم خ نیمیبه س, کرده حیتفر یمشخص بودحساب رصدراکهیام

 ...گهیحتمابهتون م د؟یپرسیچرازخودش نم

 ....قبرستون میدبریبا... میبر...بچه ها:مامان امد يصدا

 ...حتما مامان جان: درجواب گفت رصدرایام

 ....تو رو خدا !!!!رصدرایام: ملتمسانه نگاهش کردم.دستش رادورکمرم حلقه کرد بعددوباره

 ..کردم  حیکه بدجورتفر!!! حال خوشم راخراب نکن... نگو یچیه نیبب: دیرکردغیبه روبرونگاه م همانطورکه

 .گوشه لبش بود يلبخند کهیدرحال. کتش فرو برد بیدستش رابرداشت و درج, میکه ازمسجددورشد چندقدم

 ؟یبهش گفت یچ: دمیپرس نیماش دم
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خانه  ایلیمن وا نیب يمسئله ا نیا!! مردونه دخالت نکن لیتومسا!! خوشگله: من نگاه کرد زکردوبهیرا ر چشمانش

 ...حاالبپرباال.. گمیم, هروقت وقتش شد.. 

 .. خوردیدرونم رام يکنجکاو نیبودم وا کنجکاوشده

 يمورد. برم اصفهان نیباسو خوامیمامان جان بعدقبرستون م:رو به مامان کرد  رصدرایام, میسوارشد یوقت

 نداره؟

 ..امیم منهم: شد سهامعترض

 خوامیقبل رفتم م..ببرمت گهیدفعه د دمیقول م یول...سها جان امروز نه :به سهازد  نهیازا يلبخند رصدرایام

 قبوله؟.. ارمیم تزاهمیتازه باشه امشب برات پ.. هان؟ ؟یکن يباهاشون باز يخواینم.. روبدم هاتیسوغات

 ؟يمگه اورد: ذوق زده شد سها

 باشه؟. دمیبهت م, رسوندمتون خونه یوقت... نهیتوماش!! زدلمیاره عز:کرد  يخنده ا رصدرایام

 .خوشحال شد و قبول کرد سها

 ؟یچ ياصفهان برا میبر: رصدراکردمیام روبه

 ....خانم  یفهمیم: زد  یینما لبخنددندان

 . بود دنیمثل اب درهاون کوب رصدرایازام دنیکش واقعاحرف

گفت نگاه هاشون  زیمامان روبه عز یمسافت یبعدط.بود رکردهیبدجورذهنم را درگ یوحس فضول يکنجکاو

 ....خانوم روبگو نیمیس.... تعجب کرده بودند ؟يدیرود

. دهانش گذاشته بود يارنجش را لب پنجره گذاشته ودستش رارو . نگاه کردم رصدرایتفاوت ام یچهره ب به

 .نقش بسته بود شیلبها يمحو رو يلبخند

مراسم  يبرا.... اصفهان...رستوران شهرزاد میپسرم فرداشب دعوت دار!! رجانیام: جلوبرد یسرش راکم زیعز

 ؟يایب یتونیم.... همدم خاتون

 ام؟یب یک!! چشم!! حتما: جداشده بودبه خودامد قشیازتفکرعم کبارهی رصدراکهیام

 ...میاونجا باش دیبا 8ساعت  -

 .دیخندیچشمانش م. به من انداخت یبعدنگاه....دنبالتون  امیم7.... باشه -

 ؟یبگ يخوایهنوزنم: زکردمیرار چشمانم

 !!کوچولو ستین یخوب زیچ یفضول: کرد يا خنده
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 ...ستمیمن کوچولون: کردم  اخم

 .... یمن هست يبرا یول -

. اوردیداشت پردرم یسهاازخوشحال,سها راکه داد ي هایرصدراسوغاتیام. میقبرستان به خانه رفت بعدمراسم

 ....یخانه عروسک بارب دنیبخصوص بعدازد

وبه سمت  میشد نیسوارماش. هم سرم انداختم یرنگ یوشال کرم دمیپوش یاب نیوشلوارج ینفت یاب يمانتو

 .میاصفهان رفت

 اصفهان؟ میریم یچ يبرا ینگفت -

 ... دکنمیخانم خودم خر يبرا خوامیم: ونگاهم کرد برگشت

 ؟یچ: را باال انداختم  میابروها

 ....حاال صبرکن -

 . ردیبگ شیلوازم ارا میخواهدبرایکه م گفتیم.  میبه پاساژسپاهان برو قرارشد

 ؟  يدار ینظر خاص رم؟یبرات بگ يدوست دار يزیخودت چه چ -

 نیا.....رصدرایام یدونیم.... یول. هم ندارم ینظرخاص جهیپس درنت... نکردم شیمن تاحاالارا..... یدونیم.... نه -

 میخوب بر..... شیارا رلوازمیسا یول.... کنجکاوم... هیطعمشون چطور نمیبب خوامیم......طعم دار يرژلبها

 .دارمامور ن نیدرا یتخصص خوره؟یبدردم م یچ مینیبب.... میبپرس

 ....رمیبرات بگ یچ میپرسیبعدازخانمه م....پس اول رژلب طعم دار... باشه:را با مزه باالنداخت  شیابروها

 .کردندیوباهم صحبت م ستادهیدوخانم فروشنده پشت دخل ا, میمغازه شد نیداولوار یوقت

 د؟یطعم داردار يرژلبها نیازا.....دخانمهایببخش: جلو رفت  رصدرایام

 يطعمها.... :مختلف يگذاشت بارنگها میرژلب جلو سیسرو کیتکان دادو بعد يازدخترها جلوامد وسر یکی

 د؟یکدوم رو دوست دار... هست یمختلف

 د؟یدار..... یطعم توت فرنگ..... مممم: داد رصدراجوابیام, دهان بازکردم حرف بزنم تا

امتحانش کن : اشاره کرد رصدرایام..... را برداشت ودستم داد یخوشرنگ یو رژصوت.... حتما: کرد  يخنده ا خانمه

. 

دستم امتحان  يرو دیابایکه ابه اندوکردم واشاره کردم  یباخجالت نگاه... بلدنبودم چطورامتحان کنم یحت

 ؟.کنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 ...لبهات امتحان کن يرو... زمیعز: اشاره کرد رصدرایام که

 . زدم میرژ رابه لبها, بود زشیم يکه رو يا نهیا يبه فروشنده کردم و روبرو ینگاه

اگه طعمش هم خوب نباشه رنگش  یحت....خوش رنگه یلیخ... يوا:  رصدرایروکردم به ام. خوشرنگ بود یلیخ

 .....خوامینومیهم.  ستیرودوست دارم جلف ن

 .طعمش روامتحان کن!! زدلمیعز یول:زد  يلبخند رصدرایام

روبه , سوال را نی؟وا گهیجنسش خوبه د.... خوامینومیهم.... نازه یلیخ.....مهم رنگشه ...ول کن ... نه بابا -

 .دمیدخترهاپرس

 ..ادیخوشم ن دمنیشا یول: وتذکرداد دیحرفم پردوباره وسط  رصدرایام

 ... که رنگش به دلم نشسته نهیچکاربه کار توداره؟ مهم ا.... وا: کردم  یکوچک اخم

 .....طعمش هم خوبه....نه : زدم وادامه دادم سیرا ل میبعدلبها

 ؟یمطمئن: انگارول کن نبود  رصدرایام یول

 ؟ هیمارکش چ:تکان دادم و رو به دخترفروشنده کردم  يسر

 .... مارك نیا اددارهیکال طرفدار ز.....هم مناسبه  متشیق... خوبه یلیرژخ نیا: را اورد و اضافه کرد یمارک اسم

 ....دبپسندمیخودم با.... نه: کرد یرصدرانچیام

 رو؟ یچ: نگاهش کردم  یسوال

 !!!طعم رژت رو خوشگله -

 ....دیکه ضررنکرد دینییم دیامتحان کرد یوقت... دیشماببر: کرد یه لوسخند دخترك

 ...شهیکه نم, که طعمش بده دمیوبعدد دمیخر یوقت: روبه دخترك کرد رصدرایام

 عیدرسردارد دستپاچه سر یافکارشوم ریلحظه حس ششم اخطار دادکه ام کی,  طنتیپرشده بودازش نگاهش

 شد؟ یچ نیسو: گشاد شده نگاهم کرد  یباچشمان ریام.رژراپاك کردم

 ... یچیه -

 ؟ يدیترس هیچ: باالانداخت  ییابرو

 ... ادیبرم ياره ازتوهرکار -

 یدخترها هم که ازخوش...ضرر نکنم دوارمیام:وبعدروبه دخترهاکرد کنمیباشه توخونه امتحانش م: زد يا قهقهه

 .غش کرده بودند
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سپس ... خوامیسه تام: روبه دخترهاادامه داد. کله اش رابکنم  خواستینبوددلم م الشیخ نیهم ع رصدرایام

 م؟یبخر یچ گهید مینیبگذاربب... خب: انداخت نیتریبه و ینگاه

 .ستمیانجابا گرید يحاضرنبودم لحظه ا...ییدستشو دبرمیمن با:زده گفتم  حرص

 چرا؟.....اه  -

 ...میامد رونیباالانداخت وپول رژها را حساب کرد و از مغازه ب يا بعدشانه

 ؟ یشد خانم یچ -

اونهاهم  يدیند....... یحرف بزن ينطوریدوست ندارم بااون زنها ا.من حسودم !.....ریام نیشد ؟ بب یچ -

 .....مستعد

 ... ییاون هم تو هیکیمطمئن باش توقلب من فقط ....باشه حاال حرص نخور : حوصله باالاورد یراب دستش

 ...نمینب گهید:نگاهش کردم بااخم

 !!خوردیدوباره حرص م نیسو!جانم  يا: کرد یازسرخوش يا خنده

 ؟ يدیحرصم م ادیانگارخوشت م -

 ... یشیم یخوردن!... اره -

 ....زشته!.... اروم!.... سیه:به اطراف نگاه کردم دهیترس

 ...مونده یاصل يدهایهنوز خر..... میبر ایب.....عاشقانه با زنم حرف بزنم ؟... ؟یچ -

 ... دمیازسرحرص کش یپوف

 ...هم لباس خواب خوشگل.. رمیبگ شیهم لوازم ارا میبر ایحاالب -

 ....نه ؟ییییچ:  دمیکش یغیج

 ... یمغازه امتحان کن يلباس خواب روتو گمینم گهید.. نترس:  رخندهیزد ز یو نگاهم کرد و بعدپق ستادیا

 .....بگو ....نه تو روخدا -

 دمیقول م... شمیم یپسرخوب.... میابریب... خب یلیخ... کنمینم نکارویا گهید... باشه:رادورکمرم انداخت  دستش

.... 

 نیبب: نگذاشت ومرا به خودش فشرد وغرغرکنان گفت یول.... کردم کمرم را ازحصاردستانش خارج کنم یسع

باشه؟ ... نکن تیپس اذ... میزنیقدم م میمن وزنم هم دار... نجااصفهانهیا....اونجا شهرخودتون بود.... نیسو

 ...کنمیکارم روتکرارم گهیکباردیوگرنه 
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 ....باشه... باشه: دادم  رونیازسرحرص ب ینفس

ان هم چه ... چنددست...بعدلباس خواب . دیخر شیکامل از لوزم ارا یسیسرو میبرا. خوش گذشت یلیخ انشب

 ....ییلباس خوابها

.... دیرس ریبعدنوبت لباس ز.کرد حیمسئله تفر نیهم سرا یوحساب دیخودش خر... نگاهشان کنم شدیم شرمم

 .بود يمسئله انجاعاد نیانگارا. کند رونشیو ب ردیگوشش رابگ,مانده بودم حراست پاساژکجاست 

 .دیخر میرفت وهرجورکه دوست داشت برا يچشم غره ا یول....بزنم  غیج خواستمیم

 .نبود الشیخ نیو او هم ع زدندیبا اوالس م یفروشنده هم که حساب يدخترها

 .نراچندبارتکرارکردیا. بردیلذت م,اوردیحرص مرا درم نکهیانگارازا

 ...پس حرص نخور... بدم شترحرصتیب شمیم کیتحر, يخوریحرص م یوقت.... نیسو -

 دمیشب رس11اخرشب حدودساعت . دیخر تزایسها هم پ يبرا. میوشام خورد میهم به خوانساالر رفت اخرسر

 .خانه

 به من خوش گذشت یلیبود وخ میزندگ يشبها نیازبهتر یکیان شب  یول. حرص خوردم یلیبودکه خ درست

. 

به قصدرستوران ,وسمت اصفهان  میرصدراشدیام نیسوارماش زیان روز همراه مامان وسها وعز يفردا

 . میشهرزادرفت

با حوصله  رصدرایام.  رصدرابودیهم ام شیمخاطب حرفها. و سرهمه ماراخورده بود زدیمدام حرف م رسهایدرمس

 .داد یم کردوجوابیراگوش م شیحرفها

 ...کنهیم یداره رانندگ رصدرایام.... سهابسه: دمیوبه سهاتوپ برگشتم

که  یخواهر وراج داشته باش کی یوقت...من عادت دارم ...ولش کن : به من رفت  يچشم غره ا رصدرایام

برات  یچ... پرسهیتازه ازت م.... ستیو ول کنت ن کنهیم فیتعر ازبراتیپ رتایازس, گردهیهروقت ازکالج برم

 ... ستین يزیمن چ يدخترت برا يهایبلبل زبون دنیپس شن.... گفته

برطرف  شیکمبود را برا نیا يکندتاحدیم یسع رصدرایام یول,نداشته  يبودم که اگرسها پدر خوشحال

 ...ازسها داشته باشد  شهیرا هم تیمحبت وحما نیا رصدرایام, دواربودمیام.کند
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امدند و  یزمیسرم يافراد یگهگاه. میزنشستیم کیدور یهمگ.رستوران بود نییمراسم طبقه پا, میدیرس یوقت

 دوکردنیم یو احوالپرس شترامدهیحاالب. است لیحاج خل رصدرانوهیبودند ام دهیفهم نکهیمثل ا. گفتندیم کیتبر

 .گرفتندیسراغ مادرش را م

 ...گفتن کیست ودرحال تبر يمشخص شد که جواد شیازخالل صحبتها.زنگ خورد  رصدرایام تفن

 ..دیخوشبخت بش دوارمیام. دیریمنوبپذ کیخانم روشنگرتبر: سالم کرد يجواد.رابه من داد یبعدگوش

لبم نقش بسته بود  يرو يارلبخندیاخت یب. شده بودم يغرق شاد, خانم روشنگرمخاطب قرارگرفته بودم نکهیازا

. 

 کی, دیهروقت فرصت داشت. که هوشنگ به شمابدهکاربود ینیاون تکه زم ينوشتم برا حهیال: ادامه داد يجواد

 رصدرا؟یام ابدمی. تا بهتون نشون بدم, دفترمن دیسر بزن

 .ممنون.. روشنگر ياقا دیبد دیلطف کن:دادم جواب

 . دمیروبه دادسرا ارائه م حهیوپس فردا ال فرستمیمبراتون  یکپ کیمن .باشه  -

!!! یچیه: گفتم, یقبل هرپرسش. کردینگاهم م یمامان سوال. فرستادم رصدراپسیرابه ام یکردم وگوش يتشکر

 ...دادگاه میقراره بر.نوشته  حهیال,مابده  دبهیکه هوشنگ با يمتر 350 نیاون تکه زم يبرا

 ....لهیباالخره فام....قائله تموم شده  نیا.... خب.... اخه.... مینکارونکنیا... ستیبهترن یول: نگران نگاهم کرد مامان

باشه  یهرچ. درسته نینکارسویا!! دینیبب!!! مادرجون: کرد یدست شیرصدراپیام یول. بزنم یرابازکردم حرف دهانم

دوباره , دینیکوتاه بنش يگرذره اا. خواردادند نیکردند و به شما لقب زم تیشماشکا هیهوشنگ بودکه برعل نیا

 نکهیهم یول.پس بده  نیده که هوشنگ زمیبه من گفت که احتمال بع نیسو. دیدیدستشون م گهیبهانه د کی

 گهیالبته من خودم د. کارالزمه نیا. هیکاف, میدیواجازه حرف مفت به اون نم میستین کاریهم ب نیبفهمه ماهمچ

باشه . میریگیکارها رو دست م يمن وجواد.د دادگاه  ایخودش بره و ب ستین يازین نیوسو رمیگیبه بعد پ نیاز ا

 .نگاه کرد ن؟وهمزمان به م زمی؟عز

من که . کپاداشتیمرغ من !! خب یول "حرف من حرف نزن وگوش کن  يرو "گفتیبود که م دایپ ازنگاهش

دادم  حیدران لحظه ترج یول.خصلت من بود نیاصال ا. بودمیدرمتن ماجرا م دیمن با. کنار نمیبنش متوانستمین

 .زد به غذاخوردنش ادامه داد يلبخند. سکوت کنم

 :مراصدازد یکه کس. میکن یتا خداحافظ میرستوران جمع شده بود رونیهمه ب بعدغذاخوردن

 ؟..یخودت.... نیسو -
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مواجهه . نداشت دهیفا.دیلرزیم میدستها. رابستم وناباورانه برگشتم میچشمها... صدا نیا.... صدا نیا. دیلرز تنم

انهم ... مرگ پسر,نبود یبتیکم مص... بود وشکسته رشدهیپ یلیملوك خانم خ. سخت بود میادم برا نیباا

 !!یخودکش

 نهمهیبعدا کردمیفکرش رونم:ادامه داد. تفاوت بود ینگاهش سرد وب.جلوامد. دهانم راقورت دادم وسالم کردم اب

 ....نمتیسال بب

 ...گهید میابریمامان ب: سها کنارم امدوگفت. زدم یزورک يلبخند

 ...هومن ...هو..هو: گفت یچشمانش ازبهت گشادشد وباسخت, نگاهش به سهاافتاد یخانم وقت ملوك

 .شده بود رهیبه ملوك خانم خ. سها تعجب کرده بود.دستم رادورشانه سها حلقه کردم  ناخوداگاه

 هیافتاد ودو دستش راسمت صورت سهاجلو اورد وباگر نیوزانو زمد يسها رو يپا يخانم جلوامد و جلو ملوك

 ....خدااااا.......هومنه  يهایبچگ هیچقدرشب.....خدا....هو من : صحبت کند توانستیم یبه سخت کهیدرحال

وحاالبه هق  کردیم هیملوك خانم گر. سها خودش رابه من فشرد یول. همچنان سمت سهادراز بود شیدستها

 .....نه ؟خداجون... بچه هومنه... هومن منه هیچقدرشب... خداجون: ود وهق افتاده ب

. قلبم به تپش افتاده بود. متوجه ماشده بودند انیکم کم اطراف.کردیم هیرابه صورتش زدوگر شیبعددستها

 کردمیاحساس م. کردیرادرمن زنده م يملوك خانم خاطرات بد دنید. نمیصحنه رابب نیاصالدوست نداشتم ا

 .افتدینم یزن اتفاقات خوب نیا دنیباد

نگاهش به من افتاد و  کبارهیو ؟یکنیم هیچراگر...شده؟ یچ....ملوك : شوهرملوك خانم امد,خسرو خان  يصدا

درنگاه خسروبودکه دوست  يزیچ. سهاراپشتم هل دادم يرارادیغ یلیخ. خورده بود کهیاوهم ..... بعدبه سها

 .نداشتم 

 . کردیخسروخان همچنان به من و سهانگاه م.فتم کردم وبعدعقب عقب ر یسالم

 ؟یشده؟ خوب یچ... نیسو:دینگران پرس.بود رصدرایام. به عقب برگشتم عیسر. شانه ام قرارگرفت يرو یدست

 اره؟ ؟يشوهرکرد: خسرو خان امد يصدا

 .کردیومن نگاه م رصدرایگرانه شده بودوطلبکارانه به ام خیحاالنگاهش توب. برگشتم

 .زنش راگرفت وبلندش کرد و از ما دور شد ربغلیبعدز

 اره؟.خسروخان بود  نیا.... نیسو: مامان امد يصدا

 کرد؟یم هیشده بود؟ چرا ملوك خانم گر ينجوریچراا: دیمامان پرس.سرم راتکان دادم  فقط
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 .بود  دهیسها رود -

 هان؟. کردینگاهت م نقدرطلبکاریحاالچراخسروخان ا -

 ...ترسمیم..مامان  دونمینم -

 ن؟یبود سو یاون ک: دیرصدراپرسیام

بغض کرده .راگرفت  میگلو يزیبعدانگار چ... پدرومادرهومن:پاسخ دادم . شوکه شده بودم. سربرگرداندم دهیترس

 ...دارم ياحسا س بد... ترسمیم.... رصدرایام: ادامه دادم

 گفته؟ زیمگه چ نیسو ؟یچ يبرا... ترس؟: کردوجواب داد یاخم

 .نگاهش رو دوست نداشتم, يگفت شوهرکرد یوقت یول. ...نه -

 ...من پشتتم ... نگران نباش.. میابریب. یرو بد بدون يزیهرچ يعادت کرد....بسه : راگرفت  میبازو

انگاراوهم حس کرده بود . گفتینم يزیسهاهم چ یحت.حکمفرمابود نیدرماش بیعج یسکوت,برگشتن  درراه

 .تلخ فراگرفته بود یراحس شیبودوجا دهیپر يتمام ان حس خوبم ازصحبت باجواد. افتاده یاتفاق

 .فرستادیم رلبیهم صلوات ز زیوعز دیکشیمامان گهگاه اه م. نزند یداده بود حرف حیرصدراترجیام

 :که درذهن من ومامان بود رابه زبان اورد يزیبه حرف درامد وانگارچ زیخانه عز کینزد

 ره؟یبگ نیبچه روازسو تونهیخسروم!!مادر!! رصدرایام -

به ان فکرکنم وبرزبان  یبود که جرات نداشتم حت یسوال نیا.نگاه کرد زیبه عز نهیبه خودامد و از ا رصدرایام

 !!نگران نباش گفتیدرچشانش بودکه م يزیچ,سمت من برگشت . کردم رصدرایبه ام ینگاه دهیترس. اورمیب

 هیاون جدپدر یول.... ارمیسردرنم یحقوق لیمسا نیازا....بپرسم  لمیدازوکیبا!! حاج خانم دونمینم:زد  يلبخند

 ...رهیبچه روپس بگ تونهیپس نم.... سپرده نینره حضانت سها رو به سو ادمونیودرضمن 

 .....من ازدواج کردم یول -

.... نشده يزیحاال که چ... نیسو... نیسو: کرد یاخم رصدرایام... خارج شد میلبها انیجمله به زحمت ازم نیا

 ... فتهین یاتفاق دیاصال شا

 ....اگه سها روخواست؟ اگه ؟یاگه افتادچ -

 .دیشنیما را نم يازحرفها يزیبود وچ دهیسهاخواب.برگشتم .. و نگران مامان بود دیناام يصدا

زنگ  کی.... شرمنده....مادر. ..رجانیام: رصدرایمامان روکرد به ام. میبه هم کرد یومن مستاصل نگاه مامان

 ...میکنیدخترامشب دق م نیبخدا من وا.... لتیبزن به وک
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 زنمیزنگ م.... باشه.. د؟یشد ينطوریچراا فهمیاصال من نم د؟یزنیچرانفوس بدم.... بابا يا: کرد یپوف رصدرایام

 .امد"باشدیمشترك موردنظردردسترس نم" يصدا... رادراورد لشیوموبا...

 ....مردمیتافردام. فرورفتم یددرصندلیناام

 يراازجواد حهیال یاصفهان رفت وکپ رصدرابهیام. حرف بزند يخودش با جواد رصدرایقرارشد ام, انروز يفردا

 تونهینم يصحبت کردم گفت خسروکار يباجواد... نینگران نباش سو: گفت زیچ کیبرگشت تنها یوقت.گرفت 

 ...نگران نباش...ادگاهادتودیم, کرد تیاگه شکا یول... بکنه

 ؟...نیهم -

 ....نیاره هم -

 .ربگذردیبخ زیکه همه چ دنداردیادامیهم معلوم بودکه ز يجواد يازحرفها. خل شده بودم. زدیبدجورشورم دلم

 .فکرنکنم يزیدادم به چ حیترج

ودرخواست  میکرد تیکه چراشکا دیمامان خط ونشان کش يبعدکه محبوبه زنگ زدوازپشت تلفن برا دوروز

 ؟  يمتر350 نیان زم يریبازپس گ

شماحالل  ادمهی... بشه؟ تونیحروم واردزندگ دمالیخواهیشماکه نم یدرثان...اوال سالم : راگرفتم  تلفن

, میندار یما حرف...محبوبه خانم دیاونو ردکن, مال حروم براتون دردسربشه نیا نکهیپس بهتره قبل ا... يخوربود

 ...اه دردادگ دیدار یهرجواب

 ....شهیازگورتوبلندم شهیات یهرچ ؟یگیم یچ گهیتود!! دهیورپر:زد و داد زد  یغیج

ودوست  هیتودروهمسا...نه؟ زشته بخدا..ست  دهینکوه يخوار نیزم.: بلندگوگذاشتم يمحبوبه خانم رارو يصدا

 .....واشنا زشته

بدون رفتن به ... میکن یمصالحه م.. باشه: زدینفس نفس م. ارام باشد دکهیتوپیبه محبوبه خانم م یانگارکس

 ....دمیپولش روم...دادگاه 

 ...وقفش کنم  خوامیم....نه  -

 خوامیم... يدیمتررو پس م 350سانت سانت اون .... محبوبه: جلوامد ورو به تلفن گفت... بود زیعز يصدا  نیا

 ...وقفش کنم 

 .دیهان؟ وغش غش خند. شهیم یچ یلیمستط نیمتر زم 350اخه : کرد  یعصب يخنده ا محبوبه

 ....!!!!مردم يبرا یتوالت عموم -
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 ؟!!!!! ي ي ي ي یچ -

 .کردیگوش راکرم غشیج يصدا

 ؟یچ یعنی -

 هیریتازه خودافرادخ, کشاورزها,باغبانها,مسافرها.کنارجاده است .. رو دارم ارشیاخت... نمهیزم: گفت يجد زیعز

 .راقطع کرد یبعدگوش.....خداحافظ و منتظرم .... ثواب داره....

... گمی؟راست م هیچ: نگاهمان کرد  يجد زیعز... رخندهیز میخانوم زد قهیتلفن من مامان وصد بعدقطع

 .... یکردم توالت عموم دوقفیشا

 ....متر 350دلباز وبزرگ .... یباحال یعجب توالت عموم:زیدلم راگرفته بودم روکردم له عز کهیدرحال

 نیسو میجد.... میجد... ه؟یچ.... تهاومردمیرع ينمازخانه هم کنارش برا کی: باالانداخت  يشانه ا زیعز

 ....ندارم یشوخ.....

 ....کاره نیبهتر.... نیافر. زیقربونت برم عز یاله: و اورا دراغوش گرفتم  جلورفتم

ازدست  یمادرش روتوبچگ یوقت,چشم و رو  یاون محبوبه ب.... که من پشتتم...پس برودختر:زد يلبخند زیعز

 يچقدربرا اشاهدهیدر... موقع شوهردادنش تنهاش نگذاشتم... همه کارکردم...کردم يمن براش مادر, داد

 ينطوریحاال ا!!!! بابات نیحس الالهالاله ا....انوقت دختردسته گل خودم رودادم به اون .... ازدواجش سخت گرفتم

اون و برادرش  یسرپرست یمحبوبه دوسال بعدمرگ زنش مردومن و حاج يبابا......واقعاکه... دهیجواب منوم

بدون کم ,روبهش برگردوند راثشیتمام وکمال ارث وم یبماندکه هوشنگ زودمستقل شد وحاج. میروقبول کرد

 .... امیمن کوتاه نم....اون نمک خورده ونمکدون شکسته ...ش من بودیمحبوبه تاقبل شوهرکردنش پ....  يوکسر

 يسرباز. حال خوشمان گرفته شد,که امد یدادگاه هیعصربااحضار یول. میدرحال خوش خودمان بود تاعصرهمه

خانوم درخانه اقاجون امده واوسرباز رابه انجااورده  قهیبه گفته صد. خانوم بود قهیکه ازدادگاه امده بودهمراه صد

 يشاد دنیانگارروزگارچشم د. بود کردهخسرواقدام ..... حضانت سها يازطرف خسروبود برا هیاحضار.بود 

 .... ولبخندبه من نداشت

 

*** 

داشتم پس . کردند یراخال میرپایانگارز. شد یته دلم خال, افتاد يچشمم به ساختمان بلندوپرابهت دادگستر یوقت

 .دمیشن رگوشمیرصدرارازیام يصدا. راگرفت میربازویز یدست یول.افتادم  یم
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 ...بابا نگران نباش ؟يحاال کم اورد نیازهم...چته؟  نیسو.. نیسو -

انداختم وناالن جواب  یرصدرانگاهیباعجزبه صورت ام... مقاوم کجارفته بود نیسو. راگرفته بود میگلو بغض

 .....رمیمیبدون سهام.... رمیمیمن م.... ریام: دادم

 رند؟یگیگفته بچه روازت م یک... زمیعز دونمیم....باشه  ...باشه -

دستش رادورم حلقه کردومرابه خودش .وبغضم پاره شد  ؟يدیپشت تلفن ؟صداش رونشن يدیند... خسروگفت -

 .... فشرد

.... نباش فیضع.... قربونت برم اروم. میهست يدادگستر يما درست روبرو نیبب....اروم  نیسو... شیه.. شیه -

 ؟یفهمیم... خوامیمحکم خودم روم نیمن سو

 ".وارامش داشت يدلسوز, کم یلیخ, یبه کم ازین. به محبت داشت ازیحاالن نیسو نیا. دیفهمیچرانم "

دستم رابه . امدیم رونیب ینفسم به سخت. تمام بدنم رافراگرفته بود يقرار یب کجوری. به دوران افتاده بود سرم

 .ترساندیساختمان مرام نیا. بود نجاخفهیچقدرهوا ا. هوابود کاشیا .رساندم میدورگلو

 .میبه خودامد يجواد يجلونگذاشته بودم که باصدا یهنوز قدم. قورت دادم یدهانم رابه سخت اب

 ؟...خانم نیسو نیخوب...سالم  -

خودتون درست  يبرا هیا افهیچه ق نیا: چشمانش گردشد,دیحال نزارمراکه د. دوختم يدرمانده ام رابه جواد نگاه

 د؟یکرد

 یسرخودزنگ زده واون ابله هم هرچ کهیخانم به اون مرت روزکهیازد:جواب داد یعصبان یبالحن رصدرایام

 .زنهیحرف خودش روم, گمیبهش م یهرچ.بهم  ختهیاعصابش ر,ازدهنش دراومده بهش گفته 

حال  نیاگه باا. دینیبب: داد به نشانه تاسف تکان يسر يجواد. ختیریصورتم م يبه پهنا حاالاشک

 یبه چه زبون. پرونده دست ماست نیا. دینگران نباش...حق باشماست ..... بابا يا. امیمن نم,داخل  دیدبریخواهیم

 بگم به شما ؟

 . کنمینم هیگر گه؟یخوبه د... باشه...باشه : راپاك کردم  میاشکها عیوسر دمیدماغم راباالکش اب

که  یاتاق. میراه افتاد 506رفت وهرسه به سمت اتاق  رصدرایبه ام يتکان دادوچشم غره ا يسر

اگردستش را رهاکنم تمام  دمیترسیم.را محکم گرفتم  رصدرایدست ام. شود نییمن تع يقراربودسرنوشت سها

 .ازدست بدهم, که بدست اورده بودم یاعتمادبنفس
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پرازتمسخربه من  ینگاه دیتامراد.بودند ستادهیا,خوردیکه مشخصابه وکالم يدراتاق خسرو بامرد پشت

 نه؟یپس نوه ام کو ؟کجاست؟ توماش: انداخت وسرش راتکان داد  رصدرایوام

 .خودت يبعدتز بده برا, شهیم یچ نیاول بب داد؟یعل ياقا یینچا کهویبپا :جواب داد رصدرایام

 . مهارشد شیبافشاردستش توسط وکل, دیبگو يزیدهانش رابازکرد که چ خسرو

سرش . مشخص نبود زیچ چیاش ه افهیمسن بود که ازق يمرد یقاض. میواردشد.اسممان راصداکرد يسرباز

 .راقرائت کرد یمتن دادرس یمنش. میخودنشست يهمه سرجا. راپوشانده بود شیشانیپ یاخم.بود  نییپا

به خود  یباتکان دست. دمیشنینم يزیاصال چ. گفتمیذکرم رلبیمدام ز.بلندشد وشروع به صحبت کرد يجواد

 ....بلندشو...با توئه .. نیسو: گفت رلبیز رصدرایام. امدم

 يبه ورقها یبه من وبعدنگاه ینگاه یرچشمیز یتکان دادم وقاض یقاض يبرا يوبه نشانه احترام سر بلندشدم

 .دروغ نبود  کندمیداشتم جان م ستادهیا میاگربگو.درون دستش کردوسرش راتکان داد

گفت خب خانم  یقاض. نگاه کنم شیبه چشمها نکهیا يجا.شوم  رهیخ یکنارگوش قاض ییکردم به جا یسع

 درسته ؟. دیبزرگ کرد ییوبچه روبه تنها تدیشما حضانت فرزندتون را ازپدرشوهرتون گرف نجانوشتهیا.... یعیسم

 ...دیرفت وگفت بلندجواب بد يچشم غره ا. تکان دادم يسر

 ...یقاض يگفتم بله اقا لرزان

 درسته؟ دیاال ذکرشده شوهرکردوح -

 ....بله  -

 بچه کجاست؟ -

دستش رابلندکرد  رصدرایام. اوردیبرود او را ب رصدرایام, ازشدیقراربود اگرن. نشسته بود نینزدمامان داخل ماش سها

 .اجازه صحبت داد یوقاض

بود وارد دادگاه بشه درست ن. نهیبچه داخل ماش,دییفرمایاگراجازه م... یجناب قاض:بلندشدوگفت  رصدرایام

 ...ارمشیبرم ب, ازهیاگرن.

 .نمشیبب خوامیتکان دادوگفت بله م يسر یقاض

 ....نه نرو...ریام ارگفتمیاخت یب. بلندشد که برود رصدرایام

 .به من نگاه کرد مبهوت

 ... گردمیوبرم رمیاالن م.. نجاستیا يجواد نیسو -
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 کینشون بده ....ضعف نشون نده.. خودت باش.. نیسو:راگرفت  میرصدرابازویام. اورمیکم ب,اگراوبرود  دمیترسیم

 ...نیافر...باشه؟ محکم باش ... نشونشون بده... یهست يزن قو

 ینگاه یقاض. خسرو اجازه صحبت خواست لیوک. دادم رونینفسم رابافشارب. روح داشت. جان داشت شیحرفها

 .کردواجازه داد

نزد  دیسها با نکهیوا یسها وامکانات رفاه يمناسب برا یپرستدرمورد سر.بود يعاد لیوک هیاول يحرفها

 .کرد خیس يجواد یکردکه موبرتن من وحت ییزهایناگهان شروع به گفت چ یول. کند یخود زندگ يجدپدر

وزحمت  ستیدراون ن یبچه شون روبزرگ کردند وحرف ییچندسال به تنها نیا یعیخانم سم... یجناب قاض -

 ..ستیمتاسفانه ن رکهیاخیدخترش هست  يبرا یمادرمناسب ایکه ا نهیمسئله مهم ا یول. دندیکش

 ؟باکدوم سند؟باکدوم مدرك؟ هیچه حرف نیا..اعتراض دارم : بلندشدواعتراض کرد عیسر يجواد

 ؟ي؟ باچه سند...خب:  لیروکردبه وک یقاض. انداخت يبه من وجواد ینگاه پرازنخوت نانیخسرو باا طم لیوک

 یخوب یسابقه اخالق انیوچندتن ازکسبه واطراف گانیطبق شهادت همسا... قربان:راصاف کردوجواب داد شیگلو

 ؟یگیم یچ: ودادزد. دیمثل فنرپر يجواد.....درارتباط بودند و يادیبا مردان ز نکهیندارند ومتاسفانه مثل ا شونیا

 ؟یزنیتهمت م يدار.... ؟یگیم یچ یفهمیم.... ؟يچه افراد.... ؟یگواه.... شهادت؟

 .کنند تیحق دارندبه جرم تهمت وافتراشکا شونیا, نباشه ياگرادله تون قو د؟یمطمئن:  لیروکرد به وک یقاض

. اصال توان تکان خوردن نداشتم... لَخت لَخت. رفته بود نیتمام حس اعتمادبه نفسم ازب.حس شده بودم  یب

 چگونه ؟..... زدند؟من؟یحرف م یدرباره چه کس

وگذاشتم ...دادم  هیتک یسرم رابه صندل.... دوباره... دوباره....شروع شد... چشمانم رابستم. دمیشنیرانم انشیحرفها

 "بلندشو وازحقت دفاع کن... یهست يتوقو.. نیضعف نشون نده سو". زدمیم دحرفیبا یول. دیایب میاشکها

 یماننداتشفشان کبارهیبودم به  دهیسالها شن نیکه درتمام ا یمزخرف يازحرفها یوناراحت تیعصبان انگارتمام

 ....خوامیاجازه صحبت م یقاض ياقا: بلندشدم .جادکردیدرمن ا ییرویدرمن سربراورد ون

 د؟یدار يدیمطلب جد:به من انداخت  ینگاه یقاض. درحال بحثند لیو وک يبودجواد مشخص

.... یجناب قاض:دوختم  یابه چشمان قاضچشمانم ر. رابه کف دستانم فشاردادم میناخنها.راتکان دادم  سرم

 یحرف,کردندو سرمن وپسرمرحومشون معامله کردند یکیاقا دست به  نیپدرمن وا, سالم بود 15 یوقت نکهیدرا

چون باازدواج . گمینم يزیچ,ردک یمنوزد وبعدتووان حمام خودکش یپسرشون همون شب عروس نکهیدرا. زنمینم

 .دخترمحبوبش رو ازدست داده بود,بامن 
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 وهیبعدب نکهیدرا: ادامه دادم يمحکمتر يباصدا. ادامه دهم,اشاره کرد یقاض یول.خسرو امد لیمعترض وک يصدا

اقا  نیا يحامله شدم اصال برا یوقت نکهیدرا. ستین یحرف,کردند رونیاقا وزنش منوازخونه ب نیشدنم ا

باکمک  ییمن به تنها یول. ستین یبازهم حرف,ود و راحت حضانت بچه روبه من سپردندوهمسرشون مهم نب

 یپاك زندگ. پاك بودم. بزرگ کردم يبچم رو دور ازهرغائله ا, رفتم شهرستان. بچه روبزرگ کردم نیمادرم ا

اون افراد رو به دادگاه  کی کی خوامیازمحضردادگاه م یول.شهادت گرفته  ياقا ازچه افراد نیا دونمینم. کردم

 نیمگه نه که تود.شرح بدهند قایکردم؟ چکارکردم؟ دق یعفت ارخالفمن چه ک, تااونها تذکربدهند, فرابخونه

. دارم مانیخودم ا یچون به پاک... یجناب قاض خوامیمن ازشمام. باشند دشاهدیاسالم گفته شده چهارمردعاقل با

 يرمردهایپ...زن مرده  يمردها. خواستگارداشتم...اره . حرف هست وهیب يجامعه پشت سر زنها نیمتاسفانه توا

 .وخودم بزرگش کردم ارمین يبچم ناپدر يازدواج نکردم تابرا  یول... ساله80

 ...گند اونکه دراومده ؟یاره پس باشوهرت هم رابطه نداشت: خسروامد زیطعنه ام يصدا

 .بهت اجازه حرف زدن ندادم....ظ کن اقااحترام دادگاه روحف: به سمت خسرو برگشت عیسر یقاض

 ؟يدار يا گهیحرف د:من اشاره کرد بعدبه

 نیا. کرد يباز یکس يباابرو شهیراحت نم نکهیفقط ا... ستین یحرف یجناب قاض: راتکان دادم سرم

بوده؟  ومدهیدهسال دنبال نوه اش ن نیدهسال کجابوده ؟چراا نیا. اومده نوه داره ادشیاقابعددهسال تازه 

 .ندارم ونشستم  یحرف گهیشده؟د داشیحاالکه بچه ازاب وگل دراومده؟ پ

من  یجناب قاض: کرد یبعدبلندشد و رو به قاض. يخوب حرف زد: گفت رلبیبه من زدوز يلبخند يجواد

 سوگندبخورند.تا, دیبه دادگاه فرابخون, نامه روامضاکردند راستشهادیکه ز يازاون افراد  کیهر خوامیازشمام

 ..نداره یخوب یسابقه اخالق یعیسم نیخانم سو یعنیخانم  نیوشهادت بدهندکه ا

 افرادحاضرند؟ ااونیا ؟یگیم یخوب چ:خسروگفت  لیروکردبه وک یقاض

 ..باشه یجناب اونها امضاکردند وفکرکنم کاف:کرد وبا من من گفت  یروبه خسرونگاه مشکوک لیوک

روکه  یخانم حق داره کسان نیا... یحقوق روبخون دازاولیفکرکنم با... لیوک ياقا: گرانه گفت خیتوب یقاض

 نیگندوایراست م دیشا.وبفهمم  نمیاونها رو بب خوامیمن هم م.به دادگاه فرابخونه , زدند ییابرو یبهش تهمت ب

 ..نداره  یخانم سابقه خوب

 ...و ندیاینزدشماب یونندخصوصتیالبته م.افراد حاضربه شرکت دردادگاه باشند نیا کنمیگفت فکرنم لیوک

 ..حاضرشوند یقاض يدادگاه درمقابل من وشمااقا نیدرا دیبا رینخ: گفت يجواد
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 یچه کسان دانستیخدا م. حاضرنبودند با من رو درروشوند,که ان نامه مسخره راامضاکردند یبودکسان مشخص

 بودند؟

 ....مامان: گفت دترسانیراکه دم. بود دهیسهاترس. باسها واردشدند رصدرایام. اتاق بازشد درب

 .نجاباشندیفقط وکالا. رونیدبیبر لدادازاتاقیع يشماواقا: روکردبه من یقاض. راگرفت میدوباره گلو بغض

 ..رونیبروب..چشمانش رابست وگفت اعتمادکن  يجواد.محل نداد یقاض یول.کردواعتراض کرد خسرواخم

سها . من وخسرورابه داخل فراخواند يدرباز شد وسرباز  یقیبعددقا.روبه مرگ بودم یدراتاق ازترس ونگران پشت

 .دیایبلندشدتاسمتم ب دیمراکه د. چسبانده بود يخودش رابه جواد

 يرا, دادیسهاعل يباتوجه به ادله موجود وشواهد وگفته ها: رابه چشم زد و رو به من وخسروکرد  نکشیع یقاض

 ياقا يرو برا يدارباجدپدریالبته حق دو کنمیمادرش م لدادبهیسها ع یبه حضانت و سرپرست

روز  کیتاهرهفته  دیدخترتون روبد ياجازه مالقات جدپدر دیبا یعیسم نیخانم سو. کنمیلدادمنظورمیخسروع

 .باهاشون مالقات داشته باشند

به دادگاه  نینکن به جرم توه يکار... ساکت شو: بلندگفت یقاض.به دادزدن کرد و معترض شد خسروشروع

 يداد یعیسم نیخانم سو یاخالق یاورده وشهادت به ب لتیکه وک يبرگه استشهاد نیدرضمن ا. بندازمت حبس

 . مونهیمحفوظ م شونیبه ا نیخاطر توه يخانم برا نیا يبرا تیوحق شکا مونهیمن م شیپ

 نیخانم ا نیسو. دیباشمن که گفتم نگران ن... دیدیجلوامدوگفت د يجواد. شدیباورم نم. شده بود خسروسرخ

 دینگران نباش. ستیاهلش ن یخداروشکر قاض.ببره  شیکارش رو بارشوه پ خواستیدادمیعل ياقا لیوک

 .ریاخیبخاطراون نامه استهشاد؟. کنم تیدشکایخواهیحاالم.

. کردم هیفقط سهارا دراغوش گرفتم وگر. خواستمینم ي زیدران لحظه چ.نه نه:سرم را تکان دادم  عیسر

 !!!خسروبرودبه جهنم 

کرده  یسواالت.شرح دهد شیوازاوخواسته برا دهیبامن پرس یازسها درباره زندگ یگفت که قاض میبرا يجواد

 ....کنه وخوب سهاگفته بامادرش یزندگ یبا ک دهیم حیترج دهیوبعدپرس

 .َِاستر س واردکرده بودمن  نطوربهیخدالعنت کندخسرو را که ا. کوچک من بامن بود يسها...نبود گرمهمید

 

!!!.. يفکرکرد!!! رهیدختره خ: سمتم امد و داد زد یعصب.امد رونیسرخ شده بود؛ب کهیبازشدوخسرو درحال دراتاق

 ...گذارمینم. نییاب خوش ازگلوت بره پا مگذارمین
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 !!!گهیبسه د -

نزارپشتمان  یورم کرده باحال ییملوك خانم باچشمها.بالطبع من هم برگشتم .مات به سمت صدابرگشت  خسرو

 .کردیبود و به خسرونگاه م ستادهیا

همش ... رتوئهیهمش تقص: روکردبه خسرو,دیلرزیکه م ییرابه سمت خسروگرفت وباصدا جلوامدوانگشتش

.... که دوست داشت برسه يبه دختر ینذاشت... يبچم رو نابودکرد... لعنت به تو..... اتهیو خودخواه رتویتقص

دست  يبچه روسپرد ضانتح يولجباز یبعددرکمال خودخواه.. يکرد چارهیدختروب نیاونو، هم ا سرپول ؛هم

..... ؟یبرس ي خوایم یبشه؟ به چ یکه چ.... يکرد تیدخترشکا نیازا تیحاالهم بخاطرخودخواه.. نیسو

 ....ایبه خودت ب.... ؟یکنیچرابس نم

 ؟یکنینجاچکارمیا... برو خونه زن:شد  یبود ،عصب افتهیکه حاال خودش راباز خسرو

 .گفت غیوکلمه اخرراباج.... هااااان ؟یکنینکارهارومیا یچ يبرا... بسه گهید... رمینم -

نوه ام  خوامیم یگفتیم ،يزدیدخترحرف م نیبا ا یرفتی؛م یخواستینوه ات روم..... چرا؟......اخه چرا؟: دادزد

اگه ازت ... ن؟یاره سو: روکردبه من  کبارهیبعد.... بزرگترش شیپ یرفتیم کرد،یاگه مخالفت م. نمیروبب

 داشت؟ هان؟ یاشکالما،  شیپ ياریبچه روب یگهگاه ،ينوه مون روبه مانشون بد میخواستیم

دوباره به ملوك . خسرو لیخسرو وک ،يجواد رصدرا،یام. نگاه کردم هیبه بق.نگاههابه من دوخته شده بود  تمام

بد باشه؟ باالخره شما  دیچرا با..... نوه تون باشه ،نه دنید ياگرفقط برا.... دیراستش روبخواه: خانم نگاه کردم 

 نیا. رهیحضانت بچه روازمن بگ خواستیم سروخانخ یول... ستیمگه مادرمن ن.... يپدربزرگ مادربزرگش بود

 ...من  يبرواون هم باتهمت به ا.بود يکمال نامرد

 ...زدن غیوشروع کردبه ج یییییییوا......اره ؟..... اره؟: دیچشمانش راگشاد کرد و رو به خسروپرس ملوك

 کوفتیخسروم نهیوبه س زدیداد م. شده بود وانهیملوك خانم انگارد یول.کردارامش کند یوسع خسروجلورفت

 !!!چارهیزن ب...سوخت  شیبرادلم . شد نیبعدبه هق وهق افتادوپخش زم. کردیومدام لعنتش م

. کنارش نشستم ودستش راگرفتم. زدینم یحرف یکس.نشاندمش  یمکتین يرو. کردم بلندش کنم یوسع جلورفتم

 یبخداوقت یول... من هم باهات بدکردم... منوببخش...متاسفم  نیسو: روبه من کرد انیگر یملوك خانم باچشمان

ناخوداگاه ازتوبدم . شدیکباب م اشدلم بر ره،یم نیوداره ازب دهیوبه عشقش نرس باستیهومن عاشق فر دمیدیم

من  ی،ول ادیب خواستیخسروم.  دمیشنیوداد تورو م غیج ي،منوخسروصدا تونیاون شب، شب اول عروس.اومد یم

که . منِ مادر،منِ خودخواه نگذاشتم یول. باال ادیب خواستیبخدا خسروم... به ماچه...نگذاشتم وگفتم ولش کن 
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کنه، اروم  یاگه هومن تورو بزنه وحرصش روخال کردمیاون شب احساس م. گذاشته بودم، بچم زنده بود اگه

 .ازته دل زد  يوضجه ا...... نکهیغافل ازا یول. شهیم

. کردم دستم راعقب بکشم یسع.دیودستم راگرفت وبوس....منوببخش ... نیمنوببخش سو: ادامه داد ناالن

سها رو  ينگذار گهیاگه د یحت. یبخشیبگومنوم...بگو نیسو: به چشمانم نگاه کرد وملتمسانه گفت. نگذاشت

 ..منوببخش. نمیبب

 ".سوختیم شیدلم برا.. ازدست دادن نداشت يبرا يزیزن چ نیا شد؟یمگرم "

 ...همون موقع .. متوندیمن بخش..ملوك خانم :گرفتم ودمم گوشش زمزمه کردم  دراغوشش

 ...ازته د ل....واقعا؟: راگرفت کرددستمیراپاك م شیبادستش اشکها کهیراعقب برد ودرحال سرش

 ....هیدروغم چ... اره -

خسرو ومن نبود، االن بزرگ  یاگه خودخواه: پرازحسرت به سهاانداخت  یو بعدنگاه دیدماغش را باالکش اب

 . نمیسهاروبب ياگه نگذار. دمیاالن هم بهت حق م. دمیدیشدن سهاروم

،سها رو  دیهروقت خواست. ستین یمشکل. خوادیسهاهم پدربزرگ ومادربزرگ م...ملوك خانم  هیچه حرف نیا -

 باشه؟. امیفقط خودم هم همراهش م. ارمیم

اقا :  رصدرایبعد بلندشد و روکرد به ام... مادر یان شاله خوشبخت بش.. یلیخ. نیسو یخوب یلیخ:زد  يلبخند

بعدملوك .نکرد یسهاهم مقاومت.دیبعد روکردبه سها وجلورفت ومقابلش خم شد و او رابوس.. متاسفم.. دیمنوببخش

 .دادگاه رفت  رونیخانم بلند شودوبه سمت ب

*** 

 یواقعاخودخواه.سوخت  یهومن م یملوك وخسرو وحت يدلم برا. میهمه ساکت بود نیبرگشتن، درماش موقع

 .دارد  یانسان چه تاوان

رضا زنگ  نیگفت سو زیعز.بود  یبیعج يواقعا ماجرا میکرد فیتعر زیعز يخانه؛ ماجرا را برا دمیرس یوقت

 .ستیبدن ،یسربه باغ بزن کیبعدخواست . يگفتم دادگاه دار ییکجا دیزدوپرس

 شده مگه؟ یچ دمینگاهش کردم پرس مشکوکانه

 ..افتاده یاتفاق کیانگار ینگفت ول يزیچ... دونمینم -

 .بود یواه الیانگار خ یول.باشد فتادهین يدیاتفاق جد دواربودمیام.کردم  یپوف
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 خواهدیدوباره م نیمشخص بودکه حس. مشغول به متراژبودند نیدرباغ حس يدم باغ؛ چندنفر دمیرس یوقت

 .اورده  يمشتر نیهم يبرا. رابفروشد نشیزم

 دمیکه د ي زیچ یول...رو بفروشه  نشیزم خوادیم.. هیجد ندفعهیا! خانم نیسو: کرد  یسالم. رضا زنگ زدم  به

 ؟ییاالن کجا دمیپرس... کنهیم یکه داره توجاده خط کش,بود  نیا

 . امیب کنمیم یسع یول.. کاردارم ییجا: داد جواب

, خودم اقدام کرده ام دیفهمیم رصدرایوام رفتمیاگرجلوم.مانده بودم چه کنم . انگارقصد ادم شدن نداشت نیحس

اول به , امد شیپ یاقدام نکنم واگرمشکل ییبارتکرارکرده بودتنها نیچون چند. امدینم ادخوششیمطمئنا ز

 .میاوبگو

همراه چندمرد درحال متراژ  نیحس. صبرنکردم و جلورفتم.تلفن راجواب نداد  یکس یول,زنگ زدم  رصدرایام به

 تونیشوهرگرام! بگم خانم روشنگر دیبا ای.! خانم نیسالم سو! به:زد  يشخندین دیتامراد نیحس. بودند

 د؟ینجاهستیخبردارندشماا.. کجاهستند؟

 ؟یکنیچکارم يدار: دمیاشاره کردم وپرس,که درحال متراژبودند يتفاوت نگاهش کردم وبه دومرد یو ب سرد

 ..که ینیبیم!!!...متراژ :باال انداخت  يا شانه

بحث  کبارسرجادهیما! نیاقاحس:ارام وشمرده سخن گفتم . را ازدست ندهم میکردم حرص نخورم وخونسرد یسع

 ..متر 6اب هم جاده به طول  يهم جو. جاده مال ماست نیا. میداشت

 شونیپسر اگرا. میسنددار. جاده مال ماست نیا زیعز ياقا: دادزدم. داراستیخر,که مشخص بود يمرد بعدروبه

 .دیمتراژنکش خودزحمتیپس ب. متعلق به منه یوقانون یجاده رسم نیکه ا دیبدون, خواستندجاده روبه شمابفروشند

 گه؟یم یزنه چ نیا: کرد نیکرد و روبه حس یاخم مرد

 .توکارخودت روبکن. ندارند یعقل درست حساب... یشناسیزنهاروکه م: دهانش راکج کرد نیحس

 .کردندینگاه م يهم اضافه شده بودند وباکنجکاو گریحاال دو مرد د. محل ندادم یول.خوردیمدام زنگ م تلفنم

گرفتم  میتصم. بود یانگارعصبان يوا! کال سیتا م5. بود رصدرایام, نگاه کردم یوقت. تلفنم زنگ خورد دوباره

 .جواب ندهم 

 یاگه ازجاده فروخت. ستمیانیمن کوتاه ب یدونیخودت خوب م.دعوا درست نکن ! اقا نیحس: نیبه حس روکردم

 . نمیشیمطمئن باش ساکت نم

 ..منونترسون ! یبرو ابج!! اوووه: گرکردید يکرد و روبه مردها يخنده ا نیحس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

 !اقا نیحس یخود دان: کردم خونسردجوابش رابدهم یسع

 يگرجاید. دندیمردهاغش غش خند,  نکارشیباا.اورد رونیزشت ب یانگشت شستش رابه نشانه حرکت نیحس

 !شعوریمردك ب. ماندن نبود

 .دیچیداخل جاده باغ پ چیازسرپ رصدرایلکسوس ام نیامد وماش نیماش يصدا, برگردم خواستم

 !صاحبش اومد!اوه اوه : روبه مردهاکرد نیحس

امد  نیسمت حس. رفت يچشم غره ا  دیمراکه د.بود یاش برزخ افهیق. شد ادهیرانگه داشت وپ نیماش رصدرایام

 ...يدوباره دست بکارشد يدیر دچشم مارو دو نمیبیم!خان نیحس!به به : 

 ..نهیمنوسو نیب, هست یهرچ.. نداره یبه توربط: جواب داد الیخ یبه ب نیحس

 ؟ دمینفهم ؟یچ -

جلوامد ودستش راکنارگوشش گرفت وسرش را کج  رصدرایام.نگاهش کرد وحرفش راتکرار کرد یپرسش نیحس

 ..بگو  گهیکباردی: کرد

 منو؟ یکنیمسخره م:شد یعصب نیحس

 ..يمسخره ا یلیتوانگارخ یول......نه . مسخره؟:اورد وجواب داد نییدستش راپا رصدرایام

! خانم نیسو!توبفهم مردك : رصدراخونسردجلوامدیام.حرف د هنت روبفهم : شد ودادزد یانگاراتش نیحس

 خارهیم یانگارتنت حساب. يگوش نکرد!.. جاده روحفظ کن دو میگفتم حر کباربهتی! .. !کینره  ادتینویا

 دفعه قبل کمت بود؟ يکتکها.

باتته پته روکردبه .شده باشد یانگارعصب نیحس.کردندیمردها حاالباتعجب نگاهش م. دیرنگش پر نیحس

 ؟يکتک زد ی؟منوتوک یزنیزرم یچ: رصدرایام

 ..يخب حق هم دار. رفته؟ ادتی:کرد و جواب داد يخنده ا رصدرایام

 !!نیبروتوماش: کالم گفت کیدرچشمانم نگاه کردو. دیجلوترامدوکنارم رس یقدم

را زدم وسمت  نمیماش ریپس دزدگ. رمیدادم کَل نگ حیترج. فقط چشم غره رفت..اوردم  نیماش:دادم  جواب

 یلیدرمقابلش خ نیحس, اش یکلیباان قدبلندوه. زدیحرف م نیهمچنان باحس رصدرایام. رفتم رصدرایام نیماش

بعدعقب . گفت يزیبرد وچ نیگذاشت وسرش رادم گوش حس نیحس يبعد دستش رارو. مسخره شده بود

 کهیموتور امد و رضا درحال يهمانموقع صدا. دیباریخون م شیازچشمها.راه افتاد نیگردکرد وسمت ماش

 .شدند کینزد,سوار موتور بودند یباشخص



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

 !!دهایکل: من امد  شهیبه سمت ش رصدرایام

 !رمیودم مخ!ریام -

رضا . دستش گذاشتم دهاراکفیکل.درازکرد میباهمان نگاه خونبارش نگاهم کرد و دستش راجلو دوباره

 .وسمت وانتم رفت دهاراگرفتیکل

 . شدو دنده عقب رفت نیسوارماش رصدرایام

 ...اخه. خودم اومدم, ياول جواب تلفنم رونداد ؟یچ یعنیاصال . رفتمیخب خودم م ؟یکنیم ينجوریچراا -

 . ادیباشه؟ صدات درن! نیحرف نزن سو: وحرص زده گفت یعصبان, رفتیدنده عقب م همانطورکه

جاگذاشته  نیتلفنم روتوماش, رضا بهم زنگ زده بود: ادامه داد یبعدلخت. حکمفرما بود نیدرماش يبد سکوت

 فیتعر. به رضا زنگ زدم,سوارشدم  یوقت. به تو زنگ زده نکهیبعدمثل ا. زدمیحرف م یداشتم باکس. بودم

! سرخود.باغ  يزدم اومد سحد.دندیخانم جواب نم دمیوتماس گرفتم که د دمیبعدشماره تورود. شده یکردچ

 ..من  يبرخال ف تمام حرفها

 

پس ساکت . خونه من میریم. میکه بدجورازت شاک! نکن هیتوج!ساکت : دادزد,بزنم  یرابازکردم که حرف دهانم

 .دمیفهمیرام نیا نیفرمان ماش يازفشارانگشتانش رو. بود یبدجورعصبان رصدرایام. دمیکش یقیمنفس ع! شو

امدانهابه  ادمیبعد یول. حتما مامان وخواهرش هم هستند:فکرکردم. بود لیهمان خانه حاج خل رصدرایام خانه

 .لردگان رفته اند

 .راگرفت ومرادنبال خودکشاند میدر را بازکرد وبازو. شدم ادهیپ نمیازماش. درخانه نگه داشت يجلو

 !بازوم رو ول کن. امیخودم م! رصدرایام:کردم  زمزمه

 اطیح کیبعدوارد. میشد کیوتار کیبار يراهرو کیاول وارد. کرد یشترخالیمحل ندادوحرصش رابافشارب یول

در , ازپله ها باالرفته . میرفت یضلع جنوب يبه سمت اتاقها.خانه اقاجون بود  هیشب بایتقر. میبزرگ وسرسبز شد

سبب شود  يزیچ ای یتلفن ای یکس کردمیدامکه خداخ,کردیانقدربد نگاهم م. داخل پرت کرد بایرابازکرد ومراتقر

 .مرا ول کند

 یمبل يهم جلورفت وکت اسپرتش راکند و رو رصدرایام. کردم یازچشمانش گرفتم و اطرافم را بررس نگاه

بوفه  کیو يد یال س ونیزیتلو, یست کامل مبل راحت کیدواتاق تودرتو دراتاق اول . نشست یراحت

 .قرارداشت
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 :امد شیصدا. کردم خونسردباشم یسع. داشت ایارزبیبس يهایوارهاگچکاریسقف ود, مدرن  لیوسا برخالف

 ..منتظرم..خانم  نیخب سو -

 ؟یمنتظرچ: جواب دادم ییباپررو

 چرا؟ -

 ؟یچراچ -

 ن؟یسرزم یوسرخودرفت يمنتظرنشد,  يابه من زنگ زدچر -

 ..باغ خودمه! وا -

 .جاده پشت باغ بود .اونجاباغتون نبود یواقعا؟ول:را باال انداخت  شیابرو

 نیحس. يشده؟ فکرکردم کار دار یخب حاال مگه چ: باالانداختم  يشانه ا.فتدینگاهم به نگاهش ن کردمیم یسع

 .چه خبره نمیبعدهم گفتم برم بب. فروختیروم نیانگارداشت زم. کردیهم داشت متراژم

. خوردم کهی. هاااااااان؟ وهان اخر رادادزد. یرفتیم يخر کی.. کیبا ای.ابامادرتی. یواقعا؟ پس چرابارضانرفت -

 .اومدم یمن خودم ازپسش برم. سرمن داد نزن: دستانم رادرهم فشردم 

 یحرف زشت چیهم قربون صد قه ات رفته وه نیاون همه مرد وحتماحس نیهان؟ ب. ينجوریا!!! گاد ياوه ما -

 .فحشه شیکیازهر چهار تا کلمه اش . شناسمیرومن م نیاخه حس. نزده

 اره؟: دوباره داد زد. ان حرکت زشت افتادم ادی

 ..نزن ..داد..سرمن :شمرده شمرده گفتم . دادمیرانشان م دترسمینبا

 ...باغ  یتنها رفت يجاکردیتوهم ب... زنمیخوب هم م... زنمیم ...زنمیم:زد  نباربلندتردادیا

 . رفتمیمن قبال هم تنهام ؟یگیم یچ: بلندتردادزدم ییو باصدا ستادمیا شیجلورفتم و روبرو یعصب

رنگ  ایخدا. شترنبودیفاصله صورتش ازصورتم ده سانت ب. عقب رفتم یقدم. سمتم خم شد کبارهیو بلندشد

 یدونیکه نم ینقدراحمقیا یعنی: دادش به خودامدم يباصدا.... يقهوه ا يبارگه ها اهیس.. نبود یچشمانش مشک

االن زن . گفتند یپشت سرت م مزخرفنرفته چقدر ادتی يبود وهیقبال ب.اون همه مرد نیب. باغ دبرهیزن تنهانبا

 .يشوهردار! نوبفهمیا.! زن من. یمن

 !ریبگو بروبم کبارهی. حاالشوهردار بودنم.بود نم بهانه بود وهیقبالب!هه :جواب دادم  ییشده بودم باپررو یحرص

 یکالفه دست. سرش راعقب برد. بازکردم اطیبعدبااحت.چشمانم رابستم. بلندبود یلیخ نباردادشیا!! بسه گهید -

چون . به قبل ندارم يمن کار ن؟یسو یفهمیچرانم: سمت من برگشت  کبارهیوبعد دیکش شیموها نیب
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دوست ندارم خودت  انه؟ی یفهمینومیا.اون مردها نیب يدوست ندارم تنهابر.االن شوهرتم . نبودم تیتوزندگ

 انه؟ی يدیفهم.. درافتادن بامردها روبگذاربه عهده من یول.. سربه درختهات بزن... بگرد.... بروباغ. یکن ریرودرگ

 چرا؟  -

 ..گمیچون من م.....چرا؟  -

 ؟یهست یمگه توک!!وا -

راگشادکرد و بابهت  شیچشمها.کرده بودم  يدوباره زبان دراز .گذاشتم  شیازمرز پاپ دانستمیرفم مح نیباا

 !!یحرفم گوش کن دبهیبا! من شوهرتم....... هستم؟ یمن ک: دیپرس

 .میکرد یهروقت عروس: زدم  يپوزخند. لجباز وجودم قدعلم کرده بود نیسو

 ... حله. یدبپوشیساده است که لباس سف یعروس کیمشکلت  یعنی!!! ..........اههه -

 ؟يدیرمیچقدرگ.. بسه -

 ..بامن درست حرف بزن -

د هانم گرفتم  يوبعددستم راجلو... یمن ثابت کن يروبرا تیمردانگ خوادحاالینم. رصدرایام نمیمن ا... خوامینم -

. 

 "من بود يشعوریب يگرمنتهاید نیا! يوا"

 نیییییسو -

 يجا رتیبهت وح کبارهیبعد.خواند شدازصورتشیرام رتیبهت وح. که حدنداشت,انقدرگشادشده بود شیچشمها

 ونیوهما نیاوحسیلیمن ا. بامن درست حرف بزن: سرش راخم کردکنارگوشم . داد تینهایخودرابه خشم ب

 .حدخودت روبدون! شوهر! من شوهرتم. ستمین

انهم مقابل . کوتاه امدن می؛سخت بود برا,درحال جنگ بودم  میازبس درزندگ. انبودیلجبازدرونم کوتاه ب نیسو

 ..مرد کی

 .ییایکوتاه ب شهیدهمیبا, يایاگرکوتاه ب گفتیلجبازدرونم م نیسو یول. کردمیم دبسیبا. گفتیدرست م رصدرایام

 .یو زور وبازو به رخم بکش یسرمن دادبزن ستین نیا يمرد. که هست نیهم:شدم  رهیدرچشمانش خ پررو

 خانم کارشناس ؟ یپس چ!اه : زکردیرار انشچشم

 !منومسخره نکن -

 هان؟. ستمیپس من مردن...... بدونم خوامیبگوم!.......نه : راجلوداد نشییپا لب
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 .نونگفتمیمن ا -

 .کنمیثابت م گهیپس طورد...... خوب باشه...... ستیبه دادزدن ن يمرد,پس ازنظرتو... يزد هیکنا..چرا -

نگاه چشمانش شده . لجبازهم دراوسربراورده بود يانگار ان رو. درچشمانش بود یبرق خطرناک ه؟یمنظورت چ -

 !!روزاول يرصدرایبودهمان ام

*** 

 ییصدا یسکوت بود وگهگاه. درخودم جمع شده بودم,بودم  دهیتخت دراز کش يرو ییبخودامدم به تنها یوقت

باد هم به سکوت انجا جو  يصدا. امد ینم, ستا زانیاو اطیقفسش درح,که مشخص بود یجز نغمه مرغ عشق

 .کردیاضافه م يوهم اور

. تازه عروس داشتم کیمثل  یحس.به چشمانش نگاه کنم  دمیکشیخجالت م. و ازاومتشکربودم رصدرانبودیام

 يصدا یگهگاه. دادیدرختان راتکان م يو سرشاخه ها دیوز یباد م.شدم  رهیخ اطیبه ح يقد يازپنجره ها

 دارشدهیخفته درخانه ب يوحهاانگارر. کردیم جادیا یترسناک يصداها یمیباد درراهرو وپشت بام خانه قد يهوهو

 .مشغول بودند  یکوبیبودند وبه پا

 .وهم داشتم , دیچیپیم دهیسرپوش يدرراهروها کهیباد يازصدا,درخانه اقاجون بودم هم  یوقت

داشتم که  یانقدرحال خوش. اصال دوست نداشتم یعنی.اشتم ند, بلندشوم میازجا نکهیحال ا. پتوکردم ریراز سرم

رابطه شب . فکرکنم, رصدراداشتمیکه باام یعال قیکردم به دقا یسع.همان تخت بمانم  يحاضربودم تاابد رو

 !!!!!تجاوز:اسم گذاشت  کی توانیباهومن راتنها م میعروس

ملکه  کیبامن مانند رصدرایام.بود  يوعاشقانه و بدور ازهر ازار فیاش تماما لط هیامروز بجز خشونت اول یول

وممکن است هران  ینازك باش يا شهیانقدرکه انگارش. نمینب يازار,کرده بود یمحترمانه سع یلیبرخوردکرده وخ

وبا من صحبت کرد وتامطمئن  دیدراز کش مکنار.رابطه مرابه حال خود رهانکرد انیبعداز پا یحت. يترك بخور

بودم  دارشدهیبعدمن بخواب رفتم وحاال که ازخواب ب. بلندنشد, ندارم ید حالم خوب است وناراحتنش

. رانشانم داده بود يادیز يتابه حال جنبه ها رصدرایام.را دوست داشتم  رصدرایمن چقدرام, کردمیباخودفکرم

 ... اعتمادبنفس و, يدلسوز, احترام, يریپذ تیمسئول, یمردانگ

خم  میرو رصدرایام. چشمانم رابازکردم يباحس نواز ش گونه ا.کردم دوباره بخواب بروم  یوسعرابستم  چشمانم

 .ختنمیبه خودامدم ومتوجه شدم درحال اشک ر. بود میشده ودرحال پاك کردن گونه ها

 ؟يشد تیشده ؟اذ یچ! نیسو: دیگذاشت وپرس میبازو يرابلندکرد ودستش را رو سرش
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تلفن  دیبا یول.متاسفم تنهات گذاشتم  ؟یکنیم هیشده ؟چراگر یچ دیدوباره پرس.تکان دادم  یرابه نشانه نف سرم

 .زد ییدرست کنم ولبخنددندان نما! رپزیدرضمن گوشت گرفتم تابرات کباب ام. زدمیم

. راهمزمان پاك کردم وسرم راتکان دادم میاشکها, دمیچیپیمالفه را دورخودم م کهیبلندشدم ودرحال میازجا

. رنگ گرفت میواحساس کردم گونه ها...ام ازسرشوقه هیگر.. یخوب یلیتوخ!ریممنون ام! بود یعال!فتم نه وگ

ازمن که :دیپرس.نگاهم کرد  یبانباالاورد وبامهر یچانه ام گذاشت وسرم راکم ریکردودستش را ز يخنده ا

 هان؟ ؟یکشیخجالت نم

. بهت بدم یکباب مشت کی خوامیپس پاشو م! رابه هم زدوگفت خوبه شیدستها!!!! زدم وگفتم نه يلبخند

! هیرانیمردا کی يازهنرها یکیکباب درست کردن  گفتیم. بده ادمی کردیم یسع یلیتوکانادا که بودم اقاجون خ

 !يدار يچه شوهرهنرمند نیپاشو بب! ایبدوب

 يبو. ود بلندشده بود ودرحال بادزدن کبابهابودگذاشته و د یوارمنقلیکنارد. رفتم اطیوداخل ح دمیراپوش میلباسها

 يسبز ينان حاو يرا اال خهایس یاتش بود وهر ازگاه يهم رو ازیگوجه وفلفل وپ خیس. کننده بود وانهیکباب د

 .گذاشتیماتش  يدوباره رو, وبعدگرفتن روغن ان گذاشتیم ازخردشدهیوپ

 ییلخ لخ دمپا يصدا.کرده بود  کیتحر یام راحساب دمعدهیان اس یعال ياتش وبو يجلز وولز کبابهارو يصدا

شد  کمینزد,داشت  گریکاسه دردست د کیو ینان دردست يحاو ینیس کهیمسن درحال یزن,ازپشت سرم امد

 يدیپسند! کرد وگفت خوب يخنده ا رصدرایام. بعدکنجکاوانه نگاهم کرد. رصدرادادیرابه ام ینیکرد وس یسالم

 !بخورنوش جونت! ننه ایداد وگفت ب هینان گذاشت ودست ننه رق کی يراال کباب خی؟ بعدسه س هیننه رق

هم کناردست  يا سهیک هیرق. بود يبامزه ا یول, رجوشیزن د.رفت ,تکان داد و همانور لخ لخ کنان  يسر هیرق

هربار کباب  هیوگفت رق دیخند دیکه نگاهم راد رصدرایام. دمیواسفندهاراد دمیسرك کش. گذاشته بود رصدرایام

 !!نظره چشمدورکردن  يبرا کنهیدمیتاک. اتش يرو زمیاخرش بر گهیم, کنمیدرست م

 يبعددورسرخودش و رو,اسفندبرداشت و دورسرم چرخاند ینان گذاشت ومشت يپخته شده را ال يبعدکبابها

! میورزنم وخودم چشم نخ خوامیخوب م ه؟یبه من انداخت وگفت چ ینگاه. رخندهیغش زدم ز. ختیاتش ر

 .داخل که گشنمه  میحاالبدو بر

 .بود يو ابدار وخوشمزه ا ارنرمیبس کباب

. اما محض ورودم باچهره سرخ شد ه مامان مواجه شدم.هنوز درهمان حال وهوا بودم, دمیبه خانه رس یوقت

 شده مامان؟ یچ دمیپرس. بود نیجوسنگ. انداختیم حینشسته بودوتسب يگوشه ا
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 . دیکشیبلندبلندنفس م. بود یچشمانش برزخ.به من کرد  ینگاه مامان

 ...خلقتش نیباا,موندم توکار خدا ...موندم  -

 .. يشده مامان ؟نگرانم کرد یچ -

 دارند؟یمردم دست برنم نیبشه؟ اخه چرا ا یخواستیم یچ گهید... یچیه -

از دراشپزخانه  زیعز. نداشتم يدیاصال حوصله دردسروحرف جد.به من نداشته باشد یربط هیقض کردمیخداخدام

 !!شلوغش کرده  يادیمادرت ز...نشده  یچیه! مادر نیبش: جواب داد.سالم کردم . واردهال شد

خودت هم که حرص  ؟یگیم یاخه مامان چ.... من.... وگفت من دیپاش زینگاه حرص زده اش رابه عز مامان

 ...يخورد

مدت  نیتوا,قربونش برم خدا.... فشارم بره باال, دوباره فکرکنم نمیبش... چکارکنم؟ یول.... خب اره:جواب داد زیعز

 ....وسط نیاتفاق خوب بودا کی, نیحاالخدا روشکر شوهرکردن سو... دهیبرامون بار

 .....مامان يشده؟ خلم کرد یچ!!!باحرص دادزدم اَه ه ه ه , شده بودم یعصب

زنگ زده گفته هوشنگ باهاشون تماس گرفته  انینماز يخانم اقا... بعدرفتن تو.... یچیه: روکردبه من  مامان

خدابرامون درست  گهیم! خوشحال کهیزن, جاده يبرا هیریبده به خ..رو میازاونهاطلب دار کهیمتر 350که اون 

 نیتازه اضافه برمتراژ زم... میداد نیزم یکافبگه به شماکه اندازه  ستین یکیاخه .... هیاله نانشونهیا...کرده 

 ....میجاده بد يزور دیحاال با.. ..شماشده

 ... نمیدرست حرف بزن بب..... یچ... یچ: دمیباتعجب وبهت پرس "..دمیفهمیاصال نم....رنبودیباورپذ "

... يوخوشحال بود يبود رودارعقدتیچون درگ... نیبهت نگفتم سو: نگاه درمانده اش رابه من دوخت  مامان

 ابانیخ يجاده برا کی نیشده بود که ازوسط زم میبودپاپ یزهراخانم مدت.... زهیدوست نداشتم اعصابت بهم بر

اگه  یول...توکوچه است .. ستین یاصل ابانیاخه در ِساختمان توخ گهیم ؟یچ يبرا گمیم.... میبهشون بد یاصل

داخل  انیب یبغل ابانیمردم ازتوخ خوادینم... شهیم یعال هیریخ يبرا گهید... داشته باشه ین اصل ابایدر توخ کی

استفاده  نیشماکه اززم گهیم.... انیب ادهیمترو پ 500 نیخوب دندشون نرم ا....حاالانگارچقدره؟ ..... هیریخ

زنگ  يدماغم شده هرروز به هربهانه ا يمو یول... بهش گفتم نه....ثواب داره ... است ادهبالاستف.... دیکنینم

ارزش .... خودش يجاده بندازه برا گهید کنفری نیازوسط زم یکی شهیمگه م....بگه  ستین یکیاخه .... زنهیم

 .... رهیم نیازب نیزم
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که اعالم حکم  روزیجاده اند؟ تاد کیلنگ  نایا دهیفهم یهوشنگ خان ک نیحاال ا دمیپرس...درامده بود  حرصم

 روبه اون روشده؟ نیشده ازا یچ فهممیمن نم.... بودند یشاک... اجحاف درحقشون بود.... دروغ بود...د ادگاه شد

حاللش ... من نیادتوزمیسانت اضافه ب کی یمن امروز بهش گفتم هرک!مادر نیسو: گفت يباخونسرد زیعز

 ... کنمینم

گفتم ....رااضافه گرفت  نمونیمترمربع اززم 400حدود هیریاون موقع خ.... واقعاکه:زیعز يروبه رو نشستم

خودشون  شیپ نایا... دینیحاالبب... یتوجلوم روگرفت....مامان  ادتهی.... زشته دیوگفت دیساکت موند... دیاعتراض کن

 ؟يشد یگفته که شما امروز عصب یاالچح.... هم روش نیا... ناساکتندیا میبکن يگفتند ماکه هرکار

گفته  یاون هم دم خداحافظ دمیمن هم بهش گفتم نه نم....امروز زنگ زده بود... مادر یچیه: جواب داد زیعز

 .....مامانت هم حرص خورده .... مونهیادم نم يبرا نیمال وزم....دست دهنده داشته باشه  دیادم با

.... داره سمت محموداباد نیزم يخودش چندهزارمتر هیعجب ادم..: ادم پررو بود نیچقدرا....ام گرفته بود خنده

 داده؟ هیریخ يتاحاال برا

 ....دندیاجازه نم...باهاشون دعوا دارند نیزمپسراش سر....نه : تکان داد يسر مامان

 ؟یکنیچکارم:دیمامان نگران پرس... رابرداشتم وشماره زهراخانم راگرفتم یزدم و گوش يپوزخند

 ! نگران نباش قربونت برم: زدم  يراتکان دادم ولبخند سرم

 ایدر يوا:کرد فیسالم کردوپشت سرهم رد.....پشت خط است  یمعطل بماند چه کس نکهیبدون ا زهراخانم

 شااله که جوابتون مثبته؟ نیا.... دیهست يریگفتم شما ادم خ...بود رتیاالن ذکرخ... شما یخوب!جون 

 .....ردادیجواب سال مم راباتاخ... خورده بود کهیانگار....سکوت کرد....کردم  سالم

 ؟ دزهراخانمیخوب -

 ....خبر یچه ب... مبارك باشه... جون نیشماسو یخوب... ممنون -

 ....شدند...شدندیدخبردارمیکه با ییاونها. کنمیخواهش م -

 نیدرجواب درخواست ا... دزهراخانمیببخش:ادمه دادم  عیسر... ازروبسته بودم شیررابرایاول شمش ازهمان

 يزرگوارکه ب...دیمتر مربع هم اضافه گرفت 400تازه ... میداد نیزم هیریخ يبه شمابرا یمابه اندزه کاف.... چندروزه

... هیلب خط اصل, اون قسمت  نیوگرنه زم.... مینگفت یچیوه... میومنت سرتون گذاشت میکرد

.... داده  هیریخ يتکه اش روبرا کی یعنی....رو نیاون زم زمیعز یول.... باالست یلیخ متشیق.....دحتمایانیدرجر

هم که  ییاونها.....دیرفت وامدکن یشماهم ازهمون جاده پشت:ادامه دادم .... اجازه حرف زدن به زهراخانم ندادم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 طیشرا.... هیریخ اندداخلیب... بکشند یسخت یانفاق کنندوکم نشونیاماشیخودشون  بدناز.... هیریخ انیب خوانیم

به جاده  یراه چیه.... ماقرارداره نیمون اول گفتم شماازغرب که زمازه.... کنهینم برهمیتغ... بود نیما ازاول ا

 انه؟یدرسته ... شهیکوچه بازم کیکه داخل ... هیتنهاراه شما ضلع شرق.... دیندار یاصل

 .....یول... اره: جواب داد

 ینامربوط گهید زیاهرچیبه خاطرجاده .... گهینه دوست دارم دفعه د.... خوامینه م:وسط حرفش وادامه دادم  دمیپر

 ...من حاضرم....دیدار یحرف... دیزنگ بزن زیاعزیبه مادرم ..شده  یکه قبال حرفش زده شده وقطع

 ....طلبکاربود شیحاالصدا

 هیریبه خ نیزم نیا...دوست دارند یلیبه شمابدهکارند وخ نیمترزم 350هوشنگ خان گفتند!!!جون  نیسو یول -

 ....چون. ..میماجاده کن شنهادکردندیبرسه وپ

: جواب دادم . کردمیم حیتفر یحساب. قطع شد شیچون صدا, خورده کهیمشخص بود, بلند یلیخ, دمیخند

 ندادم  یمحل.....گشادکرد دوچشمیلب گز میمامان روبرو.... جاکردهیاوال هوشنگ خان ب... زهراخانم

خودشون انفاق  نیزحمت بکشند اززم... ربکنندیاگردوست دارن کارخ....بدهکارند نیبه مازم شونیا یدرثان -

 هیریاصال نصف شهر مال خ.... وگرنه من هم بلدم خوادیروم گهید یلیخ نیواالبخدا ا.... گرانید نینه زم... کنند

 یربط یبه کس.... رباشهیوبا زرعیلم  میخوایم.... میبده ییرابه جا نیزم نیا میدوست هم ند ار....خوبه؟ ...شما 

 بود ؟مفهموم . نداره

کم دست  کی... يشوهردار گهیاالن د.... یزنیبامن حرف م ستیدرست ن ينجوریا.... جون نیسو -

 نارومنیا... راه رفت شهیتوجامعه باجنگ وجدل نم... مصالحه کنه گرانیباد دیادم با.... بردار ییازجنگجو

 ...ادیدخوشش نیشا.... یکنیم ییجنگجو نهیپس فرداشوهرت بب....بگه  دبهتیمادرت با.... دبگمینبا

شمردم بعدچشمانم رابازکردم وارام گفتم 5تا"....جواب نده "...چشمانم رابستم .... راسفت دردستم فشردم یگوش

ودو !.... کیکرده  نیاتوهیحتماحقم راخورده بوده ....کردم  يتند یاگرهم باکس....جنگجونبودم  چوقتیمن ه:

 شونیشماا شهیبنانم یوخوشحال ول هیراض... دهیبخش هیریمتربه خ1250 زیعز.... محترم دخانمیلطفا مغلطه نکن

نه  ياون هم کارضرور... بود يکار...نداره  یمن هم به شماربط یشخص یزندگ..... وسه... نیرومدام عذاب بد

 ...دمیدستگاه کوب يرامحکم رو یخداحافظ وگوش... منتظرتماستون هستم... يخودیب

 بهت گفت؟ یشده؟ چ یچ:دینگران نگاهم کردوپرس مامان

 ...مامان جونم شهیمزاحمت نم گهید....تمام شد :زدم  یراباالاوردم ولبخند زورک سرم
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 ؟يبهت گفت ناراحت شد یچ.. نیسو یول -

 ....مامان الیخ یب... یشگیازهمون مزخرفات هم...ستیمهم ن -

سرم راباالبردم وروبه اسمان گفتم خداجون دستت "... ادیهم کم کم گندش درم نیمامان جونم حس يخبرندار"

برده  نیروح وروانم اثرکرده وحال خوشم راازب يزهراخانم رو ياثارحرفها... .شکر...بازهم شکر  یول... دردنکنه

 .بود

 

 يلهایتافام میهمراه سها و او به لردگان برو لیبودکه بعدسال تحو رصدراگفتهیام. نمانده بود يزیچ دیع تا

 یعزب با زن يازدواج مرد دانستمیم. دلهره داشتم ازمالقات باانان. زده ونگران بودم جانیه. نمیرابب شیمادر

ومادرش مراقبول کرده  رصدرایبودکه ام نیالبته مهم ا... ستیومطلوب ن دهیپسند ادیما ز یدرجامعه سنت وهیب

 .کردیترس مرا ول نم نیا یول. بودند

 . ل بود خوشحا میبرا یلیخ مامان

 دیامدتابه خر رصدرادنبالمیام, دیهفته مانده به ع کی. میکنارقبراقاجون باش, لیسال تحو میداشت میتصم

 .دبودمیگل دم ع دیعاشق خر!!گل , بخرم زیچ کیمن فقط دوست داشتم  یول. میدبرویع

هم  يوطبقه طبقه رو . میگفتیبزرگ که به انهاتغارم ینیدرچهار تاس انداختیهرسال سبزه ماشک م مامان

 .گرفتیازان عکس م,امدیبه خانه مان م یهرکس باکهیانقدرقشنگ وز! یعروس کیمثل ک,دیچیم

عطر  يبو. اهیبلندس يدباپالتویسف يورخاکستریپل کی. کرده بود کیش یدنبالم امدحساب رصدرایام یوقت

 ؟يریگیباعطرت دوش م:نداختم باالا ییابرو, دیکنارم رس یوقت. دیرسیبه مشام م يسردوتلخش ازچندمتر

 .يالبته توهم خوشگل شد. کنه پیت دخوشیبا, ادیعشقش م شیپ یادم وقت:زد یینما لبخنددندان

!  رصدرایام يوا:  دمیعطرش رابوکش. کردیم فیازمن تعر یوقت,دادیدست م یحس خوب یلیخ, ختیدلم ر ته

 ..کنهیم ونهیعطرت ادمو د يبو

 !زدم نیهم يخوب من هم برا: اورد  کتریرانزد سرش

 باشه؟. دیدعیخر میبر ریام.....ریام....ریام:سمتمان امدودادزد  زکنانیسهاجست وخ. رفتم يغره ا چشم

 !رخانیام ه؟یرچیام! سها: کنان گفتم سرزنش

 !ولش کن: کرد يا رخندهیام یول. دیورچ لب

 باشه سها؟.بگذاره  داحترامیبا!نه : موکدگفتم
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 .!معذرت. باشه: انداخت  نییپا يسهاسر

 .به من کرد وسوارشد یسهاچشم نازک! بانو دییبفرما: کرد  یمیتعظ میسهابازکردون يرابرا نیرصدرادرماشیام

 .رهیگیحالت روم,بزرگ شه !کارت دراومد: روبه من کرد رصدرایام

مارابه , کار راولیام یول. میخانه وباغ بخر يگل ودرخت برا نیوچند میبزرگ شهرسربزن يبه گلخانه ها قرارشد

. دیوکفش خر فیمن دو دست مانتووک يوبعدبرا دیسهاخر يبرا بایز فیاصفهان برد ولباس وکفش وک

خودم  يبرا دادیمن اصال دلم رضانم یول. دادیم یپول به اندازه کاف میالبته نَدارنبودم واقاجون برا.  ادبودیمتهازیق

 لیم نیحاال ا یول. پول بدهم ولباس گران وعطرفالن بخرم! که يچه؟ وبرا يبرا گفتمیان موقع هام. دبکنمیخر

 .دکنمیبرات خر خوامیمنهم م رصدراگفتمیروبه ام, نهایبعدهمه ا. در من رشدکرده بود

 !که؟ یدونیم! جبران کن گهید يازراهها! خانم  ستیشماالزم ن: زد يلبخند

 چه ؟ یعنی! وا ! ررررریام: دمیبه اوتوپ.گردشد ییایح یب نیزاا میچشمها.باالانداخت  طنتیبه نشانه ش ییابرو و

 !!که گفتم  نیهم: باالانداخت  يا شانه

 مامان چکارکنه؟: حرفمان  دوسطیسهاپر

 !!موقوف  یفضول: برگشتم  باحرص

 !!خانم مراعات کن نیا يخواهشا جلو: رصدراگفتمیروبه ام تیوباعصبان

 !!ریباحرص گفتم ام. میرستوران رفت, دهایخر بعدهمه

 !!جونم -

 !!گل بخرم میخواستیمگه نم -

 !خوب فردا -

 !نه -

 !!بخوابه نیبچه هم توماش نیا, کناررودخونه میبر يخوایم.خوابه  نیبب: به سهاانداخت  ینگاه

بازهم  یول,خشک بود نکهیباا. روبه رودخانه. مینشست نیمقابل ماش یمکتین يو رو میگذاشت نیسهارادرماش

. نبود  یپارك خلوت بودوکس. شانه اش گذاشتم يسرم رارو.دستش رادورشانه ام حلقه کرد. ستش داشتمدو

 ؟يندار یمخالفت. اسم سهاروببرم توشناسنامم خوامیم. داشتم یدرخواست کی!! نیسو:دستم راگرفت 

 .شدم  رهیبلندکردم وبه اوخ کبارهیرا سرم

 چرا؟ -
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 ؟یچرا چ -

 ؟یکنینکارومیچرا ا -

. احسا س نکنه پدرنداره  گهیسهاد خوامیم. میخانواده باش کی خوامیم. چون هردوتون رودوست دارم -

 ؟يسهام دار ایلیا ياون مجتمع تجار يتو تو! نیسو: دیامدپرس ادشی يزیبعدانگارچ

 !!البته بنام سها. سهم دارم 100 0چطور؟. اره: سوالش جواب دادم نیازا متعجب

امروز  نیهم. خوامیازت م يزیچ کیفقط  نیسو: بعددستم راگرفت وادامه داد!! یلعنت: رابست  چشمانش

 .میخریسهام يسهام به همون ارزش برا کیو رمیبعدم. بخواه اون سهام روبرات بفروشه يازجواد

 شده؟ یچ. میترسونیم يدار!ریام: دمیپرس. تفاوت بود ینگاهش ب. دمیفهمینم اصال

 !به حرفام خوب گوش کن! نیسو: داد بعدبه من نگاه کرد رونیرابه روبرو دوخت ونفسش راب نگاهش

 .ختندیر میرو یخیاحساس کردم سطل اب . دمیشنیکه م ییزهایرازچیمتح.کردبه حرف زدن  بعدشروع

 ایلیا. ستین یکار ازاونجاخراب شدکه کارهرکس یول. هینکارخوبیخوب ا.توشهرشما  زنهیمجتمع م کیداره  ایلیا -

 کیدوتاهم با  نیا. شترینه ب! اون هم سه طبقه! ينه مجتمع تجار!البته اپارتمان .وپدرش توکارساخت وسازند

 رچهیت,ل خودشون بامصالح ارزون  ایبعدبه خ. شدندوازهمان اول شروع کردند به فروختن سهام کیادم نخاله شر

به .هاکنند  نهیدرهز ییازلوازم درجه دو وسه صرفه جو یلوله کش یحت,درجه سه  يبند قیعا ستمیبلوك ها وس

 یدونیم. فروش شده شیمغازه ها پ یبعض یحت,سهام فروخته شده . بدهند لیکاردرجه سه تحو,کینام کاردرجه 

 یمبلغ کلون, بوده یبرق کش ستمیمسوءل اسانسوروس يگذار هیرسرمایبوده وغ موشکه پسرع ایلیا کیازقضا شر

. رباشندیخودشون هم درگ يالبته فکرکنم تاحد.هم خبرنداره  یکس. ستین داشیپ. به چاكروبرداشته و زده 

 کهمتاسفم . گندش دراد نکهیقبل ا. یسهام سها روبفروش خوامیم نیهم يبرا.هنوز نگذاشتندخبرش درز کنه 

. بزنه غیروت یحاج, ازدواج باتو قیازطر خواستهیکه م نهیا,شده  کیکه به تونزد یازعلل یکی یول, گمینومیا

 . خورهیساختمونم به مشکل برم نیا, بودند دهیانگارخودشون هم فهم

 .قبلترخواستگارم بودند یلیاونهاخ یول - -

ها روش حساب  یلیکه خ یکس, پولدار ومعتمدشهر کیشر کیبه .ازداشتندیپولدار ن کیاونهابه شر!! البته -

 .گذاشتند هیسرما هایلیخ, دیاجونت سهام خراق نکهیبودن بااقاجونت وا لیازفام!متاسفم.بازکنند

 .سراقاجونم رو کاله گذاشتند یعنی -
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 یماجرادستم اومد ووقت یخبرقطع,تومسجدسرختم همدم خاتون :ادامه داد.نگفته درست بود . نگفت يزیرچیام

 امیبعدش بهم پ.بود  دهیترس. شدیداشت خل م ادته؟ی.زردکرد .بهش گفتم ازفرارپسرعموش خبردارشدم 

 .گردکردم ونزنه به چاك ونفکرروبکنه دند نیتاا.منهم گفتم باشه.شه کیوحاضره باهام شر ارمیدادخبرش رودرن

 اشدهیلیاگرمن زن ا,زنده بود وسفیاگرحاج .اورندیخواستندبیسرمان م ییانهاچه بال يبشنو نکهیا. وحشتناك بود"

 "!!!يوا. بودم

 پست باشه ؟ تونهیادم م کینقدریچطورا: دمیسپر. حس کردم میدستها يرا رو رصدرایام يدستها

 !دختر دیرنگت پر رمینسکافه بگ کیبرم : رصدراگفتیام. بدشده بود حالم

 .ونسکافه روبخور کیک نیاایب. دخترت غش کرده: امد یقیبعددقا

 .میروببر دابروشونیبا. میهمه بگ دبهیبا: رصدرایروکردم به ام قاطع

مدرك  یول هیمردمومن.گفته برام  ایلیحسابدار ا,که برات گفتم  یینهایباکدوم مدرك خوشگله؟ ا: زد يلبخند

 .قراره مدرك جمع کنه .نداره 

 ه؟یاون ک -

فکرت  گهید. کنهیمن کارم يپدرحسابدارش برا دونهینم ایلیالبته ا. من بهش اعتماد دارم! پسرمش صفر -

 !ط سهام سهاروبفروشفق.من  اروبسپربهیلیا. رومشغول نکن

 سهامدارها؟ هیبق یول -

. میکن یواونها رومعرف یاگاه میبر دبامدركیپس با.هم فرارکردند اوپدرشیلیا يدیکهودی, اگه لو بره زمیعز -

 ست؟ین ادتیت  زیمادروعز. کنندیحرفت رو باورنم, یسهامدارها بگ هیاگه هم به بق نیبب! یفهمیم میمجبور

 دمیفهم نطورکهیوا. هیعال. روکنم,اگربتونم مدارك رو  یول. شهیباورش نم یکس. وردندیقسم مخ ایلیا نیروهم

 .وهنرمندانه  انهیموذ یلیخ. یدارتر از اونه که فکرش روبکن شهیر,مجتمع  نیدرا يکالهبردار

 یومن دخالت ردیبرعهده بگ,سها  يرابرا يدیسهام جد دیفروش وخر تیخودش مسوئول يشد که جواد نیقراربرا

 .نکنم

 زیهردو عذرخواستندوعز یول.سفربه لردگان همراه ماباشند يهم دعوت کرد تا برا زیوعز رصدراازمامانیام

 .را زیخودرابهانه کرد و مامان ماندن کنارعز يدردپا

 یوهمگ میپهن کرد نیکنار قبراقاجون سفره هفت س نیرو زاول فرورد. زده بودم جانیدارهید نیا يبرا زین من

دلم . سال شود لیتاتحو میخانم ومش عباس دور ان نشست قهیصد,سها , رصدرایام,زیعز , مامان, من یعنیمان 
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کرد  يپدر  میحقا که برا. که دوستم داشت يمن ازدواج کردم بامرد دکهیدیاقاجون زنده بود وم خواستیم

 !روحش شاد.جبران کرد  میبابت داشتم رابرا نیکه ازا يوکمبود

استان چهارمحال  ي بایبکرو ز عتیطب. میسمت لردگان به راه افتاد رصدرابهیاه سهاوامهمر لیسال تحو يفردا

که از  يچشمه ا يگهگدار.تمام کوه ودشت پرازسبزه وگل بود . نبودکه بتوان به سخن اورد ي زیچ ياریوبخت

. لذت ببرم عتیطب نیتا من ازا ستادیا یهم مدام م ریوام دادیکوه ودشت روان بودروحمان رانوازش م

سبزه ها قدم  انیم ای میچشمه بشو يوتگر خیهستم که دست وصورتم رابااب  نیمن عاشق ا دیفهمیانگارم

بودکه  بایانقدر مناظرز. شده بود دهیبه پنج ساعت کش دیکشیحداکثر دوساعت طول م دیکه با یمسافرت. بزنم

 يشهر یبه الون دنیباعبورازجاده ورس. خوردیجاهابه چشم م یدر بعض یبرف زمستان. نجابودیاصال انگاربهشت ا

بزرگ متوقف  يخانه ا ياخرسر جلو ابانیبعدگذرازچندکوچه وخ. میدیکوه سرانجام به لردگان رس بادردلیارزیبس

 .بودند يچندبچه درحال باز اطیدربازبودو داخل ح. رصدرابودیمادرام يِجد پدر نجاخانهیا. میشد

, بودتاخانه شترباغینجابیا. خوردیپردرخت وگل دراطراف به چشم م يبود وباغچه ها اطیوسط ح یبزرگ حوض

که درگوشه  ییکم کم زن ومردها. نجاستیا يباغچه ها يمسئول حفظ ونگهدار, دلسوز یمشخص بود باغبان

 .متوجه ماشدند,بودند اطیکنارح

بافته  اهیس يبه سرداشتند وموها یلچک .مختلف بود يازرنگها یقیبودند ولباسشان تلف دهیپوش یمحل زنهالباس

 .کمان هفت رنگ شده بودند نیکه مثل رنگ ابودیانقدرلباسشان زب. دابودیان هو ریشده شان ازز

 وهیمسن جلوامد وبه ش یزن. کردند دنیازان زن شروع به کل کش تیوهمه زنهابه تبع دیکل کش یکس کبارهی

دستش بود  يکه جلو یاز زنهاهم به تنبک گرید یکی..شروع به رقص بادستمال کرد رصدرایام يلر جلو يزنها

 .شروع به رقص کردند نهاهمجلوامدند وا,همسن زن اول بودند  بایتقر گرکهیوکم کم چندزن د زدیضربه م

 .کرده بود فیک یسهاهم حساب.تا ته بازشده بود  رصدرایام شین

برتن داشتند که چشمم به دوچهره  یلباس محل باهمهیتقر.امدند  ونریب, داخل خانه بودند کهیکم افراد کم

زن 4وخودش راوسط ان  دیجلودو دیانا تامراد. برتن داشتند یانهاهم لباس محل. ابتهاج خانم وانا. اشناخورد

برتن داشتند  یکه لباس محل ردهمدوسه م.که صدالبته بارقص انهامتفاوت بود .انداخت وشروع به رقص کرد

, افهیچه ازنظرق. ربودیانکارناپذ رصدرایازانهابه ام یکیشد وشباهت  شانیدایکلفت وازبناگوش درامده پ يلهایباسب

 بایارزیوسط امدند و رقص چوب بس, دردست یمردهاباچوب کبارهی. اورامتفاوت کرده بود لشیفقط سب! کلیچه ه

 .که حدنداشت,همه رادربرگرفته بود  یجانیانچنان شور وه. کردند یی
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را محکم دراغوش گرفت وچندماچ  رصدرایجلوامد وام یان زن مسن اول دوسپسیطول کش قهیدق 15مراسم  نیا

 .بعدسراغ من امد و محکم مرابغل کرد . ابدار از اوگرفت

 .دندیبوسیاز انها فقط مرام یالبته بعض.کار راتکرار کردند نیهم گرهمید يزنها

. خورده بودم کهی قتایحق, حا ال, نامطلوب راداشتم يوپچ پچ ونگاهها نیتندواتش يه انتظاربرخوردهاک یمن

 .نماند بینص یسهاهم ب

! را دراغوش گرفت وپشت او زد وگفت مبارکه پسرخاله رصدرایجلوامد وام,بود رصدرایام هیشب یلیکه خ يمرد

 ! مبارکه

 نیتمر دم؟یچقدرخوشگل رقص يدید! جونم نیسو يوا: گفت جانیو باذوق وشوق خاص خودش پره اناجلوامد

 !!کرده بودم ها

خواهشا تن اجدادمون رو ! نرقص گهید, حتیانا ازمن به تونص! .....نه بابا!اه: امد رصدرایام زیتمسخرام يصدا

 !!يتوگور لرزوند

قربون :  دیسرش رابوس.و او را دراغوش گرفت  دیراکش شیصدرا بازو ریام. کرد و صورتش رابرگرداند اناخم

 !بود یزقشنگیسورپرا! خواهرخودم

 .خاله صنم بود دهیا: رابه هم کوفت  شیدستها, زده بود جانیه اناکه

 .گفتم کیراتبر دیدوعیخانم جلوامد و مرا بوس ابتهاج

 . نتوانستم تحمل کنم واو رادراغوش گرفتم. راگرفته بود میلرزان شده بود وبغض گلو میصدا

 !منونم!ممنون  -

 !نیسو! نیسو: دستش راپشت کمرم گذاشت . خورده بود کهی

 .انچه که قبالبه فکرم امده بود,درچشمانم بخواند  توانستیانگارم. برد ودرچمشانم نگاه کرد بعدمراعقب

 .....فکرکردم ..... من فکرکردم!دیدونیم. استقبال خارج ازتصورم بود نیا: راپاك کردم  میدست اشکها باپشت

خانوادم هم . ندارم یمن که مشکل.... زمیعز یمهم خودت.... دمیفهم.... باشه؟!نگو یچیه: راباال اورد  دستش

 .کنمیدرکت م,بچه  کیبا وهیب. مثل توبودم,با احسان ازدواج کردم  ینرفته؟ وقت ادتیمنوکه . نطوریهم

هرروز . کردمیکه فکرش رانم, زبودندانچنان مهمان نوا رصدرایام لیفام. بود یعال, میکه درلردگان بود يچندروز

 یمردم. بودند گرامدهید يانگار ازکره ا. نوازوخونگرم بودند ارمهمانیبس, قوم نیا,مردم  نیا. میبود یکیمهمان 

 ! ساده ومهربان
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که اتهام لودادن حسام  یکس,بود رصدرایام ییو ان درمورد دا دمیگررافهمید یتلخ قتیروز حق5ان  یدرط

 میهمان شب اول برا,مثل ابتهاج خانم ,همسرش که حاال زن برادرش شده بود. پشت سرش بود رصدرایپدرام

, شده  ریدستگ یوقت دهشوهرش جزو حزب توده بو نکهیبوده که به شوهرش بستند وا یاتهام نیکرد ا فیتعر

داشت  لیاج خلکه پدرش از ح يا نهیبه خاطرک تهایازرع یکیوبرعکس پسر . ببندد یحاضرنشده به حسام اتهام

 .بود دهیراچ يا  سهیدس نیچن

داشته و قسم خورده  داریاش اعدام شده باهمسرش د ییکه دا يگفت که همه خبرداشتند روز میبرا رصدرایام

من  دیترسیدمیشا.کردیم فیتعر میچرابرا دانستمینم.درداوربود .در لودادن واتهام بستن به حسام نداشته  ینقش

بودکه حسام توسط برادرزنش  دهیچیحق داشت درشهرکوچک من پ. به شوهران زن نگاه کنم يبد نهیزم شیباپ

 ..نداشت مهم حال بود تیسال قبل بود واهم یهرچه بودمتعلق به س.مورداتهام قرارگرفته

 تواندیگرفت وگفت نم رصدراتماسیبدرام زدهیکه شب قبل س!! بدر زدهیمصادف شد با سه روز قبل س برگشتنمان

نگران بودم ودلهره داشتم .زد  یراجواب داد و نه زنگ ینه تماس رصدرایام, دوروز يبرا.دارد  یوکارمهم دیایبباما

 . درشرف وقوع است یکه اتفاق کردمیحس م.

. زدیزده بود وصورتش سرخ شده بودونفس نفس م جانیه.به درخانه امد 8خانوم صبح ساعت  قهیصد,دوروزبعد

..... باباش....... گرفتنش.....گر..... نیبازکردم دستم راگرفت وهمانجاگفت سو در راکه. دهیمشخص بودکه دو

 . اش گذاشت نهیس يبعد دستش رارو..... خواستندبکشنشیمردم م......مر......سکته کرده 

 .....؟یک!!!خانوم  قهیصد: دمیرپرسیمتح

 !!!!ایلیا -

 ؟یچ -

 .چشمانم گشادشد.....گرفتنش  شبید.... ایلیا -

 چرا؟.... ؟یک.... ؟يچطور -

خانه نشست  يلب سکو, رنگ به چهره اش نمانده بود گریخانوم که د قهیصد.دررا بستم . دیپرس نهارامادرمیا

... رمیصبح رفته بودم نون بگ: زده ادامه داد جانیدوهیاب راسرکش.دستش دادم  یاب وانیل عیسر.ونفس تازه کرد

 شبیمردم د....گرفتندشون , فرارکنند خواستندازمرزیوباباش م ایلیانگارا. گفتندیکه داشتندم دمیشن ییتو نونوا

 .دندیمردم روباالکش يعالمه پول ها کی نکهیمثل ا. ها روشکستند شهیوش ختنددفترشرکتیر

 .زنگ زدم رصدرایبلندشدم وبه ام عیزده سر بهت
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 !!!ریالوام -

 د؟یخبرا به گوشت رس -

 ؟يتو باعث شد....تو  -

 ؟یناراحت!! نیسو.... براش؟ یناراحت..... من فقط به قانون اطالع دادم.....کرد نکارویخودش ا.....نه  -

 .دخترش ناراحت بودم يچرابرا. کردمیراکه م فکرش

 شه؟یم یدخترش چ -

روز دو میماشانس اورد.کردیبهش فکرم دیبا,دیکشیمردموباالم يداشت پولها یوقت ایلینوایا.... زمیعز دونمینم -

انگارخودشون . میواقعاشانس اورد. اعالم کنم یوتونستم به اگاه دیبه دستم رس خواستمیکه م یقبل مدارك مهم

اشتباه کردلقمه  ایلیا.دم مرز گرفتنش یول.فرارکنند هیخواستندازمرزترکیم, بودند اوضاع خرابه دهیفهم

 کبارهیوباالرفتن  کشیفرارشر. جبران کنه که نشد يوکم کار يبزرگترازدهنش برداشت وبعدخواست باحقه باز

 يبرا گرفتیاون بازهم داشت ازمردم پول م. سبب شد اوضاع خراب شه ومتاسفانه دست برنداشت یهمگ,دالر

 دهیکم خر متیباق دهیکه خر یمغازه هاروبه چندنفرفروخته ومصالح, دمیمفه نطورکهیا. هوابود يکه رو, يزیچ

 ,دیچهاراه توح,اصفهانم  یانتظام يرویمن االن تون. مدارهافاکتورکرده سها يباال برا متیوباق

 اونجا؟ یچ يبرا ؟یچ -

باشه من  دهیتاحاالفهم گهید ایلیفکرکنم ا, من ومحمد پسر مش صفر.خوب خوشگلم من مدارك روبردم  -

 . لوش دادم

مطمئنا بعدازدواج من  ایلیا. دادمیم رصدراحقیدردل به ام, کردمیبه ان سهامدارهافکرم یوقت یول. بود يبد  حس

ازدواج بامن  يرو یلیانگاراوخ.ضررکرده  یحساب شیهمان پسر عمو یعنیاش  یمال کیوازدست دادن شر

و ساره وشوهرش هم سهام  داود ییمتاسفانه دا دمیالبته چندروز بعدفهم. اقاجون حساب کرده بود يوپولها

 یبعدسع یول. ته دلم خنک شد میچرادروغ بگو.شدند يادیرر زبودند وانهاهم متحمل ض دهیخر ایلیازا يادیز

فقط . شوند کیداود قراربوده که باهم شر ییودا ایلیا.بود دهیفا یحس راازخودم دورکنم که ب نیا کردمیم

وسط پول سهام ازدست رفته اش  نیرابدهد وتنهاا ایلیازایموردن تواندپولیونم خوردیبرم یداود به مشکل ییانگاردا

 .بود  اندادهیلیهرچه باشد شانس اورده بودکه ان پول هنگفت رابه ا.راضررکرده بود 

بعدان  یبدجنس یکم یول.واقعا بدجنس شده بودم . دمیدیا ش رام افهیق خواستیدلم م یلیخانوم خ نیمیس واما

 .مکافات است دار ایدن گفتندکهیراست م..بدباشد کنمیهمه دل شکستن فکرنم
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راهم  نیا. همه متعجب بودند. حرفش بود, یرفتیهرجام. دیچیدرعرض چندروز درشهرپ ایلیاختالس ا يماجرا

 .که انهارالو داده بود ,رصدرابودیام نیبودندکه ا دهیهمه فهم

 یشوارکیبه د میازانهاهم تصم یکیرافروخته به سه نفر و نشیزم نیبحبوبه رضازنگ زدوخبردادکه حس نیدرهم

 .خواهدیباغ رام یدارد وجاده پشت

تکه  کیکه  یکس یمانیسل. به باغ رفتم ينبارباجوادیپس ا. دوباره به تهران رفته بود رصدرایمن ام ازشانس

 شد؟یچراادم نم نیحس نیا دانمینم. بودکه ازجاده سهم دارد یمدع, بود دهیراخر نیحس نیاززم

 .ندارد  یسهم چیسرش کاله گذاشته وازجاده ه نیثابت کردکه حس,بانشان دادن اسناد یمانیبه سل يجواد

 .گفته از جاده سهم دارد وکارشناس اورده  يدو روز بعدزنگ زد که شهردار. کردیباورنم یمانیسل

کمه؟اوال اگر  نقدرعقلتیچراا یرفت وگفته بود که مردحساب یمانیسل شیخودش پ. که کفرش درامده بود يجواد

روهم  نتیدوماعوارض زم. کنهیکه پوستت روم یبزن وارید يخوایبفهمه م يشهردار, یرفت يشهردار شیپ

. یکن ینیمترعقب نش کیتا میحداقل ن دیبا, يدربگذار ياگرتوجاده بخوا گهیم يثالثاشهردار. رهیگیم

 .درگذاشتن بشو  الیخیهان؟ پس ب انه؟ی یدونستینومیا

 شیتابرا,پول داده بود يبه نام محمد یبه کارشناس نکهیازهمه مسخره ترا.پاداشت  کیفقط  یمانیمرغ سل یول

 .کند يشرویمترداخل جاده پ میازجاده سهم دارد ون سدیبنو

 .هم حرصش درامده بود يجواد یحت. نفر کیحماقت  نهمهیخسته شده بودم ازا!! بود يخرتوخر اصال

 یوکارشناس مزبور دادونظر کارشناس یمانیاسنادباغ رانشان سل يوجواد میدرباغ گرفت يجلسه ا اخرسر

 .رانشانش دادکه جاده رابه نام ثبت کرده بودند  يکارشناسان دادگستر

 . کشاندیاو را به دادگاه م, دیایجلوب نشیاز زم يمتر یتذکرداد که اگر سانت یمانیبه سل يجواد

توکه !!ابله  یمانیسل: دینبودبگو یکی. م خنک شده بودته دل. نبود شیدایهم گم وگورشده بود وپ نیحس حاال

بود راه  دهیفهم یمانیاخرسر که سل. یکنیم نانیاطم نیچون حس يبه حرف ادم حقه باز, يبخر نیزم يخوایم

 اونوچکارکنم؟. پول دادم نیحسمتربه  مین نیا يمن برا یول: ناالن روکردبه من وگفت, بردینم ییبه جا

 ينطوریتاا, ثبت  نیبر نیخواستیم دبدم؟یجواب حماقت شما رو من با!! محترم ياقا: زده روکردم به او حرص

 . دیگول نخور

 ...کارشناس اورده بود نیحس یول -

 ...داده  يکه باپول به نفع شمارا,شما  يمحمد ياقا نیمثل هم: زدم  يپوزخند
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چرا  نایا!! بابا يا: داد  رونیازحرص ب ینفس, کردم فیتعر شیازتهران امد و ماجرا را برا رصدرایام یوقت

 !! اَه. ادیدرم گهید يجا کیگند, یکنیرو درست م کجای ن؟ییاب خوش ازگلومون بره پا گذارندینم ند؟چراینطوریا

.. دارم  ينظر کی؟من  یدونیم: فرو برد  میزد ودستش را دورم حلقه کرد وسرش رادرموها يبعدلبخند

 ه؟یهان؟ نظرت چ. میزنیبه باغهاسرم میایاخرهفته م. میگریاصفهان خونه م میریم. میوباغ بش نیزم الیخیابیب

 ....اخه  یول: رابلندکردم و با اخم گفتم سرم

 بیهمه مصا نینجاایا کردمیوقت فکرش رونم چیه..تحمل ندارم  گهیبخدا د!! نیسو...  یول یب یول -

 ...یفتیدرب یکیدبایچقدر؟ هر روز با... گهیبابا بسه د... ومشکالت داشته باشه

 یهرجاتوبگ...روبه من سپرده  نهایاقاجونم ا.. باغم نیمن عاشق ا!!.......ریام: را دور صورتش قاب گرفتم  دودستم

 ست؟ین فیح... فهیباغهاح نیا یول.... امیم

..... کنهینم یمن فرق يبرا!!! زدلمیعز:چسباند و زمزمه کرد  میشانیرابه پ شیشانیخودش چسباندوسپس پ مرابه

 ...اعصابت اثربگذاره ينهارویباشه؟ دوست ندارم ا...پس خواهشا حرص نخور

ناالن ,تازه کند یخواست نفس یوقت.که راه نفسم بسته شد, بزنم یرا دورگردنش حلقه کردم وخواستم حرف دستم

  ن؟یمن چطورتاسال اقاجونت صبرکنم سو:گفت 

 !!!است اقا تهیاون فرمال... ستیبه صبرن ازین: باالانداختم  ییزدم وابرو یطانیش يلبخند

 واقعا؟!! اه:جواب داد.شده بود طانینگاه اوهم ش حاال

 ؟یشما اراده کن هیکاف یول.... حرف مردمه ياون برا... اره -

 !!!! خودم زفهمیاخ قربون همسر چ:مرابلندکرد

*** 

 تیجمع. خواندیهمچنان م يقار. دیوزیهم م يبادسرد.. ردیگیمشخص بود کم کم باران م...بود  يابر اسمان

وسها درکنارهم  رصدرایام. ومامان چشمانش سرخ شده بود امدیم زیارام عز هیگر يصدا. امده بودند يادیز

 .بودند ستادهیا

جالب  .ساره هم همراه محسن امده بود. بدون خانواده امده بودند وشیدار ییداود ودا ییدا. بابا هم امده بود یحت

 نایس. گفته بود کیجلوامده ومرادراغوش گرفته بود وتبر, بود دهیرس یوقت.ساره خصمانه نبود  ينگاهها گرید,بود

 .بود رکردهییبرخوردهمه تغ, بود بیعج, نطوریوسپهرهم هم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 33شکوفه ن  –طوفان 

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

. بود یحس خوب. میخانواده شده بود کیحاال همه مثل . کردیمرابه چشم دشمن نگاه نم گریداود د ییدا یحت

 !!!خوب  یلیخ

باهم !! درست مثل پدر ودختر. بود یعال یلیخ ندویخوشبختانه رابطه ا. را محکم گرفته بود رصدرایام سهادست

 .باشد یسها پدرخوب يتا بتواندبرا کردیتمام تالشش رام رصدرایام. کردندیرفتارم

بابا هفته قبل امدوازمامان خواسته  یحت. کردیصدام رجونیام ای رخانیام,را  رصدرایوام گفتیبه او به اوبابانم سها

 .او را ول کرده بود  شیا غهیو زن ص. شده بود ابتیبابادچارد. بودبرگردد

 .به مراقبت داشت ازیبود وحاال ن دهید بیاس شیها هیازکل یکی ابتشید رهنگامید صیتشخ لیبدل متاسفانه

هردو به من  رصدرایوام زیعز یمخالف بودم ول. کردیبر رفتن به نزدشوهرش م یمبن ییهم زمزمه ها مامان

بابابرود  شیخواست مامان پ یاصال دلم نم. نکنم یرابرعهده مامان بگذارم ودخالت میتذکردادند که تصم

. ابرگردهی, بخوادکه بمونه شبگذار خود. شوهرشه!! نیسو گفتیرصدرامیام یول, دوباره عذابش دهد دمیترسیم.

 . ستیبچه ن

حاضربودند  ایا دانمینم یول.ازهمه خواسته بودم بمانند. خوشحال بودم. میریبگ یعروس گریدوهفته دبود  قرارشده

 ر؟یاخیمن شرکت کنند  یدرعروس

 یول.  مینگو يزیجلونروم وچ,خودم راگرفتم  يجلو یلیخ.وهوشنگ ومحبوبه هم امده بودند  نیوحس ونیهما

 .جلو رفت وبه انهاخوش امدگفت رصدرایام

ابتهاج خانوم وانا . ردیبگ دصورتینبا یحرمت یبه احترام اقاجون ب گفتیم. دیراپسند رصدرایرفتارام نیهم ا مامان

جاده ادعا  يکه به سه نفرفروخته بود و ان سه نفرهم رو ینیزم. میبود نیحس نیزم روداریهنوز درگ. هم بودند

 .رساندیگوشم م دبهیس قیرا ازطر وانیا يرو شیادعا یباغ ما ادعا داشت و هر ازگاه يرو ونیهنوز هما. داشتند

که  دانستمیم. بودند نیدرپس دادن ان تکه زم, ازحکم دادگاه  یبود وناراض یدادگاه شاک يهوشنگ از را هنوز

 .ان راپس دهند ستندیهرگز حاضرن

 . میاهداکن هیریخ نیان تکه زم يبرا يکه جاده ا دادیم امیزهراخانم پ هنوز

االن . ستمیاالن تنهان. االن وضعم متفاوت است یول. ستین يزیراه گر.هست وخواهدماند ,بوده  مشکالت

رادرکنارم دارم که  يکه مرد,راحت بود المیخ. مقابله کنم بیمصا نیبا ا,به او  هیباتک توانمیدارم که م یهمراه

 .کندیم یحفظ وهمراه یزندگ بیباعشق وعالقه مرادر مقابل مصا
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 چگاهیه. یهمه راحل کن یبتوان شدکهینم چگاهیمشکالت خواهندبود وه.  ستمیگرتنهانیکه د بودم خوشحال

سرك  هیبق, يکردیمقابله م یکیبا یوقت.خواهدامد  يبعد, يکردیراحل م یکی یوقت. برطرف نخواهندشد

 .کشندیم

 يلبخند.سر براورده بود  دیجد یبود وانسان دهیرس انیبه پا وهیب یمن به عنوان زن یزندگ, نگران نبودم گرید یول

برلبانش نقش  يلبخند. کندیومارانگاه م ستادهیانطرف ترا یکه کم نمیاقاجون رابب توانستمیم. برلبانم نقش بست

 !!تیازسررضا يلبخند. بسته بود

 .دیبارینورم دشیسف ياز موها.برتن داشت دیسف یبود ولباس یروشن ونوران صورتش

رابه نشانه  شیسرش رابرگرداندوابرو.رفتم ودستم رادردستش قراردادم  رصدرایکنارام. و ازنظرمحوشد برگشت

 !!یممنون که هست!! ریممنون ام: زمزمه کردم. استفهام باالبرد

 .ارام برلبانش نقش بست  يرابست و اوهم لبخند چشمانش

 شمیپ کاشیا!! بختم؟ هان؟ من خوش ینیبیمنوم!! اقاجون: دادم و رو به اسمان کردم هیرابه شانه اش تک سرم

 .!برام دعاکن !! يبود

 یبه بخت بلنـــــدم که در کنار من خوشا

 یمن قــــراریهم تو ب یهم قرار من تو

 

 و سوز يفصل زمستان گذشت سرد گذشت

 یفصــــل را، بهـــــار من نیورق بزن ا ایب

 

 دو حالت است فقط ییجدا يروزها به

 یــار مندر انتظـ ایانتظار تـــــــواَم  در

 

 “من باشد اری اریاست خلوت اگر  خوش”

 یاست چون که شب و روز در کنار من خوش

 

 که عشق به حالِ من و تو غبطه خورد بمان
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 یمن اریتواَم، عشق کن که  اریکه  بمان

 

 من یعاشقانه يکه مثل غـــزلها بمان

 یو گوشــــــوار من یاز لطافت محض پر

 

 شاعــــر زمانِ تواَم نیتر“ابتهـــــاج” من

 یشعـــــر روزگـــار من نیعاشقانه تر تو

 یامعروفیجو

 

 انیپا

 نصر شکوفه

25/3/1394 

 

 

 

 

  94 ردادخ  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member255310.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125521.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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